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almudico- Mirenה  
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me : 4 1 : L (x 

verbale et reale ^ 

LEXICON. 
& * M 

. Auctore 

 Nathane filio Jechielis 

2"  Rabbino saec. XI ל Praeside scholarum Talinifdicarum Romae; i 

cum appendiee ad discendum utili per Benjaminum Mussafiam, medicum, - 

philosophum, DIU OUN et physieum ad contextum Aruchinum adjunct 

DOM 8 : * \ 6 
^ Tw t 0 

v »» *ן. . 9.0 . 

Ex disciplinis contextus Aruchini Venetiis (anno 1531) editi et typis manda-- 

torum optimi, ita ex hujus cum editione princip. (ante 1480), nee non eum | 

septem Aruchinis veteribu smanusceriptis bono cum animo facta com- 

:paratione corrigit, explet, critice illustrat et edit 
% 

Dr. Alexander וו 
Rabbinus V-Ecoclesiis supremus. 

Propriis sumptibus 

; .... VIENNAE 1878. 
Buchdruckerei von Georg Bróg in Wien, IX., Maria Theresienstrasse 19. 

(Unter der Leitung von P. Smolensky.) 



q149 -ףפלשה  
 דומלתב תורומחה תולמה לכ הנרוג רימעכ וצבקנ וב רשא ךורעה רפס אוה אלה

 וב ארוקה pov ןעמל ב'א י'פע ורדסנו םישרדמו

 תאמ

 ה לאיהיונבל [כי[תנונצה
 ,ימורד אתביתמ שאר

 רפס וילעו

 ךורעה ףסומ
 יבר לודגה ןשלבהו האופוהו עבטה תמכחב יקבה םכחה ברהל

 b't איפסומ ןימינב

 ,תופסוה Dy (א"צרה) האיציניוו pem (ז"לרה ךרעכ) quern לש ןושאר סופד לע דסוימ
 mns תולעמ םעו ןימו* יקיתע ךורעהמ די יבתכ העבש יפ לע םינוקתו תורעה ,תוהגה

 .םיארוקה יניע .הניזחת רשאכ. תובר
% 

 ויתשרדו ויתרקהו ויתנזא

 ריעצה כנא

mmm Tenטוהָאק לארשי רירה מ'אאב  

 ,ו'צי לילגהו ןעכריקפניפ ק"קב ד"באו בר

 | .ןושאר קלח

Mit Unterstützung des Autors durch die 5818011106 Akadamie der Wissenschaften in Wien. 

pmחילרת , 
 i33 גוֶאעג לש סופדב

nnmלהנמה  .bןיקסנעלַאמס .) 
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POSSUMהמרדקה  

oom אילע "xb pon ריעצ ןימינב 

 ללהי תוננר יתפשו

 םלשוריב רשא הזה םעה ילשומ ןושל ישנא לוקה
 ףיטמ "יהו 'גהנ הגה 'ינויכו רשוי ירמא וצרמנ המ
 בינ רוחל ^3« ןושלו דוחל הרות ןושל הזה םעה
 םיאישנ םיימורה ואב ןכ ירחא ,םינש b^ םיתפש
 ומיפ םאנ ומאניו םנושל םיחקולה ץראה הצקמ
 אטבל םירקיה ןויצ ינב םהיפב ותפיו תואנב ורבד
 .עמשנ המורב לוק תורז יפ הקומע החיש םיתפשב
 ויחא ןיבו שיא ןיב רבד םוקי םידע השלש יפ לע

m poםילשורי ךירעשב  nnsםיתש םיקלא רבד  
 אל רשא תוחיש הימור ןושל ןוי תפש יתעמש וז
 רסמל עלב ירבדב לארשי ינבל ויה הנה ןה ךתרותכ
 וכרא *5 יהיו .השודק המיענ mma הפשב לעמ
 םירבדה הלא שדק יארקמ תא לארשי noe םימיה
 ורוסחמ יד קיפשי םירכנ ידליבו תומשב ובקנ רשא
 ארפיפ eb שרדמ לע םיבותכ םנה ול רסחי רשא
 הברה םירבד ךל בישמ הנשמ דיגמ .םויה c3 ירפיסו
 הדוהי שיאו םילשורי בשוי aen לארשי ינבמ אל
 ויה רשא לארשי ירה לע רתונהו ןויצב ראשנה
 תיפרופ ןושל לארשי ץראב םהיפב ןועיבי הנה הברחל
 ינכש לוקב הכובנ ןשוש ריעהו םידשכ ןושל תפש
 הרותה רפסב בותכ אצמנה לוק הלחנב םיעגונה םיערה
 תבה אברעמ 7037 (N*b22 תימרא םגרותמ .תאזה
 ןושלב רבדמ לבב בשוי לארשי שיאו .םילשורי
 muni ריהמ רפוס רפס לע הבותכ איה אלה המע
 רשא ברעה לכ תאו רגה סולקנוא םוגות השמ
 גהלו הפורצ 'ה תרמא תשוחנו ףסכ תצבק הכותב
 סרפ תונידמ לכב רשא םיוגה תונושל לכמ הברה
 לוק ןוילע תעד יעדויו לא ירמא יעמוש םאנ ידמו
 םהו אניברו ישא בר בתכ רפסב אב הז הנה םידוד
 ןושלו ימור לש הנומה לוק וניבי אלו ועדי אל
 לעמ םקחרתה ןעמל םינויה ינב mov  תרבדמ
 וריבעיו םיבר םימע ואבו םויה עיגה תעה אב .םלובג
 המה ואב בורקמ םישדח םירבד לוק הדוהיב לוק
 דנאו רדוש 533 לע moy אב «D םלוק ואשי
 אמעכ יוהמל אירפיסו אימיכח ורשו לודג לוק הנממ
 רשפ תא שקבל וטטושי ילדלדנו ילזא אעראד
 הינשילב םגמגמ בל םכח לכו ואצמי אלו השקה רבד
 תמכחו תרדענ תמאה יהתו הידיב יפרו אלו ןיא הוה
 םידירש וגל ריתוה תואכצ 'ה ילול חרסת םירפוס
 ץוא ידנכנ לכ יבצ לכ ינואג ללהל ארוק 'ה רשא
 ןתנ ושא םשה ישנא םלועמ רשא םינואגה המה
 'ה יארי ורבדנ זא תעדל המהב הנובתו המכח 'ה
 ואיצוי תמאל ואצמי םישודק "ny והער תא שיא
 תא ריעה wy לע 'ה תלמחנו ,רתס ןושל טפשמ
 שושמ םלוע ןואג ןתנ וניכר וינפל בוטש םדאה חור
 אבילאו ארמגד אמשמ הכרעמה רדס רדסל רודו רוד

 ארקיו ץראב תומש םש םדא םיקלא אונ םויב
 םהל אוק רשא תומשכ לכל תומש םדא —

 םידחא םירבדו תהא הפש ץראה לכ יהיו םר"בא
 הנבקי 'ה יפ רשא הל רמאי שדקה ןושל תפש
 nmm ץראהו לעמ םימש ארקיו ורבדב ידש לוק
 עמשהב יוג עמש רבדמ שודקו םייח םיקלא לוק
 לוק יניפ רה לע ונכלמ ךתולגהב wm ךלמה רנד
 שיא רבדי רשאכ םינפ לא םינפ הרו"בגה תונע
 םתמועל םינפואה לוק ליפנ אימש ןימ לק והער לא

menךאלמה םיפנכ לעב לוק שדק יפוש דוס  
 ,והבשהתו שונא ןבל ךמשב םיקלא רכד «T רבודה
 יבשויו לבת חיש לכו םדא ינב תרבד nmm תאז
 אל ילק ירת םלכל תחא הפשו דחא םע ןה הב
 'ה ללב וימיב 55 גלפ ץראב היהי םרט יעמתשמ

 ותש םדקמ םעפנב הערב םעה לוק ץראה לכ תפש —
 לע דחי ודפונ ץראב ךלהת םנושלו םהיפ םימשב
 גלפ m עלב םאנש ןכ לע םלוקב vby wm 'ָה
 שיא לכ תויהל ונושלכ םעו op רבדי זא םנושל
 ונניא הרומו wo ןב האלהו אוהה םויה ןמו ררוס
 קר ראשנ אל םעה pom זא ,ויבא לוקב עמוש
 ארי לא ונושלו vo רמוש רהנה רבע ץֶראב בשויה
 הנשי אל ויתפש אצומו םיוגה תונושל תוגלפב
 דחא .יגילפ אלו אדח ארתב הינשיל אמק הינשיל
 תפש תשרא הנתנ ול ץראה תא שריו םהרבא היה
 ול רשא לוק תא םהרבא ןתיו השרומל ןענכ
 ירבדו בקעי לוק לוקה בקעי לא קחצי רמאיו קחציל
 אלק ךערז יפמו ךיפמ ושומי אל ךיפב יתמש רשא
 ,לא לש ונושלב החישמש הדעל קיספ אלד
 הלועה איה םנושל תא וניש אלו ימע TY םירצמ

Dyהאצי רשא ץראה לא הלוגה תולעה  cw 
 דבעכ שדק תמדא םתמדא לע םיבשוי לארשי ינב
 םנטק ךעו םלודגמ התרבגכ החפשכ וינודאכ
 רושא ךלמ ןושארה אב .תידוהי רבדל םיריכמ
 ואבו ותמדא לעמ לארשי לגיו,לבב ךלמ ןורחאהו
 םימע התוכמו לבבמ םיוגמ ףסואמ םע םיצירפ הב
 וברעתיו ורבדי תרחא 'לבו הפש uyb יקמע םיבר
 לכמ רכד םנושל ודמליו תוצראה ימעב שדק ערז
 אציו הכב רמוא הזו הכב רמוא הז םיוגה תונושל

pnyויתפשב הלבנ רבוד הפ לכו םהיפמ  o» 
 ןוישרכ םלובגל םינב ובשו ןויצ תביש תא 'ה בושב
 peo mon תא ואיצוה םהילע סרפ ךלמ שרכ
 רשא רתי תפש הננתאל הבשו שדקה ןמ הירכנ
 ;ונצראב עמשנ הרותה לוקו םינומדק םימיב יתרבד
 םילשורי ירעש חתפ ואסכ ןתנו אב ןוי רש הנהו

ponתואמחמ  vbיהיו אללממ אתברבר אילמ לק  
 תא םכעטשכ אוהה םויב םתרמאו ץראה לכב ועמש



xt 

 איפסומ 2^ תמדקה

 חקל 'הו ן"תנ 'ה ריפח רמג יכ םימיענב יל .ולפנ
 תרגא תא םייקל היוטג ודי דועב ד"בא קידצה
 רשא תאו תושעל לחה רשא תא תאזה םישוריפה
 ותומב אל יכ ונאובי «Tono עדי אל sm בתכ

npאמק ארודהמב לכה  son jnןה  nim smהרהמ  
 רתכיו םיברוקמה קחרל ריהמ sew טע אבי לק
 ואב nb היינש .קלחי םיחא ךותבו ךותב םתוא
 םשו דחא לא דחא םתוא. ברקו םיקחורמה ברקל
 תישארמ דיגמ .תרחא דועו תאז ,דחא שאר םהל
 תא ארוק רוחאל תויתואה תחתמ וישרשו תירחא
 < אלו ארק םירדס אלו parvo הארק ערפמל הלגמה
 שלש תחת ,ותבוח ידי אצי אלו היתויתואב קדקד
 תאש לכות אל עברא nnn) nes mas הלא
 ת"ורדסל mao התוא איצוהו קתני הישרש תא אלה
 ולעפ רשי םאו ךז םא pip ינוב לכ יד הנשי
 לכ אלא דבלב וז אלו .םלש כבלב הכרעמ ירדועו
 ?l1 רפסב ןורכז רשוי בותכו םכחה רמאש המ
 ינפ by ץרפ והוצרפי ובתכ למע םיבתכמו םיקקוחמ
 הארב וגש דמועה לע הבורמ ץורפהש דע ץרפ
 אל רשא םירבד לארשי ינכ ואפחיו הילילפ וקפ
 םירבדה לכ ישפחב יתרמא ינאו ,רשיה רפס by ןכ
 היהש המ קוחר קובחל תע ץפח לכל תע הלאה
 וה ערב שיאו שיאב שיא שגנו תקולחמה תא תוושל
 ונילע קולחלו pane קוחרל תעו .םימת ויהי וידחי
 הפוס םימש םשל איהש תקולחמ לכ ןיוושה תא
 .;ןתכלהכ ןיפסומו ןרדסכ םירקיע תעטל ny .םייקתחל
 לכוי תוועמ וב אצמנ רבד שרושו עוטנ רוקעל תעו
 ץרפ תודלות הלאו היוחדה רדג תונבל ny .ןוקתל
 קדב םש אצמי רשא לכל ץירפ תוחרא יתרמש ינא
 ינא יתינפו ,ןהיצרפ תא 'תרדגו קיזחמל ידמע ינאו
 הלגמ ילמע לכמ חמש יבלו תושעל יתלמעש למעב

uon mperהמ םדאל דיגמ םירתסמ ינומטמו ךשח  
mwןכ יכ יתערי םנמא ,וללמ רורב יתפש תעדו  

 שונא התא ןכל הגשמו גנוש ול בזוכ םדאה לכ
 ךתדע לכו יעדוימו יפולא קדצב sp י"כרעב
 ןוהידימלתו ןגבר ארקא םישיא םכילא םידעונה
 תאז ןידה ארתאב יד אתשידק אתיירואב ןיקסעד
 לא ילוקו המכח הברמ הבישי הברמ ורמאיש ריעה
 םיבורקה ינועדי אל הרותה ישפות םדא ינב
 תולוקה תא םיאור רתאו רתא לכב יד םיקוחרהו
 הלוע יתפש הנרבדת םא ואר םתא וקחיו רפסב
 יל וניבה mae המו ינורוה התיחשו הבדכ הלמו

inיתושרב אכיאד אריסח לכ םכירבדל יתלחוה  
 אנ לא ליטב אהי היתרעב אלדו היתיזח אלד
 שרח הז האר רמאיש רבד שי םא רבד ינממ ודחכת

NUMבושא דוע יכ  DNףיפוא 'ה יניעב ןח אצמא  
 ןינמל םיחוכנ םלכ םירבדה לכ תא יתבתכו דוע
 תוחולה לע ויה רשא שקעו לתפנ םהב ןיאו
 פשב רבד דיגמ ינא תושדחו ואב הנה תונושארה
 .בוט תכרב אובת םהילעו «py םיחיכומלו ורמוא

 םותחה &n אתרתסמו אתקימע אלג אוה אתוורברד
 ונכרעי אל םישר אנד הבתכו הזה יולגה רפסב
 תואלפנ רבדי לודגה םדאה הזלה שיאה .שוכ תדטפ
 םיקלא ותוא חקל יכ ותע אב דע חילצהו השעו
 רובחה לעב ויתובא Dy בכשיו אנש ודידיל im ןכ
 תחכתשהו ותכאלמ לכ השע אל דע ולעפ 'ה םלשי

vomרשא תא ןקתל ךושמי םדא לכ וירחאו  
 יתלבל תובשחמ בשחו pos הרומ ן"תנ תוערגמ ותוע

ves nvאוצמל ואליו ךכורעמ רבד ערגנו חדנ  
peo nnoרבד ףעי תא תועל תערל םידומל  

 אתלמ רשפ ןילהכ אלו ולכי אלו ם"ינכה תא איצוהל |
 ולדח המורו ןוי יפ ירבד .ארשמל ןירטקו .היוחהל
 יתמקש רע ולדח לארשיב םשוריפ ולדח ליכשהל
 'הל תושעל np םושמ םינוציח םירפסב יתוניב
 רשאכ יניעמ יתניש דדתו יתחנ אלו יתטקש אל
 לע הנקז דע םגו הנה דעו ירוענמ יפרח ימיב יתייה
 יתרמשמ לעו nov דימת TOY יכנא ינויער הפצמ
 רשי בותכו ץפח רבד אוצמל תולילה לכ בצנ יכנא
 רקי ןוה יל ps יתאצמ יתרשע TW תמא ירבד
 הכלה .העומשה לא בוטו המכח ףיסוי ןוה םיענו
 לא םיבורק יתננחתה רשא הלא ירבד ויהיו .הדגהו
 שיא םלועל דעל םיכומס ן"תנ רבד רשא םירבדה
 רמואו םידחאל ויהו הז לא הז ברקו וקבודי והיחאב
 דחי םג םיחא תבש םיענ המו בוט המ בוט קבדל
 ךורע ףסומ לארשיב ומש ארקיו בותכ רפס תליגמב
 "ושא הלפמט ומעו רקיע אוהש לכ לומתאמ ךורע יכ

 ינפל mme לכמ יתפסוהו יתלדגו יתיברו יתחפט
 יקלח הז ,ץראה לכב ימש יונכ תא רפס ןעמלו
 דחאה שארה םישאר השלשל היהו דרפי ילמע לכמ
 ינא Tib ינא תושדחו «va ןילמ םישדח שאר
 יתפש הנעבת םשב יתארקו ךינפל .יבוט לכ ריבעא
 הירכנ ןושל תקלחמ הכרעמ תארקל הכרעמ הלהת
 דחאה שארהו ,וכרע pm קוחרמל רע עמשנ לוקהו
 םירודהו ךלא ךינפל ינא שיא ינפל רשי ךרד הנפי
 אל םיחוכנו םיבוט ךירבד we חכנל Typ רשיא

nnb)ינפלמ  wwב'ר יח שיא 65 לע הלעה  
 אל אוהו רבד רשפ תעדו םעט בוט ונממ םלענו
 תמא ירמא טשק ךעידוהל ךיפב ירבד םישאו עדי

ouשאר אוה דחאה שארהו .שופמ לכש  
 אלה המכח ועידוי ם"יונש בור ררוע אוהו ישילשה
 ךניא יכ הז יארכ הז יאר אל רפס לע םיבותכ םה
 דחאכ םהינש םאו הז וא הזה רשכי הזיא עדוי
 לע תמא בתכב םושרה תא ךל דיגאו םיבוט
 mm ותרומתו אה היהו רבד לכ םייקל הרומתה
 היהת אוש nib התשענ הדעה יניעמ םאו שדק
 ךל יתבתכ אלה .היהת אלו םוקת אל ותרומת
 וקדציו םה"ידע ונתי תעדו תוצעמב הלא השלש
 אדי ספ תוא םהב יתמשו ובתכי םלוכ ךרפס לעו
 הדעל יל היהת ןעמל חול לע השורח עבצאב הרומ
 ,אראו ON יתכשו .םכילע רבדמה יפ יכ ןימינב
 ם"ילבח עברא םהש םינש םיעגנ תוארמ הזה רפסב

 .איפסומ הנוכמה לאונמע רב poris רבד רשא םירבדה הלא



 :אובמ

nang?ה ינחנ ךרדכ יכנא ,ימעמ ותמאו ודפח בזע אל רשא ורדה ּהלעתי\ ארובה ' TUאנרמ  
 mmm םעפהו וכרע ןיח יתשרדו יתרקח םינשב תוכר הזו .ל'צז ךורעה לעב ןתנ וניבר ןואנה | <

 רפסל pus תושעל ראפתהל ידי השעמב בל יקקח ילודג לומ תשגל םולה דע ינאיבה יכ 'ה תא
 רפסה תא שדחמ איצוהל לודגה ודסחב ילע sewn לאהו ;הלוסי אל ריפוא םתכב וכרע רשא ךורעה
 האתשמה שיאו שיא לכ םולש תאו ימולש תא הנעי mm ינפל 'ה mpn ושא די יבתכ י"פע הזה רקיה

 Mb pw יכרד 'ה חילצהה תעדל שירחמ יל

 .המכחה יתלד לע דוקשלו השודקה הרותב תושל דומעל ךיתותע תשרדק רשא 'ה ךורב התע התאו
 םימב יתללצ יתאצמו יתעגי ,ילע mew תלחנ בוטה ירצוא תא ךאראו ' יתא אנ הכל עדמהו

 ךיניע רשאכ ידיב אתינגרמ יתילעה תעד םדאל ןנוחה בוטה לאל הלהתו ךורעה ידומל לש םירידאה
 ,הזב םיהלא יל ןתנ רשא יתריקח ידלי םינוקיתו תופסוהב רפסה םינפב םירשימ הניזחת

 רודזורפב ךמצע ןקתהל רבדה ץוחנ יתרמא .המינפ שדוקה לא ,ליכשמ ארוק wis םרטב לבא
 סנכתש ידכ ימור שיא לאיחי ר"ב ןתנ וניבר לש ורפסל םיענונה םינינעה לכ לע הזה אובמה

 ךרד הזיא תעדל הקקושה ךשפנ ןואמצ תוורל לכות םדי לע רשא הלא םירבד תעידיב זרוזמ ןילקרטל
 ישוריפו םימוגרת ןושלו הפ לעבשו בתכבש הרות רוא הארנ ורואב רשא הזה הלענה רפס רוא ןוכשי
 mm דרפי םשמו וז וניתריקח ןדעמ אצוי ארוהנו ,םייח ונא םהיפמ רשא r^ םינואגהו םינומדקה ילודג
 ארוהנה Den ,ךורעה רפסב ותרובגו ופקת השעמ לכו ןתנ וניבר תודלות דחאה םש :םישאר העבואל
 = ןעי יכ mns לאילחנמו םתונעשמב קקוחמב חור יבידנ הורכ הרות ירש הורפח רשא ראבה איה ינשה

 ישארו .ןיניד יתב ,םינייד ,םימכח ,םינבו ,םינואגה לש םתלחנ תא Turn לעב ונל רחב רשא ןעיב
 בוט םחקל תאזל יא םמשב םיבוקנ ןניאו םיבוקנ .םיקדקדמו םיפופוליפ ,ארקמ ילעב ,םידיסח ,תובישי

 ימ ליכשמה בלב nmi תורוהל ישילשה ארוהנה םשו ,ךורעה רפסב םיהלא תתמל pni וניבר nb ןתנ =
 רפס תא ואיבה רשא םינורחאו םינושאר םישרפמו םיונחמה ילעב םה ימו ןתנ וניבו םע וכלי ימו

 רפס תא םילשהל םשפנ תא שי רשא םש ישנא ישרש לע תוקחתהל אוה יעיברה ארוהנו .ךורעה
 טפשמ ץורחל היוטנ ידי היהת דוע תאז לכ תא יתעדוה ירחאו ains םה םימלש םאה רוקחלו ךורעה
 סויה דע רואל ואצי רשא ךורעה cow העבש לע םדגנכו ידי תחת רשא די יבתכ העבש תנוכת לע

 :ןתליעמו ןתלעמ תא תוארהלו ,
 רשא תוריקח יטרפ המכו המכ לע יכ תומוצע שיגהל הלא םיקרפ ישארל ברקא םרטב תעדל תאזו

 (ל'ז טרופופאר הדוהי המלש) ר"יש ןואגה הקזחה ודי ףינה רבכ ינויע ינפ תמגמל םיתמש
mesesתצק ספא (ץ"קת תנש םיתע ירוכב ןייע) ורפס תורוקו ךורעה לעב ןתנ וניבר תודלות אלפנה  

 הכאלמה לגרל ימצעל ךרד תונפל חרכומ יתייה בורל יכ הארת אל ןלכו וז יתכאלמב הארת ו'תוריקחמ
 הרוכבה טפשמ ר"יש ןואגהל הלא םינינעב יכ ןעי רוחאל תויתוא Tip יכנא רשא םירבדב םגו ינפל רשא
 PA רשא םירבדב םג אימשד אתעיסב יתלחנֶה םישודיח המכו המכ תאז לכב יכ טופשי אְרוקה ךא ,הניחבב
 הוחא ליכשמ ארוק יל העמש יתרמא ןכל סניבת ירש תמשנו שונאב איה חור ןכא .ויפב הנעמ ןואגהל

 .ינא ףא יעד
1 

onmיתכאלמ תישאר ; 

 .ךורעה רפסב ותרובגו ופקת השעמ לכו ןתנ וניבר תודלות (א

 טבשמ היה ךוועה לעב ןתנ וניבר : ל"זו בתכ אנליוו 'פד 88 D^ ן"ונ ms ג'הש ורפסב א"דיח ןואנה ('א
 ח'צשת םיפלא 'ד תנש mm יטילופפ דוד nex רפס תמדקהב ש"מכ םיחופתה תחפשממ הדוהי

 ליאש י"שרו .ה'מ ןושרג וניבר וריבחו ןשרדה השמ וניברו לאננח 'ר דימלת אוהו now דע 'עב הארנכ
 תובושת ה"עב «wa רביחו ל"גר p^ באז ןימינבו ב"קע 'ד הרוגא רפסב ש"מכ ךורעה i305 אתלאש
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 וילע בתכו .ל"כע ו"פתת תנש ותחונמ התיהו ולכאש השלש 'פ יכדרמה םהמו םיקסופה םימעפל םורכזו
 .םמוז דע 'עב הארנכ ח"צרת א"ד תנשב mm 'כו ה"עב נ"ר ו"נ p^ םירפס תכרעמ רפס ףוסב היגמה לעב

 אוה ח"צשתו ז"צשת א"ד cow דע 'עב ש"מד אתיל הז לכ .ל"כע ה"מגרו ןשרדה מ"רו ח"ר דימלת אוהו
 אוהו ל"ז ח"רה םשב אוהה ןושלה לכ אבומ א"ע ע"ק 'ד ן"בארב ןכו ךורעה ירבד אלו ל'ז m ןושל
 םשמ בתכ (d0 ליעלו ל'ז ^m דימלת היהש ש"מו תורודה ירפוס לכ וכשמנ וירחאו ןיסחויה תועטמ
 ,ללכ תומוקמה קוחירבו תצק םינמז רדסב ןכתי אל .ש"ע םיסנ וניבר דימלת כ"ג היהש דוד nex לעב
 הרעה םיסנ וניבר תודלותבו ,(ט'נ ל"צ) ט"ו 'א הרעה ןתנ בר תודלותב sw 'גה הז לכ לע ריעה רבכו

n^רוריבב ונעדי  תאזו ישימחה ףלאל תיעישתה האמב היה ןתנ וניבוש תמאה לבא .ש'ע   posןע'  
 וניבר יכ ונעדי תאז םג .הטמל ךומסב תעדל יתיארהש ומכ אוהה ןמזב ךורעה רפס םלשוה יכ ונעדיש
 ,('ג קרפ 'ייע) ותלאש ל'ז י"שר ונממ ריעצה ורוד ןב ץירה המשו המור ריעב הבישי שאר היה
 ^ קלח םידוהיה תורוק) ץטָארג ץ"ירהמ םכחה תעדלו וכע תחפשממ היה הלבקה תלשלש לעב תודעל
 תחפשממ mmo ג'הש לעב ש"מו .,היאר ילב םהינשו dei Mansi םיונע תחפשממ (אנינת ארודהמ ו"ע דצ
 jj רזעילא ןב pm ןב דוד רמא :ל'זו םש בותכש דוד nex רפסה תמדקה לע הזב ןעשנ םיחופתה
 הלגהש תופחוימה תובא יתב העבראמ הדוהי טבשמ םיחופתה תחפשממ 'כו 'כו םהרבא ןב קחצי
 לקלוקמו שטשוטמ ןשונ ןשי לודגה .ךורעה רפס ילצא היהו . . .המור ב םלשורימ רסיקה סוטיט
 יפל וניתחפשממ היה אוהש ליז ןתנ רירהמכ רבחמה בתכמ בתכהו ףלקבו די תביתכב
 ונלבק אל ןנא לבק דוד nex לעב ל"ר sm םא רמול שי ןידל םאו לבקנ איה הלכק םא .כ"ע הלבקה
 תורוקמ וגיתועידי wm .לודג ןליאב ומצע תא non vu לעב דוד 'ר ילואו  ןומדק םושמ העומשה יפמ
 םיזורח ירישב ומצעב אוה ub רסמש המ לע אלא ןעשהל ימ לע ונל ןיא ונאו ןה שעמ וניבר ייח
 ע'מ ^( יולסערבב םינבר לש שרדמה תיכב םירפסה רצואב רשא ןושאר טופדב ורפס םויסב םיספדנה
 ןתנ wwe תובית ישארב םיליחתמה הלאה םיזורחה ואב sov ןעיו (האלהו ס"ש רצ ד"ח ף'זרהמל
 &^n סיפדא םלוכו וננינעל םיעגונש המ onn םושרל יתרמא הניחבה רוכב הנה דע לאיחי יבריב
 ראשנ ןבואר דחא קר וינב השמחמו וניברל וגישה החנאו ןוגי יכ לילעב הארנ הלחתמ .הזה רובחה ףוסב

 :הלבוחש וחור רמב רש רשא וירבד nn הלאו ,םתע אלב ותמ וינב ראשו םייחב ול

 הרובגב רוזא ינניחש העבראב ברוה ינוגי
 הריבגהל םידלי ןומה בא ינמיס יבצוח
  הרמשיהל דוע יחיו ןבואר יחי ינמיס םידלי
 הרמטיהל ךבוט בר המ דלי דלי יתתוא
 הרימגב םייקתנ אל דחאו ןינמיסה קירל
 הרימצהל םהילע הלבח יחורו םהמ יתל כוש
 ארקנ לאיחיו םוי םישלשב היה ןושאר
 הרקנב ןתונ םינש הנומשבכ ןימינב ינשה
 הרובקל ויתסנכה שלש ןב י תב ש ישילשה
 יכו הרובש ישפנו ולהומל יתיכז אל יעיברה

 טושקד אמלעל וניבר לש vas ךלה 325 רוכבה ונב תדילב יכ יתעמש וז םיתשו wis רבד תחא
 תעבש ונרעיש םאו ויבא n3" לאיחי ויבא םשב ונב תא ארוק היה אל קפס ילב ןכ אל םאד

 ורפסב וניכר .ריכזה אל עודמ ןיבנ זא רטפנ רבכ ויכאו הנש םירשעו השמח ןככ וניבר היה רוכבה תדיל
 תובר םינש ךשמ ונממ דומלל וניבר הכז אל יכ ינפמ הזו ,ומשב העומש ורמאב םימעפ 'דמ רתוי UIN םש

nmרגתל קר הרות דומלתל דתועמ ןתנ וניבר היה אל ותורחש תודלי לט תעב יכ ררבל לכונשכ םג  
 : םיאבה םיזורחמ חיכוהל שי ןכ תמאבו דב תונתכ תרוחסב ךלוה

 הריחשותודליימיב יתנביה o ךורב לוט
nmירוהל  mmםיעטהל  neהריח ב  

 הרוחאל בושמ רתאל העבקו היל ארבתסיאו
 הריח ישפוחמ שיבלהל דב תונתוכב ונגהינ
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 הרסחיהל ןהמ תחא mas .םימעפ
 הריקב ןיעכ רבדה הארנו לבקל ונאימו

cהריצבהל יתלחתה ונמו ינודא רטפנש דע  
 הריצפב ןאממ ןיאו לכה ולבק זאמו
 הררצ ךירכתל ןומדק גוהינב ונדמע וליאו
 'כו הרידג הלודג התיה יבכש יטטחמ ינפמ

 םוקמנו ,דב תונתכב רוחפל רבוע mm הרות לועו םימש תוכלמ לוע וילע bsp אל ןיידע
 ימיב יכ ורועישו (יב ךרכ «yu יארישד יכירכ iDb ןירדהנסב ומכ ךירכ תויהל ךירצש ד'עלנ ךורב

nnbהזו (לעדניב) רורצו ךירכ ופתכ לע סימעהל וניבר היה חרכומ תורחשו  popךי רכ ת לש רמאמה  
 = = ל'ז לאיחי 'ר .vos כ'ג הב קסעתה הארנה יפל רשא דב תונתכ nnb ידי by mm ףוסב הררצ
 = | .רחא שיא הזב ןבומש ל"י וא "ינודא רטפנש,, דע רמאש המ הזו ויבא תריטס דע וניבר םג ומצע סנרפתה

 א

 = "ד ויבאש ל"ר הרוחאל בושמ ותאל העב קו תוביתמ כ'ג חכומ הזו ותעטשמל sb רשא ןודא |
 == יכ םדיו דדב וניבר בשָי nb דע amio בושי אלש ןתנ ונב םש רוגי רשא ריעהו םוקמה עבק לאיחי
 םינרחסב אל אצמת אל mun יכ ךכ לכ םימי וכרא אל יאדוב לבא ונעדי אל yos ךרד לוע voy לטנ
 = תויהל םוקמה ול רחב תרחא הלודגל וירוענב לוע אשי יכ רבגל בוט םג םאו Cn ןיבוריע) םירנתב אלו

D)ד ינפלו ףסכ רחסמ הרחס בוט רשא הרותה ירעש יאב לכל םסונתהל ' mmהעבשל לוכאל הרחפ  - 
 - ימעטו הרות ירתס והנינ יאמו per קיתע הסיכש םירבד הסכמה הז קיתע הפכמלו הרות לש המחלמ
 by .םיבוט םישעמו muni דואמ לדג יכ דע לדגו ךולה ךליו ןתנ רענה לדניו Cn^p םיחספ ץייע) הרות
 - לאומש (y" הרות רפס ול בותכל ותוא 'ה הכז יכ לע הדות ריש עבצאב mae ותשודק תרהטו ותקרצ

 :הוקמ תושעל «o (ריעה וטנרט ןמ רפופה

 הרישכו העונצ לכ תועינצב םש לובטל
 הריציל mam תנשב םייח םימ רוקמ

 ותצילמ יזורח םה הלאו .ראופמ תסנכה ma ןיכהל תושעל לידגה דוע הז רחא הנש הרשע עבש לבא
 :הז לע

 הראופמ תסנכ יחאו Cox ל'צ) יבא וננכיה 'ונינעבו (oy ונינועבו
 הראפל miU ארומב ארונהו דבכנה םש
 הרידהב המלשנ ב"םתת 'דב דחא חריב

 ןקית רשא הנקת הזיא יכ ומצעב אוה ראפתה םגו םיכר n3 רעשב הלהתל ומש עדונ רבכ ןמזה הזבו
 :ורמאמכ שרדמה תיב ינברמ לבוקמ ma הטיחש ןינעב

 הרבסה וז יתקפיה הבושת קסעל ץוביקב
 הרובחה יבר הנקתה וז םהילע ולביקו

 ךורעה רפס ונייה םימש תכאלמ ותכאלמ הרודס רבכ תסנכה תיב ןינב םדוק תחא הנש nn םגו
 :ויזורח םויפב רמאיו ולשמ אשי וילע רשא

 ארחפ רצוי לכ לכה ודיב רשא יריעהו
 mn יבכור לכל ךורעה 350 רדסל
 הרבחל הפ לעבש הרותמ תושקה תובית

 הרבשל הרהמב הנאצמי הנשקבי רשא לכ .
 הרחבומ איהש םוקמב למעו ןובצע ילב
 ארוהנ ארש הימיעל תראפתו דוה חבש
 הרשיהו הבוטה ךרדב יליכשהו ינצעיש

 ותודליב ןתנ וניבר יכ םיקחשב אוה ריהב תאז לכב לבא םסכי ןנעו םה הנבה ישק הלא םיזורח =
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 הוטשל ךועביתרבסויתיארויתעמשש המ
 הרותסל ילב ףסכ תויכשמב בהז יחופתכ
 (הרוגדב ל'צ) הרוגדכ בבדל יתפש רפסה nmi ינוריכזישכ
 הרוגא םימלוע ךלהאב תופחהל ויפנכ רתסב

 הלא ןתנ וניבר יזורח רשא הנמאנ יתעדש jy םג לבא וייח תורוק דבל אל תוארהל וירבד ףוות יתקתעה
en |יכו יתרכסו יתיארו יתעמשש המ וירבדבש יל רמוא יבלו ךורעה ורפס ת מ דק ה המה  

 םינומדקה ילודג ישוריפמ nn םיחוקל אלוככ אבור וישוריפב אצמנה לכ יכ ימד םידע האמכ הבר העדומ
 ותאמ Dn םיבונג יכ ש"וח והודשחי אלש תולצנתה וז ומצע תאדוהו הז רחא 'פב דוע חיכואש ומכ
 ורפמנ הלאכ םירבדו ,ורפס ךרעו UTD ותניב בחורב רבס םגו הארו עמשש המ ops" רמא 5553
 חתפכ ןמידקהל הלאה emn ויה םיואר תאזל יא רפס תמי תחב אלו תמדקהב אקוד הרימאל
 םירחא םיזורח רפסה תמיתחב קר םיבותכ Den י"תש די יבתכב וטמשנ םא השענ המ לבא רפסה רעשבו
 רמוא ub ועיבי רשא תורוש שלש קר הפ גיצא הלא םיזורחמו aun רובחה ףוסב י"העב םעידוא רשא

 :ןה הלאו eon תמלשה ןמז

 ךורד הזבמנ הזוב חריל רשע העשתב ישילשב םלשוה 639 ,יגוגיר «s םוגיר
 ן : ורחה שדק nma ןברחל ףלאו גיל הריציל א"ם"ת'ת'דךי תנשב
 ךורפ זזוג ינפל שבככ םעל תורטש ןינמל ףלאו ג'תי'יי

 אב יכ דיעה הלבקה תלשלש לעב bx הלא רפס תמיתח יזורח םואיבה ךורע לש vem י"כ העברא
 תעטומ NDYJ ךאו ןואגה הז רביחש וירחא ןיריש ינש (Dy qum ןשי י"כ ךורעה seb ודיל

 ט"נ 'רעה ןתנ 'ר 'רלותב ר"יש 'גהו .ה"דס לעב הזמ תצק ןקית רבכו רפסה תמלשה ןינעב ול הנמדזנ
 לבא .איבנמ ףידע םכחו ל"נה םירישה האר אל יכ ףא תואיכ ןקתל איטחה אלו הרעשה לא עלוק
 רכחמל וריאשה ןכ לעו ה"פתת םיפלא 'דב םלשנ ךורעה רפסש רמול תעטומה 'יג sns וכשמנ םירחא
 רוריבב ונעדי אל יכ .תמאהו ו'פתת תנשב התיה וניבר תריטפ יכ וטילחהו nns הנש קר תויחל ןמז
 תונבמו םינבמ בוט ומשו ףוסי אל ןתנ וניבר רכז יכ  ,דירומ אלו הלעמ אל הזו ותריטס ןמזמ המואמ
 ןושל ישרודו תוינומדק ירקוח ,הרות ידמול לכ בל חול לע רימש ןרופיצבו לזרב טעב בותכ םלוע רכזל
 וינפח אלמ ףסאש ריכזמה sos ןב אוהו pos ןהילע ךרע וניברו ל"זר הב ושמתשה רשא םעו םע
 ל"ז םינומדק םינואנ תצקו םימוגרתב םגו םיבר םישרדמו םידומלתה ינשב תואצמנה תורזה תוביתה בור
 קר אל ךורעה רפס יכ עדת עודי לבא ,תולודג תוכלה לעב יאדוהי ברו תותלאשה לעב יאחא ברכ
 הניחבבו (ךוברעטרעוולַאער) םינינע רצוא םג לבא תודדוב וא תושקו תורז תוביתל אוה םילמ רצוא
 ואלמו mw רימעכ .ל'ז םינואגהו םינומדקה ישוריפ ץבק רשא ךורעה רפסל הושי אל qw לכ תאזה
 אלמלאש ww לאיחי רב ןתנ וניברו בוטל שיאה ותוא רוכז םרב .ןנד תונרג לכ לעו רב תונרגה לכ
 אטועימד אטועימו םירפסה תורצוא לש לוח ינומט ינופסב ma» jns ל"ז םינומדקה בור תרות החכתשנ אוה
 ודי לעו םירפס ןייצמש ן"ויצל ןושאר cns אלו אוה אוה יכ וניאר וזמ הלודגו .רוא ואצי תומולעתמ
 Usb ע"ייע אריס ןב ('ב .'ג רדס y^p אטוזו אבר והילא vb Cm :םה הלאו הנושאר ורכזוה

sev 03עבש עיייע ןוירוג ןב  C7 SNןרחא ע"ייע השמ לש םימיה ירבד . Cnלעבו רזעילא 'רד יקרפ  
 תומוקמה הלא ןהמ ואבוהו qni ה"ד ,ט"צ תובותכ 'פסות y" רזעילא 'רד אתיירב ןתוא הנכמ ךורעה
 'עב ג'יפ ;ש"ע שיא 'עב ,'א םדא 'עב ב"יפ ;ש"ע 'ב םכ 'עב ז'פס ;'ב םקרק 'עב ג"פ ;'ג yx 'עב ב"פ

bobםדק ,'ב ; T^bםיאלכ 'עב א"כפ ;'ב טלפ 'עב ; vb3 ;סיינפ 'עבו 'ב טלפ 'עב 'bpעב ' 
 ב"מפ ; תויכרפ .סדנט 'עב א'מפ ;רכמ 'עב ח"לפ ;גתמ ,רוע ,'ב ףרת 'עב ו"לפ ;םוקמ 'עב ה"לפ ;ןוני
 ןהמ ואבוהו ןתנ ברד תובא C — ip 'עב ג'פ ;שמח 'עב ח'מפ ;אזע 'עב ו"מפ ; תוימופמא 'עב
 ז"כפ ;'א סנלכ ר"כפ ; ש"ע 'א חס 'עב א"כפ ;'ג סומד ר"יפ ;קודצ .ןיסותייב 'עב ה"פ הלא תומוקמ
 תואופרה רפפ Cn .זדנה 'עב זדנה רפס )1 — 2 דקנ 'עב ד"לפ ;ש"ע 'א גנע 'עב ח"כפ ;'א דבכ
 .ףול עב לאושי ץרא לש םיופפ (ט vb ו'ט םיטפוש י'שרב mus אבוהו ;ןתוו 'עב
 ילבמ וב שמתשמ הברהו הברה רשא ג"הרל תורהט רדס שוריפ לע ותנוכו סדפ yi ןואנ ה רפס ("
 אבוא ע"ייע (a תוכרבו : ב"נק תבש י"שרמ מ"דפל ג'הר b^ אבוה mor :םעפב םעפכ וריכזהל

 ,ש"מו 'א דנג ע"ייעו :'כ ןירדהנסו :ח"ס ןיטיגל י"שר דוע "ייעו .ש"מו אימט



 תונוש םגו תונשי תואחסונ ub רומשל "b ורבחמ תולדתשה בורמ ךורעה seb הלענ דאמ דאמ )3
 לש ורואמ ונריהזה רבכ יכ ןיבמל עודיו .ונחי ויתובא תיב לע שיא שיא םידחוימה םיכרעב ןרדסלו

 ןאמ לכ «mex טלד ג"עאו :םש bn ןשי noo קוחמל sow רשיה רפסל -ותמדקהב ת'ר לארשי
 םא יכ שבשל שוריפ ןיארנה תוסריגב םהל יד אלו שבשלמ ענמנ אל יוהית יכהו יכה אדומלת שבשמד
 man םא ל'צז יניקז המלש 'ר םג יכ םימש יארי לכל ןכ ןכתי אלו ןמצע םיארומאהו םיאנתה ירבדב
 ובל ואלמ אל רשא ושוריפ לע והיגה verb יתוש םא יכ man אל ורפסב ךא man ושוריפב אסריגח
 ושפא יאש ושוויפב המלש וניבר היגהש תומוקמ השלשו םיינשב עידוא התעו 'כו וייחב ןכ תושעל
 םירבדה תתימא "y oy" אל םהיגהו םירפסה שבשנ ו'ח םאו תונושארה תוסריגב םא יכ וב דומעל

 אלא דוע אלו םירשע אוה היגה המלש וניבר היגהש תחא לע יכ יחא לאומש וניברל 'ירמ היל ארשו |
 שבתשנ םימעפ הברה 'מנב ונלש חסונ יכ ותוארב באכי ורושאל pin לכלו ,ש"ע 'כו םירפסה קחמש
 םימעפ המכ יכ דע בל יחוהזו ירוהי םירפוס וא םירהמנ םירפוס p" םא םיקייודמ ילב םיסופדב םא

s psלע דומעל ןילוכי  jmeרדעהמ איגוס לש  nooל"ז י"שר לש וימימ יתושש םג המו | .ןוכנה  
 ריבכנ אלו תונשיה תואסריגה לש ןמוקמ דקפנ הז י"עו ןניסרג יכה) x" mano שארל הרהמ דע וצפק

ponלכש תויאר הז לע איבהל  ^oגהל םירפופ יקודקד הלענה רפסמ םידחא םיפדב ףא בטיה ןייעמש ' 
 חרט יכ ה'עב ןתנ וניברל הז יפל הבוט (pum דאמ (nb .ונירבד תתימא הארי ץטיוואניבאר נ"נר ר"רוהמ
 ub «bw םגו םיבר דועו ןשדרפ ,'ה רשנ N£) 'עב nl Up  תוינומדק תואחסונ רחא שפוחמ שפחב
 ללכבו mi ךירצ ןיא םסרופמהו הז לע וידע jm ךרעו qw לכ טעמכו תואחסונ יפוליח הבר הדיקשב
 D'b3 'יא א"ס םוקמב םימעפ הברה םיסופדבוו רחא רפס וניבר איבמ רשא תומוקמה רפסמ יכ רמוא ינא
 תרחאה an^ ונל רמש ןכו .םישמחו תואמ שלשמ רתוי ןנשי םירפס שי וא םירחא םירפס ,זרחא 'יפ ונייה א"פ
 ,'א רמה ,תלד ,ראיכב /2 טב ,ירפסא ,יכדא ,ןימדרגא 'ע מ"ד 'ייע תאש רתי הל ןתונ ןיא םא ףא
 DAD היה .ןינוש םתסב איבה םימעפ המכ un" .ןמלקרפ ,ש"ע לצפ .קרפס .אתינשמ B ףכ ,ןיז ,ינרה
 םיכרע p" הנוש היה אלש ,ונל הנש .הנושהו qx os ,ןינושש שי ,הנושש (Co ,הנושש ימ שי
 ,סגרא .ןקא DEN ,הדנפא ,אבנא ,ארתב ןמא SU JN DON ,םולא ,אמיא ,רחוא ,רדא ,יקדנדא ,'א בא
 למ ,'ב רדמ .,'א תרכ ,דכ .בכבכ ,ריחי ,רהצט .'א דמח ,ןדייז ,'א רג ,'ג םג ,'ב דג ,לרע ןב ,יאניד 43 ,סנרא

qvos 3"כ חדק ,'א לע .'א דע ,רמס ,'א לכס ,רדס ,'א ןדס ,'א ףנ ,יתמ ,ש"ע ןכעשמ ,ףוכרמ .תנמ ', > 
 היה ךכ 'א רג 'עב ןכו ןואגה םשב ןינוש ונא בתכ יאניד ןב 'עב /3 ךת qnn ,בר ,לתק ,רצק ,'א לפק
 pow לש וחתפכ ובל בחור הארי הז לכו .הנוש היה 5 ןואג cwm ברו רמא ןדייז 'עבו ןואגה הנוש
 טוקשל ותחינה אלש תמאה לא הזעה ותבהא רתויו רתויבו םירפסב ןתנ וניבר לש ותואיקב תאילפו

Pלע רבדה דימעהש דע  ama | 

 ןושל דבל אל ,תונוש תונושל תורכזהב ל"ז ךוועה לעב תרובנ ףקות ונממ הבגשנ האילפ םגו )3
 סאה הלאשב קימענ םאו .תימורו תינו* תיסרפ תיברע םג לבא תירופ כ'ג תללוכה תימראו תירבע

 דחכנ אל זא ל"זר ירמאמ ןהידי לע רותפל וא ןתוא שרפל איבהש הלא תונוש תונושל וניבר עדי
 תואמגוד המכו המכבו ותואיקב הארה תואמגוד המכו המכב יכ ונידיב seem ואלו ןה יכ ונינושל תחת
 הארנה יפכ יכ עירכה ר"יש 'גה הנהו .ללכב ותעידי רדעה תואמגוד המכו המכבו הלא תונושלב ותותיחפ
 ןכ אל םלוא ,דאמ הברה ןהב רקחו שרד םג ךא םידיגמה יפמ דבל אל םדק תונושלב דואמ ריהמ חיה
 ימוגרתמ הדמל קר ל"מר בושחי רשאכ רבל םידיגמ by" ךמס אל הב םג םא רשא תינוי תפשב
 לכב בטיה ראב התוא תעדל התנוכת דע אב אל ז'כב אוהה ןושלב ך'נ ימוגרתמ םג ילואו הרותה

mesתרבדנ יתלבה תינוי ןושל דומלל המורב בשווה ידוהי שיא לע דאמ היה רבכו היתולמ רוביח יכודו  
 לע ^y הרעהב גישה אוה םג אוהו ,האלהו 'ח רצ ןתנ 'ר תודלותב ורוביד ףרות כ"ע רפסב הדמול אל px דוע
 יחרזמ לש תולצנתהו'יפ לע ר"יש 'גה זמר אלש שודיחו) ר"עשל תעידי וניברמ לולשל הצרש ע"באר דימלת
 איבהש רבודב 'על רבדנ המו רמאנ המ לכא ונינפלש ךורעב ללכ אצמנ אל nes (ש"ע ט"כ ה"כ תומשל
 !«ne המכ דועו רבד שרושב ךירעהל ול היהש םוקמב ת"יב 'עב הפי 'יפ by דאמ דע הנוכנה 'יג יפל וניבר
 תולמכ םגש םדמעב 'עמו תורשוכב 'עמ למנחב ye" ינבישת לאו .ש"מו ידנורגב 'ע מ'ד y" הלאכ תואמגוד
 איבהל וכודש רמול שיש ת"יב שרשב וניבר ואיבה .ז'כבו רקיעה ןמ אלו תישומש ת"יב mw הלא
 ,'ב זחא .באחא ,ןרהא .םהרבא 'ע מ'ד יטרפ םצעב טרפבו ןהב רושקש שרדמה רובעב תוירבע ,תולמ
 תורופס ןיא תורז תולמל mp רמאנ המו ,הז אוה םשה ןמו ןיממ אל 521772 'ע לבא םתלוזו 'ד רמג תילג
 — הלקנ לע םשרפל לוכי היה רשא תחת (הטמל אובמב 'ד קרפ ןייע) שוריפ לכ ילב was םחינה רשא
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 לא עלק ןהב רשא הלא תולמ שוריפב םגש תררובמ החכוהל דוע רמאנ המו  ,ןתרזגו ןבצחמ ערי םא
 טעמכ תורהט 1703 טרפב םינומדקה ישוריפב רבכ תוראובמ jn ןכ הנושארו םצעב איטחה אלו הרעשה
 תולמהו mb mne רדס 'יפב הל ןק האצמ רבכ ,ךורעב תאבומ אצמת אצמה רשא הרזה הלמו הלמ לכ
 רשא י"כ ה"מגר 'יפמ וחקלנ ב"ב תכסמב תורזה תולמהו םיחספל ח"ר 'יפמ וקתעוה םיחספ תכסמב תוללכנה

"nוניתופסוהב רפסה םינפב וב םירבודמה םיכרעב הזה ןינע לכב תואלפנ ךאראש ומכ . DN!לכב ןנובתנ  
 יתיפצבו המורב םוקיתעיש לדתשא יחכ יצמאמ לכבו) םיבותכב המה my רשא ל"ז ח"רו ה"מגר ישוריפ
 wr לאל שי זא וא (הזב ה"יא חילצא רענילרעב םהרבא ר"רהומ רקוחהו םכחה תרזעב יכ יתיפצ
 וניבר ןתוא עטנ רשא ל"נה ישוריפמ םיחקלנ םינינעה ישוריפ בור Dy תולמה ישוריפ יכ רוריבב חיכוהל
 םינואגה יכ יעד mne אריא אלו יתלחז אל יבל לא הז לכ תישא םאו ,ויעושעש עטנב
 םילמואלמ on םאו םילמ ןתנוניבו םהמ קיתעה ושא on bri םינומדקהו
 לב אוה n3 םהיומאב ןילמ וילא וכוע אל םה םאו ונטב 03 חור קיצה
 !By ודוככ הצקב s ונעגנ אלו וניבו תלודג nm דירונ אל הזה וניטפשמבו ,בישה עדי
 לע ךכ לכ דוקשל המוצעה ותעיגיו ותניב ול עישות יכ לודגה הארמה לע םמותשנ ךפיהבו

ny"תונושל תפיסאו  newsםינושארה ישוריפב שמתשהל רבד ךותמ רבד ןיבה יכ דע  b"עודיו  
 ואצמ אל ליח ישנא םלוכ — ל"צז ם"במרה לודגה רייתה םהמו -- דרפסו תפרצ אילטיא ימכח בור יכ
 ומכו .חנומ ipei םדובכו הרעשה טוחכ 'יפא םכרע לדוג ערגי אל ז"כב לבא cov ןושלב םהידי
 JR ספט ע"ייע תונוש תוצרא תרכזהב Di השע ןכ םינושארה יבתכמ תורז תולמ wave וניבר קיתעהש
 go ששב 'ע דוע "יעו דפל sw תסכ SW רהט ,ןכד 'ע ; וי ץרא) אלסא y ;(םודא ץרא) ןבלמ
 ןורש ,יאמש bep / רנצ ,'ג ספספ ,תויססע ,יטסוופ ,ןבלמ quo ,ז'ט לח ,'ב לבג ,ייבא 'ע ;(לאעמשי
 ,(ןיס ץראנ ליבגנז .(םודס ץרא) יחלג y ;(\ךשמ ץרא) 'א noD ;(ברעמ ץרא) רתנ 'ע ;(לארשי ץרא)

y(ןאמריק ץרא) ןמרק 'ע (םיתשלפ ץרא) תרפעמ 'ע ,(אירופ ץרא) 'ב סרס 'ע (ררפס ץרא) אילפמא  ; 
 'פד ^N דצ ו"מ Yob םילכל 5^ ג'הרל ה"טרס 'יפב שוריפב 'תיאש ומכ ל"צכ ה מ ו ר ץרא) ףוכרמ 'ע
 .םימעפ הזיא vb רפיס ןכו C d אחור ץרא ס"טב ךורע יסופדב לבא ,וניבר קיתעה םשמו .ז"טרת ןילרעב
 ,ל"נה םיכרעב דועו 'ג ףטע s בג 'עב לאעמ שי ץרא יגה נ מ "D תונוש תוצרא יגהנממ וניבר
 .תונוש תוצרא 'עב bn ע"יע לארשי ץרא יגהנמ ;'א עקעק ,רמק DON 'ע םינוייגהנמ
 ;ןמרק .קווק .'ג שרח .קנמה 'ע םייס רפ יגהנמ ,בלק ,ברוי ,'ג שרט ,'ב דמג 'ע םייברע יגהנמ
 quon עסנ הרות לש להואב םילהוא בשויו םת אוהש וניברש רמול ןכתיה ar» y םיילבב גהנמ
 לעב ירבד יל הארנו (,ד'כק x" ןודנול 'ופד) ןיפחויה לעב רמאש המו ? המיו המדק «nai הנפצ עוסנו

qumםוקמ םושב אצמנ אל הז שדח רבד .כ"ע אוה ןכו ויניעב הארו לבבל ךלה אוה יכ דועו  Www . 
 = ריש 'גה ךא ma הרעה נ'ר 'דלותב 'ייע לבבל ךלה ןתנ וניבר יכ הז לע וריעה אל תורודה יבתוכ לכו
 הלא תוצראמ ןתנ וניבר רפיס םימעפ nb2 רשא ונרכזהש םירחא םיכרעמ היאר איבהל ול הארנ תצק
 ח"רו ג"הר ישוריפו ירפסב וניבר אצמ הלא םירופיס לכ יכ תמאה לבא ,ש"ע לכה ויניעב האורה שיאכ
 לכ יתבתכ ns" יתיאר םולה םגה יברקב ישפנ לגת דאמ ne !רועינו ונימ תא po אצמו םקיתעהו 5"
 . נל ררבתמה יפכ ךא : א"י דצ ןילמ ךרע תמדקהב הלעהו הנושארה ותעדמ wn ר"יש 'גה םג יכ תאז
 לבב ימכח לש םישוריפמ םיחוקל ךורעב םיאצמנה םדק תוצרא לש תונושלהו םיגהנמה לכ יכ התע

(enףרוציו ,רופיפה ףוג רוריב המעו תאזה היארה לכ  mbוניברל ול היה אל יכ  pniםוש  payהכו  
 .בטיה ש"ע 'כו תאזכ הקוחר העיסנל תקפסמ ,

 ןאכ גיצא bun תונושלב תעגמ וניבר די המכ דע םגו , לקועמ יטפשמ sv אל יכ תוארהל ידכו )5
 ,ב"א רדסב ןה הלאו תואמגודה איבה םהב רשא םיכרעה

 .'ב פרס 'ע הבוצ now 'ל ep 'ע ימודא ןושל
 ,סמח ,'ב םלח ,לח ,גח .'א קז ,'א ןז ,רמה ,ימגג ,לותב ,'ב ךרב .חטב ,ארא ,סטפא ,ייבא y ימרא ןושל

 ,בזעמ .אטקנמ ,לממ ,ספרטמ ,הרואכ sv ,לוצי .לקסרט .חפלמ nn ,'ג שרח «s בצח
 .תינצ n עקפ ,םייפ ,שוכ יפ ,ארדפ ,האפ ,'ג רע ,חרס ,'ב רס ,לילס ,'ד בס ,הפצנ ,'ג םנ ,רטסננ
 ימרא ןוש ל יכרד .'ארמת ,אלת ,הת ,'ד קרש ,תינש ,'א ךש ,'ג אלחש ,רווש ,אתבש ,ףק .ןתסבק

 .תרת /3 רע R/ ץקע mb ,'ב רס ,'ב רטנס.,אתוסמ ,ךעכ ךרעב אכומ

"y )*רצ א"צקת ע'בב ג"ר תודלותל םינוקיתו תופסוה  mobקחרנש  cinושרפל רייש  p»זא האר אלש  "b 
nee»ג"הרל . 
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 , חרס ," בס ,תלטוטמ ,'א תסכ ,'א רמח ,'א טמח ,אניזח ,'א ןז .תסה /3 ךרב ,ש'ע גא תייט ןושל
 aun np ,'א לפק ,לבטק ,לופ ,'ג בע

 ,סומיטא ,סואיתוא ,וטטסנגוא ,'א להא ,םפירנא ,ןימוגא .תועש ןבא .אלבא .המודבא yl ןוי ןושל
 ןא ,ש"ע 'ד רמא ,אשוגמא .ןיתסנלא ,םיטנלא ,סילופורתוילא .ןוטסיילא ,ןולא ,אפולכוא

 ,ןומיסא ,אלסא ,אטמופורטסא ,טרטסא ,המטסא  ,יפורתנא .ןימטקנא ,ש"מ ש"ע ,סונוא ,תוארקבנא ,'ד
 ,סויקא ,לבטצא ,'א קתפא ,ןירופיפא .ןיתנספא ,אינספא ,יכפא ,סופורטופא ,דינתסא .ןורפסא .סוגרפסא

 | j ך ,סמג .םקסלג ,רדייג ,זורדג ,עבש תונב nu ,'א טוילב ,אילג ma ,'א זב ,האיסנתא .זווטסרא ,ךרא =
 ,אמנה nm qn" ,רדה ,סילמרד ,אקד .ןפד .סקסד .סטסנד ,רוטלד .קתייד ,אטופויד .טרג .'א רטסנ ,סנג
 ,איקנמורכ ,דכרכ ,אילכ ,בככ ,ןיסקרט ,זיפרט .ןטרט ,'ד רט .(ףפמ ל"צ) ספט .ןכמ ;cor ןז ,תימז
 Do ,לופנמ ,סוכמנמ .ןופפלמ ,גלמ ,'ד למ ,רכמ  ,הנכמ .ןילפרטמ ,ידמ ,שוגמ ,סגמ .םוקל ,םמל ,ייאל
 | | ! DD 43b ,'א ספנ ,ןירטנ ,עמשמ .סורמ ,'ח רמ /3 רמ (סודפלירקמ ל"צ) סורפלירקמ sos ,ארטצמ =

 ,ןיכלפ ,האלפ ,לייפ ,סטפ ,'ב ,טפ ,לופ ,ברקע ,'ב סרס  ,קרפס ,אתנס ,אירונס .ןורטס .םריפלס .ןוילס
 ,ןתסכק ,אמגידכרפ ,סוטמיכורפ ,טרפ ,רודזורפ ,ןירדהרפ ,סיספ ,'ה ספ ,'א ךנפ ,קלפ ,'ה סלפ ,קנלפ
 op .היסק np ,םוקמק .ןופמק .'ב רלק ,יקלק .סולק sw ןוולק ,דלק .קידטק ,לבטק ,רוטרקמזק ,םזק
 ,הירק ,'ב סיטרק .ש"ע ןיטרק .לטרק ,סוקיידרק ,ש"מ ש"ע Ys 3p ,עצק .'א רדנפק ,טלפק ,'א לפק

 .'ב ףרת ,אלת ,רטאת ans ,ףזש ,לפקרק |
 ,'א הלא ,רסכא .ןורגסכא .אמיא DON) ,ש"ע OM  ,יראורבא ,אלכא ,רזבא ,העור zw לאעמשי ןושל

 ,רחג ,תוינדגדנ ,'ח דג ,אערא תב ,אינש רב ,תיצב ,אירכב ,סנרא ,אווצא ,ץפא ,ארתב תליא
 .'ד רד ,'א ןפד .ןוקיטמלד ,ןורחא לד ,ןכד ,אסייד .קסויד ,'א רבד ,'ב ברנ ,'א רטסג 03 .'אםנ ,עלג ,רלג
 ,רלח ,'א ןכח arm ,אדרז que ,ליבגנז ,דווז ,'א ןבז .ןהרה ,יבדנה ,ידנה .ןיימה ,ךלה .ןקסמרד am ,'ו רד
 ,אככ ,יליי «me /3 שרט ,חפט b" ,םוטרח ,'ב ברח nen ,'א תישופח jon oon ,תיתלח ,'ב ףלח
 םחל .ףול .'ב דבל ,תושכ ,'ג שכ ,'א שרכ ,ספרכ ,תואברנכ ,א"י רכ ,'ד רפכ ,רבסכ .ןנכ ,'א רמכ ,ןיהמכ
 ,ןירוטקמ qo .אתנמ ,לממ .חלמ ,ללמ ,'ד ךמ que ,'ג רזמ ,רדמ ,שוגמ ex ,ןספל .ןיעל ,םטל יב
 ^ קרס' ,'ד ןפס ,טפס .ןגפס ,אלטס ,ויטס ,סונס ,הכבס ,רתנ ,'ג (c ,ליחנ ,רטסננ 7" ,לפשמ .בזרמ
 ,'א עקפ ,אקפ .'ה ספ ,'ב קדנופ ,'א קדנופ poo ,איליטפ ,רגפ ,'א םגפ ,בקרע ,'ב סרע ,ברקע .ץיצע ,ץע
 ,רמלק .ףטק .'ב ןטק .ןתסבק ,'א רוצרצ quy ox ,אחבלצ ,להצ ,'ב שפשפ .שירפ .ןלקרפ ,תוגרפ

bpסותנקלק ,הפלק .  mpטסק , sep2 דר / (pmעקר .ןקר ,הפכר ,'ג בטר  "me qns»ןחש  
 | ,רתבות ,ש"ע תיפת ,ןתלת ,חוש ,םשמש ,יאזברכש

 : ח"כ ז'ע ;'ט ,'ג םירבדל 'יפב ןענכ 'של איבהו הב שמתשמ 57r י"שר רבכ הנהו pase 'ע ןענכ ןושל
 רקוחה םכחהמ י"שרל םיטוקילבו .אפיחסד ה"ד : א"נ ז"עבו (תישופח .«yy אתשופיח ה"ד

 יכ ולעהו הזה ןינעב םינתונו םיאשונ רבכ רשא םירבחמה לכ ד"פק דצ ואבוה רענילרעב םהרכא ר"רהומ
 ר"יש 'גה םגו (ןעמהעב) םהיפ ץרא יבשוי הב םירבדמש דוחיבו תיפאלס הפש .םינומדקה ונכי ןענכ 'לב
 תועפמ ףוסמ היאר איבה אוה םגו ^n הרעה נ"ר 'דלותב רעישש הממ ה"סק דצ Yn א"רת תנש ח"כב רזח

 איה הגא רפ תארקנה איהו םהב ץרא האלהו םשמו : ל"זו םש אתיאש וזה העדה תתימאל pons 'ר
 ילב הזו ש"ע 'כו ןענכ ץרא םש םירדה םידוהיה התוא םיארוקו (Selavonia) אינובלקשא ץרא תליחת
 םשב ותדלומ ץרא ז'אירה הנכי 'ו ןילוח א"גהב יכ הז לע תחרכומ היאר יל שיו אוה ןוכנו תמא קפס
 לעו םש בותכש ב"ישת b pet^ תוכלה masc יתאצמ וזמ הלודגו עדונכ ןעיוומ היה אוהו ןענכ ץרא
 ץרא ל"צ קפס ילבו 'כו אנרפבו ואיינפש man ל"ומוו אי נוש ש ץרא גניתוכלמ ינב יכמס אד
 ןענכ 9782 יתיאר ומשב בתכו יכדומ רב קחצי יבר ז"אירה ריכזה םש y 'כו אגרפבו אינולש
 תוכלה שיר ז"ואבו ל"צז ם ה ב מ יכדרמ 'רב pmo ר'ה vb" והארק ב"לת 'יסס תולבא תוכלה ז"ואבו 3
 ןיגרפ ארקנש ןיגופ 'עב רמאש ךורעל רוזחנ ,אגרפמ יכדרמ רב קחצי ר'ה ירומו ונכמ 13 b^ ה"ר
 ןושלמ תובית הברה החקלש ירגנוה ןושלב ה"כו Mak אינאואלש 'לב תמאב אוהו ןענכ 'לב םוקמ
 ארקנש ארקמ לש הכימש הב שרפל ב"כ 'ד םיטפוש י"שר איבהש א נו ג תלמ ןכו אימהבו אינאואלש
 תיעיבש ם"במרל הנשמה 'יפב ןייוצמ תועטב 'ה הרוש םש לבא ,םיטוקיל "יע) אנוג ןענכ ןושלב ןכ
 13 תוסכל הלעמ לש שובלמ ןכ ארקנ guna ירגנוה ןושלב כ"ג ('כו ש"רל מ"יפב ל"צו ז"מ ב"פ
 :איסור 'לב בתכנה ורפסב יבכרה ללוהמה רקוחה ןענכ 'ל ןינעב ותלמ ףיטה רבכו ,ךיראהל מ"כאו ףוגה
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 | .'ג רבע רהנה רבע ןושל
 ,רקשג ,דנג .זג ,'ג קב ,לצב ,'א רזב ,ש"ע רבודב ,ערכשא CN ץפא ,ןינפא QEON ,סטסא יברע ןושל

 שכ .טסרכ ,רגנכ ,'ג בלכ mb .'ג שרט ,דיסכרט ,'י רמח  ,תוגולגלח nem ,ןיצרד ,דרד
 pi» zm דרזע .ליוע .רלדע דע ,לגרס ,ש"ע 'א DD ,'ה ךס j2D ,רישדרנ ,'א pi"  ,הקנ ,אפנמ ,'ה
 'ה לפק m jp "bep/ .תינטק nux ,אביללצ ox ,זהרפ ,ןיגרפ ,רייפפ je ,ןוטיילפ ,האפ ,'א רפע

ppא סקרק ,דרק ', qmרשא ךורע י"כב יכ עדו 4 ,תיסרת ,אלת ,יאמש ,ארבש ,אליגר  "nהמכ  
 ,םידחוימה םיכרעב םינפב הארתש ומכ לאעמשי 'ל וא ע"ל הז תלוז םשרנ םימעפ

 ,ירננכא ,אירוא ,ירכנוא  ,ןיזרבא ,ינגורבא ,יראורבא ,(ש"ע) אראא ('ו yn ן"רות «7i יסרפ ןושל
 .(רגזור ל"צ) רגנר ,האנבק .ספרפ ,'ב סרס .אמזרמ ,זרט ,ףפמ ,ןדייז ,ארהז ,גראב ,'א איירפא

 ,ןירקפ ,ןופיספ ,ש"ע לייפ רטפ ,יוכס ,ש"ע אילנרטס ,רטמ .סכטמ ,לררב ,סוקיטידנא pow ימור ןושל
 ימור ןושלב ינוי ןושל הפלחומ םימעפ הזיאש עדו ,רטאת ,לוורש ,ןיטרק ,רטמק ,סוקמרפ

yרטמ (סרגמ) 'ב סגמ (פוקידיטנא ל"צו) סוקיטידנא  myםירחא 'ע . "yגרובנערעד י"רהומ רקוחה םכחה  
 o| ,ה'כק gm ג"אר ע"מב

 bmw הלות רשאב ודעב ץילמהל לכונ הלא םיכרע לש תולמה b3^ םימעפל וניבר הגש םא הנהו
 ,ותלוז םירחא וראיב רשא תולמה ישוריפ ןיבהל לדתשה יכ ול הייטמנ ןוירפאו pns תעדב

 וצרא תפש התיה איה רשא תיקלטיא 'למ תוקתעה ל"ר םיזעולה םה אלה רז אלו ואר ויניעש המ לבא
 ךפונ ףיסוה רשא וניבר לש ז'על 'למ תחמוצה המוצע תלעותה תויהלו .תומלשה תילכתב עדי התואו

 : הנה ומכ םרפסא יתרמא כ'ע קיתעה רשא "יפה קיתמהל ולשמ
 אירלא ,גומלא pos ,'א הלא ,ןורגסכא ,אמיא ,אבטא ,למזא ,ןיפייריגא ,ןואירגא ,סנא 'ע :זעל ןושל

 ,אתימא 7 רמא ,ילופמא .אילפמא ,םמא ,אשונמא ,אינובמא ,יטבמא ,'ב אירלא ,'א
 ,ילוטסא ,ןויטטסא .טויטסא ,יקיתנא ,לקנא (ש"ע סונוא) הנונא ,ךנא ,ןיפרגטנא ,יפידנא .ןורגנא .תוארקבנא
 ,ןיטירקפא ,ירדנוקפא .אלטקסא ,אתספסיא ,יטפסא ,אכמוטסא ,אלסא ,אלוכסא ,הלכסא ,טרטסא ,המטסא
 MEN SN PEN ,רספא ,היתיקתספא .אתנפא ,ןינפא ,סופורטופא ,אכרטופא ,(יפוא) /2 יפא ,אתיסא
 RUIN רדב ,אתיבב ,רבב ,ביב ,ערכשא ,איושא ,סורא ,סוטסגרא ,'א ארא ,קסרפא ,איירפא ,האיגרפא
 ,'ז רב .לעב ,יקלסב ,'א סב המקש תונב .ןוסימיפסלב .רטסלב ,'ג ןלב bbw ,'א ןטב ,חטב ,סדב
 /3 ברג ,ספג ,ןנפג ,ןורטסג ,'א רטסג ,'ג D3 ,רבנג .'א רמג / זג ,'א ץהג m/ דג ,ג"י בג ,'ב ךרב ,ןגרב
 ,סקסד ,ביטנד .ןויקיטמלד ,רוטלד ,'א לד ,אטופויד ,םגד ,קבד ,ןוקיתרג ,םזרג ,'א םדרג ,'א דרג ,ינתגרג
 ,ביטו ,ינרה ,אפזרה ,ףדרה ,אדנה ,יבדנה .אטלמה ,ןיצרד ,רודרד ,רקד .פוקילקד pu .ןולפד ,ןילפוקסד
 ,תוגולגלח a bm ,'א ןכח ,ארזח ,אניזח nm ,'א שבח ,'א ףרז ,ךינרז זרז ,ןינז ,'א ןז ,לבז ,אזאז ,ליו
 םרח ,'א תישופח nbn ,יתמח ,'א ben ,תיתלח uon amni ףלח ,'ב ףלח ,'ב םלח ,'ב דלח ,'א דלח
 «Jo .תירט זרט ,'ד ספט .טיפט ,'א אקסט ,סדנט .סמט SM רהט ,ארתב אלבט ,'א אלבט ,יאשח ,'א
 ,אתשכרכ ,'א תפכ .ארתב לפכ .הפכ ,אתיסכ ,אפסכ ,רבסכ ,'ו סכ ,'ב ןכ ,איככ /3 שבכ ,לבכ ,יליי ,יקרי
 חל M/ חל ,'ב דבל ,םתכ ,ףשכ ,ארתב שכ /2 שכ ,'א יתרכ ,ןשרכ ,'א שרכ ,ספרכ ,טסרכ ,תואבנרכ

pro quo seb /3איבגמ ,ןספל , vusףרגמ . queרגחמ , men ^neד למ ,ןילפרטמ .תלטוטמ ', 
 ,קפרמ ,לערמ .אטמרמ ,'ו רמ .ןילוקמ pn ,הפמ ,ךורעמ Db nib nob ,'ב לענמ quas ,תואלמ
 DMD, .ןבס 32D ,'ד בס ,רתנ יד ץנ N/ ספנ ,טפנ ,'א איננ ,'ג (D ,ןירטנ ,'א ףטנ ,קשמ ,גזבשמ
 .רעש ל"צ (רעס) .אינמס ,ךמס ,'ב אטמס ,'א אטמס ,ש"ע 'א DD ,םיילס ,לילס ,'א טס /3 ןרס ,'ב דס
 ,שלע ,תויבכע ,שטע w Tuy/ ,'א שרע ,רלרע ,'ו קרס ,'ה קרס ,'ב קרס N/ ךרס ,טרס ,טפקס ,'ד ןפס

"y quבקרע .סרע ,' ברע .ש"ע . /N DID S UNDאיליטפ ,קהפ .ארגדפ ,עגפ , b"p ,bb ib 
 ,עקפ .ןויספ .לטספ ue .קרנופ ,הדנפ qb ,רוצלפ ,סולסלפ ,םלפ ,סוילפ ,'א איטלפ ,עשריפ ,ש"ע
 ,טספרפ b ,'א jb ,איבמרפ .ארתב טרפ ^ טרפ ,'א טרפ ,'א אחרפ ,'ב לגרפ ,'א לגרפ ,ןיגרפ
 ןימבק .'א רוצרצ ,דורצ ,ןרופצ ,ןונצ ,'א רמצ ,ףלצ ,אחבלצ aene ,ארתב שפשפ ,'ב שפשפ ,'א קרפ
 " ,רמלק ,רלק ,ןופרגלק ,ברטק ,ארתב ףטק sw ףטק ,תינטק wp sp .זזק ,תהק ,הדק ,'א טנרבק

popב רלק ,סותנקלק ,יקלק .ארטסלק ,'א ', Dp psp nep /& npקבנק ,סבנק .םוקמק .ןופמק , 
 ,'ה סטרק ,לטרק ,םייקדרק ,'ג wp ,חצק np ,דפק ,ד"י np .סוסק arp /w לקנק p" יכנק ,סטנק
 ?jp .ןפר ,'א ץמר ,ימר ,טר ,ינטהר ,'ו דר ,שאר ,לתק ,'א טשק ,למטסרק qup ,ןמרק .רימרק ,ןיכרק
 ,סוכרת ,תיפת ,'ב רבת ,אילבת ,ףשפש ,'א יפש ,םשמש ,'ב רחש ,יחש ,זחש ,ןדגש ,ארבש ,חתר

 .וא'נ ריזנ ןמקל תופסות ילעב תמישרב ןמקל יתרעה ןייעו 'א ר תת 'א תת ,'ב ףרת
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 y' ןה הלאו אתיא י"כ תצקבו הטמשנ ז"עלב תביתו b םתס םהב. בותכ רשא םיכרעה רדפא התעו
 pna ,תוינדגדנ ,(הנלותב ,'ב אקרב ,םסרב ,ץח תיב ,ערכשא SN סורא .ןנפסא ,סטסא ,גא ,טבא

 ,תרה אדנה ,'ג רדה ,רשד ,ןקסמרד ,'ו רד ,'א רקד .ןפד ,שבד .ןבדבד n/ רג ,יגרג ,ןדלג ,קבלג ,'ב ללג
 ,ארתב בצח ,'ג בצח sw תישופח .ץמח ,'א סמח ,ץבלח ,'ג רזח ,'ב רזח ,אתדרז ,ליבגנז ,תימז ,יכשרו
 ,תושכ ,אשמרכ .תפכ ,'ד רפכ ,'א ןסכ ,רגנכ ,ראכ ,זוברי ,אביני ,אתרמ .ןינקרט ,טיפט ,'א אלבט ,לתח
 ,סוגולקנ ,'א אינג ,רטסגנ ,קשמ ,אכתרמ ,'א אירמ ,'ג רמ ,ב"י למ ,איבגמ .,'א ןושל mb ,בלול ,אנרל ,בתכ
 ,תויבכע .'א ררזע ,לדע .ןגפס .רנס .תיממס ,ןיכס .'ב דס .ןבס /3 ךבס .'ד בס .האס ,רודשנ pmi ,רנ ,ןמקנ
 /& איתפ ,רייפפ .קדנופ .ןינלפ .ןוטיילפ ,'ג טלפ ,ךופ ,'ג רטפ ;3 רטפ ,לופ ,ןויגפ sw רפע .שלע
 ,טוירק .'א bep ep .'א pp .ןונילק .ןופרגלק .ןליא אלק ,'ג ןטק nep .האנבק ,'ו ףרצ ,'א לצלצ
 ,רטאת .תינצש ,'א עש ,'ה טש ,תבש ,ארתב לבש ,'ב לבש pus .אליגר ,ארדיתק ,'א לסרק ,למטסרק

men n»n : 
 המודכו ארמג ןושל ,הנשמ ןושל ,שדוקה ןושל תונושל ישומישב וניבר השעש םיקוליחהל דרנ םאו ('ה =

 קלחל sm 'ה הרעה ן"רתב ר"יש 'גה רבכ ררועתה one תצק לעו םיללכ הזיא גיצהל רכדה yam זא
 ךא תוינומדק ארמג ןושלב םג וא הנשמב האצמנה הלמל שדוקה ןושל וניבר smp בורל : הזכ אצי
 ןנברד אנשילו ,ארקמב אצמנ אל ק"הל אוקש המ םגש פ"עא ק"הלמ הנשמ ןושל ci קלחמ םימעפל
 אוה הביתה רוקמ DM םינואגה ירבדב קר םג וא םירחואמה םיארומאה ירבדב קר האצמנה הלמל ארוק
 הנכי כ"ג םימעפל ךא םימוגותב האצמנה הבית לכל בורל ארוק cens ןושלו ,תיברע וא תיפרפ ןושלב
 וז החנהל y" .םינואגה רבכ ושעש ומכ ימרא לקשמ לע תויונבה םדק תונושלמ תובית הזיאל ךכ
 שדוקה ןושל קר הלמ הזיא יכ קדקדל וניבה הצר DW ףיסוהל יתאב התע wm .ל"נה הרעהב תואמנודה
 הנשמה mob לידבהל ושפנ תא שי םא וא הרו ת ןוש ל וא ארק מ ןוש ל התוא הנכמ is ארקמ לש
 .דומלת ןושל וא ןנברד אנשיל ,וניתובר ןושל ינשהו .הנ ש מ ןו ש ל ןושארה «m זא ארמגה ןושלמ
 ונתעד הנושאו הפקשה יפלו םימכח ןוש לב (wi שמתשמ תומוקמ ג"יב יכ mp תעדל תאזו

nonתמאב חכומ ןכו ,הנשמב אקוד האצמנה ןושל לע ןויכש  "ysא רקד 'עמ לבא ..חתר 'עמו 'ב איפה ', 
benקרע ,ןבס .ןסכל ,חיפמ ,'א רחרח ,'א  swלע וא קו תאצמנש הלמה לע םג יאקש הארנ ןיפרגלק  

 ג"הר לש ט'דסל תוינשמה b" רחא ררגנ טרפבו םינומדקה תובקעב וניבר ךלה «ma e .ארמ נב בור
 לכ ךל ןייצא הלא םירבד לש ןירוב לע דומעל לכותש ידכו ,יתופסוהב םינפב י"העב חיכואש ומכ ליז

 : ב"א רדס by" הלא תונושל
 .אתפ :ארמנ ןושל
 קרע .ןבס ,רטסננ ןסכל .חיפט ,'א רחרח .'א טמח ,איפה ,'א רקד ,אתופא ,תועש ןנא םימכח ןושל

 .ןופרגלק ,'ב bep ,'א
 .ג"י רק ,שפנ ,'א רחרח ,איפה SN רקד ,ןוזיפטקפא ,המטסא SDN ,ןינא .אמיא ארקמ ןושל
 ,חתר .ףטק ED ,'א רטסנ ,ששב Us הנשמ ןושל
 ,ךמס .'א טס ,רמגמ bx) ,לקסרט ,תפטט ,םפח ,אניזח ,'א רטסנ ,אמפא .ןנפסא ,סטסא שדוק ןושל

 ,ףזש xp ,'א רוצרצ ,'ו ברע ,הונע
 ,םסק /3 שדק ,יראצ abb ,ףטנ ,'א לכמ ,רבח gun .סילא ךועב אבומ שדוקה ןושל ךרד
 ,דמלמ .'ד למ ,איושא ,ןנפסא qnss ןנבר ןושל
 ,ןונצ ,'ה עקפ ,םצפ ,'ג בע ,אפנמ ,ג"י למ ,שפכ ,לתח ,'ב םרח ,'א דרג ,ששב ,אילפמא ןנברד אנשיל

 nn ,'א טשק
mis mas ןושל 

 ,רטסגנ .אתופא ,יראורבא הרות ןושל
 .סגש ,ףרק ,הררסכא .ןהא דומלת ןושל
 לעו ,רטאת 'עבו ןיטרק ,יפוקרפ 'עב אוהו וקיטמרג ןוש ל וניבר איבה םימעפ שלש יכ ריעהל שי דוע

 יכ ןיקיטמרג 'לב ורמאב ה"עב תעד הזו :ל"זו ןיטרק 'עב ךורע ףסומ לעב ברה קדצב ריעה רבכ ונבומ
 ,ל"כע ןיקיטמרג ארקנה קודקדה לע דסוימ אוהו המכח ירבד ובתכנ וב רשא ינוי ןושל שיו ינומה ינוי ןושל שי
 יכ ל"זו ז"גפ א"יח םיניע רואמ לעבמ .ונייה וז החנהל ותיאר איבה קחרממ ו"ט הרעה ן"רתב ר"ש 'גהו

mהארנ קוליחה הזו .ש"ע 'כו והער לא שיא וב רבדי ןושלו רפס לע תולעהל דחוימ ןושל ול שי  
 אערא,. טויפ לש 'יפב ללכנ (ט"לר ,ח"ח ף"זרהמ לש ע"מב י"נ סעקוד י"ר םכחהמ אבוה) juo םג םיניעל

b 
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 המרמו הימר ישנא .לכנו יפוד וב ןיא ,היב תיל ^p לו ד ל"הזב ונשי םשו ,םירוזחמ המכב אצמנה "אדקר
 ואעזומ שיטירבב (Rub נ"מ לש י"כב דועו ,יקטמרג זעלבו wow םש ןכו סולוד יקיטמרג זעלו ןוי ןושל
 תרבחמב לבא ,כ"ע יקיטמרג ןושלב תוינויגה תולמ הזיא רואיב אתיא (םש ל"נה םכחהמ קתענ הז םג)
 לש "my תומכחל אקיטמרג זעל יוניכ לאשוהו לשלתשה ףרש 'עו קרב 'ע ןוחרפ ש"רל ךורעה
 ךורעה יכ bw ש"מ לכא .האלהו ^b דצ בוט בכוכ '] ןמלז םכחה ל"ומ תמדקה y" ללכב איפוסוליפ
 'ג ונייה םיניוצמה םיכרעב קר תאצמנ אל יכ קודקד אלב תצק אוה אקיטמרג ןושלב םימעפ הברה שמתשה
 ןושל ןיעכ כ"ג אוהו וקיטילופ ןושל כ'ג אצמנ ךרובמ רפוס לש תופסוהב יכ יתחכוה סונוא 'עבו ,םימעפ
 המ הזו ,רפכ ישנאמ ךפיהל ריע ישנא םירבדמש ןושלה אוה ₪6 י"לב וקיטילופ "פ יקיטמרג
 ,ריעה ינב לש י"לב py יכ br יסופנה השמ 'ר יפמ ךרובמ ונייה וניבר ירבדל ףיסומה רפוסה ריעהש
 פונוא ע"ייע i סונואל pup ירמאר ושניא ומכ ונייה ss ש הו רומח ארקנ םימכח ןושלב ונייה

 .ןתנ וניבר לש ורוד ןב היה יסופנה השמ 'ר יכ ארוקה בלמ איצוהל ש"מו
nmםוקמ  onsודימלת גויח הדוהי 'ר יכ ןיבמל עודי  ,ה'עב וניבר לש קודקד ךרד לע םג הפ ריעהל  

 -- יגרע ןושל ךרדכ — ק"הל ילעפ םישלשמה םיקדקדמה ילעבב ןושארה היה קורס 5 םחנמ 'ר לש
 חכשל גילפה ו"נר דצ הרורב news ע"בארהו ,ה ב * ת ה לא ואב םיתש וא תחא ms קר םינפלמ רשא תחת
 השע ,שרשל ,דר ,ב ש קר דרי Sun ישרשל וקיזחה םינומדקה םיקדקדמה לכ יכ עד + ל'הזב גויח י'ר תא
 ךיא םיחנה תויתואה ריכהל הדוהי יניע תא 'ד חקפיו ,'וכו 'ט ,'ז תויתוא קר הטנ הזנ ןמו ,עג--עגנל .שע קר

nnםיפלחתמ וא םירסח םיפסונ  ovyאכאדרקל תיברעב ץ"יפמ ולהא קיתעה רשא -- הדוהי 'ר תובקעבו  
 ינבו םיזנכשאה ןכ אלו תויתוא 'ג שוש לכל ליבגהל םידרפסה וכלה -- דיגנה ש"ר לש we םש תויהל
 תוארוה ונממ ופעתסי תויתוא הזיא תפסוה ידי לעו שרש meno היד nns mw םג םלצאש ,אילטיא
 םימעפל קיזחהל ה"עב ןתנ וניבר לש וכרדמ כ'ג ןורחאה הזו .תחא mw ןב שרשה ןמ ולצאנש תונוש
 ומכו) ןעיוו י"כ לש  תיתימא 'יג יפכ 'ד 'ע gum mW תחת Oy px" תאזל יא ,שרשב תחא תוא
 'ע רחא) b "p nm" הרי ,יאדו שרש תארוהל (ש"ע ו"נ הרעהב ר"יש 'גה י"כה תיאר ילב pn לע רעישש

mo1233. 033 ,בגנ תחת בג ,טבנ תחת טב מ"ד תויתוא 'ב ןב שרשב ןכו .הטנו טט שרש תחת  
 הלא תולמו ולצא רסחו לפט לפנה תואהו en תחת ךפ ; הקל תחת קל ;הול תחת ול ;דלי תחת דל
 'עבו "הג רקיעהו,, הגנ 'עב בתכ ןכו וז הלמ לש תירקע תואב ןתליחת רשא תולמה ןיב דימת רדסי
 ןיא ףטנ ,עטנ .לטנ ארבתסמ : בתכ 'ב ףטנב "רקיעה רש,, :'א רשנ 'עבו "רקיעה קש,, : בתכ 'ב קשנ
 ל"נה תואמגודה 'עו ."אל וא הביתב דופי תרה לש 'ה םא ^j אקפתסמ,, : בתכ תר 'עבו ;רקיע ן"ונה
 לעב ךרד וניבר בזע וינפל חלש תורוהל גויח .הדוהי םא ףא ז"פלו sr הרעה רילקה ^w תודלותב
 ךרדה הז זחא ןתנ וניבר לש ורוד ןבו תפרצב םישרפמה שאר י"שר םג יכ עודיו ררפס לש םיקדקדמה
 לש 'א D" ג"פ p"' וישוריפב םימעפ המכו המכ ררגנ וירחאו npa וניבר םע תחא הליסמב הלועו

 : .ןמקל אובמה

 .ןתנ וניבר nne באש םתמכח רוקממ רשא ויתובר םה ימ )3

 י תע מ ש ש המ :ומצע לע דיעה ורפס תמדקהב ןתנ וניברש 'א D" םדוקה קרפב הרומא יתלמ רבכ ('א
 היארו ויתובר יפמ דומיל ונייה העימשש ומצעמ ןכומ רבדהו 'וכו הרטשל ךרעב יתרבסו יתיארו

 רשא םה D^ הזחנ התעו .והנעי ותניבמ חורש המ mn הרבסו ,העימש y" הלבק אלו בתכמ תודע ונייה
 ןטייפהיה אוה לז םהרב א רב לאיחי וניברויבא היה םלוכ שארוב ,וידומיל עמ ש םהיפמ
 ד"ר דצ) עיזאפ עלאגאנאניז ורפסב ץנוצ ל"טירהמ לודגה םכחה קיתעה ןהמ שלשו תובורק המכ רביחו
 "mM ימור תבישיב םימסרופמה םינברו םימכחה ןמ כ'ג mm ,יזנכשא ןושלל רבע ןושלמ (ש"ע האלהו
 םינואגה תכושתב םהירבדל ךמס יתאצמ ןטקה ינאו : ל'זו ה"רע b^ ה"ר תוכלה ז"ואה איבהש הממ הזל

wuסומינולק וניברו הדוהי 'רב רזעלא  ppmרחא אשיימרג תנידמל ואובב יתבש אנבר ןב ימור שיא  
 "רככש בתכמ הארהו שדוק תודע םתוח איצוהו הז רכד ונממ ולאש ל"צז רקי רב בקעי וניבר תריטפ
 רביחש pO ןתנ בר אנרמ אנבר jb יקחציה המלש רמ לאש וב בתכו ימור אתמב וז הליאש הלאשנ
 תיכב הלאשנ רבכש םה םנ ובישהו ויחא םהרבא רמ ןמו ויחא לאינד רמ ןמו ךורע ארקנה רפס
 ימור אתמד אתביתמ שיר DNO] בקעי רמ םשכ בישהו ןואג לאי חי רמ םהיבא לש ושרדמ

omenנושתב םייוניש תצקב אבוה הז לכו ,'כו רפוש תעיקתלו ת"הקל ףופל הלמ תויהל אוה רשכ ' 
 יש"ע 'ב הרעה runs אבומה הדוגא רפסבו תבשל יכדרמ ףוסב םירוכג יטלשבו ד"לר D^ באז ןימינב



 וי
 ו?

 .ES (לאיחי 'ר לש vas םש לע ארקנה) םהרבא ריעצה ונבו לאינד 'ר ילודגה on לאיחי וניברש ms עמשנ | =
Eל"ז ויבא יפמ םיריבכ םימי דומלל ןתנ וניבר הכז אלש הארנכ םלָוא .םימסרופמ םימכח ידימלת ויה  E. 
pשארב הלעמל יתרכזהש םעטמ =  poenךורעה תביתכ תעשבו ומוקמב 'ייע  qonןכו ..ומלועל ויבא רבכ  P 

 E (gov לודגה ןתנ 'ר יחא o3 ל"ז דימת ותרכזה לצא ךורעב cpu ומש .אבוהש םימעפ "3 ףיסוה = =
 < 0/2 םוש ןתנ וניבר איבה אל םהרבא 'ר ריעצה ויחאמ לבא ,ל"ז תפסוהב דימת cona םימעפ א" ךורעב = ^

 E ג"פ) ןישוריג תוכלהל ןיכיישש תוינומיימ תבושתב לבא ,ר"יש 'גה תרעשה יפל ריעצה אוה יכ ןעי רבד = <
 Doo — לאיחי 'ר ינכ םהרבא בר וחאו ךוועה דסיש ןתנ בר תבושת יתיאר : ל"הזב אתיא 25 D^ (נ"יה
 ES ז"ואב הלאש האבוה ןכו ונטמ םילודנה ויחא לצא םהרבא 'ר רכזוה יל"נה הלאשהב ןכו 'כו םתלאשש
 - . Bmw רמו לאינד רמו ןתנ רמ ןמ יקחציה המלש ליאשד אתליאש : ל'זו ר"ק bs הלימ תוכלה

 .'וכו םימי הנומש םדוק תמש ןטק לע ל'ז אמור אתמ ןמ לאיחי 'ר (אנרמ ינב ל"צ) אנרמו ינב
 < 'עמו (הטמל 'ייע) תומוקמ 'זב ואיבהו ל'ז חי לצמ 'ר היה ןתנ וניבר דמל ven sew ינשה וברו =

 < 8% חילצמ 'ר יפמ יתדמל ינאו : ל'זו דיעמ ומצעב אוה יכ vob עמשש לילעב הארנ ןוניקפנא
  (5aדרופסקוא לש םירפס דקעב הלודג האיצמ אצמ ^( רעדיינשניימש מ"רהמ ללוכה םכחה יכ עדו 0]
n ןייד ל"ז חילצמ 'ר היהש תוחיכומ םידי הזה י"כה ךותמו חילצמ 'רמ בותכ ירבעו יברע ןושלב י"כ אוהו 
0 0 xm mb ירחאו וידומיל ימיממ תותשל םינואגבש ןורחא bn ג"הר ילגרל תבשל לבבל הלגו אליציזב 

 לע ול דיגהל דיגנה לאומש 'רל אב ובוש ירחאש ל"נה י"כב מ'ר דוע רפיסו ןושארה ומוקמל מ"ר בש
 : הז «ny m mum םיאשונ ירצונה סוקילותקהו ל"ז ג"הר יכ .ויניעב האר רשא לודגה הארמה תודוא
 < 00 ,ע תקתעה תעידי im אב ןיאמ ww ונל ץיפה הזו .דחי םג םיחא תבשכ טקשהו םולשב םיבשויו
 תרעה y" סוקילותקמ ןכ עמש קפפ ילב ז"" דצ ט"דפל ושוריפב כ"מ ג"כפ םילכל ריכזהש םינקז

rasטפאשללעזעג ,לנעגראמשטייד ע"מב  i^nובר חילצמ 'ר י"ע יכ הנופא אל התעו .ג'עש רצ  = = 
 .E הלא תונושל עדי בטיה יכ תויסרפו תויברע תולמ ןורתפ ןינעב ג'הר לש וישוריפ יבור ןתנ וניבר עמש

itmה"טדס לש ושוריפמ שמשכ רורב חכומכ  Dxג'הרש עודי  ins0  קודקדה לע רפס יבוע ןושלב ( 
 4 יפכ שרושהו ב'א ךודב םילמ שרדמ אוה ףסאמה ורפסב סגו ,ששא ,דגנ תולמב םעלב ןבאמ אבומה
 = — םימעפלו יברע 'שלו הנשמה ^pe י'פע תולמה ג'הר ראב ת'לד ms תחת דצר ומכ ולש הנורחאה תואה
 E אלמ,, : םינזאמ שירב ע"באר בתכ ,התע אצמנ אלו ןיחכתשמד לכח m; רפס לעו יסרפ ןושלל הקיתעה

 ev^» לילכו המכח
 : «ju םימעפ nns ךוועב ואבהש אנוברנ ריעמ ןשרדה השמ 'ר יפמ ןתנ וניבר דמל דועו

 < Cm א'נוברנ ריעמ "b ןשרדה השמ 'ר cob יתעמש :ל"הזב וניבר בתכ יקדנדא 'עבו (הטמל
 L0 gw ארצק pm" ןשרדה n'as ונלבק ךכ :קדצ ym ,אנוברנ ריעמ ןשרדה מ"רמ יתלבק ינאו :'ב דננ
 .E ךורעבו :ל"זב ןתנ was הנכמש ר"ע ד'עק דצ םלשה ןיסחויב יתאצמ וזמ הלודגו .ונל הנש ןשרדה מ"ר
 < m .לבבל וניבר ךלהש ל"נה וטפשמ יפל ןבומ ילבבה יוניכו 'כו שגש ys אנו בר ג מ ילבבה ןתנ 'ר

 ^5 ובר היה אנוברנמ ןשררה מ'רו :ל"זו (האלהו ב"עס ז'יר רצ םש) pones לעב ש"מ ןכו תמא אלל =
 קייודמ וגיא 'ח mb תישארבב ל"ר כ'ע בקעי חלשיו 'פב ויפמ עמ שש ws" ןכו (ה'עב נ"ר לש)
 EC מ"ו יבתכמ אלא הפמ דמל wb יכ וכותמ ןבומ רשא ןונגפב ןשרדה מ"ר דימת ריכזה י"שר יכ 387
 םיטוקילבו ז"מ הרעה ג'ר 'דלותבו ח"יש רצ ולש ע"מב ץנוצ ט"ירל י"שר תודלותב םינויצה y" ןשרדה
 2 ןשרדה מ'ר םשב ריכזה י"שר יכ ונעדיש הממו aep דצ הרותה לע י"שר ורפסב רענילרעב םכחהל

 d יתבר אתמכח ןשרדה מ"ול התיה יכ ונעדיש הממ םגו יסרפו יברע ןושלמ ןנורתפ רשא תולמ המכ -
 רמלש ןתנ וניבר ודימלתל לצאנ ןשרדה n לש וחורב םיינש יפ יכ ונל ררבוה םישרדמו תוארקמב

ven |םינושה םישרדמה ישוריפו תונוש תונושל , 
 E יעו 'א שרק 'עב שמתשה רשאב יראב jb ופלכ השמ 'ר םג הארנה יפכ היה ה'עב לש vmm ןמו = +

wanתנוכת לעו ,ש"ע רמוא היהו ,רמוא ןושלב  vyיראב  "yא'ר תודלות  vopnהרעה  ^ E. 
 | .רפופה quis לש ורודמ היה יכ ןתנ 'ר לש ובר היה אל יסופנה השמ 'רש יתרכזה רבכ לבא

 | דמל רשא םה b^ הארנו אנ הרוסנ וניבר םהיפמ Bb" רשא םש ישנא םילודגה המה co וניארש ירחא )2
 5 .םהיפמ לבק אלו םבתכמ

 (P y םימעפ 'ל דובכה ומשב אבוהש הלוגה רואמ םושרג 'ר היה םימסרופמה םינייוצמה ןמ ןושארה
 / קלח 'עב םלוא ,דאמ הברה םיכרעב אבומ meos : ל"זו ר"יש 'גה בתכ ve הרעהבש עדו ,(הטמל |
 E^ mme ראובמ הארנ ל"כע ms םושמ ן ose 'וכו שפנ תקולח ן ל רמ א דועו 'כו 'יפ ג'רו בתכ 'ג 1

b* 
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 ym"  ,יבר ןל רמא רחא ןושל ש"מב יפכ 'עב כ'ג ןויכ וילאש הארנו םישוריפ ונממ עמשו ודימלת
 הרעשהה עימשהל רבכ םידקה הנהו ,ל"כע ל"ז ינולרואה קחצי 'רד הימשמ רמאד .יבר ןל רמאו אתנכרמ
 היאר אוה םג איבה ל"נה םגו (לעססאק ד"ר תאצוהב (ino תורודה ארוק לעב ה'יש 'גה ינפל my תאזה
 mw איבהל םילוכי ויה וזמ הלודגו ,כ"ע םושרג וניבר b^ הז בתכ בג 'עב םג רמול ףיסוהו pon 'עמ
 אנייס 'עב ןכו .כ'ע ל'ז םושרג וניבר b מ ומוקמב ונשריפ רבכו :ל"הזב וניבר BUD 'ג ןדס 'עב ירהש
 ן ל רמאו תוביתש רורב יל הארנ תאז לכב לבא ,כ"ע "b םושרג 'ר יפ מ קרפה שוריפ רבכו :ל"הזב
 :ה'מגר לע ןתנ וניבר אלו ובר לע ןכ רמא אוה רמולכ ה"מגרל תוכייש אתנכרמ 'עבו 'ג קלח 'עב יבר
 תורוכבל םש אבוהש (בובל) הרפכ חבזמב בורקב ספדנש תורוכבל תצבוקמ הטישמ תחרכומ היארהו
 תורוכבבו ל"ז ילגרואה בקעי 'רד הימשמ 'ר ןל רמאו bm 'ב דומע ז"כ דצ םש בתכו nem ^b eb ףד
 אתנכרמ 'עב וניבר ש"מ ירה ,כ'ע ל"ז ילגרואה קחצי 'רד הימשמ א'פ ה"מגר םשב 'ב דומע ח"כ דצ .ר"ל
 ' וז םא עירכהל ub ןיאו ילגרואה חסונה םש קר ןושלה ותואב ל"נה מ"שב םג ומשב אבוה ה"מגר םשב
 'ג קלח 'עב םגו ,ינילרואה 'יגה (אובמב הטמל me 'ייע) טוהאק י"כבו ינולרואה ךורעד 'יג וא "גה רקיע
 םושמ יבר ןל רמאו 'יפו ךרעה ותואב הלעמל רכזנה ה"מגרל +ךורע י"כב 02( ^ 3355 רמא תוביתה תוכייש
 יב בלול 'עב כ'ג ואצמנ יבר ןל רמא תוביתו .ש"ע ,ב"ל דצ ו"מ מ"פ הדנ ג'הרל ט'רסב אצמנ ג"הר
 'כו אצנגממ םכח דימלת b" 'ב יפכ 'עב ןכו .ןתנ וניברל אלו ה"מגרל כ'ג ךייש הזו ה"מגר תרכזה רחא
 היה ym ץ"ירה םשב א"עס v2 דצ : ח"מ םירדנל מ"שב תואב תוא אבוה) 'כו יבר ןל so רחא ןושל
 א"ל תוביתה תוכייש אל (רעבמאצ ו'ד "b םכחה ברה תמדקה ןייע ,א"בשרה לש ורוד ןב הארנה יפכ

sewדימלתל לבא ןתנ וניברל 'כו יבר ןל  conמ"שמ היארהו ה"מגר יתרעשה יפל אוהש אצנגממ  
 p^ םשב 'א בח 'עב vob אבוהש המ תודמ תוצמל ^8 ה"מגר םשב םש בותכש ב'ע 'כ ףד תובותכל

auה"מגרל הניכ וניברו  myאצנגמ לש הרומ אצנגמ ימכח לש בר : אצנגמב ותבישי יפל  y) 
 תוביתה יכ א"לר m ף"זרהמ לש ע"מב ושפנב רעיש רבכ ןאמפייר י"ר ףירחה םכחה mm .(הטמל
 y" ,שוריפב ןכ אתיא .ז"י ק"מל ה"מגר י"כב יכ איבנמ ףידע םכחו ה"מגר ירבדמ הנה ןה יבר ןל רמאו
 תצק רבד אוה יכ תעדל יתיארה התעו ,ח'י דצ רעבמאצ ד"רמ ק"מו םירדנ תותכסמל י"שריפ לע רמאמ
 DB" כ'ג םש 'יפה קתענש ןברד 'עב יכ הרעהב םש w"m .ש"ע 'גו 'ב דצב ליעל יתרכזהש תויארהמ

 .ןברד yy ןעיוו י"כב 'יגה ןכש תמאל ןויכ אערכ םשור :א"ערכ םש םוקמב ל"צ ה"מגר

 לאישוח וב לאננח 'ר םיקנעב לודגה םדאה היה םיניעל ןתנ וניברל ויה וישוריפ ws ינשהו
bi:רתויה רוקמ היה אוהו ותרות יבור וניבר קיתעה ונממו 5 םינואגהמ הלבק וירבר לכ רשא - 

 ןתנ וניבר ריכזה םב רשא תומוקמ םינשו םיעבראו האמ ךל ןייצא הטמלו yi באש ונממ רשא ךורב
 בורל 5^ m4 ישוריפ n'y3 ינפל םיחנומ ויה קפס ילבו א .ל"ז הלמ תפסוהב Ten ms דובכה םש תא
 bspw רבדה קוחר לבא ,ל"ז ח"ר bw דימלתכ ובשחל שי הז ןינעבו .םהב שמתשה sm תותכסמה
 דקשש קר ותנוכ ms" לבק ךורעה לעבש,, ט"כ p^ יושתב ל"שרה בתכש nm .הפ לא הפ וישוריפ

 ומשב קר m5 ה"עב וריכזה דימתש היארהו ובר ינפל דימלתכ דמוע היהש אלו ל'ז ^m ישוריפ לע

 דוע איבהש ^b הרעה ב"צקת תנש ע"בב ר"יש 'גהל m תודלות 'ייע ןרמ וא ורומ םשב אלו ימצעה
 < תצק עמשמ 'כו wma ונלבק b^ nm רמא ו וניבר םש בתכש 'ד דר 'עמו ,הז לע תורורב תויאר

svםע הפ לא הפ  mmm nsל"נ  msגה רעישש המל ' swילואש (םש)  msימורב ןמז הזיא היה  
nenדמל  wenארקנ ןכלו נ"ר  m^)יפב  nupלש ושוריפ רחא ךכ לכ ררגנ ןתנ וניבר יכ עדו ,ימור שיא  
m^בתכ םימעפ הברה יכ דע  ^bשוריפמ חוקל אוהו םתס  m^תודלותב ר"יש 'גהו ל'ז  m4ט"י הרעה  

 םתסב ךורעב ח'ר 'יפ ואבוהש תויאר ואיבה bm ף'זרהמ לש ע"מב ןאמפייר י"ר ףירחה םכחהו ג'כו
 b'y תואמגודהמ תחמוצה תלעותה לדוגמו .ח"ר םשב ורכזוה םישרפמהמ לבא ,ורמוא םש תרכזה ילכמ
 jm »^ הרעה) ר"יש 'גהמ תואמגוד ןה הלאו .ןהדבל יתופסוה cus ןכ ירחאו הלחתב ןתוא הניצא
 ה"ד 'פות .3^ ןכו .םתסב 'א שגש 'עבו n'a םשב איתא ה'ד תופסות : b ש"ע ,ב"ב תכסממ תוחוקל
 'א ןיא 'עו רפופב ה'דת .א"כו ,אילכ 'עו אילכ ה"דת .ז"יו ,לוזנרק ךרעו דח nn ,ג"יו .אלווד 'עו אלווד
 »3 לקד 'עו הרענ לקד ^n ם'בשר : ו"לו .'ג ףוצ 'עו ןוגכ ה"דת : ח'כו לחד 'עו אלילחדב nn :ז"כו
 םש .ג'עו ,רטנס 'עו אתינווחמ רב ה"ד םש .ח'סו .סלח 'עב לכה הלוצמ n^n תואסלוח ^m ם"בשר ,ז"סו
 ,ףחלש 'עו יפוחלש אמלידו ה'ד םש .ט"צו ,תותנש 'עו תותנש ה"ד םש :ו"פו ,הלכסא 'עו ןילכסא ה'ד

epםש  n^ר"סקו .תיולבס 'עו ח'ר 'יפב 'יג יתאצמו  iםש  n^ןושל יונישב 'ג ןה'עו ח"ר ישוריפבו  
 6 1/5( n'4b רשיה רפס ע"ע .םתסב לפס 'עב םהינשו ח"ר םשב םישוריפ 'ב לפס ה"ד 'סות : ו"סקו שרדמה



^bםשב ו"מק 'יס ובלכבו םתסב ןכ בתכ רטאת 'עבו כ"ע תואסכ יתב תואסקרקו הפרח י"לב רטאת ח'ר  
 יקיתייד ח"רה םשב ^a מ"ב לע מ"ש אבוה ג"כ הרעהבו .םתסב ןכ 3n3 תימז 'עבו י"לב קרמ הוה mor ח'ר
 : ט"כק תבש ןייצמ ןאמפייר םכחהו .םתסב קתייד 'עבו 2/7 יקיתייד תארקנ י"לב ערמ ביכש תאוצ
 ;םתסב יבוסא 'עבו ?"im םשב רוטב ה'כו] 'ג D^ ז"יפ םש ש"ארו ,םתפב רגב 'עו m םשב האמ 05 'פות
 'עו םוגפ ה"דת + ב"נ ב"כ םשו ,'ג םרח 'עו en ה"דת : ז"מ םשו תושר 'עו תושרה mn : א'מ ןיבוריע

 ה"דת D ben 'ב רבג qun רבג ה'דת ?ii) Dé ,עבצא 'עו אתעבצא יכ ה"דת .ג'נ םשו ;'ב םגפ
 אמוי 3 קח 'עב האקוקח ה"דתב םשו (ץחש עיייע) ץמש 'עו ץמש ה"דת :'ג םיחפפ .'ד pb 'עו רסמ

v5עו ןיודנה 'עז ןיסולפ ה"ד םינשי 'סותב : ' boeיסיסחב ה"דת :ט"מ םירדנ ,'ה  y»ב ב'ב ,ססח ': 
 מ"ש ; לאוש 'עו ד"ל b^ ח"פ א"גהב םשו ;םנכ 'עו לעוב ה'דת : ג'פ מ'ב ;'ב ללג 'עו רשאכ ה'דת
 דנע :ז'ק לע Den ,אללא 'עו אללואב .ה'ק לע םשו sw שרח 'עו ןישרחד אסכ ה"כ : ט'כ לע מ"ב
 יש D "p" ןיליפת תוכלהל יומיימ mma ;'ב mo 'עו רדש ה'דת :" ז"ע ;'ב דבע 'עו דבעד יאמ
 ב"בל ם"בשרה תעדכ ^m 'יפמ חקלנ pamm רגנר 'עב 'יפה ןכו .עשת 'עו 'ס 'יס אינת ;'ג לכ 'עו
 וחינה םוקמו ומוקמב 'יעו .ט"מ תומביל ן"במרה 'יחמ חכומכ ח'ר b^ אוה רלקפס 'עב ךוראה "יפו ,ב'כק

ie: 
 . jut*שג
Fe , 

 אבוה םתסבו ח"ר םשב תשא היד 'פות :ו'ס ןיטיגו :'ו pn : הלאה תואמגודב וב רדגתהל יל םנ
WO yאיצומה תוכרב תוכלה ז"ואב .ת ש . ^Dח"וה םשב נ"לה ז"פ תוכרב תוכלה 'מיימ 'הגהבו א"מק  

 ח'ר שוריפב אידהב ה"כו ^m םשב ןיסנכנ ה"דת :ו"פ םיחספ ,ינשה b" יפל ש ש ב 'עב םתסב אבוהו
 הארנ ןיאו םייסו ח"ר םשב ילד יא "s ם'בשרב :ה"ל ב'ב ,םתסב ליי ד 'עבו ו'ק דצ םש םיחפפל
 'עו רומח לשו ה"דת :'כ ב'ב .'א שק לה 'עו טקלה ה"דת .ז"נק תבש .םתסב א לווד 'עבו יניעב

 :י"ק תומכי .'ב ןטרט 'עו ינמרוט mn Q5 םשו .ןגט יעו ןימכ ה'דת ,ד'מ ןישודיק .'ב רמח |
 םשב 'ב הק 'עב תמאב ה"כו «^m םשב עשוהי 'ר ה"ד :ז"פ ןירדהנס 'פסות ע"יעוו .'ג הכ 'עו ווקמקו ה"דת

 .ותסרג יפל ^n םשב םוקמ ה"דת :ח"פ םשו ,'ט ם כ 'עו יפיכב ה"דת : ב"'מ מ"ב 5335 :ה'ק מ"ב .זח"ר

jj nbe3 הלמו m^ םשב אלו ה'דת se םיחפפ sw תח ל 'עו ןאמ vun p mb? ףתכ. m 
n^ wives: —דצ םש םיחספל  vopםשב םינוילע ה"דת :^ ב"ב ,םתסב ^ ל מ 'עבו  n'sא דגנ 'עבו ' 

 :חילק תבש ,וה"טגרל ב'ב י"כ "יפמ ןינעה יפל ךורעהמ קתעוה ow ןושארה (em^ .םינואגה םשב
nnא ן ל פ 'עו ינולפ ה'דת :ו'פ אמוי ,'א ל כ ע 'עבו אלכועו ה"ד ם"בשרב ,'צ ב"ב 45 'עו אה ', 
nbא"י  : mnnהתיהש  /N pep»אנונמה ה"דת ה"כ ןישודיק  y^ןעיוו 'דבוו .'ב ע גצ  D'53יא " 

 ה"עק b^ רכממו חקמ 'כלהב מ'חב רוטו ב"ל b^ ט"פ ש"ארב :ח'ק מ"ב .זח"ר ל"צו ת"ר םשב 'פסותב
 JR ע בר 'עו םדא n^n : א"ל הטוס ^ רב p "n arm ה"דת ,ט"ל ז"ע ,םתסב 'ב ^3x "ym n םשב
 "^4 p^ ח"וא י"בבו רוטבו ש"ארבו .םתפ ןואג םשב 'א ע בר 'עבו ח"ר םשב םעוטה ה"דת »^ תוכרב
 : ד"מ תורוכבמ ג'הכ 'ב ףח ש 'עבו ^n םשב an^ אבוה ףוחש ה"דת :ו"כ הטוס ,ח'ר םשב כ'ג ז'סקתו
 מ"שב .ם גר ת 'עו םגרתמה n^n ,ט"מ ןישודיק .ח ת פ ת 'עו אחיתפת ה"ד ם"בשרב .ו"ל ב"ב .םתסב
 םיחפפמ םינויצבש תואמנוד דוע ךארא יתופסוהב םינפבו .םתסב ח בש 'עבו ^m םשב :ב'מ ב'ב לע
 רפסב וומאכ הדמה לע ת"ו זיופה תאז לכב לבא ,םיחספל m^ ^b רחא וניבר ךשמנ אבורד אבור
 ותנוכו .כ'ע ח'ר b^ לע ןיכרענ ויר בד ל כ ש אכמס רב אוהו ךורעב חכומ ןכו 5m: ה"כקת p^ רשיה
 תאצומ איהו קוספה לע בשיו 'פ יצרונ ברהל יש תחנמ רפסב תמאב יתאצמ ןכו וירבד בור ש קר
 ךורעה ישוריפ ואבוה םימעפ המכ דועו ,ל"כע ^m 'יפכ םה ךורע לש וישוריפ 21305 עודי ל'זו בתכו
 G3^ mw אובמב ג'פ «my "y ,םינפב ךאראש ומכ ל'ז ^m םשב ז"ואב ז"אירהמ םתסב םירמאנה
 תלס y3' מ'ד ^n לע קלוחו ומצע תעדמ םג רמא םימעפל יכ ?n שוריפמ אוה םתפה לכ אל לבא
 ןינוש ונאו ןירוריפ ןושלמ ליז n^ ^p דמס 'עב ןכו 'כו רמוא ינ או 'כו p n^» 5m^ בתכש 'א
 םיוב דו ל"הזב ךורעה םייס ג'הרו ארירש בר b^ ואיבה ירחא 'ב טקלה 'עבו 'כו תילדב דורפאד
 כותכש רפס ןיאצומ ונייה oW : ל"זו בתכ ןשדרפ ym" .העומש יפמ אלו ןוניא ןליד ארבפמ ולא
 תרבסמ כ"ג הזו 'כו לודג םדא אנשד החנמ אנשדרפ ןל אחינ הוה אנשד יאהל אנשדרפ יאה וב
 יתיארו יתעמשש המ ליעל םירכזנה ךורעה רפסל ותמדקהב וירבד םינכש הזמ (yov .בתכ ומצע

an n3301 

 ד"בארה דיעהש 155 הירא ומתוח תרוצ לע קוקח היה םנחל אלו) היראה בלכ ובל רשא דחא שיא דועו
eon4 וניבר חכונל היה mורואל רשא ,ל'ז םינואגה ןורחא יאה 12023 לע וטיבה חכונל ויניע יכ  

 םשב ואיבה םימעפ n םשב ואיבה םיכרע ג'סב הנהו .ואובמ דע שמש חרזממ דומלתה ישרוד וכלה
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 רדסב ג'הר תובקעב jon טרפבו .הטמל םושראש ומכ ^D ןואג ארירש 'ר ויבא ףוריצב םתס ןואגה
 עבצאב הארמ הז ורפס «by .רימת םשב ושריפ אלש פ"עא ךורעב םיאצמנ וישוריפ לכ טעמכש תורהט
 תרכזה ףוריצב ןואג םשב תורהט רדסל ש"רה כ"ג ואיבה םימעפ הברהו dv דומע ליעל 'ייע) oss 'עב

sebיתופסוהב םינפב םעפו םעפ 553 זומראש ומכ תודיחיב קר וא ךורעה . 
 םינינעו םישוריפ תובושת ךורעב דוע ורכזוה 5^ ג'הרו mà ,ה"מגר בל pn םילודג השלש הלא דבלמ

 יד דועו ,םימעפ 'ח אבוה) תותלאשה לעב יאחא בר ומכ םמש תאירקב jn םתסב jn םינואגהמ
 jb םשב םיבוקנה jb דועו (םימעפ השש אבוה) ןואג יאדוהי ברו (ונינפלש תותלאשב 'ילש םימעפ
 םתלוזו הידעס בר (wm 'ר ,םרמע 'ר ,םולש רש בר ,קדצ ןהכ בר ,םהרבא רמ ,השמ בר םינואגה
 ךיניע רשאכ ,םירחא (Up ארקמ ילעב ישוריפו סומינולק רב מ'רו בקעי ר"ב םיסנ וניבר ומכ םימכחהמ
 שיאו וב ארוקה ץורי ןעמל i'w "ny הזב רדסמ COINS רשא ,םיכרעו תומש תמישרמ ,םירשימ הניזחת

 ,םולשב אובי ומוקמ לע שיא |
Csש"ע דע ירמ א ב א ;'א קר 'עבל'ז לאיחי וניבר ירמ אבא ;פק 'עב אבוה לאיחי 'ר וניבא , 

 ew ןב ל"ז ירמ אבא
 ,'ד רב :ח'ר לש ויבא
 .'א חס :ןואג םהרבא רמ

 (b' חצר ; Q^ ^b N33 'פ) '3 םרכ ;('ד D^ חנ 'פ תותלאשב אוהו) ש'ע 'א אל :ןואב יאחא בר
 Q'up^b; ךתלעהב 'פ) ש'ע nm ;('ק "פס 'ישודק m py' ;(ב'מ b^ אראו

imb (ךל חל ש 'פ ^bט'כק ); ש"ע םב bןג ח תאו  ^bב ברג ;(ג"מק ' (הכר בה 'פ ^bח'סק ), 
 וריכזהש ילבמ דועו .ונינפל 'ילש תותליאש ה"עב איבמ 'א סמח ,ססב .ש"ע אתינב .סוגרפסא ןיכרעב

yaקווז  symאראו 'פ תותלאשב  "DDל"נה ף"זרהמ לש ע"מב ןאמפייר י"ר ריעהש ומכ ב'מ , 
 .דקנ .קתמ pb men : ל'ז לאינד 'ר יחא
 ,'ג רלק :רילקה רזעילא 4
 SAN + 'כו יאה ונינודא לש לודגה ר"יבל 'כו ארירש ונינודא לש לודגה ןיד תיב ('
 ,ארתב קלח ,'ג קלח ,'א טח ,יכשרו ,ןוברד ,עד ,'א לגד ,אתגרג ,א"י בג ,ןדא : ל"צז םושרנ וניבר ('ג

 ,סירדנקלס .אנייס ,'ג ןרס ,ןבס ,רשנ ,תנמ .קרהמ ,בלול ,'ב ףכ .ןילקרט ,תיסרט ,'ב טמ
 Jp .אמטיפ .ףרע GUY י'א לע .ןיע SN רטע ,'ב רס

 ילב ןואג רמאיש םוקמ לכבש ערתש ךירצו .םינואגה תצקמ ,םינואג ,דחא ןואג ,ל'צז ןואנה ,ל"ז ןואג
 ,אטכא : םיכרע «y^ ונב יאה ברו ארירש 'ר לע םינואגו ,ג"הר לע אבורד אבור יאק ומש רכז

 יעה סינפב ש"ע) ,'א זמג .לדנג ,'ו לגלג quani ,סוקינררב ,'א סב ,יאניד ןב NON ,סוגרפסא ,'ב ןא
 ,'ב טקלה ow mm ,'ג רד ,'א לקד ,'ב םד ,םגד ,'א רג (ח'ר לע ןאכ יאק ןואגש הארת םשו יתופסוהב

unenא ןולח ,גח ,'א טבח ,ןיז ', benףכ ,ש"ע אתמכ ,הכ ,תרקדי .שוטשמ ,זרט ,וינח  N^רכ .תפכ ,ןפכ  
 ,רבס 30 ,'ג רשנ .ש"ע רענ ,רטסגנ ,'א דגנ /2 עוצקמ ,'ב הצקמ ,תפיסמ ,'ז למ ,'א סכמ /2 רשכ ,א"י
 DoD ,סייפ ,אררפ ,סדפ ,'ג רע ,ש"ע ארתב דע ,'א דע ,דרס ,קרפס ,'א רספס ,אינמס .ךמס ,'א לכס ,ןדס
 wn ,הת «an qx^ ,יאנלוש ,'ב ךרש ,'ב בש ,אבשר ,'א עבר ,לתק ,'א לבק ,שכררפ ,םצמ ,'א ץפ ,'ד
 .יפוקרפ anb ,'א םפנ ,ףול ,'ב חפט ,ךרד ,עבור ma :ל'ז לאינד וניבר )7

 ,יא תוא 'ייע ל'ז לאינד 'ר יחא .ךסח : לאיחי v3 לאינד וניבר
 ,יפוקרפ : וקיטמרג יפוסוליפ דחא ןייד

 ותמא .'ג רמא ,הנמלא ,בהא ,ינגורבא ,שיש ינבא ,אמסמ ןבא :ל'צז DNI ייה ,יאה ,יאה בר ('ה
 רב ,זגרא ,עברא ,'א NON ,אווצא ,'א קתפא ,ירפסא ,סוגרפסא ,המטסא ,אבנא ,(ש"ע 'ג DN ל'צו)

 ,'ג ןפד ,יב לד ,סוטסוסכד ,םגד ,'ב רמג ,אמזונ ,'ה זג ,שושבג ,(הנלותב ,אינש רב ,'א ךרב ,יתחפ
 .תושכ .'א ןסכ /3 wn ,ארתב קלח .,'ג קלח ,'א לח ,'א יח .'ב רזח ,'א n ,גח ,'א קז qmm ,'ב טקלה
 ,'ג ץצ ,'א דקרפ ,'ד mb ,הסירכ יפ ,קסע 'ע רתב רשע spi .אתלכתמ ,שוגמ ,תפל w' שטל ,בלול

yopיאה ונינודא ,'א רתת ,םיית ,ש"ע קתש ,'ג קרש ,'ב בש ,'א תר ,'א בר ,ףק ,'אןןק ,'א  + SUN 
(nאתולא ,ףכא .יא ,'א רחא ,רוזא ,אזא .ןדא ,ירוורבא ,לבא ,'ב אבא ,בוא ,'א בא : ל"צז לאננח וניבר , 

 ,'ד סג /303 ,'א םג /3553 /3 לג ,טג ,'אהיוג qm ,ש"ע 'ז בג ,'ג בג ,יתחפ רב ,'כ ןא ,'א ןא ,ללא
 ,רנז .ןיז ,ווז ,יכשרו ,אמנה ,'ג רדה ,םדה ,'ב םד ,םגד ,'א רבד ,ערג ,'ב ברג ,'א ברג ,'ב סג ,לדנג דג

Bn mnדלח ,'א  IHא'פ םיצקוע ש"ר הארו , qvודנט ,טט ,'ג ןח ,"" רמח ,ארתב קלח ,'ג קלח , 



 N^ ההמ m" ,לגמ ,אתפל mb ,תרכ ,ערכ ,'ב ףכ sw ןסכ ,'ד לכי .ןהכ ,'א ידכ .ינגכ ,םבי ,תיסרמ =
 ןיכס ,אנייס .'ג ןדס .רבס j2D ,רשנ ,7 רנ ,'א DE ,'א XD ,'ב דגנ 22 .חתלמ ,'ח למ ,הנכמ ,קרהמ

 רחש /3 gne ,'ה דש ,'א yos ,'ב בש nm ,'ג קר ,'א קר ,'ד דר Jw בר ,'ד pp ,רצק ,ףק ,'ב הק
 ויבא םשב לאננח וניבר-- Ann ,'א לקת ,דומלת ,תלכת ,אתבוית ,'א רבח ,שרש ,ןחלש ,'א
 ומא .'ו פרפ :הלבקב ל"ז ח"ר שוריפ ;"רמח co pow לאננ 117533 בתכ ;'ד רב :ל'ז
 ח"ר ''פ ,נ לפת :ןואנ ןושחנ בו םשב ח"ר ;"1 m :וניתובומ ונלבק ל'זח'ר

 ,'ק תוא דוע יייעו .'גרדה :ונידיב איה הלבק
UTאצנגמ ימכח שוריפ ;'א לקת ,אילבת ,'ב רחנ ,אתנכומ : אצנגמ ימכח : mרוע 'ייעו 'ג  

D^b ms 
 ,הורפ ,'ג רס ,רפח ,'א רצ :םימכח שי ,תומואה ימכח
 .'א בא :אצנגמ ידיפח

 םיכרעב רקיה ומש ילב תולודג תוכלה קר וריכזה ויברו תולודנ תוכלה לעב wo יאדוהי ('*
 'כלה) ןסנ ;(תופרט תוכלה) רנט .(כ'הוי תוכלה) 'ב ברג ;(נ'כפ תבש תוכלה) 'א נרהמלג :חלא

 לעב לש וישוריפ וחקלנ דועו .(נ'כפ תבש תוכלה) 'א אלחש ;(כ'הוי תוכלה) אתבש ; (ו"פ תוכרב
 לעבל תוכייש המרגה דע 'כו איזמ יוה ימנ יא תוביתמ 'ד םרג 'עב .ךורעב ורכזוה אלש י"פעא תוכלה
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bb UNא רטע ,קיוע ,'ג דע ,'ב רס .'ב רפס ,דמס ,'א תלס ', Uyםרע ,הנע .ןע ,'א לע  SNםחפ .ףרע , 

 ,'א עבק jnb3p .'א בק pu 5s רצ Sw רנצ ,'ב רצ /" חרפ SW עצפ /& לעפ ,'ב Db ,'א גלפ ,אמטיפ =

UE x T 
Far do M. 

 רט פ למז 'עב ;'א רעש 'ב קרפ א'בשרל א"הותב ג'ה םשב םג אבוהו הטיחש תוכלה תולודג תוכלה |
 < אתורח ךרעה לכ ,ז"יפר תבש תוכלה תולודג תוכלהמ חוקל bw ןנתדכ דע אלזרפד אפכ תוביתמ
 יאממ םימש ידיב ישוריפ םש וירבד nn הלאו הפרט תוכלה ג"הבמ קתעוהו ירבעל ימרא 'למ הקתעוה
 דע א"פ תוביתמ "ו ףוצ 'עב ,'כו הפאב nnn הסיכנד אכיה יוה יאממ םדא ידיב ימעוו יקרבמ יאוה

 ,ל"נה ף'זרהמ לש ע'מב ןאמפייר י"ר ל"נה תואמגודה לע y" ךסנ ןיי תוכלה inse חקלנ דיבז ר'א
 m^ תוא 'ייע לאיחי 'ר — .'א ענש ys ןואג יאדוהי ברד הימשמ םולש רש בר תבושתב
 .ייבא :'כו בקעי בר רמ
 = יש"ע דע :הבישי שאו קחצי בר רמ ןואג
 יפרו "53 Y5 'א שאר / רנ :תובישי יתש sux : בקעי ןואג תבישי ד"בא . . תבישי שאר

 .'א דד הבישי שאר ,םימי ה ינש ב ר"פדב לבא 'ציניוו
 poen mr הטמל 'ייע ס"טו לגמ 'עב ףא ר'פדבוו 'ב ןמא ןואנ קדצ ןהכ בו (יכ
 ?b חי לצמ 'ר יפמ ית דדמ ל ons ,ןבלמ ,'א bns ,תלט ,ילופמא ,אילפמא : ל"ז חילצמ os ('מ

 יקדנדא :אנוברנ ריעמ ןשרדה השמ 'ו יפמ יתעמש [ןשרדה השמ 'ר .ןוניקפנא
 ןשודה השמ 'ו yp .'א קדצ oU :אנוברנ ריעמ ןשרדה השמ יבומיתלבק
 ,'א poe : הנוברנ ןמ ןובא רב השמ רב בקעי רב השמ יבר oxp :ונל הנש אנוברנמ
 ופלכ השמ 'ר ;ש'ע יכנק :יראב ןב השמ 'ר .'א רד : בקעי אנרמ ןב הבישי שאר nU יבר
 y" האיבפמ השמ 'ר .'ג לפת :ןואג השמ 'ר  .היתת :ל'ז ופלכ השמ 'ר ;'א שרק יראב ןמ
 ;'א דעפ ל'ז םומינולק ר"ב םלושמ 'ר .ש"מו םונוא yy יסופנה השמ 'ר .הטמל אובמ לש ג'פס
 : אצנגמ שוריפ ;רוזא :אצנגמ ינב .'א לד :אצנגמ ריעמ לאיתיא יברב השמ ר"ב םלושמ וניבר
 : אצנגמ ימכח לש בר ; mn :אצנגמ ינבר .ךרש .'ב בש ,'א קר .ןוליעלק ,ידע nob /3 ןח ,'א בח
 :אצנגממ םכח דימלת os :הרומה יפמ אצנגמ ידימלת .קמס .דכ .א אצא אצנגמ לש הרומ .קתש

 ,'ח תוא 'ייע אצנגמ ידיסח ,אצנגמ ימכח .'ב יפכ
 ותוא םישרפמו ,שרפמ שי ,םישרפמ שי ןונגיסב אבוה םשוריפו 'ב ךס ,תרפעמ :ארקמ ילעב

vתקזבא ,העור בוכא ,'א בא :םיכרע'ייע שרפ ל שיו ישרפמ תיא ,שריפש , 
 ,רכא .ףכא ,יקנרוכא ,רחוא ,'ג חא  ,סופירגא ,רגיא ,'א DA ,ףתכ ןבא ,תועש ןבא ,אמסמ ןבא ,קיבא
 יב ,ירדמ יב .טב ,'א זב .ןינידטצא ,אמיקפא  ,ןירופיפא .ןינפא SW רפא .טא ,לקנא ,תתלא ,'א םלא
 ,'א רדג  ,ףדג .תוינדנדג ,תיגג 822 ,'א חבג ,'ז רב ,ידודמה יב ,'ג קב ,לצב ,לעב ya .סלב .יקתפמ
 ,'א ףרז ,תפז ,סנז ,תימז COD ךז ,ינגרה ,רקסד ,חפלד 33,003 30232 ,וזמג .תזג m ,'א היונ
 ,אביני nob TED ,ךשח ,עירח ,'א סרח ,םרח ,'א ברח ,'ג בצח ,םסח ,'א Don ,'א טמח ,'א ןוזלח
 ,ססמ .טמ ,לצחמ .'א ההמ ,רמגמ ,איבגמ ,'ב Bb" ,'ב רפכ ,יפכ ,חסכ ,'ד סכ ,'ב ןכ ,'א ךלכ ,הכ ,ינגכ
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 R TD/ ,תיממס ED /N" ףחס ,רתנ ,ץיענ ,ריינ ,'ב רחנ ,'א רגנ ,רכנ /& לבנ ,חתמ ,עמשמ ,הלוצמ
 ,אדקרפ ,'ג ןרפ ,'א דרפ ,תועוקפ ,'א לקפ .םצפ bb jb ,ןויגפ ,בקרע SN רפע ,הרזע ,'א קזע ,'ג בע
 ,יאפק D'Dp ,ש"ע 'א Dp ,פבנק ,2 jp ppop ,ארטסלק ,ברטק ,לטק np ,ערצ ,רמצ ,'א בצ ,אתפ
 וספת ,'ג רש ,טקש ,ריפש ,'א עש ,'א ךש ,ןדגש ,אתבש ,חתר ,הפכר ,'א שקשק ,םייחרק ,חרק .ץפק

Jenהתמ :םיופס שי , 
 ,קרהמ .תבתכ ,אמט ,'א טפח ,'א היוג ,אלסא ,'ב ןמא ,ש"ע ףכא ,אמסמ ןבא :ל"צז םיסנ וניבר )3

 »3 ben ןואג ןושחנ בר nbn» ,'א bsp :ל'ז בקעי ירב םיסנ יבר ,בכר ,טשפ ,זמקנ ,'א לכמ
(Dהידעס 'ר ת בוש תב "גה ר'פדבו 'ב רמה : הידעס בר ;הנע :ל'ז ןואג הידעס בר . 
Cvדספ : םרמע בר . 

 ,יפוקרפ : וקיטמרג יפוסוליפ דחא ןייד ('פ
mm קרפה ףוסב "y /3 לגמ 'ע ןואג חמצ בר CY 

 ,'ב דגנ ,'א דגנ ,רדה ,'ב םד ,טג ,ירטב ,ינוא : הלבקב םינואג ידיב היהש ישוריפ ,םיית :ונינומדק 'ק
 mnm ,'ד דר ,'ו .yp pas סרפ

 :וניתובר ונודמל ,וניתוברמ ונלבק ,וניתובר ישוריפ ,וניתובר ורמא .'ח גז :אתאובר ורמא ('ר

 יעבו ש"ע 'א בר : דעל יחי וגיבר רמא .'ד דר ,'ב רמק ,'א לבק ,ריעש ,'א רשכ ,רווח vs ,טג
 nbn : םינבר ורמא ,'א pos : ברה סרוג .'ב רחנ .אתנכרמ ,בלול .'ב יפכ :יבר ןל רמא .ש"מ ייבא
 ,'א רנ : לבב לש יבר תיב .'מ תוא y אצנגמ ימכח לש בר ,אצנג מ ינבר .אתבוית ,תע ,תכנ /8
 ,סוקינדרב : םינושארה יפמ ועמש ,םינושארה ושריפ .םינושארה ורתפ :םינושאר ,ינוא :בר יפמ בר

 ,'א טבש ,'ב רפח ,ףלח
0vדידי ,'ה ףרט .ףדנ ,א"י בג :ל'ז ןואג ארירש בר ייפ , on?א ', cm»ג רמק ,'ג ץק ,'א שחנ ', 

 ייבא :'וכ ארירש ונינודא לש ןיד תיב .אמזוג יטקלה :םינואגה ונב יאה ברו ארירש בר
 . תבושת s pp 'ב jp ,'גרפ ,םייפגמ ,סכ ,'א סובלכ 5t םולש בר ^5 ,רפח :םולש רש בר רמא
 ינפל הלאש .'ב עבש :ןואנ הדוהי ברד הימשמ םולש רש בר תבושת ,שאר : םולש רש בר ןואנה
 ל א ש ,קסע qw oni רשע ,'ב לד ,םגד ,עברא :ל"ז יאה בר ינפל ולאש ,'א pon :םינואגה
 m לקד ,אטרדנא ('ג םא pb quo ותמא : םתלאששו os 'כו לודגה ד"יבל 'כו בלעי בר רמ
 תותלאשב 'ילש תותליאש .פסב : תונושארה תולאש .'א רנ :הבושת 'כו הלאש .'א לפט ,אנסרה

 ,'א תוא ny" ונינפלש
 45? אריוש 'וויבאו ג'הר תבוש n ,(ש'ע 'ג םא 'על «Tw ותמא :יאה ברל הבושת ('ת

 .אנסרה DON : תולאש תבושת / לקד qub .אטכא :םינואג תבושת ; ץצ ,אמזוג ,ייבא
 : תובושתב ישוריפ .'ב עבש ,שאר : םולש רש בר ןואגה תבושת .עד :ל'ז םושרג 'רד הבושת
 ,רכע .דע ,'א תלס N/ חס TD ,רבנ ,גגמ  ,רגנכ ,אנסרה ,אעריצ תב ,רפסא ,סיסיטסא ירגנכא ,ארדוא
 ban ,תותש ,'א ךש ,אתבש ,ארבש ,ןתסבק ,'א לבק ,אביללצ ,לעצפ ,םצפ ,חנפ ,ארדפ ,תויססע

 ,'ח תוא 'ייע אצנגממ םכח דימלת :דמרת ,ןליא אלת
 |j תולמהל עגונש המ jn וישוריפ [wi באש vnb רשא םייח םימ רוקממ רבדל הלכא םרטב ('ג

 רבכ היה DN :איהו ,יניעב איה הרקיו nns הריקח לע רומעלמ לכוא אל ןילמב רוצע םינינעהל
 ותכאלמ ורדסב ןתנ וניבר ינפ לומ היה םאו ןתנ וניבר לש ךורעה seb םדוק 2/8 ey" רדופמ דחא ךורע
 ןב חמצ בר רכח רנכש ףאו : ל'זו ןינעה הזב וטפשמ טילחה 'ח דצ ן'רתב ר"יש ams עדו ,הדבכנה
 תורודמ כ'ג רבאנש ומכ ונממ עדי אל pi והאר אל ןתנ וניברש רור ב הנה הזכ ךורע ןואג יוטלפ
 psi "abb רמ רב «nox wo : ל"זו בתכ א" הרעהבו ,ןיבמ לכ בל בצעתי תאז לעו םינורחאה
 םינש 'ש 155 tw רבכש אלפנהו .םינש b^ Yom (ג'שר תרגיא יפכ) ב'לרת "^w תנשב אתידבמופב

nsבר האר דומלתה תמיתח  nexוילע רבחל ךרוצה  quyהז ךורע רכזנ וניא יכ ןעיו .ב'א רדפ לע . 
 ,כ"ע .אוהה ןשונ ןשי רפסמ וב אבומה ל כ םשמ קיתעהל יתרמא ןיסחוי רפסב קר םינומדקמ רפס םושב
 ךצ n^3 טפאשללעזעג ,גראמשטייד ע"מב ג"אר ג םיכסה ןואגה טפשמלו תואמגוד ^b םש גיצה םגו
 םיתע יבתכמש "jy  .ןיסחויה לעב ותוכז א"רל דומלתח spy רפסמ תואמגוד 'ו דוע ףיסוה קר ד"מק
 ישפחב ינפל 'ד הרקה רשא תואמגודהו ,ןדבל ל"נה תואמגורה גיצהל יתרמא לכ דיב םיאצמנ יתלב הלא

 : הזכ תחא תחאל ןוטקלת םתאו ,הנדבל ןכ ומכ שפוחמ שפחב

— — 



 ולש ךרעב יוטלפ רב חמצ בר "יפב 305
 wi ms בר םתס והארּוק תומוקמה ראשבו

 (:א'ל םש) (wb םשמ ומשמ רמוא לואש אבא
 ל"כע םש יתאצמ אל תורודה רדסב וילע בתכו ,ךורעב םתסב בתכ םשו :ו'ע) ירמ אבא ומכ ירמ אדא

 וכרדמ ןכש טרפבו nex בר לש ךורעל ponen לעב תנווכ קפס ילב םלוא a4 לש ךורעב 54
 .(ןמקל p" אנוה בר תשא הכוחו לגעמה m" ןוירוגו םח רב אבא ומכ םיימצע תומש שרפל

 םשו ד'ע א'ע אקארק 'פד "pom םכח םש םח רב אבא
i 
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UNםש אורק ילבמ רמא ךרעב םתפ בתכ םש םגו :ה'פ) םכח םש ןדאב  pronקפס ילב כ"ג ןויכ ךא  
 .TIS» ע"ייע וכרדמ הז םגו נ"ר לש ךורעב הז אצמנ אלש וילא |

 רוכבל ארוק דומלתה יכ הז b^ ילואש cw ןיסחויה לעב וילע ריעהו ,ד"י) םאה רוכב p^ ןטש רוכב
 הארנו הטוש רוכב cr תומבי) המצע 'מגב סרג ב"ח הילא יבד אנתבו ל"כע הטוש רוכב םאה
 ,(חמצ בר םג סרוג היה ןכש

 ,(: ו"פ) קרופסא וריע םשו אוה םכח םש ,קרופסאמ ןוירוג
 ,(א'ק) םיברב שרדו אבקוע אנברל תושר ןתנ b^ שרדו אבקוע אנברל ארסח בר הירבדא רבד

 אלא ןושל ותואב רפסל ג'רל וריתה אלו ןיפודג הב שיש תוכלמ ןושלב רפסמה הז b" ומוק רפסמה
 הזמו n mw^ חמצ בר לש ךורעב אוהש ןיסחויב םש בותכ שוריפבו :'נ) תוכלמה דובכ ינפמ

 ב"א b לש א'ה תויתוא ןיב התלחתבש הארוה א"ה רובעב רפסמה תלמ רימעמש רודסה ןורסח הארנ
 ך"טס תואב יתיאר rmn Cm אריהנ אלו om ponen לעב voy בתכ nes קוחדו pum ושוריפ םגו

 ,(ל"כע י"שר 'יפכ שרפל רזחש +ומוקמ ben רפס ךרעב קפס ילב)

à 

 (Gne תיבב הבוח אלו אנוה בר תשא םש אוהו (.'פ) ק"בב םירג יכה ף'כב הכוח |

 ,(ש"ע יוולהעפ 'ל אוהש ר"יש voy בתכו .ב"נ) המכחב אלפומ b^ ימיכחד אנייבוט

 ,(:ה"לג ims התדלב ביזכב mm 'אנש הנידמ םש b mans^ תועמ תויבזוכ

 .(יו"'ע) השע זנטעש םושמ שובלל הצר אלש הבהא רב אדא ברד אתלברכ
 אוהו :ו'נ) בוטל ורכז לנעמה ינוח הב הרשש איהו Das המשש vy שוריפ האנולגמ אבק האנולנמ

"bבורק  Cub 
 בתכו GY'3 'וכו התא ןועמ ןושלמ ןכ עבשנ ןברחה תא בצקה ןב הירכז 'ר הארש רובעב b^ הזה ןועמ

voy.הז ןיאו םש ןיסחויה לעב  nesאנש ש"ע ותנוכ ילואו תנבומ הניאש ףיסומ ינאו ,ל"כע ' 
 ,(קוחר אוהו ןבוחה emp רבע ןושל ונל nes התא ןועמ

 .א'ה תוא Uy" ימוק רפפמה רפס
 ברו תוינומדק תיסרפ איהש קפס ילב :א'ל) םעה לכמ הובג רובג שיא b^ אתידבמופד אניבתשירפ

 .(אנייבוט ע"ייע העדי חמצ
 ,6 'מ) ןקתש תירחש תלפתמ כ'ג איהש ףסומ תלפת b^ םהרכאד היתולצ
 ,(,'ד) הדוהי ברמ וא אעלא רב הדוהי 'רמ עמש םא ול קפתסנש תומשב קיירד הבחר
 הקיניה יכ םידש ומא הלגתש םרגש ןכ ארקנ יובדחא בר ^6 הימאד היתחרוא שגשמ אלוע שגש

 Gp תשש ברל
 'יפב 'ד D^ 'ז רעש ה'ח (וקינולאש 'פד) קדצ ירעשב תאבוה חמצ בר תבושתש ר"יש ריכזהש ירחאו

 .אשרט תלמ b^ ח'כ p^ םשו ךות תלמ b^ ו'כ "יס ד'ח 'ב רעש ןכו ףסכד אתסגמ הלמה
 יאדוב ךורעה הז האר אל ןתנ וניברו :הזכ טפשמ ץרח ונממ היתקב תלמ 'יפ 'ב D^ ד'ח 'ד רעשו
 בתכ אלו אנוה בר תשא הבוח איבמ בח 'עב mm יוארה !vi ^DN םוקמ סושב ואיבמ ונניא ןכש

"bבר  nexהאנולגמ ןכו אנכיתשפ ומוקמב סירג קר ויכרעב 555 אצמנ אל אניבתשרפ ןכו ף"כב הכוח  
 b^ 2/2 אתסגמ 'עו .חמצ בר ירבד אלו תומשב קיירד הבחר לע ח"ר לש ושוריפ איבמ בר ךרעבו המודכו
 אלש ר"יש תנעט אוה cà קיזחה ל"נה םוקמב ג"ארו bsp qon) תבושת םג האר אלש הארנ רחא
 הלא תואמגוד ןיסחויה לעב ורבח ךורע לש י"כמ דוע ףיסוהו puso mex בר לש ךורע תא וניבר האר

 ,(הטמל אובמ לש ד"פב הז "5 לע ןייעו)
 ,ישארמ bw" רעצ ינלק b noy^ ברו (,ו'מ ןירדהנס) ישארמ ינלק
 ,הרותל םינמוזמ ומכ b^ חמצ ברו (.'מ ז"ע) ^T רק
 — .ןטיר ןיטרו רבח רבוחו 'גרת םירבח b^ חמצ ברו Gr'5p תבש) ןינטר ןטר

 : איבהל שי ןיסחויה לעב לש ונייה san לעב לש תופסוהמו |



EXHI 

 כקעי רב אחא בר 'או הרותה jb הרובק ?jo G Y ןירדהנסב אוהו גזרא דבעד חמצ בר ךורעב גזרא
 ,'יפ םשו זגרא סרוג ךורעה לעבו 'וכו בישהל םיעדוי םניאש םיטושל םלוע רסמנ

 אל אירפ אמש רכו (אתרויג ל"צ) אתייררג רב ימרא ןושלב 6: ה"כ הליגמ ן"ישו ל"מינ (oy ןישומלג
 ,חמצ (בר) רב ךורעב יתאצמ הז אירס אמש ןבו אתפייג ןב

 התלח לע תשקב קרזו buy רורצ npo התלח ךותב (xx לע תבשוי עבש תב תא הארש ןויכ אקדנוג
 ךורעב יתאצמ הז להאכ היושע איהש םינק לש תלצחמ התלח והמ ,הב טיבהו הילעמ הלפנו
 .('תופסוהב תנג ע"ייעו אקדנוג nbn ^b nw לבא .ז'ק 'רהנסב יייע) ,חמצ בר

i * * 

 הרפסא qma5'e ם ל ש ה ןי סחוי ב יתאצמש 155 ,םירצוקה רחא םירמא טקלמ us יתאב התעו
 לש ךוועה האר pn3 וניבר יכ תודיעמה תורעה תצק Dy נ'א י"פע םרדסאו הנה ומכ
 ,שדח רבד הז האר םימעפל וב שמתשהוןואגחמצ בר

 Gy ז'צק םלשה pom רביב תארקנ האר היחש שריפ חמצ ברו רביב
 תרחא 'יג ג"צרל כ'או כ"ע (א"ער ד"פק םש) תונותא ןב vy ידרג רב אליע שריפ nex ברו ידרג רב

 ,ג'צר 'יפש המל בורק הזו רייע אנורדג םש b^ וניבר םגש ןורדג ע"ייע : א"מ םירדנב ול היה
 (ב'ער א'פק םש) כ"ע יברבר .באומ יתאפ םוגרתמ יתאפ )3 ל"צ) בר b" nex ברו יתחפ רב

ymןתנ 'ר לש  vobירמ אד א כי א םשב ושוריפכ  bnיתאפ רב ירמאד אכיא םש  
 שמתשה ןתנ וניברש עבצאב הארמ הזו ינברבר כ'ג "6 ןושאר 'יפלו כ'ע באומ יתאפ ץחמו ביתכדכ

 ,ג'צר לש ךורעב
 ןהש תוארקמב תוגהלמ ןויגהה B םכינב וענמ ןואג חמצ בר שריפש המ ןאכב בותכאו (ןויגה) גה

 ןויגהה תמכח וטושפכ ןויגהה םישרפמ שיו ponen לעב וילע בתכו 'וכו תונימל ןיטונ
 תנוכ (ב'ע ד'כק (tw כ"ע ןואג חמצ בר שוריפכ הארנ pon 'פב לבא םכימצע אלו םכינב וענמ ורמאו
 הארנ (.'צ ןירדהנפ) קלחה e7' הנשמב ןירדהנסב לבא ,וטושפכ הארנ :ח"כ תוכרבב יכ ןיסחויח לעב

us "85הנפ) ויתויתואב םשה תא הגוהה קלחב 'א גה 'עב ל'זו ג"צרכ כ"ג 'יפ ןתנ וניברש עדו ' (DU 
 "יל ונינפל לבא ןירדהנפב (Up) בירחנס ןינעב קלחבו (םש תוכרב) ק"הב נ'ר 'מגב רחשה תלפת 'פבו
 ותרוצכ קוספ ןירתפמ b^ ןויגהה jb םכינב וענמ (חנומ my היה וינפלש עמשמ ליעל ןיסחויה לעבמו
 ררגנ pni וניברש שיחכי b^ כ'או (אובמב הז רחאלש 'פב ןייע) ךור עה ם ש ב י"על י"שרב nu כ'ע

 ,ג"צר רחא
 ,(ב'עס ג'צ םש) y'5 ונעו ron סודרוה ןב זבנומ רמא חמצ בוו זבנומ
 ךלהו pne 'רב ךלמנ ורמאו והבא 'ר ןכיה ולאשש b^ ןואג חמצ ברו . . תשוביפמל ביגנהו 23

 ןושל הזו (א'עס ה'סק pu») »'y שודקה וניבר לש ונב לאילמנ 'ר ןב עשוהי 'ר לצא םורדל
 דומלל םוודבש םיטמכח לצא ךלה 6ג'נ (pay תשוביפמל ביגנהו 'א רתכ 'עב ןתנ וניבר

 | ? הזה רמאמה שוריפב תועדה יוויש הארי אל ימ ,כ"ע הרות
 'עבו (א"עס ח"פק (ow כ"ע יברב ימר אוהו ילברהנ ומשו דחא םוקמ םש םימכח 'יפ חמצ בר יאלברהנ

 e3n י"כב ל"כע יבורב רב ימר ונתמ יאלברהנ 6: ז'י) ןירדהנסד ק"פד ג'פב 5n ^s יאלברהנ
 "גה קר was ינפל היה אל ילואו .םש .'ז דצ םירפוס יקודקד ny cn הציבל ius י"כב ה'כו יכורב
 ןויצב שדחל אב המ כ'לאש יבורב רב ימר ץריתו יאלברהנ אוה ימ שרפל וניבר אבו ונתמ יאלברהנ
 ומכ יברב ימר תובית םיחנומ היה אל ושוריפ יפל םגש ג"צרמ עדי ver כ'או שוריפ ילב רמאמ לש

 Bu ןירדהנפל ב"ירגה תוהגהבו י"שרבו ש"ע im הציבב 'ילש
 (GY'bp DU» כ'ע םימכח םלוכ וידימלת יכ b nox^ ברו . (aem) רב הבר ינמחנ
 (ב'עס ס'ק (DP ןואג חמצ בר b" ןכ אפשל הירבא לאע ומכ qms ל"ר ירגירד אפש ול ןתנו אפש

5mתוכמ) ןילוגה ןה ולאו 'פד ג"סבו . . ו"ט ףש 'עב ןתנ וניבר  G^אפישל הירביא לאע  
"b3 אתוינע ואל היל םרג ןאמ (.מ) ןישודיקד ק"פד ג"סב ןניסרגדכ ןורא mיפה הז ירנידד אפיש היל ' 
 סרגד ןאמלו סנכנ כ'חאו ןו רא ל ץוח דמוע היה ועורז 'יפ אפשל הירביא לייעמ הוה אל 03 ןאמל
 ךשמנ ךורע לש ת"יב 'יפלו ג"צר 'יפכ ומות םצעב שממ הז ןושאר 'יפש הארי ודקדקב mb שיש b 'וכו

"v3(.ב'צ) לבוחה קרפב  pony jpילב נ'ר לש וישוריפ ינש קר איבה י'כ ןיסחוי לש ךורעבו ,םש  
 ,ג"צר p^ ריכזה

| 
1 



 היהש ל"ר me ארטימ וליפא ההש 'עב mex ברו . . 6:ה'ע ןילוח) ,םיתש וא העש b ההוש ההש
yהייהש ונינושלב תארקנ תאז העיגיש קתש ךכיפלו רבדל לכוי אל ותעיגימו העש התואב  

 הלתו םוגרת יכ ד"מלה mona היה הז 'יפ יפכ רמוא ינאו ןיסחויה לעב וילע בתכו (,ה'צק «De כ'ע
 בזע ונינעש יה ש = les  יברע ןושל לע יתעד יפל ג'צר תנווכ יכ mb ונחרכוה אלו כ'ע יהלתשיאו

 אל ןכ לעו םיניעל הארנ b^ לש קחדה לכא ,רחא רבדב קסעתמו עגימ .אוהש דע דחא רבד חכשו =
 ,ש"ע 'א הש 'עב ג"צר לש 'יפה הז ןתנ וניבר איבה

 אעליא : ונושל הז ואלוע תחת ל"רו אעל י א ב ףלאה 'עב ןואג יוטלפ רב nox בר לש ךורעב שנש
 דינמ ל"ר הלבנ טיסמ ימא רב יובדחא בר ל"או היה םיניע רואמ תשש בר ,הימיאד אתחרא שגשמ

 דיב זחאו שיא וא ל"ת האמט איהש ערז תבכש דועו הב עגונ וניאו הנקב וא ילכב הלבנה תא עינמו
 קתתשנו םלא השענו תשש ברל רבדה ול רצ ץרא ךרדכ השע אלש ליבשבו קוחש ול הארהו תשש בר

mesר"יש 'גהש ןעי הזה 'יפה יתנייצ 6: ד'עק םש) כ'ע בלח םהמ תקניש וללה םיידשל טיבה ומא ול  

- 

Nr x1 

 הל םרגש ינפמ שגשמ ומש ארקנ המל b bm^ וניבר בתכ 'א שגש 'עב הנהו .אקארק 'פד יפל רצק -—
 תולגתהל ךל הבושח ינא רמולכ םהמ תקניש ילש םיידשה האר ול הרמאו תשש בר ינפל תולגתהל
 הפי רמאמה תלחתב לבא םייפמש ob" ג'צר 'יפל אוה בורקש ירה כ'ע תקנימ םאכ (ר"פד "יגכ) ינפל
 יתאצמ כ'חאו bn םש בתכ דועו ש"ע ןיסחויה לעב 3/2 חיכוהש ומכ ג'צר 'יפמ וניבר לש ושוריפ
 ,ש"ע ךורעה 'יפכ 'יפו ן"רהמ ארתב שודח : 2

 y'5 האמוט יבגל ימילגד הירועיש קש 'עב b nex^ ברו חפט ויתחתמ הארנ וקולח ןיאש לכ ח"ת קש
 ל'זו «pt ב'בל "5 ה"מגרה ןכ b^ רבכו ם"בשרה םש .y «^p" ב"ב לע ותנוכו (א'ער ד"צק םש)

 איבה ^ לג 'עבו «n האמו ט לבקמ pen בושח רבד ןיאש אוה קשכ וז moo לש ורועיש רמולכ
 y" רמאמ לש ויצח קר ןתנ וניבר |

i 

 : םשב וריכזה אלש e'ys ןיסחויה לעבמ ג'צר אבוהש היאר איבהל ףיסומ ינא דועו
 םש) y/5 םכח םש םרכובא b^ ךורעהו . . םרכובא רבד mns היל ירמאו םרכובא רבד הובא םרכובא

o ypלש ךורעל ןויכש ל"נו ^5 תמאבו כ"ע ךורעב יתאצמ אל ר'ע 2^ דצ ה"דס לעב בתכו  
"y xusןילוח י"שריפ  mbא'עס . 

 שיש ינפמ אריעז CB ךורעהו . + הבישיה ריעצ 5 י"שריפ איירבח ןמד אריעז איעשוא 'ר איעשוא
 איעשוא 'ר רמאמ םוקמ םושב 'יפ אל ןתנ וניברש עדו y") ח"יק nen כ"ע 'כו הבר איעשוא
 ,ג"צר לש ךוועל הזב םג ןויכ יתעדלו (.ד"כ תינעת «aeo pow i אריעז

 הפימש רובעב רמוא ינאו רודה לודג רמולכ הרוצ לעב םטוחה לעב י"שריפ תינעת qos םטוח לעב
 וניבר 'יפ אל הז «Gb תינעת לש רמאמ םגו 6D םש) כ"ע ךורעב יתאצמ ןכו םינפה
 ,ג'צר לש ךווע b^ ןאכ ןבכומש הארנו םוקמ םושב

 ןילוח לכוא mme האמטמ הניאש השולת qe התיהש b" ךורעהו . + ריב האוישעד אמונ ריב
 ןש התיהש אלא אמטמש תמה םצע אשונ ךאיה ןנחוי 'רכ שודק DUM איה ךורעה ןושלו .הרהטב

 םרנ 'עב ואצמנ םינורחאה םישוריפה ינש תמאבו (ב"עפ Xp םש) 'כו ומע היה sow א"פ avs השולת
 אב המ כ'לאש ג'צר לע ןויכש ל"נ 'יפ ךורעהו ורמאמ תליחתב ןיסחויה לעב איבהש המ לבא 'א =

 םירבדו 'א םרג 'עב mbn הרה טב ןי לוח לכו א היה ש האמטמ הניאש תובית my ונושל ליפכהל
 ,ג"צרל םיכייש הלא = /

 בתכו (ב"עס פ'ק םש) כ"ע ךורעב די סח TW הכוראב אב «m ומכ וראשהמ) דחא לכב ןכו דיפח
voyןויכש ר'עפלנו אצמ אלש בתכ ג'ער ג'ד ה'דס לעב ןכו יתאצמ אלו ךורעב יתשפח הגהב  

 ,ג'צר לש ךורעל .
 ןויכש הארנו ג"ר לש ךורעב אתיל הז םגו Uy sp ow con) םש ינאיילול p^ ךורעבו וניילול

 .הלעמ לש תואמגורהמ הארנכ םיימצעה תומש שרפמ אוהש טרפב ג"צרל
 pays שרד m wes איבה בשי 'עב עדו (ב'ע ט"יק םש) ךו ר עב תונוזמ ןושל והווצני ןמו ןמ

 לעב איבהש הלא תולמה ורסח ילוא וא ג'צר לע ןויכ הזב םגו רחא ןינעב והורצני ןמו שריפו .ו"פ
 .ונינפלש תואחסונב בשי 'עב ןיסחויה

gs nnmלש י'כב יתאצמש תופסוהה לע ידי  sebןיסחויה לעב ורבחמ רשא דומ ל תה רקיע  
onnאכו לגלגתנ (ש"ייע אובמ לש ר"פב וב רבדא רשא) הזה רפסהו .ג'אר לש ויניע דגנ היה  

c* 

- 



AA XY 

 לכ םוטב 5 וליאשה לאונמע 'הומ רקיה ונבו ע"נ ףעל שביל ר"הומ חונמה ברה לש םירפסה רצואל
 אירס אמש רבו אתייררג רב ימרא ןושלב : ןישומלג ys ל"זו ליעל רבכ רכזוהש אמגוד תינש my ןייצא
 ונינפל אתיאש ומכ bn" הזו ,ל"כע חמצ (בר ל"צ) רב ךורעב יתאצמ הז אירס אמש ןבו אתפייג ןב אל
 ץיפי ןטק ןוקת ךא יתעד יפל לבא ,הפי ןויכ אל אתרויג : אתיירג םוקמב היגהש ג"ארו ומלוהל השק
 ןו ש ל p^ ,א"ל ל"צ אל nnm אל הלמה לעמ ןויצה טמשנ יכ mm ,הזה רמאמה רואיב לע בר רוא
 רמולכ א תיירר ג ןב וא םינפוא ינשב ראבתנ ן"ישו ל'מיג ג"צר b^ יפלש ןינעה ןבומ הז י"עו רחא
 רכ ימרא ןושלב ת'ר אוה למ'יג יכ 'יפש המ הזו תפאונו nw ןב רמולכ אפייג ןב וא אתויג ןב
 D אמ ש רב ת"ר ן"ישו א תפייג ןב ת'ר ל"מיג א" לר mo א מ ש רבו ת'ר ןישו ,אתייררג
 יב ימלשורי םוגרתבו אתפייגו אפייג 'א ימלשורי םוגרתב )^ ,'כ ארקיו) תפאונו ףאונ םוגרת יכ עודיו
 אתרינ רב ן"ישו ל"מינב ^n :ה"כ הליגמב י"שר ירבד ןיבהל וניכז התעו ,ףייג ya אתרויגו ארויג

msn ^yאתרויג רב  ^x»הליגמ ם'ד 'ייע אתויג רב י"שר י"כ  Tהנוז [: ו"ס , [jv]םש אירס אמש  
 איבמש הזה 'יפה רוקמש רבדה ררבוהו 'כו אפוייג םישרפמ יתוברו 'וכו םינואגה תבושתב אוה ךכ חרסומ
 םירבדה רחאו .ויתוברמ י"שר עמשש 'יפ םג 5553 הז 'יפבו ius ^b אוה םינואגה תובושת םשב י"שר
 ועמשש b רמולכ 'שו 'גב :םש bU" 'א ןס yl ןתנ וניבר 'יפב םג ריהב ms הארנ הלאה תמאהו
 םיכסמ ןושאר b nmm" .ל"כע 'וכו יוג ןב החפש ןב "יפו 'כו יתרייגד ארייגד הנוז ןב ותוזבל רתומ ער
 : ךרעב קר ג'צר לש ןושאר 'יפ oy הפי הלוע ןתנ וניבר לש ינש 'יפו א'לב איבהש ג'צר לש ינש "פל

monרמולכ 'שו 'גב ל"צכ ד'פלו תובית הזיא  coהנוז ןב ותוזבל רתומ ער ועמשש  puaףאונ  
 וניבר יכ הארנ זא ונטפשמב קדצנ םאו .יוג.ןב החפש ןב א "פ : ל"צש ל"נ «e תרייגו ארייג [תפאונו

qon qmג'צרד תובקעב הז ךרעב םג , : 
npןישוע 'פב  pooומילש ימ ב"כ ןיבוריעו  nbחמצ בר . . , אמגאד ימרק  "bאלש םיטח  

 ^m םיחספל ^n לש b^ רחא ררגנ 'ד םרק 'עב ןתנ וניברו ..'ד םרק 'עב ל"כע הפי ואלמתנ
bי"שריפו .(שיראפ 'פד  "yב'כ ןיבוריעל . n^ימרוק , E 

 ףתכ דע עיגמו המוק ול שיש לקד וא ןליא b^ ןואג חמצ ברו )35 ב'בו םיפתכל עיגמה חבש חבש
 " ה"מגרכ p^ ם'בשרו ליעל 'ייעו ומוקמל מ"שמ חכומכ ח"רכ ןתנ וניבר b" חבש 'עבו ל"כע שיא
 ,חבש 'עב ךאראש ומכ י"כ

 L0 0 " םוהתל ורעננ לובמה רוד ישנא לש תומצע םוהתה רבק תיחה תואב b nox^ ברו : םוהתה ssp םוהת
 םיכייש מ"ימ תובית ילואו ל"כע ןכ ארקנ םוהתב האמוט קפס לכ מ"יו םוהתה רבק יורק ךכל
 ,רחא ןינעב b" 'ב רבק 'עב וניברו ,א"כ הכוסל וישודיחב א"בשרה סג 'יפ ןכו ןיסחויה לעבל רבכ

 3" ןילכקל ןותסירתא pr המ םש "יא וניתואחסוננו .ב'ל דימתל ןויכש 53 ילבקל תסירתא םירת
^b nexאל וניברו .כ"ע הדופ וניא םירתמ  "pהלמה תא ללכ , 

 לכ תינופב 3^5 y" םיניד ומשמ םינושארב my ואבוה לבא יתאצמ אל ןואג nex בר םשב תואמגוד רתי
 הדוהי יברכ אתכלהד ps nex ברד הימשמ תוכלה לעב רמאו iom תבשב ז"יפ םילטנה םילכה

 |D"D. תבשב ןיזיוטקיפא ןישוע ןיאו "יגוסב תבשב ב"כפס ף"ירב ןכו 'וכו י"רכ הכלה m" מ'ר ל"ייקד
 ,ל'ז ןואג יוטלפ רב nex ברד הימשמ תוכלה לעב רמא ןכו

Tםרמע 'ר לש רודיסב יתאצמ  psiשאר חמצ בר ימקמ וליאשו : ל'זו )^ דצ אשראוו 'פד)  
 ט"מ ארוק וניא DM .ארדיפד אשודיק םדא רמאיש והמ אתידכמופ איה הבישיב בקעי ןואג תבישי

 ח"וא רוטב ג"צר םשב אכוה הזה ןירהו ש"ע 'וכו השנה דיגד אתעמשב קוסעי אוה ח'ת םא T5 בישהו
 החמש ירעש רפסל n'y "x nw ץ"ירל הכוס תוכלהב ג"צר םשב ואבוה הכוס ןינעב םינידו ,ב"לק
 ; ג"צר םשב ג"מרת D^ ח'וא רוטב אבוהו 'ג D^ ד"פ הכוסל ש"ארב ןכו ,רעגרעבמאב י"רהמ ןואגהל

Cvתאיג ץ"ירב םיחספ  DUק דצ ' "yרוטב ג'צר םשב אבוהו ,ןנרי קחציב  "D n^Wןינעב ;ג'עת  X 
 E ג"צר םשב ואבוה דועו .ה"פר D" העד mw רוטב הלימ ןינעבו .ט"נקת ח"וא רוטב ג'צר אבוה אשודק רודס
 1 ירעש רפסבו א"לק דע א"יק 'יפמ םילשורי 'פד mui הדמח ארקנה םינואגה תובושתב ומכ תובושת
 ףרואווטנע רפסב םינויצה דוע 'ייעו מ"ש ,ח"מר uan ,ו"מר .ח"לר ,ז"לר b^  (גיצפייל סופד) הבושת
 רכזוה דועו »79-7 ף'זרהממ ןעזנאפסער ןעשידומלת ךאנ רעד רוטארעטיל רעד עטכישענ רעניא
 ןינעב יחא אלוונו תא תולמ e^ ןינעבו קידוא noo שוריפ ןינעב .ז"פ מ"בל תצבוקמ הטישב ג'צר
 ןייתאד אתייובש ךיהד הממל הלעממ טיבמש םדאכ קידוא יאהד עמשמ יאמו : ל"זו םש בותכ ןושארה
 חמצ ר'ה םייסו ש"ע 'וכו ארגאד אמופמ והיינמ ארח אקידוא אדיפח םרמע בר יב והניבתוא אעדרהנל
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 כ'ג מ"שב ןויצ יפל 'יגה ןכו (םש מ'ב) אלוונו תא ןינעבו  ,מ"ש .'יפ ויתובושתב ל'ז ןואג יומלפ רב =
 והיא בתי פרוג 'ז פ"רב ןיטיגב ןכו Gem אנא םש ונינפלו) 'וכו יבתי אניוה אלוונו אנא :ה"כ הדנב =
 ש"ע 1253 mum ,אוה ג'צר b^ םלוכב (הידוחלב ביתי יוה 'יגה imo ןיטיגב ונינפלו) אתיבב אלוונו =

 ^y my "y' אלוונו תא ה"ד arp מ"בב ל"ז י"שר ןויכ וז לעו ט"לש b^ ג"צר לש הבושתה הקתעוהש
 ול עדונ רבכ ונלש חסונ םג לבא םינואגה b^ םע ןיסחויה לעב םג איבה וזה הנשיה «i^ .ש"מו אלוונ

"y <<רוזחנ — .[א"עק דצ םלשה ןיסחוי  prioבורב יכ תעמש אלה ליכשמ ארוק תעדי אל םא ,ןדיד  
 תומוקמבו ג"צר לש וישוריפ חפסמ היה םגו האר וניבר יכ לילעב הארנ ג'צר םשב יתנייצש תואמגוד
 ןיממו mum הדמב דובכ וב גהנש ינפמ םאיבה אל ויניעב םינוכנ ויה אלש ?p ןהב שמתשה אל רשא
 ןועמ ןינעב p qno^ וניבר ישוריפ תמאבו .ל"ז ג'ארו ר"יש 'גה יטוקילמ יתמשר רשא תואמגודה בור הז

 ןינעבו qnan ןילמ ונזא רשא ימ לכל אריהנ רתוי םירחא דועו 'א הש ע"ייע ההש ע"ייע was ,ע"ייע =
^bתורחא תולמ הזיא  ans sזגרא 'עב ג'צר 'יפל בורק רתויה רואיבב ואצמנ תמאב .ןטר ,ינלק , 
jp.ותוכז א"ר ידי לע אבוהש הממ רתוי טעמ דירש 'ה ונל ריתוה אול יכ הנמאנ יתערו ,'ב ןטרו .'א  

 ךווע b^ םע ןתנ וניבר ישוריפ יוויש ןינעב תררובמ רתויה החכוה התיה זא יכ ל"נה וירפס ינשב ל'צז = =
 תחא םעפ קר ג"צר ונייה ול ומידקמש ימל ךורעה לעב ריכזה אלש הממ ינבישת לאו b yas לש =

 ונל ןתנ תולצנתה ךרדב יכ הלעמל ב"פ תלחתבו הזה poen שארב ךל יתמדקה רבכ יכ ,(לגמ 'עב)
 םעפו םעפ לכב לזילו בשחיל אלכור יכ וטא ,ךירעמ היה רבסו הארו עמשש המש v ללכ וניבר
 םימיב טרפבו ,עודיכ ןילימ cues ירדסמו תופוסא ילעב qu אל הז ,דגנתה וא חקלו שמתשהש
 ידו .רמאמה לעב ימו ןויכ ימ לע ןיערוי לכהו םלוא לש וחתפכ היה םינושארה לש םבלש םינומדקה
 עטוקמ 'ג לגמ ךרעש ןעיו queo mex בר לש ומשב שריפ nns םעפ תוחפה לכל ןתנ וניבר יכ ונל
 חמצ כר רמ : הזלה ךרעה םויס ל"צכו ידי יב תכו ר"פ ד מ ומילשהל יתרמא םינורחאה םיסופדב אוה
 אגהנמ רמא Ni "WD וניברו הרות רפסכ ךרוכו ארוקש הליגמה תא ארוקה רוביצ חילשב בתכ ןואג
 «qu ארוקמ ךורע יסופדבו .כ"ע ונל יזח אל הרות רפסכ ךרוכו ארוק לבא תרגיאכ טשופו ארוק אניזחד
 יכ ונרכזא wir בוט רבדב קרפה הז םייסל ידכו הלודג האיצמב 'ה יננח «m .טמשנ ךרוכו ארוק דע
 ןויכ יתעד יפלו דחא ךורעב יתאצמ הז "b ךרעה תמיתחב W" 'ג ןטק TW ןושאר סופדב

wanבר לש ךווע לע קפס ילב  b^? psa nexתועטב ילואו  oieל"צו דחא הלמה השבתשנ  FB 
 eo עד התאו הונרקח תאז הנהו 0

 ודובכ םוקמ היאו ךורעה רפסב ושמתשה רשא 57 םינורחאהו םינושארה ילודג םה ימ ('ג
 Tn ךרע לכ לש

 ינורתפ וא mas, seb" בתכ רשא םינברה םיקדקדמה pi ןושארה ^b ןואנ הידעס וניבר תומימ ('*
 ארמגהו הנשמה ןושל רזעב ארקמב תודדוב תולמ םיעבש ,qne רפסו .ב"א רדסב 'ידעס 'ר

 םירז םירבד ררבלו ראבל ב"א י"פע תורכחמ ךורעל המכחו הניב יעדוי יריקי ילונס ולחה "םימוגרתהו
 רענועל צ'ח תאמ קודקדה תודלות רמאמב nui םיקדקדמה תמישר "ייע) תונוש תונושל ןונגסו
 pi DN לבא ,('ינ ןיקסנעלָאמס פ'רהמ הלענה רקוחו םכחהמ רואל אצי תיעיבש הנש רח ש הב ספדנ

masהנלוכ לע הלע ךורעה רפס : תורבחמה ןמ ליח ושע . "webבורמ ולבנ טעמכ םירכזנה הלא לכ  
 תטילפמ דירש ub ראשנ ךורעה רפס קר ss לא םתאמ ןמזה ול ףלח ךלה רשא UND ךודה
 גונעתו הנדעל וב הריקחהו השירדה ונל התיה ותולב ירחא הברדאו ,תעה ינש והולכא אלו ל"נה תורבחמה

 רשא בישנ זא ? ךורעה רפסב עוגנל ולכי אלו ןמזה תועתלמ ועתנ עודמ הביסנה רחא לאשנ םאו .שפנ =
 ym רוד ילודג לכ יכ ורזעב היה הז םג ,םיברה םיקיזמה דגנ סירתכ ול היה רשא וכרע לדוג דבלמ

 mm רשב תעיגיבו .הלהתלו םשל ורכזל ורבחמל ונתנ gy רתיו תאש רתיו ותשי וינדע לחנמ וישרודו
 ,ורובחו weiss quor «sm םהבו םדי לע רשא םירפסהו םירפוסה תא רי לע ץבקל יתחרט למע ברכו
 qnin רפס לא י"שו Du cT ושפ .תעדל .רבדה ץוחנ יתרמא םהיתומש תמישרל ברקא םרטנו

vunהיה אוה םג יכ ירחא הזב הכובמה תכשח  jbךורעה רפסב םישמתשמה , 
mmופרח ימיב רשא י"שר יכ לארשי תוינומדק תומדשב םירקוחהו םירקבמה ינפל עודיו יולג 335  

ynתוכלה ז"ואב תרחא הלאש אבוה ןכו אובמב ב'פר 'ייע) ךורעה לעב ןואגה לא ויתולאש  
nobיסר ' Dm vpיקהציה המלש ליאשד אתליאש  qbאנרמו ונב םהרבא רמו לאינד רמו ןתנ רמ  

 ריכזה אלמ הפב (C םימי הנומש amp תמש ןטק לע ל"ז ימור אתמ ןמ לאיחי 'ר (אנרמ ינב ל'צ) <
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 ךוועה ופספב יתאצמ :ל'הזב בתכ םשו לכואה ה"ד ^ii תבשב אוהו ךורעה רפס תא תחא םעפ
 תוכרב) m'5: תוכרבל בקעי ןיעל י"שרב יכ יל ןוא דוע יתאצמ ידש תרזעב ינאו .היוג 'עבו ש'ע 'כו
 םידליה תחישמ אנירחא אנשיל : ל"הזב ןויגהה ןמ םכינב וענמ א'ר לש רמאמ שרפל בותכ ey ^o ר"פ
 'א גה 'עב תמאב ה"כו ,ל"כע web םכינב ועמו תרוצכ קוס פ ןירתופש גה 'עב e ךורעבו
 bn" הזב ךלה ןתנ וניבר םג יכ  וניתעד וניוח ןואג mex בר לש ךורעמ תואמגודהמ המישרב הלעמלו
 המכל הנתשמ רכז עובצ אמלא :ל'זב י"שר בתכ אפא הז עובצ ה'ד .ז"ט ק'בבו .ןואג חמצ בר תובקעב

proאפאו אזרפנו םלדרב הל ירק ךכליה  T2יתאצמ  GSPדועו .בטיה ש"ע 'א אפא 'עב אוהו  
 לכל םיכסמש 'ב 75 'עב ךורעל קפס ילב ןויכו ימו ר B^ ל'הזב י"שר םייס םוקמה ה"ד .'ה תותירכב
 יב יישר לש וסמלוקמ תשרופמ תאצוי ךורעה תרכזה יתאצמ אל הז תלוזו .םש י"שריפ איבהש המ
 ןיע ילוע אלא ןיע ילע ת"א ל"הזב (ב"כ ,ט"מ תישארב) mann לע י"שר די בתכב ךורעה אבוהש המ

^bהלוע אלא ךקיזי אל הער ןיעב ךב ןייעמש המ לכ ךורעה  mnnד"יח ף'זרהמ לש ע"מ 'ייע) רתויב  
 ךורעה 'יפ 'גו הז ארקמ שרוד היה ws 'ו ,א"כ תומשל י"כבו ds 'מונ ow דועו d6 'מונ ו"פש דצ
 ונייה ידו ןירוק י"ל ךורעב ןתנ ר'ה b^ בהז ידו 'א .'א םירבדל י"כב דועו Q4 'מונ םש) 'וכו רמוח ןימכ
 לש תופסוה הלא לכ (הרותה לע י"שר ראופמה ורפסב רענילרעב םכחה תאמ י"שרל םיטוקל (y ידו
 ש"ע ןתנ 'ר 'יפ ךכ ל"זו 'ח n/ ה"דל י"שר בתכש המ ןכו ,י"שר לש וסמלוק ןתטלפ אלו ןה םיקיתעמ
 שמתשה nm הברה קפס לכ ילב ו"כב לבא .אוה רחואמ ןמזמ ה"דל שוריפהש עודי יכ י"שרמ וניא
 י"שר b^ דצב יתבתכ ילש ס"שה ןוילגבו ,םשב וריכזה אלש פ"עא ךורעה לעב ןתנ 'ר 'יפב י"שר

mas maaםימלש ןכו םיבר םישוריפה יכ עבצאב תורומש  bnםאיבהל לכוא אלו ךורעה רפסמ םיעבונה  
 ןידל דעל ךל הנייהת nm ף"לא ms ךורעמ ןה תוחוקלש םישוריפה תואמגודמ הארת םהצק ספא ,םלכ הפ
 : ךורע לש ב"א sp" הפ רדסא רשא הלאה תומוקמה תא הושה ,תויתואה ראש לע םג ןהיפ לע

pmoה'ד י"שריפ : ב'ק  DNבאחא 'עו , m^)עו תוינמיפ ה"'ד :ז"י ' TNה'ד :ט'נ מ'ב .'א  TNעו ' 
 לכוא n^ ;75 ean תלכוא ה'ד ר"י ב"ב pina 'עו יקנרוכא 'עו יקנרוובא ^m :ר"כ תינעת ;'ב ךא
 ; אנצכא 'עו אנצבוא n'7 .ח'ע : ויל מ'ב :ו"ק תבש ;אסכא 'עו אסכא ה"ד .ט'ס ןיטיג ;'ב לכא 'עו
 ה"ד Tb ק'ב .'ע ןיטיג mos 'עו ב'כ 5 'קזחיל י"שריפ y suns" ראש n^ im ןישוריק
 וממשיל ה'ד : ד"פ ןילוח ; אירמיא 'עו ^n .ט'ל בויאל י"שריפ 'עו ןאמ ^n : ה"ל הטוס ;סילא 'עו סילא
 'עו יציב ^m :'ג ז'עו ub ריזנל .'ייעו אכיניל ה"ד ח"כ םשו אבינאי ה"ד :ה"פ ןילוח ;'וזרמא 'עו
 'עו ירתכודנא ה'ד .'כ ןיטיג ;אירגנא 'עו א'ל בטיה ש"ע תרדג התאו n7 : א'ק ןירדהנפ ;אננא
 ; אכידפסא 'עו אכירפסא n^ .D/D ןיטיג ;ריילומ 'עו יכיטנא 'עו ידוד יב ה'ד D") תבש ;ירתכדנא
 יקמרפסאב ה'ד : ו"ל הציב ;תינלפסא 'עו תינלפסא ה"ד ^n תבש ; אדילפסא 'עו ארדסכא ה'ד : ג'ל ב'ב
 ; אלטוקסא 'עו אלטוקסא ה"ד .ח'כ sy ה"כ תינעת ; האמ 'עו יקמרפפא 'עו המ ה"ד ii תוחנמו
 ש'מ ןוזיפטקפא ע'ייעו י"שר לש זעל ןינעב ש"מ רספא ע"יע ,והיזחפא 'עו והיזחפא DT :'נ םיחספ
 = ; ננהרפא 'עו גנהרפ ה'ד ר'מ ןיטיג ;ית א צ מ ךכ אתיא .ב"י תבש י"שר י"כבו י"שר לש זעל pays כ"ג
 ,ד"כ ןיבוריע ;וניבר ny םיכסמש י'כ י"שר תטישל ש"מ אתווצא ע"ייע ; ץא 'עו ץא ה"ד :'ק ןיבוריע

n^תואלבטצא  yב'נק תבש ; תואלבטצא . nליקשד ה"'ד :ה"ע תבש ; אקא 'עו עשוהי 'ר היל רמא  
 'עו ארכוב ^ :ג'ק מ"ב ;'א רא 'עו ג" b' םילחתל י"שריפו ןירדוע ה"ד + ט"פ מ"ב ;יפוקא 'עו
 ^ ברא 'עו יאבלכא ה"ד + ג'ס מ'ב ,ד"כ תינעת ;'א ךרא 'עו ,אנכיראו ה'ד + ג'ק תובותכ ; אתבכרא
 ;אםירא 'עו היפרט ה"דו אסירא ה"ד +: 'נ ק"ב ;םפרא 'עו והניספרא ה"ד :ו'ל תורוכב ;'ב ךלכ 'עו
 ש"מו יחושא ע'ייע ;'א שא 'עו אתרימצ שא QUI ז'על י"שר b^ 'ייעו התחמ שא ה'ד :ה"מ אמוי
 תומוקמה הלאו .ךורעה ישוריפמ ws" באשש ןיעב ןיע חארנ bn תואמגודה לכמ — ,י"שריפל
 ; בונא ?quA יאדוגל (^n :'כ אמויל י"שר 'יפ 'ייע  ,ויתובקעב Ton םהב םג יכ םהידיע ונתי רשא
 בובא ^n :'כ NDY ;'א בא 'עו אתרמוח ה'ד :ז"נ תבש ;ינושבא 'עו יחמיל אל ה'ד : ט"ל םיחספ
 : ר"ע ןירדהנס ; תקזבא 'עו תקזבא ה"ד : ח"ע מ"ב ;העור בובא 'עו ארטוח ה'ד : ט"'ק תבש ;בובא 'עו
 GTP .ב"צ ןירדהנפ ןייעו) : ג"כק תבש ; לבא 'עו תמא לבא ה'ד :'ל ןיבוריע ;רזבא 'עו והירזבא ה'ד

m"ו"ס תבש ;אלבוא 'עו אלכא ה'ד : ח"כ ןירדהנפ ;אלבוא 'עו אלכוא : n^ןכא 'עו המוקת ןבא  
 הגע ה'ד N^p: ןירדהנפ ;אמסמ ןבא 'עו המ יא ה"ד .ה'נ הדנ "ייעו ביתכדכ "n :ט"פ הדנ ;המוקת
 הכופו ," ב'ב .'א תרגיא 'עו תרגיא ה'ד : ט'צ mans ;םימדרגא 'עו םימדרגא ה'ד m) ny ;אגע 'עו
 ; 3^ הליגמ :ה'פ מ'ב s3^p תבש ;קדא 'עו ןיפיטמו ה'ד .ד"ק ןיבוריע ; אתוודא 'עו אתוודיא DD :א'נ
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àאשוא 'עו אשואד ה'ד :ו'מ ןילוח ; יריירוהא  ; i7 NOTה'ד  JNBתותירכו  if^עו םואיתא ה'ד ' 
 yn ןתולא ןתלא ה'ד .ג'ע ב"ב 473 םיחספ ;םלטא 'עו אזולטע ה'ד im^ ry .א"ל תורוכב ; סואיתוצ
 .ט'נ pei  ;רבמא 'עו יבוא ה"ד qp תובותכ .ו'נ ןיטינ ;'ג םא "עו רקיע DN ה'ד :'ו הכוס ; תלא

NBP | =ןמא 'עו ןמאמ ה'ד : ג'ק תכש ;דמא 'עו דימא ה'ד .ב'נ :'ח ב'ב ;אזונמא 'עו אזוגמא ה"ד :ד"פ  
 תוחנמ ;'א ןמא 'עו pns ה'ד .א"כ ב'בו אנמואו ה'ד QUY מ"ב ;'א ןמא Dy אנמוא ה'ד .ט"ק מ'ב ;'א | =
 ה"ד (.א"יק ב"ב ם"בשר יייע) :'ס «mo ;'א js 'עו םילקש תרשע ה"ד (: 'צ ב"ב ם"בשר ym" .ז"ע =

 'ייע) ירתכודנא 'עו ןיטקורש ה'ד amv אמוי ;'ה ןא Un ינוא ה"ד in ןיטיג ;'ב JR 'עו אניקפמד .-
 ןיטינ ;אתניסא 'עו אתניפא ה"ד :'ח ז"ע Sn תובותכ ; גילטרטסא :עו ילוב ה"ד ,ו"מ הליגמ ;(הלעמל
 ;אריתסא 'עו יריתסיא ה"ד :ד"מ ןילוח ; ןינפסא 'עו ןינפסא ה"ד .ט"ל תבש ;'ד רמצ'עו ארמצ ה"ד : מ"ס

mmeא"כ . n^רפשא 'עו ירופשאל ה"ד : 'כ ז"ע ; תינקורתסא 'עו תינקורתסא ; peאתרשא ה"ד ,ד"י  
 .אתושא 'עו ו ו
dרשא תומוקמה רפסמ הנהו =  ^r vs venenםי עב ש מ רתוי אוה ף"ל א תו אב ןתנ וניבר ישורפב  
 י"שר חקל םיקלח הרשעמ sns כ"או םישמחו תואמ עבש ף'לא תואב םיכרעה ךסש רחאמו = < <
 השקת םאו ,םהמ קיתעה רשא ךורע לש תויתוא יראש לע ף'לא תואמ דמלו אצ ןתנ וניבר ישוריסמ = 7
 קחדנ וא ושוריפ יתעדי אל םימעפ המכו המכ בתכ הז המל ךורעה תא י"שר האר םא ןכ םא רמול | =

 בשייל ךורעה רפסב י"שר ןייע אל עודמו המוקמב הכשח היגמ qm וניבר רשא םוקמב nos הזיא שרפל | =
PEDןילוחל מ"ד) עמשש המ ןוכנ שרופמ ךורעבו י תע מש םימעפ המכו המכ י"שר בתכ הז המלו  
bpג"יק םש ; שק 'עו שיקנ ה'ד .ט'נ מ"ב ;'ג רס 'עו דעוס ה"ד : ב" תבשל ;ףזנ 'עו ףיזנ ה'ד  : 

 תורוכב ; אירוא 'עו הירוא ^m ,ה"כ DU  ;ךתש 'עו יחכתשמד ה"ד .ט"י ב"ב ;רדס 'עו ןיררפמש ה"ד
 יתעד יכ .ךריב לודג ללכ טוקנ תוישוקה לכ ריתהל .(עקת יעו .'צ :ו"ל ק"ב "ייעו עקותה n5 +ינ
 ,יניעב איה הלודגו תחא החנה y" ראבתנ ןתנ וניבר ישוריפ Dp י"שר ישוריפ ןיב יווישה יכ הנמאנ
 ךייעה ושא תעב וישורויפמ עמש אל וא ךוועה רפס תא האר אלי"שר 'כ איהו
 ךוועה ופס תא 322 גישהשכ "היינשה אוודהמב לבא הנושארה אוודהמה
 ףיפוה תותכפמל וישוריפ בוו לע י"שר ונעשכ זאוישוויפמ עמששכנוא
 דוע תוכרב תכסמ י"שר שריפ יאדוב יכ איה וז החנה לע mim [תנ וניבר לש וי שוריפ
 ודכ ה"ד :'ו תוכרב מ'ד ןייע .ךורעה םע י"שר שוריפ יוויש וז תכסמב אצמת לב ןכ לעו enn ימיב
 יאדוב הפי רתויה אסרינ איהש רבודב 'עב ^i שוריפ עמש וא האר אולו דואמ רז ןינעב י"שריפש רב
 ומכ רחא ןינעב י"שריפ "nim m : ג'ל תוכרבב דועו ,בוט רתויה ^i לש שוריפ םע י"שר הקיתעה
 יעב ש"מ Ty 'ייעו .ךרעה mos ייבא 'ע ךורעכ שממ אוה הז שוריפו הדוהי 'ר ה"ד : ב"נ םיחספב
 יכ הבושת הילע ןיאש היאר דועו ,יתופסוהב רפסה םינפב םירחא םיכרעב דועו 'א חבנ 'עו ,סוקינרדה
 השריפ י"עבש י"'שרב לבא ןויגהה jb םכינב וענמ ^w לש ורמאמל םולכ י"שריפ אל :ח"כ תוכרבב
 י"על י"שריפש רובעב רבדל םעטו (אאזז דצ הלעמל ^« ךורעה םשב וריכזה םגו ךוועב ומכ
 wb" לע ורמאמב רעבמָאצ ד"רהמ םכחה ברה תורורב תויארב חיכוהש ומכ היינש ארודהממ אוה
 םימדרנא ךוועכ שממ י'שריפ םימררגא ^n .ח"נ ז"עב יכ Ty "im את .ק"מו םירדנ .תותכסמהל
 יכ רבדה בורק יכ המואמ ךורעה שוריפמ זא עמש אלש רובעב הזו ,רחא ןינעב b qn" ק"בב לנא
 היארהו ךורעה רפס לש ועמש עדונ רבכ תאזה תעלו ותנקז תעב י"שר yp" תישענ הינשה ארודהמה
 .ל"כע אמורמ אבומה ךורעה רפס ב יתאצמ ן כ ל'זו אבא ^n ,ב"נ ב"בל ם"בשרה ודכנ בתכש הממ

mןושלמ םגו  n^הלאשה לע  mmsתבושת 'ייע) עצמאב יוג די םגו דיל דימ ןכשמתנש ךורעה  
 ןכיהמ הז יפל רמול השקת םאו ,שדח רפסכ ךורעה רפס דוע היהש הארנ *C (ו"צשת b^ ב"רב מ'רהמ
 ןקזה סומינולק 'ר יכ איהו ,לכשל הבורק הרעשהב בישא ? ותונקז תעל ךורעה שוריפו ןורכז י"שרל אב
 .אזימרנריעל אמוו וריעמ ךוועה ופס תא ומע איבה אמורב הבישיה ישפותמ דחא
 Uy" םיחספל ;ח"י ,ה"כ א"של ;'ב ^n םירבדל 'יפב סומינולק 'ר תא ריכזה רבכ י"שר יכ עודיו

ubi]רב בקעי וניבר ובר תריטפ רחא 9^5 התע םג : ל"הזב בתכ םשו : ד'כ הציבל  C"ילא אב  

 MD רצ ולש עימב yn Dub יישר תודלות ןייע שייארו גיימס תופסות דיב ואצמנ תונורחאה תורודהממ (*
 ודיל אב יוג דימש ינפמ ובכעש איליבנאמ לאומש יר ריב א"נירכמ דוד יר לש ךורע היה jy :םש 5" (**
ym vwןתינ ךורעהו רטפנשכ התע ול ריזחה םא  vyתשא יחא ליבשב ייפ רשאכ לאומש ירל יוג  oיר וריקפהו דוד  

 .ל"כע ובכעו ול ריזחהש ךורעה דוד 'ר ול ריזחהו לכה ss (ותשא יחאו ל'צ) ותשאו יחאו דוד 'רל לאומש



— XXIV — 

 ס"שה לכב יקבו פומינולק 'ר ומשו אמור ןמ הבישיב בשיו ןקז לודג םדא םשל אבש ש"יימרגמ בתכמ
 בקעי וניבר תריטפ רחאש (ב'פ שארב) הלעמל יתבתכש המל דאמ דע הפי הלוע הזו .ל"כע ןכ הרוהו
 סומינולק 'ר וימעפ ךרדל םש ןכ לע ^« nym^ .א"שיימרגל אמור ריעמ ppm סומינולק 'ר אב רקי רב
 pw רשא א"שיימרג תוצוחל jm וניבר לש ודומילו ותמכח תונייעמ ץיפהל ידכ א"שיימרגל אמורמ
 הבישיה ינבל qn רפס תא עידוהל התיה םומינולק 'ר תמגמ לכו הרות הבישיה ישפות וציברה
 ישוריפמ העומשה העיגה תותכסמל וישוריפ תא י"שר תולכב אוצמ תעלו unen ץראב רשא םישודקלו
 וישוריפ bsp תאז לכב ךורעה רפס ףוג תא י"שר האר אל ילוא םג םאו ,ןקזה סומינולק 'ר י"ע ןתנ וניבר

Uyארודהמ לש וישוריפב םישוריפה חפסמ י"שרו א"שיימרג לש הבישי ישפות ראשו סומינולק ^  
 mu האר אלש ,ונירבד םינכ םאו .,יתרמאשכ ,יתאצמ ךכ וא יתעמש ךרדב וא א'ל Uy בורב אנינת
 םא ןכ תושעל לכוי הככיא יכ ומשב ןתנ וניבר תא י"שר איבה אל עודמ המוצעה הישוקה הרס רפסה
 י"שר ישוריפ ןיב יווישה תאילפ וניאר תאז לכב םאו .רפסה qua ויניע הארמל טופשל ודי לאל ןיא
 לש ע"מב ןאמפייר בקעי 'ר ףירחה ברה תויחצנ תויארב חיכוה רבכ ק"מ תכסמל ןתנ was ישוריפ ןיבו
 י"כ ןיב םיבותכב nny pi אצמנה ה"מגר b^ תמאב אוה ק"מל יישריפש האלהו ל"ר דצ ym ף'זרהמ
 ר"כרת תנשמ רעדיינשנייטש מ"ר לש ריכזמהב רענילרעב םכחה ברה 'ייע) ןעכנימב םירפס דקע לש
 הלעמל חכומ רבכ יכ ןתנ וניבר ישוריפ ןיבו ק"מל p^ ןיב יווישה בטיה ראבתנ הז יפלו (ח'ע רצ 'מ 'מונ
 ק"מ תכסמל י"שרל pnven 'יפב דוע ?pe םאו .,ה"מגר רחא בורל ררגנ ה"עבש (האלהו xi דצ)
 קירצנ הלא תומוקמ ןינעב ה"מגר לש שוריפמ mm הזלה 'יפה יכ החנהל םידגנתמ רשא תומוקמ

puוי"שר ידימלת ואו י"שר לש וסמלוקמ דבל תומוקמה הלא יכ רעבמאצ םכחה רקבמה לש טפשמו  
 ,חכשתו p^m הזב ידו — .ואצי

 "gp ןורכז תבושת seb דע ךורעה רפס תמלשהמ םירפסה סדרפב לייטנ הלאה תמאהו םירבדה רחא
 םירכחמה ילעב תומוקמ ליכשמ ארוק ךינפל גיצאו gov םישמחו תואמ ששמ רתוי ןמז ללוכ

 אלש יתולדתשה בורמו ,ךורעה לעב ןתנ וניבר ןואגה תא םיאיבמה םינורחאו םינושאר ת"ושו םישוריפ
 ךילעו .ןווכמה ךרעה «e ךורעה לעב ןורכז םהב אבוה רשא תומוקמה קר םושרא יאדמ רתוי ךיראהל

 ,םימשרנה תומוקמה לכב ןייעל
 .וב יח רשא ןמזה יפל שיא שיא ןאכ ורכזוה 'כו םישרפמו םירבחמה ילעב יכ תערל תאזו
 ביתנ ףסוי תיראש רפסב רוע yo א mW ליעל 'ייע) ךורעה אבוה .ב"נ i23 ם'בשר שוריפב )5

 : ,דחוימה ומוקמב םינפב ךארא רשאכ ךורעכ 'יפ תומוקמ הברהב רועו (יעיבש
 "יס הדנ ;ב" ףש ע'ייע ט'צ D pra^ תכסמב (ןעיוו סופד) ל"צז םת בקעי וניברל רשיה רפסב ('ג

 'עו ח'לר D^  ;'א רבד 'עו ו'צק D^ ; ןנכ 'עו ה"צק D^ תבש ;'ח זנ 'עו ח'נק D^ ;ןושר 'עו ז"נק
 .ש"מ הארו ש"ע ב'סש D^ ןילוח ;'א רחא 'עו מ"ש 'יפ תוכרב ; 'ב דגנ ,אתבש 'עו ח"ער 'יס אמוי ; רגפ

 'עו n ^b'3 תוחנמ ;קיוז 'עו ה"פש b^ ןילוח ; ךורעה רפס אוה םלש םאה הריקחב קרפה הז ףוסב
 אכמס רב אוהש ןתנ וניבר לע בותכ םשונ ה"כקת b" ז'ע ;סוטסייבק 'עו א"לת D^ תורוכב ;'א לסרק
 D'U רצ םינוש םיניינעבו .שדע 'עו QUI דצ ב'פב הלעמל 'ייע mb לע ןיכרענ וירבד לכש
 ןוכילב ןירימחמ ויה אלש וחלש ימורמ לבא . . .ל'זו בתכ ns yen הבושתה תאזו ה"דב 'א דומע
 אצמנ אל 'ב ןבל 'עב לבא ןתנ וניברל ןויכ ילוא ל"כע יניעב רשיי אלו םעמ אלב םדיב איה הלבק

 My mb המואמ
 ^n :'נ ;ןינא 'עו ןינוא ה'ד :ז'כ ת בש — ,םגד 'עו אמגוד ה'ד 8^ תוכרב : תופסותה ילעב ('ד

 'עו אשוגמא ה'ד J'y ;ןימטקנא 'עו ירושיק ה'ד : ו"פ ;אמטסא 'עו ןיאו ה'ד :ז'נ ; תפל 'עו תצקמ
 ה'ד .ו"לק ;ירייז 'עו יכיסב ה'ד .ג'כק ;רבס 'עו אל ה'ד ,ג'ק ;'ב לכ 'עו אילכמ ה'ד .'צ ;אשונמא
 בזרמ 'עו והמ ה"ד םשו ;ןטר 'עו םינטרה ^n .ז'מק ;'א לת 'עו אלת n : ט'לק ;'ג דצ 'עו אתינדוצ
 ןיבוריע -- ,אנדוא 'עו אנואב ^n :ז'נק ; קרפ 7a mn n) sop ;'א ללג 'עו דע ה'ד :ב'נק ;'א

n^ a^סותנקלק 'עו םותנקנק  ; s53 ;'א שדח 'עו ןורכז ה"ד  m^שפג 'עו םירשגו  SD "yp 
 yn ןהייונו ה"ד .ז'צ ; חתכ 'עו וליפא ה"ד :ב'ס ;וךירצ ןיאו ש"מו ה'ד ב'פש D^ ח"וא י"בבו יקרהומ ה'ד
 ןאתש ^n :ח"ק ;'א לבג 'עו הלפתלו nm 5335 ה"ד ,ו"מ ;ססח 'עו אבר ה"ד :'מ םי חס פ — ,תוינ

n45 ;שי ש יננ בא 'עו וסנכנ ה'ד :ד"י הגיי ג ח --.קסע ךרע רתב רשע  n^ז"כ ;ןנכ 'עו אלילגב . 
 : ז'כ ;רטסגנ 'עו ירטסוננבו ה"ד .ח"י ;'ב דרג 'עו ןיאו om :'ו ק"מ --.ארדנמלס 'עו ארדנמלס ה'ד

m^א ברע 'עוידכ ה'ד:ז"ט ה"ר --,'ה עקר 'עו ןאמ ה"ד ;'ג ןפס 'עו ןיפס ה'ד .ח'כ ;הכלכ 'עו הכילכב '; 

 מ c n רעב



 ^m .ט'ע ;ךשמ 'עו הוכשמ ה"ד .ט'נ  ;הורפ 'עו הורפ ^m .קספ ,רבס 'עו ינה : "ל ףדב ה'ד .ה"ל
 'עו ןנתדכ ה'ד :ז"י ; יצינא 'עו יצינאב ה'ד : ב"י הכוס -- ,ןושר 'עו אבא ה"ד ,ה'פ ; תבתכ 'עו תבתוכ
 ^m .ב'נ ;ענ 'עו ידכ ה'ד :ז"ל ;אמטיפ 'עוהלטנ : ה"ל qua ה'ד .ו"ל ;'א ץווק 'עו ץווק ה"ד .ב"ל ;'ב לט

 "m :ז"נ ; פודרה 'עו רחאל ה"ד :ה"נ תו מ בי -- .תומב 'עו תוחולה ה'ד .ב"ל ה לי ג מ -- ,'ב ןמא 'עו ןויכו |
 'עו דע ה'ד :'ר תו בו תכ -- .'א לד 'עו ולדד ה"ד :ז"צ ;'א ןעט yn םירוסאו ה"ד ay ;אבא 'עו רמא
 qmm" Ub ;'א 3p 'עו העתשמ ה"ד :ב"ס ;חתוכ ךרעו 'יפא "m :'ס ;קספ ,רבס 'עו יאה ה"ד .'ו ;'א ללג

 «pe ה"ד :ב"כ ןישו די p --,אינק 'עו ינה היד :ז"ק ;'ח גז sys הנמלא ה"ד ,ו"צ ;'ג ןח'עו השא תבותכל
 'עו אירש ה"ד : א"ל ;'ד רג 'עו אימ m8 :מ" ; סותנקלק 'עו םותנקנק ה"ד : ט" ןי שי ג — aen 'עו
 ^m .א'פ ;טג 'עו תאו mu : ח'ע ; תפה יעו ונש אל ה"ד qw ;'א ךנח 'עו sm ה'ד : ד"ל ; אנתסא
 ץה 'עו 'א טרפ 'עו 'יטרפ ה'ד : א'צ ;'א רפכ 'עו ירפוכ ה"ד Y5: םי רד — .ןופכרט 'עו ןומסקרמ
 ,ךורעבו .םירפסב בותכ ל"זו תופסותה ובתכש המ לע ליעל יאק תופסותה ירבדב "ךורעבו.. תכיתש עדו]
 ח"צקת תנש גארפ פופד פ"שב ספדנה ל"ז לאקזחי ר'רהומ לודגה וניבר ההגה לעב תבשחמכ הטמל אלו

bmסופדב  jy"עו ץוח ה"ד ,'נ 12 [ךורעבו תבית םדוק הדוקנה אתיא תועטב ב"כרת תנשמ שדחה ' 
 תופסות ירבדב ז"עלב אמיירטוק תוביתה יתשש [ym ןויליגננ ̂ לגלג 'עו (ci ה"ד  .א"נ ; תחפצ
 ; 'א רד 'עו לע mu sb ; ןוילמס 'עו ןוילמס ה"ד :נ"י nib — [wot ש'ע א"י לגלג 'ע ךורעב ןניא
 ;עשי 'עו יבל m .'פ ;'א בשק à ןיארד ה"דו אבשק n :ח"נ ק"ב -- ,'ד ןב 'עו האמ m :ב"מ

 'עו אנימא הוה ^n : ב ב'ב -- .אתבכרא 'עו ארכוב ה'ד +: ג'ק ; לאש 'עו לאוש ה"ד p ;'ב רתס
 ;יאפק 'עו יאפוק יב ה'ד US ;'א ןיב 'עו יגולגיל ה"ד :ח"י ;אדילפסא 'עו אדילפסיא ה"ד .'ז ;םפיפמ
 ןיתינתמ ה'ד .ט'לק ;טשנ 'עו טושנ m .י'ק ;'א pon 'עו ןיקלוחמ n rb ;חפלמ 'עו םי ה'ד :ז"ס

n0 ; ךדש pיתניבכ ה'ד  nעו ררש ה'ד :'י ז"ע -- .'ב דר ,ראילככ ' nעלובה ה"ד : ב" ;'א  
 ;'א לגד 'עו אלנר ה"ד :ב'כ ;סומד 'עו תואיסומיב ה"ד :ז"ט ;בצח 'עו בצח ה"ד :ד"י ;'א אקרע 'עו
 אילפמ ה"ד .ד"מ ;אטכא 'עו אטכאה'ד : ד"ל ; אינק 'עו אינוק ה"ד :ג"ל ;ןודרנ 'עו אנדריג ה"ד .ו"כ
 ה'ד : מ"ס ; םק 'עו ע"ר ה'ד | .ד'פ ; לבג 'עו עלקיא ^n .ט"נ ;אניירדה 'עו ירניד ה"'ד :ב'נ ;אלפ 'עו
 אל אה ה"ד :'ד תוכמ — ,'ח גז 'עו ישא בר רב רמ ה'ד :ט"כ ןירדהנפ -- .'א ךש 'עו יאמ

 — .[הז קרפ m 'ייעו ךורעב ומוקמ יתערי אל] ? הז ריעש n .'ט תועו בש — asp Dp 'עו אישק |
 ה"ד :ב"ס ;ךשמ 'עו ךנמיסו ה'ד :ג'נ ;ףילצמ 'עו ףילצמכ m .ח'ל ;ךשמ yn ןיכס ה'ד :'ו םיחבז
 תרפ ^n ,ב"יק ; תלשלשל 'עו תלשלשל ^n .ד"צ ; 'א רצח 'עו וברעתנ ה"ד .ב"ע ;םרג 'עו המאב
 ה"ד :ה"ל ;רבעמ 'עו אתרבעמ ה"ד .ה"ל ; אדילפסא 'עו אדילפסיא ה"ד :ג"ל תוחנמ — .'א m 'עו
 ; דב 'עו הדוב ה'ד :בינ ; תלכת 'עו pa ה'ד :ג'מ ;ץצ 'ע ולאו ה"ד : ב'מ ;'ח ףכ ,'א mms המכו

YDענ 'עו ידכ ה"ד ; Dעו ארכיסא ה"ד : ' TOט '; Nyןיביכרמ ה'ד  "yה"ע ; ןסנ . m"עו ןימכ ' 

 ,ו'פ "; 'א py 'עו ^pp n :ה"פ ;'א קזע 'עו ירמוש ה"ד Sb ;'ב ץבח 'עו הציבח m4 :ה"ע ;'א יכ
mב לגלג ,'ב רגרג 'עו השלש '; n. npה תורוכב -- ,'ב לכ 'עו .אילכ ': n^עו םיעשת ' 

 'עו ךירטציא m .ח"ל ןי לוח — ,אניירדה 'עו ארניד ה'ד .'נ ;תסכ 'עו לעב ה"ד .ה'מ ;םקדבל
Cה"ד .ב"מ ;ייבא  nbn]ונייה + ו"מ ףדב ה'דב .ז"מ ;'ב ןא 'עו לבא ה"ד :ו"מ ;'א זנ 'עו (זגה ל"צ) ץנה  

 ןיושו ה"ד .ח"נ ;'א יסרט 'עו תילטמ ה"ד :ז'נ ;'א mo 'עו אלא ה"ד :ז"מ ;ש"מז הזה קרפה ףופב "ייע
 ה"ד .ה"ע ;[הזה poen ףוסב 'ייעו] ךורעב ונינפל 'יל ילועיג ה"ד :ד'פ ;'א בצ 'עו לא ה"ד b ;חתכ 'עו
 ;'א לבג 'עו לבגל ה"ד ,ב"כק ;קיוז 'עו וקיוז ה'ד :ט'ק ;'א לקד 'עו לפנד ה'ד .ח'צ ;עטרק 'עו יאמ
 'עו אריבס 7*0 :'כ תותירכ — .'ב לכ 'עו ןוגכ ה'ד .'ו ןיכרע -- רמה 'עו ישרוד היד : דילק
 ; רש 'עו רש ה'ד .ז"ט | ;ז'כ 'עו וליפא ה"ד :ו"ט ;'א דקרפ 'עו דיקופא ה'ד S75 הד ג -- .קספ
 אניבתשרפ ה"ד 5 wm 'עו אזוז ה'ד :א'כ ; שלש 'עו ןיפרוש ה"דב Den ;'ח זג 'עו שקרקמ ה"ד .ז"י
 ; קבח 'עו םוקמ ה"ד Qm ;ךכ 'עו סרפה ma np 45 ; לגלג 'עו ןילגלג wA : ז"כ ;אנכיתשפ 'עו
 ;בקי .חפלט ,יגרג 'עו ןיפדה ה'ד .ה'פ ;שטע 'עו תשטעמ v* YD ;ש"ע רבכ 'עו אתירבכ 0 .ב'פ
 אצמתו בושחו אצ .[ומוקמ עדי אל המדקהב ל"מרו] 'ב ףכ 'עו השא ה'ד YD: ;'א םד 'עו יכ ה'ד .ז'פ
 רדס לעבמ יקופאלו של שו םישמחו האמ ךורעה תא תופסותה ילעב ואיבהש תומוקמה לכ ךס

d . 

€ 
S iYs =$2 דגנ ,ףילצמ 'עו ףילצמכ ה'ד ,ו'ט אמוי — .'א ברע 'עו רועיש היד :נ"ל ; לעי 'עו לש ה'ד  

Gvb >עו ץוח ה"ד ' meuעו יכושד ה"ד + ב'צ ' qusלוכי ה'ד : ג'יק  ynגא'כ מ"ב — .'א םלג  
 = עו אחינ ה"ד .ה"ס mm] קרפה ףוסב 'עו] .'יל ונינפלו (?) תסמנ 'עב תופסות ילעב תודע יפל הניאת ה"ד
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 תומוקמ הזיאב ושריפ תופסותהש אעדומל אנא אנכירצ דועו .תומוקמ ן"יז קר תוחתפמב איבמש תורודה
 mus .ש"ע 'ב לפק 'עו ףפט 'עב אוהו לפקה'ד םשו ףפט ה"ד :ה'ע 2/25 מ'ד והורכז אלו ךורעה 'יפכ
 קר 'א ןטק ךורעב ומכ ושריפ אבר ה'ד ,ה"ק mes תופסותבו .זכ 'עב ךורעה "יג ובתכ אל 'יפא ה'ד :ו'ט
 שממ תופסותה תנווכ והזו ה"ד .ג"ל מ"בב דועו .אבר וסרג תופסותו הבר סרג וניברש תופלוחמ תואסריגה
 'סותה wenn אל תוירטאת 'יפב םגו .םש א"שרהמו ם'רהמ 'ייעו ןתנ וניבר והרכז אלו סור 'עב וניבר 'יפכ

 ND p 3m ע"בשפהב ב'ירגה הז לע המת רבכו ,רטאת ךורעה תא תוירטארט ה'ד .'ו הלינמב
 ה'דו 'ב דגנ 'עו אנדגנמכ n^ b אמורי ;לעצפ 'עו הארנ ןיא ה'ד :ה'מ תבש םינשי תופסות

 b ;אתבש 'עו םושמ ה"ד :ז'ע ;'א לח 'עו לחימו ^n .ו'נ ;ףילצמ 'עו ףילצמכ
 ,ייבא qua ליזאק היד |
 ,לעי gn לעי n :ו'כ ה"ר תופסות יקספ
 ס"מו ח"כ ףד .ףול 'עו ג'נ b^ :ן"באר ארקנה ןתנ רב רזעילא וניבר ברה רביחש רזעה ןבא רפסב )5

 ט"ע ף'רבו לגמ ym ^" רומע שיר my ףדב דוע ןייע .ש"ע 'ד דומע א"ק ףד 'ב דומע ב'כ ל'צו
 ,'א דומע ףוס

(nוביחש םיארי רפסב  qnsרדסמה לעב איבמ א'ס "ספ תופסותה יל עבמ  n»לעב ןימינב 'ר  
 ,ךורעה לעב תא תודירי 'ם רבחמ

 ; בישהש הבושתב םש רכזומ ד"לש b^ ,רואש תיב 'עו ז'נר b^ :אזימרגמ רזעילא וניברל חקר רפסב ('ז
"bתירובז 'עו ה"עש , coopעב ' ^b SWש"ע לספס 'עו ז"עש ; ^Dש"ע תירובז 'עו א'פת , 

(nב ןא 'עו 'ט "ס : (י"רה לש ודימלת) תופסות לעב אזימרגמ ךורב וניברמ המורתה רפסב ' 
^bקרפה ףוסב 7« ר'וי  Qmד"כק "יס  ^D  .גט p»עו ח"כק ' "D SN Tanסוטסוסכוד 'עו ג"צק  ; 

 'עו ד"מר D^ ;תוינ 'עו ב"יר D" ,'א הדרצ 'עו א'יר D" ;'ב אלבט 'עו ט'ר D^ ;רתת ,רבעמ 'עו ח'ר "יס
 ob ,רבס ,'א ששא

(eז"'פ תיעיבשל תוינשמ 'יפב ל'צז ןומיימ רב השמ וניבר , wsייעו .אתנמ 'עו ' mpוישוריפ  
 'עו ח"מ ד'פ ;'& םג 'ע ד'מ ר"פ ous 'עו ט"מ .ב'ם תיעיבשל מ'יפ ןתנ וניבר bp םימיכסמה

 'םשו ;'ה רצ ,אתפ 'עו התופה ב"מ א"יפ םילכ ; שרח קצב 'עו קצב ה"ד :ה"מ ףדל ג"פ םיחספ ; ;ישנוא

 UB הקזחה דיב וניבר ws" ררגנ ןכו .תויבכע 'עו ב"מ ג'פ ןיצקוע ; ש"ע 'א ררס 'עו דורס ב"מ ו"טפ
 : UB ש"ע à רגרג 'עו ו"ט 'לה mb 'כלהמ wem .ש"מו 'ע םלג ע"ייעו תוב!ג תכלהמ' n הכלה
 איה וזו : םש bn ןתנ וניבר םשב nbn 'ע ףרות ןייצ ה'מק b^ רורה ראפ רפסב ם"במרה תובושתבו

 ן וא גה ותוא רדיסש המ יפכ הזה ןמזב ר'יב ןיעיבשמש תועובשה רדס והז תסיה תעובש
 טפיהש תודככ ןושל nbn תלמ רחא psa ^b 'כו nbn תלמב ךורעה ופס לעבןתנ וניבר

 | .ש"ע 'וכו 'וכו דוע שוריפו עיבשהל וילע ודיבכהש תודבכ ת"יטב
 ,'א קלח 'עו א'מ ר'פ ה א פ ל ןייע ל"ז suo ןושמש 132 ןואנה ל תוינשמ שוריפ ("

 ח"מ ה'פ .תפל 'עו מ"מ ;לעי 'עו Yo ;למטסרק 'עו ד'מ א'פ םי א לכ mp 'עו vo Ye יאמ ד
 תיעיבש .ףיפ 'עו ט'מ ;ררז jub .םדב 'עו ז"מ ט"פ ;ש"ע תורייפיפא 'עו ג'מ YD SUN סורא 'עו
 ;לפשמ 'עו ב'מ ;קתמ 'עו א'מ ג'פ ;'ב רמת 'עו י"מ ;למרת 'ע ח"מ ;ןינרפ 'עו ז"מ ;לבז 'עו ד"מ ב"פ
 ' ד'מ ט'פ ;בטק 'עו Yb ח'פ ;'ב ץנ 'עו א"מ I'D ;רדא ז"מ ;'ג סרפ א"מ ה"פ ;'א בנז 'עו YD ד"פ
 ה'פ 3w« רש ע מ .קטלופ 'עו mo 25 תו מור ת .קתמ 'עו ו'מ ;'ב רנס 'ע ה"מ ;ותס "Np ,חיפט
 ב'פ םילכ 4 ףלח 'עו ז"מ ג'פ ;התמ 'עו ד'מ א'פ ה לרע .'ב Db 'עו א'מ Yo ה לח amp 'עו א"מ
 ז'פ ;'ד רמח 'עו ז"מ ;סרפ ,לבי 'עו 'Y ג'פ ;רפל 'עו ח"מ ;םרטט 'עו ו"מ ;קנר 'עו ה"מ ;סנפ 'עו ד"מ
 jp 'עו b" ,'א ןגא יעו ג'מ une 'עו ב"מ א"יפ ;םעש 'עו ו'מ UD ;ףג 'עו ג'מ ח"פ ;'ב ןכ 'עו ו"מ
 ןכא 'עו ד"מ ;םיכיתי 'עו ג'מ ;'א ןוזלח ^ji רק 'עו א"מ ב"יפ  ;ןקנ ono ,דסק 'עו ח'מ ,'א בק 'עו ז"מ
 ,םסח 'עו 1D ;ףשע 'עו ג'מ ג"יפ ;עשריפ ,'ב ןכ ,'ברכע ,תלטוטמ ,רלא 'עו ח"מ ;'א לת yn Yo ;תועש
 ;'א רתנק 'עו ג"מ ;ךינמ aen 'עו ב'מ ;אפטח 525 'עו א"מ ד"יפ ;בגמ ,רדעמ  .םודכ 'עו ז"מ ;ןקר

  Tbטסק ,רודרד 'עו א"מ ו"טפ ;'ג םג ,הבוכרא 'עו ח"מ ; םעש 'עו ה"מ ; יוחמת ,רגחמ ,ךמס ,ברטק 'עו ;
 ; ןירופיפא 'עו א"מ ז"טפ ;ש"ע ףוכרמ 'עו Y ;'ב םי 'עו ג"מ ; ךורעמ ,םוכרכ ,'ו קרס ,'א ברא 'עו ב"מ
 ,םסח ,'ב טקלמ ז"מ ;היסק 'עו Yo ;איליטפ 'עו ה'מ ;'ב תהק ,למרת 'עו ד"מ ;'א קרע ,'א רפצ .'ו רד 'עו ג"מ
 ט'יפ ;ןכלמ 'עו ג'ט ח'יפ ;'א רככ ,תועוקפ יעו ז"ימ ; ףג 'עו Y Pb ;רגנ תיב ,'ב רמק ,שבכמ ,ףדמ
 ךוב .ןיע 'עו ב'מ ;אקפ 'עו b" א"כפ ;ןדעמ ,'א יכ 'עו ז"מ ; לצבר 'עו א"מ כ"פ ;קבח qure 'עו ג"מ



 יעו rb ר"כפ ;ףדמ 'עו ה"מ  ;ןופמק ,'א Ub" ,'ב זרז ב"מ Y cb ;'א לקנק ,לקפרט yr" ב'כפ ;'ב =
 ז"טמ ;ןילקרפ 'עו ט'מ ;'ג רצ 'עו ג'ימ ;'א ךרכ 'עו ב"ימ ;ץלחפ 'עו ט'מ ;'ג גרס 'עו ח"מ ;סקנפ | =

 ,לוורש qui ,'א ףכ 'עו ג'מ ;'ג קמע 'עו א'מ ו'כפ ; רבת 'עו א"מ ה"כפ ;'א החמ 'עו ז"ימ ;הכבס 'עו
 למ 'עו ז"מ ח"כפ ;'ד למ 'עו vm ;ריינ 'עו ה"מ ז"כפ ;רע 'עו ה"מ ;'א רצ ;TU עבצא ma .ןמלקרפ
 'עו ג"מ ;קרפס 'ע ב"מ ;'ב mb" ,ילקלק ,'ב דמג /3 דר .סוגס ,ןיסירקיפא ,'א ןמרמ 'עו א'מ ט"כפ ;'ד
 = "עו ב"מ ;רדא 'עו א"מ ח"פ תו ל הא .חרס 'עו ג"מ ל"פ ; רקמ 'עו ו"מ ;'א לגרפ 'עו ה"מ ;'ג טח
 = ח"מ ;יתפסא qu ד"מ ; תויטקלא pun wn ine ; לדנס qun v5 ;חמב qun ג"מ ב"יפ ;רחנ ,רטזוזג
 < ;םדר 'עו ד"מ ח'פ הרפ ; ןיתפ ,שאר 'עו ב"מ ג'יפ ;רדמ 'עו ו"מ ב"יפ ;לילס 'עו ט"מ א"יפ םי עגגנ ;'א ככ

 ,לתנק 'עו ט"מ ;י'א קרח ,אקפ ,'ג שכ יעו ח"מ ב"יפ ;ףר 'עו ב"מ א"יפ ;'א תישופח 'עו ב'מ ט'פ
 .;'א דרפ 'עו ט"מ ט'פ ; ףרגמ יעו ro ;'א לבמ 'עו ה'מ ז'פ ;'ג pb 'עו ט"מ vb תורה ט ;יא ןרק
 = ינדעמ לעב לכשו םעט בוטב mime המ yy" יקלק y» il ט"פ pus 'עו י"'מ vb תואווקמ

yo mme עו א"מ י'פ ; תוישכ יעו' Ope; ןילמלמ יעו. [n ^b תואווקמ תוכלה בוט ov 
 ג'ט ;'א תסכ  S8 ynןירי ש כמ  veםיבז ;ןולק יעו ט'מ  Yeםוי לובט .ששג ,הדסא 'עו א"מ

 ג"פ ;'ד עב יעו ח'מ ב"פ  zT YDדמע יעו ב'מ א'פ םיצק וע .םגנ  'Mגס .אתנמ ,'ד בס ,'א ספנ
p עקרמש 'עו ב"מ ג'פ ; םתח ב"מ ב"פ ; תויבכע ,למטסרק, yn ו"מ ; גספ 'עו .ה"מ ; 'ד ףלח יו זמ : יב 

 יעו ד"מ ; תויבכע ,יב  5p;ץרפ 'עו ו"מ ; תיתלח יעו ה'מ ; תועוקפ  ow s^b.'ג רחרח
 םירכזנה תומוקמה ןמ ץוח  "yוניבר ישוריפב ש"רה שמתשה  pniריענו וריכזהש ילבמ םימעפ המכ

 = תומוקטב קיתעה יכ ל'ז ש"רל הבוט קיזחנו .וניתופסוהב םינפב הלאה תומוקמח לע  bnירבד
Dy ש"רה ירבד תומדתה י'ע יכ ט"דסב ושוריפ יפכ ג'הר ונייה pia לש שוריפ cy ףוריצב םימעפלו וניבר 

 תתימא ררבל לכונ ךורעה רפס  nounורפסב ןאמרעדניל א"שרהומ םכחה ברה הזמ תצק לע דמע רבכו
 ןיכרעב דירש  bךורע י"כ 'יג םימעפ המכו המכבו רשיי ול ונרמא םירבד המכ  "nwםיכסמ

 | ירמגל  opהארתש ומכ ש"רה חפונ  nues.יתופסוהב
 (אי  TONSג"מ ה"פל תוי ד ע וישוריפב  ynול סחוימה שוריפב ד"באר ;'ז לק 'עו ה"מ ז"פ ;חצק

 = | ה"עת תנש גארפב קתענ) רימתל  ^b Dyלע ש"ארה  "osםירחא םישודיחו תודמו םינק דימת
 לבא  yדמג 'עו :ז"כ ףד ;ומוקמ יתערי אל : ה"כ ףד א'פ (האלהו ג"לש דצ ף"זרהמל הנשמה יכרדב

  JRטרס  SW:ח"כ ףד ב"פ ;'ג רחנ  yn,עבר 'עו :'ל ףד ג"פ ;ןוטרש 'עו .,'ל ,םנ 'עו :ט"כ ;קנס
 א'ל ; בקרע 'עו .א"ל ףד ר"פ ;'א ףרג ,'ג ןווכ ,לקנא :+  yn.רטקספ .תלטוטמ 'עו 5 ףד ה"פ ;םוטרח

YD תושכ 'עו 'א הגשה א"פ ןייע; ne תאמוט תוכלה :ם"במרה לע ויתוגשהב ד"בנאו 
 'ד הגשה « yםילכ תוכלה ;היסק 'עו 'ג 'גשה ג'יפ ןילכוא תאמוט תוכלה .םקסלג  nb'עו 'א 'גשה

yb ב"יפ םילכד ט"יותבו ש"ע ןיכרפ 'עו 'ג 'גשה "b ןקא 'עו 'ט הגשה ;'ב; m עו 'ה 'גשה 'א קרע' 
 .סרטמ 'עו 'ג 'גשה ח"יפ ;ןופרגלק 'עו 'ג 'גשה ; ןקר 'עו 'א 'גשה א"יפ ; ןיכרפהו היד --  Ty "pש"מ
quy לש ^b 58050 םשב םימעפל איבהש ט"יותב םינויצ my "yi — יתפסא 'עב. 

 ₪ ,(ב"כרת תנש רימאטיזב ספדנ) םיקלח 'ב אנעיוומ השמ רב קחצי וניברל עורז רוא
 'א קלח  "D;'ב רזח 'עו ח"כ  Dn ^D;הדס ,הדפא 'עו  ^Dר"ק 'יסס 'ייעו 'ק 'יס ;ש"ע 'א לבג יעו ר'נ

 ;רטנס 'עו ,הלפת 'עו  ^b;'א לפ 'עו ה'ק  ^D;'א בק 'עו ח'ק  "Ep ^Dה"כק 'יס ; בהבה 'עו
 Yep ^D ;ששב 'עו א"מק b; mi^ 'עבו :םשו ;ןקל 'עבו םשו ; לבק 'עו ז"לק 'יפר ;'ב ןטרט 'עו <

cy nיס ;'ב ' Yepש"ע 'ח רש 'עו ; ^Dא לבג 'עו ה"מק '; Yep "DDה רבק 'עו '; ^Dץבח 'עו ז'מק  
 יעו ברד 'עו :םשו ;לפס 'עו א'סק D" ; תרפרפ 'עו ט'נק D^ ;רבד 'עו דינק D" ]03 'עו מ"מק D^ ;יב
 ; תימז 'עו ה"עק D^ ;ש"ע אמירט à) ו'פק D^ ;'ב רמת ע"ייעו 'ב ףלצ ,תונויבא 'עו ג'סק 'יסר ; דרמ

"Dםקרנ 'עו םשו ;ןפסכ 'עו םשו 'ה ףלח 'עו :םשו ;ןומסרפא 'עבו םשו ;ש"ע קשמ 'עו מ'עק  ; 
 'עו ו'נר 'יסר ;'ב טלח 'עו ז"יר DD" ;ןינקרט 'עו :םשו ;תינצש 'עבו םשו ;'ד םרק 'עו ו"טר "יס
 ; ףיפ 'עו ב'ש D^  ;'ב םלח 'עו א"פר DD" ;'א UD 'עו א'פר "סר ;'ב לעי 'עו m» "b ;למטסרק
 ,ימ 'עו א'כש 'יס nnb 'עו reU "יס ;המגלמ 'עו םשו ; תינלפסא 'עו ז"ש OD" ;אמטסא 'עו ש"ד "יס
 D" ;'ב ץג 'עו : םשו ;טיט 'עו ^ ק"ס ז"לש b^  ;לגלג 'עו ו"לש D" ;עזג 'עו ו"כש 'יסר ;רדמס 'עו

omeןושר 'עו ; ^bירטב 'עו ר'עש 'יס ; תושכ 'עו א"י ק"ס ג'פש ; ^Dייע] ? למזיא 'ע ו'עש " mbקרפ  
nmש"מ ]; "DDד םרנ 'עו ז"עש '; ^Dינוא 'עו א"ת 'יס ;'א לבג 'עו ז'פש 'יסר ;'ד םרג 'עו ח'עש ; 

 S'epn "b ;'א לקד 'עו ח'נת ייפ ;'א לשח 'עו mon "b ;ירטב 'עו i^n "bb [mn קרפה ףוסב "ייעו]
d* : 



— XXVIII — 

 דוע ןייעו 'א ןנג יעו ז'ערת D^ ;ףכ 'עו ,הדרצ 'עו mDpn ^D ;'ד רטח 'עו ט"מקת D^ ;סותנקלק 'עו
 .'א ספט 'עו ה"משת 'יסס ;ש"מו הזה poen ףוסב

 R'; רנ יעו ח'כ D ; ua" 'עו 'ד DD^ ; תינלפסא 'עו : םשו ; לבק 'עו :םשו ;רמגמ יעו 'ב "יס 'ב קלח

;NnbpbD עבו : םשו ;ספרפ' y! ו"נ יס ; אמיגרת 'עו ב'נ ^D סבנק יעו; ,'N רמצ יעו "b "D 
"Dרבס 0 :םשו ; ששא 'עו .ט"נ  nקספ 'עו ; D "Dא תלס 'עב דועו ,'א םרפ 'עו '; ^Dיעו ה'ס  

 D" ; איטרב 'עו 3^ ק'סס םשו ;ןייס 'עו " ק"פ םש ;ארטסלק יעו 'ה ק"סס y ^D" ;'ה רנ 3n רינ תב
  i/bםשו ;'ב שק 'עו דגא 'עו 'ט ק"ס םשו ;ןבכ 'עו יה ק"ס םשו ;'א רתת יעו 'ג ק"סר  pb'א רזג 'עו י ;

^bעו 'א ק"סס ר"פ ' bepג ק"ס ; 'ב ' ynראילככ יעו יד ק'ס םש ;אמטפא 'עו 'ב לכ 'עו ,הפכ ; mwקיפ  
nnט רמח 'עו 1^ ק'ס םש ;'א ךסנ '; p ^Dלסרע 'ע ל'ק 'יסס ; לדנ 'עו ג'יק 'יס ;ש"ע ארתלמא יעו  

 תבושת האבוה ה'רע D^ ; שאר 'עו ז'גר D^ ;רואש תיב 'עו ו'גר .D^ ; שדח 'עו 'ג ק"ס מ"ק 'יס ;ארפ 'עו 'א
 דמג יעו רלב 'עו א'מש ייפ ;ןא 'עו ו"טש .D^ ; אמטיפ 'עו ט"ש D^ [אובמב 'ב 5/5 ןייע] ל'ז י"שרל ךורעה לעב
 ררבל עורז רואה By ךורעה רפס תומדתהל הלודג רתויה תלעותה ןמ .'ג דרז 'עו א"מש D^ ;רלדע yn ,יא
 וא ומשב ךורעב הנשנ אוהו ^n 'יפ איבה םימעפ המכו המכ יכ ז"ואל תאז דועו NDTUD רקיע תא
 .האלהו אזז רצ 'ב mw ב'פב רבכ ש"מל תואמגוד איבהל ףיסומ uw" התעו םתסב כ"ג םימעפ הברה
 p^ ;םתסב 'א לבג ךרעבו ח'ר ייפ ה"מק D3" ;םתסב 'ב DXX 'עבו n^vb אבוה ב"מק D^ א"ח ז"ואב
 ןושלב in לאפ mb ותעדמ קר (jm וניבר "פו םתסב א'לב רבד 'עב אבוהו ח'רל ךורא b" ר'נק
 p" ;םתסב לפס 'עבו ח'ר 'יפ א'סק D^ ;םתסב תרפרפ 'עב אבוהו ח'ר b wp ^b" .לאעמשי
 טלח 'עב ח'ר b i^? ^DD" ;םתפב ןינקרט יעב אבוה ח'ה b^ ו'טר D" ;םתסב תימז 'עב ח"ר b" ה'עק
 .יתופסוהב רפסה םינפב 'ייע תואמגוד דוע שיו ,םתסב תיצב 'עב אבוה ח'ר b^ 'ד 'יסס ב"חב ,םתסב 'ב
 תלפת קרפ .'א תרכ U' : 'ט ףד ף"ירה ביבס תוכרב תכסמל וישוריפב אדנורג ריעמ הנוי וניברב 6

 : נ"מ ;'א רשכ 'עו .ג'מ ; תימז 'עו : 'מ ;'ב ץבח 'עו : ז"ל ןיכרבמ רציכ קרפ ;הדפ 'עו : ח"כ רחשה
 ,םקרנ 'עו

 4 עשוהל ,אטימברצא .אטמופורטסא 'ע ה'כ N'D UN ,אילק ry ז"י ,ז"כ לאקזחיל וישוריפב קידר די
 ;רדרד שרושב ךוועה רפס תא איבה םישרשה רפסבו 'א ףכ 'ע 'א qw "ידבועל ;חרש y א"י

pe gnיאזברכש ,תועוקפ ,'ד ץנ .תויבכע םיכרעה לע ןויכו .ש"ע רכש . 
 ןיטיג תכסמל ן'במרה ישודיחב 'ג רמ 'ע רורד רמ'אקסיפ אשת יכ 'פ הרותה לע ן"במרה ישוריפב (וט

 יע :ז"מ ףד תבש ;'ב רס y : א'כ ףד ביב ;'ג רב 'ע :ב'ל ןישוריק wy 'א ono y :ז"ל ףד
 היה םלש «sn ךורע יכ ונממ חיכוהל ן"במרה 'למ הזה קרפ soa ןייצא דועו] 'ג רמק vorum ;ןנכ

[nibךורעה העירק רעש (ק"פל ה"נש איצינוו 'פד) ל"ז ן"במרל םדאה תרות רפסב  Twןיפירקיפא ; 
 ,רטסגנ 'ע qnm תרופסת רעש ; ש"מ ש"ע ? ללג 'ע ךורעה הלחתההו לבא רעש

 יבושתבו יאדלכ 'ע ג"פר 'בושת ;םימש 'ע ט"לק b^ ן"במרהל תופחוימה א"בשרה 'ושתו תולאשב
 ,יאדלכ 'ע ע"בשפהב ב"ירגה Uy qnum" 'יפכ אתעמש חכומ ב"מר b^ ן"במרה

  (eם'רהמ תובושתו תולאשב מרוטנבורג   ^pרואש תיב 'ע אבוה ט"לת  p'nn ^m.יקפידנא 'ע —
  mp--י'ב לגמ 'ע אלגומ ה"הגהב תוקידב תוכלהב [ץנימ י"רהמ 'בושת ףוס יייע] לייוו י"רהמ

n למ 'y ivo ^p ץנימ יול ם"רהמ 'בושתב 
 יעו ב"מ ז'פ ; לבז 'עו ד"מ ב'פ תי עי בשל np .תוינשמל וישוריפב ל"ז (ש"אר) רשא וניבר )

 ב'פ םילכ .'ב לכ יעו Yo Tb ;ידט 'עו ק"פס תודמ .אימפסא 'עו א"ימ ד"פ ה לח .אירכב
 ;'ב ןכ 'עו Ya ז'פ ;סדפ ,לבי 'עו ו'מ ג'פ ;דפל 'ע ח"מ ;פרטט יעו ו"מ ;'א קנר 73 ה'מ ; סנפ 'עו ד"מ
 ;תועש ןבא ר"מ ;םיכיתי 'עו ג'מ ב"יפ ;ןקנ 'עו ח"מ ;ןפ 'עור"מ ; 'א Ds 'עו Y N^D ;ףג 'עו ג"מ ח"פ

'y א'מ ^b םודכ יעו ז"מ  ;ןקר ,םסח יעו ד'מ ג'יפ ;עשריפ ,ןכ /2 רכא ,רלא יעו ח"מ ;'א לת; Yo 
 יעו m" ב"כפ ;טקלמ 'עו ז'מ  ;ןירופיפא 'עו א"מ ז"טפ ;םעש 'עו ה"מ ;יוחמת יעו 7/5 ; אפטח ,סבל
 יעו ג'מ ו"כפ ;' mb 'עו ז"ימ ;הכבס 'עו ז"טמ ;'ג גרס 'עו ח"מ ד"כפ ;ףדמ 'עו ה"מ ג"כפ ; לקסרט
 יעו ב'מ ח"פ ;'א שג עו ןוילגב yb ב"'פ תו ל ה א ,קרווס ב'מ ;'א ןטרט 'עו א"מ DID ;עבצא תיב
 ;ץפש יעו ןוילגב ה"מ א"יפ ;'א ppb 'עו ר"מ ב"פ םיעגנ  .לדנס yn ד"מ ;חטב 'עו ג"מ ב"יפ ;רחנ
 ,לתנק 'עו מ"מ ;'א קרח :,'ג שכ יעו ח"מ b^3 ;'א תישופח 'עו ב"מ ט"פ הרם .לילס 'עו ט'מ א"יפ

/N ppתורה  Yoע ט'מ ' pbתואווקמ ,'ג  "b Yoח'פ ;קיבא 'עו  NDט'פ ;'ג שבכ  TOיעו  
 ג'פ םוי לובט ,ששג יעו א"מ ג'פ םי בז .ןולק ט'מ ר'פ ןי רי ש כ מ UN תסכ 'עו ב"מ b" ;תושכ
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 | ,'ג רחרח 'עו א"מ | = | 34 ; תועוקפ ,לדע 'עו ד'מ ; תויבכע יעו 'ב ץנ ,עקרמש יעו ב"מ ג'פ ;םתח y ב"מ ב'פ ;םרנק ,למטסר

 ; ןזח יעו 1^ D^ ה"פ ;'ב own yr ו"ט D^ א'פ תו כרב ןייע ,רשא וניברל תוכלהו תורמג ישוריפ

 י'א רשכ 'עו ויל p" ; שרופמ םשש רבד 'עו ש"ע "sb 'עו ו"כ ייפ ;יב ץבח 'עו " D^ ו"פ

 :קספ 'עו יז D^ ז"טפ ; קספ 'עו 'ט D^ ד"יפ ;קספ ,רבס 'עו 'א D^ ב"יפ ; ראילככ י'עו א"י ייפ ו"'פ תבש

 תיב 'עו 'ט D $'b^ םי חס פ .לטנא 'עו ארתב 'יסו ארתב קרפ pum 'א ייפ ו"פ ןיבוויע

 ; ןיסירקיפא 'עו ג"מ D^ ארתב קרפ ק"מ .בנק 'עו ח"י ייפ ב"פ הצי ב .ססח 'עו m5 ^D ;רואש

 Tb ןיטיג ,אמטיפ 'עו ז"ט "יס ;'א ץווק 'עו b^ ג"פ «n .אתבש 'עו 'ג D" ארתב קופ אמוי

Y'2דמע יעו ב'מ א'פ םיצקוע .םגנ יעו  SAב גס ,אתנמ '; Tד ףלח יעו '; Tbגספ יעו ; Ybיעו  

v 

d 
- wi 

m 
v. Et 
: 

"^D =תועו ב ש .'א ךנח יעו  "bbג"פ ןילוח .רלטנא יעו 'ב  ^Dמ" ייפ ;'ב ןא 'עו ד"י  m» 

 jn ש"ע קהפ 'עו יא ייס ט'פ ;קבח יעו 'א Db" הדג ;[ש"מו הז פ"ס [y" ? לעג 3 YD "D ;'א
D םוי ינדעמ רפסב Ez 

 ?'ג ההגה ב'פ תוכרב י"רשא תהגה  "ybש"מ  poen mos,שדח 'עו ג'פס ןיבוריע .והזה
 Jie 'עו 'ב ההגה ve תועובש =
 D^ ;הדרצ יעו א" 'יפו ;אלבט יעו TY "b ; רבעמ Woo "D ןי ליפ ת moon ל'ז ש"ארל תוכלה

 yin" ^b םידגב יאלכ תוכלה ,ןיגרפ 'עו 'ב b^ הל ח תו כ לה am יעו ב"י
 .קטשט 'עו ז"ל "ספ תואווקמ תוכלה .ףיפ

 ,'א ךנח יעו א" p^ רשע העבש ללכ האיציניוו סופד ל'ז רשא וניברל תובושתו תולאש
 ;הדרצ ,רבעמ y poen תוכלה ;'ב ןמא'ע אבוה ח'סק ייפ ול כא nv לש 'פ :יכדרמב )0

 פ'פב ש"מ yl" ? ח"פקת D^ העש לכ 'פ םיח ספ ;רבס 'ע ח'כת D^ ןילות רמא א"ר קרפ תבש
mnע :רדסה ' nbפ הצי ב ' "D Ü/vט"וי קרפ ה"ר ;בנק 'עו ב'פרת  qn "Dא ברע יעו ', 

wnלוזגה בלול 'פ הכופ .'א  ^bענ 'עו ג'נשת ; n Yan ^b peraהשנה דיג קרפ ןי לוח ,לפס  
"Dעבצא 'עו ם'רת ; ^Dתכושת םשב תאז איבמש המורתה רפסב ןייעו ומוקמ יתעדי אל] ?ז"ערת  

 .ןילמלמ 'עו ז"משת p^ ;ןרובשא yn ה"משת b^ תואוו קמ תוכ לה [םינואגה
 ; ןינא 'עו :ז'כ ףד ןיקילרמ המב 'פב תב ש ןייע :וישודיחב (א'בשר) תרדא ןב המלש was (שי

 JN בזרמ 'עו .ז"מק תיבח 'פב ;רגפ 'עו : ט"כק ןינפמ קרפ ;ירייז 'עו .ג"כק ףד םילכה לכ 03
 ANB ףד הבורמ b' ק"ב .םיית 'עב אוהו ,ו"ל הכול תוטמשהב ןידנטסנוק 'פד ש"שב ןייעל חכשת לב

 ,(הזה קרפה ףוסב «Tw jr .'א םלג 'עו :ג"יק ףד ליכאמו לזוגה 'פב mem 'עו
 דילר je Yn ^m ךנח 'עו ו'עק ףלא ןמיס ; אקרע יעו v^n ןמיפ א'ח א'בשר תבושתו תולאשב

 יהת 'עו

 תיב םימתכ יניד ;'א זג 'עו ישילש רעש ינש תיב mess תוכלה : א'בשרל ךוראה תיבה תרותב

 .ןילמלמ 'עו יעיבש רעש יעיבש ma הליבמ יניד .קבח 'עו יעיבר רעש יעיבש
 ביבס js --.ש"ע 'א לת 'עו ib ןי טי ג ;יאדלכ n :ה'פ ףד ןיר דהנ ם תכסמל ן"רה ישודיחב (כ

 יח קרפ ;סוטסוסכד יעו : ט"ע ןיי איצומה קרפ ;רמק 'עו :ט'נ השא המב b" תב ש תכסמל ף"ירה
 | | | | | ;'א זטר 'עו .ז"מק תיבח קרפ ;ירייז 'עו ,ג'כק םילכה לכ קרפ ;רבס 'עו .א"יק ;קספ 'עו :י"ק םיצרש
 הכוס .לעי yn :ו"כ ד"יב והואר קרפ ;'א ברע 'עו :ז"ט p'b ה"ר SEA JD 'עו .ט"מק םדא לאוש קרפ
 ,'ד רנ יעו ^ip ףד ינש 'פ ןיטינ SA בק 'עו :0'3 ם'עא 'פ תובותכ .ןינא 'עו :ב"י ק"פ
 pb תועובש .לקפ 'עו .ב'צ השנה דינ 'פ ןי לוח ;'ד לכ יעו :ט"מ שדקמ שיאה 'פ ןישוריק
 אוהו :ו'ס לעופה תא רכושה 'פ ז"ע .ןילמלמ 'עב אוהו ךורעב b^ ןילומלמהו ה'ד הדג תוכלה =

aan ya 
  mamas ooיכלה ד"פ הרותה ידוסי תוכלה :תוינומיימ " piאקרע 'ע ג"ה ה"פ ;סדרפ ,שיש ינבא

 ה לפ ת/תוכלה ;'ב  vה"פ ;'א לבג 'ע ב"ה  m"nרזח 'ע « sב'יה ז"פ  y;'ג לפת  mbיע י"ה
 שוא ;  3^nר"יפ ;'ד לכ יע ה"כה ; ךלויזה 'ע ה'ה ג'יפ ;'ב ןמא יע א'ה ט"ס ;חחפ 'ע  mnו"טפ ;ןזח 'ע

SM ץרח 'ע w^n Yo ג רטח 'ע ט"יה ;תמא'; p ב"ה N'O ןיליפת תוכלה sw ןולח 'ע von 
 הזוזמ תוכלה .'א חש 'ע ה'ה ד'ם  meתיציצ תוכלה .'א רגנ 'ע ח'ה  m Ye.ארתב ןדס 'ע

 תוכרב תוכלה  N'O;ןמא 'ע ד"ה  Ybה"פ ;ןסכ 'ע ט'ה  "n'ע  mb;'ד  Ybחייה  p;'א לבג

 ;ששב יע ג'ה ז"פ  "p Yen;קסע 'ע רתב רשע  Dbז'ה  "y;אתלמה  "b;עברא יע ח'פ ;'א ןתח 'ע ו'ה
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 ועד

y ^8בככ  &'; Y^nתשק יע ; nen y n^nקספ 'ע ב"ה ח"פו ד"ה א"פ תב ש תוכ לה  ; bג"יה  
«moyיא  [לעבו mmnבתכ 'מיימ . Twט ']; א'ה ב"כפ ;j"D 'yתוכלה .ןקויד 'ע ט"יה ג"כפ  

 ,סכסכ 'ע n^7 ח"פ ;םכס 'ע ג'כה ;בנק 'ע ג'ה 16 בוט nv תו כ ל ה ,הקד y von ה'פ ןי בוריע
 y "mn' ג'פ ; שאר 'ע א"פ שיר רפוש תוכלה en y yn re הצמו yon תוכלה ,'ב רטק
 ;'ד לכ 'ע mn me ; לצפ y rn Ye תוש א תוכל ה eee yim ne בלול תוכ לה ,'א ברע
 יבושתבו] יא ךנח 'ע i^n yb ןישוריג תוכלה obe yox ז'טפ ;'א קדב 'ע n^n ג'יפ
 תוכלה .['א ms אובמב ב"פ שירב הלעמל יתנייצ רבכ 3^ p^ הלא תוכלהל ןיכיישה תוינומיימ
 rn א"יפ הטיחש תוכל ה .[קרפה הז mes ש"מ האר] ? לענ 'ע כ'ה ו'טפ תורופא תולכאמ

vןא  slג"יה א"יפ תועובש תוכלה  oyקיזמו לבוח תוכלה .תסה  y eyeתרקונס , 
 yb .אתפול ,אזירפא Uo א"ה ג"פ ;'א ןרמ 'ע ה"ה ;לוד 'ע Yn א"פ םינכש תוכלה ,'ב עקתו

Yuב רדמ 'ע '; "nsא"ה ב"יפ .אדילפסא 'ע . Cyןיחול ש תוכלה .ש"ע יב רצ א'ה ר"יפ ;םודפ  
 ;אתכרדא 'ע ט'ה ב"כפ ;'א שבש יע Yn Ue הו לר הו ל מ תוכ לה .ןקויד y nn א'פ ןיפתושו

oven voeג"פ ןעטנו ןעוט תוכלה .לפס 'ע  nnאקורמ 'ע ; xm reט'ה ב"יפ ;'ח גז יע  'y 
 JN DR 'ע ג'ה ט"פ ;ןיסירקיפא y ג"ה ח'פ לבא תוכל ה .זב 'ע כ'ה ,חתפת

 ; עברא 'ע D^* ^D ;'א רשכ p Y^» ^D n^w mb' :םירוטה לעב רשא וניבר ןב בקעי וניבר 65
^Dראילככ 'ע ג"ש ; "Dרבס 'ע כ'ש , N'2n "Dרואש תיב 'ע , ^Dא"צקת  D5 'yיב  ? "Dב"צקת  

yהעד הרוי רוט .'א בוע  ^Dלעב .ןיסירקיפא 'ע מ'ש  emenלע  mew mnnח"כ , re 

 יעבצא 'ע
 השמ 'ר םשב תורימזה ןינעב 'ב o^ :םירוטה לעב בקעי וניבר יחא לאיחי וניברמ אינת רפסב 6

 ,אמטיפ y גורתא ןינעב ;ove ^b לפת y ןואג
 w'y כ"הוי תוכ לה wo ייפ ;'א ברע y הלם ת ררסו ה"ר תוכלה vo ^p ובלכ רפסב (דכ

 .ןיסירקיפא y לב א תוכ לה ד"יק b^ ;אזע y הלי ענ ת לפ ת היד ev ; nen ע"ייעו
 ףדל הנ ש ה ש אר ל ;ןופמק beo 'ע .,ז"כ ףד ןיברעמ 523 'פ ןיבורי ע תכ םמ ל א'בטירה (הכ

 yY' :ח'כ ףדל ; ש"מו הז פ"סב 'ייע :ו"ט ףדל אמ וי לו ;דוד 'עו ,ה"כ ףדל ;'א בצ יעו .א"
 : ב"כ ףד ארתב 'פ ק"מ ל יב עלק יע i105 ;'א ןלפ 'עו :ו'סל .ש"מו הז פ"סב mp יייעו ;'א רחש

UYףד רשבה לכ 'פ ןי לרח .ןיסירקיפא  rtpףד ;הפע 'ע .ר"י ףד ;רבס יע ,ר תובותכ .קיוז 'ע  
 ,אירב 'ע : ו'ט מ"ב :חתכ y" :'ס ףד .[קרפה הז ףופב vo יייע] ומוקמ יתערי אל .ר'מ ;'ג לע y .,'כ
 'עו ,ח"נ sno (י"נ םאטשרעבלאה ח'זש ר"רהומ י"כ ep" רואל ואצי) ה דנ לע א'בטירה 'דיחב .קשר

panןורכז 9^5 ישפנ הכהאש תא יתאצמ אלו יתשקב תוכמו תומבי .תוכרבל א"בטירה 'יחבו .--  
 qum לעב

 : D^ הלאשב .דרמ 'ע ךורע איבמ 'צ b"  :וט"יש תנש וטנורטד אויר סופדו ש"ביר ת"וש רפסב 6
 E | .ןיסקרט anb 'ע בימת הלאשב .קספ 'ע ר"צש b^ הלאשב .יח 'ע ר"עש

 .יתאצמ אלו יתשפח ז'בדר תובושתב 65
 1 ,זלפ 'ע ii^p ףד ליכאמו לזוגה 'פ ;תרקונס 'ע חינמה יפ שיר ק"ב ףסוי יקומנ (חכ
 : םיוופ תלפת ודפ .'אןולח ,'ב ןמא 'ע לוח לש תיוחש רודס :םהרדובא רפסב )2

mv yהדג ה רדפ  yלעש ,'ב ץבח 'ע ןושאר רעש תוכרב תוכ לה .'א רכז ,הכמת ,רשד  - | > 
 / ,סוקינדרב 'ע ינימש

 יע א"כק D^ ;'א ןפד 'ע p^D" ,סלטא 'ע ההגחב ביג D^ ;רתנ y' ח"כ D" א"ח :ץ"בשר תובושתב (ל
 ז'פ ;דרמ 'ע N2^D nn יע .ט"ל p^ ; אתקבא יע ט'כ D^ ב'ח .סוטסוסכד 'ע ט'מק b" ;'ג ללג

 ,'א שרק יע VP PD ;'א שדק יע יד DD ג"ח SN שדק 'ע ב"פר D^ ;'ה דש y ב"ער D^ ;'א ףרג 'ע
 ,רתנ יע mi ^b ר"ח

 שרח ע"ייע ףסומב n^i T'b ;'א ברע ע"יעו קחצי בר רמא ^n א"פ ה"ר תכס מל : ץ"בשר ישודיח
 | יִב yon 'ע תוכרב תוכלה ץ"בש n תוגהנהו ינידב .'א ברע 'ע ךכליה היד :'א
 ,אתלמה ,תרת .ש"ע

 ^m .'פ ק"ב תופסות םשב ט'סר הלאש ןאלרפיא הנוכמה לארשי ר"רהמל ןשדה תמורת ת"ושב (אל
 .המטסא 'עב אוהו לודגה ז"וא םשב ז"צר הלאש ; עשי 'עו יבל

 ,'א דק 'ע vo ייפ ש"בשרה ת'ושב (גל

Cowד רח יו רוק יי וו ירה |  
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 םלשה ןיפחויה רפסב

 ידודמה רב 'עב .ל"ק דצ ירודמה רב 'עב
 יא"לקו : ל"ק דצ אנונמה בר יעב
 ביידה 'ע : א"לק 7€ אגוז יעב
 יא דגנ 'ע :ה"מק דצ הדוהי 'ר 'עב

ynוטל 'ע :ז"מק רצ אנינח רב הדוהי  
 A'p דצ תרק דוי 'עב
 יג קח יע : א"נק רצ האקוקח ןנחוי 'עב

vaו"נק אנירח בקעי . oyביידה  
 תלצחמ 'ע :ה"סק x" םחנמ ^" 'עב
 ייבא 'ע :ז"סק דצ יבאט ירמ רמא 'עב
 : ט"סק רצ ןמחנ 'ר 'עב

v3ע :ע"ק דצ יתוינ ' mW 
 — שה ןח דש ןח חל ןח הד ספ הרה 7 דה -- || הארו] שיע .אלוונ psp יליינ יעב

 [ליעל ש"מ
 |" 9-0 תיצב 'ע .ה"עק דצ אבקוע בר 'עב
 לרע ןב 'ע .א"ק " .ז"עק דצ לרע ןב 'עב

 EE Soo ילייפ רב y' .םש ילייפ רב 'עב
y3ע .ט"עק דצ אניטק בר ' c "= bmp7-2  

 ב 7 ןודרג 'ע ep דצ ש"ב אבר 'עב
v3יא ןטק 'ע .ו"פק דצ ינמחנ רב הבר  S oS - 

ysב ב ———-——— יב ףש 'ע .ב"צק דצ ןהכה לאומש  BEEN 

 - 7 אה ac un ו ל שק YO רק 'ע .ב"צק x" רובדה ותואב

 םגו ךורעה יסופדב web 'תיאש io^ הפידע םלשה ןיסחויב טרפב ןיסחויב [i םימעפ המכב יכ עדו
U^ דצ םלשה 'יסחויב מ'ד "y םידי ךורעה רפסב ולח 335 יכ רורב הארנ ןיסחויה םע תומדתה, y 

 ה"עב ל'זו רחא 'עב ךורעה לעב איבה  Cylרחא  ^bלנא . .הרשיה ךרדמ הטנ רמולכ הייטה ןושל
 לאננח וניבר  ^oאמגוד 'עב כ'חא יתאצמ ןכו . .יתימאה אוה 'יפה הזו ןתתימ רחאו יאנג רפסמש

peb ילבו .ש"ע m^ םשב ןושארה ^en לכ 'תיא ונינפלש ךורעב לבא pena ל"כע ןכ "פו וב רזחש 
 ופיסוה תוינקסע םידי מלות  , ^bאבא 'עב .ךורעב "ח"ר ? cbןיעביט שיא ירפוקילח  swןיפחויב)

 דצ םלשה  coyל'זו  ^bם"במרה לבא ומוקמ םשל יוניכ ךורעה  ^eםש ןיעביטו ויוניכ אוה ירפוקילח
 לש 'יפכ הנושאר םצעב 'תיא ונינפלש ךורעב לבא ל"כע ומוקמ  n'a nןיפחויה לעבלש ררבוה כ'או

 ול היה  neu.ב"כק רצ םלשה ןיסחויב בטיה 'ייע אדמג 'עב ךורעב תרחא 'יג ול היה ןכו .ךורעמ רחא
 ביידה 'עב ןכו :ו"לק דצו  ypםיסחויה  Downןכו אגוז ה"ד : א'לק דצ  'y3.םש 'תיא ונינפלש ידכ

 ורכז ךותח 'מולכ היבסינ קוסיפ . . בותכ ח"ר 'יפב . .הבסנ ידכ : ל"הזב  wbןיסחויבו ל"כע אתיירבה :
 ךורעה לעבש פ"עא : ס"ק דצ םלשה  ^bרוקע הבסנ ידכ  nibאבא 'עב .'כו [וכנז ל"צ ד"פלו] הנבז

 אכירא  yv CYךורעה םשב ןיסחויה לעב איבה  ^bבכוכבד יאה ומכ הריכז ןושל אנריהנ  mmריהנ
 רשאכ םכחו ןרכז 'יפ םיכחו  ^bאלו ייבא 'עב אל ייל ונינפלו ל"כע ךורעב  'y3ב'צק דצב ,ש"ע 'ד רהנ :

 לעב .בתכ  ponesךורעהו  "bי"לב תובית ורסח ו'ט רק 'עב ונינפל לבא כ'ע ןוי 'לב םינודא יארק
 י"לב אוה ןכ יכ בוט רתויה ןיסחוי לעבה חסונ תמאבו  ^b 6ןוכנ רתויה יביב יעב 'יג ןכו ,ןודא

 אלוונ תלמב ןיסחויה לעב תסריג ןכו .ש"מ ש"ע יביב 'עב הארתש ומכ ןיסחויה לעב תרוסמכו תעדכ
 « pרואמ דע  "yןיסחויה לעב ונל רמש ןכו .הלעמל ( 7xז'ל :  paל"זו הנוכנ רתויה 'יג (הביקע יבר

 ,ח"כ 'ב] םימיה ירבדבו םוקמ םש םישרפמ שי וזמנ 'עב ךורעבו ^ [nםש שי  "nsוזמג תורייעה ןמ
 םיפסנ וניבוו  pigsלכ לע ומוא היהש םש לע 'יפ  noxל"כע הכוטל וז םג

 דע םיסנ וניבר תוביתמ תולמ ורפח ךורע יסופדב לבא זיראפ ךווע י"כב שממ וז "גכו
 תאזה הפסוהה בשח בל רהמנ רפוס הזיא יכ םעטהו ארימג  qsרתוי ונעימשהל ונל האב אל יכ רתומל

 תינעת) 'מגב שרופמש הממ כ'א.(   pקר חינה אלו הטימשה ןכ  wnםעט ילב םישרפמ  mwיכ
 הפי הלוע ןיסחויו ךורע י'כ 73 יפל לבא םישרפמ שיה ונעידוהל ואב המ 'יפ אלו רפסה ןמ רסח רקיע

  "wbיייעו ,וז םג תובית 'ב םה םיסנ וניבר תעדלו החותפ ם"מב הלמה בתכל ורבס מ"ה יכ « Tםג 'ע
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i Ux : NEST 

x25 mew תמישרב האלהו א"ע דצ נ'ר תודלותב ךיראה ר'יש Jam ש"מו םגמג 'ע םדוק, Ore» 
 |  a: EE--.כ'חמב ושבשמ ותפירח בגאו רחא ןינעב

OAN'D א"פ י א מ ד ל תומוקמה הלאב ךורעה רפס תא איבה תוינשמל ייפב ארונטרבמ הידבוע 'ר 65 = 
.'p Tb ה'פ דימת ,יבדנה יע YD Yo יח םפ .ןטפל 'ע ה"מ ;ימר' y To א'פ םיאלכל = 

 = | ב'מ ג'יפ םיעגנ יב ןכ 'ע ח"מ ב"פ םי לכ ,תלטוטמ  yורכז ילבמ ךורעכ שריפ דועו .ןיתפ ,שאר
  i,דחוימה םוקמב םינפב חיכואש ומכ

 ר'פב ןייע המדקהב ךורעה רפס תא ריכזה רוחב והילא 'רל ןמגרותמה (חל  eןטב שושב םינפבו
 < ;ןמלה y םלה 'ש ;בוד 'ע ןפסג 'ש ;ךלג y ךלג ; דעב 'ע דעב שרש .רייב sw ןטב ךוע :'ג

 יש ;עבט vy עבט 'ש ; ךסח 'ע qon 'ש ;טטעז 'ע דאז 'ש ;ןתוו y ןתו 'ש ;ןיבותנה 'ע ךתנה 'ש ——
 יש ;אלככ p' ןלכ 'ש ;רטסויד 'ע רטסי 'ש ;'כ יסרמ 'ע סרט 'ש ;רווסת 'ע רבסט 'ש ;ודנמ 'ע דנמ —

 בתכ סלגמ יש ;ןקל p' ןקל 'ש ;ואיבה אל n'ya בתכ רעכ 'ש ,ואיבה אל ךורעה לעב בתכ 'ב רשנכ
nyaש ;ואיבה אל ה'עב םזמזמ שרש ;ואיבה אל ' y pomואיבה אל ה"עב :קנימ 'ש ;סמזמלק ; 

 יעו דגנ יש ;ארטצמ 'ע רטצמ 'ש ;ואיבה אל ה"עב :'ב חסמ 'ש ,ךורעב ונניא הז םג בתכ תיימ יש
 יש ;'ב ןס 'עו ןיס יש mp טקרפ יש ;ה'עב ואיבה אל רצנ 'ש ;'ה רגנ יעו 'ג רגנ 'ש ;'ד דגנ

"EDDעו קברס 'ש ;רפמס 'עו ' Cw) piש ; תרפעמ 'עו רפע 'ש ,'ג דרס 'עו 'ג דרס ' yxpה'עב  
 יש ;ןטקרפ 'עו טקרפ 'ש ;ואיבה אל ה"עב ליפ 'ש ;קתפ 'עו קטפ 'ש ;זנפ 'עו זגפ 'ש ;ואיבה אל
 'עו רמרמצ יש ;'ג םצ 'עו D 'ש ;'ד בצ 'עו בצ 'ש ,ואיבה אל ה"עב קתפ 'ש ; רמכתפ Y)" דמכתפ
 שלק ;סמזמלק y סמזולק 'ש ;ואיבה אל my קרטק 'ש ;ש"ע טבקק 'ש ;ףרצ 'עו ברצ 'ש ;'ה רמצ

nyaעו םסק יש ;טמק 'עו טטק 'ש ;ואיבה אל ' DDpיד , yxpרגש 'ש ,ואיבה אל ה"עבו  n 
 pb: bbw ןכש ,חוש ,רדש ,ףדש co ;ואיבה אל ה'עבו ךדש co sw רגש yà רגש 'ש ;'ב רנש
 ה"עבו קרת 'ש ;רבסת y' רווסת 'ש ;המת y 'ג המת 'ש ;ךפתש 'עו mne 'ש ;ה'עב איבה אל

 ; ,ואיבה אל :
 ,ןוילג .תוינדגדג ,תינג .סמלב .זנכשא ,רתלא ,תוירחא שרשב ךוועה אבוה רוחב והילא 'רל יבשתב

 ,ןוקירטנ .םותחנ ames ,ךולכל ,רמכ ,שותי .קלח .ןזח ,תרז pnm ,לבה ,קדוד ,אירטמיג ,םג
 ,ךוש ,האר ,שקשק .אינונק ,עימק ,רתסלק bp .איבק jx ,איטמקרפ ,רקפ ,אילמפ ,ךרס ;ש"ע קדנס

 .ףרת .ןילפת ,ףתש ,לעש ,רוחש |
 םשב א'כ הלאש m :2/D ףד (ט'צר תנש איציניוו יפד) באז ןימינב ןואג תובושת רפסב (טל

 ףד ; 'א סרס TW ג'ק הלאש ,א'עק ףד ;'ג טרפ 'ע ד"נ הלאש ףוס a^p ףדב ;חתכ ךרע 'פסות
 ; דמלמ ךרע ב'פר הלאש m :ח'עש ףד np ד'לר הלאש ,ד"כש ףד ;'ג ben y Yep הלאש :ט"ער
 ךרע א"ש הלאש inan ףד ;אלצ ךרע ב'צר הלאש :ר"ית ףד ;אמזוג TW ו'ער הלאש : ח"פש ףד

 .דגרפ
nae Csהלאש ג"י ףד ג'יש האיציניוו יפד ץנימ "95 ןואגהמ  Y"רפש ךרע , 

(oללכמ רפסב  ^b»ג תישארב (ה'מת ימשמא 'פד) ךלמ ןב ש"רל ', m^ארקיו ; תויבכע ךרע  ^ 
TW Ubז ,יא "550 ;'ד ץנ ', vתועוקפ 'ע  ; Yoט"ל ,יד  'pתועוקפ . 

G53 ,'ד שרפ 'ע ךורע ג'ל ייפב ןקזה ינארטמ היעשי וניברל עירכמה רפסב 'D ^bיס ;רפח 'ע ' 
'y n'bתמא , 

G5ט'נ רעש רתיהו רוסיאב  ^Dא"  quyא ףל 'ע ', 
 א"כלה ח'פ בוט םוי תוכלה ,'א דרג 'ע ךורע 'ז הכלה א"פ תבש תו כ לה הנשמב דיגמב (דמ

 D'UN 'ע n" ח"יפ הדיבאו הליזג תוכלה .'ד לכ y mn mo תוש א תוכ לה .ךבש ךרע
^uדייה ו'פ  banג '. 

 'ע .ז"כ ףד ; לזא 'ע "v ןיבוויע .יזנכשא רוש םייח םהרבא ןואגהמ םייח nn רפסב (המ

 :'ה ןיודהנפ SW קרפ 'ע :ו"לד ;ןסנ 'ע :םש ;תושכ 'ע ח"כ ףד ;ןיזח 'ע JUS ףד ;'ח רצ
yipח"'כ ;'ג : yח"יד תועו בש ;'ב דק 'ע :גילד ;ש'ע יא לבא , pע :ז"י ז"ע ;ביטו ' SUD 

 .'ב םק 'ע .א"מק ;'א ףכ p ,ח"לק bep .ז"צ ;םח יע :ט"מ ;ץברת 'ע :ג'מד ,רדג 'ע .'ז ןי לוח
 פור 'ע yb ;סנפ p' .ז"ט מ'ב ; שטב p" .ט'צ ; ליבש 'ע :םש ;תיפרג 'ע AUD ;ךנח 'ע 4v5 ק"ב
 ילט 'עו תקזבא יע :ח'ע ; ש"ע יב רמא יע .ז"ע ;'א לעפ y imb ;סופד יע 2 ;'ב ןמא ,רדצ יע .א"נ

 .'ג רב 'ע .חיסק ;ויד P rtp ;שיש ינבא D 002" 3 107p 'א לש יע :ב'צ ;'א
0 
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 jm was תבושת האבוה רועו ,'ב ןא 'ע :ו"מ ףד תופרט ולא 'פב ןילוחל םירובגה יטלש לעב 0«
 ,'א תוא ב"פ הלעמל "« תבש תכסמ mb יכדרמל םירובגה יטלשב י"שרל

 ;חחפ יע ג'נ 'יס ;תוינ 'ע ז"כ "פס ח"וא רוט ל ףסוי תיבב .ה'הלז וראק ףסוי ןרמ ןואגה (ומ
"Dב רטנס 'ע ה'צ '; "Dיב ןמא 'ע ר"כק ; "Dא רד 'ע 'פסות םשב ז"כק '; ^Dיא םטפ 'ע ג'לק ; 

"Dימ 'ע ב'סק ; "Dלבג 'ע ג'סק  ^D ;'Nז"סק  'yששב ; ^Dא ןסכ 'ע ח"סק '; "Dי"ר םשב ו"יר  'p 
 םשב ך"ש b" ;בלש y rw ^b' ;'& לבג 'ע ג'לר b^ ;המח 'ע ןומיימ תוהגה םשב ט"כר D" ; םקרנ

y i'mרבס ; vow "bג'מס םשב  nnamקספ 'ע  ; ^Dקרהמ 'ע 'פסות םשב ב"פש  "yהארמב ליעל  
 ש"ארה םשב ב"קת b^ ;החמת 'ע א"דר םשב ג"עת 'יס ;םסח 'ע ג"סת "יס ,ןיבוריע תופסותב תומוקמ

'yבנק ; ^bבנק 'ע ש"ארה םשב ר"יקת ; ^Dדרק 'ע ג"כקת ; ^bא ץהג 'ע א'נקת '; i^n "Dםשב  
 א"נרת D^ ;אמטיפ 'ע m םשב ח'מרת D^ ;'א yp 'ע 'פסות םשב ה"מרת o^ ;אתבש p" ש"ארה

 icy יכררמ םשב

 םשב ו'פ b^ [קרפה הז ףוסב [y" ? 'ז רש p" רוגא "30 םשב ח'כ b^ העד «m רוטל ףסוי תיב
 D^ ;רמק 'ע ח"עק b^ ;הת יע ח"ק b^ ; [קרפה הז ףוסב [y" ? לעג 'ע נ'ר ,א"בשר ,ש"אר ,'פסותה

 ש"ארה םשב ץ"ק D^ ;[קרפה הז [soi y ?קהפ 'ע ש"ארה םשב ט'פק D^ ;יאדלכ y ט'עק
 טח 'ע ww ^D ;'א רדע 'ע ג'טס םשב םימעפ nU" ח'צק b^ ;קבח 'ע ךוראה תיבה תרותב א"בשרהו

^D;ןיסירקיפא 'ע מ'ש ; "Dרפס 'ע ד"מש ;  "Dא ללג 'ע םדאה תרותב ן"במרה םשב ה'עש ' ; ^D 
pnן"במרה םשב  "n3רטסגנ 'ע 'פסות םשבו םדאה . : 

 תוא ליעל [y" תסה 'ע ימיימ 'הגה םשב ז'פ D^ ;רלטנא יע א"י ייפ טפשמה ןשוח רוטל ףסוי תיב
 ן"רהמ ןואגה ישודיחב ש"עו ד"יר b^ ;'ב דג ,לוד y םימעפ יתש א"עק 'יס ;אתפל y ז'נק b^ ['ט
 : ,'א אתפא 'ע שילנח

pv maרזעה ןבא רוטל  m5 ^pד לכ 'ע ן'רה םשב '; ^Dע א'כק ' yepב '; ^Dע ה"כק ' DDא ' 
"yרתכדנא .סותנקלק ,סומוק ; ^Dךורעה לעב תבושת ש"ארה םשב 'מיימ 'הגה םשב ט'כק  ; 

^pע ט"לק ' "D ;U3רמח 'ע ט'סק  ", : 
 'ע Yn א'פ ןיליפת תוכלה ;'ב רטנס 'ע ד הכלה we הלפת תוכלה הנשמ ףסכב

 שדקמה תאיב תוכלה ;ששב'עג'הו'פ תוכרב תוכלה ;רבעמ y א'ה ג"פ ;סוטסןסכד
mn noב תסכ ,'ה ףרט 'ע ג"יה ; ןגלבז 'ע ח"ה ; תוטרט 'ע '; Yunרחג 'ע  ewה'פ םילכ תוכ לה  

 םשב ז"ה N^D ;'2 ןקא 'ע ד"באר םשב א"יה ;'ב םי 'ע ד"באר םשב א"יה ;'א קרע 'ע ש"ר םשב א"ה
 תואווקמ תוכ לה .ןיסירקיפא 'ע ש"רה םשב א'ה א"כפ ;ןופרגלק 'ע ד"באר םשב כ'ה ;ןקר 'ע ד'באר
 יןיסירקיפא 'ע גיה ח"פ לב א תו כ לה ,'ב דג 'ע Yn א'פ םינכ ש תוכל ה .ןיקשינק 'ע son ג"פ

(eא חש 'ע ךורעה ט"נ ייפ הירזע םחנמ 'ר תובושתב '; mp ^Dףצ 'ע  JB 

(eל"שרהמ לכ יפב םג ארקנה המלש תמכח רפסב  Dies]רשא םירבד הברה וב יתאצמ אקארק  
 ףלצ 'ע .ו"ל ;'א לברכ 'ע .'כ ;'א טח ^po ,'א להנ 'ע ,'ו תו כר ב : [ותלוז םיסופדב ואצמנ אל
vyא'נ ; תולזרוקמ 'ע .ג"מ :; אלת 'ע ,ח"כ ת בש ,ינגכ 'ע .ח'נ  : CUר"נ ;הקנ . "pע + א"ס ; ןבכ ' 

 ;סומוק 'ע :ר'ק ;גלשא 'ע .'צ ; תכטס 'ע :'פ ; תיממס 'ע :ז"ע ;'ד דנ 'ע :ג'ע ;רמסמ Uv .ז'ס ;'ג רג
 ,ח"נ ;'א רתכ y : ג"נ ; תוינדגדג y .ח'כ ,'ב דג y S ןיבוריע .'ג ףלח 'ע .ב"נק ;האס y ,ח'כק
 ' :'ג הצי ב ,'א אפלא 'ע 22 ;ארט 'ע ,ט'ל םיחס פ anb ש"ע 'ב ץרק y .ה'ס ;'א גגמ 'ע
 ;בטק 'ע :ט'ל ;'א חס 'ע ;m2 לחב y .ג" ;התוחנ p .'ה ;ש"ע 'ב דג 'ע :'ד הכוס s ףלח
 ,ץוד ףלש יע :ט"ק ;'ר ףלח 'ע :א'פ ;'א דרג 'ע :ה"ע ;בידח 'ע 4^ תומבי .חבטא יע :ב"נ
 ןישודיק .יב םס p UD ;'ב ןסק 'ע :א'ס ;ןודרג 'ע :'ם ;'ד דג 'ע 48/2 :'נ ;רבס y ^ תובותכ

(3Dב"פ ,תלכת 'ע .ב'ע ;אשוקא 'ע  : Uyאקארק 'פד  'yו"נ ;'ב רבד 'ע :ד"י ןי םיג :אתוימלת  : 

"yפד ' "pטופ ,'ב ךלכ 'ע ' anע ' it^ ; nopי'א קוש 'ע :א'פ ק" ב .'ט בש 'ע :ב"כ ;סובלכ 'ע  
 ;'ב ספר 'ע :ט"ע ;חדק יע : ג'כ ;'א דג D : א"כ מ" ב ,זלפ יע + ג'יק ;ר"י ףק 'ע .א'ק ;'א ררנ 'ע ,ט'צ

'y Dאיבלק  ; bו"פ ;'א רטש 'ע :ה'פ ;'ו לג 'ע , yדדג'ע :ט'פ ;'ב לחת ,לתח 'ע .ט"פ ;'ד '; 

 יע + ד'כ ;'א NDD יע :ז" ;'א ספ ,אסולכוא p" .ח 2/2 אסולכוא 'ע ,ח"ק ;'א םדכ 'ע 'רק 'פד y" :ו'ק
 יע :ב"פ ;קווק 'ע : ר'ע ;רווש 'ע :ד"פ ;'נ גז 'ע .ב" ןירד הגם .'ד דנ 'ע 'רק 'פד Up :ו'ל ;ווצ
 ; םעלב gan 'ע :נ"מ pon ,ןווטסג 'ע :'ד תועובש ab" 'ע p 'פד "ייע ז'ק ; יאנלוש
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 = ;'ג רקרק יע .,ה"נ ;'א רזב י'ע :א"נ  y SDח'פ ;בקס 'ע :ד"פ ;רתייע : יע ,'ג לחכ יע + ביס ;'א בצ :

 = ;'ה ןרס יע :ב" ;'ב ןדע 'ע .ב" ה דנ .חדק 'ע .י"ק ;'ג קדא יע :ה'צ ,יא לשח 'ע ,ג"צ ;'א םרח יע
cp. |ט ; יב ףש ': puncyא'ל . yא רמח ', 

 יע יב p Ye^ ןישודיק .דרק v mb יס יב poe הצי ב :ל"שרהמ ןואגהל המלש לש םי ירפס
 א'פ ק"ב .אתבש ךרע ן"ש mw wb ^b ר'פ ;'ד רנ 'ע 'פסות םשב 1^ D^ ב'פ ןיטינ ,'ב רס

 יו D Ye^ ןי לוח .רנ p UD "יס ;םלג 'ע n^ ^D "b ;ןקויד 'ע »5 D^ ט"פ ;[הזה קרפ moa יייע]
 יתעדי אל ?ט"יק b^ ;רקרק 'ע ד"פ "יס ;'א אפצ CO ^D s תרכ p" ט"ל p^  ;םעלב ,ץברת יע
 D" ז'פ ? 'ז רש 'ע רוגא תהגה םשב 'א D YD" ;עטרק 'ע 'ח D" ר"פ ; [הזה קרפה soa 'ייע] ומוקמ

(9B עו ג"מטס םשב 'כ' ^D ח'פ [poen הז ףוסב ןייע] לעג יע Ye "D יא לשח יע; v* 

+3 
2 

 = ומוקמ יתעדי אל 7^ D m"b ,U"y^ םרא y' ו"כ D Yb ;mpoD" יע יד ייס Yb 3^ ףש y ג" ייפ <

 הניב ירמא קלחב ד'לש תנש הבוטנמ סופד :ל'ז םימודאה ןמ הירזע יברל םיניע רואמ רפסב ('ג
  Yoמ"כד :  "Uyףד מ"פ ;סורמ ךרע  oח"פד ב"יפ ;'ב סקרק יע :ו"נד א"יפ ;גרפ ,ףחלש 'ע :

 'ע .ח"פד כ"פ ;'ג דקנ ,'א דבכ 'ע ,ו"פד ט"יפ ; לצא 'ע :ו'עד ו"טפ ;עד יע  ab,ייבא 'ע : ר"צד ר"כפ
 :ו'צד םשו 'א ןושל 'ע :ה'צד ה"כפ  "D 'pםוילפ 'ע : ה"מקד ה"מפ ; אתבוית יע ,ב'קד ח'כפ ;'א ?

 [ yקרפה ףופב mm] לח ,'א בא ,'ו ןרפ ,האלפ /2 רג ,'ד רג ,רדה יעו .ו"מקד םשו  anםשו .'א ההמ
 = = יחפכ 'ע ,ב"נקד ז"מפ ;הפכ 'ע :ט"מקד ו'מפ ; רקסר 'ע ,ח'מקד םשו ,אכמוטסא ,טקלפ ,סרח יע + ו"מקד
 ; טספ ,'ד םנ 'ע ,ז"סקד 355b ;'ב לכ y ,ר"סקד NP ;הפכ 'ע : ה'נקד נ'פ ;ץבש y' : ג"נקד ט"מפ

 ,'ב DD ל"צו אירס יע : ג'עקד ז"נפ ;ץער 'ע .ב'עקד ו'נפ ;למ y : ז'סקד םשו

 (ט"עש תנש nex יפד) ןילבול ם'רהמ לכ יפב ארקנה ארוהנב םימכח יניע ריאמ רפסב )6
 םיחפ .אתשגרנ p : ג'יק ;'ג קרש QD 'ע .ט'ק ;אתסוקלס 'ע :'נ תבש ,םסור יע .ג'ל מ"ב

 .ז"כ ה ד ג .ענ 'ע תופסות םשב :ז"ל ;םטפ 'ע תופסות םשב :ה"ל הכו ם .חיפט ,'א איתפ 'ע ,ח"פ
y :לצנ  ÁN 

Gףד הציב :ל'ז יזנכשא לאלצב 45 תצבוקמ הטישב  S2ךרע  cbתובות כ  ag 
 טברש p : א"פ ;דרמ yin ;'ג לע ;pi רא 'ע .ז"ט ;יפלכ y .ו'ט ףד ;קספ 330 יע

 ףד מ'ב תכפ מל .'א בשק y :ח'נ ףד ; 'ב סרד 'ע se ףד ק"ב תכ מ ל ,'א בר 9 b" ;'ב
ryeז'ק ;זיפרט יע : yטייד 'ע .ג'ס ףד ;ידרה 'ע .'ו ףד ב"ב תכפ מ ל ,'ב דבע . 

oםשב :'נ תבש :ל'ז א'שרהמ לכ יפב ארקנה שלדיא לאומש 'הומ ןואגהמ תוכלה ישודח  
 :ה"נ אמרי N/ ללג y תופסות םשב +: ב"נק ;'ד לכ .y erp ; תיצב 'ע vp ; תפל 'ע תופסות
pעבר  SNק'מ .שאר 'ע ,'ז הכופ  p inג למג ', "ubעקב 'ע :'ח ;'א  Slח'כ ,. 'pג ןפס '. 
 JR רבת 'ע :ה"ע ;ש"ע Don 'y 4^ תובו ת כ Jay תיב 'ע : ב"כ הגינח .'א םרא 'ע .ה"כ 25538
 'ע םימעפ .א"פ ןי טי ג D בש 'ע .ב'כ ;לפק 'ע :א'כ המטוס .'אחלק 'ע :ג ;'אקרס'ע /3 םי 313
 : ז'כ ; דר 'ע 2^ ;'ב רצמ p :'ו ב"ב .סור 'ע a5 מ"ב ,'א ןא p" יד ןישודי p .ןיסקרמ ,ןומסכרט
 תוכמ ,ינונבג 'ע :ט'נ ןירד הנ פ /2 רצמ 'ע :'ע 1" y ,אתצצח 'ע + ג'לק ;ןטס 'ע avo ; לחד 'ע

arsלד 'ע .ד"מ ;'א םב 'ע 5 ןי לוח .'א זר 'ע  iאינ ;'ג לפק . yא בצ 'ע ,'ס ;חרט '; | (YD 
 : ה'מ ; תסכ 'ע .ה'מ ;ןמת joo aw y 5 ; קתכת 'ע .א"ל תור ו כ ב .[קרפה הז ףוסב [y לעג יע

 ,'ב רחנ 'ע TD ;אווז 'ע : א"כ ;'א דקרפ p" ^ הדג .ןקוול 'ע
 'ע SDN םט y :'ו ;לפת W/ םרג 'ע :'ה ;םודמד y .'ה תוכר ב :א'שרהמ תודגא ישודיח

 y :ד"ל ;רברבח ,דורע 'ע .,ג"ל ;'ב רבע 'ע +: ט"כ ;סרת y :ז"כ ;'א לברכ 'ע «s ;דרמ
mbנ '; voע ' a) ebע האפ ףו ם .המטסא 'ע :ב"ס ;תוט 'ע ' onע :א'ל תב ש /3 ' qn 

 ,'א םרכ 'ע :ח"פ ;אתלכתמ 'ע :ז"ע .'א םצ y aD ;ןוטיילפ 'ע :ב"ס ;םע y im ;חבטא
 : ט'כ ;'א רחש 'ע :ח'כ ;'א הדרצ 'ע :ש" א מ וי pn ,'א רבג ,תלע qoe y i3 ןי בורי ע

"yע .ז"מ ;ןויממ ' TUםשב :ז'ט ה"ר .,סומרת ,עטנ ,'ג בצח 'ע :ה"כ ;סטפ 'ע :"ט הצי ב .'א  
 ,ה"כ ;אתבש y :'כ DO ת ,'א ךא IP :ז"י ;ש"ע 'ד שבכ ,'ב ףצ 'ע .ז" ; 'א ברע 'ע ^j תופסות
 : ב" ;'ז רח p' 3^ ;'א אקסט 'ע :'ז ; אילג תיב ,דחא 'ע a ה לי נ מ v b 'ע ה"כ ;'א רג יע
 ;'א ןס ,'ש 'ע : ה"כ ;ןבכ 'ע :ז"ט ,חיפט ,'א איתפ 'ע :ד"י ; ןוניקפנא ,תכטס ,רהס 'ע .ג"י ;בנז 'ע

AN םגד, ,'N רמע 'ע :ו"ט ;םדופ 'ע n" םכפוא 'ע ''ג הגי ג ח ,'ב ףש 'ע ,ט"כ ,'א; Tn "y mU 

e* - 



 Comet 3 ףטע ,'ב דג 'ע WD BT יבורדהייע חב 2 תמש יעז" css ןדע 'ע :ז"ט ;הפדרה 'ע .ז"ט ק"מ

 y' 4? ;טקרד 'ע :" תו בו ת כ /2 רבח y' : ג'ס ;אירלקפסא ,רלקפס y :מ'מ misc ,יגזבז ,'א

 יע :ט'פ ;'א ףק 'ע .'מ ןי שודדי ק ,'ג ןרק יע .ג'יק ;דורי יע : מ"מ ;ןועמ y :ז"כ "qv 'ב סמח
 יע :ב'ל ריזנ .'א רדג 'ע .א"פ ;'ב רס 'ע .'מ ;'א רמח 'ע :'כ םי ר דנ ,לכיה 'ע asy ;הנמלא
 ,רזג 'ע :א'פ ;אפא 'ע .ז"ט ק"ב ,'ב שר 'ע 45 ;ןוילמס 'ע תופסות םשב :ג"" ה טו ם ,לכיה
 ןירדהנפ ,רטאת 'ע :ח" 1 .y^ ,אנתסא ,אירוא 'ע ,ה"כ 2^2 ,יח 'ע .א'ע ;'א ךסמ 'ע :ג'כ מ"ב

y in'bז"ס ,ינונמ 'ע ,ט'מ ;רטטמ + yד'צ ;'ג טל : pה'צ ;ןשדרפ . 'pאקרב 'ע .ח'צ ;רכש  /N 
 תוחנמ .'א בקע 'ע iio תו ע וב ש .ףוסרב 'ע ,ט'ק ;וזמג ,בוקע 'ע :ח'ק ;'א לגס p" : ט'צ ;ראכ
 men y .זיכק ;ןכ ,'ב m 'ע +ו'נ ןי לוח .סרת p .ו"'ל תו רוכ ב יא בז 'ע :ד"ם

 יענצ יע :ויל sa ףש יע ג"י ה ד ג יב רבה ,יח y ביל ;גלפ 'ע ,ח"כ רי מ ת

 .ד"י ;רטק 'ע ?ii ףד תוירוה ב :ל'ז גרובנעלייא רעב רכששי ןואגהל עבש ראב רפסב (לנ
yעבר 'ע .'ח תו תירכ .ןט 'ע :'ל ;חופת ,קנס 330 'ע :ח"כ ;'ארכ 'ע :ה"כ 1^ מ ת ,ייבא  JR 

 ןושל :ט'מ ;'א רטע 'ע ;םינק לש ףא רמא יולו iw ; דע 'ע .ו"מ ;ןזח y .ח"ל ; לייפ y : 'ט 'טוס
 'כו גרה ומלוג .ה'צ ;רנפ ,ליסכ ,'א רבר p ;'כו .אדבירכ 'יפא :ג'צ ןי ר ד ה ג ס ,'ב DD 'ע יסרוס

cyריואב חרופה לדגמב :ו"ק ; רסק 'ע 'כו דימעהל ה"בקה דיתע + ח'צ ; גרהמלג  pרבא .ז"ק  ;אמזוג  
 רפסב ת"ושב .ריוא 'ע 'כו לדגמ ריוא ר"א ap ,ש"ע 'ד גפ 'ע הגפ ילכאש ז'ק ;'ב רבא CD יכו ןטק

 JN ץבח 'ע ח"מ D^ ;'ב האפ ,'א האפ 'ע m^ "p ל"גה
Gvסטפ 'ע :ו"'ט ףד הצי ב תכסמליהגימאס י"רהמ ברהל תרופ רפסב , 
c:א ךז 'ע ה"מ ;'א ץנ 'ע ב"מ א'פ תוכרב : ל"צז רעללעה ןאמפיל 'רל בוט םוי תופסות '; 

 Jm קלח v' ש"רה םשב א"מ ד"פ ;ןרק 'ע א"מ א"פ ה א פ .'א רגש 'ע YD TD ; םג 'ע ה"מ ב"פ
 ה"מ mb ;'ב קתפ 'ע ו"מ ה"פ תומר ת os 'ע ר"מ ב'פ תי עי ב ש .סבנק 'ע mo ie םי א לכ

vהתמ 'ע ד"מ א"פ הל רע .'ב ףרת ;  roveא"פ תב ש | ,'ד ףלח יע  yoןזח 'ע . yo YBעקב  
 = ;ןסנ 'ע ח"מ ; ךבש 'ע ז"מ ד"פ ^D חס פ .'א ןתמ 'ע no ג"כפ ;הקנ 'ע א"מ ה"פ ;'ה [עקפ ל"צו ס"ט]
 הציב N/ ףלצ 'ע Yo ה"פ ;הנכמ 'ע י"מ Yo אמו יי ,תרפרפ 'ע ג"מ D" ;סופורטופא 'ע א'מ ח'פ
 ט"מ ;'ג לפת ח"מ ד"פ הליגמ ew wn 'ע ח"מ ג'פ תי ג ע ת רפא 'ע ז"מ mo ,'א לגמ y iy ד"פ

"pאמנה 'ע א"מ ב'פ תובותכ .'ב תר 'ע א"מ ב'פ הגיגח .'א דדב 'ע א"מ א"פ ק"מ .'א-םרא , 

 לג 'ע ז"'מ ח'פ םירדג .'ג DU 'y ה"מ א"יפ ;'ד םש 'ע ז"מ ז"פ תלצחמ 'ע ח"מ n'a ;ןועמ 'ע ט"מ

 ןישודיק .תידע y א"מ mb ןיטיג ,'א חפק Cy YD ED 'ע א"מ TB ;'ב םב 'ע ח"מ ז"פ 'טוס ;'ג

 .מרס 'ע א"מ ב"פ ;'ב אטמס 'ע ד"מ א"פ מ"ב .תוירחא ,אתוימלת 'ע ד"ימ ד"פ ; תוירחא 'ע ה"מ א"פ

 y' ד"מ ב"פ ןיודהנס .דקתשא 'ע ג"מ ו"פ ;רגש y DD ב'פ ;'ב רג 'ע מ"כ םשב ו'מ א"פ ב"ב

T'D YD ; N'ODENב"מ ח"פ ;'א דקרפ 'ע  'yע ב"מ ג'פ תר כמ ,רמיטרט ' bbbיע ב"מ ;'  qm 

 prm 'ע 5'3 ח'פ ;םגד 'ע YD ;חצק 'ע ג"מ m ;'3 לחמ 'ע YD ד"פ ;'ב רח 'ע D" ג"פ תוידע

 ןטב ,'ג רז 'ע הנוהכ תונתמ םשב ד"מ ה"פ ;סרת ,טלקרפ 'ע א"ימ ד"פ ;'א ןרט 'ע ז"טמ YD תובא
v3ע ו"מ ב"פ .בצח 'ע 'פסותה םשב ה"מ ;'א רלב ,סנג ,ש"ע סרנלק יע ג'מ א"ם ז"ע ' Unp3 / 

 יפסות םשב א"מ ה"פ ;'א ץרב 'ע ב"מ א"פ תו ח נ מ N/ תג 'ע א"מ ר"יפ ; ץברת 'ע ד"מ ב"יפ םי חב ז
 תורוכ ב .םסמ 'ע ND ג'פ ^j לו ח .'א.ץרב 'ע ה"מ ט"פ ;'א יכ p 'פסות םשב ג"מ ו"פ ; רב 'ע
 ג"מ ד"פ ;'א ץקע 'ע א"מ ג"פ די מ ת רנד 'ע ז"מ א"פ תר תייר כ ,'ה ףרט y' ו"מ ;חמצ 'ע ר"מ ז"פ

vץקע  ÁNע א"מ א"פ תו ר מ ' maב"פ םיל כ ,ידט 'ע ג"מ ;תרפכ  v Yoא ןפד ' ; YOתרטט 'ע ; 
 םגש 'ע YD "b ; 'א ףרג 'ע א"ימ ח"פ ; ןכע ,'א ןכח .o"  ;'ג דמל /2 דמל ט"מ ; קלצ y' ז"מ ה"פ
 y' ד'באר םשב ג'מ ב"יפ ,'א בק 'ע ש"רה םשב ז"מ ;ןפ 'ע YD ; 'ב ןגה ,'א ןגא 'ע ג"מ א"יפ ; ש"ע
 ו"טפ ; יוחמת ,ברטק 'ע ר'מ b^" ;לקנא 'ע ז"מ ג"יפ .'ב ןכ ;'ב רכע 'ע ש"רה םשב ח"מ ; ש"ע ןיכרפ
 ; טוקלמ 'ע ש"וה םשב n ז"טפ ; םי 'ע ש"רה םשב YD ; ש"ע 'ג ברא 'ע ש"רה םשב 'א ברא 'ע ב"מ
 ; 'ב ךרב 'ע ב'מ א"כפ ; קבח 'ע ש"רה םשב ג'מ מ"יפ ;3^ yp 'ע ח"מ ח'יפ ;'א שגפ ,איטרוקס 'ע ח"מ
 y' ש"רה םשב ג'מ ו"כפ ;סוכרת 'ע ה"מ ר"כפ .ףדמ 'ע n'b i'2b ;'א ,לקנק ,םגש ,אלסא 'ע b" ב"כפ
 ,'ד ןבל. 'ע ב"רמ nb םשכו nni ףכ םשב א"מ ח'פ תולה א ,אילפמא y vo" ז"כפ ;לוורש ,ךרב
 y' ר'מ ב'פ םי עגנ .תילבג 'ע א"מ b^ ;חטב 'ע ש"רה םשב ג"מ b^3 ;רחנ 'ע ש"רה םשב ב"מ
 nb .ןיתפ שאר 'ע הרונטרבמ ע'רו ב"רמ ם"רהמ םשב במ ג'יפ ; תבמ p' ו'מ YD ;'א רדע ,'א קפמ



* 
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Yא"יפ .'א לס 'ע ה'מ ז'ם ;'ז לק 'ע ד"באר םשב ג'מ  yisתורהמ .לתנק 'ע ט"מ ב'יפ ;'ב תרגרג  
vb.ש"רה םשב מ"מ  pb "pט"פ ;'ג  YOג רמ 'ע ה"מ ט'פ תו אווק מ /2 רנרנ 'ע '; "pרכ 'ע ב"מ  

 .ץא 'ע ח"מ "= ןירישכ מ SHOU y T ;'ב mun y NU D ;'א טרמ 'ע ב"מ ז"פ הדנ יא =
 JN npo 'ע א"מ nb ;'א לקע poro ; תלק 'ע ג"מ TO םיבז | .שפכ y ב'מ ?D DO לובש

 .ג'פ ; תויבכע ,סרנק 'ע Yo .ןעלמ 'ע Yo ,'א םפנ 'ע ב"מ א'םפ םיצ וע ,'ד לבק p Yn ר"פ םידי =
 ^je 'y w םשב ו"מ ; עירח 'ע ה"מ ; תויבכע ,אליגר y' נ"מ

 + ולא תומוקמב ךורעה לעב אבוה וניאר ונאצמ ט"וי תופסות רפס רבחמה לעבמ בוט םוי ינדעמ רפסב
 י'א תרכ 'ע ו"ט D^ ו'פ ;'ג רלק 'עו בורק y א"כ "יס ה"פ ;רמה 'ע m "יס yp תוכרב -

 ;ןהא 'ע ^m "פ ןיליפת תוכלה .ןובטרא 'ע 1^ b^ םש ;ארוותסא 'ע 'ט "ספ הזוזמ תוכ לה
 = mo yi ^D» הלרע תוכלה .םשמש ,ןיגרפ 'ע 'א o^ הלח תוכלה an 'ע ח"כ p^ םש

 = = ם'מ "יס pno; 'ע nb ^D DU ;'ב ןא 'ע 2^ D^ םש ;ץברת 'ע 'ה D^ ;'א זג p 'א D^ ג'פ ןילוח =
 קרפ ףוסב | | ; j D Y5^ [הזה קרפ ףוסב ןייע ומוקמ יתעדי [sb ן"רו 'פסות Dv ב"ס 'יס ;הלת 'ע ב'מ "ספ ;'א זג 'ע | =

"^D פ תורוכב" .N NDD ע 'ד' ^D ח'פ ;'א לקד 'ע 'פסות םשב ח'כ ^D ז"ם .'א סרח p Y» 
 ;קבח 'ע 'א D" םתכ האורה 'פ הדנ n2D5 ,'ה ןט 'ע 'ד ק'פ רנכב ןוידפ תוכלה ,'ד en 'ע

Y" ^D[הזה קרפ ףוסבו] ש"ע סומרת 'ע . pneשטע 'ע 'א 'יס םידגב יאלכ תוכלה רתב השאה  
 ז"ל p^ ;יקלק 'ע ה"כ "יס am ,רפח 'ע ד"כ "פ תואווקמ תוכלה .,'ג 0 pna "y קהפ

c :קמשמ 'ע . « 
 ק"ס ;ןסכ «v ח"פ ק"ס Yb ;'ב רטנס 'ע ב"כק p'b ג"פ תוכרב ל"גה רבחממ - תודומח ירבד רפסב

 לשח 'ע ב"מ ק"ס ז'פ ןי לוח ;'ב ןמא 'ע ם"מ ט"ל p'p ז'פ ;םקרג 'ע י"ר ידימלת םשב ג'יק
 ,'א לבג 'ע ר"ב םשב ב"ע ק"ס ח'פ ;'א

 יע YD ^D b ;קנמה 'ע 'ח 'יס ;'ג ףלח y 'ה "יס ב'פ מ"ב ל"גה רבחממ אתפירח אלופלפ רפסב
 ,ינצ 'ע ביי 'יס ד'פ ;'ה ףכ 'ע 'ב יס ג'פ ב"ב ,'א רקד יע Y" ^D Yb ,'ז ףכ

 ג"יק D" 'א המת 'ע ו'ע D^ (הרותה תנשב ןילרעב 'פד) : לי ןהכה יכאלמל יבאלמ די רפסב ₪ |
^D יפלכ יע; z/bw "p טחש 'ע ט"כש; "D ארזא 'ע ר"מר; ^D רע /2 רא 'ע ח"לק, ^p ד רב'; y 
D: ייבא 'ע ג"נקת ^D האמ; y ז"מקת ^D םתפס 'ע ג"קת; ^D ג רע 'ע ט"סת', "D ; ו"ט רק 'ע Dn. 

 י'א רבת y ל"רת p^ ,'ג qw 'ע ה"כרת
 ג'מ א'פ תו בא :ןויצל ןושאר םשב תוינשמב oem ןילרעב היעשי mb" ןואגה לש תופסוהב (חג

 ז"מ ז"פ ק"ב ;בתכ 'ע Yo nb ;רודזורפ 'ע ז"טמ ד"פ ;'ב וד 'ע ז"מ ב"פ ;גת 'ע ג"ימ ,'ד סרפ 'ע

 א"מ ג'פ ;ףרת 'ע 525 ז"ע ,'א עדרמ 'ע ג"ימ ב"פ ב"ב ;'ב רפ p ה"מ ה"פ מ"ב ;בשנ 'ע

 .קפלד יע no ןיגל 'ע א'מ ה"פ ;רייכ 'ע ro ; ש"ע
 m'y 3^ N^ ,Yv יט הלאש ב"רגה לש ופיג :טראהנייטש י'רל «mo ןורכז nav רפסב )«

«mea qns2070  
* 

 דוע איבא רשא דבלמ) ךורעה רפס לש ךרעה רקי תלודג תראפתל תורופס ןיא תויאר יתאבהש ירחאו
 (רפסמ ןיא יכ ךורעה רפס לע ויזמר רופסל יתלדח ןאכו םידחוימה םיכרעב הנוהכ תונתמ לעבמ י"העב

 דתי והעקתלו ה"עב ןתנ וניבר pp םירהל םלכ ונענ ל"נה םירבחמה ילעבו םירפפהמ חבשל wi לכ יכ
 pim רבכ יכ יתרמא :ןמלוהל השק רשא םישוריפב דובכ לכו 325 לכ וילע תולתל ןמאנ םוקמב
 יכ ררבלו ראבל הזב התיה יתמגמו הזה קרפה ףוסב ןייעל ארוקה לא יתרמאש המב ירדנ םלשל דעומל
 ףיסומ לעב ריעה רבכו ,ל"ז םינושארה ינפל רדופמ היהש ומכ ךכ לכ תומלשב urs ונינפלש ךורעה
 «e* לבא םש אצמנ אלו ךרעב ןייעל םישומש ךוועב םימעפ המכ אצמנש םינפבו ותמדקהב ךורעה
 תחתש ךורע י'כבו ר"פדב יכ ול הנמרזנ תקייודמ ילב הקתעה "^b איפסומ ןימינב ברל םג יכ החילפה
 ר"יש ןואגה ףיסוהש המ םגו (ותלוז דועו ןורפסא 'ע האר) ןייעל וניבר ןייצש המ אתיא בורל ידי
 ה"ה ותכאלמב זירז ריהמ שיא cp רבכ החכשה py ןתנ וניבר לש ומכש לע סימעהל ב"ס הרעה ן"רתב
 תכסמל ל"גה ורפסב ץילמהו רעגרעבמאב המלש 'הומ םכחה כרה ךו רע 7385 רקיה seb רכחמ לעב
 םירבדמה שאר טילשה ינפלמ men הנגש יכ תוקזח תויארב חיכוהו ןתנ וניבר דעב האלהו ^i ףד תבש
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uno pps 2r LE , E xu IL AENיי ו  UPC,הצצה -- 5  paיו  DOESל וו יחי יול ריד  

S OXEVII-- : 
D 

 ןידח תא קידצהל ונא םיחרכומ רבדה רקיעב לבא ,ןייצש תואמגודהב ר"יש ןואגה תוינומדק תוריקחב
 םימעפ הברה הנוהכ nuns לעבש דבלמ יכ תומלשה תילכתב ונידיב התע אצמנ ונניא ךורעה רפס יכ
 םינפב דחוימה ומוקמב םעפ לכב םשרוהש ומכו) ומשב בתכש המ ררענ ny רשא ךורעה תא איבה
 המ לכ ךל רדצא cos) aem עוטק ונלש ךורע יכ .לילעב הארנ םינושאר המכ ינויצמ םג .('תופסוהב

 ,ליעל םירכזנה םינויצמ טרפבו ינורכזב הלעש
 Dy ךוועב רכזנו א'זייטנופד השמ 'ר ברהו ל"הזב אבוה ונייה :ו"מ ףדב ה'ד .ז"מ ןילוח תופסותב (א

 (Pontoise) אזייטנופמ השמ 'רש אוה ס"טו ל"זו א"מ הרעה ן"רתב ר"יש 'גה voy בתכו ל"כע םינואגה
 FD רשיה רפסב אוהש ומכ האיבאפמ השמ 'ר ןאכ (^D 6: ו"ע ףד) רשיה רפס יייע םת owes לאש
 רפסב האיבפמ השמ 'ר אבוה ןכו וללמ רורב ויתפש תעדו .ל"כע meu תוכלה ןישע ג"מסו (.ז"ל
 יז הכלה הטיחש תוכלהמ s^b תוינומיימ תוהגהב יתאצמ ןכו א"יפ עירכמה רפסבו v ^b" המורתה
 תוכלה ז"ואבו ל"כע םינואגה םע ךורעב רכזנה ה"איופמ ןואג השמ וניבר «pee qj ל"הזב בתכו 'ה ק"ס
 אשרדמ יב ירומ ןכו :ל"הזב קר םש אתיאו האיופמ nop טמשנ 'א דומע 118 דצ א'ח א"ית D^ תופרט
 רתויה am^ ל"כע םינואגה ראש םע ךורעב רכזנ אוהו השמ 'ר ברה תבושתו i'm םינואגה תבושת

m»ת"רל רשיה רפסב ומכ ל'צ  bbב'פש  m.תוכלהו םינואגה תבושתב אשרדמ יבב ןירומ ןכו םש  
 םייתנש הז יתבתכ רבכו ,ל"כע םינואגה ראשכ ךורעב רכזנ אוהו האיבפמ השמ 'ר ברה תבושתו תולודג
 ולעה רשא שיאה השמ הז (הרעהב ד"מ X" 6 'מונ ו"לרת תנש) ק"אב םכחה ברה ל"ומ ילארשיה ע"מב

saדומללו איה הרות המה ץראכ רשא םינובנל יתינפו ול היה המ יתעדי אל ךורעה םשב םימלש ןכו  
 בתכב ץטילעיבמ םאטשרעבלאה .'ח zr ,'ש ר"רהומ ירידי אלפנה רקוחהו םכחה יל רמאיו ןעיו ךירצ ינא
 השמ b" טעמ שדקמ רפסב האיבפמ השמ 'ר רכזוה דועו (יתקתעהב) : ל"זו רעבעפ שרוחמ יזנכשא
 RT ץנוצ «y האידרכמול תרזגב םשה תשודק לע גרהנ האיבאפמ השמ 'ר : ל"הזב vp ףד יטעיר
 4 ןמלז ^« םכחה תקתעה יפל) יתאצמ אמראפב םירפסה רצואב י"כב לבא (,היאר ילב b^ TY עיזעָאפ
 pw ולקלקו הצנגמ ריעב . ,יבצה yos לע תולעל . , ךלמה בלב הלע ו"נתת תנשב ל"זו we) בכוכ
 שיא סומינולק 'רו ה א י ב א פ מ ה ש מ 'ר םש גרהנו האידרבמולמ תולהקה לכו הברה תולילג בירחהו

somובשומ םוקמ בזע השמ 'רש רבדה בורק הז יפלו .  Paviaזנכשא ץראל תכלל האילטיא ץראב  
 pmo וניברש ומרג הזו הז nym םוקמה כ'או (ןעגיצציירק) םיבלצה תועיסנב םשה תשודק לע nb םשו
 | אצמנ אלש תויהבו .ל"גה רקחמה bw cmn ונושל y'« האיבאפמ מ"ר תא ריכזהל ודי לאל שי ה"עב

 .עטוקמ ונינפלש ךורעה הנופת ילב ןכ לע ונינפלש ךורעב המואמ :
Gמ נ התליפנ םע הניאת לבא ל"זו רובדה םויסב ובתכ הניאת ה"ד : א"כ מ"ב תופסותב  n bןניפרג ןכ  

 יב זח 'עב אוהש ומוקמ רקיעמ טמשנ ppp ^b» hb ךורעב לבא כ"ע 'כו ף"לא אלב ת ס מ ג ךורעב
 וילע חיכומ wmm ליאוה ןניסרג םירפס בורב יכ ובתכש תופסותה לש 'יג תצקב םיכסה םש וניבר "גו
 ינו רמאמ ךה eb" לבא .'ב זח 'עב תמאב ה"כו ל"כע שניא שיניאד אתכוד יערי YU ארתנמד ג'עאו
 ותליפנ םעד וסרג ךכ ץנאש 'פות םגש : א"כ מ"ב מ"שב יל ןוא יתאצמ ינאו ,דחא ND טמשנ תסמנ
 ל"צכש וילע חיכומ אתוזחו ל"כע 'וכו םינאתה ראש תוארמ הב רכנ ןיאו תרבתשמו תפמסמ b^ תי D מג

 ,הריתי תומילשב םהינפל היהש ךורעמ הזה שוריפה וחקל ץנאש תופסות ילואו 'ב זח ךורעב םג
Gט 'ר תועובש תופסותב , mעובקל ילעו לארשיל הרפכ הז ריעש ךרו ר ע ב 'יפ ל"זו בותכ ריעש  

 ק"פס תועובש ף"ירב y ^b ונינפלש ךורעבו ל"כע m לש התעד םיפהל nsa יתעבקו וז הרפכ ןמז
 .תועובשד ק"פס י"עב א"בשרו

 p "py" (םש ןילוחג םיציב ילועיג רמאמ שרפל םתינעמל וכיראה ילועיג ה'ד : ד"ס ןילוח תופסותב 6
 תולכאמ "ינומיימ תוהגהו ב'פ b^ ג"פ ןילוחב ש"ארה ןכו ^5 לעג 'עב ונינפל לבא ש"ע ךורע לש

 המלש לש םיב ל"שרהמו Ye ^b העד mv ףסוי תיב pus jum א"בשרהו 'כ הכלה ו"טפ תורופא
 תוכלה תומורתה רפפבש עדו .'יל ונינפלו ךורעה לעב לש ושוריפ ואיבה םלכ ןילוחד ג'פב ט"יק "יב
 םיציב ילועיג אינתד ל"זו םינואגה תובושת םשב אבוה quy לש 'יפ יתאצמ ו'כ b^  רתיהו רוסיא
 ןניעמשאו הנממ הציבה התציו תלוגנרתה לע הכהש ןוגכ רחא ןינעב םינואגה תבושתב שרפמ םירתומ
 ספדג ןילוחל ן"במרה 'יחב יתאצמ ןכו ,ל"כע 'וכו יחה ןמ רבא רופא הב ןיא הנמז םדוק הציבה התציד ג'עא
 םישב ילועינ ^b םינואגהל הבושתב אצמנש יתעמשו תורתומ םיצב ילועג bm aei ףד mes חבזמב
 אלו רבע ורוש ןושלמ אוהו 'כו תרתומ הנמזב אלש התציב veo האציו תלוגנרתה תא הכהש ןוגכ
 ,ב'ס ק"ס תופרמ ולאל p'v ינדעמ my "pi Ups א'לק ףד םיציב תוכלה ג'הב דוע ןייעו 'כו ליעגי



 תדופי רקיעש עודי ירהש ךורעב ןכ בותכש תוחיכומ םידי תמאבו..ךורעה םשב 'יפה הז אוה םג איבהש
oרתכ רפס  mansםתפב אוהו ךורעה שוריפ לע יונב אראל יד ד"רל  "bלעג 'עב ןכ  bmםיציב ילועג  - E 

cs vo pomלע התוא וכה רשאכ תלוגנרתה הליפָהש םיציב  miרבע ורוש ומכ ורמגנ אלו המחר  | 
 )0 םותכ חיה ןכ קפס ילבו ש"ע ךורעה םשב ז"ערת 'יס ה'ג .p ןילוחב יכדרמה בתכ ןכו ל"כע ליעגי אלו

 CE pun תא ןתיל םהילעו וטימשה םירהמנה םיקיתעמהו ךורעב הלחתב
 - o w"y^ ןניקסע הלפתל םימ תציחרבד ew" המב ךורעה לע pow v ^os םידי תליטנ תוכלה ז"ואב (ח-

 ES אוהו Y םיחספב ח'ר 'יפכ שממ וניבר b^ םשש 'א לבג 'עב "יל ךורעב ונינפל לבא איגוסה לכ
 ES עמשמ ךורעה דגנ ^f לש ותוקלחמו e^ ךותמו ד"צ o^ איספיל 'פד הבושת ירעש םינואגה תבושתכ
 o) [אמאה'ד םש תוכרב תופסותמ nem ןכו Rb הלפתל:לבא ש"קל מ'הו aw תוכרבב סרוג היה ךורעש
 : לכ by .ומוקמב םירפוס יקודקד y" היל םירג אל ןעכנימ י"כב תמאבו ש"ע ןניפרג אלד הארנו ובתכו

Dub |עמשנ  ruoתומילשב רתוי היה ולש ךורעהש . 
 )000 «py ותיעצמאב cnp ול שי  למזיא יאהד ךוועב 'יפו bm בותכ ו'עש b meme^ תוכלה ז"ואב 60

 < 00 000 הז לכו ש'ע 'כו הצור אוהש הממ יפט nm אלש םיינרק םהל שיו םיפלק ןחב ןיררוגש םיניכס
 E .ךורעב ונינפל למזיא 'עב "יל

 p ןינותנ am לש ןיידע qv 'לב prena ךורעב םגו ח"ר 'יפו ל'זו בותכ ז'ערת b^ ןואימ תוכלה ז"ואב (
 "uu ג"יפ תומבי 'שורי) ןיזימזוג לש en^ לכש עדו 'כו ךורעב 'יפ אננג הלש mm לע ןייולתו קנעה לע

on ^5 Gmךורעב ^5 איהה הלמה  ! d / 
  (nורפסב ן"במרה גישה (:א"כק) תבשב ןיג רהנ ןיקיזמה לכ יול ןב עשוהי ^ רמא איגוסב -
Es ןלוכבו ל'ז ךורעה לעב ןתנ וניבר בתכ : ל"הזב בתכו ךורעהמ היאר איבהו רואמה לעב לע תומחלמ 

 E הכמ ןונכ דמוא ךירצ ןיאש םוקמב הכמ אמשו ןקזיהל רועיש ןיאש וירחא ןיצרב תושפנ תנכס ןהב שי
 E ךורעה לעב ןתנ ברו : ל"הזב ןתנ וניבר לש 'יפ ן"במרה רתוס ןייגוסב תבשב וישוריחב לכא 'כו ללח לש

E ןניאש ולא 'הש ה'דו pus ןיאשב אתיירבבו שפנ חוקיפ םושמו n^n וירחא ןיצרב ל"בירד אתלימ ^b 
 E ליצהל לוכי ןיאשב אלא ןגרוהל ןיא נ"פ ןידמד םושמד ןוכנ הז ןי או ןיצוש ןיקיזמה ראשכ ןיצר
 ^b רמאש דועו החוקפ ושפנש pb" נ"פ הז ןיא qma גרהי המל vns pus ןיאשבו sns ןינעב ומצע
 ונייחש תומכמ אתיירבה הנשמ ץרתמה היה וליאד ןכ רמא ומצעמו 'מגב וניא Dm ןיצר ןיאשב אתיירב
 רתוי ךורע ן"במרהש לילעב הארנ .ל"כע ארמגב שרפל ול היה ש"ר ירבדל הלחתמ 'מגב התוא םישרפמ
 a יפל רבד 'עב יתאצמ mb ny p ארביא .ומוקמ םש יכ רבד 'עב רסח םיסופדב ונינפלו ול היה םלש
 mb יויבס הדוהי 'רכ לאומש : ל"הזב םש בותכו ןושאר סופדב «n יולסערב ,ןעדייל .ןעיוו י"כ ^3
 אלש בווקעו תכתמ לש תלחנ ןוגכ םיבול prn היב mas אכיה והימ
 ךייצוניאש הכאלמב םלועל לבא הדוהי'ר לע לאוטש נילפינה ןונכ ךושית
 הדוהי 'רכ Up היל יריבס הדוהי ברכ תוביתמ טמשנ םיסופדבו כ'ע היל .יריבס הדוהי 'רכ 15335

Me tהיל יריבס . 
wp (Cרתוי קיזחמ היה ולש ךוועש (.א"יק תבשב) אשיר קיספד איגוסב ן'במרה ישודיחמ עמשנ  

 הב הנהנ וניאו ותאנהל התוא השוע .os ןיאש הכאלמ לכש בתכ ךורעה לעב ג'רו םש om ונינינעמ
 mmn אל ש"ו הדוהשכו ירקמ ןיוכתמ וניאש רבדד ש"רל רתומ תומי אלו הישיר קיספ איהש ם"עא
 ןיוכתנ wow אלא ותתימו שארה תקיספב הנהנ «sum mu אלו יכרצל הישיר קיספא רמואב אלא
 יפלו ן"במרה בתכ +י'ו תובותכמ) תחא היאר לעו רתוי ךיראהש ש"ע 'כו ויתווארו שארה תקיספל אלא
 אוההכ הלעמ לש בקנ תמיתס וא דכה יפב המיתס איהש אתויזנד אתיבוסמב ל'ז ה"עב b" תעדה הז
 N^p תבשב א'בשרה ישודיחב ןכו ,ש"עו יתעדל המיכסה אל הרבסה nsn ש"ע 'כו ןילות 'פב ןנירמאד
 והצק םפאו ונינפל ךכ לכ תוכיראב אתיל הז לכוומשב ךורעה לעב וניבר תטיש האבוה .'ו ףד תובותכבו
 יתכתכש ירחא יתיארש ומכ ךורע דומיל לעב רבכ הזב שיגרה ןכו ,ש"ע קספ 'עבו רבד 'עב ונממ הארת
 לעבה איבהש המ ןכו ל'זו y'b לעב םש רטאש המ לבא ,'ו דומע םש תוכרבל המדקהב 'ייע nar לכ
 ויתאצמ ינאו ל"כע ונינפלש ךורעב אצמנ אל ךורעה םשב רותה שארד ןיינוסב ק"פ הכוס 'פמב רואמה

 | .ןינעה לכ ש"ע ש א ר ךרעב
 / ילב 'כו לכאמ לכאש ךותמ ןורגה ןמ אצויח לוק b^ ךורעבו ל'זו בתכ w ^D' ט'פ הדנל ש"ארב €

 M ש"ארה בתכש המל בוט םוי ינדעמ בתכו םש אצמת לב התע לבא קהפ ךורעב בותכ היה ןכ קפס
 ו אוהו ל"כע תוכרבד ג'פב םש יתבתכש ומכו י"שריפדכ אלא וניריבש ךורעב ןכ vun ל'זו ךוועה םשב
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 תוכיראב n'ys בתכ ןכ 'ג םג עב יכ ינושל nnn דחכא אלו a5 ^b ye  תוכרבל בוט pv ינדעמב
 יקהפ 'עב םג ש"ארל is nmm^ ןכש הארנו w"p ב"נ ש תנש p'ny י"כ יג יפל רתוי תצק
 השלשב םא יכ ללה רמול wow וגהנש המו ל'זו ז"ואמ בתכ 'ה 'יס תוכרבד ב"פ שארל א"הגהב (א'

 יתיאר ןאכו 'ג לפת ya בותכ היה ילואו ךורעב יתאצמ אלו יתשפח cam ל"כע ךורעב שרופמ
 םיחספל ן"במרה ישודיחב יתיאר יכ ןואג noy בר אבוהש םינויצב XVII דצ ליעל יתאבהש המל ףיסוהל
 ללהה לע ל"רג וילע ןיכרבמ ןיאש ל"ז ןואג חמצ בר םשב וריכזה ל'ז םינואגה לבא 5m .ז'יק 'ד
 אצמנהיה אולו .הלעמל ונרכזהש םיחספ תוכלהל ג"ציר my ןייעו 'כו ותוא ןיקלוחש ינפמ (חפפ ילילב
 :הנוש היה ןואג חמצ בר לש תעד םגש יל רמוא היה יכל quum םשב א"הגה איבהש המ ךורעב ונינפל

cw |ןיחכתשמ אלו ןידבאד לע לכחו ונממ דבאנה ךרעב ! 
Cvב"פ םיחספ יכדרמב יתאצמ  ^bןירוקש םימשבה ןירכומש לכאמ ריתהל הארנ ןכ לע ל'זו ח"פקת  

 ,ונינפל ךורעב היתאצמ אלו יתשקב לבא יכו זרוא אוהש ך ור עב 'יפו ז"יר
 הסכתמ שרוחהש גח הזיא ךו ר ע ב שוריפ ןכ + . Dm בתכ (א'צקת b^ ח"'וא) n5 תוכלה רוטב (:י

 תשרפ ןירוקשכ רקבב אלו ףסומב אל e^ התלוזב אלו הלפתב אל םכישדח ישארבו א'אש וב
 םירמואש ומכ םכישדח ישארבו דימתה תשרפ וארקש רחאל רקובב ח'רב ןירוקש תומוקמ שיש תונברקה

 .'ב סכ 'עמ טמשנ קפס ילבו ךורעב 'יל הז לכו ל"כע תבשה םויבו תבשב
Cvתיב  sovהעד הרויל  ^bהמלש לש םיב ל"שרהמו ח"כ  Yeןילוחד  ^bל'זו רוגאה םשב ובתכ 'א  

 ומד ןיסכמש וילע ונמנ םינואגח וניתובר ו"ליפוב ןירוקש jn רוש רוגאה בתכ (םש ?nb תיבב)
 ל"כע רש 'עב ןכ שריפ ךורעה יכ אוה תמא בתכ תוהגהבו ל"כע המהב םא איה היח םא אטישפ אלו

 ,אתיל 'ז רש 'עב ונינפל לבא
 pi + ל"הזב (וחלגש ןוגכ vb ק"ב ארמגל) ךורעה e^ איבה ד"י b^ ק"בד ח"פ המלש לש ma (וט

 םסה pnm םיעקבו םיטטח רבכ ול היהש «qu אכיא רעצו אפסכמ התחפאו אוה םומד אכיא
 'עמ טמשנש רורב יל הארנו "יל .ונינפלש ךורעב לבא Dy ךורעהו י"שר 'יפ ךכ היל ביאכמ

 p mn | Uy שנ
(eםלוע ימי םיניע רואמב  musםיימורל ןכו ל"זו בותכ  spiבתכש וא"ילאפ (וידמל ליעמ ל"ר)  

 ךורעבו ל"כע םסרופמו הלגנ םנושלב הרומה [palam] ם'לאפ תרזגמ אוהש םלצא ךורעה לעב
 יסופדבו Ty י"כ לש תואחסונ יפכ וז x wp^ םוי ל פ 'עב ל"צכ יכ יתשחנ לבא "יל ונינפלש

 .סוילפ יא ךורע
 ריבכא אל לבא ^b .איפסומ בר ןמזב עטוקמ היה רבכ ךורעה seb יכ תוארהל יתא םוקמ שי דועו

poיכ ראב יד ןיבמל יתרכזהש תואמגודהו ,ה"יא רחוימ ךרעב םינפב הזמ רבדאש ירחא  
 אל םויה דע רשא תופסוה הברה םגו ..ונינפל התע אוהש הממ רתוי תומלשב ךורעה היה םינומדקהל
 ללכב םייסא nmn .י"תש ךורע vocans לש תומולעתמ וז השדח האצוהב ה"יא איצוא CU ואר
 : םה הלאו ,םירפוס לש סומלוק ךורעה רפס לע רבע רבכש לילעב ןתצקמב הארנ םיכרעה הלאבש
 אש .ש"ע 'ב אשנ ,ש"ע רענ ,ספמ ,תפכ ,קדרוכ ,'א שחכ ,'ה שבכ ,'א בצח ,יפיצייד ,'ט ףג ,'ג זג 'ע
 . ,'ב ףלק ,'ג עלק ,'ב yup ,ש"ע דורצ ,תבצ ,'ב אמרפ ,'ג סרע ,'ד רע ,לילע ,'ב רבס ,םכס ,ך"מס ךרעב

 ,'ג בת ,ד"י רש ,'ח qe ,'ז ףש ,ש'ע 'א תבש ,סר m שק

 .וז םתלועפ לש הביט nt ךורעה רפס תא ומילשהש םשה ישנא ויה ימ ('ד

 קרפב םירכזנה םירבחמ לש םינויצה דבלב אל םהידיע םינתונ .ךורעה רפס לש תראפת p לדוגל
 םישדח םישנא D3 לכא הדועתבו הרותב םש ישנא המה םלועמ רשא םישנאמ הזו םדוקה

 ישרודו יגוה לכל חותפ לומתאמ ךורע יכ םהל יד היה אלו הזה הלענה רפס תמיתח ירחא ואב בורקמ
 וגל ןתנ 'ד םבלב ורמאינ ויה םימומ ירקבמ םישנא הלא ,ויתודג לע אלמ םב רשא םינינעהו תונושלה
 רשימה רבחמה (םתעד יפל) תועש המ ןקתל םשפנ תא mm רבד ףעי תא תועל תעדל םידומל ןושל
 רשע לידגהל וכלה תחא הליפמב םלכ ןוכלי ותל סמ ב רבגו רבג לכ bi םא לבא םהינפל הליסמ
 ןב jn wan שיא ללוהי ולכש יפלו םימורמב לכשה ןתנו ךורעה רפס לש וכרע cp המידק תולעמ
 רואיב םיכירצ רשא םינינעו תושקה תובית לכ moa רימעכ ץבק רשא לאצכקמ םילעפ בר יח שיא
 םהל התקלח vm לרוג ןהל ליפה wmm ןצבק אוה וחורו ודקפ אל התוער new הרדענ אל mass תחא
 אל ספא ןתצקמלו הישנ ץרא לא ולפי ןתצקמ cens םיאבהו .הישותה ישרוד mess םלוע דע וקב
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 ןימיגב ברל ה'ה דרפסה ילודג לאירא ינשל קרו ךורעל ושע רשא םימולשת ןמ תראפת םהל
 רפס תא םילשהל «py ויה רשא םה ימ mm — .חילצה םדיב 'ד yen ל'ז אראל יד ד"רלו איפסומ
 דעב וילעבמ בוט ענמנ אל תאז לכב םתדובע איה המת הניאש הכאלמ םג םא יכ ;םחור בטימב ךורעה

"mהרידאהלו הרות לידגהל הדיקשהו העיגיה =" . VÉ 

 = ןושלב עמג תלמ יכ) רוגא כ"ג ארקנה בקעי 'ר ןב עמג לאומש 'ר היה ךורעה ימילשמ ןמ ןושארה

 התה |
. 
+ 

^ 

A 
 >- י"כ יצובקב םשרנ רשא אוהו (ירבעב רוגא ומכ יברע  diאבומו 140 'מונב יססאר יד םכחהל

 'ר יכ הזה ןויצהמ חיכוהל ושפנ התואש המ לבא ריש ano ןילמ ךרע תמדקה «y^ רוטעה ד

 י"ע ורודב ראופמ mm 5^ ם"במרה mio ירחא טעמ יח רשא םילשורי שיא ףסוי וב םוחנת
 לא דשרמלא םשב ארקנ ונינינעל ךייש רשא רפסהו .י"כ דרופסקא רצואב םהמ ואצמנו רבחש וישוריפ
 .תוינשמה לעו הקזחה דיה seb לע םילמ שרדמ אוהו קיפש מה רשימה aos LUI 3%! יפאכ
 bw םוקמ אלמי רשא אוה הרות הנשמ רפסו תואיצמב דואמ רקי השענ ךורעה רפס יכ רמאי המדקהבו
 וב האירקה לקיו 5^ ם"במרה לש רפסל םילשמה היהיש הז םילמ שרדמ רביח ןכלו ידומלת seb לכ
 ןשלבהו םכחה ידידי ירבד האר ללכב וישוריפ רתי לע ox הזה eon תנוכת לעו (.מ'ע תמדקה 'ייע)
 שיא םוחנת לע תוריקח ורמאמב) םיחוכנ םירבד בישמ ^pe םיתפשו רעהעיצרלאג pm ר"הומ ראופמה

 : ךורעח seb לע יפאכלא דשרמלא רכחמ לעב yon רשא טפשמה הזו .(םילשורי
 וניא ךורעה רפס OC ,תוראוכמ יתלב תורז םילמ ואבוה םיכרע הברהב +* :םינפב ןורסח ול שי  ךורעה

 ילב תומלצ םיכוע הברה +: .ןשרפל תויואר תובית «ne המכ וב ודקפנ יכ תומלשה תילכתב
 וקתעוה רשא וירבד ףרות יתרצק .ןאכ דע ,םייוארה שרושה יכרע תחת הנאבת לב תוכרענה mam םיררס
 רמאל ובל ואלמ רשא שיא ןיא םג םאו .ש"ע האלהו r'o דצ ל"נה רמאמב יזנכשא ישלל יברע 'למ
 ךורעה רפסב תוצבקנ ןבור רשא ל'ז ונימכח לש תורז תונושל mms רשיי אוה קיפשמה רשימה יכ
 ראופמה רפסה תאצוהב היהת הלודנ תלעות תאז לכב ןתנ וניבר לש ורפס ןורסח אלמל קיפסמ אוה יכו
 me" לודגה רקוחה ה"ה הלהתלו םשל םיבר תב רעשב ומש עדונ ונימע םכח ינחיטבה רבכו ,וב רבדנש
 יחכ יצמאמ לכב ינאו םילשורי שיא םוחנת 'ר ישוריפמ תוקתעה יל ץירהל ובלב יכ זיראפב גרובנערעד

 ,ה"יא ירוביח ףוסל םיעושעש עטנכ םחפסל לדתשא
 .ראופמה רפסכ ונכז רשא תר כז םהרב א 'ר אוה ךוועה רפס תא םילשהל אוק 'ה ושא םידירשמו

ymישרוד , לכל  "pumןיפחויה רפפ םשב לארשי תוינומדק . mmרפס תמדקהב  
 הטמשנ איה) םלוש לאומש 'ר םכחה תאמ ו"כש תנש הנידנטשנוקב הנושארה םעפב םפדנה ןיסחויה |

 הזש ךל עד : ל"הזב yp) תמדקהב ר"יש an תקתעה יפל) םש בתכ (םירחואמה םיסיפדמה y" הלכ
 ,םישרדמהו ירפסו ארפס ימלשוריו ילבב דומלתה ירדחב יקבו לודג םכח היה (ןיסחויה לעב ל"ר) רבחמה
 המ תמלשהב וחא ופפ ובח דועו הזה רפסב ןייעיש o^ העומש ןיבי רשאכ ,ונושל לע םלכ
 הזדנלמ ,קשמדב אצמנ דואמ דע לודנ אלפנ 36D אוהו ךוועה לעב טימשהש

somהז לעו .ל"כע "אקנאמאלאסב ארדתק דמל ,הנוכתב םלש ,םידומילב םלש םכח היה ותמכח לע  
 ויתואחסונב Di ךא וירואיבמ דבל אל הלודג תלעות לכקל שי הזה אלפנה רפסמ ci vum ר"יש בתכ
 םירואיב המכו המכ עדוי ימו ןואג noy 'ר לש ךורע וינפל היה יכ ונעדי .«ci .םינומדקה ונירפסב
 אוה יניע דגנ יכ ידמע יכנא ןכ אל יכ יוד יבל ילע mm .ש"ע ^£« אוהה לודגה רפסב ונממ my ואבי
 דע לודנ אלפנ seb אוה יכ םלוש ש"ר 'כחה רמוא עיבה וילע רשא ארימנ דע 'ק תואמ הזה רפפה

/ 
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 זובונת ירפ אוה mon ורוביחמ אטועימד אטועימ יכ ותונתונע םש ותלודג םוקמב יכ תואורה יניעו ! דואמ
 ילעבו י"שריפ אוה ולשמ ךפונ ףיסוהש המו ךורעה רפסמ ה ל מב הל מ קתעומ אבורד אבווו ולכש
 רשא םירכחמ ילעב ותלוזו ם"במר ומכ םינומדקה ילודג יראש תועד DU ריעז םש ריעז דועו תופסות
 ל"גה תואמגודה Tm םלוכ ונפסא רבכ ןואג חמצ בר ישוריפמ רכזוהש המו ,םיעודי רבכ םה ודעלב

XVII 733האלהו . 
 ליחתמ ^5 לאשוהו ףעל ל"רהומ mien ברה לש םירפסה רצואל לגלגתנש יתדגה רבכ רשא הזה י"כה

 םילע העבש דועו טראווק תומדב םינטק םילע הרשע עבשו האמ ללוכ רתת 'עב םתוחו ףייק 'עב
 תיבב אצמנש רפסה הז םתחנו בתכנ,, : קיתעמה לש bm י"כ תמיתח לש תורוש קיתעא mam .תופסוה

c,יראמו יבר תיב לש  connדופימ אוהש וכותמ הארנו א"יזי יזנכשא לאלצב ר'רהומכ םלשה  
2n,תוכז םהרבא ר'והומכ קהבומה  briלעב  sebםאיכונממ אצמנ אלוןיפחוי  

 ןוצר יהי :vnb רבחמ ה די תביתכמ םינורחא ni^ ms עבוא לש םיסיודנוקהולא,
 הלענ דואמו אשנ שארו יחא םשל ותלחתמ רפסה הז yen ירבד אצמל יניכזיש םימשה יהלא ינפלמ,
 .םימיה לכ pw ערזו וערזו אוה וב תוגהל לאה והכזי ןכ ,ו"רנ וטניפ השמ ר'המ com qui שיא,

nv,לומ לא 'פ ישש  uoינא רובג רמאי שלחה תנשמ הרונמה  n0רתת ןורחאה 'עו -- ושני פ  
 רמאו בתכ לאל חבש ירחאו .[לאל חבש] ל'ש דומלתה ירקיע רפס םלשנ הזבו :הלא תוביתב םייס
 nt םמש םירפס השלש רבחל יתעד לע הלע הנושארב ותוכז םהרבא רמ א com ורבחמ לעב
 דומלתבש תושקה תולמ לכ שרפל כ"חאו ,םיארומאהו םיאנתה ov אוה ןיסחוי seo ל"ר הלמו ,לעופ
 הלמה רואיב Dy אבש אוהה ןינעה שוריפ כ"חאו 25 הלמה mei שרפל ל"ר ךורעה לעב עויס םע
 אלא תונושארה תויתואב רפסה הז תלחתבנ תושעל יתלחתה ןכו yw ותוא ארוק ינא הזו
 nv תולמ הברה יתפסוה דועו המדקהב יתרמאש ומכ איהה הלמה דומלתהמ םוקמ הזיאב my יתאבהש
 רקיע ןיבהל םימעפל יכ יתיאר הזב קסע תמ ינדועו 'ל 'זנש המ יפכ ארמג הזיאב ךורעה לעבמ

^bאיהה הלמה  Tuxאיבהל  "eדועו ל"ז י"שרו ךורעה לעב איבהש ומכ לעופה אוהש אוהה רברה  
 ופסה תליחתמ יתישע אלש יתטרהתנו לעופו non דחיב לכה יתרבח ןכ לעו תופסות
 pm שרושה הנתשישכ ל"ר ms לכ ףוסב אצמת םימעפלו יתבתכש ומכ יאדש חוטב יבלש י"פעא

mneןכלו ה"עב םאיבה אלש םירקיע םש רתוי וא תוחפ וא םימעפ םירשע דחא תואב םימעפל  
 יתרכז אלו ךורעה לעב הרכז אלש nbn לכ sess ןלהלו ןאכמ ש"העב התעו רדסכ םיאב םניא 25 ולא

 ,ל"כע תופסותו י"שר עויס ey ידיל אביש המ 55 ל"ר ינא
 יתותע לע non* אל רוביחה רקיעל עגונש המו .םדצב םשוריפ יכ רואיב ןיכירצ םניא םירבדה הלא

 ףיסוהש ף"לא mw לכ כ"חאו רומלתה ירקיע רפס ףוסב םיכוע העברא ךל קיתעהל יתרמאו
 ויכרע ךרע יכ ונירבד קידצתו ל"נה וניטפשמ תתימא ריכת וז הקתעה ידי לעו ויטוקילב רבחמה לעב

 : ךועב וירבד םה הלאו .ל'ז ןתנ וניבר לש וילופרק דע עיגה אלו רתויב אוה רקי אל רבחמה לש
"hnםילכח ול םישועש ורמא ירתות ל'ז ייאה וניבר 'יפ ירתות ןיבובל יאמ האצוי המהב המב 'פב  

 קיפמ יכה ןמו הציר ידיל אביו וקחרתי אלו וזל וז ויתועיספ וברקתיש ידכ וז ינפל וז וילגר םירשוקו
 ירתות א"פ ,המהבה תא הב ןיפימש ישמ לשו המקר לש ןיסוטרמס ירתות א"פ svp) ןושלמ היל

epזעלב םינש םינש  son]ל"ר אלפוק 'יפש י"שר לש כ"ג אוה 'יפה הזו .[ז"עלבה  
siamוחובי אלש םינש םינש רשקב םתוא ןיונחמש . 

"nnירתותו יבויסב ינילפ יכ ךשנ והזיא 'פב  ^bתעשב ןיכבתסמ ןאצה יללגש םיכריה לעש רמצה  
 ,וב םילתנ םיללגה wv אלש ידכ רמצה ותוא םיזזוג דימת ןיעורהו תלחולחה יערה תאצ

 .ו[אנשמ י"שרב ^& ונפל וריאוש זעל ב 'קנ בלחה תלוספימיבויסני'שריפו
 יותנדןיושונ לש נותיותות םילחוהמ ומצה תטיומותופיטשיותות

 | .הטיומו הפיטש י'ע
 הלוכי הניאש הב שי םטוח ילוח b^ תינרתת ותשא ול וומאש דחא םדאב השעמ תמש ימ 'פב רתת

 9 : יחירהל
 ושג 'פ סיוטטא ארותית אטמ רדומה ןיב PRO פ"סבו ןניטממ ארותית אכיא יאו vem אל 'פב רתת

 ירותית בר רמא לאננח ר"א תוישרפ עברא 'מגב ץמוקה 'פבו cep אלב תורוק אלמנו תורוק לש
 השוע ץוחל ולפי אלש ידכ םיתב עבראב תוישרפ 'ד חינהש רחאל 'יפ יניסמ השמל הכלה יליפתד
 ומאש הז םיופופל יתיאר אל ינאו ovo ןיעכ םיתבה לכ sb לע הטמלמ nns הריפת
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 .ןיופותו ןהיתחת וועה בשומ ומישי כ"חאו בוטב םתוא ןיקדרהמש ןויכךוועה ְי

 ןיעכ הלעמ ל די לש תיבה לע םינתונש העוצרל ארותית ארק פפלא ברו ותוא
 13310 &3 לשבודי לשב ךייש אתונעמו ארותיתיכ ש"אול אויהנאלוושנ
 לש בשומ איהש י'שריפו]לכידיאציש בוטהו ןילפת תוכלהב nia יתכואה

 ."ושג לש ףד ןיעכ הארנש ןיליפת
cדנל אל בתכנ דומלתה ירקיע ורפס יכ רורב הארנ ןיליפת תוכלה ורוביח רבכ רבחמ לעב איבהש הממ  

 רבכו ל'זו בתכ גת 'עב יכ הזל םייתנש םדוק םג לבא (ד"סרב םלשנ) ןיסחויה seb רוביח רחא < |
 .ל"כע הריציל ו'סר תנש (Tunis) פנו תב ןאכב יתישעש ןיליפ ת תוכ להב הזב יתכראה

 ibm רבחמה לעב לש תופסוהמ הקתעה לש הכאלמה לגרל יטאל הלהנתא התעו |
 כ"נ ארקנ הברעהו ץעל הפילק ןיב ךר רמצ שיו הברע אוהש הנוחא אוה ןיקילדמ המב פ"רב ןדיא

 ,אברא רקיעב b^ ךורעהו אתברא =
 ישמוח ירתו אתמא mm ולש ןופכלאהש ןוכנ עבורמ היהש b^ ןנוסכלאבו ןרפותב ןמוקה 'פב ןוסכלא

 תיחרזמ ןרקמ וקה אציש עבורמב ל"ו העבש ןוסכלאה השמח היהי רחאה עצמא םא ל"ר | =
momהמודהו תיברעמ תינופצ ןרקל  mbאיהש זכרמב רבעיו םוקמ לכמ אציש ווק לכ הלונעב לבא  

 רטוק ארקנ המכח ןושלבו דומלת ןושלב לזנרק ארקנו ןוסכלא ארקנ רחאה הצקה דע עצמאבש הדוקנה
 אוה לונעהו b^ םשו ןסכול הנשמ ןושלב ארקנ יאמד om :וריבחל רמואה קרפב ןידטצא ארקנ ןכו
 ךרע תיעיבשו םיחפט 'ג אוה לוגיעה הפדנהה יפכו דומלתה יפכ חפט .ןוסכלאה ow םיחפמ השלש

 ,'בכ לא עבש
 םהל ןיבחותש אוהו ןימטפמ 'יפ רמ 'עב b^ ךורעבו םילגעה ןירמאמ ps ךישחהש ימ 'פב רמא

 ,וריזחהל «by וניאש npo דע לכאמה
"TONןאמל רמיא ןירבעמ דציכ פ'רב  bsןיבמ היה אלש ל"או הפר הפשב אלא קודקדב רבד אל  

NY DNשבכ אוהש רמיא רמוא  "by "DN DNרומח ל"ר רמח וא רמצ אוהש , 
 קתרנ רגנה תיב b mo" וילע ןירוקש לספס p^  רגנה תיבו no לש ןילגנא םילכד ^Y יפב ןילגנא

 .ןי ג ל ג א רקיעב איבה ךורעהו mo לש =
 .סכומ b" אגיטורגנא הז ךלהו ולב ודנמ אגיטורגנא
 .ינמ 'ר ןינעב תוינעתב mmo הארנו וקבדי 'יפ ןוהתויסופד היערכ ןטוקנא

 ,ילעל הרבד סעכב 'יפ ילעל הנח mes טירפנא 'הל לואש אוה רשא טרפנא
 . . .יאנת שוריפ ןיסולקנא אלמי דע היקבש ןיסולקנא
 .ןימוטקנ פרג ךורעהו ריש ילכ שוריפ םינטבה ןימקנא
 m שגרהו ןומהה לכ b" הז ליבשב הזה סוקנאה לכ םוקנא
 הבוט יתישנ ארקמ ןושלו יתחכש אל 'גרת יתחכש 'יפ אבהרד הנוי יאשנא םירבד ולא b2' ישנא

 . .דומלתב הבוהו
 ומעמ יל שריפ 'יפ יל ארבסא ידיא ןכו יל ארבסא ןנחוי 'ר וינפ ול ךפה b^ היפא היל רבסא

 a לש
 .ריעה pus ^b םוגיטיטסא
 mmus השע b^ אביטטצא השוע ה"בקה אביטטסא
 wp ^b םיטח אלב לברטסא
 b'& שינויניפ :^b ןילבת ןימ 'יפ ןילפלפ תמרעו ןילבורטסא תמרעו םיטח תמרע ךנטב לברטסא

 .ןילבורטצא
 .תיגילנולתסא רקיעב ny חוו לש תיפסכססא
 ,הרטמל 'יפ אירטסאל דמועכ אירטסא
 יחמקב הז ורכמו vei הבשנש הז יאבש ריב p) ^p סיטרטפא דיב הז לפנ םיטרטסא

 .אנפא רקיעב אוהו הנס b" וזחאש ימ 'פב ינססא

 רבדל ולכוי אלש ןורגב אסרומ b^ ןוא ירבוד יפ רכסי יכ ומכ b^ ארכסאב ותמ םלוכ תומביב ארכסא

 .תוכרב שירב כ'ג אצמנ הזו ןורגה םתוסו
 הרות והדמלי יואשמ voy ןעטה "b הברה לכואש רושכ ול ןת 'יפ תובותכ שירב אוותכ היל יפסא

 own לבוסש הזה רושכ
f* 
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 ,תוריפ yb" .רשעמב םיבייח הפילק ושעיש ימ ןיקיטפסאהו ןירסילא

 ,למג רקיעב 'יפו ןטק רשג חול לע דמוע b^ אתינקסא [אלמנ ל"צ] אלמנ אתינקסא
 אפוקס א תיבה ןתפמ 'גרת אפוקסאל jm הקוחרבש א"ה לע mpi המל םיחספבו תבש שירב אפוקסא

 ,הטמל ןכ תלדה הב הכמש הלעמל ףוקשמה ומכ
 ביבס ןושל "snp 'גרתהו ןפגל ירסוא ומכ הפקה ןושל חבזמה ןיפיקמו ןיעיגמש 'יפ םיתובעב am ורסא

 amb ןירכמנו םיסג םינק e^ תוליבח e" אלדרחד אתיירפא
 an ןושל 'יפ ישופאל הכירצ אל היבא . . . םינתסא רקיעב אוהו תונתפא סרוג שיו אתמקב רגתסא
 DX ^b ןוטילא תמאב רטפא ^5 יכה דבעמל רטפיא אל רטפא
 ןויניואב םימעפל "w ימורב אוה םימעפלו םירצונ לש לודגה רמוכה אפפ א"יו רסיק b" רויפיפא

[Avignon] 

 הורעב רעש שיש פ'עאש לשמ אוהו רפחש רפעכ b" רפא ופעב nb רפע ןיא םירדנ ףוסב רפא
 ילוא הכפש תורכ ןונמא תא התשעש רמת לע ל"זכח ורמאש המיתו הכפש תורכ אוה היהי אל

 ךיפויב םייוגב םש ךל "sx רמאנש ןתורע לדגל רופא לארשי תונב יכ אישוק ןיאו המכחב התשע איה
^xרמת יכ  nmnרפעב סרוג וניברו המחלמב ראת תפי תב  vbיתשריפ רבכו תוריפ רופחל אמוג אוהש  

 ר פע ןיא תלמ ןאכ םג ילואו לעש ע"ייע דועו הנושמ 'יגה ב"ער א"פ 'ירדנב יכ עדו] .אריפ רקיעב

 .[יוכו לעוש ןיא 58 אוה ס"ט
 ,תויוז ןרק לש nne "b הזוזמב בייח אנרקא
 פולימרא אוהש מ"יו םיעשר תעיס ^n אעישר סוגלימרא לטקי עשר תימי ויתפש חורבו 'רת סוגלימרא

 השעיו םלועה לכבו ימורב ךולמיו ותרוצב ראמ הנושמ היהיו םימיה תירחאב םוקיש עשרה
 םילשוריבו חישמה דגנ ל"ר ו"טשירקיטנא הזל וארק םלועה תומוא 'יפאו לארשי דיפ איה וזו תודמש
 p3' הז לכ זמרו שרדמב אוהש ומכ ףסוי ןב חישמל גורהיו ףסוי ןב חישמ oy הלודג המחלמ השעי
 םירפא זאו ףסוי ןב חישמל היחיו ויתפש חורב ונגרהיו דוד ןב חישמ הלגתי ומצע הרצה םויבו לילחה

 | ,הדוהי תא הנקי אל
 אווטצא תומדכ אוהו ןיסחוי הרשע פ"רב ןכו אטפקרא א"ס אתפקרא ינבמלו איסוס יקורפל אתפקרא

 לספס 'יפש י"שר b^ לע אישוקהו שרופמ אצמת אתפקרא רקיעבו בשיל תיבה רהב היהש
 : ,אריהנ אלו"

 .ןיריש לש ןיסיכ b mes pos^ ירוושא
 תאז החכשנו הטמשנ ל"ר בטורהו רועה 'פב בקנ וניא וילע רבוע וידהש לכ 'אד אה היתימטשא

 ,ונממ המלענו הכלהה
 + Dn רקיעב אוהו וילענמ ךלכל o^ ינאסמ סוותא
 | ,הז לע הומתל שי 'יפ ימלשוריבו תושרדמב אהמתא
 ןכו mM ינכב עלקיא ומכ הרקמ ךרד b^ אבוריעד .אתפיר והל ימרתא יכ ןיכרבמ דציכ 'פב ימרתא

 2 . .הברהו ימרתא ימרתאד
 ob ופטח ל"ר רבכעב םיחספד ק"פב הייומרא
 לכ 'פב ותיבל סנכנ מ"י אבינג יבל עלקיא בר .ןמדזנ וא ונצראל wow הרקמ mp ל"ר ןירתאל עלקא

 amv 'ר עלקמ יא ןכו DN m ימא 'ר ןיעלקמ יא יבתכ
 בקעי רב אחא בר רמאו הרותה ןמ הרובק ןיינמ ןינעב ןירדהנסב אוה גזרא דבעד nox בר ךורעב גזרא

 ,שריפ םשו זגרא Dou ךורעה לעבו 'וכו בישהל םיעדוי םניאש םיטושל םלוע רפמנ
 ,םהיניב ונתהש םיאנת רטש b^ ארטא יבתכ ארטא
 nmn רטש ןוטגל רקיעב ןיטנא
 ,תוריפ רומשל הייושעש הנולמל שרע pas ינירא
 .לשובמו םימב ףורטה nep ^o גלדרא
 אתיאדכ יוגל תושיא ןיאש י"פעאו תופסות שיא תשא 'יפאו תשא היבשב תיארו ןישודקד ק'פב תשא

 השעה הז ןכ םאו כ"ע וריבח תשאב אלו ותשאב קבדו ביתכד השע אכיא מ'מ תותימ 'ד 'פב
vmכ"או ראות תפיב  mess psרשא אוהו יתירחא אשרדמ אלא ראות תפימ שרדנ אל יונל  mw» 

 תופסותב ןכו ub" ןישודיק ןיאש ןניעמשא י"שר "יפו  םייוג ל"ר םירחא תשאל טרפ והער תשא תא
 אכיא אהימ רוסיא הרהזאו nive ןיאד ג'עאו cub תושיא ןיאד ל'מקו יוג ונייהו םירחא תשאל טרפ
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 תתרוכד נ"עא הרתוהד בתכ א"בשרהו תשא 'יפא ןישודיקד ק"פב ןנישררד ראות תפי ירשמל ךירטצאדמ
 .ף'לא תואב תופסוהה יטוקילב כ'ע . . . ילכ האשעש יוגל תירב

jn ל'זר תולמו ירבד רואיבב pe םהל ושע רשא םישנא ןורכז םושרא תאז לכ ךיתעדוה ירחא G 
 ןובנהו םכחה אוהו לודגב ליחתנ .ונקתלו ומילשהל ךורעה רפס לע םנעשהב ןה ומצע ינפב רוביחב
voרשא ןושארה היה אוה ,רוחב והילא 'ר בוט םשב ארקנו יזנכשא רשא ןב יולה והילא  bamןיב  
 pa דירפה אל ךורעה לעב וניבר רשא תחת ל"זר ירבדב קר תולגרומה תולמה ןיבו םוגרת לש תולמה
 .יבשתה רפס תאו ןמגרותמה רפס תא םירוביח ינש ולא תובית ינימ ינשל רבח webs 'רו  ,םיקבדה
 םגרתמ אוה יכ ןמגרותמ ומש יתארקו רפסה תא ,nuin" : ל"זו ורבחמ לעב רמא ןושארה בפסל המדקהב
 םיתבתכו םישרשל ארקמה םוגרת לכ יתקלחש הזו ארקמה ןושלב ימרא 'שלו ימרא ןושלב ארקמה ןושל
 ןושל לכל mum ינא 'וכו ירבעה ןושל ישושב יחמק דוד un השעש ומכ אתיב אפלא ךוד רפס לע
 יחמק דוד ור ךודמ 3:8 ותוי ךוד אוהו ךוועה לעב ךוד הזב'תכרודו דחוימ שוש
 יכ קודקדה השעש שיא היה אלש יד אל יכ רמאו nno הזל םדוקו .'כו ברע שושבו רפכ שרשב "ייע
 ךורעה ורפסב ימור שי א ןתנ יבר ברה מ ץוח שיא היה אל .תולמה שרפל רובח תושעל וליפא םא
 םיאצמנה ימור וא ןוי לש תולמ םבורו םימוגרתהמ תולמ תצק איבה אררג בגאו דומלתה תולמ לע רבחש
 תווסמ 3503 וילע יתנולת התיה תאזו םואיב אלו איבה םהמ המכו ,ימלשורי םוגותב בוול
 דיו .ל"כע 'וכו תולמה רואיבב אלו קודקדב אל וב קיזחהל ררועתהש שיא םק אל וירחאו תרופ מה
 לע וראבתנ והילא אבש דע חנומ mm םשוריפ רסח רשא םוגות לש תולמ המכו והילא לע התיה 'ה
 ינשה ורפסבו .תויעבאו תוישוק ץרתמ וניא .,יבשת" םגו וקיתב תוחנומ תולמ mo המכב לבא ודי
 םישרופמ םניא םינפלמ רשא םישרש םה םכור יבשת ןינמכ םישרש רואיב וב ואב רשאב י בש ת ארקנה
 יבר ברה bp רבכו ל'זו ךורעה seb לע ותלמ ףיטה המדקהבו .םישרדמו דומלתב 5 ירבדב םילנרומו
 א"פלא רדס לע רפס םהמ רביחו הריציל 0( ד"מקתת םיפלא 'ד תנש on^ שיא Diem יבר ברה ןב ןתנ
 איבה אל ןכא ,היה דומלתב לודג םדא יכ לכואה ינפל ךורעה ןחלשכ אוה יכ ךורע ומש ארקו א"תיב
 ינא הז לעו םראיב אלו איבה םהמ םיברו . .םישרדמבו דומלתב תואצמנה תורומחה תולמה קר ברה
 nob הזיא איבה DW ףאו ללכ איבה אלש הברה םישרש שי םג .םאיבה המ לע דואמ הברה הימתמ
 wb עידוה תאז ירחאו ,ל"כע 'כו איהה הלמה ראבל אלו טשפ וא ןיד הזיא ראבל קר האיבה אל ןהמ
 ומצעב אוה לבא םאיבה אל ק"דרו ךורעה לעבש תולמה קר איבהש הז וופסל השוע אוה רשא תא
 ןריכזה אל sn םג ןאיבה אל ךורעה לעבש י"פעא דומלתב תולגרומ ןהש תולמ הברהש וילע דיעמ
 םוש ראבא אל םתצק ראבל יבל ינאלמש י"פעאו דומלתב ןייעמש ימל קו םתעידיב תלעות ןיא יב,

"nךורעב םיאצמנה םישרש הבוה ןכו ."ילצא רואיב ול ןיאש ימ שייבל אלש ידכ םהמ  Diישרשב  
 םג םאו .םתאירקב וא םתדוקנב וא םנורתפב םא רבד הזיא םהב שדיח לבא כ'ג םאיבה אוה מ"מ ק"דרה
 אוה רשא ,רובחה הז יכ טילחהל לכונ ללכב לבא ןוכנה שוריפב הרעשה לא עלק םימעפל .יכ דחכנ אל
 pi :ל'זו ומצעב אוה רמאש ומכ ov ןושלב ותעידי map םגו אוה ךרעה טועיממ ,םינוקז ןב הילאל
 ןמש ועדי אל לבא אוהה ןושלב ריכמ יניאש םעריב תומוקמ הברהב יתאבהש ןוי ןושל לע והמתי
 אל ןילמב רוצע ז"כב לבא .ל"כע 'כו הלא לכ יתלבק הנש הרשע שלש ומע יתדמע רשא לאנידרקה
 הניבב ול קלח אל יכ nav הלמה יכ עדי אל :ןמגרותמה לע יקננא 'עב רמול nans רתכ לעב לכוי
 אלש שרש איבהל אלש הנתה רבכש והילא 'ר ומצע לע ראפתה רבד ףוסו רבד חתפב םא ךאו ל"כע

 .ןניפלי טעמ קר וישודיחמ ז"כב המ רבד וב שדיח '
 והילא 'רש המ בברעל טפש טפשיו רגה אב ףראטסקוב ןנחוי ירצונה םכחה םק והילא 'ו רחא

 qun לעב qn) wm לש םלועה ןתיאל ונתיאל תולמה רואיב בצמ בישהו קלחל ליאוה
 Lexicon chaldaieum talmudieum et + םשב ארקנה ורפס Tw vno לעו וידומל לכ באש ונממש

rabbinicumרואל ואיצוה ףראטסקוב לש ונבו  owהזה תיכה הנכאו יבא תחת םוקאו :רמאל  
 לתה םימעפ המכ יכ לארשי יהלא 'ד םשל היוצו יתלב הנוכה םג םאו .לארשי יהלא 'ד םשל
 ךוד וכזעב ונל השע קוחצו now ןיאל ראבל ליכסה םימעפ המכ סנו לארשי ינב תוכועמ ףוחו
 וניתוארב ונכל דירחה mb לבא ,ותעיגיו ותדיקש לדוג לע ןוירפא הייטמנ ז"כב לבא ןתנ וניבר ישוריפ
 ינב ירקוחמ םירחא תא C3 איטחה תמאה תרטמ ואיטחהב יכ ותגושמ ותא pon אל יכ ונישפנ תרצל
 לעב תויחרכומ תויארב חיכוהש ומכ רפסמ ןיא תומוקמב ולגול תשר שרפו ל"מר תא טרפבו לארשי

 .נ"ר  תודלות |
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 יד דוד 'ר ףוסוליפו קהבומ אפורה רבח םלוע רואל ףראטסקוב םכחה bw ןילמ ךרע אציש םרוק דועו
 שלשב ךורעב תואבה דומלת לש תולמ וב שריפו דוד חמצ ורפס תא םיחופתה תחפשממ םימאפ

 ןמגרותמהו יבשתה רפס לש ןכותה איצוה ןכו םירזגה Dy ק"דר לש םישרשה רפסב השע ןכו תונושל
 תורחב לש תולק לבא ,הזלה ורפס תמרקהב new ומכ דוד nex ורפס רבח םלוכמו רוחב והילא 'רל
 םירבד רבחמהמ 027 רבכו רפסמ ןיא יכ רופסל יתלדח דודל תונוינשהו m seb איצוהל וברקב התיה

 ,ומע pum הנוהכ רתכ לעב םידיגכ םישק
 ר"רהומ תרעשהל) ונאזנול יד םחנמ 'ר bun ברה היה ךורעה רפס תא םילשהל cp רשא יעיברהו

 תוכיאה ברו תומכה ןטק סרטנוק ך י ר ע מ ורובח Longano» למנה ש"ע ןכ הנוכמ קעניללעי
 הנושאר םעפ DET .ךורעה רפסב ןכרצ לכ ושרפתנ אלש תורזו תושק תולמ nes תוראובמ ובו אוח
 mb ראופמה שרודה Up nx איספלב סופדה שבכמ לע שרחמ אבוהו ק"פל ח"עש תנש האיציניוב
 הברה 181 'מונ ם"ימ mW םירפס תכרעמב א"דיח ברה mom ,ותאמ תיזגכשא המדקה ny קעניללעי ןרהא
 יכיה ה"בית םצעב ןיבהל mn לכל ךרוצ וב שי םפדנה ןפואב ל"הזב םייסו ונאזנול יד ם"רהמ תא חבשל
 ברה גילפה השולקה יתעדל לבא ,ל"כע יתימאה היתועמשממ הביתה תא ןיאיצומ םישרפמה יכ איגס

svnלש וחבשב  enoתואמגוד המכמו  niesתונושל לש תוכרצנה תועידיב לולכ היה אלש לילעב  
 y' מ'ד y"' ןקותמ וניאש רבד ודי תחתמ אצי םימעפל ןכ לע רשא וישוריפ ואב ןהילע רשא תונוש
 הנוהכ רתכ לעב ןכו !ף'לא ms mb ג'השב א"דיח ברה ודי קיזחה omi םגו רזה ושוריפו ןואלוקדא
 דמל אל רשאכ יכ . . + ם"רהו ל'זו סנתסא ע"ייע מ"רהמ לע גישהל nbus תחכותב םימעפ המכ אב
 . + תאזה הלמה 'יפב ם"רה שבתשנ המכו ל'ז אירלקפסא 'עבו ל"כע היתוערו התנוכת דע אב אל ןוי 'לב
 ל"זו בתכ תוראפיפא 'עבו ל"כע השוע תינוי ןושל תעידי המכ תנחבו עדת ןעמל וירבד הנה ךל עיצאו

 ,ל"כע רחש םהל ןיא רשא םישוריפה ןמ ותלוזו ם"רה ירבדב ךיתיאלה אל ןכל
 ירבעב םוקמ לכב תואצמנה תושק תוביתו ךורעה רפס לע םישרש הברה ףיסוהל אנ ושא ישימחה

 ךירעמ וופפו סוניוקא םופיליפ ארקנו רמומ השענו לאכימ היה ארמגו םוגותו
 םירפסמ וישוריפ םה םיבונג 215305 עשפ לדחי אל םירבד בורב (ט'פש זיראפ סופד) תוכרעמה

 םנחב אלו .אוה ערו טעמ שדחל אב או ה ש המו ,ונאזנול יד ם"רהל ^q ר ע מ ה רפסמ טרפב םירחא
 ותנומאב ומכ יכ ושפנ אבת לא ונדוסבו vene םג ותנומאב םג ערב בוט רימה יכ .רמומ- השענ
 הכרעמהמ ןימינב שיא inn אלה ונדופ םירשי תא לבא (cp םימכח יניע ויעדמב םג רקשמ
 דוד 'ר ביבח ןורחא ןורחאו אי פפומ ןי מי נ ב ברה ל"ר םה יכ עדו ,הכרעמה אוה םג ץריו דודו
 םינוקית םע תולמ המכו המכ ףיסוהל ואבש הזב םיבוט דחאכ םינש הנוהכ רתכ לעב אראל יד
 םירכנ ידלי רשא תובית לש ןעזגו ןעבט ודלונ yos הזיאמ ונחבו ורת םגו דואמ דע םיליעומה
 תחאב םלוא .ל"זר ירבדב םינמאנ יעטנב ועטנ תורז  תורומז לש ןביט המ חורטל וברהו וקיפשי

cy»ןושלב שיא שיא ןתרוצכו ןתיווהכ הלאה תוירכנה תולמה ובתכ אלש  ww nyןכצחמ ונממ  
 המו היוצרהו הרתסנה הנוכה הלגנו תולמה ינופצמ וראבנ בתכמה ירויצ Up קרו תומיכחמ תויתוא אלה
 ירחא דועו ונל ומדנ יקותשו יפופא ידליל ז"כב ל"זר יכרב לע תורזה תולמה הנדלת יכ וניתערב עצב
 וניאו קושה ןמ ףסאנש לכ (ןישודיקב 'ד פ'רב) אנתה רמאמכ םהילעמ רמול vs םיצוחנ ונל ושרפתנש
 המו הלמה תדיל רחא קודבו sx ל"ר יקודב יקותשל אורקל םיכרצנו ומא אלו ויבא תא אל ריכמ

oweאיפסומ ןימינבל תינש דוע תאזל ,הז רבוע לש  sowי"עו תרבודמ הפשל הלמה תא קיתעהו ראיב  
 קיתעהלו תוועמה ןקתל ותוצרב יכ nim רמשנ תצק קר אראל יד ד"רו ,רבד רשפ אוצמל ויארוקל דיבכה הז
 העודי יתלב y" העודי יתלב וראבב ודצב ולצא םג ןורסחה דרפס תפשב ומע ןושלב תשרופמה הלמה
 דוד ריע ןטקה ורפסב יכ ודעב ץילמהל ונל םיבייוחמ ןורחאה mi לבא ,ימורו ינוי ןושלב השע ןכו
 רתכ ארקנ רשא דבכנ רתויה ורפסב םגו תוירכנ תויתואב ןתרוצכו ןתיווהכ תולמ הזיא תמאב בתכ
 תאז רוע + ל"זו הז ורפס תמדקה ףוסב בתכ ןכ יכ ךרדה תא ונינפל לקפל הפיה ושפנ תא היה הנוהכ
 תוימורה תולמה לכמ n^"3 ף'לאה רדסכ תוימור תויתואב mau תואלמ תוחול ינש ךל השעא
 ל"כע 'כו תוירבע תויתואב ןתאירק בל לושכמלו הקופל 45 היהת אלו וב ואב וצבקנ רשא תוזעולהו

bowיכ ןיבמ לכ בל בצעתי תאז לע  nwונוצר ודיב הלע אל הזה הלענה רובחב הנש םיעברא חרטש  
 ש"יר דע ורוכח השענש ףא יכ ורדנ םלשל ותלכיב היהש םדוק ומלוע תיבל ךלה יכ וזוע ןויבח םותסו
 לש ותרובגו ופקת השעמ לכבו (awe ןובאדל ף"כ תוא דע קר אצי םופרב ז"כב סודרזדע תודעל
 ירבח יולסערבב םינבר לש שרדמה תיבמ הרובחבש ירא וליח רבכ (nb ותואיצמב אוה רקי רשא הז רובח
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 בר לש תופסוה לש תוכיאו תוחממו .האלהו ר'כר ,ז"יח ף"זרהמ לש ע"מב 'ינ סעלרעפ י"רהמ רבכנה
 רצקמ ןאכב יתייה ןכ לע ותודע jm ךרע לכ טעמכ וזה השדחה האצוהב הונחפס רשא איפסומ ןיטינב
 .םדוטשמא 'פד ךורע יסופדמ יוכדב הטמל (ny Cy .רשפאד המ לכב רצקל יטעל יתרכ תירב יכ

 .ש"ייע הז רחאש קרפב ךורעה יסופדב רבדא ידימ ל"מר תא y" .ונרכזא רוכז ךורעה רפס ימילשממו

 .םתליעמו םתלעמ ,ךורע יסופד העבשו די יבתכ העבש nion (ה

 : ינפל םתוא 'ה הרקה רשא ךורעה רפסמ s" העבש םה הלאו

 CR m ייכ תיר) 'א ןעיוו די בתכ )

 הריקחה ר"ע םינינעה ןוותפל תאש רתי ול רשא ךורעה לש די יבתכ לכמ ןמזב ןשונ ןשיה הזה י'כ
 ודוה םורי .Franz Josef I רפיקה לש םירפסה רצואב אצמנה אוה ירובח תלעותל ינפל חנומה תרקבהו

 אילֶאּפ תומדב םיפד ז"מש ללוכ הזה י"כה .Cod» 7 השדחה הקולחה יפלו) .Cod. Nr 60 הריבה ןעיווב
 םיקלח ינשל קלחנ sn ,לודגו הפי י"שר בתכב ףלק לע םיבותכו םיפדה ירפסמ ינמיס ילב לודג
 יכרע  .תורוש ג"ל pep העבראל גלפנה ףדו ףד לכב שי ב"עק ףד דע 'א ףד ןמ ןושארה קלהב
 תולודגו תונמש תויתואב ,לאמשה דצב טעמלו quon דצב םיבותכ [Sehlagwórter] ליחתמה רבד
 mm רחבנהו ךזה י"כהל .ךרעה םינפבו ףוגב םיאבומה םיכרעה ןמ םילדבנ םימעפל רשא תועיריה ילושב
 םיטרש םיפדה nna םיבקנ וילושב הנאו TON שי ,רחא שיא דימ בותכו בוט בצמב np" ראשנה
 םידחא םילע םירפח יעיבוה ףד וחא קו ,תחשנ וניא בתכה ז"כב ףלקה תכיא תאפמ ויהנ ושא
 ישימחה sm ('וורבא ךרעהמ םויפה) ומכ ביתכדכ יחלפ תולמה הנלכת spun ףד ףוסב יכ
 יכ m םיקדה םילבחהמ םירזגנה םיקלח ינשה .(אדדא quo ודדואב ןיתינתמ תוביתב ליחתמ

 . (pm רדעהה "

 םשה ךורב.. :ןמש עבורמ כתכב ולכו ךורעה רפס בותכא ךורב ומשש תרזעב mna לחה י"כה
 םיפלא תשמח תנש שרדחל דחאב לולאב ךורוע רפסה הז םילשהל ינכזו ינוטפש

 קיתעמה 4286 גוהנה ןינמלו Y םיפלא 'ה תנשב רמגנ י"כה הז יפל ."ע"בל הש שו םיעבראו
 בתכנ ורובעב רשא שיאה םש תא אלו קיתעהש המב ונורכז תכרב וירחא ריאשה אל ונשפנ ןובאדל

 .םלוע רכזל
 'עב אצמנ ב"ע ב'ער ףדב לשמל םירוטה ישאוב ^ ב צ םשה תא ןיעב ןיע הארנ תומוקמ הזיאב קר

 : הלאה םירוט השלש ןאצ
 ןאצ ןילבקמ לבא תיבר אוהש ינפמ לאושימ לזוב ןאצ

 abb יסכנב ורמא DN vn 'מגב לבוחה 'פב םיוגה ןמ לזוב
mos?לזרב ןאצ יסכנב , 

 לאקזחי) םייחה ץראב 723 יתתנו : קוספהב תשגודמ יבצ תלמ האצמנ 'ג בצ ךרעב 'א דומע yn ףדב
 .יבצ םשה לע כ'ג םיִרומ םישוגרה רשא ('כ ,ו"כ

 : םירוטה ישארב יבצ םשה תא כ"ג אצמנ א"ע ז"ער ףדב

 רוהט אוהו ותחדמ הדג הרעמנש ןונצ

 ןושלבו אלגופ ןנבוד אנשלבו הועמנש םימב
 .א"צורמרא ז"עלבו לגופ לאעמשל

mpםושל שי  pyייבא 'עב קוד צ תלמב םישוגדה לע ונתריקח , o»עב ' "p sm bmהז יפלו(ב'ע  
 קתענ ונעמל רשא שיאה םש וא קודצ 'ר ןב יבצ היה קיתעמה םש םא בטיה רובל לכונ אל
 .יבצ קיתעמה cun קודצ קו וא יבצ 'ר ןב קודצ היה

 יתחמש : הזב םיבותכ םשו הנותחתה הצקב הטמלמ ב"יק ףרב 'א םעפ תלוז י"כה ילושב ןניא תורעה
 תיגוס לע תומוקמ הארמ י"כ ראשבמ רתוי איבמו דאמ דע תובוט י"כ לש תואסריג .ךתעושיב

 לכא תואצוהה בורבכ "3 תלמב םירצוקמ םניא ך"נתה יקופפ . . .יד ארמנ ב :ןושל תמישרב ס"שה
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 הגש קיתעמה .דחא ה"ד ךוע תחת םינוש םיבו םיכוע םימעפ הזיא םיצבוקמ וניחור תורמל
 ותנשה רצוק לע טופשנ םהמ רשא תומוקמ המכב הנגשב ותכאלמ התשענו האורב םימעפל
 בל לע הלעי רשאכ mpm םיונשמ x5 ןגמ אוה רשאב ומע תוצרל  לכונ םלוא  ,י"כה ןכותב
 םיליעומ םניא יכ םהל בשחי ילילפ ןועלו (הטמל יולפערב די בתכב "יע) םימכחתמה םיקיתעמה

 .שדוקב םילעומ קר םנוקתב

 ןמוקמ ודקפנ רשא תחת י"כב תואצמנ ןלוכ טעמכ ןינעה שרפל ןתנ וניברמ תוניוצמה תורוצה
 קרפ לכ רחא «main םה םינושארה ,םילודגהו םינטקה םיזורחה ןכ ומכו ,ךורעה  תואצוהב

 mW רחא םיאבה םיקרפל ךורעה רדוסמ תירקיעה הנכהה יפל יכ me mW לכ רחא םינורחאהו קרפו
 תואל ;ז"ט -- 'ג תואל ;א"כ -- 'ב תואל ,םיקרפ 'כ םנשי 'א :תואל יכ עדו שרש לש תינשה
 ;בייי -- 'ם תואל ;ח"י -- יח תואל ;ב"י -- 'ז תואל ;'א --'ו תואל ;'ט -- 'ה תואל ;ו"ט -- יד
 תואל ;כ -- 'נ תואל ;א"כ — מ תואל ;'כ -- 'ל תואל ^n; -- 'כ תואל | ;ז"י -- 5 תואל
 ;ט'י -- 'ר תואל ;ח'י -- 'ק תואל ;ז"ט -- 'צ תואל ;'כ -- 'פ תואל ;ז"י — יע תואל ; טיי --ם
 יפד תא תוברהל אלו ארוקה cvy תא תואלהל אלש .םיקרפ ח"י -- 'ת «ms ; ב"כ -- 'ש תואל
 הצילמה םעונו רקי םהב ןיא םג םא םיקרפה ירחא םיאבה םינטקה םיזורחהמ םידחא קר איבא אובמה

 .םעטי ךיחל
 : הזכ זורחה ישארב ןתנ םשה תא אצמנ ריירוהא רחא ב'ע 'ו ףדב

 ,יעיבר ךוע קרפ םלשנ
 .יעיבש שדקמל m תראפת
 .ישימח קרפ wei ליחתהל ישמחי םצועו ps רידאו רואנ

mnרזנה טעל רגמי דז קרפ לחתב לענל הלהת םלשנה גז קרפ :אתגז רחא ב'ע ט"ק , 
 .יעישומ תרזגב יעיברה הז הנה ישניאל ינממ ישילש קרפ poo :ןוהירדז רחא םש
 ,יעיבשה בכורל pm יעיבר קרפ קלפ : תילז sms ב'ע Up ףד
 = .ישדק ןמאי ידי יששה הז לחתב ישאו זועמל ןור ישימחה קרפ םלשנ :רייז רחא ב'ע p^ ףד
 ינחמשי יעיבש קרפ לחתב (wen qus bx" ןוצר חלוש ww" קרפ תלסחב : רכז רחא א'ע ב'יק ףד

 .עבש תוחמש 'ד
 : תצק יונישב ויזורחב כבוסו ךלוה הזכו הזכ

 Y^n תוא ףוסב םיזורחח ירישו .הזה רוביחה םינפב ומוקמב ואובי mee ms לכ רחא םילודגה םיזורחה
 לש ןושאו סופדנו יולפערבו םאטשרעבלאהו ןעדייל י"כב = ,'ב ,'א Y י"כב המה אלה
 ,ה"יא הז ירוביח םויסב בותכא יולסערבב םינבר לש מ'היב ירפס רצואב אצמנה ךורע

 C3 Y ייכ) 'ב ןעיוו די בתכ ('ב

 ללוכה .Cod 10 השדח הקולח יפלו .Cod 60 ןעיווב ירסקה סירפסה רצואב אצמנה ינשה די בתכה
 תחת הלפש הגודמב דמוע לבא רדהו הפי בתכב בתכנ לודג אילָאפ mes ףלקב םיפד ז'ש

 ,ל"נה י"כהמ רמגנו השענ הזה י"כהש ןימאהל הטונ הנושארה הפקשהב anbyum ונורתיב 'א ו"ו י"כ
 ,ערוג םעפו ףיסוה םעפ יכ ,וירבדב תוטמשהו תופסוה y" םיימצעה םייונשה הריקח ןיעב טיבנ os םלוא
 רסוח לע קדצב רוזגלו ועבנ דחא רוקממ אלש רוריבב טילחהל וז וניתרעשה תא בוזעל ונחנא םיחרכומ
 איה םג םא) הלמה ץצקל הרספנה וכרד 208m sewn אטחל .רבחמה no pin sow קיתעמה תעד
 ,י"כ ראשב גוהנכ ,הילא הבורקה הרושה תלחתב תינש הבישהלו רוזחל ילב הרושה ףוסב האבה (הלודג
 תפשב דמועה n4 ךועמ לקשמה mas םימעפ הנשמ יכ לע ,לושכמ רוצל ונל אוה רשא וב ער םומ םג
 דבכת ז"יעו ןינעה ותוא לש בתכה ףוגב שלושמו לופכ םיאבומה םתואמ תילאמשה וא תינמיה העיריה
 םג .ןינעה ותואב וב רבודמה שרושהמ הרשיה 'יגו הנוכנה האירקה איה הזיא תעדל וב םיגוההל הדובעה

Wuםימעפ וב  mi?םיקלחנ םיפדה — ,דחא ה"ד לקשמ תחת םיצבוקמ םתומצעב םינוש םיכרע  
 pon רמגנ םשש ינפמ) Y'y Yap ףדב ץוח תורוש ד"מ דע ד"ל ללוכ דומע לכו םידומע העבראל כ'ג
 ,םידומעה דוריפ ילב םיבותכ ינשה קלחב ח"ער דע ו"מר ןמ םיפדהו ,ןימיה דומע קר אצמנ (ןושארה
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 םירסחנ םלוא  ;'צ ,'מ ,יל .,יט תויתוא לש ץוח ןושאר י"כב ומכ הז י"כב םיאבומ םילודגה םיזורחה =
 PR .ןושאר י"כב תואצמנה ןתואמ תצק יונישב ןנשי תורוצה .םיקרפה ירחא םינטקה םיזורחה ירמגל
 'וכו ינרטפש ךורב םויס ול שי י'כהו .קתענ ימל וא קיתעמה םש תא ונל עידומה םשור םוש הזה י"כב
 רבכ הארש ןעי ובתכ רבסו רימג אלד דחא רפוסו בתכנ תרחא דימ הזה םויסה לבא 'א ^Y "55 שממ

 י'א Y י"כ לש םויפה 'ב ^Y י"כ לע ףיסוהל ותעדב רטגו הזה םויסה Dy 'א ^Y י"כה ְי
 הרושה תחת ם ל א 'עב ב'ע ו'ט ףדב תחא םעפ קר הזה י"כב םיאצמנ םניא קיתעמהמ םיעגונה םינוקת

 DN הנוכנה האירקה ךרד תכילהב העות ךלנ םג םאו .תוטמשנה .תולמ הזיא איבה .S הזכ ןמיסב =
 תועגונ תונגשהו תובוט תואחסונ ול שי הזה snb pi" תאז לכב 'א ^Y י"כה תמועל הזה י"כה דימענ אל
 : ל"הזב אניטל ןושלו בתכב םיחבש ירבד ואצמנ vcn ירוחאב בותכה רעשהב ,רימג אלד קיתעמהמ

Lexicon Talmudicum explicans difficiliores voces in toto Talmud oceurentes 

compositum a Rabbi Nathan filio Jechiel Romano A* condito mundo juxta 

Hebraeorum supputationem quater millesimo octingentesimo sexagesimo primo 

seu .\" 4861 a diruto templo  Hierosolymitano A* 1003 [1033 : ל'צו pp] vide 

epochas hasce in extremo libi Est rarus et magni prety codex 

accuratissimo exaratus. 

Ex libro Sebastiani Tengnagely Belgae 

I. U. D. August.. Cons. et Bibtiothecar. 
% 

 5 ייכ) ןעדייל. די בתכ ג

 .Mss. Hebr. Scaliger Nr 5 ןונגיס תחת 5553 דנאללָאה תנידמב ןעריילב רשא ללוהמה םירפסה רצואב
Solior 0.םלוכו םיקבודמ וידחי םירפס השלש  Tnםיעשתו תואמ עבראלו םיקתענ דחא רפוס  

 CD ףד דע 'א ףדמ קורפ ןבא לש mme ללוכ דחא רפס י"כ .םיבותכ םירבע ינשמ םיפד
 יכה ןורחאהו ae ףד דע ד"פ ףדמ ללוכ טארבל ןב שאנוד הרבח רפסה הז לע תרקב אוה ינש י"כו
 ילושבו םירוח עצמאב ול שי ןשונ ןשי ףלק לע הזה vin .ארימג דע ב"ע ה'פ ףדמ ךורע י"כ אוהו דבכנ
 בתכ ןיבו י"שר בתכ ןיב דמועו דאמ דע רדוהמו הלועמ בתכה .םינפב בתכה קזוהש ילבמ םיעקב ףלקה

. * 

 תינשנ הרושה תולכב תכתחנה הרושה gie n»n .הרושה עצמאב ןיב םשוה הדצב ןיב ^om ךרע .תעבורמ
 ףוס ו"ער ףדב ןושאר pon ףוסב ומכ םימעפ והזיא .'א ו"ו י"כב ומכ הילא הבורקה הרוש תלחתב םעפה דוע
 דצב תומשרנו ,תבתוכ די התואמ תוהגומ תובית הזיא vn ירויצב רייוצמ ליחתמה ךרע ,ף כ 'עב ב"ע
 .ףולקה new הצקב |--------...- הזכ ןונגיסב (nume המלש הרוש הפסונ ן ט רט 'ע 73 ףדב .העיריה
 םיקלחנ הז י"כב pi ,ןוסכלאב המלש הרוש nini םלו על לב א תובית םדוק ם ר 'ע ד"מת ףדבו
 ול שי ד'ויל לבא] .םיקרפ ^i 'ת תואבו ,ג"י םנשי 'ז תואב לבא 'א 'וו י"כב ומכ םיקרפל םיכרעה
 .[םיקרפ ז'ט ap Um "אר לש ע"מב גרובנערעד םכחה ש"מכ אלו םיקרפ r^ "Wo €U7 י"כב ומכ
 : ב'פסב bn ןתנ םש לש ת'ר mn קר ןאכ קיתענו םינושארה םיקרפ העברא רחא קר ואב םינטקה םיזורחה
 ליחתהל ישלשי חכו זועו ןגנא תוניגכ ,ינש תעלותכ םודא ןיבלמל הלהת ,ינש קרפ ךורעה 3032
 ומכ םנשי תואו mw לכ רחא םילודג םיזורח לכא ,ורסחנ םיקרפ ראש יזורח ,ישילש קרפ לופחלו
 pon םויס בורקב לבא ,השמחו םישלשויתורושו םיעקב ינשל םיקלחנ םיפדה ',יוארה םמוקמב םכירעאש
 אמגודל .תוחא די םג תטלוש הזה י"כב .הגילפ ילב םלש רצב הביתכה ד'פר דע ז"ער ףדמ ןושאר
 ת"רו ץראה םעו עשר םשא ןושל יאמשא ,b "wm^ : ל"הזב יאמשא 'על הפסוה שי ב'ע ז"כק ףדב

^bכ'ג ט'כק ףד ןותא 'על "עורת אל 'גרת םשת אל ץראהו ,ץראה םעו הממש ןושל  Tbיא תרחא " 
 ףד 'א םט 'על ;ונערי pos אלו קליח אל ןילוחד ק'פ i^g יב pon 'עב sy ons לש 'גרת ל'הזב

 .ם"כ ל אב אצויו תלמ ןקתנ ז"מר |

CÓג'א"ב :הזכ דקונמ גאב ה'ד ךרע יכ יתאצמ הז האר לבא ונעדי אל קיתעה ימלו קיתעמה היה , 
 םשו רפפה ירוחאב דרגנ בתכ ג"ע בתכהמ חכומ הזו הנש תואמ שמח םדוק תוחפה לכל בתכנ י"כה

 bn" השמ 'הומ ןב יכררמ 'ר םכחה qnm אדילוטמ םוקילא רב בקעי ל"הזב םש בותכו הנוקה םשרנ
 כ"או  .ל"כע םיבוהז ^p דעב v'cp רדא ^n םויב לודגה quy רפסה הז יתינקו .ןי לו ט 'ר הנוכמה

g 

4 y 

4% 



NERVES S dy POR, DIT IS UPN 1s PRS ] 00 Adan 
VER N"— 0. «d , xh u^ 

SITE SEU 

 לש ויבא היה pep 55.553 ןילומ הנוכמה יולה השמ 'ר םשו ons שיאמ רפסה הנקנ רבכ ר"סק תנשב
 םשב א"ריח ירבד םינכ דאמ nbi = .ל"ירהמ הלהתל הדוהיב עדונה ומשבו ןלומ הנוכמה יולה בקעי ^
 השמ יכ הש מ ארקנש ויבא ש"ע ןלומ ברהל ןינכמש הארנו : ל'זו םש בתכש ל"ירהמ y םילודגה
 יכ איבנמ ףידע םכחו .ש"ע 'וכו ןלומ הנוכמה השמ ^N ףד ןיטיגה תומשב ש"מכ ן לו מ ותוא ןינכמ
 תורוצה ,תואחפונה ןינעבו .ןילומ הנוכמה : ה ש מ היה ל"ירהמ לש vis םש יכ לילעב neo י"כהמ
 םירשימ הניזחת Toy רשאכ הזל הז  םימיכסמ בורלו 'א €" י"כמ הזה י"כה beu אל תולעמ ראשו
 ע"מב גרובנערעד nb" ללוכה םכחה הלעה ךורעה יסופדמ תונושמ תואחסונ 'פ ךרעכו .יתופסוהב םינפב

 .ןעדיילב ותבשב טפש ויניע הארמל רשא ל"גה נ'אר לש

 Up» ייכ) טוהאק די בתכ ('ד

 דיעמ רשא בשו רבוע תונובת שיאמ םירקי םימדב ויתינקו יל ךיישש ןעי ימש לע יתארק הז ךווע י"כ
 ,םיריבכ םימימ ותחפשמל השרומ הזה י"כב קזחומ תויהל וילע הרפש תלחנ יכ ץראו םימש ומצע לע

 ןושאר קלח יכ םירמוא יתעמשו ךורע לש ינש pon sem ד"מל תואב ליחתמ הזה י'כה יכ דואמ יל רצ
 ריינ לע םיפד ם"ר ללוכ n" רשא ינשה קלחה .א מר א פ ב םירפסה רצואב י"כ ץבוקב חנומ cw ןב
 אוה תורוש ז"כב םלש דומע בחור ינפ לע בתכה .לודג טראווק וא ןטק אילאפ תומדב בעו ןשונ ןשי
 תעל הבורק הזה י"כה תביתכ ny .דרפסמ ודי בתכ יפל היה רפוסהו תופי יתלב תויתואב אטישמ בתכ
 תנשב בוט לזמב השא .יתחקל : ל'זו י"כה ירוחאב םישרהש רדחא יבתוכ תרעהמ עמשנ הזו ,ד"ל י"כ לש
 די התואמ בותכ הטמל תצקו ,ל"כע הנלכ לע תילע תאו ליח ושע תונב mas ןמיס הל יתישעו א'ר
 יתישעו הליב mw תב יל דלונ ז"ר תנש ןסינ שדוחל רשע העבש ova :ל"הזב רוחש רתוי טעמ וידב
 תמאל בורק ,הפוסכ רתוי י"כה םינפב vm תויהב ,ל"כע תולגדנכ המויא «nen הרב ,הנבלכ הפי ןמיס הל
 ףדה ירוחאב ומשרג םהיתומשו cus םילעב ויה הזה י"כהל ,הנש תואמ שמח qus py י"כה יכ
 הזה י"כ לש תואחסונו תואסריג .הרושה עצמאב וא דצב בתכנ ה"ד ךרע .ו"קשירפ לאפר ארקנ ןורחאו
 'פ תואו. ;א"כ 'נ me ;ב"כ ללוכ ם"ימ תוא יכ לדבהב ךא םיקרפל דרפנ הזה י"כה םגו .הנה תובוט
 קר םנשי תויתואה םויסב םיזורחה לבא ,וטמשנ םינטקה םיזורחה .םיקרפ 'כ 'ת תואו ;'כ 'ר mm ; ט"י

 ,םהמ הזיא םושרא אמגודל by ו"ו י"כ יזורחמ םינושמ ;
 : ת"ר רובעב ל"צ ילוא] ליחתא ,דמלמ תעד לאל הלה ,רמלה ךרע םלשכ : ד'מל תוא evo רחא

 ,ם'ימ qv [ליחתנ
 < = ,ךטסה תוא qw ליחתא qum םוחר לאל הלהת qu ךרע קילס ijs ms םויפ רחא

"UNרזועה ךורב ,ךמס ךוע םלשנ : ךמס תוא םויס  qimלחאו  qo»שי ארובה םשב .ןיע  NB 
 Jb םדאל םש רשא םשב א'פ Tw לחא ,ןעייסד אנמחר ךורב ,ןיע ךרע םלשנ :ןיע ms ovo רחא

"DNםויפ  msםיזורחה כ"ג ונשנ 'כו ידצ .א'פ  Abs 
 ,אצומ ןינעה ובו ,ךורע לכל ונחלושו ,ךורב לאל הלהת ,ךורעה רפס םלשנ : ל'זו בותכ seen ףוסבו

 ,וב ואצמנ ןישוריפ המכו ,תורמגו תודגהו תוינשממ ,תורומחו תולק msn xm אוה רשא לכב
 שלשה ,תוחילשב םג תוביתכב םא ,תונובתב שלש םירבדב emm םדאה לכש ampz תולודג תומכחו
 .םג תושחל םא ותמכח הרומ חילש ,תוסוהמ רקי לכש בוט ,ולכש הרומ nes בתכב ,תוסתמה איה

 .תונמאנ וימימ בידנ ,ותבדנ לע תוא ןתמה ,תונעל
 ןה תוטעמ תרחא דימ תוהגהה .הז י"כב םנשי רוזניצה תמחמ ךורעה יסופדב וטמשנ רשא םירמאמה

 םש רשא תלכת 'עבו 'ב לחת 'עב «pe ישילש o תופסוה my ym ome 'עב £3
 ריעהל "6 ma די תינבת וא € הזכ ?b 7x5 pe^ םימעפ המכו nec רועו ,ם"במרהל הקזחה די ןייוצמ

 B vs ,םימלש םיכרע וא תומלש תורוש וטמשנ יכ ארוקה תא

 , ,(ביה ייכ םאטשרעבלאה די בתכ )1

 אלפנה רקוחה ירידי אוה הזה י"כ לעבל תודות ףלאו תוננר עיבהל בוט רבד יבל שחר הזה י'כ רות עינהב
pnsודפחב רשא 'ינ םאטשרעבלאה םייח ןמלז המלש 'הומ ללוכה םכחה ,הרות ידמול יריב  

 דע 'אמ תויתוא ללוכ א"ח ,םיקלח ינשל קלחנ הזה י"כה ! המלש ותרכשמ mnm הזה י"כה תא ינליאשה
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 לע בותכ לודג טראווק תומדב םינמסנ יתלב םיפד א"פש םהינשל שיו .ב"ח ארימג דעו ןאכמו ללכב 85
 םיכרעה bm ןכ לעו הצחמ לע הצחמל ד"עש ףדו תצקמב ךתחנ 'א ףד me »5 ey דומעה לכ ינפ
 .אנוש 38 Tw לש העש לכד 'מגב :תובית דע אבו א Toy לש ןישרוד ןיא 'פ ןנישרפמדכ תוביתמ
 mme bn :בותכ ןורחאה qum .י"כה םתושרב היה רשא םישנא תומש תמישר ללוכ םויסב די בתכה
 בשות א'ייזי יצליצנוממ ףסוי ה"מכ לא ךורעה הז יתרכמ ךיא ה'הלז טביירט pesi ר"רהומכב קחצי ינא
 ודיב mm ןעמלו א"ייזי ונב יח לאונמע ה"מכ די לע יתלבק תועמהו ו'סר לירפא 'ז 'ד םוי ovn אנידומ
 ה'חזש ר"רוהמ ת"שכ ידידי תא לאשאו .א"יל ^o הנשו שדוחו .םויב הז יתבתכ היארלו תוכזל תודעל
 ו'י'ת'כ'ר'ב ךל ךל רדפל ה םוימ תרגיאב ובוטב יל בישהו הזה בתכה ןכות תא רותפל לכוי םאה
 by בתכש המ y Traboiti" טיבארט אוה ילוא טביירט יכ הז לע ריעהל cim — — ibm ק"פל
 םכחה בתכש המו .8 דומע ו"מ הנשו 117 דומע 3^ הנש ריכזמהב רעריינשניימש םכחה תאז החפשמ
 לני םהרבא 'ר םג Monselice אוה יצ ליצנו מ ,96 דומעו 16 דומע 'ב הנש ולש ןיצאגאמב רענילרעב

onnר"רהמכב 5« םהרבא : בוט חקל ורפסב ומצע תא  mamלע 'ד תולהת םירפסמ 'פו יציליצנוממ  
 ,ל"כע ןמא יהי הכרבל ת'ר אוה N'"5 ,ג100688 ריע איה הנידומ .יצליצנוממ man 'רמ אוה הריש יקרפ
 םירבדה הלא רפסב יכ ףיסוהל x^ לומתא םוימ יבתכמ לע. ל'זו וב בותכ ףדנ הלע יתלבק ותרחמו
 תמכסה יתאצמ (ו'כש הבוטנמ) ירמתה sov אפורה תב רמתל אזורוטניו לאומש qni רשא טג ד"ע
 pi טובירמ קחצי 'רב יכדומ  תמיתח bn 'פב יתאצמ םג aen ריִעב יציליצנוממ קחצי ר"רהמכ

novףוסב 'ש תואב שביירט תורקל יניעב הארנ י"כהב בטיה יתיאו רשאכ םנמא .טובירט לאנתנ 'רב  
 ל"ג ןכלו ,טוברט םש דימת בתכנ רשאכ תונורחאה תויתוא ינש pi אצמנ אל םגו b תואב אלו
 ןנחוי ר"רהומ תא איבמ ג'ס D" ןולוק י"רהמ 'בושתב 'ייע Treves תחפשמ אוהו שבירמ תמאב אוה יכ
 (ה"ש האיציניו) אתליכמה רעש לע םג ,ט'צו ד" ,ג"י D" ש"ייעו שיביירט םושרג בק 'יפבו .שיביירט
 שביירט ןנחוי 'ר םכחה איבמ םילהתל איתע ש"ו תמדקהב ןכו שיביירט שיא ו'צי ןנחוי ר"רוהמ אצמנ

"yתחפשמ לע ש"מ  revesדצ 'א הנש רעכיברהאי ורפסב מ"דפפב בר ללירב םוחנ 'ר םכחה ל'נה  
 .בהזה ונושל y'« ,האלהו

 םימי\ הששב תבשב ישילשב שרוקה תדובע תכאלמ םלשוהו ל'הזב ב'ה י'כב בותכ רפסה םויסבו
 ר'כב השמ y" םלוע תאירבל םיעבשו הששו האמו םיפלא תשמח תנש ןושאר רדא שדוחל

 דע יערז ערזו יערזו ינא שדוקה ירפס ראשבו וב תונהל ינכזי אוה ומילשהל ינכיזש םשה b והילא
moשומי אל ביתכד ארק ילע םייוקיו תורודה לכ  sebוב תיגהו ךיפמ הזה הרותה  povןעמל הלילו  

 די ול ביצה קיתעמה רפוסהו ,כ'ע ליכשת זאו ךיכוד תא חילצת זא וב בותכה לככ תושעל רמשת
 שלש ודקנ םגו man ,'א שרק ,דקרפ ao םיכועב תרכזנה ה ש מ npn ודקנב רפסה םינפב כ"ג

 .השמ "^n אוהו הרו תה" הנ תנש" סם גרפ מ" הזכ דעס 'עב תויתוא
 n'— ;איכ--'נ ;ז'ט--'ל ;'ט--" ;א"--'ט ;א"כ--'ח ;ב"כ ללוכ 'ב תוא יכ ריעהל שי םיקרפ ןינעב

 םילודגה emma לכא וטמשנ םיקרפ rmm" .'א ו"ו י"כל םיכסה םיקרפ ראש רפסמו םיקרפ ז"י
 וקחמנ רוזניצה לש ירמאמ .וטמשנ 'א ו"ו י"כ לש תורוצ הזיא םגו ,תואו תוא לכ רחא םאיכאו םנשי
 'עב אמגודל הלקנ לע ןרתפל לכונ ט"קו y ו"ו י"כ op םתאוושהה y לבא תוביתה ךותב בע p ורבעב

p'mקחמה ל'צכ : ps "bןינעתמ ןיא ןושארב : ל"צכ 'ב ר צ ג 'עב ,ריינה אוהש ןוילגה לע בתכנ  
"JBםיברב ולישבת חידקמש ל'צכ 'ג חדק 'עב ;אוה םהלש נוט םויש ינפמ םירצונה  jw»ושי  

 ירצונה ושי : ל"צכ pen ,ירצונה ושיל והואלת חספה 'עב jm רמגנ 'פב ,ל"צכ 'ב ב ר ק 'עב ,ירצונה
 םשו ס כ 'עבו המ כ 'עב תולודג תופסוה יתש שי bx דאמ תובוט י"כה תואחסונ .היה תוכלמל בורק
 רפוסה לש וסמלוק הטלפ תויעט םימעפ המכו n55 יכ דחכנ אל לבא  .םייחב יקלח mm DN ןאיבא

 .קיתעמה

 .(ר'ב ייכ) יולפערב די בתכ 6

 יולסערבב םינבר שרדמה תיב לש םירפסה רצואל ךייש (^y ף'זרהמ snb יל לאשוה רשא הזה "כה
 ריינ לע תצק לודג אילֶאפ תומדב הגלפה ילב דומעה בחור ינפ לע תונטק י"שר תויתואב בתכנו
nipט'ר ללוכ י"כה .ףלק לע  mbדומע לכו  pneהמהב תוביתמ רסח ט"פ ףד .תורוש ז"מ — ה'מ  

 ,י ט תבית דע no qw לש החממ תביתמ ג'יק ףד wen ןכו ספט ךרע דע ןעט ךרע לש לעבו האממ
 menn אלממ קלח ריינו niv y דע שרפ 'עב ם ו ש מ תוביתמ וכתחנ א"סקו ס"ק ףד ונייה ןיפד ינש

g* 



— LII — 

 ריב י"כ אלמ ןכ לע ותקתעה ןכות 555 pan אל יכ דע היה רעבו הניבב ול pon ps קיתעמה רפוסה
 שיא ובתכש רחא י"כמ קיתעמ רפוסה תינש nsn .דאמ תולודג תואיגשו תובר תויעטמ ויתודג לכ לע
 ףיסוהל היה וכרדמ יכ סונוא 'עב תורורב תויארב יתכראה הזה ךרובמ רפוסה לע was היה ומשש
 ליכסה םימעפ הברהו ןתנ וניבר ירבד ןיבו וירבד pi לידבהו שירפחש ילכמ ךורעה לעב ירבדל םינפב
 םירבד םימעפל םימעה יכ ןידה תא ןתיל ריתעו ולוקלק והז ונוקיתו ןקתל בשח אוה יכ ףא ושע
 ךורע די יבתכ ראשב ורדענ רשא תולודג תופסוה הזיא םושרא ןאכב (jm וניברל תמאה jb םיקוחרש
 יפ כ תובית רחא :ןה הלאו .ובלמ ךרובמ רפוסה הדבש תופסוה ןמ הנה qme voy חיכומ ורוזיאו

qvxעב העשה ' nbnיכ 7^5 אצנגמ ימכחמ ןניעמש לבא : ל'זו ר"ב י"כב בותכ  owתעובש לופת  = 
 הנעט ןהל לופת םא ץראה ימעל םגו עבשי אלו לארשי www ןידופ [I] םימכח דימלת לע יוג לש
 ידימלתל ןיאנוש ץראה ימע יכ ותלודגמ ams דירוהל ותוא עיבשהל ידכ ][ םימכח דימלת לע
 px nb הרותבש תוללק ינינע לכ האלמ תחא תרגיא ןיידה בתוכ [רתויב ל"צ] רתויכ םימכח
 השעת םא ינולפ ןב ינולפ התוא עיבשמל ותואו וחולש דיב התוא ןתונו םימכח [ירבדב ל"צ] 9( ירברב
 רמואו םימותי וינב ויהיו ומש אהי אתמשב לארשי ןיב התוזבהל ידכ pon דימלת אוהש ינולפל הז
 םיערו ונא יכ םימכח דימלת ותוא עיבשי אלו ץראה oy דחפיש ידכ תוללק לש תרגיאה ארק וחולשל
 ןירופא םנוממו ןירוסא םה יכ ץראה Dp לשמ nns הטורפ תחקל הצורש םלועב םכח דימלת ןיא יכ
 םימכח דימלת עבשי יכ ונעמשו .ותלודגמ [pon] דימלתה הז דירוהל m'y אוהש עשרה הז ונתי ךאיהו
 תחתמ ח'ת תא עיבשמה תחפשמ ודבאיש דע ישימחו ינשו ישימחו ינש ןינעתמ ןיד תיב סנואב ה'על
 לע ןיעטי [תוער ל'צ] ny תודמ לעב pv אמט עשר wy אביש איה הלודג הלפשה יכ םימשה
 יכ ל'ז וניתובא ימיב mme השעממ הרב פ ונידי בו ,ועיבשיו הרותב קוסע וימיש םימכח דימלת

m"ןיעטה דחא  n'y voyהעובש  mmח'ת ותוא  epiינולפ הז יכ רמאו םינפ תוזעב ה'ע אב  mim 
 ותוא חינה אלו הלודג הייכב הכבו וינפ ורווחתנו ח"ת ותוא להבנ ךכו ךכ יל חקל יל השע ךכו ךכ בושח
 ורבקל וצרשכו עשר ותוא תמ םיטעומ םימי רחאלו ה"ע לש וינב ותמ העש התואב ועיבשהש דע ה'ע
 יוא רמאו חווצ אוהו םימשל דע ויתומצעב קלוד שאה ןיאור vm והורבקת לא הרמאו לוק תב תאצי
 הרותה וז ותשא איה המ םימכח ורמאו ינממ תמקונו יתוא תנד ותשא ירה דימלתה ותוא עיבשהש יל
 םייחה pp פראי הרותה bp פראיל הצורה לכ הסרואמ אלא השרומ ת"א השרומ השמ ונל my 'אנש
 י תא'צמ : ל'זו 'א רנ םויסב בותכש המ איה רפוסה ךרובמ לש ויתופסוה ןמ ןכו .ל"כע .הזה םלועה ?יח
 ידיב שי רפוסה ךרובמ ינאו :רפסה ךכ רמאש 055 קיתעמ יתייהש ךוועב בותכ
 ןיכלוה nm nns הנידמב הייורש nns המוא וניתוביבס יכ רמא ילאעמשי שיאמ יתעמשש הרבס
 יל רמא םשל ןירדו ןיכלוה ולוכ םלועה mmm ול יתרמא תומ הנידמב ןיאו pese הורעה יתלוז םימורע
 רתוי הכרואש רתויב הכורא הנק ןהל שי םיעבשל וא הנש םיששל ןהמ םדא עיגישכ ךל רמוא ינא
 הלילו םמוי קלוד שאה הבו רתויב הקומע תחא אמוג היתחתו ץראב הנידמה ץוח הצוענ איהו המא האממ
 ןיחמש ym ןהירחא ןיכלוה יגולפו ינולפ רמוא הז קידצ וניצראב )0( 'מ ןירמוא םתניכשל ברקל ןיצורשכו
 םהל ןיננחתמו ןהמע ןיאב הברה ןיטוש ןהמ שיו ןיכלוהו םהישארב םימשב ינימ השועו ןמצע ןיציחרמו
 pm םירמוש םהל שי הנקה bus ןיעיגמשכו ןהמע תוכז ןיידע םתישע אל susp םתא םהל םירמאיו

cuminתורועה ןתואמ ןינהנו םוקמה ותוא לעש תורועה וטישפיו םתוא וקשי שאל ןיתושמש  w" 
 קילדמו דחיב השמח העברא השלש ןתוא ןירשוק דחא ןפואב אוהש הנקה שארב אוהש לודג לבח םהל

mns ^x]הנקה שארל ועיגישכו םילבחב הלעמל ןתוא [יל הארנ ןילדמו םש בתכ ההיגמ לעב הזיאמ . 
 החמשב ןיפרשנה ןתוא יבורקו ןיפרשנ דימו שא לש אמוגה ךותל םילפונ vo qm qme םילבחה ןיריתמ
 ןתוא וקשניו םהיבורקל ןלוכ ואובי םימי השלש רחאל ,ןהלש הולאל הנתמ תתל וכז יכ התשמבו

joינולפו ינולפ המשו ןדע ןגב שי תוחמש המכ םהל םירמואו ןינוע םתייה הנא םהל  pawןילכואו  
 רבתסמו םלועל ןיארנ אלו ןיכלוה דימו ונומכ השועש ימ ירשא ךשוחב אלא ןאכב ons אל ןיתושו
 לכמ לארשיב רחבש םוקמה ךורבו .םוי לכב ןמצע ופרשיש דע םהב לתהל ירכ םהל ןימדנ םידשה יכ
 nri .ל"כע my ןיא תחתמ ץראה לעו לעממ םימשב םיהלאה אוה 'ד יכ תעדל בל םהל «in תומואה
 ,ו'כ ה'כ ףד האיליסאבב ספדנה ןימינב 'ר לש תועפמב הזכ השעמ טעמכו הז לע «in היגמ לעב

 Uy .ןייבגוד ןיארקנה שאה ידבועמ ןימינב בר םש רפס mb בורק תמאבו ל"כע

 םימעפ גילפה אל m רובעב בתכש המ ןיבה אלש ןעיו pow רב היה אל va י"כ קיתעמה רפוסה
musתא תוניוצמ תויתואב  n^ TWךרעה ףוריצב ובתכ קר  t^pתחת םיכרע המכ 15523  



  ; unי :

 = --רתויב תולגרומה תובית ישארה רפוסה טשפ העידי ןורסחמ : תינש תאזו .השעי אל ןכו דחא ךרע גופס
 ו'ב י"כ לש רפוס ןבר תיב לש תוקוניתל 'יפא עודיכ ןגבר ונת mano רוציק אוהש ר"ת מ"ד .תועטב
 ,ץעב ,לפנה ןב ,'ב רזב ,'א לוב ,'ה תא ,הירמחא ,באחא CUN ,איתוא ע"ייע וניתובר תובושת : הזכ וטשפ
 - בתכ שוריפב c3 לבא וניתובר תובושת תוביתל (ימלשורי nuum "n רוציקה טשפ זכזב 'עבו .רקב
 סופדב םג יכ עדו .המודכו 5353/3 רב «yy ר"ת לגרומה ^n תחת ןגבר ונת המלש הביתכב
 = ה"'ד TW תחת םינוש םיכרע םימעפ המכ וללכנ םש םג יכ הלאה תורזה ואצמנ (הטמל 'ייע) ןושאר

D3 UNטשפה וניאר םש  wnוניתובר תבושת תוביתב ר"ת ! b^דועו תוא 'עב  wowתאז לכב .--  = 
 רוזניצה ינפל םילפונה תומוקמה .רפוסה תויעטמ םיתעבש ןקקזנ םא תונוכנ תואסריג הז י"כב םג ואצמנ
 יזל ;ז"ט 'דל ^a שי 'ג תואל יכ 'א ו'ו י"כ לש ןתואמ רפסמב םילדבומ םיקרפה .בע וקב וקחמנ רבכ

iy^ >ל"הזב בותכ קר םה םינייוצמ יתלב םיקרפה ףוק תואמו ,םיקרפ ב'כ 'נל ;ב'כ םיימל ;מ" 'כל  p'bb 
 יתמלשה : ל"הזב בותכ ןורחאה ףדב ,ורסחנ םיכרע לש םגו םיקרפה יזורח .המודכו px 'פ קילס ,רצ קרפ
 שמלבד םהרבא news ידומלתה ןכותה אפורה םכחהל ךוועה הז "Y דוד רב ןהכ העושי ינא
 תנידמב ע'בל םירשע השמחו םיתאמו םיפלא תשמטח תנש זומתחויל עשתוםיושעב

owערז 003 אהיש והכזי ןמחרה  quaוערזו אוה וב תוגהל םשה והכזיו שורקו  ponהאמ דע וערז  
mamבותכד ארקמ היב םייקיו  mum maל"צו) ? תאזה הרותה רפס שומי אל 'וגו הלילו םמוי וב  

 anb לעב פ מ לב ד םהרבא ףופוליפו קדקדמה יכ עדו .םגמוגמה ל"כע eb cn ,'א עשוהי 'ייע הז ה
 ,ט'ח ץטערג םכחל םידוהיה תורוק 'ייע) ב'פר תנשב אודאפב DD Lecce אוהו יציל ריעמ םהרבא הנקמ
 ותתימ םדוק םינש ro השענ ה"כר תנשב וכרוצלו ורובעב בתכנ רשא י"כה כ'או (האלהו ה"כרו ט"מ |

INDןוגה ערז וב אהיש לאה והכזיש ןהכ העושי בתוכה שקב ןכלו ופרח ימיב סמלב יד םהרבא 'ר היה  

 ,סמלב יד םהרבא ^ לש ויצלחמ ןוגה ןב רומעיש ל"ר 'כו

 Gà י"כ) רעגויג די בתכ (יז

 y'23 ג'אר yp" ןדינו עדונ רבכ ,(ג"אר ת"רב) רעגייג םהרבא ר"רהומ חונמה ברהמ יל לאשוה ,הזה י"כה

 קלחנ ףד לש sy לכו לודג ואטקא תומדב םינטק םיפד ע'צ ללוכ הזה י"כה ,ט"ית ,ה"ח ולש
 px םיכרע המכ וטמשנ Dx ,ךרע לכב דחא אמגוד קר איבה אלו דואמ דע cupi י"כה map") 'גל

eumתומיכסמו וב שי תובוט תואחסונ ז"כבו ורדענ  Dyו'ו י"כ לש תואסריג  voyריבכנ אלו  poo 
 בותכ יתאצמ ןורחאה 5872 .,יתופסוהב םינפב דחוימה ומוקמב mb יתוריעה רשאב הז לע תויאר איבהל

ibaילאוגו ירוצו  cepeיכבל ןויגהו רשועו דובכב וינפל תויחהל רשאי  bmpומעל םולשו רשתכ  
 ,ס"א א"א םולה ינעיגהש ירוצ ךורב םיי ח pm ,רשבי הרהמ

 רעב בוד רקוחהו םכחה ברהל יבבל תוריקמ תודוהל וילעבמ בוט ענמא אל י"כמ רבדל יתולכ םרטב
 תובותכ תוליעומ תוהגה «ne איליסאב סופד quy יל חלשש זיראפב ג'ב הנוכמה גרעבדלאג

 ארטלא ןומדקה םכחמ תוהגה םגו אטטענאיבאס 'ע י"כמו זיראפ י"כמ תואחסונ יוניש ni םכותבו ונוילגב
 ןורחאו .הירא ןב יבצ ת"ר אוהו א'בצ הזכ הלא תוהגהב םותחו ןילרעב ק"קד ד"בא שריה יבצ 'ר ןואגהמו
 nb לעבו תוחולו םינויצו תוליעומ תוהגה המכו המכ by ךוועה רפסל די יבתכ ינש אוהו ביבח ןורחא
 סעלענומ םהרכא ר"רהומ חונמה םכחה ברה ה'ה ם"שה ירדח לכב px םימשה תכאלמב ריהמ שיא היה

oonל"נה ברה לש ונתחמ יפסכ בטימב ל"גה י"כ ינש יתחקלו  nר"רהכ  pmכארפב סרעדנעס השמ , 
 eon רקיה 2n" תאיצמ לע ינריעה אוה יכ "3 רענילרעב םהרבא 'הומ ידידי ה"ה לכב םהרבא תא ךובי 'הו <

"n רשא י"כ ראשב 2/2 ןתוא יתאצמ רשאב םיתעבש םיקקוזמ ל"נה י"כב ואצמְנש םינוקיתו mam 
 טרפב םיניעל יל ויה םימעפ המכ ויתורעה יכ רבקב ובבודי חונמה ברה יתפשו ,איכנמ ףידע םכחו ל"נה

 .הז ירוביח תמיתחב םירקחמה ינפל לאה תרזעב ןתונ ינא רשא חתפמב

sos nnmתוא םינשי יתפש רפסבש עדו .ךו רעה יסופד לע ידי  pyמ"גה ךווע : ל'זו בתכ 87 'מונ  
 דומלתה לכמ תורומח תולמה לכ sos ץבק ןשרדה מ"ר דימלת לאיחי ר"והמ ןכ המורב י"ר ןתנ

 פופד ל"ר) ו"ד דומלתה יפדמ םוקמ הארמ וב ףיסוה יטלאוקרא לאומש 'רו ב"א יכרע by" םתוא 'יפו
 ךורע 88 'טונבו n^23. (האיציניו סופד 9^5( «v ;ט"נש (ליסאב Dip 5( ב'ד :4 א'צרה (איציניו
 םיאצמנה םישרש תוברה תופסותו תוהגה המכ TD" איפסומ ןימינב 'רוהמ םכח ךוועה ףסומ םע ל"נה
 תומשב תורודה רדס לעב בתכ ןכ ומכו .ט"קשו םאדרטשמא 'פד די nma ןוילגב ןייצו םירחא תונושלב
 ורזיפ 'פדו ןושאר סופד םושרל וחכש םהינש .הורסלראק 'פד ר"ער ה"ער ףד ןיע תואב םירפסה לכ



  1€ mערק -

 ד

 ןכו א'צרה תנשב ו'דל מ"מ ףיפוה יטלאוקרא ש"רש םנושל תועמשמ שיש הזב ועט «n ע'רז תנשמ
 ומכ אלו ל"צכ iow היינש ו'דל םא יכ ןכ אל אוהו ט"סש דצ ב"יח i'n שטייד ע'מב ג'ארה העט
 ק'פל ט'נש רוע 2 םש המדקהב בתכש ןיכרעבש האלפה לעב כ"חמב העט ןכו i^n רעשה לע ספדנש
 אוהו .האיציניווב ףסומ יתלב ק"פל i^n דוע 3 .האי ליפ א ב ב יתלווקראה ש"ר רוחבה man ey ףסומ יתלב
 רעדיינשנייטש ם'רהמ לע תושקל אילפה הרעהב 6 x" ןיכרעב Tow לעב ןכו ,םימעפה יתשב ןכ אל
 i^n האצוה עודמ השקהו האיציניוו סופד i^v האצוהל םינויצ יטלאווקרא «^w השעש חיכוהל הצורש
 ש"רש רמול תועטב לפנ 3^ דצ ן"רתב 36 'גה םג יכ הומתל שי הזמ רתויו ! םייונמה ןיב הרכזוה אל

posםושרא הכובמה תכשח ריאהל ידכו .לע לעד ןויכ אתשבשו .,א"צרה האצוהל מ"מ תמישר השע  
 ,אקפנ אליממ אתשבשו תואצוהה

 : תואצוהה ןה ולאו
 ןושאר סופד nm .ע"רז תנש ורזיפ סופדל הנש םיעברא ילוא המדקו הנשו vy תמישר ילב הנושאר (א

 ןושאר סופדו .ע'בשפהל ב'חס y" וטאצול דוד 'ש 'רוהמ ללוהמה רקוחה ברה דיב רבכ הז
 םינכר לש שרדמ תיבב דחאו םירפסה ידקעב אפארייאב 'הו 'ד קר ילואו אוה תואיצמה טועיממ רשא הז
 ינשו אובמב א"פב יתאבה דחאה רישמ תצק רשא ךורעה ףוסב המיתחה יויש ינש כ'ג םשו יולסערבב
 ןושאר סופדמ 'סקע דועו n". רשא Ty י"כ ראשמ תואחסונ ףוריצב הזה רוביחה ףוסב ה"יא .איבא
 יל ותוא ליאשה יתכאלמ תלעותלו הרותה דובכל ידידיו ץטילעיבב ה"חזש םכחה לש םירפס דקעב
 ייכ לש דוסיב סופדה השענ יכ הנמאנ יתעדו ,ונממ תואחסונ ייוניש לכ יל יתמשר ינאו םינש 'ד ךשמל

bs "boysיל שיו  mbתחת הברה םיכרע ץוביקו ר"ת לש הרעהה ןינעב הלעמל יתבתכש המ ץוח  
 ינא יתעמש ןכ :פונו א 'עב 'יא $72 םג יכ איהו הבושת mop ןיא רשא היאר דוע דחא ךרע גוס
 qnum קיתעהש רפוס y" השענ רשא יולסערב י"כמ ספדנש ירה 'כו ליז יסופנח השמ 'ר יפמ ךרובמ

"3eש"מו ש"ע םונוא 'עב הפסוה ךה הרסח ךורע י"כ ראשב תמאבו ונרמאכ רפוסה ךרובמ לש . px 
 ש"ר ירבח ש"מ y" יכדרמה קיתעהש רפוסה ךּורב םע אוה דחא ילוא) רפוסה ךרובמ יח וב רשא ןמזה
 שככממ הנושאר ךורעה אציש ny (ר"ע דצ Yon ץטערג"ף'זרהמ לש ע"מב טסעפאדובב שרוד ןהאק
 ורזיפ פופד םדוק «nx 'מ אוהו ז"לר ךרעכ אצי סופדה םוקמ ילב ר"פד יכ ,דואמ דע םימיכסמ סופדה
 ובתכ רשאו רפופה קיתעה uen רשא י"כה יכ בושחנ םאו ;ה"כר תנשב בתכנ יולסערב י"כו ונרמאכ
 לש י'כ יפ לעש ןכתי יכ לקנ ןיבמל תעד tw השענ םדוקמ הנש 3^ וא ^ תוחפה לכל רפוסה ךרובמ
 תולודנ תויתואב ןטק אילאפ תומדב דואמ בעו prm ריינב ספדנ ר"פדהו ,הנושארב ךורעה ספדנ ךרובמ
 אלש הממ וב שי תופסוה הברהו .המודכו ת"לדמ ש"ירו ת"יבמ ף"כה לידבהל השק דועו ,תועבורמ

 ,יתופסוהב רפסה םינפב ךאראש ומכ דואמ תובוט ויתואחסונו םיסופד יראשב ואצמנ
 רעשב בותכש המ הזו ('ינ קעניללעי ר"רוהמ ברהמ ידיב sm לואש) ורזיפ ריעב muiv םפדנ (

 ^| רב ןתנ ^« ברה màn ךורעה רפס (ךו רב םש by ת"רב יפא אינמת לש יקוספמ ץוח)
 וניצנוש ינכמ םידימלתה pep םיקקוחמה ריעצ Ur ספדנ דומלתב הרומח הלמ לכ ראב cone  לאיחי
 וב שיו ,ל'כע הלעתי לאל הלהת האילטיא תנידמב ע"בל העבשו םיעבשו םיתאמו םיפלא תשמח תנש
 רפסה ףוסבו .ןריכהל השק תומודה תויתואה וב םגו בעו prm ריינב ןטק אילאפ תומדב םיפד ח'עק
 אוהו וניצנוש ינבמ םידימלתה pep םיקקוחמה ריעצ y" לארשי ערז ןינמל רדא שדחל ג" םויב : בותכ

 ,ל"כע .ןמאו ןמא םלועל םשה ךורב .הירקה ורזיפ ,םושרג
 רפס b/n בותכ רפסה רעשבו ה"מר ויפדו לודג טראווק תומדב א'צוה תנשב האיציניוב תישילש ג

 בתכ רפסה ףוסבו .האיציניו הפ ע"בל א"צרה תנשב ו"צי יגריבמוב לאינד yp" ספדנ ךורעה
 יכ ןעיו . . רבדה ףוסב bm אשמלו דובעל ינושרגה ינבמ ה"הלז oye רזעלא ר"המכ ינודאל ןב היעשי
 רותחלו רותלמ חכ יתרצע אלו אבוט אניאלו אנחרט םישובש המכ וב יתאצמ ינפל היה רשא קיתעהב
 המ יכ ה"ישותל םיילפכו התפת לומתאמ ך"ורע יכ תויעטה םתכ ןבללו ררבל יתלוכי יפכ דומלתה לכב
 םשו קופה םש Tun ךוע לכב כתכו ושקובמ אוצמל ןייעמה חרוט לקהל בשח ל"ז ךורעה לעב ברהש
 רפסה רצקל תוכלהה לש םוקמ הרומה בור ונממ רסיח ותוא סיפדמה ינמדק רשא ספדנה קתעהב הכלחה
 by" הבוטה p" ריב ינאו .הימר םשה תכאלמ תושעלמ דיסקה אלו הסיפדה תאצוה וילעמ לקהל ידכ
 קחדנ הסיפדה תציחנל רשא םיטעמ דבל ולש הכלהה ךרעו ךוע לכב יתנייצו יתשקב ידי הגישה רשאכ
 ,הינמה לעבמ רמאמ ופוסבו ,ל"כע 'כו הז לע nem אל סופדה ביטב עדויהו םתוא יתנייצ אלו ןמזה יל
 וירחא אצמ רשא תויעטה חול השעו םילוקלקו םישובישב ורזיפ 'פדב קיתעמה לעבל תערגמ ןתונ םשו
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 הוושמ םיגוליד הברהו וב יתאצמ הלאכ תויעט הברהו : ל"זו בתכ ףוסבלו me רפסמב ולעי המהו =
nnsהדועסל ןקותמ לכהו יתאצמו יתעגי ד"עפלו ולוכ ךועה לכ רפח םימעפלו תורוש יתשמו  

 | .ל"כע 'כו |
 תוצמב רשא הז ו"פדב יכ YD הרעה ן"רתב ר'יש ריעה רבכו נ'יש תנשב ,3'2 האיציניוב תיעיבר ד

 םירפסב אצמנש רובעבו ע"בל נ"יו תואמ עב ר או א'ה תנש רעשב םשרנ יסיולא רופימ רשה
 bon" רעשב לבא m^ ג'יש תנשב ויה םיסופד ינשש ובשח ג"יש א"ה תנש האיציניוב םפדנ ךורעהש
 סופד רחא ךלה אל זלה סיפדמה לעב םלוא mes ש לשו ל"צש תואמ ע ב ראו םוקמב היגהל שי
 לכ ושע ןכו שבושמה ורזיפ סופד רחא םא יכ א'צרה תנשמ וינפל רשא האיציניו חבושמהו הלועמה
 רבכ ול muon וטפשמ רשא יטלאווקרא לאומש 'ר רוחבה אב תאז לכ לעו vns םיסיפדמה ילעב
 wen אלו זא וב התיה תודלי c3 ינכר אלו היה קדקדמ יכ וילע בתכו נ'ר תודלות רבחמה לעבמ ץורח

 םשר םשמו ארמגה תלחתהו קרפה תא םוקמ לכב וניבר תמישר לע ךמס קר םוקמ הרומל יוארכ בטיח |
 "ייעו .םלעתמכ אוה םג השע קרפה םשר אל וניברש םוקמבו המשרנה הלמה c3 אוצמ ילבמ ףדה תא |

"yש"מו ה'ס הרעה  anקר יטלאווקרא ש"רל סופתל שי םהב רשא תומוקמה בותכל יתאלנו .ר"יש  
 ץכח 'א טבח mrt גז ,רתו ,בה בהו ,םימעפ רד 37923 'עב מ'ד ןאכב םשרא תודחא תואמגוד
 לצ .ץמע .ךלמנע הוצמ אחופמ ,חתכ א שכרכ יב שרט ודנט ,םפח יט רמח ,'ב

 ,'ז דצ תוכרבל המדקה ךורע דומיל רפסב דוע ןייעו ספ ת .ז'ט qw ^ לפק .'ה
 םיספדנה by הזב ףסונו בותכ רעשב ,תוטמשהו םישובשה ובר ובו ט"נש תנש האיליסב ריעב תישימח )

 הז לכו םתונחת אתכסמ וזיאבו דומלתה יפד ואוכי ve לעו ואצי vb לע םוקמ הרומה זאמ
 םינושאוהמ זועו תאש רתיב תינש ספדנ התעו 'כו 'כו יטלאווקרא ש"ר ליכשמהו דמחנה רוחב y" רדופמ
 ןב קחצי ר"רה ןובנה ףולאה y" הבוטה 'ד $T םיתעבש קקוזמ ץרמנ ןויעב הגוהו םימלועל ויה רבכש
 לקלק maen ףראדנעקע "^ םלוא .כ'ע ךייוטשיא יבשותמ ו'צי ףרדנ קע הש מ ר מ כ דבכנהו ןקזה
 לע םירעטצמ ונא םינושארה לע םאו UND םיבר םישוביש וסופדב ושדחתנ יכ ןקית רשאמ רתוי
 ; ל"הזב רמואו בתכו האיגשה לע היגמל העיגפו תולצנתה םידקה םא ונל ליעוה המו כ"וכא לע םיגורחאה
 ת בש ב לפנ תבשל רורד וניתאירק np דעומו תב ש 'תכאלממ ותיבשי יתלבל הזה םעה ty ^« םפא

 .ש"ע'כו!םהימכחמ ונינושליעדוידי לע היגהל תתל חוכומ יתייה שדוק
 תוהגהו תופסותב ךו רעה ףס ומ םע טקשו תנש יתשנבנב לאונמע תיבב ספדנ םדוטשמאב תישש 6

 ןוי יפ ירבד : ל'זו בתכ המדקהב .איפסומ ןימינב ר'מכ אפורהו ףוסוליפה םכחה לש תוגשהו
 תושעל np םושמ םינוציח םירפסב יתוניב יתמקש דע ולדח לארשיב םשוריפ ולדח ליכשהל ולדח המורו
 הנקז דע םגו הנה דעו ירוענמ יפרח ימיב יתייה רשאכ יניעמ יתנש רדיתו יתחנ אלו יתטקש אל 'הל
 בותכו yen ירבד אוצמל תולילה לכ בצנ יכנא יתרמשמ לעו oov Ton דמוע יכנא ינויער הפצמ לע
 הכלה העומשה לא בוטו המכח ףיסוי ןוה םיענו cp ןוה יל ps יתאצמ יתרשע ךא תמא ירבד רש

mamל"כע 'כו . newמ"ד 'ייע תואופרבו םירוציה יעבטב ול בר וידי טרפב איפסומ ב"ר ףיסוהל הברה  
 ,יאשח quw ntu mos 'ע oy iw ןושל בטיה עדי ןכו .הברה דועו sb "m" תסו ,ןויפא 'ע
 ר'יש 'הו ףראטסקובמ וירבד בור תא ב"ר חקל ז"כב לבא הברה דועו ףזש ,שירפ ,אכתרמ ,'ב nb ,אנרמ
 לעב ישוריפ ןיב שוריפ הזיא תעדל הצרי םא ארוקל sm ליעומו לודג ללכ ונל ןתנ ן"רתב ג'ע הרעהב
 רשא םיכועה םתוא לכב ל'מר לש ןושל יכרעמ רפסב הארי ,טסקובמ אלו ומצעב כ"רמ אוה ףיסומה
 עדי זא וגהנמכ תוינוי וא תוימור תויתואב ל"טר םמשר אל ז"כבו ינוי וא ימור 'שלמ Dn ףסומה יפכ
 קר תימורו תינוי בתכ תומישר לכ npo ל"מר םכחהש wapa הזו ומצעב ב'רמ ושדחתנ המהש קפס ילב
 תונושלב שפחל ל'מר דוע עני אל ומצעמ םשדחש ףסומב קר שוריפה םש אצמנ אלש ipeo .טסקובמ
 תואינש «ne המכ .טסקוב לש תובקעב ב'ר ךלה יכ תויהבו qn רשאכ ןריאשהו ןבתכב ןנייצלו ןהה
 ןושאר האיציניו 'פדו moss סופד לש הלועמה סופדב 35 בטיה ןייע אל םגו וישוריפב ונרתשה ולע

on4 ךווצ אללו ליעוה אלל ויתורעהמ המכ ןכ לעו ךורעה רפסמ "5 םוש ויניע דגנ היה אל nללככו  
 ,א תקפ ,'א דמע ,'א חמ ,ףפ ט ,ארתב וקד ,הא תד 'עב איפסומ ב'רל סופתל שיש רמוא ינא
 ה א ל פ ה ורפסב ב"ירגה ונויע ןיע םג םש ךורע ףסומ םע .טשמא סופדנו — ,ד מ ת ,קיירש 'ו בצ ,םלע
 הברהו םינוש םיניינעב םינוקת המכב m תוהגהה ןוימְדב ןה תושעל אילפה יכ םירג אמשו ןיכרעבש
 ,םימדונא ,ןוא 'עב וספתל שיו ,ןיבי ימ miens השע רשא ויתואלפנ לכב לבא םיניד ישודיח

 .םירחא דועו קזרה .קבד ,'ב דמג ב רב ,איעב ןינגטציא יאלובא ,תואלטנא
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 תויתואו ןושלב ךרע לכ תקתעה oy ד'פקת דע b'ypn תונשב םיקלח השמחב גארפ ריעב תיעיבשו 6
 תיטור וא תינוי הבית לכ ןויצ םג רבע 'שלבו איהה ןושלב הברה תורעה םעו זנכשא

 יכרעמ 5553 רפסה םש ארק רשא יודנאל השמ ר"רהומ םסרופמה םכחה תאמ ימור וא ןוי תויתואב
 וזחא םיעוע חור יכ mm ורושאל רבד ןיבמ לכ תורעהב רבדל y'en םימעפ הברה Di סא mm .ןו ש ל
 425 אלו קהבומ ןמיסו רכיה ילב ןתנ וניבר ירבד ןיב וירבד םינכמש דבל sow ל"מר לש תכאלמב
 תובקעב אלוככ אבורב ךלה ותדובע רהמלו לקחלו סופד לש תויעט לכ oy םדרטשמא סופדמ קיתעהש
 וניבר ירבד רצק יכ השע תאז םג לבא € ד'נ ןיבוריע "יע) ךורחי דייצכ ךורכ היה וירחאו ףראטסקוב לש
 יטלאווקרא ש"ר ריאשה רשא רוקמה תמישרב jon לכ תואלמל :חיגשה אלו םיכרעה ךפהו ךורעה לעב
 הזב רבח ר"יש 'גהש ןעי םרפסל יתיאלנו ויעשפו ויאטח םה םיבר דועו .בוברעהו שובשה לידגהל ףיסוהו
 pw :םש ל'מר לש תויעטה תומישר יתשבו בטיה ש'ע נ'ר תדלות ףוסב ומצע ינפב סרטנוק ןינעה
 טקל רחא טקלל ידי לאל שי דועו amen שעכ pom ןושל יכרעמ תא quus רסי py לע תוחכותב
 רפס תליגמב אובל ץוחנ זא ןושל יכרעמ לעב לש תונודזו תונגש לכ רפסא אולו ןואגה לש וריצק

nomח'ת לש ותטמ רחא רפסל יתיצר אל םגו הילע בותכ , 
 ,אניירדה ,סרד ,ףד ,ר ק ד ,אר טס :ולא ןיכרעב ןושל יכרעמ לעב תא סופתל שיש רמוא ינא ללכבו

 ,אתצצח בכ אתרמח ,'אאתרומח ,תיתלח pon ,םכח ,ליח ,ארותברמז אפזוה
 לכמ הינגמ ,תיניילול ,ורכ ,תרווכ ,ןומפכרט רהצשפ ,'ד לט 130 ,'ב בט ,א סרח

 y3' ותאטח הדוה הזב לבא :פוולקנ ,'ב שפג ,'ב שחנ ,והיקהננ .ןמאנ ,ךשמ ,אתיבצמ ,'ב
 רת ,'ד רת ,'ג רת ,'א רת ראמ ת 2n" שיק טספ יואפ רקע anb nob ,ןוולק

 םירפס העברא בותכ רעשב) 1865 םש דועו 1857 בובל ריעב תינימשה האצוהמ רבדנ אל הנוכביכ עדו
 (ןיכרעבש האלפה רפסו . . ךירעמה רפסו . . ךורעה ףסומו . , ל"צז ןתנ וניבר ברהמ ךורעה םיחתפנ

 y" תורופס ילב תונויגש ףיסוה אברדאו ךורעה תראפתל המואמ השע אל גנילרעפש רואל איצומה יכ
 לבא .האלהו ט"סש x" ב'יח טפאשללעזעג עשידנָאלנעגראמ שטייד ע"מב ג"ארמ וז האצוהה לע תרקב
 ךווע רפפ םימעפ שמח pw רואל אצי ny ל"נה תואצוהה דבלמ יכ עידוהל vs םיבייוחמ תאז
 הנושאר םעפ אצי .וילע cow ריכזה אל ותונתונע בורלו םינומדקהמ דחא ורבח רשא רוצקה
 תינש .ךנאצ ה"ער א הבושא תנש זומת חריב ט"יזיב ן"טלוש ךלמה תלשממ תחת ןיטנטשוקב
 תנש אקארק ריעב כ'ג תי שי ל ש-,ץיטשורפ שיא ןרהא (vm ןב קחצי y" ב"נש תנש אקארק ריעב
 י"ע נארפ ריעב כ'ג תי שי מחו .שלרביל יבצ ר"רוהמ ברה Uy ז"סת תנש גארפב תי עי בר .ו"עש
 435 ןיסחויה לעב ירהש רצקה ךורע לש וכרע לודג המכ הארו אב 1863 תנשב ץטירטסיב ןהכ ריאמ
 וצקה ךוועה "פ ימא יל רמא הבו רמא ל"זו ימ א 'עב ב"ע ר"יק דצ םלשה ןיסחויב ("s ואיבה
 וצקה ךוועבו : ל"זו ךוירא 'עב א'ע ז"יק דצ םש דועו ,ל"כע ימא רב ןתנ בר ומכ ךמסנ אלש םכח
 א"יו ,תויחה job היראהש םש לע םירמוא שיו ךל הכורא הלעא jm אפור היהש יפל ןכ ארקנ ךוירא
 חנומ היה םלש רתוי רצקה ךורעש כ"ג הזמ עמשנ ,ל"כע 'כו ןכ וניאש רמא םהרבא ינאו כ"ע היה ךורא
 ירבד םה הלאו .םיאצמנ םניא ונינפלש רצקה ךורעב ל"נה םישוריפו םינויצה ינש יכ ןיסחויה לעב ינפל
 ירב םבל היה רשא ורוד ינבל קיפסמ אוהה רוציקה היהו ב"נש אקארק 'פד רצקה ךורעב המדקה לעב

obwבורה לע קרפה וא אתכסמה ןורכז איבה אל םג ,וכרעב םירומחה םירבד קר ורפסב הלעה אלו  
 השודקה הדעה ילגר רפעב קבאתהש ns" שיאמ וילע (sein שדחמ התעו .וכרעכ ןייעמה לע ךמס יכ
 בותכ mm זנכשא ילודגמ דחא ורצקש רצק ךורע הב אצמו םירפוסו םירפס הלוכש vy טרובקנרפ ק"ק
 רדגתהל המואמ וירחא חינה אל תורומחו תולקמ וב לכ רסחי אל אוהה רוציקהו ןשוימו ןשי די בתכב
 תעדל בל ןתנ אוה םשריפ אלו ךורעה לעב ורפסב ןתנ יבר ןואגה איבהש תורומח תובית המכ ףא יכ וב
 בחרה ורפסב ורכזוה אלש תורומח תובית המכב 5/3 השע ןכו ל"נכ בתכו sm הביתה ô = עידוהלו

noyוא יברע ןושלב וא לאעמשי ןושלב וא ז'עלב אוה 'יפש תומוקמ בורב וא מ"כב םג וינפל םנורכז  
 ןוצר קיפהל ורוד ינבל רסח השע ותודיסחלו אוהה םכחה תמכח לדוגל :םולכ אוהה ןושלב 'יפ אל
 אצמל האליו ץפח ירבד אצמל ןייעמה עני רשא תובית המכ םג 223 שא ןו ש לב םשרפל ןייעמה

nnbךועב אצמת םיכלמ לש יקנרובא ומכ ונלש םירפסב ומכ וניא תומוקמ המכב ךורעה 'סרג יכ ואצומ  
 ןויצ םשוהו םיבר הנהכו אלפא 'עב אלסאה רוע ןכו .םותנקלק 'עב אצמת םותנקנקו ווד ןכו יקנרוכא
 עדת 'ב וא nns אתכסמ קר תותכסמה לכ איבה אל םימעפו .ושקובמ עדיל אוהה תואה ךרעב ןמיסו
 קיפסמו גלפומ רוצקבו erm ץמש םושב לספי אל הזה רפסה אתלימד אללכ .'א b^ םהל שי םלכ יכ



iץיעמ ל 5  Eהלאה תונורתי חבשב 5 םיקקוחמה ונילפה םג םאו  rssתחמוצה תלעותה איה הטעמ אל  
 לע האירקה תא רימעהלו לושכמו גיס לכ ?von רצקה ךורע םע לודגה ךורע לש שקיהו תאושהמ
 הברה יתרמא בוסת וילאו ב"נש אקארק 'פד אוה רצקה ךורע יסופד ןמ םיקייודמה רתויה ןמו .הנוכמ /

 .יתופסוהב רפסה םינפב םימעפ

 bx א"צרה האיציניוו סופד תאצוה איה נ"רל ךורעה תואצוה לכמ תחבושמו הלועמ רתויה האצוה יכ עדו
 האצוהל דסומ רסומ תרקי תנפל וז האצוה יתמשש ןעיו תורחא תואצוה לע תופסות וז האצוהב ןנשי

 תצונק ןא כ — אווקה לע לקהל ידכ -- יתתב יל בשחת הקדצל יתרמא ידי לע התשענש השדחה
 א"צוה תנשמ ןושאוה האיציניוופופד האצוהבןנשיש תופפות ןמ תומוקמ
 האצוה תלוזםש ןנשיש םופדימונמגמ המישר םגו mns סופד תואצוה לע

 .ל"גה סופד

 זגה תישארבו .ןילוח תטיחשב pn יופיכד 'מגב qw ןיאירב תחפשממ אבא ןיחלגמ ולאב
 .'וכו אילזוגו יל אידרא 'וכ לבבב ארדיס שיר ןאמ
 .ןנחוי [ןב יסוי [yv ןב יסוי

psןוילג  [בתכנ 'יפ pyריינה אוהש ןוילגה לע ] ןילוחב ןוא ספדנ האצוה התואב רחא 'סקעבו 
 .'וכו ןואי לכ קידצל הנואי אל 'ג קרפ

n "bל'ז . vam]ל'ז םיפנ ] ^bוכ '. 
^bו'קיטשימוד ז'עלב י"לב ייתיב אתיא ד"א 'פד האצוהבו ו'קיטשימוד 1953 יתייב ןורימיא , 

 .אנבוב ד"א 'פד האצוהב שוריפ אנבזב רחא רפס
 .'וכ ד"הה [וביטנוד ןתונ ה"בקהו] וביטנוד «jm םדו רשב
 י'וכ mi [וא ןנת תיזכ תיזכ] םיחבזב
 .'וכ הגורעב [םדא] ow יתרפא
 pa [ךניבז] ךרדה ןמ
 ^2 אוהש [רבר] ןואנ בתכ

 .'וכו קופב [תוכרבב] ןניסרגד <
 ירש אומח אבו רומא 57 53[ BED [עמש אתוצאמ יב 033 NUN אוהה] 933( חינמה

 .[םנטב אלמת ךנופצו nw ןופצת יתוצמו] .ןגמב 'וכ יכיה יכ [רמא רמימ

 אבא |
 ייבא

 ןוא

 אפכא
 4 רמא
 אנבזב
 ביטנד
 תז
 טוח
 , לח
 2 סמח
 םסח
 1 שט

 היה םא ל"ַאו ןחוטכ וא רתוסכ אהי אמש ןנישייח ימ תוריפ ןישוע ןיאו] ושמשטנ ona sont שוטשט 2
 לכש] mw לכ by ^5 ושטשטנ א'פ .[ןהב חנקלו ןלטיל ול רתומ 322 םינבא לש ןמושיר
 'פד ג"סבו] .תוריפ האיצומ הניאו ץראה תא ןישטשטמ pav] םימשגה (ןיאש ןיא)ש ןמז
 [תוריפ האיצומ הניאו ץראה תא תושטשטמ רחא סופדמ ןיאצוי ןיפיט 'ב אלמלאש ןיפתושה
 .'וכ טיטמ
 "ירבו [לדל ומחלמ ןתנ יכ המל ךרובי אוה py בוט 'אנש המ םייקל] voy וירי תא ךומסיו

mm[ידי יתומירה היב ביתכר] וניבא םהרבאב 'וכ בקע . 
 םינוילעה תיבה ירוח ןיסינכמ ןיאש םוקמ לכבו 'מגב 'יחספד ק"פבו] ריזחי אל 'וכ איצומה 'פב
 ^2 תוכשל ולא [רמוגו הכחר המאב 'ה] הנותחתה 'וכ רכומה [עיציהו םינותחתהו
 .[דבה תיב תא רכומה ר"ת] דבה תיב 'וכ רכומה 'פב
 ,[ו"כאע ויקסע ןיטקמה לודג ךכ ויקפע ןיטקהש [by ןטקה ow המו 'וכ רבב
 meme ידכ גרהיל אצויל ןיקשמש הנובלה תואיכמו] תובדנתמ ויה 'וכ יריעש v" 'פב
 | .[ותעד

 ,ךומריו .ןדרי תורהנ 'ד ולא הניפסה תא רכומה 'פד ג'רבו] תובורעת ימ ןהש 'וכ הרפב n" 'פב
 .[הגיפו ןוימרק
 לש םילגר ימ «vi .איעבימק יכ אמטה jb אצויהש [v תורוכבד א'פב 'וכ תוידעב ה'פב

men 
 ,[םירישעה תא דבכמ אביקע 'רו די תסופת םש שי [DN רמוא הדוהי ^23 'וכ 'רמג ירב
 ןימייק ןהירדנ תורענ 'ג םירמוא םימכח לבא םירדנד ג"פבו] באה ייחב 'וכ שדקמ שיאה 'פב
 םידומ השאה תא שדקמה 'מגב רידמה 'פב תובותכב באה ייחב המותיו המותיו תרגוב ןה ולאו
 הניא איהו באה ייחב המותי איה [השרגתנו היבא התוא האישהש הנטקב רזעילא 'רל םימכח

 5 די

 עיצי

 בקי
 ןטקי
 רקי

 ןדרי

 קרי
 בשי

mu 



— LVII — 

 E השרגתנו היבא האישהש הנטק שרופמ ש"יב o3 תומביבו] םירומג םישודק לבקתש תרגוב
 י[באה n3" המותיכ

"v[ולא ןימומ 'פבו .ףסכב םירמוא םימכחו 'מגב] ןישודקד ק"'פב | . 
 "וכו אבוכא [לארשיו אנדא יוג] 'מג ףוסב 'וכ "רב | 1 בכ
  ךכוד תא qb יננה .םיחוסכ םיצוק] רבדמה יצוק 'וכ תקיפא me] איהד דע] v2 שירב | 9 בכ

 ,[םיריסב

 'יפ [היל ירק] ששוח e 'וכ אה אלד [אוה ששוח] ןיאפרתמ 'מגב 'וכ TUN חמב eT" ג'סב | 8 בכ
 .בואכמ ןינע [אוהו טקנ אילעמ אנשיל]

 .[רדונה 'מגב תותימ 'ד פ"סבו] ^5 ארוקה 'פד ג'סב 3 דבכ
 D םושמ [me] הריזג יאה 'וכ ןידמוע ןיא 5 722

 ,[אתירבכו אתשא 'גרת תירפגו שא] תירפג אתירבכ ^2 "רב | רבכ

 ןיקשמד א"פבו .ץמוחו "i ןכותל תתל ןכרדש 'ישבכו ז'עד 'ב 'פבו] ןיקולש אלו 'וכ םגיפהב 2 שבכ
 .[ןישבוכ דעומב ןהמ לוכאל לוכיש םישבכ לכו

 םידגב ןהיניב ןימישמו סה תוחול ינש e^ ןילות רמוא א'ר 'פב] ןישבוכ אל לכא 'וכ לכב 'פב 4 שבכ
 b" ןינע לש ושארב] ןירתנקמ אוהש יפל 'וכ םשבכי אלו [ןישבוכ אל לבא לבחב ןירשוקו -

 'וכ לפרעו .'וגו [לארשי ךירשא 'אנש ופופב ןכרבמו רזוח אוה ךכיפל "וגו ףשר ימוחלו בער
"epsוכ ןישב [ןישבכ] בותכש '. 

 Dow אתנדוכ לע] יל רשא 'וכ םוגרת = ןודכ
 ,[לאומש 'ר םשב אמוחנת ר"א רחא ערז םיהלאי יל תש יכ] רמאל תש 'וכ ר"בב = תיזכ
 .[ןהילע ופיסוה] אנת 'וכ איצומה 'פב 1 לחכ
 ןוידנופב רככמ םוקמל םוקממ רבועה ינעל ןיתחופ ןיא האפ [mos ןנתד אהו 'וכ יבתכ לכ 'פב 325

 ,'וכ קרפב [ןנתד איה wb" הרשמה 'מגב ורמאש יפ'עא .עלסב ןיאס 'דמ
 PR בשומו בכשמ] טרפבש המ אלו 'וכ טרפו [הרובח הב] הרובח וב ןיאש 'וכ ןושאר 'פב 1 לכ

 EUM טרפו 555 היל mn ןינעה קיספה םימי תעבש «c0 אמטו ss" רמא ,אל אנירחא ידימ
 ,'וכ קרפבו in] םלועל רמא אבר טרפו ללכב ותוא ןינד ןיאו הזמ הז

 ןינמואה תא רכושה 'פב .b : אימש ןמ ילכא םימש ןמ םערי] וילע םוהעו ^5 תודמב 7 'פב 2 לכ
> = [sap ןנילכמ אל רבסק אירגנא תישענש וא 'מגב C 

 .זתופמ bran הקדצו דע] 'וכו יארלכ 'וכ יבתכ לכ 'פב יאדלכ
 אמייקו ארבדמ יסירא ותאד תיעישת העשב b^ והיישירא] המיכ והל אמייקו 'וכ האורח 'פב | המכ

 ,[המיכ
 .[לודג ללכ 'פד ג'רב] ורבדב היהנ «n דציכ 'פב  ןיהמכ
 םיבנע לש רמוכ המ םיבנע bw רמוככ םינשי יתפש בבור] רמכמ ומכ 'וכ תורשעמב 'ד 'פב 1 רמכ

 T .[םילקשב ב'פו 'מגב הבר השאה פ"סב ,בבוד דימ וילע ועבצא moo םדאש ןויכ
 - .'וכ אתמוכ b^ [psa] ארדוסו אתמוכ 'וכ תיבח 'פב אתמכ
 היפחטו ארפוכ הייפחו הבר אלוקיד לקש לשובמה [jb monies .ארפוכב וליפא 'וכ 'מג ףוסב 8 רפכ

 .[הישיר לע
 םתהל ועלקיא ארח "som שבד תולח 'מגב תיבח 'פבו] .אברעמד יהירכ 32 תבשד ק'פב | הרכ

 .[אברעמד יהירכ לכ יאנימ וליאשו יאלבבד אחתוכ ודבעו
 'מגב עינצמה 'פב .דכרכה תאו שוכה תא םילכה לכ 'פב] דכרכה שאר 72 ןיי איצומה 'פב 1232

 ,[רככ איצומד

 mb] דבתיא ןיבא רב אייח 'ר] םדא חלוש 'וכ האורה 'פב שכרכ
 .[אזיעד אפרטאב] ארמחד אקפנא 'וכ ג"רב | ץרכ

 .[דוראיל ןילחוכ ןכש nns ןיע לוחכל ידכ םד רמוא ג"בשר] ןיקשמה לכ 'וכ איצומה 03 אניתשרכ
 .[םמש לארשי אלהו] םמש םיישוכ יכו 'וכ בלול 'פב 2 שכ
 .[המקרו תלכת ימולגב] םילולכמב 'וכ המקור ףשכ
 .[םירוהט] "וגה ןמ ^5 דיה לכ 'פב | םתכ
 .[הרידל] יפלשמ אתינתכ 'וכ רזעילא 'פב | ןתכ
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 .[הלכו] ךדש תאפ 02:222
ps mà[רמא אדה] םכבל ^5 , 

 .[ינתרצ םדקו רוחא תשרפ ףוסב] עירזת יכ ינש 'פב
 .[שמשה תחת שדח לכ ןיא] דימלת ותוא «n ןיקילדמ המכ 'פב 0335 =

cלע תדמצמ| הנדלמ 'וכ הפלשיו | הנדל  vinsהנדלב 'גרת הרעתב ]. 
 jo] הוה יוול n ub" הלעי ימ ,ינעמש ול התא Os ךא .יוול י"ת| ךמנתפכ | יוול
 .[אכיא אהו ןניעב ילכ ריוא אמליד וא אכיל xm ןניעב ילכ ךות] וחמ זיבזל הל ןיאש — זבזל

 .[ונילע won יכ 15[ : רצ םוקמהש
 ,[םיטרומל ייחלו .ךיפאב יחח יתמשו] היתסיל לע — תפל -—

Quיטקל  voveo nא ךרעב 'יפ רבכו ןימטקנא א"פ ןירוהמ ןימטקולו .'א 'עב ']. 
 .[םימ] ןיעלוב םימ = ןקל |

 : [Dem תנגה | ןושל
 .[ץראה רפעכ ךערז mm ט'ס 'פבו] ץראה רפעכ 25

 .ייעב [ת] קלחב | לדגמ
 [an] רוחא וככר לופו 528
 . = י[ןויכ] b^ ןניקיסע = לחזמ
 ןילופורטמ ץקמ יהיו ףוסב ג'צ 'פ [vui םיכלמ a2 ןורקע jer] לבא הכלה] ףופב הליגמד ןילפרטמ

 ,[הריעה תרמא תאו התיה םיכלמ לש
 : .[ד"ספבו] ums יתכרכו | רטמ

 .[יכופה] ואיצוהש אתרטמ

 mno םייח qm .יבל ילסא אתונסכמו 'גרת יבל ץענ תחכותו ןםכמ] ךכועה תסכמ ל"ת — םכמ
 .[אתודרמו אתונסכמ ייחד אחרואו 'גרת רסומ

 ]̂ לח 'טנב ןילוצ דציכ יפבו הפרש ןמשב ןיקילדמ ןיא] 'מגב ןיקילדמ המב 'פב — 6 למ
 pois] ולא לע 'פד ג'רב] תלימל sms ןינבכמש 'וכ תבשד ג'וב 19 למ
 ,[רככ איצומה 'מגב עינצמה 'פב] זגלמה תאו | זגלמ
 ,[לחכה 'מגב רשבה לכ 'פכו ךרי 'מגב] השנה ריג 'פב 1 חלמ
 .[החמומה ןמ אלא ןירדומ pe ןירבעמ דציכ 'פב] ,החמומה ןמ החממ
 .[אשת יכד 'קיספבו 'ה הבגיו 'שרפ םישודק שירבו ריקי jin 'שרפ] הבר ארקיו שירב תרפעמ
 ,[תוידעב ב'פבו ,תובותכ 'ירבו ,גרואה רמוא א"ר 'פד ג"םבו] .תבשד 'רמג שירב 1 םיפמ

 m] ינב סג ןכו] סיפמ ישנא | םיפמ
 הוצמ מ"ר רמאש םוקמ לכו mmo אתכליהו ודיב שלשוהש המ שילש השעי] תמה ירבד | הוצמ

 .[תמה ירבד םיקל
 .[יאמד 'עבו רזח 'עב p^ רבכ תוישרפ 'ב 'מגב הבר ץמוקהב םמוקמל הרזחש] ninm םוקמ
 ינולפ שפנב 'וכ יל רמא [ררוס ןב" 'פד ג'סבו .וזחאש "o" 'מנב כ'הוי 'פבו] העש לכ 'פד 2 רמ

 .[השעש השעמ '535 הריכ 'פבו םיחספ יברעב 2733[ ;

 .[דוומש םדאכ תאצל הצורש] שוריפ | דרמ
 ןיא 'גב (תומביד ןורחא) ל"צו ס'ט תומביב 'א 'פבו] ותשורג ריזחמה 'מגב +(ינש) ץלוחה 'פנ | וזומ

 .[ןידיעמ
 .[אביקע 'ר היה רמוא אנהכ בר רמא (הדפנ) ל"צו ס"מ הרפכ ראשהו 'מגב] לאעמשי ר'א | חרמ

 ,[סילוקרמ דצב וז דצב וז םינבא 'ג רמוא לאעמשי 'ר 'פ ז'עב] ותרוכע איה תילוקרמ
 .[תוידעב 'ז 'פבו] ןיטיגב n p — שרמ
 .[ארפח בר רמאד אדסח ברדמ אנש WD" עבשי הז 'מגב ןיזחוא םינש [b3' החישמב ןכרכו 8 חשמ

 .[רוזחל לוכי וניא חקולה ךכ] רכומה רוזחל
 ]20[ אוה רפא עמשמ
 Win 'מגב רבג לעבו ןכעשמה ולא ןימומ 'פב ןכעשמ] :קוס ינליא ןוגכ ^2 unen 'פב אתינשמ

 .[ןכשואמ ןינושש שיו ,דיגב 523 לעב םיצבב ןכעשמ

 = .[םיבקח] ויתובוכראב 'וכ השא המב 'פב 8 תיתכ

E 
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LUE EXM "Ls 

 .[םיחפט 'ט הלש אנתמו הנק (הרפ :ל"צו (pb קרפ ףוסבו] אנימאק אנתמב 4 ןתמ

 הנשמהו תכלוהו אנונתמ אלא תחבשמ הניאו תדלוי הניא תורוסא ולאו 'מגב] הטופב ק"פב הנונתמ
 .[התחנמ תא לטונ היה 'פב איה

 [Imm ולא pee 'פב | אלאנ
 .[הבורמ 'פד ג"סבו] הלאב אל — 3
 ,[רצנ] אתלוקב 'וכ רצנדכובנ
 .[לבג] תוקלמ הילע 'וכ ןילישמ 'פב 8 לבנ
 .[ונשריפ] רבכ אזרפנ א'ס | אזרבנ
 | .[ןישידקמ ןיא 'פד 'מגבו תנמ לע 'מגב שדקו אצ וריבחל רמואה [om רוכ mi o ןאגנ
 ES .[דבה ma םע םתסב םירכמנ ןיא 727 תיבמ ץוחל םיתב ינהב והנילעמד [wm דבה 2 םע והיקהגנ
 .[הדג ונתי e" אינודנל ןיאורה  אינודנ
 .[תאזה העשרה] תוכלמל — ןיסוונ
 | | .[אלו] v3 ןנירמא אל | הזנ
 .[םכפאמ אצי רשא [Tp יוריחנב | רחנ
 ן .[לעבמ]| חקלש | 1 ךנ
 .[םישרוקמה ילוספ לכ 'פד ג"סב תורוכבבו ,דעומ והזיא 'מגב לגרה דציכ 'פבו] ומע וקמנ | קמנ

UDהדשה לכ תוששממ ילכ לכ תא תששמ ומכ א"י ןיאבו ןירחאתמ א"יו] ןיאבו ןישמשממ |  
 .[םילבשה טוקלל הצקל הצקמ

 .[םוי םיששל דחא] הרענמ «mb אצמ תואיצמ ולא 'פב [תאטח בייח| תבשב 1 רענ
 : .[אתוופנב רשפא תוינעתד ג"רב] אתוופנו = 1 ףנ
 .[םיעננב א"יפ םידגבה לכבו] םילכב 'וכ שפניו [תבש םיקרפ השלשב 'פד ג'רבו] ט"וי 'פד 1 שפנ
 | .[תוליהאב 'ב 'פבו] ריזנב 'ז 'פב 1 לצנ
 ,[םירצונה ינפמ] ןינעתמ ןיא = רצנ
 pos] ןורתיו תשרפ תומ ירחא אבר ארקיבו] םאבצ לכו 'פ ר"בב טקנ

 ימגב העש «b 'פב .יגיצחו יגרכד אתתקב זבלומ 'מגב הנוממה ןהל רמא 'פב] תומא רשע | גרנ
 : ,[המורת לכואה

 .ןיקולה ןה ולא 'פב un אלד אשנ וכסש ןוגכ תבשב 'מגב לבוחה 'פב] .אשנ וכס em^ | שנ
 nns] תכב והניבתאו םשנ ויתועבצא 'ה ףשד אכירצ אל חרוקה 'מגב

NUSןהיבא תיבד 'וכ ןיפתושה 'פב | . m]ןיחא 'ד ךומסד 'מגב ץלוחה יפב אשנ .א ש ךרעב ומוקמ  
 ,החמש אכיא ימ הדועס אלב ןיסוריא אלא החמש אכיא הדועס אלב ןיאושינ םישנ 'ד ןיאושנ
 אבר .ותמבי לע אבה 'פד ג'סב שרופמ ג"בשרכ דעומה רושו map יברכ תויקלמו ןיאושינ
 יפב .שבכ 'עב ונשריפ רבכ שבוכ אשונ .והייקופיסב רשפאד אוהו םישנ המכ אשונ םדא רמא
 .הפלענ םיננר ףנכ ביתכהו הל אירש ימו mas (ךומסד ל"צו ס"ט) ןמיסד 'מגב nens רשעמ
 הלוע אשונ בירקת םאו תשרפב ארפיסבו והורצק 'מגב לאעמשי 'ר 'פב תוחנמב ןניסרגו
 ליטהל הצור איהשכו הלש ןק ךותב התחינמו 'תציבל הלעמו אשונ 'יפ (התחנמו ל"צ) אטחתנו
 רבשתש nb אידש אלד webs היציב ץראל בוזעת יכ 'אנש תחנב הליטמו ץראל תדרוי התציב
 ןינע 'יפ (אטחתנו (bx אתחנמו הלוע אשונ "it ,הל הששח אלו יאוה mno הלפנד איהה
 bn] ךרעב םהש vow ינפל אטחתמה ןב pen ינפל אטחתמ ומכ נונעתו לויט

 .[השאה תא אשונה 'פד ג"סבו םילעופה תא רכושהד הדגהב] םינויל ןיבישנ | 305
 ,[ירצונה we] ow היל שחל | םשנ
 .[ןמוקמ ןונ 'עב אש יב ולא] וינפ תאמ 'וכ בהזה 'פב 2 אש
 ,[םודס] b^ הצחמו םודס
 .[ולא תוינעת רדס 'פד ג'פב] .המקשה ןדסו | 1 ןדס
 .[הלופפ ותטיחש אינתהו הרשכ ותטיחש ינכומב טחושה לגמב טחושה 'מגב] ןילוחב ק"פב 8 ןדס
 : ,זלה qw רסח ד"א 'דב [תעדה non חס] wn 8 חם
 .[הלעבמ אד תטס אדטס ומא] תותימ עברא | טס
 .[ושעד איירוטנס mb ןיחווצ ימורכ] רזעלא 'ר אילנרטס
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pon[רגנ ימגב ןיבוריע ףוסבו] . 
mo"הברה תוירח הל שיש ומכ הכוסו םינאת יכוס שרפל (הב וא) חכ שיו] םיצע תכוס  

 ,[שאה ןהב תיצהל
 ,[ר"ת סוכסה ןמ רדונה] 'מגב קריה ןמ רדונה 'פב
 , .[הדצב התרצ הבורמ התבותכו הער [mew לטבי אל

 .[םיימודס ולא ירמאד אכיאו] תירפנו שא =
 .[ז'עלבו] aw לא יבדעב

 .[אתכמסאל רזוח| אטימוס שממ |
 no] 'עב ונשריפ רבכ השרפ הכמסנ המל] וכימפ ינב

 סירסכ אוה ירה ןכמ רחאל תורעש 'ב איבה 'יפאו תורעש 'ב איבה אלו] 'כ ןב אוהש לכ
 .[וירבד לכל

 .[הימק me"b רמאד אכיא] mop הומייס אל

 ןמס

 .[טוטרמסב הקקפ הרפב 'ח 'פב] טוטרמסב טוטרמס
 אכיאו תיימ יאדו הרבס אחמורב וא אריגב היל וחמד mm הכלהש השאה 'פד i43] "m רתמס
 .[ייחו ירתמס היל ידבעד

 :[ושוריפו] ורטס 'וכ תמש ימ 'פב

 רתמס

 רטנס

 .[תומ] תשרפ wn לאנו טלקנס
 .[ונאובת bep די לכ] ול רצי וקפס

 .[וטשפש לע [wp יידא ןמ
 ,[הכמ יבג לע ןינתונ ןנבר [vn ןיציחרמ
 ,[הדפופ הירב לכ ps רמאד אכיאו] mie הירב לכ
 .[הוצמ אלו] ms אל
 .[לפפס ג"ע לבוט ww שוריפ] לפפס יבג לע
 .[אעדרהנ 'גרת] אימד רפסל 'וכ תחא [םהמע רבדמ םימעפ ר"ת] המחלמ חושמ

qm[ןידיעמ ןיא 'גב ךלהש השאה 'פבו] הלמשה . 

 1 דעס

 == .י[םיימ "Ni דעס : ןידעס BN" קחצי ^23 םיאדוד אצמיו ג'עפ ר'בב דעס] :ץראל «bw אלש 2 דעס
 רעש
 גפס
 ןפס
 ןפס
 לספס
 רפס
 בקס
 .[ארקיסב ורקוס ירישע אצויהו תורוכבב ט'פב .עצמאב ורגוח ארקיס לש טוח] תודמב ג"פב 1 רקס

 «np ןיקזינה 'פב םתה pn )338 ל"צ) םידע 'מגב םיתבה תקזח 'פבו] הדוהיב ןיקירקס
 man] לעבמ חקלו wm ןיקירקסמ
 .[ילהינ הורייס םילעופל ל"א םימותיה םוש 'פד ג"רב] אריתפא
 .[אצי ןיגוריס הארק [cn אצי םנמנתמו
 ב"כ 'פבו [םיתב 'ג וב גרסישמ האמוטל רוביח יתמיאמ לבחה ^b 'פבו] םיתב 'ג הב גוסישמ
 תונירסה [ג"יפ השועהבו תונולחבש תוגירסה םיעגנב ג'יפ םיתב הרשעבו] תוליהאב 'וכ ןנריס
 .[ותדוצמב vena y sow דכלנו] חפב דכלי 'וכ

 רקס

2 "D 

 1 גרס

 2 גרס

 .[העשרה] תוכלמ שוידרס
 בהרפ .[ייולצל הגנ] בשי אל

 ,[הטירס טרוסה 'מגב ןיקולה ןה ולא 'פב] 2 טרס
 qa" .[ואישה 'מגב ז"עב ב"פבו «^N 'מגב] הדנד ק"פב

 ]12 ךממוותו 2 קרס
 .[תוסוכה תיב יבועב תאצמנש טחמ ןימומ הב ויה 'טגב רידמה 'פבו פסמה 'מגבו] תוסוכה תיב
 .[ןיפוכיאב ןילמגב] ארייש 'מגב

»2 2 

 טבע

 .[עצמאב ןילטומ וללה תומיתח] .p^ 1 רבע
 םיברה תושרל והואיצוהו הליבד לוגיעב רככ איצומה 'מגב עינצמה 'פב] nus לש לוגיע
 .[םינטקה תא םילעמ םילודגה הליבד ילוגיע המורתב ד"פב
 ,[הבורמ 'פב] ל"צז ח"ר "יפ
 ןישוריקד ק'פבו .ןדתיא תמיא והיילע ודע יקתפרה ינה לכ םיקרפ 'דב הכלה שירב m ק"פב]
 ,[ינהד והיילע ודע יקתפרה המכ רמא יאמראד יבס opo" יאק ןנחוי 'ר באה תוצמ לכ 'מגב

%- 

 1 לגע

 8 דע
 8 דע |

e 
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 ,[הבישי שאר קחצי 33[ רמ ןואג [ירמ אבא] 9 דע
 דע 'כו תוחנמל יא יאמל םיבעב ודריש men vnb רמועה 'מגב] לאעמשי 'ר 'פב תוחנמב = ידע

 ps] אנווג יאה יכ אכיא ימו
 ]^5[ ןמשב pw | קדע

 .[ישכנמ] ליכאמו לזוגה 1 רדע
 wmm] איבי םדה devo דועו] רחא wy 5 רדע
 .[יוריפ ןניא] יפ = קזע
 .[יוסיכ ומכ הפלוע voy הדשה xy לכו] תפטעתיאו 3 ףטע
 ותלחנ ןהל ןתיל 'וכ b^ הז [לוספ yw 'יפא הל שי nw הילע ןייע ןיא vn] we pu "פא | ןיע

 "7 הז [ותשורי ןהל ןתילו ויחא חכמ ןיאבה לכל ןייעל ךירצ באה יחאל םימדוקד ימנ ןיחאו]
 m ןיעמ 'ז ינתד ןאמ ^n ןיעמ .^m  ינת אנת תיאו] ^n ןיעמ 'וכ שוריפ

 ,רסח ד'א 'דב [טלע .זלע ,הלע] ,סוטירגטפ היסאד | בלע
 ּ ךכ םש לעו] אחור לכ 'וכ והל איעביא [ןילוצ ןיא ג'סב pow דציכ 'פב 'יחספבו] םירבד ולא = םע

 .[ץראה oy רוב ןירוק

 היהת אלש ךכב ךריטפאש ןידכ [cin ^e ונלש המילש 'וכ ונב ןב [ןועבצ ןב] הנעש פ"עאש = הנע
 .[ונלש המילש הרות תימלוע

 תוצראה לכ b^ ןכו ןילוח הסיעה לכו שדק איה הלחה הלטינש ירחא הפיע b^ לארשי ץראל | הסע
noyלארשי ץראל ]. 

 buy] קושע ךא .,ריכש קושעת אל .ךער תא קושעת [so ותימע תא קשע וא | הצע
 55 ןותנ אוהש] ול רכשומ הביקע
 .([אבוריע] אמרכב 1 ברע

 :ּ E .[יאברע ןע לכ wp ןאצ לכ] יאברע 4 ברע
 הברעתנש ןילוחה ךותמ התלע םא לכה לע הרומחש הלרע "פא [b^ םיתאמב הלטבש | לרע

 הלטנש הלועל ןאכמ ול ןה ןירתומ הדמ התואב pn לש תודמ םיתאמ םש ורייתשנו
 | .[םיתאמב ,

 'וכ אחספד אמויב אימד [אמקרע רבעד יכדרמ רובעיו יאמ רמא לאומשו הליגמד א"פד הדגהב אמקרע |

 .[היפתכא ןנחוי 'רל היבכרא יריעז אתא אימד אמקרע אטמ [CI ןיסחוי ^ 'פב
 mb] אחינ אל] אמהזד ידייא 1 האפ
 ,[הרייש 'מגב sen ףוסבו] תבשל אל לבא 2 האפ
 ידגנל ינואכמו ןוכנ עלצל ינאו ביתכד ונייה הלעבשכ שיא תשא התיהש] רוסיאב הלושיב — 8 גפ

 .[דימת 2
pnb 0חתופ "פ |  [ve][א"יו] ריילב זעלבו וחכ 553 . 

 .[רכז בכשמ] הריבעל רהרהו i זחפ
 = mb] תישאר] םימל וכל 1 רטפ
 .[ןהיבא תשורי וקלח אלש] ןיפתושהו ןיחאה | לפ
 jon ןירותב רשכה 'מגב ןילוחד ק'פבו תאטחש אלא 'מגב תודמ ne^ 'פב] ןיסיגלפ sp ךיה 1 גלפ

mee v3ליא יכסנ וילע איבמ ובירקה  queול הלוע  onamתוברל ליאל וא ןנחוי ר"או  
 .[סגלפה תא

 .(יכו הפשי ןימינב ןירטסמ ילעב הינב לכ ודמע תונקתש ךלפ הספתש [bm 'גו הדוהי רכיו 1 ךלפ
 .[יאבג] והונימש םיחאה תוטמלפ
 .[פסמער תאו םותיפ תא .ססמער ץראב . ססמערמ לארשי ינב [won אסוליפ ימלשורי 6 םלפ
 ןיוש וירפו וצע םעטש yy ןיכרבמ רציכ 'פד 'גבו ןילכוא לכא 'טגב כ'הוי 'פב] neu והלוכל  לפלפ

 :[ןילפלפ הז רמוא יוה
 יפל דחו n" לכ יגילפ אלו "ו 'טו 'חו עבש רבכ mw רבכ אנמיקואו] תוקונית תוטועפ טועפ

 ,[היפרוח

 תצפונו אלממ אהתש nis לע אלממ אהתש וא 'מגב ותשא תא רידמה 'פב] הנקת הל ןיאו d ץפ
^bתבכש יצפנת אלא ירבעתת אלש ידכ הפי יכפהת ךתטמ ישמשתשכ הל רמא  vw 

, 
t. 
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 השאה תא שדקמה 'מגב וריבחל רמואה 'פב ותמגודו אתרז לוציבא ןיסרונש שיו] יתרז תרז

 .[ןמצעמ לוצבלו חומצל םירהממש םילצב וארקנ
 וקפס רורזוופב אצמנה םד אנינת ימנ ןנא ףא לופיו 'מגב em" אל 'פב] אמט וקפס רודזורפ =

 | .[אמט
 ןנתד vns] ןירוסא pre 'ג פ"רבו] 'יחספב 'וכ .רמוא אביקע 'ר [הליבד הנמ [WW האיפ ףוסב
 תיזכמ] mme mne 'וכ תיזכ [היב תילר] ילבבה חתוכל חנה [ל"א] ילבבה חתוכב 'וכ הפקמ
 .[הלטב ליכאמו ףרגימ ףרג יאו וטועימב bes פרפ תליכא ידכ רועיש רתויב

nnbימלשוריב ןנישקמו לארשי ינב ךותב יתשדקנו 'מגב שרפמדכ השודקה ליבשב] 'ימ  
 = .[הרשעמ nnb הביתה ינפל ןירבוע ps ןנינת הלימ הדיילו yov לע ןיסרופ ps ןנינתד ןויכמ
 33 זילוגה ןה ולא 'פב ,י לבח ב ל'צו (bw ןיבזב ןילישפמו ןיבזב ג"פב] םילבח וכותל
 .[םילבח ןכותב ןילישפמ ןיאו pou ןכיהל
 .[יפואד אכתפ ירדד היסיראב ml עגפ רשבה לכ 'פד ג"רב] יפואד אכתפ
 תויהל םילודג .הנויבצל היחו הנויבצל mena ןנויבצל שרפל שי דועו] והתחוואב ןימימתד
 pev] ןימ לכ ןכו םינטק תויהל םינטק םילודג
 ְי .[ןבגנמ] אתבצד
 .רשב אכיאד ךיניע ןיב יקופאל 'בר ץמוקה 'פד ג'פב .ןויסיפבו p בוהצ] רעשב ןינמיס 'בבו
 .[יוחמתה ןמ] 'יפאו 'וכ ןבל [רעישו
 .[רדק ילצ היל ירק הוה ארתב אלושב n'en תא וארק 'טגב הליגמד ק"פב .רדק ילצ
 s cv] (ךו מ 0 ל"צ) ארמגב
 .[בהלצמד אלחזכ sn רמס קליכ] בהלצמ
 .[יתב בשמ יצמוא בש יבגנו] וזחאש ימ

 - ,[רוכמתו התשע ןידס ביתכד] ארק הב חבשמ
 ,[אבהד ארצ בהז םעוי הכיא תליגמב רצ] .רוחשה תא בכוסה
 רמא ףסוי בר ול ךמס 'מגב ןיפתושה 'פב .הברעה יצעב ךכוסמה תיב] b^ ובינגאו ינברואד

"ONימו הטמלמ בחרו הלעמלמ רצ הברע לש תויברומב הרוקמה ףירצ 'יפ ינברואד אפירצ  
 .[ינברוא א"יו וריבח רצחב וללה תויברומב ןידרויו ןיתתוש רטמה
 אכיא האמוט םושמ ודי vu רזעלא ר"א אלא היהש ריזנ 'מגב ןינימ 'ג 'פכ] דחי םינש רכיח
 ,[ןייתאק rm" ידהב האיבו האמוט ופוג qvx אכיל mes םושמ

 ךכ םש לעו סה לוציפ ןושל ןלוכו אוה אנלצובד אנשיל cow אהד עמשמ יאמ רובסכ רמאו =

EX 

* E 

1 

 1 סרפ

 8 סרפ

 לשפ

 אכתפ

1.28 

 1 תבצ |
 1 בהצ

 2 לצ
 4 לצ
 בהלצ
 9 רנצ
 1 ףצ
 6 רצ
 1 ףרצ

5 
 4 ףרצ

 ,(קחשמו] ךלוה אוה סטסייבק
 .[אסכב ןנילת ןאמכ השא המב 'פד ג"סבו] אנת יאה יכ

pe ןינברואהו ןידיקהו םינקה הנקה שארב unm. ימגב ןיברעמ לכב 'פב שרופמכ] קוי pe 
| Apr 

 .[הכשל לש לודג חדקמ אלמ ורועיש הלחתב רואמ השועה תוליהאב .ג"יפבו] הכשל לש
 .[ירצונה ןוגכ ^5 היהש [b^ ירצונה ןוגכ םיברב
 pw" רפמ טקמל mb לע קתושה ןנחוי ר"א הסרואמה הרענ 'פד ג'סב םירדגב] ול ריזחי
 .[םימי הרשע דע ןאכמ
 ה"ול םיברה תושרמ ר"ת דיחיה תושרמ קרוזה 'פד ג"רבו תכשד ג'רב .אימר] החנוהש ומכ
 י[החנוהש ומכ הטולק b "sb^ םימכחו בייחמ 'ר עצמאל  דיחיה תושרו
 .שרפמ 'רמג אילנרטסו סדנלק "p לש ןהידיא ולאו ry שירב סדנלק] .אתלימ אחירטו
 à .[ואיד ןולק סדנלק רמא [ךוא] אממיא אזחד ןויכ ימלשורי אמעמ יאמ
 ול ןיאש לכ רמוא נ"בש ןבר וכותל ךעמנ וצקועש לכ הפכו לש לצב והזיא] תחא הפילק
 .'וכ עבורמ ךל ps cus ג"בש ןבר ינת ןיעבורמה go ולא ןיקליקה ןיפירנ qm ולא םריא
 .[תורשעמ תפסות ףוסב הז
 .[תולכ םויב יהיובד אתקיספב] בצ תולנע שש

 רבק 4
mp 

1 mp 

2 mp 
 טק

 טלק

 ןולק
 יקלק

2 p 
 DN" םינש ואצי 'מגב המהב רשעמ 'פ ףוסב סרטנוק .תוטורפ 'ב קנירטנוק] ןיקנווטנוק 'ב קנירטנק

 .[ןנחוי ^

A 

"A CN 
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 (b/y 3 השמ 2" ,םהילגרו םהינפ וב ןיצחורש ילכ אוה זעל ןושל 'יפ] יכנוק רמא אנוה בו = יכנק
q5יראב  ^bיכנוק ]. 

 rp] עגנש יוג עגמו יוגה יריש תותשל רופא לארשי םדוק יוג קספ םאו רתומ יוג ןיקשינק
vp[היעוקל הייחמ אמויד ג"סב] היעוקל היטמש | . 
FDהיל ןכש אחלימד יללג אתלית ירת היב ידש יכו ןכש ארשבד אמד "יפ] יפק אדבכד אמד 4  

 Pep אדבכד אמד לבא
 .[לפקיא ילופקיא vr לבא ןטק ילימ ינה רייתשנ םא 'מגב לרעה [ez אניטל היל לפקמו 8 לפק

Np» ךל אהי אל רמולכ אקע ןושל לארשי ינב ינפמ וצוקיו ומכ ץוקת לא א"ע] דחיב ןלוכ 6 yp 
| [ovn תואצות ven יכ םהמ 

 .[וריבח לע ןיד רסומה ןיבא ר"אד ךממ ערפהל ןיד רסומו קידצ ינא רמולכ] וריבח לע ןיד רפומה | ריק
 mm] תוכלמל ברקד דע] 'וכו םוי םיעברא — ברק

[py ןושלב] תע ^e pep 
 .[בל חקי שוריתו ןיי תונז ביתכו ,השיבמ ויתומצעב בקרכו ביתכדכ] ןתוא תבחרמו | היירק

 ,[תוצברנ ןהש תונואה לבא ןפודה לע תצברנ הניאש 'יפ אתובר םוקמ אלד המואב] ילימ ינהו — םרק
 השמב ביתכו השמ ינפ Cm ןרק יכ ביתכדכ םיקידצל ועמש הרואמ לצאיו] םיקידצה לצאמ | ןרק

 .[םינקזה שיא םיעבש לע ןתיו וילע רשא חורה ןמ לצאיו
 .[גוזב ץורקל ידכ דע 'כו םיעגנב 'ד יפב ץרק] ae ןופצמ yp d ץרק
 sb תצרק יא ויהת םישודק הבר ארקיוב ץרק , ןיצווק לוכית אל ליכר] ךלת אל 4 ץרק
 ןהמ םוצע ימו ןהמ השק ימו pup םיכאלמהש ןה ה"בקה sew הזל הז ןינע המ] ורבד השוע | 1 בר

 .[ורבד השוע

 .[ארעצ היל שיגרד םתה use םינמאנ לכה 'מגב הכלהש השאה 'פב] Dow היל | שגר
 ומכ b^ [רמא יאמ עדי אלו אנת ינת] es יאמ עדי אלו אשוגמ pes [ישנא] 'מאד שונמ ןטר

 ; 712[ ןיטר יאמ 72
 ,[המהב] הדנבו | בכר
 |" | .[טפורמה לענמ ומכ] הלחלחתנש הבית | טפר
 לכמ טעמ קקרה ךכ ףוגכש החיל לכמ טעמ קור המ הפלש קור ומכ קקר 'יפו] השביכ ןיבושח | 8 קר

 z ,[םיבש םימ
 | הרעתב התוא wap תונחצרה רחאו יפדור תארקל הרעתמ non ףולש ומכ] רוגסו nun קרהו = 5 קר

 : ,[הרעתב תינחה וא ברחה ןירזוח םהיאנושל ןיכמש רחאמ םלועה גהנמכ
 ,[ארמז רמזד לכ אדקרד אנדואב לייע [wb ארמז רמזד 1 דקר
 : שריל יואר ןימינבל הראשנש הטילפ התואל ןימינבל הטילפ השורי רחא 'יפ] ןימינב טבשל 1 שר

 | .[לארשימ טבש «nm אלש ןתלחנ
 ירא 'גרת המואמ תאשמ ךערב השת יכ םעדמ ושר ומכ האולה א"ו] תושרל עדותת לאו שר

 í .[םעדמ ושר ךרבחב השרת
 na] ותב אהשמ 'יפ] תרגוב wm שר

mv"ץחוו  Tbר"א תושרה יאמ  n pnהדוהי ברד  DNםידבע ^ ול שיש בושח םדא שי  
 םש יתשפתו] יתבננו שרוא jb 'וכ ג'סב [דימ ץחור תחא תבב wo ןימקמוק ^ ול ןיממחמש
 ,[יהלא

^e — qm[וקדקדנו] רואב ןכתיר , 
 .[ןושארה ייפכ אוהו] הלטב רכש 1 תבש
 י(ימתאד אהמ ש"מו יתובא לש רמוא הז 'מגב םיתבה תקזח 'פב] 5 דש
 .[רוחש םוחש] א"יו ןירתומו םימב 1 םחש
 אלד הילגרו הידי יקופאל bonn םוקמ אוה. אמחיש דלוב קילסד אכיה לכ 'יפ] דלול אמחיש 2 םחש

 .[דלול אמחיש ma קילס
 [pones] ןילשלשמ 8 לש

OUאל  pevןיב ןיא 'פד 'מגב םירדנב שרופמ ןלהינ התרמא תא ייבא ל"או אתעמש אה יל]  
 ,[ףסוי בר רדומה

E 



 . = .[תודמ 'גב] םיאלכה 90 | =
 םושמ בייח ךכיפל עקרקה תא קילחמ סושמ בייח ךס וניאו ma וניאש י"םעא] pmo םושמ 9 ףש ——

 .[קחומ
 .'וכו אבר אלייכב יבהיד ןניקפע ינטפשב רמוא הדוהי בר 'מגב דיקפמה 'פב] ןיניקיסע ינטפשב טפש

 .[יניקיסע ינטפשב בהזה 'פד ג"רב
 .[יפוש םכישעמ ושדח שדח] ינב ה"בקה ל"א s רפש -

 .[הניבו אניברוש אשירב אמדל וזחאש ימ קרפד ג"רב] אגש 'עב אניברש
 ,[וגפמד sw ןרקל pp ןיב םינהכ ww] nes םינהכה ילגו 8 קרש
 ליגע תעבט דימצו הדעצא בהז ילכ אצמ רשא שיא 'ה ןברק תא ברקנו י"תב] יכד בהוד לשש
 .[םיתשחנב והרפאיו .בהדד ןלשיש 'גרת om תוקותר ןוהיראוצ ןמ ןילשיש &
 .[אנידל (pe אל אתושד אמויב אכקוע רמ רדה 'פד ג"רב] ילקד יניבל 8 תש

 ומדו ץעה vp בולצ היהש בולצ רמוא ש'ר הדוהי 'ר הדומו 'מגב תוקונית 'פב] לתוכה qu 4 תש
 | | .[ץראל תתוש

 .[תויתוא 'ב וב ןיבתוכש קרפ ותואב ותוא ןיויכמ vow רשק ותוא [b^ תויתוא יב 1 יתש
pne[ייאה 'ומ יתדמל] א"'פ , 

3n[םויגהו אתינרומ ידי לע] בבתמו ומוגרות 4 . 
 ןבג רמ nn אל אנוה ברל נ'ר ל"א השאל snis 'יתבה תקזח 'פב] אמוחתב אתרואב םחת

 .[אמוחתב אתרואב
 .[םלשורי לעו לארשי ומע לכ לעו ונילע םולש תכוס סרופה עמש תירקב] םלשורי הנוב  ףלת

nbn[תוצמ לכ 'מגב ןישודיקב א'פב] 'רגדכ . 
[nv יציב ג"ע bom] ליפת יציב ben 

 והלוכ ל"א איה ןיתינתמ ל"א ייבאל הילייש דציכ 'מגב קרוזה 'פב] amen ידדהד אקווב | ףת
 ,[ותיפת ידדהד אקורב

 .[חפ דוסיהו] «nme ןינע b^ 1 חפת
nen[ימחו אעב עשילא אתא חפתיאו] שלחיאד הוה אל . 

 net] ילכ קתרנ [b^ 'וכו םילבנ קית זיקת
vpn[עקתי אמש 'יפ] עקתי אמש הויזג םילכה לכ 'פד "סב — . 

 .[העובש הרזח] 'מגב ןיעבשנה לכ 'פב 1 רת |
 .[תומימחה היל רעצמו ףשפשמו לתוכב ךכחתמש 'מולכ היכשמ חלשי] תומימחה כורמ 10 רת
 .[דע ^«: רצחה תא רכומה רמוא רזעילא 'ר] רצחה תא רכומה ץברת
 .[תוכרבד] אתפסותב אינתד אמיגרת
 ,[תחפנש למרתה םילכב ט" [es' ולימרתו ולעמ למרת
 ןאכב םנורכז אב אל רשא הברה דועו ןושאר סופדב כ'ג אצמנ ל"נה תונורתיו תופסותה ןמ בור יכ עדו

 םיסופד ראשלו ר"פדל האיציניוו סופד תא תוושהל יתחרכוה nib יא n" רשא די יבתכב ואצמנ
 poen יתיאר דועו .תמאה תדוקנ לא ייהעב יתאב םלוכ יפ לעו ךורעה רפס jb די ינתכל טופב
 ,עקב ban ma .עבצא ma ,לקנא :םיכרעב יכ םיסופד רתויו האיציניוו .תאצוהב םינפכמ
 'פדב קו התספדה ילב "ותרוצ ,nt קר 'תיאו רויצה ספדנ אל רדעמ 4558 ,לחכמ ,'ב ןוזלח
 'פסותב לבא ותרוצ הזו תולמה wen םשו 'א יכ 'עב mp 'ייעו לבת תיב 'עב הרוצה הספדנ ורזיפ
 ,א ינ ש רב 'עב תורוצה וטמשנ ןכו ,ינפלש "53 ןנשי ןכו ךורעה םשב ןנשי יכ pos ה'ד .ה"ע תוחנמ
 םרייצא םמוקמבו ינפלש י"כב ןנשי ולאה תורוצה לכו .ש אר .'א רנצ ,(ש"ע) א" ףכ ,םודכ ,'ג םג

ns 
 תאפמ י"כו ןושאר Die לש תואסריג Dy האיציניוו 'פד לש תואחסונ רדצלו שיקהל חרכומ יתייה ןכו

 תואסריגה תאוושה י"עו רחא תאפמ םירפוס יקודקד רפסב ואבוהש ס"ש י"כ תואפריג םע םהינשו הז
 תואסרינ BR רוריבב עדיל ענמנה ןמ יל היה םיכרעהמ תצקבו .וירוב לע רבדה לאל הלהת 'תדמעה
 םי ש א ן כ לו .הנה דע םירפוס יקודקד יקלח לכ ואצי אל רשאב ס"ש "5 םע תומכסומ ןתנ wa לש
 הארמו ךוועה לעב ופסב ןיאבומה תואחפונמ תוטוקמ תמישרןאכב ךינפל

 ip^w י"כב יל םג םתצקו אתיל ס"שב נינפלו המה היא ןמוקמ
1 



 .,דה%1 --

 ,(ו'ל 'כרב) ןיכרבמ דציכב ןייה ןמ ץוחד 'מגב ךשורבא
 .ש"מ ש"ע ןיברעמ לכבד :ג"ובו 'וכ תונויבא

 אלובא ,ש"מ ש"ע תואריבל ןיספ ןישועב הדוהי 'רד 'מגבו 'וכ אזוחמד
 b ש"ע 'ליגמד הדגהב אנושבאד אחמיק שיניא יחמיל אל אנושבא

 ,אצג ע"ייעו .ןיבוריעד לרב

 Ub בטיה ש"ע 'כו תערצה ירייא
 Un ש"ע הבר ץמוקהד ג"סבו
 ,ש"מ ש"עו (ןיקתא ^m 'פסות ש"ע .א"מק) וריבחמ DN לאוש 'פד ג"רב
 ,ש"מ ש"ע רדה 'פד אמק הכלהב ןיבוריעב אוה ךדיד .אקביד יאה gov בר ל"א

ponasןמ םכינב וענמ בירחנס ןינעב  "y mimmאובמב הלעמל , 
 ,ש"מ ש"ע תלפמה שירבו
 «a ארהנמ ןקלס יכד השא המב 'פד ג'רב
 .ש"מ ש"ע אנופפלמ יכ חרק תרע 'מגב קלחב
 ,ש"מ ש"ע 'וכ תשחנו לזרב הצילח mus 'פד ג"רב
 ,איגס אלו הויחמ הרצ לכ לע 'מגב הלאה תוינעת רדס 'פב
 qun לכ b^ ר"פדבו ש"מ ש"ע תורשעמד 'תפסותב
 ,ןירתלס ול ןילעמ ךומי יכו הבר ארקיוב ןירלס ןיסופד ראשבו
 .'וכו ארפצל וזחאש ימד תואופרב
 ,אבהד ארצ בהז םעוי הכיא הכיא תליגמב
 י'וכ רמוא ש"ב תלגלוגבו תופרט ולא 'פד ג"רבו

 ארוגא
 8 ןטב
 8 לב
 8 דג
 קבד
 1 גה
 סבח
 8 חמ
 ןופפלמ
 לענמ
 4 נס
 ןוילס
 ןירתלס
 םזרפ
 7 רצ

mp1  
 ,ילרעב י"רמ ןוילגב ש"ע : ד'ק ןירדהנפ) םיכלמ יג ימגב pons ארטסלק

 b" ש"ע אניטל היל לפקמו העש לכ 'פד ג"רב
 ,'וכו הבר ארקיבו 'וכ הבר תישארבב
 .םיריקד יונבב וניזאהד ימלשורי םונרתב
 .'וכ הלילב הכבת הכב הביא תליגמב
 'וכ םימשג רמוא ג"בשר ןידמוע ןיא 'פב
 .'וכ יתחלש הכיא תליגמב
 ? וירחא רניש ןושלמ
 .א"י הרעה ח"לק * כ"רד אתקיספב רעבָאב המלש 'הומ םכחה ברה ש"מ ןייעו ועמש הכיא תלינמבו

 8 לפק
 טרק
 סירק

ID 
 8 עבר
 1 חלש
 1 רגש
 ריית

 אלוןמוקמ ןויצ ילב ךוועה רפסב תואבומה תואחפסונמ תומוקמ תמישר תאזו
 ,םימשה ןמ הכרב אשיו ינרוי אוה ינממ םלש רתוי ובלש ימו המה הי א עדונ
 ש"מ wy רמימא וא רמ אבא ל"צ ילוא רמ ימא :םשו רמ רב ירמ בר ל'צ ילוא ?רמ ירמ רב
 : SÀN 'עב
 ? אבא רבסו
 ,ש"מו ש"ע הניפס לש זוגאה ףא
 UD wy ירווכ דיבע אשירב ןנירמארכ 'וכ ירבמאו
 רעיש ןכו 'ע י"כבו ר"פדב ה"כו רוביגל תו חי ל ס ד אתקיספב ל"צו «a רוביגל אמליד 'קסיפב
 bp רצ כ"רד אתקיספב רעבָאב המלש 'ר 'הומ םכחה ברה ןוכנ לע
 ?בקיה דצב אוהש ןפוד ןושלמ
 .תועטב וקתענ םשמש 'ג רט 'עב ש"מ p" ארהנ ירסו ןושלמ
 ? תרכ ןישירכ םוגרת
 הנמדזנ תאז תועמ יאדו ?והיישירב היל תיחמ ארהנמ ןקלס יכד השא המב 'פד ארמנ שירב
 אל ותאיצמ םוקמ m םלוא (,ח"נ תבש אוהו) השא המב 'פד ג'רב ליחתמש וירחאש ךרעמ
 ,ומאמה לכ ללכ היל סרג אל טוהָאק י'כבו mo ןיידע יתיכז
 .ינלימכ איה הרוחש
 רצ VO rb mo») mns רדסל 'יפב ג"הר כ'ג בתכ ןכש nb ? אתחוורמ ןנברד אנשילבו
 pano יתיכז אל ודיל אב ןכיהמ לבא (ןילרעב תאצוה ג"

 יירא

nוו  

 זוגא
 ירווא
 ששג

 1 ןפד
 2 סקט
 1 תרכ

n?8  

 18 למ
 אפנמ
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 יי

 o oeen NUN 0 en ס"ט ילואו 'יל
  1.שרקש תמה רשב אתפסותב  ym"כבש

x 
 ?הדמה ינק ןה ולא אינתד | ל

 ? וכ םהישעמ לכש פ"עא םימכח vom 1 דעס =
 תורשעמ Ty "ייעו תורשעמב ט'מ ג'פב אוהו חיטבאב תפוס ל"צ ילוא ? המ ד א ב תפוס ןנתדכ | תפס

 DU איבה ןכו ש"ע ב"מ Yb סופד תועטב ב"מק דצ : ר"כק תבשל םירפוס יקולקדבו) ז"מ ב'פ
 ,(חיטבאב תפוס תבשל י'כ ף"יר

"nbרותסל תע ןמ רקעהו 2 ? 
 ,ידכ ה"ד :ז"ט ms 'פסותב כ'ג יייעו ? חצנל תומה עלב ימלשוריב בותכ רחא b^ 1 ברע
 ? הכיא תליגמב אתיב יומד הימנק
 ? וירחא רגיש ןושלמ 1 רנש

mm = =פ"שב ןתאיצמ בורמ ןמוקמ ןויצ ילב ךורעב ואב תואחסונו תומש הברה יכ ןאכ ריעהל יתא םוקמ  
 : את"יב א'פלא רדס יפל םתמישר ךל אהו .םישרדמו ימלשוויו ילבב

 יייבא SN בא ע"יע ,אכירא אבא ,אבא (א =
 < = — ךוירא ,וכופ שיא סונגיטנא ,רמ ימא ,אניבא .ןובא ,יחא ,אכמסד DIN DID ןיבא ,אבא ,ייבא =

 ,ש"מו בטיה ש"ע ייבא 'עב םלוכ |
 ,'א ב א 'ע תואמוטה תובא

 ÁN ק ב א 'ע תיבר קבא |
 ,א ד ז א 'ע הימעטל ינולפ אדזא
 | ,'ג ל ם 'ע 'כו ולסב תפ ול שיש ימ המוד וניא
 | רמ א 'ע ןירומא ,אעדרהנד יארומא ,יארומא .אתידבמופד יארומא ,אברעמב ירמא ,בר יב ירמא
 .ש"מו ש"ע
 ,'ג ר ח א 'ע מ'ר רמוא םירחא

om =ם ס ח 'ע אמסח רזעלא , 
 .'ב ר Dy והל איעביא ,איביא
 ,ת ר ת 'ע ע'חהא תויתוא
 ,ש"מו ש"ע רזעלא 'ע לארשיד אעראד ארמ רזעלא 'ר

 ,ת ר א 'ע םימה תמא |
 ,'א ע מ ש yb עימש אל «np בר רמא
 .סופור תנא 'ע סונינורדנא
 י'א ך ר פ 'ע ןדב ינומירו ךרפ יזונא
 ,'ג ר צ 'ע הרוצ רובע ןועט wo 'יפא
 .א תי ש א 'ע אתישא

psא ד פ 'ע םיבלכל ליכאהל םישדקה ןידופ ', 
 ,המטצא ,הלטצא ,לובורטצא ,הוטצא .ןידטצא ,ןינגטצא

 י'ב ר ם 'ע תינהקדב )3
 42 DN 'ע בא ןינב
 ,ש"מו ש"ע יביב 'ע ייבא רב יביב
 .ןיסותיב 'ע ןיסותיב
 ,ש"ע 'ב רב 'ע הפי no ול רורב
 .ש"ע ייבא 'ע רמ ירמ רב
 by ש'ע ןיגב y ךכו ךכ ןיגב
 יש"ע לצפ 'ע םילצב

 | sss 'ע לאילמנ ןבו (ג
 ,דגנ ,'ב דג 'ע אתציחמ קסא = אתציחמ mms דוג

 י'א ן ד 'ע אעדרהנד = אתירבמופד = ,לארשי yos ינייד ,הלוג ינייד ,םימכח ינפל ןינד )1
 ,'ג ר ע 'עו ש"מו ש"ע 'ג ר א 'ע יראק יאמ הל יראקד

 .יי ב א 'ע אנוה בר ,רמ אנוה ,לכבמ הלע ללה )3
 ן*

LES 
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 יְך לה 'ע אתכלה
 DD 'ע תעדה חסה
 QUUD Cy הירומה רה

 .'ג ב ש 'ע האיב איה וז הביש איה וז

 ,ייבא 'ע איבנה יגח
 .'ד ר ם 'ע ורוסל רזח
 ,ש מח 'ע תותימ תואמטח שמח
 .י ג פ 'ע UND תיב תמוח
 .'ב ברח 'ע ללחכ אוה ירה ברח
 י'ב לב ט y םוי לובט
 ,ח ר מ 'ע חיט

mopת ל ט 'ע תוילמ . 

 .'ב די 'ע םילכה תודי
 .'נ רחא 'ע ןתנ 'ר רמוא שי

 י'ב בר ע y 'וכ ג"בשר הנשש םוקמ לכ
 י'ה ן כ 'ע אתינתמ יוניכ
 . 43032 y יעבר םרכ

 pon ,י י ב א 'ע לבבמ ארזע noy אל
 א TRES ^m דמ ל y םימכח ינפל ןידמל
 2 | .'ב ס ג 'ע וב סג ובל
 ea D'bbb'y pmo םיטסל
 י'ג ר א 'ע אתיאדכ אהו אתיאדכ אה איריא ידימ ,'ג ר ע 'ע איריא יאמ
 .ס ר ד מ 'ע סרדמ
 EY | ,ז ב ל מ y זבנומ
 ב | . יחבזמ 'ע תוטקה = בהזה = ימינפה חבזמ

mbח מ 'ע ודקדקב , | 
 ODD 'ע םירופכ = ןמז = םידגב רסוחמ
 ,'א ר ג ס 'ע רגסומ ערוצמ
 י'ב ר ם 'ע אתוסמ
 j 20 'ע ןכוסמ
 ית ק ר פ מ 'ע תקרפמ
 he ,הכאלמ 'ע הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ
 | א ל מ מ 'ע יאלממ
 ,לאומש = אשישק = אכקוע = «nv = spi = הדוהי = ישא בר רב = רמימא רב = ארטוז רמ
 | ,ש"מו ש"ע יי ב א יע

ambח ר מ 'ע אחישמ , 
 JM ב ר 'ע 07323. הבורמו החשמה ןמשב חושמ
 ,'ב ב כ ש 'ע בשומו בכשמ
 nim מ 'ע הנשמ
 | .היוה 'ע היוהל האיצי שיקמ
 .v .'ג ם ל פ y ןיטלפ ןינוב ד"וב ךלמ
 ES .אלברהנ 'ע ונתמ יאלברהנ
 .Mr ,'ד דר ,ן ג ש n5 'ע אחסונ
 É ייבא ינמחנ 'ע ,ינמחנ
 .'ב ן תג 'ע םיניתנ

 הש יא ו + +
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 aW לע nail 'ע רוחנ יגס |
 ,ב ם 'ע אתידבמופד = ארופד יבס =

mbא ד פ 'ע רוביעה '. 
 :ש"מ ש"ע '3 רפס 'ע ירפס ,ארפס

Dno35 'ע ירפס = ארפס = אתפסות = ןיתינתמ Dי'ב  
 יח ר מ 'ע הכוס

 ^ לגע ry אתלית .oy (ע
mimהוז ע 'ע םינהכה , 

 .ש"ע Dy y yon םע

(b4/3 ר ז פ 'ע דחא דוקינל ןירוקש רזפ  
 .ןיסותיב p ןיפותייב ןיקודצ (צ =

 .'ב בר צ 'ע ןנברדמ אברוצ =
(oיפילק  prosןינומיר =  pyא ף ל '. : 

 : 31238 'ע םיזונאו תוילק
 ,א תב וי ת 'ע אישק
 ,'א ן ט ק 'ע תורגובו תורענ תונטק

 | יבא CR בא 'ע בר (ר
 ,אבקוע אנבר  ,הימחנ אנבר .אניבר qnn בר ,אבא בר jm) ,יבר 255 .אבר ,ןיבאר .שודקה וניבר
 הדוהי 'ר ,יאכז ןב ןנחוי ןכר ,ןועמש ןבר .ןקזה לאילמג ןבר ,אמח רב (CONT own רב הבר
 ,י י ב א 'עב םלוכ -- אביקע 'ר .קודצ 'ר opp ןב 'א o" ,אמח יבר ,םרפר ,הבחר ,אישנה
 .'א בר p לארשי ץראבש וניתובר .לבבבש וניתובר
 ,'א דבר 'ע אתליסוכד אדביר

o3ע החרק ןב עשוהי ' ap 
 .'א ףר 'ע אתפיר

 ,'ב רם 'ע אנרימג אל רמד היתוש ,יניירד אדוש (ש
 :חומ 'ע העיש

 ,יי ב א 'ע דוקש ןועמש 'ר ,קידצה .ןועמש ,לאומש ,וובש
 ,ויפש 'ע ריפש
 D n'y anb וחלש
 .ןח לש 'ע ינחלוש
 .'ב ב בש y בכרה ןמ 'ד je בכשה ןמ השלש
 ,'ב בכ ש y הבישיו הניכש

 .א תבוית 'ע אתבוית ינולפד אתבוית (ת
 .המוקת ןבא ,'ב ק ת 'ע וקית

 ,'ו רמא 'ע ןיאנת =
 ÁN ן ת 'ע אנות אנת
 ,'ד ץ ר' 'ע יכה אמיאו ץירת
 ÁN דד 'ע המורת
 \ י'ב רד y ורודת ןיעכ ובשת
 .'ג רדס 'ע והילא יבד אנת

 יכ הרומשו לכב הכורע הכרעמה רדסב ןחלש ךינפל ךורעל אובמב םידקהל יתיאר רשא םירבדה הלא
 יכ תאזה השרחה האצוהה y ךורעה רפסל הלודג רתויה תלעות חימצת יכ uen" לכו יעשי לכ

 הרומא רבכ יתלמו ילע הבוטה 'ה דיכ הנשויל ךורעה תרטע ריזחהל יתשקבב ימע תמכחו יתלאשב ישפנ
 האצוהל nnb יתלדתשה יחכ יצמאמ לכב יכ םלשה ךור ע רפס רואל תאצ רשכמה אווק לוקב

 ותוכיאב אלפנה ,הזה רקיה רפסה תאצ תעמ הינפל ויהש תואצוהה לכ לע תאש sm תאזה השדחה =
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 ןהב רשא תוריכבה היתויחא לע היתולוגסו היתולעמ ןה הלאו un םויה דע רואל הנושאר ,ותילכתו
 : הנלכ לע איה הלוע

 םירהמנה םירפוס לש תונודזהו תוגגשהו תויעטה pene הקידבהו הריקחה תילכתב הפורצו איה הקונמ (א
 םדקהב םירמאמה רדסב jn תורז תולמ תביתכב ^jn qu ךרע לכ הארמ טעמכ ותיחשהש
 .םולשב ומוקמ לע אובי רבדו רבד לכ התעו םדקומה רוחיאבו רחואמה

 םיכרע םג םימעפלו םיבחרו םיכורא םימעפל םיבר םירמאמ לש תונורסח םולשת וז הרודהמב שי (
 העבשב טרפבו חבושמ רתויה א"צרה האיציניוו סופרבו ןושאר סופדב םתאיצמ יפכ לכה םימלש
 : ,תורנה תעבש וריאי רפסה ינפ 5« לאו ךורע לש די יבתכ

 רשא ןושלה רוקמ כ"חמב ונממ םלענ רשאמ םמוקמב אלש ל'צז רבחמה םאיבה רשא םיבר םיכרע 3
 קוחמל ילבמ ונחי ויתובא תיבל ולגד לע שיא שיא וז האצוהב : תורז תולמ לש ןבצחמ הנממ
 ,תוועמה ןוקת תא אוצמל םוקמ הארמ י"ע ארוקה תא תורוחב קר םיעטומה םיכרעה תא םג

 ידמ ל"זר ירמאמ תא ל"ז רבחמה ןמיס ןהיפ לע רשא ס"שה תויגוס תונורכז לכ הפ וצבקנו ופסאנ 6
 תוישרפה תביצקו ס"שה יפד וניבר ימיב רשאב ןויצה ןהב תולתל ןמאנ דתיכ הנה qm םב ורבד

 יתאב ינאו ו'דבו ןושאר 'פדב ואצמנ תוישרפה ינמיסו ל"נה תויגוסמ תצקו ןיעובק ויה אל םישרדמ לש
 ,י"ת רשא י"כב ןתוא יתאצמ ןכ יכ הנרוג רימעכ ןטקלל

 רפס תא םי ל שה ל ץרמנ רוציקב ילשמ ךפונ יתאבה רפסמ ןיא יכ רופסל יתלדח הברה םיכרע (ה
 ,וב רדנתהל ףסומ לעב ןימינב 'רו ךורעה לעב ןתנ וניבר יל וחינה םוקמ רשא המב ךורעה

 ילבבב ;"p לש ירמאמ לכל מ'מו שדוק יארקמ ר'כ לש יקוספו תוישרפ תמישר תאז האצוהב ואב 6
 לובלבב וא 555 התע דע ואבוה אל רשא תחת mb דואמ קייודמ ןפואב םישרדמו ימלשוריו
 | יואבוה תועטבו

 פ"שמ וב רבודמה ןינע ותוא לש תואמגודה לכ דדצל יתלדתשה יינעב ינאו אנינמל שח אל וניבר 6
 | .טוקליב ןתאיצמ םוקמ תוברל םגו םישרדמו 'שוריו ילבב

 י"כ תואסריג Dy םג לבא םיספדנה םירפס לש תואסריג םע 725 אל ךורע לש תואחסונ יתיושה (ח
 תסכמ יפלו .ץטיוואניבאר נ'ר ר"רהומ 'גהל םירפוס י קו ד ק ד הלענה רפס ey" ס'ש

 חסונה תתימא יתררבו יתסלפ םתריזג nnb רשא ןושלה טפשמ cy םתמכסהו «conn םיכרעה
 ,הלועמה

 תמכח «Di תוקח יפכ םיתעבש קקוזמ הריקחה קמועב דחי ןלוכ תוראובמ תורזה תולמה לכ )
 ומע תמכסמו המיאתמה תיזנכשא הבית qw לכל יאיצמהב ןייעמה לע cnbpm  עיגאלאליפה
 emn הלמה הרזגנ הנממ רשא ןושלה טפשמ ob ןתדוקנבו תוירכנ תויתוא תמישרב םגו

Cומשל ת"ר לע םימעפל םיבותכש ןתנ וניבר לש ויזורח ןכו ךורעה יסופדב ןמוקמ דקפנש תורוצה , 
 ,תואו תוא לכ רחא n" רשא "25 יתקתעה

(eבאש ונממ רשא םישוריפה רוקמ אוצמל םימי יקיתע םירפסב שפוחמ שפחב הקידבה תורנב יתשפח  
 ,םייח ונא םהיפמ רשא םישרפמה ישוריפ םע םיתיושהו ןתנ וניבר

Gtתולמה ישוריפו ךורעה ינינעב םיעגונה הלא טרפב םינשי םג םישדח םירפסב יתוניב  ninךירעמ מ'ד  
 רתסא רוא .ב"ירגהל ןינועבש האלפה ,אראל יד דוד 'רל הנוהכ רתכ ,ונאזנול יד מ"רל

 המלש ר"והומ םכחה ברה תאצוהב אתקיספ ,ז"מירל ענערטייב ,ר"יש 'גהל s'y ,ידנאב םירקיה םיחאל
 סעשיאערבעהיינ אב בורקמ wn הלועמה seb .סעלרעפ י"רהמל ןעידוטש עשיגאלאמיטע רפס ,רעבאב
 םיברמו הלא םירפסמו .ל"נה רבחמל םימוגרת לש s'y דועו יול spp  ר"רהומ םכחה ברהל ךוברעטרעוו
 ררבל ,ובהל םא תורזל סא הניחבה רוכל יתאבה לכה הפילקה יתקרזו ןומירה יתלכאו יתחקל םתלוז

qimךורע, ןחלשל םימעטמ יתישע תלוס חמקמו ,רבה ךותמ " qmול םעטי לכא , 
 יארקמ ר"כ רדסל mb םינוש םינינעל ךורעה רפסל תוחולו ןכותל רוביח אוהו ביבח ןורחא ןורחאו ('י

 p'w לכו הכרעמה רדסו תותפסות ,יופס ,ארפס ,אתליכמ ימלשוריו ילבב ימוגרתו שדוק
 ןווחאה קלחב םיתפסא הז לכו ךורעה sepa ןויצ הזיא nnb אב רשא םישרדמה לכו ימלשוריו ילבב
 רפסה השענ ודי לעו היה םותסו רוגסש המ לכ חתופ אוה יכ ךורעה רפפל חתפמה םשב ויתארק רשא

 | ,וב ךלהתהל הצורה לכל החורל mne םותחה
 תרשכומ תאזה השדחה האצוהה ןהידי לעו הלאה תונורתיו תודמ הרשע שלש לע יתודתי יתכמת הגהו

 ה"ר) םקיר תורזוח ןניאש תודמ הרשע שלשל התורכ תירבו ןנבר יכלמ ןאמ םיכלמ ינפל בציתהל

 ו רה אפי
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 יתיפצ יתיפצב ,ךינפל יבוט לכ ריבעא ינאו תחכנו לכ תא ליכשמ אווק ךינפל יתמש רשא ירחאו
 רשא םילורחו םינושמק ילב ,וב התחשמ ילב והארמ ריכת אלו דומעת .ny ךורעה רפס ךתוארב יכ =

 nn ! תקחמ הפי nins הפי (np הפי i5 התא ci Ton והילא לא השמכ ,םיסכמ וינפ םדקמ ויה
 רמוא ,wi" התעו osse ןיבמ לש חבש היהו יתכאלמ לע דקוש ךתויהב רחמ םויב יתקדצ יב =
 יתומשמ לע דומעל m ינרזא לודגה ובוטב ןכ לע םיהלא האר יפכ עיני תאו יינע תא ,יתכאלמל =

 ינצמאו יליח 'ה ךרב .ךורעה ידומילל יתותע שידקהל יניעמ יתנש רדתו ,הלילבו םויב תונבר תודרטב
 ! והננוכ ונידי השעמו ונילע הננוכ ונידי השעמו ונילע וניהלא ^ םעונ יהיו ! ליח לא ליחמ תכלל
 יתצפח רשא תא השע םא יכ םקיר Cow בושי אל ינממ אצי רשא רשבו חור תעיגי לדוג יכ' ןוצר יהיו

dU 

 ! הרידאהלו הרות 535 — ויתחלש רשאב חילצהו

 ,לילגהו הפ ד'באו בר

 .תוביתה ישאר חול
DUעגערטראפ עכילטסנעידסעטטאג . 

 .אסריג ^2

 ,ארמג ,ימג

NUTץרא ךרד ,רחא רבד , 
 .ליחתמה רובד ,ה"ד

smםימיה ירבד . 
Y^האיציניוו םופד . 

 DD יקודקד )5^
 .םאדרטשמא סופד ,ש"מאפד
 ,אקארק סופד .ק"פד

ess DT ר"פד, 
 .ןיצנוש סופד ,ש"ד ,ש"פד
 .ף'זרהמל הנשמה יכרד ,לשמ ךרד  ,מ'ד

 .ןילרב היעשי 'ר pu ,ב'ירגה
 ,ןיכרעבש האלפה ,ע'בשלפה ,ע'בשפה

5mונושל הזו . 
 ,םירמוא םימכחו ,א"כחו

vaןכו  amm 
 ben האצמנ ןכו )20

 .הכרבל ונורכז .ונושל הז 5"

pon amא ', 
pbn 3mב '. 

 ,יאלוזא דוד ףסוי םייח  ,א"ריח

DUרפוס תועט . 
"Yםירופכה םוי . 
pטוקלי . 

 .ימלשורי | ,'ורי

 !Ime וותפכ ,פ"וכ

 : היגוהו הרותה דובכל רבדמה םואנ

 .קיפ* םירדעה וקשי אוהה ראבה ןמ יכ ררסל וצי ןעכויקפניפ הפ

nלארשי טיאאנ הדוהי ךונח  np 

 = .איפסומ ןימינב רמא ב'א
TMירמאד יכיא , 

 .ןתנ ברד תובא ן'רדא
 Jn UN ז"וא
 .טוהאק הדוהי Yum רמא ה"יחא
 יאתיא יא

TORםאדוטשמא . 
y"ף'זרהמל ןויצ תבהא , 

 ,רמאת DN "pn לא ת"א

 .אותנ אננ ב'ב
 .ךורע יסופדנ ע"פדב

inmתולודג תוכלה לעב . 
 ,הבר ארקיוב  ר'קיוב
 .סקאז 'מ לאיחי 'רל ענערטייב ר"טב
 .ףסוי ms י"ב
 .ימרא ןושלב ר'אלב ,א"לב
 .יזנכשא ןושלב ש"אלב
 emb ןושלב .קפס ילב ס"לב
 .יברע ןושלב ע'לב
 . .יסרפ ןושלב פ"לב
 .ינורמוש ןושלב .ש"לב
 .אעיצמ אבב מ"ב
 :הבו שודמב ,ו"'מב
 ,הבר רבדמב ו'דמב

jm m3 3 
 .ןניסרג תואחסונב 203
 .אמק אבב ק"ב
 25 תישארב ,ו"ב
 ,ךווע יסופד ראשב ,פ'דשב

niהבושתב . 
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 ,ף"ירהמל ןעידוטש עשיגאלאמיטע ,ש"טע

oyךרע ןייע . 
Up anb ןילמ ךרע n'y 

 .יועל בקעי 'רל ידומלת pos ךרע | ,ל"תמע
 .ל"נהל םוגרת pon ךרע | ,ר"תמע

DU py wy wy 
 .קרפ ,השרפ ,'רפ ,'פ

 .גארפ ,'רפ
 ,ורזיפ  ,'זיפ

pn "nb י"פ, 
 .תוינשמ שוריפ "5
 יתויהל qux ,ליצ

qur ךירצ ova 
 ,אתפסותה ל"ומ לדנאמרעקוצ ,מ"קוצ

vהדעה ןבוק , 
«b pub שירל בורק ep 

 ףוסל בורק .פ"סלק  pu,השרפ
 שירר

 .רעגייג םהרבא 'ר | ,ג"אר
 ,הנשה שאר ,ה"ר

amןואג יאה וניבר , 
DANSES היעשי 'ר v 

 .סקאז לכימ לאיחי 'ר | ,ז"מיר
ax"תאיג ןבא הדוהי 'ר ןב קחצי 'ר . 

 .רמול הצוו ,ל"ר
 .יודנאל השמ 'ר  ,ל"מר
 psi הידעס וניבר  ,ג"סר
 ,הרונטרבמ הידבוע 'ר 335
 .ןושמש 'ר ,ש"ר
 ,וטאצול דוד לאומש 'ר  ,ל"דשר
 .םילודגה םש ,ג"הש
 .םירישה ריש ,ש"הש

meהבר םירישה ריש . 
nwתובושתו תולאש . 

 :טרופופאר הדוהי המלש | ,ר"יש
 ,תצבוקמ הטיש ,מ"טש ,מ'ש
 "233 תומש ,ר"מש

(vnםכח דימלת . 
310b םוי תופסות "n 

mAםוגרת . 
 ,'ב ,'א ימלשורי םוגרת n^ ,י"רת

Gvתרות  DS 
bnרמול דומלת . 
mnאמוחנת . 

 :די בתכ | ,י"ב
 .דואססקא די בתכ | ,פ'א י"כ
 .יולסערב די בתכ ova י"כ

asדי בתכ  Oum 
 .'א ןעיוו די 305. ,'א Yn י"כ
 .'ב ןעיוו (Tam ,'ב וו י"כ
 .םאטשרעבלאה די בתכ | ,ב'ה י"כ
 .ןעדייל די בתכ | ,ד"ל י"כ
 .ןעכצמ די בתכ | ,'מ י"כ
 .אמואפ די בתכ ,'פ י"כ

 ,זיראפ די בתכ ,'פ "3
"p "sטוהאק די בתכ , 

 ,תויהל ךירצ ןכ  ,ל"צכ
 ,אראל יד דוד 'רל הנוחכ רתב | ,ב"כ

 ,ימרא ןושל ,רחא ןושל ,איל
 Amb ,ייל
 ,רמאד ןאמל  ,ד"מל
 .הז יפל  ,ז"פל

woןושל . 

 .'א םיכלמ ,א"מ
aeב םיכלמ '. 

 .ף"זרהמל ימלשוריה sub ,י"הבמ
Frע"נ לעקנארפ הירכז  ר"רוהמ יברו ירומ . 

 .יועל בקעי vum  ,ל"ירהמ
 ,סעלרעפ nov ר"רוהמ  ,ף"ירהמ
 ,ץראווש nov 'וחמ  ,ש"רהמ
 Apo ןושלמ  ,מ"למ
 .םוקמ הארמ ,הנשמ Tub | מ"מ
 ,רואמה mob  ,מ"הונמ

eny בתכמ "b 
 -עשידנעלנעגראמ שמטייד יתע בתכמ ,ג'מד ע"מ

 .טפאשללעזעג
psןטק דעומ . 
wnהבו שודמ , 

 .יתבתכש המ ,ש"מ
 ,הנוהכ תנתמ | ,כ"מ ,כ"תמ

DUאחסונ . 

 .יתעד תיינע יפל ns ,ד"עפלנ

47Dתווודה רדס . 

 Am תורהט o ,ה"טרס

 JN דומע ,א'ע

 3 דומע ,ב'ע

 MOMS ךורע .ק"הע

 N21 םלוע ,ב'הוע



eeu 1רדא יג בובל : "  nbnקייפל  

 ר'רהומ .אלפנה ןושלבה ,ללוהמה םכחה ,לודגה ברה ידידי דובכל
mmm qunטוהאק 'רד רדנפכלא הנוכמה  eve» | 

 .איצות רשא ,םלשה ךורע רפסמ הנושארה תרבוחמ םילעה ידגנל עיפוהב yp התאר רקי לכ ןה = = =
 pp" םינוקתו םירואיבו תופסוה םעו ,טרפבו ללכב רפסה לע ws ץיפמה לודג suu cp by רואל
 ,תאזה השדחה האצוהה תולוגסו תודמ םינינע ^i לע ךיתודתי תכמתו ,םירקי םיפופדו די יבתכ העבש

 ל"זח ירבדב המוצעה ךתריקשו ךבבל בחור תא תיארה וזלה ךתדובעב .,70 דצ אובמב בטיה ראב ראובמכ =
 pue .תילעהו ,םישרדמהו דומלתה םי אוה ,לודגה םיה תולוצמב תללצ ,םינורחאהו םינומדקה ירפסו |

 תומכוחמה ךיתורעהבו ,הבצחנ ןושל news הראבל הב דוסיה דע אובל mpm תשרד הלמו הלמ לכב ,ךדיב
 הגונ v5 rein םימעפ הברהו ,תורוצנו תושדח ונל תילגו ,ל'זח ירבד תנבהב ריהב רוא ונל תראה
 ונינפל וריאי וירבד לכו .קקוזמ ףסכ ףרצכ תפרצו תהגה ךורעה .ירבדו ,סימותחו םימותפ םירמאמ הברהב
 ,םישובשה תאלחו גיס לכמ םירומשו ,לכב םיכורע ויהי snb quy ps רשא ויכרעו ,םירהצב שמשכ
 mma way לכל םיניעל יהי יכ ,דימלת םע ןיבמ לכ גנעתי הז ךופסב .הכ ךע םרהז יפי תא וכישחה רשא
 Y הישות יבהואו בל ימכח לכו ,ךתעיגי cnn קירל אל יכ הקזח יתוקתו :םתביתנל רואו ,ל'זח ירפס
 < תחקל םותחה לע םימלש «cx םיבר ואובי D3 !רשיי אבט אלעפל ורמאיז am הרקיה ךתכאלמל דובכ |

 יכ -- now יתפש אלב רמאל לכוא תמאב יכ ,םתיב לא הכרבה תא איבה ןעמל .אלמ ףסכב ךופס תא
 רבד ףא תחנה אל יכ ףאו .םירבעה הנחמב הזה םשובכדוע אב אל יכ -- יתעדי אל ףנוח תפש

 ירתב ןיב ירכעב יתוריעה רשא ,תונטק תורעה הזיא ךינפל איבהל יבל ינאלמ תאז לכב ,וב רדגתהל ןטק |
 — .דאמ יבל חמשי ךיניעב וביטיי םאו ,ךירבד
Bרפס איצוהל ,המות דע הכאלמה הלכל ,המצעו חכ ךל ןתיו הולא לאוי .הלפת ינא םייסא םרטנו  
 Dur ךכרעכ ךדבכמו ךריקומ ךרידי ץפחכ ,הרידאהלו הרות לידגהל ,םלוע רואל ופופ דע ךורעה

 רעבאב המלש |
 הרעה אל לבא דוסי םהל שי יאדוב yea 'הד לודגה רקוחה ירבד .כ'יע היאר ילב םהינשו (א'' הרוש 2 דצ 035(

 . Wy וירבדב byte ילצא רורב ןכע ותחפשמ םשו תלשלשה איבה המ לבא Anaw ונע תחפשממ היהש םתס בתכש ,ורוקמ
 לודגה םכחה באש תלשלשה ירבדמ ילואו wy םש איה קר ,ןכ תארקנש החפשמ םש ונעמש אל םלועמ יכ 9 םוקמב
 .ןכ בותכל ץטָארג רייד

DP)זיו תישארב ושוריפב ןכ הנכמ יישר ןכו ףיסוהל שי .א'רד אתיירב םשב א''ררפ תא הנכמ ךורעה לעבו (4 79  
 .[יינ רענילרעב םהרבא ר'ירהומ םכחה ברה תאמ הרותה 5y ייישרל pps "y ה"יזדא] mepn ייס רשיה רפסב תייר ןכו יג

 ,שייע 199 רצ תירישע הנש 13253 ןכ יתוריעה יכנא םג 'וכו אחור ץרא תועטב ףוכרמ 'ע ךורעב (בייכ הרוש 6 דצ) <
 שי ןענכ ץרא םשב ותדלומ «yos caen ni ןילוח א'יגהב יכ תחרכומ היאר יל שיו (הטמלמ ^w יש 7 דצ)

 הברה יכ ףיסוהל שיו הייזחא] ןענכ ץראב ונתוכלמב m i^n/5 ייס תופרט תוכלה- ורפסב ןכ איבה עורז רואהש ףיסוהל
 ייס ; זיפ ייפ ; ןענכ ןושלב וניגושלבו ימ 'יסר יב קלחב מייד vy" .ןענכ ןוש למ תולמה mes paw לעב איבה םימעפ

"Ubיייעו טינר ייסר יי קייפו יד קייס  myךיראהל מ"כאו ,ןיגרפ 'ע ]. 
 הושע הגומש תנש דיגמהב ויתודוא ש"מ y" אנוברנ ריעמ ןשרדה ne 'ר יפמ i דמל דועו ^U) דצ)

 . 16. 17. 18. תונוילגב
 ריסחה nov 'ר םכחה רבחה 5m איבה פרא ךרעב עמ'ג לאומש 'ר םג ,ילגרואה קחצי יר ןינעב )^ הרוש 19 דצ)

 .יולגרא ןב לי'צש קפס ןיאו אנוברנ תנידממש ליז יולגרמ ןב «pn יל יפמ עמשש ןשרדה mmm 'רב
 םתס ייפ בתכ םימעפ הברה יכ דע m/w לש ושוריפ רחא ךכ לכ ררגנ ןתנ וניבר «s עדו (הטמלמ z^ me םש) =

 דצ ba] | ף'זרהמל| ימלשוריה אובמב .תחא היאר Ty איבאו m תויאר הברה nous רפוסו 'וכ ח'ר שוריפמ mp5 אוהו
 תובית.'ב ףיסוהלו ךורעב היגהל הצר ןכו ישורימ אוה ךורעה 'יפ יכ םש ריעהו לכא ךרע ךורעהמ רמאמ איבה ב"ע ח'ימק
 ,ג'יפ ןיטיג ימלשוריב ןברק ירישב כ''ג יייעו םש peu .שיארהב אבוהו nS ייפמ ?mp ךורעה 'יפ םלוא .שייע ono חלש

Dm] Omהיאר דוע ףיסוהל שיו .וז איה תחצנ היארו  nns5 בתכ יב לע ךרעב וניבר יכ איה וזו mןהב ןיא ןילע  
 ןכ בותכ תבשל ן'במרה na^ ל'יכע ירשו האופר םושמ ןהב ןיא ןיעה ןהב ןנצל קרי ילע b (op^ תבש) ?nb םושמ

5m n^ pesשוריפ םש  n)אוה רתויו רקימכ הארנש םעטהו רתומ ןנצל ןיעב ןהב אצויכו קרי לש וילע ןתנ םא ליז  
 וניבר ישוריפ יכ יתרעשהו תויאר הברא הברה דועו .ןורחאה רענ יעו רגב יעב שיימ my 'ייעו יוכו ל'ז י"שר ירברמ ןוכג

jnàםיהוקל םימעפ המכו המכב םתפב ואבוהש  cnיפמ ' n»םתצקו  ^bידי תא יפינהב ה''מגר  vnmysןושאר קלח ףוסב  
 n/a" m/w ישוריפ לודגה ודסחב יל ליאשה יינ  רענילרעב םהרבא ר'רהומ םכהה ברה ידידי יכ ןינעה הזב ירוביח לש —



v3שוריפ םע לינה םישוריפ תאוושהב קוסע ינא תאזב תעכו אקילייגנאמ ימורב םירפסה רצואמ תוקתענה תותכסמ המכל  
 .[בר ללש אצומכ my יכנא ששו הלודג האיצמ יתאצמו יתעגי לאל הלהתו יגיע הנראתו ךורעה

 יסוגרפסא יעב םה הלאו תותלאשב וננפל אצמנ אלו ומשב איבה תומוקמ ידו תותליאשה תא איבה ךורעה (14 דצ)
 ותאז news תוארל תיכז אל ךֶיייִזְזא] תותליאשל ותמדקהב ב'יירה ןואגה םג הז לע ריעה רבכ כ"ע סמח ססב אתנב

ovaתנשב האיציניוו 'פד תותליאשה איה  vais5 |םיקידצ mאתינב יעבו סמח יב סב ךרע ךורעב ןכו ונינפל רפח הברה  
 123: םינואגה תובושתו תולאש ירפסל סמח ,סב ,סגרפסא 'עב ךורעה nn יכ ןאכ ןיא ןורסה יתעדל םלוא .ונינפל םירסח
 איבה ןכל ית mw 16 דצ אובמה לעב ברה ןהה תומוקמה הנומש ומכ ,;תובושתב /nB בתכש םימעפ הברה ךורעב אצמנש

vaךרע קר ראשנו [יםתלאששו, ל''צ] ייסתלאשו,, ןושלב ןיליחתמ תובושתה בור יכ םינואגה תוליאשב 5 תוליאשב שוריפ  
 p" הדוהי 2« הידגנ אברכ יבד אתיניב לכואד enn £y זייט תוכמב לייהזב תותליאשב רמאמה םוקמ ןייצ nw יכ אתינב
 אל יתעדל םלוא ישילשה דח אלא בייחמ אל ץראה שרוהשכ אצמנש גד לכואש ימ ינימשה םויב יהיוב תולודג תותליאשב

pisךרעה שבתשנ ךורעב קר תותליאשב אצמנ אברכ יבד אתיניב תולמה לע ייפהש ךורעה  bnףד תוכמב  vmתוכלהב .ב''ע  

 הזה Bm" יוכ גד לכאש ימ ייפ .הדוהי בר הידגנ אברכ יבד אתיניב לכאד אוהה .ינימשה םויב יהיוב תותליאשבו תולודג
mnאתיניב היד םש תוכמ יפותב אבומ תר שרפמ ןכו .הישפנדמ ךורעה ירבד  nnהיה םאו ליז יישר ייפכ אל  

 אבומ הזה רמאמה תמאב יכ תולודג תוכלה ןמ םג ןכ איבה ךורעהו .תותליאשה םשב איבמ תייר היה ןכ שרפמ תותליאשה
 הייחא] .ץראה ץרש ןינעלו תוקלמ ןינעל ne ראובמו mico רמאמה אבומ דיפ eb ינימש יפ תותלאשב ןכו .םיגד 'הב
 תותלאשב ייפ יכ הרעשהלו Ub םב יעב .בטיה יייע mp שייע סב 'עב יתבתכ הזמ תצקו ,דומל ךירצ רבדה דועו

5mןואגה ריעה רבכ םינואגה תולאשב  "ni vowהרעה 34 רצ נייר  v5טייכאו .סב לייצו סיט תב ךרעב םשו שייע  
 .[ךיראהל

 .ורמוא םש רכזנ אלו אייק np ןילרעב יינואגה יבושתב אצמנ ג''צר ייפכו יוכו אתלברכ (17 דצ)
 חיי ןוילג 'ג moe למרכהב ןייע ךורעהל  ןוויכו יתאצמ ךכ וא 'ייתעמש, בתכו ךורעה ייפ איבה יישר )24 דצ)

 546 דצ תישילש הנש םישרחל אצוי למרכהב רוע יייע ןכו ךורעה ייפ לע יתעמש יישר בתכש תומוקמ דיי םש אבומו
 ליומה ברה תרעשה יפכ 373 איבה םשו תואמגוד הזיא יינ ןישארטש והיתתמ sss אלפנ רקוחו לודגה ברה cy ףיסוהש
 ןיפחויה ןויכ ילואש ונינפל ךורעב םיאצמנ אלו ברד אתוריסהד ילימ ןינעב ריפה cy ךורעה םשב ןיפחויה איבהש המ יכ
 .ןואג nox בר לש ךורעל

 199, 183, 87. 46. 30. 7 רצ תירישע הנש דיגמהב ספדנו תרוקב רמאמ יתבתכ ןיכרעב דירש רפס לע (91 רצ)
;2006 ;222.215 

 וינר ייפ bb תוחורה יהלא 'יפ ףוסב rawa רמאמה יתאצמ יכנא 'וכו יה 0D תוכרב יה ביפ יירשא תהגהב )40 דצ)
5mירשא תהגהב ןקתל שי .ןכל .ודוה םינשל דחאה רמאיש ידכ השלש ותוא םיארוקה ויהיש בוט רחושב ייפ ירצמה ללהו  

: í mp שרופמ ל'צש 
 .10א100מ latinum ימור ךורעל ןווכ יתעדלו יוכו ארקנ םיימורל ןכו לזו בותכ היימפ םיניע רואמב (םש)

 ןלש המדקהה ןמ םג ןהח תומלשהה ןמ nim יוכו עמג לאומש יר היה ךורעה ימילשמ ןמ ןושארה (41 דצ)
 "יבא ילא חלש ni 180 םג 140 ץבוק אמראפב םיאצמנה יייכ 'ב ייפע הקתעה ידיב אצמנ (תוינומדק יטוקילב תטפדנה)

muaסופדה רוא ואר אלו ,םיבותכב ילצא םיחנומ םדוע לבא םהילע תורעה יתכרע יכנאו אצמ רשא ותמדקהמ הקתעה . 

 קיתעה הז רפוס רשא ןכתי יכ דבל הרעשה יפנכ לע םייונבו דוסי םהל ps aon ירבד וייח ןמז תודוא הרצקב קרןאכ ריעא
 רקוחה ברה ידידי קדצב ריעהש ומכ sinon ייחב םינפל דוע בתכנה וינפל אצמש תרחא הקתעהמ ורוצ ו הרמש תובית
 רשאו 215 תישילש הנש למרכהב ה"'חזשרהמ לודגה םכחה ידידי קיזחה וירהאו wo דומע w/m ריכזמהב שיישמרהמ לודגה

 .םתודוא הבחרב רבדא םלוע רואל ןהה תומלשה svi רשאכ ה'ייאו קדצ טפשמ תמאב אוה וטפשמ ץרח
 םירצמב &v/3 לארשי בוט ?n ר'ירהומ לודגה ברה םג יוכו םילשורי שיא nov רב םוחנת ירמ רפס אצמנ דוע (םש)

 - [| םירצממ ותאצב םילשורי שיא האראו qm cm היייִזא] .ליינה די בהכ vn אצמנש ילא בתכ
 תולמ יכרעי ייכ שטירבמאקב םירפסה רצואב אצמנש ףיסוהל שי ךורעה ימילשמ םירבחמה בשוחש רחא (םש)

 םכחהו )114 רצ) יססעניס רעלליש ^s הנוכמה ריאמ ןב המלש יר לודגה םכחה ברה ידידי תמישר ןייע ,דומלתב תושק
 .עדונ אל םרבחמ ימו ןהב תלעות יתאצמ אל לבא ןהמ תואמגוד הזיא ובוטב ילא חלש הזה דבכנה

nw)יכיא תליגמב יז דצ (65 דצ  cyvוגינפלש ךורעב הז יתאצמ אל כ'ע אבתד ארצ בהז  PyOPTIN]ייכב אצמנו  
 ימורב nan הכיא שררממ ינעמל קתענ ידיב רשא "5 הכיא שרדמב אצמנ ךורעהמ הזה רמאמהו [אצ'ירה איציניוו 'פדבו
 תנווכו ךורעה ןווכ הזלו .הנמישא my my wn Nin הרצ ךיה רמא ןמהנ רב אמח O7 בהז ?ny הכיא ייגה םשו
 .בהז «Dy הכיא רייהה אבהד. NDy TN רמא אנינח רב אמח יבר שרדמב ונינפלו 2355 םלענ רמאמה

 bn" ינפל רייבב היה ןכש ריעהל שי ונינפל אצמנ אל הזו יוכו ז"טפ v םשב איבה טרק ךרע ךורעב )66 םש)
 ןהה תולמה שרפמ השרפה (moz אכשופ עטיק אטרוק אסננ .לבב הז ןושיפ 5m איבה reb רייבב םש יכ ייישרל פחוימה

noxהרעהב הז לע שיימ ןייעו יוכו היה סכנ לבב ךלמ רצנדכובנ ותוא  i73הימרי ירבד אקפפל . 
 אוהש ומכ )3/5 375 םירבד) v3 םג וינפל היה ילוא אצמי אל הזו .םיריקד יונבב וניזאהב vns םירק (םש)

vnàךורעה ינפלו יכו םודיק םורא  nmm3 הלמה " 
(ce)הרעהב יתבחכש ימשב ל"יומה ברה איבה יוכו ועמש יכיא תלוגמבו ריית  x^וניכפל אצמנ אל יכ יכנא אקספל  

 .ךורעה לעב ברה איבהש ומכ ןוכנל יתאצמו ידיב רשא די בתכ הכיא 'דמב יתיאר תעכ .'כיא 'ררמב
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Dףלאה  

 י"שר לבא ה"סש b^ ט'וי 'כלה ז"ואב (n5 אריוא | (Ger reduplizirte 1, Buchst. des Alphab א א -

 לש רודס ינכלד אראואב an" :א'ל 'ציבל י'כ | (.לופכ ,אתיב אפלא לש ןושארה אוח ,'א תוא)
 y" אראואא י'שר י"כב ,ו"ל ףדלו 'וכו םינבל | ךרזאאד א א COXD הנובה 'פד "רב תבשב
 םירודס םינבל p^ ינבילד «ier py םש פ"ד | בייחמ אל רבס p/n והייניב אכיא (ה ,ה"מ היעשי)

mדחא | אמלעב (' ירוטאלנב היתיאד ןויכ רבס ןועמש  xyרודפש רבד לכו ןייונב ןניאו ורבח  m 
 לבא ב'ה י"כב ה"כ ה"יחאו ךראוא ןירוק פ"לב הז ג"ע | והייניב יכיא דחא םש ןהש תויתוא יתש p^ ,בייחמ

pnבייחמ וניא  nי"כב ל"צכו גרואא ד"ל י"כבו גראוא ג'גו ו'ו "53 | ונייה יכה יא  ,בייחמ ןועמש  
 ^22 אוהו אראוא ר'פדבו .גראנא ס"טב םשו v'3 | יכ בייחמ ןועמש 'רד p'n. (* ומכ אוהד הדוהי 'ר
 וא ךראוא תלמו .אראא , ע"פדשב לבא Vw "5 | הדוהי 'ר ('והימ ימנ יכה ps אמית יכו אנווג יאה
 אלו ךורעו רודס 'יפ !XU פ'לב aum ses | העודי הלמ ןהש תויתוא יתשב אלא בייחמ וניא
 ןשרדה יפמו .ח'נר דצ מ"ע 'חמ לעב בתכש ומכ | לבא ,וינוימד לכו השש ןושל ןמ אוהש שש ןונכ
 . ררועתה אוה םג יכ יתעמש קעניללעי ןרהא ר"רהומ | בותכל ןווכתנ םא 555 mv הלמ ןהמ ןיאש א א

quא בתכו  sר ' mmםימכח יתפש ורמאמל תופסוהב תיסרפה הלמה לע | ןויכ ינהב בייחמ אל . 
 ARDEN y"y דועו ןועמש 'רו .העודי הלמ אלו םש והיינימ תחכשמ אלד
 ןירוטאלגב אנווג יאה יכ ביתכ אכיאד ןויכ ךל רמא

 "Geschmeide-*3 128 כ"או ,Art, Gattung 291 ^3 ל'צו הכאלמ איהש nsns" ראשכ ןימייקתמו
 תפטטב אלו(. תש הנשמב) האצוי השאהמב 'פב 44 | "פ יב''חו הב ארוק UN תמייקתמ ?nem הכאלמ

 אתפיטקד אתרמוח תפטט ףסוי בר b^ (ב'ע פש) 'מגבו
 תולותש תוילגרמ יניממ אוה יכ רמואש ימ שי)
 וירבד וחדנו .הער ןיע םושמ ןהיראוצב םישנה
 וב שיש בא רמולכ ינייזבא תפטט Nb" אמקותיאו
 ןושל ינייז טישכת ןימ אוה בא ,הברה ןינימ
 n) ,יג לאינר) ביתכדכ ינז 'גרת ןינימ יכ C ןינימ
 תפטט תארקנ איהו רמז ינימ b eer^ ינז לכו

^eתופמטה םוקמב חצמה ןמ הלעמל תנתנש ינפמ  
 תכהזומה הכבסב השא האצוי Cr תבש) אינתדכ | dasGeordnete, die Schichte) .5!ג\יסרפ 'לב אראָא

oranen, schichten,ש 2 )\ = 5-5  imp. vonתפקמה תפטט והבא 'ר 'מקואו ןיטוברסבו תפטטבו |  

anreihen)ןילישמ  קרפד 3^1  pom (v5 mri)שיו  .הייחל דע הל ןיעיגמה ןיטוברס ,ןזאל ןזאמ  
 הראוצב הלותש רשק אתפיטקד אתרמוח ןישרפמ f ןיכרעמ 523 'פבו (:א'ל פשו ןיי ידכ איבמה קרפד
 םושמד ןויכו הב טולשת אלש ןיעה תא ףטקל | מ"כב ג"ונבו אראא (:ר'ל (pam לדנמב ונתנ 'גב

jt ס"למו Gesehmeide ><! (פ'למ תככרומ הלמ 3N 

 0 (glossarium, Worterbuch ןירוטאלנ

 n3 אצויכו א א ןוגכ תויתוא ןהב ןיבתוכש ןיעימק
 שוריפ ב"א) (* .ןמא ןמא .םוקמב NN ןיבתוכ א"פ
 [ מישר 110010 [Geriehtsdiener ןירוטלק

 ליהקהל pm םיזורכו ד"ב יחולש ינוי ןושלב
 לוקב םהירבד תלחתב םיארוק עומשל םררועלו םעה
 ms תרומת ל"מיג ms םימכח 'לב האבו א א לודג

gpהברה תוירכנ תולמב ). 

(tתובית 'בל הדרפנ ו"ו י"כבו ע"פדב ה"כו ירוטלגב ג"ונבו :א"יק דצ םש סייד 'ייע תבשל פ"א י"כב ה"כו ר"פדב ה"כ  
 קר wu ד"לו ו"ו י"כב ןוכנל ה"כ (* .ימנ an" ב"יהו ד"ל ו"ו י"כב (?  .ירוסלג ו"ו יזכה 'יג ירוטלג ךרעבו mb) לג
 ייג ר"פדב (+ .א ה ס"טב ע"פדב לבא ןיכרעבש דירש לש רבחמ לעב ןוכנל mun ןכו ר"פדב הכו והימ ל"צווחימ ם"טב םש
 לש «mans תועימק ירוטלגב ייפ יישרו .ש'ע ירוטלגב ה"ד םש תבשב יפסותה ואיבה הלאה םישוריפה ינשו )5 .תויתוא
 תונובשחו םירפס ,רעכיבמייהעג oecultiores ר"ל אוהש ל"נו 'כו סורטולק ןינימ לש ן"ייטל ילב ןירוק תומש לשו תופשכמ

 bn ע"פרבו איה הרשי אנשילו ק"העב ה"כ )5 — .הזינגבו טאלב םיבתוכ רשא

AEN 



 2 N2N — בא ב

 הביזב ןיאמטמ םיוגה ןיאו .הביזב ןיאמטמ לארשי
 לכ 'פבו .ןהירבד לכל ןיבזכ והיש ןהילע ורזג לבא
 םימתכו ,ןנברד תעל תעמ (Gre n7 הברמה דיה
 ןתואו ,6: ביפ םש) ןנברדמ הסובת om ,ןנברדמ
 א תירואד האמוטה תובא והלוכ םילכ תכסמ שארד
 תובא p^ !םיבז ל"צו תואווקמ ףוסב ןתאמוט שרפמו
 (איכ ,יד ישארב) 'אנש ןוגכ האמוטה רקי ע האמוטה

 תחא רפח 'מ תוכאלמ תובא .רונכ שפת לכ יבא
 תובאל pop ('ב לה (onm ot ימלשורי (.ג'ע תבש)

 םשב ןמחנ רב לאומש יברו הרותה ןמ תוכאלמ
 בותכש הכאלמ תחא n 'מ דגנכ !ןתנוי יבר
 רב לאומש 'ר םשב ןוב pro" ז'וכוז הרותב"

 בותכש הכאלמו הדובע תחא רסח 'מ דגנכ רמא ינמחנ
 DM" אנינח רב DP ' ,(6יטמ תבשב ןייוע) ןכשמב

 תומש) םירבדה הלא אלא ןאכ ביתכ ןיא רבדה הז
C8 15תודלותו תובאל ןאכמ םירבד ,ירבד ,רבד , 

 : ה"ל"א" רמא והבא 'ר םשב ןירופיצד sum 'ר
 n" םירבד ,דח רבד ,השמח 'ה ,ןיתלת 'ל ,דח 'א
 ,הרותב בותכש תחא רסח תוכאלמ תובא 'מל ןאכמ
 'א םולכ הרפח אל sns ןמ ןירמא ירסיקד ןנבר

mןיענמתמ אל ירא ט'ל ונייה הנומש 'ח ןיתלת 'ל  
 אתליכמ vy Jy תבש ייע) )? יחל 'ה ןיב ישרדד ןנבר

 בא הכלה התואב שרופמ (תבש ישוריב) per ,(להקיו
 ww האמוטה דלו לכה (ns) האמטמ האמוטה
 ןילכוא שרח ילכו ןיקשמו ןילכוא אלא אמטמ
 האמומה בא ןישענ ןניא C שרח ילכו ןיקשמו

Cאמטל  CU nan | 
des Rab) N2Nא.  (Abba E.אמיא ל"א םייק  

 אמיאו רמולכ ובישה אמית 'לב b^ תמייק
 )** p^ לאננח 'ר ,והייורתד ןוהשפנ m 'מולכ ? תמייק
 הלעשכ ותוחא ןבו vns ןב ברל אייח 'ר לאש
 אוה יח יכא רמולכ םייק !C אבא (" (ולאש) י"אל
 יח ילש יבא ול רמא תמ יכ רמול בר שקב אל

smרמולכ  yosומא לע ול בישה ןכו .יח וניא  
 בותכש ומכ הנוש היה אלש ארבתסמו mn ןינעכ
 אמיא םייק אבא ל"א םייק אבא ךכ אלא ונירפסב
 א"צנגמ ידיסח jb wb .תמייק אמיא ל"א תמייק

 .(ל"כע  ,ירתשתו החמומ עימקכ nn" איה הלצה
 םירבד sun רחש םהל ןיא ולא םירבד ה"יחאו

^miשי :ל"צ ןכו ןאכ  CDיניממ אוה יכ רמואש  
 ,הער ןיע םושמ ןהיראוצב םישנה תולותש תוילגרמ
 הלותש רשק אתפיטקד אתרמוח ןישרפמ שיו
 (wr הב טולשת אלש ןיעה תא ףטקל הראוצב
 עימקכ nn" איה הלצה םושמד ןויכד (' וירבד
 C ינייזנא תפטט יאמ אמקותיאו ירתשתו החמומ

(Gesehmeidegattungen)ןינימ וב שיש בא .רמולכ  
 ןינימ יכ ןינימ ןושל ינייז טישכת ןימ אוה בא הברה
 איהו רמז ינימ b" ,ארמז ינז לכו ביתכרכ ינז 'גרת
 חצמה jb הלעמל תנתנש ינפמ תפטמ תארקנ
 תבהזומה הכבסב השא האצוי אינתדכ תופטטה םוקמב
 תפקמה תפטט והבא 'ר 'מקואו ןיטוברסבו תפטטבו
 .('הייחל דע הל ןיעיגמה ןיטוברס .ןזאל ןזאמ
 תיתלחו הנבלח ףרש yo לש wp 'יפ ב'א)
 ומכ םחרה יאלוחמ הניפכת אלש ידכ וב תואצויו
 ןייעו C poer אתרמוחב ער ןחירש ימ תואצויש
 ןיעובקה ןתואב חצמה לע ןתינש ינייזבא .(ינייזפא 'ע
 לבא ,איוחמו אפלש אלד םושמ האצוי איה
 אמלד ןה ןיאנו ליאוה האצוי הניא ןירופת ןניאשב

 ,איוחמו אפלש
(Vater Haupt) C 2Nהישודקב ותבב יאכז באה  

 התתפתנש הרענ 'פב האיבבו רטשב ףסכב
 ('ב יפ הטוס אתפסות .י :יג ישודק :הי'יפ y LY^ יבותב)

^pל"צ| האיבבו רטשב התוא שדקמש פ"עא )5  
 ונממ חקיש דע ול התוא היבא ןתי אל והאיבב
 האציו ביתכדמ ףסכו היבאל ןהש ונדמלו .ףסכה

nonוהאיבו רטשו ףסכ ןיא  Cיהתיהו ביתכדכ  
 (.ביכ תבש) ןיקילדמ המבד נ'רב םד ןוהלוכד ןוהובא
 .תויוזב wv אלש תודמול םדמ תוצמ לכ "פ
 'ד 'פב אמט וקפס םירפוס יובדמ האמוט בא
 ותורקל ול היה תורהט רדפו — (א" 'לה) תורהטב
 רדס הניכ אלא תואמטה ןיד וא תואמט רדס

C menoאינתד אוה ןנכוד האמוטה בא .--  
 .:ז"מק ףד חייק ןמיס mum אתליכמ ערוצמ) ארפיסב

 " ינב .(.ד'ל mun ve תבש qp םיבלמ לימ m תאצוהב

 תפטט 'עו ינייזפא יעב ה"כו ינויזצא פ"א י"כבו ינייזופא 'מ י"כבו ונייזופא ג"ונב (?  ,ייבא תישוק wy סישב םש )!
 : ל"יטנורפ צ"לבו עדניבנריטש א"לב ,ינאשיפ פיילב אוהו יניידיפא יינשיה pu י"שרבו ינייזיפא ל"צו ינייז יפא י"כ ףיירבו

frontailי"כב ןוכנ לע ה"כ )?  .יפידנא 'ע דוע יייעו ל"ז יישר ןוכנ לע זעולש ומכ  Y^ר"פדו  n^»לבא תפטט 'עב  

 איה b qn^ רוקמ )5 .ןושאר בא 'על תועטב ללכנ ע"פדב (5 — .יב ןלפ יעו 'ח רמח ע"ייע (* .הזחל ס"טב ןאכב ע"פדב
 ךל mm האיבב ךתב יל הנקתשכל ול רמאיש רטפית האי בב יאכז ךאיה (ל"צ באה) רטשבו ףסכב אחינ וילה דייפ 'בותכ 0?
 וניבר תנווכ )5 .ש"ע ע"בשפה תמית הקלס הז םולשת vy ל"צכ (* .באה ה"ד :'ג 'ישודיק יפסות רוע (y^ הז ףסכ
 רמאמ םוריסו רונכ שפות :תולמה רחא רמאמ ךה רדסנ ע"פדב לבא תורהטב ד"פ ונייצו ורבד ידמ תורהט o םש שרפל
 ןנירקו ןיחלשה ma ןיקשמ וניצמש i05, ny CW ר"ב י"כב )? .רגסומ רמאמכ תויהל ךירצ רמאמה לכו .םיסופדב אוה

 ה"כו ו"ו v33 ה"כ ('" .סונוא עייייע רפוסה ךרו במ y" איה תרחואמ הפסוהש הארנו (הלש עזיייעו .יב ק"מ) "כ"ע ןיהלשה

 תאצוה ייחספל ח"ר pa^ ה"כ ('? .רימטיז יפרב ס"שה ןוילג «y^ םש v3 m3" ('' .עוטיק ע"פרב לבא ל"נה תבש 'וריב

 יפסותבו םש 'סותבו םש ק"מב «^n ('+ .ןושארה לאש רסח ו"ו י"כבו $m ייפב יילו קוחמל שי )79 .יד דצ ח"כרת זיראפ

 D רצ DP סיד y" ובייא an" ק"מ י"כבו ייחספבו י"שרב לבא 57 ח"ר 'פסותה wein תומוקמ ינשבו 'יחספ
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 חורה לוקו לכלובמו בובנ שיאכ אוה רשא ףשכמו
 4 = י(וירבא ךרד אצויכ עמשנ

 םצע= = יבדעב DO" ינורמוש 'לב) איט אָבּוא
(Beschwüórer der Knochen?) 

 ( 1/534. h. Nekromant(:בינק תבש) םדא לאושד
 'כיב) האורהב ןיקיזה לעד 'מגבו  m^ "p Gbל'ז

 ול הנוע דשהו דש םש היהו ז"ע םש אימט אבוא
 וחבזי = זי ביל םירבד) ךיתכדכ ןידבוע ויה דשלו
 'פב שרופמדכ ןיחישמ םידשהו .הולא אל םידשל

 גירד תובא יעו .זיט הגיגח) ןישרוד ןיא  cb(זיל ^

 וירבדל עויס ונאצמו 'וכו ('םידשב ורמאנ םירבד
 ינתקד בוא לעב 'א אלוע (:ג) תותירכד אמק פ'רב
 םינועדיה לאו תובאה לא ושוד .דשל רטקמב

 היעשי)  (^ mתדגהב .הז קוספ אבנתנ ) הראב
 ,(סייקד אשת יכ ימוחנת) אשת יכ ונדמלי

d c 

ale רע"לב Schilfgebüseh) ) N3N 

(Pesch, für hebr. 3] Wald "( 83» 5/53 
 )3^ ק"מ) ןיקשמב ויתיז ךפהש ימד'מגב ("אינלשכ

  ^bןירוקש שיו ,םדא ינב וב ןילשכנש רעי <
 ול היה רעי רמולכ vy םש b C5^ ,אינלישב
 לכקמהד 'גב הרהנד אדוגא אבא :םוקמ ותואב

(55a m4 ^b Grp oma)אבא .הבוע לש ןליא  
 הל ולפנש השאהד ג'רב ("וירווכדו אריפו אתדרז
 == .ן'ב רנ n ארונ יב ע"ייעו ה"יחא] (.ט'ע 'בותכ) םיסכנ

9 
us (יוופ ןושלב MONינוע ןושלב  e) 

 ,בובאל והונתנ 61166. ביבא ינורמוש 'לב
 (.ויס) לאעמשי 'ר 'פב תוחנמב בקונמ היה בובאו

umםילכד הנשמבו 65ש) תוילק לש בובא  
 םאו ארפסבו €« י'ב םילכ) רוע ילכו yy ילכ 'פב
 תוילק לש בובא (.א'ל פד גיק b^ גיי יב) בירקת
 רמאנש ומכ וב ןילוקש ןגיט ןימכ שרח ילכ "ים,

G5 scm»ינאו ךכו .לבב ךלמ םלק רשא , 

 ותוחאו ויחא ויהש ames לעו וביא לע ולאש
 הלישו mam וביא (א'עפ 'ה) ןירדהנסד ק"פב ןניסרגדכ =

 םיחספד ג'רב הז C .ווה יחא והלוכ אייח 'רו התרמו
 (C P2 ןיחלגמ ולאב ותמ תא רבוקהד 'מגבו 60
 (Cv pm םדה יופכד 'גב הוה ןיאירב תחפשממ אבא

 ארדיס שיר ןאמ Cróp פש) זנה תישאר 'פ ןילוחבו |
 תחאכ ולכאש השלשד ג'רבו .אכירא אבא לכבב

y vm maa)אילזונו 61 יל אידרא (:ט'יק 'חספ  

 (:המ (n בלה בקנד 'גב תופרט ולאנו .אבאל
 א בא b^ .םולכ תופרטב עדי אל אבא רמא יכה יא
 ךורא היהש ךורא וארק המלו בו אוה אכירא
 היא םכיתובא (C72 הדנ 'פמב שרופמכ Ü (ורודב)

Bnידהנפ) קלחב םיכלמ 'גד 'מגב  Gpבר רמא  
 ל"א איבנל לֶארשי תסנכ ותבישה תחצנ הנושת

aemהיא ואטחש םכיתונא לארשיל  pnל'א  
 ןהבא רב Cn. ^ הירכ) vm םלועלה םיאיבנהו
 r3 תוחנמ) תואב תוחנמה לכד ג'רב (* ןיירוא רבו

33n = בבא לַעָפִמ ; Frucht N28 0/53) [IN] 28 
C היביאב העילתהש תושיק (Frucht treiben 

bהילגר ורבתשנד  (זיס ילוח. na yא'עס ) ג"סב 
 p̂ ,(" היביאב הרושקש +:ה'יכק תבש) םילכה לכ 'פד

 C תלדנתמש םוקמ עקרקב

 כ Bauchredner ,בוא לעב =םותיפ) בוא

(Beschwürgeist von ברא gehóhlt, büuchig. 

 623( תותירכ שארב תבשה תא ללחמהו בוא לעבו
 הז בוא לעבו Gm wv) mme עברא 'פבו
 .ויפב רבדמה ינועדיו ויחשמ רבדמהו םותיפה
 (תרוביק הייד  .זיל תוחנמ יפסות יייע ביע (nU ארמגבו

 יליצא ןיבמו םיקרפה ןמ רבדמה הז בוא לעב ר"ת
 אוהו ויפב עודי המשש םצע חינמה הז ינועדיו ,וידי
 חור ןימ un 'לב ןותיפ. 'יפ ב"א) וילאמ רבדמ
 zw לעבל םימלענ םירבד דיגמ בוא אוהו האמוט

 ידהנסב ומכ ל"צו כ"ע nm ירפוכמ אל ש אחא רב אבא ינבמ ווה יחא והלוכ ייא ב"ה י"כב קר י"כב םג ע"פרב םג ה"כ ('
 ע"ייעו W^ הדנבו י"כ ראשב לבא ו"ו י"כב רסח )? ,'א דרא ע"ייע )? .ווה ירפכמ אלסרכ אחא רב אבא יגב והלוכ ל"נה

 סרג 'ב בח y3' וניבר לבא י"שרב ה"כו ןליא לש וביא ןמ anb ק"בב ןינעה היכו (* .ןיירואו ,איירוא ע"ייע )5 .ךוירא

 תרבוחמב ג"ונב )5 .ןפגה ירפ אביבא ס"ל אוהו ןפגב :היביא י"שריפ ce תבשלו ,ש"ע פ"ל אוהו ןיפנעמ b ובוח
 הזבו bm" לש py לע ןויכ וניבר םגש רבדה (inp 'ילוחל י"שריפב ה"כו )7 .היביאב ן"רה «na^ ימ w33 לבא היבאב
 ורתופו םדא תומצע 'ל :אשפנ אמט 'גרתה 'ב  ,יה 'דמבל י"שר 'יפ ןכו )5 .ש"ע 035 יד ם"רהמ תישוק הבשייתנ
 תבשב י"שר b" ןכו ,ב"כ ,ג יבר 'כיא ,ח"עפ ר"ב .ז"לה ג"פ הליגמ nv תומצע pne כ"ג 'יא תמאבו אימט קיחש י"ע
 יקליו vb ר"קיוב ה"כו ('" .דינ דצ םידשו םיכאלמה לע ונירמאמ יייע (* cum y my "wo ,תומצ עב שמתשמש בוא לעב
 ייכ תצקב )!! .ץומא ןב היעשי הזה קוספה םהל אבנתמ ימ an^ דיכ D^ אשה יכ אמוחנתב לבא א"פר זמר ייעשי

y/oדרפנ  ynה ^ יירבדל הטישפב הלמה האצמנ ןכ )!* ,רעי אבא תארוה ןלוכב יכ אוה ןוכנ יתלבו םיכרע 'גל ', 
 היינכו טייכ ,יד יימריב םיבע י'שרו 'גרתה wan ןכו אימב (my יב ,'ז ייעשי ;יב ,יז אימ ,'ה YO ;ויכ ,הייכ היי איש

"mbב'יס 'ירדנ :ט'יל : vaןוכנל ה'יכ ('* .אגרג יב ליזיל אבא היבו הינימ הידכע 'קליו ,וימק זמר לאומש יקלי ,רייעפ  
 יבו יא Yn ייכב הייכ ('* .תינלשכ 'ב Yn vias אינלשב דייל vis אינלישב יא ייכב לבא ןילשכנו תלמ לע חנוהו ץ'יפדב

ymי'כבו איינלשב 31032(  nאינילישב  "yרבדה בורקו ('* .אינולישמ אליש יר םש קיימב ןכו .שייי דצ קיימ סייד  m/w 
 שבתשנו אריפ ר'פדבו ,אריפו קר 'יא עיפרבו s3 ארפ «y .אתררז «y nu ל"צכ (* .ay es אברא :אבא םוקמב סרג

 ! אתשריפ יליסאב 'פרבו שריפ תלמל יציגיוו nb יפדב
 ן*

 + ה"
2. m 



 .תיעועו א'ם ,(ר'ל 'פ (v2 תיבבאו המח םוחו רוק
'emג'נ  np"םחל  nemוב הסנכנ םימ  mem 

 .תיבעבעו
% 2 6 

mpi mus£5(! על יבועב) ( Hirtenrohr, 
(Pflanzeםיצרש הנומש 'פב תבשב  

 אוה בשע b^ .(" העור בובא תא התושו (:ט'ק)
 לעב 'יג .יפלוו ,לאעמשי 'לב יִאעְרְלַא sow ארקנו
 bs. £I)! los יברע i5 אוהו יערלא אצע כ'כ
 תבש ם"במרל תוינשמ 'יפב ה"כו ךירעטענק זנכשא
 .יערלא אצע ל"צו יעדלאצע ס"טב םשו io ד"יפ
 יופירל םויה דועםישמתשמ ןכו םיעמינבל הלוגס אוהו
 ארקנו ךירטענקרעפפעפפ ארקנש חמוצב םיעמ ינב
 ארטוח 'מגב "יפו Ipolygonum Hydropiper ר"לב

 ןיאש ידיחי לדגש ףנע ותוא ןישרפמו (* איערד
 pese המל ותנווכו ךליאו ךליא cox ול
 לדגה yy י"שריפ ןכו האדיחי ארטוח םש ס"שב

"vmוףנע אלב . 
| Gwohlgeboren, edel = 608%6( D'3)32N 

| jan €3 פ) הבר 'רקיו 'רדמ שירב' 

 ןוי 'לב b^ סוניגבא רמא ןמחנ רב עשוהי 'ר :ריקי
 (GU ^y» וטטסונגוא סרג ךורעה לעבו סחוימ שיא

(verlieren) T2Nןיחכתשמ אלו ןידבאד לע לבח . 

 (.א'יק ירהנפ) קלחב תחדנה ריע ישנאָל ךומסב
 הדבאנש רחא התומכ אצמנ אלש דיבאל יוו 'יפ

 ,תובאב אצמנ wow רמולכ
 : ןמסנ םשו לדב ע"ייע NDOTON .הֶלְדְבַא *
 (Abramis Brama, Brachsen Afoxuíc הָמּודְבַא

 יאעליא רב הדוהי 'ר שרד (הַמּורְבַא
 ןיחינמש גד 'יפ ^G הכופד ק"פסב אירש אמודבא
 המודבא ותנחצ ןישועו שיאבמש דע המחב ותוא
 המודבא No .תירט אוהו C mes הנחצ ל'צו
 (DU ב'א) ןימודבא «cov Có עודי ומש גד אוה
 ןימ-ארקנ ןכ יכ ש"יר תואב ןיִמְרְבַא תסריג ןכתתש
 תמאנו ה"יחא] «c 'לב םימ תוכירבב לדג בחר גד
 ןייע המורבא י'כ תצקבו םיסופדב D'wn 'סריג

 : ה"כ ףד הכוסל םירפופ יקודקד
N.) jT2Nםימש ורשקתנ תחא םעפ ןדבא רמא(.  

 7 וודי = -

 ירק אלילקד אנשילו ומש qv אבא B^ (:ז'כ

1 |72N — mnm 7 

 םיזוגאו תוילק םוקמ 553 רמא זג'הר b3^ ה"כ
mmולוכב תטלוש רואה אהתש ידכ בקונמ " 

 תוחנמב ןנתדכ .וש"ע ̂ ט"רסל xm ירבד הלאו
 ^31 ה"כוו ןיאלק לש ביבא sn ,(םש ארפסו ,םש)
 הנק תומד וג'הר 'יפב ה'כו ו'נת זמר 'קיו 'קליב
 בובאב הכמ mm אל .שאה וב קילדהל לזרב ןמ
 בונאב אלא לזרב לש muxo אלו תשוחנ לש
 ינש 'פב ןיכרע תנשמב ברע ולוקש ינפמ הנק לש

pim 6»6פש)  nneר"א בובאב םייסו לילחב  
sebלילח היל ורק יאמאו בובא ונייה לילח ונייה  

 היה קלח שדקמב היה בובא ר"ת .הילק (* ילחד
 היה השמ תומימו היה הנק לשו היה ןטק קדו

ommברע ולוק  mw)אלו בהז והופצו ךלמה  
 ברע ולוק mm ויופצ תא ולטנ ברע ולוק היה
 השמח 6 («n לילחהד ג'ובו .היהש ומכ
 ןינד ןיא רבס רמו השמד בובאמ ןנירמג הששו
 רשפא יא בובא רמולכ ,ושפא יאשמ רשפא
 רמז (*.ירחל בובא ונרמאש ומכ תכתממ ותושעל
 p^ ,(:'כ) אמויד אמק b'o2 הולבק אלו יאדרגל
 רמז םילודג םירשל היהש ms sm לשמ ומכ
 זא לו ל"צו אלא ןוהל ברע וניא םיטועפ םישנאל
 'גרת (איכ יד ישאיב) בגועו רונכ  ,וילע ןיריזחמ
 ימרי) gem םילילחכ .אבובאו ארניכ cmn ילבב

n"ומוגרת )05  conךירצ ה"יחאו יוד ןיבובא  
 ומולשתבו n ןורפחל 'בה .שגדנו mew ודקנל

 N22 'עב 'ייע א'פו ע'לב ה'כו בובנא

 ןליאה תוריפ ;Gehrenreife) ש"לבו ירבעב) ביִבָא
 לאילמג ןב ןועמש 'רד 'גב ביבאו הפוקתו
 .('ב b אתפסות ("N: ידהנסד ק"פב

;161 212.1 

D 33N€75** + ——* יברעב)  dreitigiges Fieber 

 'שרפ םורע היה שחנהו ר"בב .(תיבבע
D^אצוי הז רומח רמוא ךימימ תעמש  nbnהילע  

 ר'לפ םשו םיככח 'יא ט"יפ ר'בבו הילע תיבבא
 ,תיכאכא :'טסקוב 'יגל תיבאכא ג'נפ םשו ,תיכאכח
 ^n ,'א תלהק 'קלי  ,תיבעכע ר'צ זמר אריו 'קלי
 וא תיבבא 'יגה 'קיעו .שפנ תיב p mp 'ייעו ! תיברהו
 «T ןכו תחדק ע"לב שממ אוהו תיבבע בוט רתוי
 תויהל הלוחה ךרד ןכש ג"נפ ר"בב ךשמהה וילע

noi nmeןייוצמ ןירוסי ןכיהו  byםדא ינב  
 | יכרב) ברעה דע החנמה תלפתד 'טגב םיבעב

y4 v33 (!יייכב הייכ )? .הילאקיל אורד 63 י"כבו ילחיד  Ynסיישב הייכו דיילו  D' Vàיארחל סייטב ע'יפרב לבא . 

 | תוינשמב לבא 'ג הכלה b^" תבש ישוריב היכו יב רטח יעב «^m האורבובא 3433 )3 235 יטוס y" יאדרגד ארמז 59

 | סייד 'ייעו העור בובא Dn העורב ובא פ/'א י'כבו הארבובא ימ יייכב לבא iy ריייד דיפ תבש ישוריב ה''כו העור בובא
 ןכו ליצכ )5 .יב רטח 'עב «m .םש םייד y pan" ימ v33 373 הייכ f «D) תוא .איכק רצו 'ד mw .כ'ק דצ תבש

 a) :הייק יומביב םג םאו (* ^n. יכוסו תירט יעו 'ב jn y my 'ייעו nin תלמ הרסח םש קר p'/nyn עמשמ
 יפלו .ןדוי אבא אתיא Vb ר''בב יכ דמוע ומוקמב וניבר לש ושוריפ ןדבא יטרפה םש רכזוה אילה nb vón vb יוכרב
 םגושלמ הארגכ וגוויכ וניבר לע יתער יפל לבא ליגה ריב לע ne תומביב יפסותה תנווכ in דצ ייהבמב ף'זרהמה תעד

 .ךורעה שממ בתכש ומכ אלילק אנשיל ןדבאו



 אתוו :!היאה תאו הארהו up היאהו האדהו
n"יובא  

Tausendfüssler, Insekt von ON E53) Dj313N 

  "ND (gelblieher Farbeאבא 'ר הקירבה

 [ v3ל"נ הבצחמ פ"למ הלמה  תויהבו אבר 3^
  benירו לבב לש ארומא אבר יכ- בורק רתוי

 רכושהד 'מגב תקזבא רמא ועדונכ היה י"א לש אבא
 ייפ 6 ח'ע 52( ןינמואה תא רכושה 'פב רומחה תא
 ןהש םידגבה לכואו שע ארקנה תעלות תקזבא

Füulniss, SehimmeD תקְזְבַא S". , אתלימ, 
 ,תודרפ ןהש תואלומ תומצעב בקר )30 !יסרפ 'לב

"um ה"יחא] יבר תיב לש תואלומ 6x2. (תבש m3 
 םיעלותה י"שרב כ'ג 'יא ןושאר 'יפכו וז העד ןיחדמ
 | "יאש ךשמהה הלוע הפי הז לעו הילגר ועילתה
 אתלימב תקזבא wb רמאד אוהה. ףכית םש
 בהד ילטב וא ףסכ ילטב יאמב היל ורמא אכלמד
 ילטב ד"א הולטקו רמאו ףסכ ילטב ירמאד אכיא

zmכ'ע הוקבשו רמא  b^»תקזבא יכ וריבסהל  
 םינווגב תקרוסמ איהוהלעמל הרומאה תעלות איה
 אוהו אתלוטב ל"צ אתלימב םוקמבו יתרככ םיקורי
 ילטו וב ןילשבמש לישבת ילכ 'יפ אתלּוט ירוס 'ל
 ,הרעק רמולכ dd ירגנוה 'לב ה'כו JU יסרפ'ל אוה

yvyלפנש רמאד יאה ורועישו תיבה ייפב 'א לט  
 ולאשו ךלמ לש לישכת ילכב קרי תעלות תקזבא
 רמא ףסכ הועקב ד"א הלפנ הרעק הזיאב ותוא
 איהש ףסכ תועקבש qon לש דבע ותוא ונרהו
 אל המלו הקוריה תעלותה איה «m הנבל
 ורטפו הלפנ בהז תועקב ד"או הצוח הכילשה
 הניאו תעלותה תרכינ הניאש רחאמ דבעה תא
 והקורי כ'ג איהש הרעק לש ןווגמ nmm תלדבנ
 הקירבה כ"א םה םיפדרנ תומש pr קרב נ'א)

 ,(תקזבא
6% 

 !Gewürz Jl) יסרפ ןושלב .22:\ יברע ילב) רֶזְבַא
 תוחנמ ולאד ג'וב אהרזיבא לכו הלוע

 ג"פב והירזיבא לכו anys ,6:ג'ע תוחנמ) תוצמקנ
"bדחנפ) הרומו ררוס ןב ' ^p Cyידימ לכ  

 ראזבא ןירוק לאעמשי 'לבו תוצמ 'ז ןתואל ךיישד
 ןניסרג ןדיד תואחסונב ב"א) הרדק לש ןילבת אוהו
 (וייזרבא לכו והניא ןניסרנו mun לכו הלוע
 ןיררהנפב ול היה תרחא 'יג איפסומ ברה הייחא]
 לבא !(ol יסרפ ןושל שממ אוה וייזרבא תלמו
 כ"ג היהד הארנ י"שריפמו .והיירזבא אתיא ונינפל
 ,והיירז בא :םש 'יפד ךורעכ תאזה 'פריגה תוחנמב
 ,leur appertement] טנ'מנטרפא (רול ל"צ) דול

(glücklich geboren == gÜcoxoz) סּוקּודְבָא ₪ 

bey | =(יב ילה) ישילש 'פ הלגמד  
 השלשל ונסייפ רבכ והל «sn והבא 'ר חלש
 ,סוקודבא < שישרתו ,דמל בוטל ,רלי בוטל ןירוטיל
 ,leicht begreifend 600.00, — [פיסמבא] סוסומבא

 gelehrigםויסלתו  von, zum 00026606 — C 

^B Meere gehürig)ןושלב  coyבוט סוקודבא  
sםי לש רבכד סויפלת ,דמל בוט םסוסומבא  

 ,חייכ (mae 'גרת ןכו םי ןיעכ הניע רשא הבוט ןבאו
 שישרת Gm ,י'ח רתסא ;ג'י' :חייכ יקזחי ^ix טייל ;יכ

 אבת םאש המכח 'לב בתכ והבא ברו .אמי םורכ
 p^ דומלתהו ותנווכ ןבות אל םירכנ דיל תרגאה

 . /(ןתומש
Wal N2N ןמ בכרמ Waldese) םּונּוהְּבַא 638 

qm69% י"ל  (Esel,םיאלכד 'שורי  
 ןכ קלס רומח סונוהבא יאמ CB 'כלה) ינימש קרפ
 תואחסונ תסרגו .סקדבל 'עב ךורעה לעב פרג
 'יפו xm ארקנ רומח ינוי 'לבו סוטחבא ונלש
 ארקנה אוהו ברח רבדמו היצ לש רומח סונוהבא
 עדו ה"יחא] es רומח אוהש קרס וא קילס רומח

  nyxmלנה םיאלכ 'שוריב איה ךכ איגוסה :
 4/5 — סוקרבינה ינת יינת תיא סוקדבולה אלו
 'שוריבו pop רומח סוטחבא והמ סוטחבא סוקרבינ
 סקדגל ינת יינת תיא פוקדבול :'א 'לה 'ה'פ תבש
 רומח סוטבמא והמ סוטב מא סקדגל רמד ןאמ . . ,

nm popלש סוטחבא תחת הלמה רקיעד הארת  
 יפל ךורעה לעב וניבר לש םונוהבא וא) םיסופד
 : 'שוריב ומכ polo y'"y)  םיסופד תצקו י"כ
 ךורעב א"צרת האיציניו סופדב תמאכו .סוטבמא
 'שוייב m סוטבמא אחמונה כ'ג םקדבל
 der Aufsteigende) ינוי 'לכ סוטבמאו .םיאלכ
 רמאש הזו תימראב קלס ומכ שממ %/096)
 הנוכנ 'סריג nr סוקדבל noe .קלס רומח פוטבמא
 der im Wald ימור b3silvaticus' אוה (ה'עב לש

;befindiehe Wildeסקדגלו סוקרבינה תחתו  
 Üwvyoo, wmm ינוי ןושלב Diog :ןקתל ל"נ

-Waldeselוטולשב אבי ומוקמ לע לכה הז יפלו , 
^e 

 2: יבוע ןושלב ּובייא ּוביִא = ג ּוּבָא "₪
(Raubvogel, smerrilus fילבב םוגרת  

 הפנאהו לש ^v^ v) יירבד ^b^ w ארקיו סולקנוא)

 )3 V גיי ^A יירבד) 'שורי 'גרת .,הנזל ובאו הנימל

 םש תוכרבבו .דייל v/33 ה/יכו ןדאבא ויו ייכבו B/D: דצ יוכרב סייד יייע ןדבאו ןארבא vi r3 יפל לבא ןריבא 3023 (1
 סייטב יליגמ 'שוריב )* sk mw םש סייד ןייע ןיבא יר ג'ונב לבא ןאדבא 'פ 33D" ימ V/5 ייג יפל וזו ןדבא רמאהו דוע ייא |

 .םיכתלת ןיסמבא םיקודבא

NC 



(Untersuchungsrichter, 500090 )" סֶנּויִסְבִא e 

der Rechenschaft abverlangt) 

 יבר 6ח יד ו'י השא המב 'פ תבשד 'לשווי
 הימקואו יאמורד סנויטבא אתא הינופל לע רזעלא
 לע דיקפו ריעה ירמוש רש ימור 'לב b^ וירחאמ

 ,(םיפוצה

geziemend, Ub würde | (פ"למ וא פ'עש v3N 
 .. יוארה שיא  mu'למ וא  'awpפ'עש

  C (Lowe. 2Iרמ ןב רבחה בקעי בר רמ לאש ^
  DDלש לודנה ד'בל ןאוויק תנידממ רשא

«2353 spy ןואג תבישי שאר ארירש ונינודא 
ps תבישי ר"ב בא "wn 20 ונינודא לש לודגה 

 הליאשה וז בקעי  Cתיא םתלאששו :ךכ והובישהו
 ט'מ י"אמ יבר לכ לבבמ בר לכ ןבגד ישוריפב
 ןועמש ןוגכ אדירנ אמשב יארומאו יאנת תצקמ

punאמוי)  mהליגמ :םשו 5  nw .Ww^ט : . 

 סוגניטנא 6: ט'ק mm ,ב N תובא v5 יטוס :ד ייזנ

 .זיט יתספ) רֶזעוי ןב יםןי ,6ג (N màs' וכוס שיא

m"זיט יגיגח , ;n^גיילק בייב .זימ יטוס .יכ  : Uy 

 ,6.וייט ^i תבש :וייט mon" ,יד יא תובא ,יד ,יח יידע .זייל

 לאומשו 33 n) א תובא ו'ט (nun ןנחוי ןב יסוי
 ,הביקע 'ר ןוגכ י ב ר םשב ןוהתצקמו ,אברו ייבא
 רמ ןוגכ ר מ םשב ןוהתצקמו .ןועמש 'ר ,אסוי 'ר

 ברו ןוגכ ב ר םשב ןוהתצקמו ,אקוני רמ ,אבקוע
 ןבר ןוגכ ן ב ר םשב ןוהתצקמו ,הדוהי ברו ,הנוה
 יכ תעמשש ומכ יאדו .יאכז ןב ןנחוי ןברו לאילמג

mןהלש ןירדהנסב םש ןיכומסה י"א ימכחמ  
 ןיכמסד 62^ ףוס 25( ppt תכימס ןינעל ןנירמאד
 יניד ןדימל אתושר היל pas יבר היל ורקו היל
 .ןהלש תובישיב ןיכומסה לבב ימכחמ :ברו .תוסנק

nmmויה אל דאמ םילודג ויהש םינושארה  
 ,בהב אלו ,יברב אלו mun אל  םברברל םיכירצ
 (ow ירהש י"א ימכחל אלו לבב ימכחל אל
 ןיסחויבו 62 הכוס (yo ence לבבמ הלע ללה
 תונכר הרמאנ אלו :הפסוה ןאכ דוע "א םלשה
 ינח םירמואש םתוא םיבושח ויה םיאיבנהו ומשב
 ןתוא ןיברברמ pen !לבבמ הרזע הלע אל  ,איבנה
 וז הליחתה יכ ונעמש אלו ןהיתומש תרכזה םע

lלבא - רבא  

ihr Zubehürlלכו הלוע תוחנמב ותמגודו  
 ו'ט ישרפ רבדמב טוקליב 'סריגה ןכו .והיירזבא

 .אהרזיבא :ו'משת זמר
^Mסוטחבא  i")פונוהנא 'ע ). 

CWasserbehülter, ^ Wasser- 2 יפרפ 52) O2N 

 (. versammlung'מגב םיכרכ לש תואטבא
 (:מ .מ תבש) הריכ 'פב הירבט ישנא ושעש השעמד

^bןישועש (' תוכירב  maiץחרמה , w^»טיבע  
 it. stufa) [ז"עלב] א"בוטשא א"יו ,םילגר ימימ לש

Sehwitzbad)ולאששכ הרביע ("יטבאב אמש 'יפ ןכו  
 ב'א) (ו'ט הגיגח) ןישרוד ps 'פב NDW ןב תא
 009% וז הלמ e" תואטבמא בותכ ןדיד תואחסונב

Badewanne)לב ' civץוחרלו לובטל לודג ילכ  
 ,(וכותב

2 $z- 

b פ"לב ;lederner Schlauch "אכרע'לבואָטבָא 

   COWeinflsche:ד'ל ז'עב  conאטבא
 רסילת רתב יעייטד  nv,ירש אתש  ^pיברע 'לב

  nenהמש םושל היושע רועמ  mbןוכנו 4" וא
(fr. boute, ןיטוב ותוא ןירוקו בע רועמ תמח "wo 

 ( ledernes Weingefüssאטכא סרג ה"עב וניבר לבא

 סרוג ח"ר םגו םש יתבתכש המ ןייע .ף"כב 33'
  ^y'פסות  ry.אטכא ה"ד ל"נה

(Stadtobrigkeit, gr. 0000660 —) תויְלטְבַא 

 ירומנו רמנ לש ןוגכ (* תוילטבא ינשב *(
 המהב רשעמד 'מגב  sexoהמהב רשעמ 'פב

mov םיכרכ ^b (ה"נ ירוכב.), | תואלטבא א"ם 
 ןהיניב םימ םש ןיאו ימד רשג םש שיש םוקמבד

 .ינהל ינה לזימל יצמו

wahrsch. auch; (0074צ006 םפ'צעש D2'O2N 

Compos. von 60 gut: und 8% 

Rüucherwerl)סניטבא תיב | תיילעל והוכילוה  
 (B Cnm^ דימת 'רבו (יח"י) אמויד הנשמ שירב

 ויהש סניטבא תיב ארקנ דחא תיבל ותוא ןיכילומ
 הניפח והדמליש ידכ תרוטקה הש עמ לע םינוממ
 םש yr" ^ אמוי) הניפח ודמלל אנת רמא ןכו

€^ "ope חייל. 

 .איניטנא y "y' 06 אגיטבא *

 אנדוא 'ע דוע w^ יטבאב 'יגו )*  .תוכירכ ס'יטב עיפרשב לבא ביינש תנש קי'העו יציניוו ריפדבו v3 533 רשי הייכ )!

nויו ייכב לבא חטב  ^anבותכ 'פסותב ה''כו ס'ידב :ויכ רצ הגיגח "33 היכו יחסונב היכו יטבמאב ' :nבור הייד  

 3/3 יורי ;אילה איפ ילינמ 'שורי ;תואליטבא ז'פ תורוכב אתפסותבו .'חסונב ה''כ (5 ,יטבמא oy my ןייעו  .ןיאיקב
xbתוינטבא גילה . ^( ירומנו ימנ לש דייל ייכב לבא 'ג רמנ עיייעו תורוכבב ה/יכ, Y/à v/i33)ירמונו ימנ  Yn v/33)ידומנ , 

$a vaהלודג תועטב ר''פדבו יירוטפו ונלוש  noni pasירנמו ימלושה ירוכב אתפסות ,ירוטפו ימנלוש עיפרשבו ימגלוש , 
 ונורתפ ג'ק רצ שייטע ורפסב ףיירהמ תעדל )5  .חיימר דצ תידומלת עיפרגאיג רעיוביינ ey ys אריבנו ימולש בייב יורי

 סולליטסק y" בקעי ןב דמחמ מייד ארקנ ןכ )5 .תולייחה יכרצ לע הנוממ שריפ Optio Oz cíoVv יעצמאה m ימור ילב
 .יביב יע דוע יייעו א''ע דצ yov ןואגהמ ^i תודלות יייעו יסרפ יטרפ םש אוהש הארנ רתויה לבא ^a = ,'א ןוטטולגטפיה
 תצקב הזה יעה לכ 'אבוה ג'יפ רצ םלשה ןיסחוי Da) יתיארו הוטימשהש םירפוסה תולשרתה vy הליאשה mon ןאכ (1

 uy םישוביש

4 pc aei t a 
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 םיאנתב שיו ורמוא יבר רמא ןכו יבר ומש הניכ | ןועמש יברו ןקזה לאילמג ןברמ םיאישנב אלא
 רמא אמח C בר quo ןיעורי תומוקמב בר ןיאורקש | יאכז ןב ןנחיי ןברו ינש  תיב ןבוחב גרהנש-ונב

 mibi הליחת האדוהב רמא אבא בר ,(:ה"לק) תבשב | התואמ םיכומסמ ליחתה יבר ףאו םיאישנ ןלוכ =
 סוכמוס תא יתלאש רמא אבא 20,087( תוכרבב | רבדה טשפו בקעי ןב רזעילא 'רו קודצ 'ר העש |

 < ינשמ תחא ר מ לבא .('א בר יע (vw aem" תובותכב | לכה יפב רודסו .ןלהלו יאכז ןב ןנחוי 'ר ידימלתמ
 רב רמ (* ןוגכ ומש רקיע הזש ימ וא םיכרד | ('ומש ןברמ לודנ .ןבר יברמ לודנו omi ברמ לודג |

sbארקנש םדא ונאצמ  mהיימ תבש) ,רמימא םיאישנה .ןמ ץוח : "ho "nobב"ל הכוס :ז"כ יציב : 

 ברו וב רמ  (.דיעק בי"ב n"b. מייב :גיימ mans .תפסות תוידע תכסמ . ףוסב שרופמש פ'עאו

 תבש :היימ [יישר [y^ :דימ חיל 6 .ויכ יכרב) ישא | םידימלת ול שיש ימ הזה 'שלב ('ג .יפ תוידע אתפסוח)

 Yp :איפ :ו'ע IMD :היכ ייחספ :ב'ק יבורע .טייק .ז"ק | וחבתשנ 23 ותוא qup םידימלת וידימלתלו

 [ww ^» ^y] :ב"ל יכופ .גיפ vm ow .ד" pO | ,ןבר ותוא ןירוק וידימלת זוחכתשנ ס"מב אתפסותכו
 ישודיק .וייצ YD .ט"ס :יס .דיינ .טייל .יכ ^lO .ח יבותכ אל כ'פעא .ומשב ותוא pup ולאו ולא וחבתשנ

 .יד יירדג e :םטיכ .,יז ןיטג .טימ : אייל Jn :םש .יד ,ןועמש ןבר ,לאילמג mm ,םיאישנ אלא m ונאצמ

mאעקכק תבש :דייל :חייכ .זי" יכרב) יאכז ןב ןנחוי . | "wגימ :חייל ^ . "ebמייב .איכ קייב .חיימ :חייל :זיכ  

Jpייתפפ  .טיי יבורע .גינק  uy» luביב :זיפ :היל | יה יציב .ריצ  imויכ :3^ . :mויפ .טימ . | ip 

 fn .חייכ vy :הימק :גימק :בימק .טיכק :םש .חיכק .יל :טיב DNUS JA החר ym QV ,ה' ניי :םש |

 ^N יוחנמ ^b. ייחבז .א'ימ יועובש :ז'ע :טייכ .זיכ ידהנפ | :םש .אימ :ביל m ivs. יכוס aey :טייל «og :איל

 ima :זיל im^ pos :דימ וייל 23 תורוכב .חייע :זיל | :זיק .היק :ויפ :בייכ .ריי יבותכ vp תומבי o יילקש

 mm .אימק .ח"ק :ה"ק :n/' ww iX "b. .יע JD :ט"כ :ז'כ יטוס yb: יירדנ Ya pea :ב"כ ישודיק

"Dט"מ . N23ט"ע אמק : N23ארתב  y"דימ | .ט'פ :םש : C?»ומשמ קלח הזש ימ וא  i"רמ 6  

 הכוס Mp. ייתפפ) אדסח בר ינב אקוני רמו ,אשישק | .הימ :םש "a .ימ : ביל ip pem .דייל :וייטק

 B :יג ea :ט'פ תובותכ :וייטק תומבי .ח'יכ תינעת .יח :איכ יהנמ an יב ..תוכא וז יח 'וידע :י יירוה :א"פ

 .חייק :ויס :זיי אעיצמ אבב | :ו"צ אמק אבב .ר"כ םירדנ םילכ .וייט הדג .'ט יתוירכ .יה יוכב b YD ET" : וימ

 = תוחנמ mo: ןירדהנס :א'ע v .דיס .חייל :יז ארתב אבב | — 3^ קרפ "y 3.3 .7 םידי ים 3«

 ולא [.ו"צ .הייצ תבש ןיועי] :דייק תבש ^n: ןילוח :ט'יק | nam :הייכ יכרב יא כז ן ב ןהב רכזנ רשא תוטוקמה הלאו

dub vbיילוח :זיכ  aםיאישנהו לבבש תוילג ישאר היינש ךרדו ,דחא ךרד יבורע :בימ ביב .(יישר שיע)  
Ceo me sדוד תיבמ  תואישנל םידתועמה | 'ר ארקנש פ"עאו שודקה (* וניבר)  pusאכקוע רמ  

 .היינ :ריינ .ב"ל ne | .דימ iw :3^ :םש S תוכרב) וניבר אלא הזה ןושלב ןבו ארקנ אלו אישנה הדוהי

 א 0 6 ו ל"צו ד"'עפל פ"ט ה"יחא] (ומש הניכ כ"פע
vicהציב .'מ םיחספ ארקנ אל אישנה הדוהי 'ר .ארקנש  .N^יכ :זיט קיימ : :Y3ביכ : טיי הייר . 

iא"י תת | ומצעב אוה כ'פעא וניבר אלא הזה : Y^ mb»גייס  : syתובותכ  vBזייס :יס : 
;O 

(iםיארומאו םיאנת רדסב היכו . *) שודקה וניבר רחא תודוקנ יתש םושל תועטל ףיסוה םש ןיסחויבו vy»תעד וננוקית  
nיר םג םא ורועישש לקנ  mmmהנכמ ומצע אוהו .וניבר (דובכ ךרדב) ארקי תאז לכב ןבר ותורקל יוארו אישנ היה  

 תופסוהו הייצק רצ ף/יזרהמל מיידב D/ (y 'כו ינולפ ירבד ןיארנ יבר רמא מייד רתסנב ודעב רבדמ אוה םא ןוגכ יבר ומש תא
 םימעפה יתשב וניצנוש יופדב 0/2( )? .יו הרעה w'sp דצ מייד y"' שודקה וניבר םינורחאה יפב ארקנ םגו 7̂ דצ חתפמו
 וגיבר 3/1 סרג ןכ יכ ונממ םלענש האילפו כ''ע אוה אהיירבד אנתד אוה תועטו 'ד תוא :חיינק רצ Db סייד לעב בחכו
 בתכש ומכ אמה בר אלו אמח יבר ג'ונבו ,סש םלשה ןיסחויב «m בר יעב היכו א ב א "^ םימעפה יתשב 'מ '"בבו
 בותכ D/p רצ םלשה ןיפחויבו .אבא ברו אמח יר תואהסונה יתש תא איבה רוטיעה יסב+ .שייע בר p Yn עיבשפה לעב
 ףיסוהל שי (cy (+ .שייע won ברו אמה יבר לכ ןמסנ nen .אמח רב אנינח יר לש ויבא אוהש הארנ אתיירבב אמח בר
 רב אדא בר ןב אוהו (: הייסק דצ םש סייד jy .אדא ייל פייא ייכבו בר ייל ימ ייכבו .מ'יק תבש) אדא 33 רב רמ
 ירד הירב רמ ,(:ו'ק (moa ידיא ר ב רמ ,(.גיס ןילוח) יאריא בר רב רמ :ויסק $T םלשה ןיסתויה תעדכ הבהא
 רמ ,(:הימ יילוח :היסק (xí אייח רב רמ o yy ידודמה רב וניבר ייגל וא ירודמה רב רמ .(:איי קימ) אתא |

 wa WO :טיל .איל :'ל :היכ q^ in תוכרב) אניברד הירב רמ .(אנבית יב עיייעו .יס יוריע) אתריפופ רב
 N/3: תומבי vp :חייפ .ימ .גייל mob" .הייס יוריע :היימק .אימק | .ויילק .חייק :דיצ b o aep mnm nas ,תיינ

QUO 3ימ .טייל 'שוריק . olo"חיפ .חייל קייב . ovyו'ק .ה'ק :דיפ ןירדהנס :'ב : sm nmiיילוח .בימ :הייל  
 מייב y "oi"3: :זיכ הציב | .ץטק :הימ תבש) nb ירד הירב רמ ,(שייע Yo תותירכ :זיט ייכרע :דייוק 1375 .ןאיי

qoיייע  uaד יורוכב :ביימק בייב . "Dיילוח  cmmיאדיאי רב רמ (.דימ תדנ  "yויסק דצ םלשה ןיסחוי : 
 .גימ יוחנמ) יכשממ D GUB" מיב) אנוה רמ ,(יישר y" :בייק קייב שיע .אייק תבש) אח א רמ ףיסוהל שי ןכו ₪

(rop דצ םלשה ייסחויו vem ^y 

E » 
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 n 4 אבא אוה ילוא ויתאצמ (ND ךמ ps" .(.ח'ל ןירדהנס

 imb הטוס :בייל ןישוריק .ה'יפ s.n תובותכ :ה''מ תוכרב

Gro ovaורמא וידימלתש לאומש וניבר אלא  qb 
 :דיע in ןיבורע :חייק תבש :טיימ ^ תוכרב) לאומש

p .N'Bהציב  i"הכוס .חייי קיימ .:הייב :איכ :ז"ט  

 : גייל ,א/ייכ ןישודיק ,ט'יפ .א'ס דייג .5"3 N/5. תובותכ ,אייי

 : זיט .ו"ט ריי im מ"ב n/3. םירדנ :דימ n ןיטג ויס

 ייע] :יג תוכמ :חייכ vy :m/b ארתב אבב iy :א'נ :דייכ

[iW onaתוחנמ  v5תורוכב  v5ןילוח  bביפ : 

Upשייכ ןיכרע :איייק : ^y] v5 mmגז יע  [nהייכ : 

mam Groאנבר ןונכ אנברו ותוא ןירוקש דוד  
 :איג ביב) ברד היתרב ינב אבקוע אנברו הימחנ
 טייב :'כ תבש דוע «py :בינ pon [cr צייב.  peu יע]

NUNל"שרו  Cטיכ הציב :ויטק םיחספ) ןנירמאו . 

 ,--שרדו אבקוע אנברל אדסח 'ר הירבדא (.ט'ל הטוס
 ןהיתומשב ןיאורקב אוה יכ תבתכש בו לבא
 תומוקמ המכב שרופמו ומש אָּבַא אלא ומש בר אל
 C אבא עדי אל לאומש רמאקד דומלתה ןמ

[vtm ^y] i nav)ןילוח .ביס אמק אבב .ח''ע ןיבוריע  

cic) [um cw] oisולאב אצוכו 6'אבא  
 : שייק .יפ םיתספ .די'צ ןיבוריע :יס [ייישר [y^ .זימ תוכרב)

^y]יד תינעת [םייבשר : [vem ^y]זיינ תומבי : ny]יישר  

 ^N אמק N33 .ז'יק תובותכ [רמא :^n יפותו mmm היד

 יישר y] mb ןילוח A3 [םייבשר ייע] .373 ארתב אבב

 [אבא הייר יישר [my :היימ [ךירטצא הייד 'פסותו אבאל הייד

^y] sוגה תישאר .'פכ . ןנירמאו א רקג יע  

Cróp pomיכ  "bs propןנחוי 'ר ל"א (* ינה רב  
 אבא ל"א אכירא אבא ל"א לבבב ארדיס שיר ןאמ
 C (הירוחא) אנביתי הוה דכ אנריהנ היל תירק אכירא
 'רד הימק ברו = ברד הירוחא pou הרשע עבש
 'רד  הימופל ברד הימופמ v7 ppp ןיקפנו
 אנעדי אנא תילו ברד הימופל 'וד הימופמו
 ?היל תירק אכירא אבא תאו ןירמא ןוניא המ
 יארומאד :אשיר אוהד ןויכ יאדו לאומש לבא
 בר יהוירק אל היעמש והלוכד םושמו היראקיל
 השק הזה רמאמה ה"יחא| ,םתה ךימתסא אלו
 יפלו םופדב והולקלק תופר םידי peo ילבו ןיבהל
 אוהד ןויכ יאדו לאומש ('לבא :ל"צ ךכ יתעד
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 :יד מייב aep :א'פ .יפ (ONU ,אימ :םייכ גיי קייב .ימ

O3 :vmרייכ . a[שייע]  Yon.זיס : pow ine 

 B y .איע :יע QNUD :םש .םייכ :םש .יז MO אייק

 ap imp [ירשא [sy :אינק .זימק .דימק :חייכק :ויכק

 D :איב iq sm .ןירדהנס :בייע (ivan :זייל vy :איפק

 תוכמ :5 תועובש :םש «Vp mp sU. :חיימ a :םש

asתוירוה .ד"כ  in A^טימ : A72. ביב ומי. DUST 

 (D :זייכ .5? תורוכב opp Ya :הייל .אייל תוחנמ ,ינ

YD א'ינ .טימ: ym iu) au ימ :םש: qvo pom 

  iyגייצ .ריפ :  [boss "y]:יח הרומת .ביייק .ח'יק :רייצ

  uo,יכ הדנ  imb uo sub:א"פ .טימ  Croםהב שיו

 ןהיתומש רחא רמ תא ןירחאמש  C usרמ אנוה
 תובותכ)  sןישודיק « mus v^ pea ir.איפ ( pow.זימ

  as:א'נ  cmoרמ ירמ רב (:'פ תובותכ) 45 הדוהי

 הליגמ 45 רב ירמ 33 יתאצמ הז האר .ויתאצמ אל)

vu v5 oa א'יב ןיבורע. i7 תומבי "yא"כ קייב , 

 ירמ רב םוקמב רמימא רמירמ רב an^ דיפ דצ םלשה (pones (.'ח יומבי) רמ יביב רב אחא בר ow שיו ('

 אנונמה ברמ (.ז'ק ייחספ) אנוה ברמ Cn יגיגח יייע .ביס תוכרב) אנהכ ברמ אבא םשב בר y" ארקנו )? ,רמ ימא רמ
(Qr og»)ריילבו .יוגו לארשי בכר יבא יבא ומכ) אוה תובישח ןושל אבאש העודי יישר תטישו (.דיפ יילוח) ןנחוי ירמ  

cy VD "y .paterיע ע'יבשפהו אבא  isתינעתמ היאר איבהל ליינו  Y^אבא :ידיא 'ר ארקנש  my y)ית  MD? 

 ןילוח אתפסות :איייק pn .ו"נ ייטיג | .זינ mob" ,ךליאו y יינעת ^in יוכרב יטרפ םש אבא ונאצמו ,ליזאק nS זיפ
 תעכ יתעדי אל )? .ךליאו wp רצ םלשה pone cy יייעו quas yvy) nó רייקיו Vb רייב Xy חייד x מי'ב יורי דיפ
 רייפדב "5 |« קוחמל שי )5 san רב DK ייא דיפ דצ לבא אייק רצ םלשה ןיסחויב הייכו יניה רב יסיא Yan (+ .ומוקמ

nyיילוחבו דיפ דצ 'יסחויב  sanאבא :ברל ארוק היה לאומש :וניבר תנווכ (* .רחא  y)ליעל ) mne p»שאר 3/3  
 יוניכב אלא ומשב ותורקל םהינפ ופיצחה אל בר לש וידימלת לבא (ארוסב) בר ומכ (אעדרהנב) אתביתמ שירו םיארומא

 .תועטב ספדנ 3/3 םש ייפחויבו -- .בר דובכה
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 קייב :ינ םירדנ :ויפ :טיס lY :יט :ץה ןיטיג :םש .זיס | :וייע pn .יישריפ שייע :ח'יל תוחנמ ,טייל ןישודיק .ייישריפ
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  "uwארמגמ יתכוד המכב אשרפמו ("ומש ינמחנ |  Vyתועובש .ביפ  lo:חיל .איכ  v maoםיחבז 3
 .גיל תבש)  cob cvy:א'ע :זינ :יל :ויכ :יז תוחנמ :גייצ :איס :יס :גיל .איל | [ינמחנב הייד יישריפ שיע] :ביייק

  svo mana[אתכליהו הייד יישריפ שייע] :דייל ןיטיג  | avo:טיימ .חיימ .בייל :יכ ןילוח :ביינ :הייכ .בייכ תורוכב .ה'יצ

  1173: 103ישייע]  xen Mr ux[רמתיא « E vy.דייי תוירוה  lnDy:גיק :איק .זיצ .ו"פ :היפ  Yo.ביכק :א"יק | .יייק

 .יליעמ [שייע]  Ciתותירכ :ב"" הרומת :דילק | .בילק .דיכק | רב הברד יהוחא 333 ןנבר יטיקנו ? i:ד"

JW ויס: ib» טיכ. in^ i^ הדג :איכ "ye היכ | םשכ ינמחנ: mew הוהד ןויכו .הידימלתו הוה ינמחנ 
 םיחספ) ('אלכת ןיבא 657 | ינמחנ אתעש לכ היל ירק הוה אל הברד יהובא  "p pon syשיע]

Cv ןישוריק :דיס תומבי) אכמסד ןיבא ro» ביתכד | meos ןושלב "is היל ירק הוה אלא ויבא םשכ 
jos ןובאר דומלתב ןכ הברה GrP DU» יחא pow | היהש ןויכו ייבא היל קילסו ויבא ארוקש םדאכ 

 הלודגהו תובאה ןמ  mp Cאניבא אניבר ומש | :אברו הברו .יכה ןנבר  ODDהארוה ףוס אניבאו ישא

 C יבאר דומלתכ שיו .ןאוה םרפא בר] םרפר ןונכו | P" םיחפפ) ןא שופיע oan יקי שוהב אמהנ ליכא
oyהזו  ,(''שריפב  vw3^ םיחספב שרפמד | אוה ןמיס הלמה שארבש : C22הדוהי ר"א הכחר רמא  

 בר היל קפתסאד חכשו mn לופכ ויטס תיכה רה | ימא :אמח רב ימאר ןכו ..אלילק אנשילו ברל
 לכה רמאו mbi הרוהי ^33 .דא חרמא nar ןגיעמשד ונייה תומוקמ המכב דומלתב שרופמו ומש
 רמאמה םג ה"יחא והיינימ רטוזד (" דח ימנ ןל תיאו | o תוכרב) ומש ןיבא :ןיבאר +.פ תומבי) ימאל היל
 וריבסהל לכונ לבא רחש ול ןיא 'וכו שיו ןמ הזה | :איכ :יכ ^ix: .יה mam orn :םש cvm .זיל ova :םש

yn 20גיס : vyויפ .ויע :  cmp aepאמק 'פב ל"זו 'א בר 'עב ה"עב וניבר בתכש הממ | :רילק :בייק  
 nau בלול 'פבו (:ג" סיחספ) דועו 'מגב םיחספב | :טיצ :חיע vy :ביכ .יכ :'י :יש 2n ןיבוריע .

 יבר רמא אבחר רמא +(.ה"מ הכופ) הברע mp pia | :םיק :ז'ק cvy aey :יע :וימ :דיל .היכ .גיי

 אקפסמ הוה b^ היה לופכ ויטס תיבה רה הדוהי | 62 :ביכ .יכ ^ix^ o קימ :יח הגיגח .היל : גיל הציב

v33 )'יבותכב היכו דוקש ייגה ר'יפדבו זיראפו יבו יא ויו  iiusעיייעו  (P sw Speיישרב היכו  iub peuירו  pw 
 םחנמ יפ איבא D/53 יכ ריעהל יתיארו .םותי ommo qas רשאי n7 ייבא םש ןכו ג'ק דצ םלשה ןיסחוי יייעו : דיי

 ייבא היל קילסו י ב א ארוקש םדאכ יוכו היל ירק יוה אלא :ייגה :דיפ דצ םלשה ייפחויבו םילודגהו crew (* .ןמחנו
 ,אלאכת zi א ןעכנימ יב "33 יתאצמ ןכו ב ןיבא ריפדב (* 22m ול ןיארוק םימכחה ויה וירחאו ילש יבה ר'יאלב

v33)הייכ (* .םירבדב ןאכ רצק םלשה ייסתויבו אלאבד ןיבא סיטב ריב  pe^דואמ הרשי  Y^ v33יב  n'3חייר ייפב  
^yגה רואיב םינפב " arלעבו  mW nopושורופב ודי אצמ אלו ותינעמל ךיראה ךליאו ז'ר דצ שיר  wnיפסות דוע  

 היה אלש ינפמ 'ב אר תלמ הטמשנ ר'יפדב בר 'עבו .ח'פק דצ םלשה pons y הבחר רמא הייד אייעס בייס יילוח
 יכ ןויכ וניברש רמול יתעדב הלע הזה םותסה רמאמ ied )9  .הדוהי — רמא nim רמא בתכו הרתופל ym רפוסה |

 ייכבו) יבר יבד דח םושמ ארפס בר רמא v5 :  תוכרבב ונאצמש ומכ םיראותה לכמ רטוז קר חיית לש ראות כ'ג דח
 ףיירב ימא 'ר ייגו י"'רשאב CN יאני 'ר יבד ייגו .ד'צו :ג'צ 'וכרב סייד יייע ימא 'ר יבד ייגה «Cb V33 יאנ* יר ימ
 "יבב an" ה"יכו] יבר יבד דח םושמ ארפפ בר ינתד אכיה לכו ג''עק דצ םלשה ponen בתכו (םהילע זמר אל .^D לעבו

nwייפ  [wpאוה  r^ר לש ונב ' mmmםוקמב לייצ ילואו .כ''ע אישנה  cnךליאו םינואגה ןמז לע וניבר תנווכו בר  
 תילו .הינימ רוור ימנ ןל תיאו ייגה יבו יא Ya ייכבו .המודכו ןואג 'ידעס בר ןואג mmm בר pas בר קר דובכח ראותו

 by 'כו ימנ ןל תיאי יכה ןנירמאו . . םיבר דומלתב שיו תשבושמה "יגל רהגנ :דיפ םלשה ייסחויבו .ארתיפ היל -
 אל וניבר לש תיהימא ^3 תרקבל לבא םלשה ןיסחויה רפסמ y ךה npnyn לע ררועתהש ימ יתיאר אלו — i תיאו

 .הלודג תלעות הגממ ההמצנ
e) - 

 (:טיפ םיחספ) אניבא דח אלו יפפ האמ ,(.י'פ 73( | בר רמאד ,רורב אוה רשאכ ןהיתומש אבאו הבא =
 אוה nans בר :הבחר qus ולאכ אצויכ לכ ןכו | דוע 'יא םלשה "יסחויבוו אבאל היל תייצד ןמחנ |
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| 
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 wv אצמ אל םנושלב םימגמוגמ ךוראה ירבדש
 ריאהל ח'ר איכהש יבאר לש הרשי אחסונ שוריפב
 רואל איצומ לש men 53 ןייעו ךורעה ביתנ וב
 ונל אצי ,דומעה qo 'ב pon ןיכרעבש תאלפה
 וניברש רחאמד רוא הארנ ייבא 'עב םגד הז לכמ
 םשב קבדנ ברל ןמיס wn ש"יר םימעפלש בתכ
 םרפר ןוגכו אבחא בר תחת אבחר ןוגכ יטרפה
 תוחל אילפה (םירפא בר וא) םרפא בר תחת
 רוציק אצמנ יברו בר תחת תחא םעפש ותואיקב
 ת"יבהש ןמיפ 'ר רחא ף"לאה ל"ר יבאר nns הלמב
 ןויכ ^38? המצע הלמהו 32 תַרָבָה לע ןויכו הפר
 33 DM וקפס ידימ אבחר sur הזבו ^35 לע כ'ג
 ונגשנ דאמו .ותעומש לעב mmm יבר וא הדוהי
 איבהש ךורעה לעב ברה לש ונורכז חכו ותעידי
 אבחרמ ונייהד היבו הינימ bn רוציקה תמגוד
 אחסונה רקיע יכ הכרד הרות תמאו .וב ורבד ידימ
 ל'נה ח"ר לש ושוריפמ ונריעהש המ דבלמד ,יבאר

v2דומלתב שיו אסריגה ייבא 'עב ןעיוו י'כב  
 יבחר רפופה תועטב ns ןעיוו י"כבו 'וכו יבאר
 סנו ידיב רשא v5 3353 לבא יבאר ל'צו
 ינפמ יבר םירפופה ובתכ ךורעה לש ןושאר סופדב
 םירחא םיסופדבו .יבאר הנושמ ןושל wan אלש

 .('!םי בר בתכלו תועטל ואילפה

IAN 73. ;das Bitten, Beten "היְעְבִא=) הייָּבָא 
Mann des Betens, Vorbeter, vom Verb. 

ovaקרפ םיחספ ימלשוריב  nג"ע ב"ל ףד 'ז 'כלה  
 'שורי ףוסכו .אתובית אמק רבע הייבא רב דח
 'א 'פ םילקש 'שוריו א'ע YD ףד 'ג 'פ תינעת
 ,הליפת לעב b "sw^ רב דח ביתכ vy ג'ל ףד

 à (Muy 'ייע יעב שרשמ

 AR רב TW "ייע ּויָבָא*

 עמוש יכ Armer, Dürftiger N32N) ס"לב) ]^38

 הזנ אל vvos תאו 'ה םינויבא לא
 ןיטינב 'ר רמא א"ע 'שרפ ר"בב C5 wo םילהת)
 ופוס אלו ,ופוס הז קספ לש ושאר אל יול ןב
 לכקמה 'פב היעבתמל ףיסכ אל ןויבא 'וכו ושאר
 ןויבא b^ ,6א"ק 27( םדאה רכש דחאד 'מגב
 לא ליכשמ 'פב הבר ארקיובו .ינעה ןמ רתוי קוחד
 ,ינע :ול וארקנ mew 'ז (O75 9b יניס רהב לד
 יועמשמכ ip .ךד .שר .ךמ .לד ,ןכסמ ,ןויבא
 וניאו רבד האור לכוא וניאו רבד האור אוהש ןויבא
 ,לכ ינפל יוזב אוהש ןכסמ .('לכל ב א תו התוש

U2N 1ןויְבָא —  

 mm mmm יבר םושמ יא הדוהי בר םושמ יא היל
 יבר הנוש mm תועומשה ףילחי sow קדקדמ
 יבר רמוא היה וליא ןכ וניא דעל יחי וניבר רמאו
 ללכ הלמ הניאו יבר אלו בר אל רמוא היה אלו
 דעל יחי רמא ךכו ול דובכ אלו םעט רמוא וניאו

simoהאר אלו םלועמ הדוהי יבר האו אל  
 וארו .הדוהי יבר בתכו העט רפוסו הדוהי בר אלא

mnmורמאו יבר רודה ותואב ןיאש הזה ןמזב  
 םגו busy .ל"צז לאננח יבר cans ולא ךכ
 לילעב הארנו םותחה רפס ירבדכ הלא. ונבר ירבד
 אב אל התע דעו תויעט ינושמק sbs רמאמהש
 קיתעה תורודה רדס לעב «p הניחבה רוכב רמאמה
 ירבד (אורסלראק סופד ד'ע ז'ר ףד) שיר תואב
 ילואו וירבד יתנבה אל,, םייסמו הלמב הלמ ךורעה
 ונקתי םלש ובלש ימו יתקתעהו פ"ט הזיא שי
 שוריפב ריהב רוא יתיאר ד"על ינאו "הכרב אשיו

 pi mo mo :ב'ג םיחספל לאננח וניבר
 ויתובר ורבד קדקדמש תמאה אוה — ל'זו (שיראפ
 'ר ןיב קייד omes simo ןיירוב לע ןהב דמועו
 םשב התוא רמאיו העומש ול ףלחתת אלש ברל
 לעב ול קפתסנש ןויכו הרמואה יתלוז
 הדוהי 'ר םא ואוה ימ :ל"'צו והימ העומשה
 ןהינש םשב הפרוג היה הדוהי בר םא הומא
 לופכ ויטס תיבה רה הדוהי יבאר רמא אבחר רמאד
 ה"עב וניבר ירבד רוקמש הארנ הז יפלו .'וכו 'וכו
 יפלו .עבונ ^bn m לש ושוריפמ ןושאָרה 'יפב
 בר 'ע לש סופדה תועמ ןקתל התע לכונ וירבד

5nיבאר רמא אבחו רמא 'וכו םיחספב ק'פב  
 ףילחי אלש קדקדמ mm ^« תיבה רה הדוהי
 דעל יחי וניבר רמאו יבאר הנוש ommo תועומשה
 היה וליא ןכ וניא (ןואג יאה בר לע ןויכש הארנ)
 הניאו יבר אלו בר אל רמוא היה אל יבאר רמוא
 ל"ר) ול דובכ אלו םעט רמוא וניאו ללכ הל מ
 ריבסה אל man nb ןיא יבאר תלמש רחאמד
 -ילב יוניכב ובר דבכמ ןיא םגו ונושל קוייד אבחר
 יבר האר אל sam יכ דעל יחי ses ךכו (תעד
 ^N) הציבו :'גייל תוכרב יישר תער כ''ג (m םלועמ הדוהי

 *qY ןמזב ל"ר) הזה ןמזב םינואנה וארו 'וכו
 רודה ותואב ןיאש ל"ר) י בר רודה ותואב ןיאש
 וניקתהש ל'ר וב ר ל"צו ךכ ורמאו (אבחר הב יחש
 ,ל"צז ח"ר ירבד ולא )5 :יבר תחת אכחר ירבדב
 לכ ךיואה אל ^b םיחספל ח'ר לש ושוריפבו
 (ב'צק ףדב) איבהש פ"עא רואל איצומהד עדו .ךכ

qn (!יציבל ס"דב יתיאר הלעמל שיימ בותכל יתרמגש רחא בר  W^יבאר 53 לע סייד 5/3 םכחה ררועתה רבכש ךליאו  
 דצ DU סייד y" ^33, 'יגה : ביינ ייחספל יישר י"כבו .זיק רצ םש סידו :ב'ע ימוי my יייעו רחא ןפואב תצקב יכ ףאו

a7yהייופר ףלא 5 יבאר 'יג 573 יישר םישרה הלא תודוקנ י''יעש רבדה בורק כייאו  nosשרשמ ורזוג הז יפלו (? .הייופר  
 .לכל באתמש (an pna" )^ ^ יירבד ;זיכ ,י' תומש) הבא

 = + רכושה



 gewiss; sicherlich.affirm: Jo) ₪? רע"לב) 5381
Part. = hb.לכבד 'מגב לבא ןהל רמא  

 'גרתו תמא לבא )5 p^ (:ג mm :5 ןיבוריע) ןיברעמ
ar mes)ב"א) אטשוקב ךתשא הרש לבא )^  C 

 (.א'צ ישרפ) רבש שי יכ בקעי אריו ישרפ 3'1 שרדמ
 רב אבא 'ר (א'כ 270 תישארב) ונחנא םימשא לבא
 ,lin Wahrheit םרב לבא אוה ימורד ןושל ses אנהכ

wirklich, verumןכ דומלתה 553  ^pהלמ  Cw 
 : ס"למ .נ ,ר יפלו trauern יברעו ירבעב) לָבָא 2

 ; Thor, Vorhof אָלּובָא Trauerhaus אלובא

Eo von Trauergebrauch handelnde יִתָּבַר לָבָא 

 יתיסכ יתלבאה ( Tractat, eig. grosse Trauerוילע

 ר"א ג"ל 'שרפ ר'בב 678 a5 לאקזחי) םוהתה תא
 אל תיגינל יוסכ ןישוע ps .בותכ יתלבוה הדוהי
 אלובאמ .'וכו הניממ סרחה ןמ אלא בהזמ אלו ףסכמ
 ^Qr תובותכ) הנמלאתנש השאהד ג'רב ארכיס דעו
 (.ט'כ) הליגמב ריעה ינב 'פב nmm ר"א דועד 'מגבו
 («p ןיחלגמ ולאו 'פב רבוקהד 'מגב אלובאד אבב
 אלובאמ p Cn v3^ םיתבה תקזחד ג"סבו +-ב'כ
 וב ןירכוסש רבקה דעו לבאה תיבמ soy דעו

nenותמ תא רבוקהד 'מגב (:ו'כ ק"מ) יתבר לבא  
 תוכלה הב שיו איה תכסמ p^ ,ןיחלנמ ולאב
 'בו ,תויונש הב ןיחלגמ ולא תוכלה בורו תולבא

qnתחאו הלודנ תחא  epישתב ה'כו ה"יחא|  
 לבא .יתבר לבא mb 'צ b^ הזוננ mn םינואג
 .וניבר ירבדכ שממ 'כו הב שיו איה הנשמו תכסמ
 — (הנשמ תכסמ ל"צ הנשמו תכסמ mnn ילואו)
 :ויל ףד יח םיחספ en) Oso הרזגנ הזה שרשה ןמ

pu umביפ ףד יג קרפ  ayישורי  mo»ףד .דייפ  ^€ 

 ; ('חיתפ הכיא שרדמ) הליבא v3) ישרפ (va אלבַא

mes») mssיכ ק'מ :בייפ ג'ים תומבי ימלשורי :ג''מ .)] 

(gelóchert, ^ Walkerkorb, אָבְלַא ?] לָבַא! 8 

Wüschermulde per meth. alveus, alveare) 

 תכשב םילכה לכב יסוי 'רד 7033 ירצקד C ילבוא
Crop)םיכלמ 'גד 'גבו (.ב'צ ןירדהנס) קלחד ג'רבו  

"p Cv ue)ץיצעכ | ותיירבו אוה לזרב לש ילכ  
 ןיכקנ בקונמו ןיי לש ןקנק יצחכ ורועישו ןקנק לש

synןיחינמו ותוא ןיפוכ םילכה ןירפנתמשכו  
 אלבוא ותוא לע ןיסרופו םילחגה לע תירפג ויתחת
 ל'ז ח"ר לש .C we ,םינבלתמו ןירפגתמו םידנבה

Tmיט תלהק) רמא תאד המכ  (eןכסמה תמכחו  
 אוהש ךד * ,ויסכנמ לדלודמ אוהש לד  ,היוזב

 לכ ינפב אוהש ךמ ,ששורתמ אוהש שר  ,ךדכודמ
 .('הנותחתה הפוקסאכ ךמ |

du lE RR 

 ףוס CDürfügkeit, deriv. von) ןויבא) תּונויבָא *
 G'y n^ zm 'ע רומזמ םילהת שרדמ =

*Wיתוינעל בושח ע'שבר ה"בקה ינפל דוד  
 new ינלאגו יתונויבאו

(Kapperbeeren, Kapper, ni»2wm תונויִבָא 14 
B phón.s.h. Lex.ןיסירפקו תונויבא תורמת  
 תוינשמ 'פבו] Qr רשעמ) תורשעמב שבוכה 'פב
 mnm ףוסר ל"צ ילוא םורפ ע"לב ארקנ ם"במרל.

uo»וא ןיסירפק.,ןליא  «nvבוט  pm ma)» 
wmש"ו תעדל ןכו ןיסירפקה ירפ 22 פ"לב  

 ינפמ ל"נה תוכרבמ עמשמ ןכו wen" ןכ ארקנ
 Yy א"נד ד"פס תורשעמ v "pr YD אוהש
 !ןיערז cmm ןליא ירמוח ןהילע ונתנ תונויבא
 X5) תוכרב) ןיכרבמ דציכב ןייה ןמ ץוחד 'מגבו

i^mאתיל ונינפל (:חיכ ןיבוייע) ןיברעמ לכבד  
 המלש איגוס ה'עב ינפל היהש הינימ תעמש לבא
 השענ הגגשבו ,ו"ל .תוכרבב ונינפל seme ומכ

 המ לכ וגלדש םיסיפדמל וא םיקיתעמל תאז =
 .ארוקד אתעדא ישניא יעטנ אל אלקיד ןיב בתכנש
 םג יכ הימתו .ינשה 'וכ יעטנ אל אלקידל ןושארה
 ףירחה ברה ריעה אלד אתיל meon לש י'כב
 והמואמ :ח'כ ןיבוריעב ולש םירפוס יקודקדב ןונשהו

^bירפה רמוש ונייה סירפק ומצע ירפ תונויבא  
 ומכ C אתיטוב ןיארקנש תונויבא לש ץנ אוהו

 . .ןומירל ץנה

8 

COWassersehlüuche) nias 2*ואיבה ה"עב ונבר  

 ,ש"ע תיבח 'עב הנושמ חסונב

(Pflugschaar ([טצע6, כוש, טצצמ !ןייִנָא ליצ J^2N 

 םיתאל םתוברח ותתכו ( yeי'ב  C3ומוגרת
 (*'שורי השא המבב !ןיינואלןייונאל ליצ] ןייונאל א

Gn m n 'b (תבש 

N228 *אכבא 0/53(  (Hase,יכ אככא ךרע 'ייע  
 map ול שי םנו bie" 'סריג .ןכ

 סייטב ייא ctn (? yvy )* .ריקיול 2 my 'ז קר בשח ילשמ ירמב לבא ךלה םג םכותבו תומש יח הנומ ר'יקובו '(+
 תלממ סוטחבא שבתשנ |« אייכת רצ Yn ףיזרהמ לש עימב כייג יייעו 273 לעב הרוה ןכ ןיינאל jo שבתשנו ןיטאל
 ןאכ שיימא סופרב (* .לבא הייד .ח'יל יוריע יישריפב הייכו (+ .ןומונירגא עיייע .ןומנרגא םוקמב ןומטגראו y^*w. סונוחבא
 . . אלא ונש אל : גימ יוכרב יכו לבא . . . אלא ןרמא אל מייד מייל תארוהב לבא .em (* .המל יתעדי אלו ומצע ינפב ךרע

"e .Yלבא  onn7 .373 :איכ םש ( mג''הבבו ייכ ףירבו יטשוק יפד ףיורב . "yםייק רייצ תבש םייד : 
 םשב cb אבוה ןכו בייס Yb "b תבש ילה זייואב הייר b^ אביה ןכו )9 .חייר ייפכו y לש ןורחא ייפכ שרופמ v3 ףייירבו

N^אנשילב  noyע לש ןושאר 'יפכ שממ ' Uyייפכ םירחא תומוקמ ינשבו יע לש ןורחאו ןושאר ייפכ ייפ תבשב יישרו  
 .םש זיואב n/3 אלכוא :ia וניבר לש ןורחאה

eor 
— 

 יכו לבא =



 ימגבו 'וכו ידבע אל מ"מ אזוחמד אלובא ינה ארפס
 אזוחמב (* הבר ןיקתא Cro mm תקונית 'פב תארד
 הלילב תואובמה ןירגופ ויהש 'יפ יאלובא םושמ
 ןיקתה הליבטה תיבב הלילב תאצל תולוכי ויה אלו
 ^57( היפובאמ וחתפ .'ח םויב תולבוט והיש םהל

GU o5ב'א) אהלובא וחתפ ומוגרת  ^pינוי 'לב  
 ךיתומוח תדר דע n vm" רוש ,רדג ,הרקת
 pnm יִד (ב'נ ,היכ םירבד) תורוצבהו תוהובגה

 ק"טב כ'ג אתיאו ה"יחא) (,אילילתו אימר ןוכילובא
 הוה .ח"נ ב"בב .ונמ וליחתא אלובאד אבבמ ,ב'כ
 ^N קרפ אעיצמ N22 'פסות .'וכו אלובאב ביתכ

psוםילובאה תא ןיקלוח . 

(Ablat, N. p. viel. Simann, ol פ"לב) טלְּבַא * 
vy). Ackersmannיו ףד 73 יפ תבש ישוריו .ל .) 

 לש ,mw (Ebenholz 0006,)5269/06-506) אָניִלְבָא

 C ונדמלי תדגאב ךתולעהבב אנילבא
 אתיא םשו .אתיל א"פר ףד ךתולעהב אמוחנתב)

neoטוירה לש ) ^p aw)םייושע םילכ ינוי 'לב  
 ,(ונבקרי אל שורב ןיממ

) 0 Landschaft in Syrien, p'yiaw . 

deren. Einwohner Avec)ר"בב  

 ץוח תוניעמ .לכ אל לבא םוחת תוניעמ ורכסיו ג'ל
 'דהנסב לבא .םיימפ תרעמו סינולבאו הירבט ןיעממ

qUpהעולב םהמ ורייתשנ השלש ןנחוי ר"א ביתכ  
 ,(םריבד יתבר אניעו הירבט ימחו רדגד

- -6 

 אל ימ (aus Leder geflochten 2 y/52) סּומְּולַּבִא

 דחאד 'מגב ("סומולבא ילכב ןניקסע
 לש םילכ (?p CT^ םיחבזב תאטח םד 'פב דגבה
 ןניסרג ןדיד תואחסונב ב'א) pim ןישק רע
 יני ןושלב סנלסכא יכ gsm אלו םגלסכא

livon Holz gefertigt = EuXuxóc =[ןימ)  j? (oy 

yyינוי 'לב סומסילובמא 'יפו  itv BoX«suóc]םילב  
 ,(םידגב וא םירוע תוכיתחמ םייושע

 der (—;N. pr. Eumachos, sUua0) םּוכמְבָא *

tapfer Kümpfendeימלשורי)  vb "uioףד  

 ,סוכמבא יבר Cy א'יכ

;der gut Unterrichtete £0u.09coc) D303328 63 

der Gelehrige, £91.20"; D'DI32N 

(Verstündigeסוקודבא 'ע ןייע . 
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 סוסּומבא — לבא -

 העיריהו םידגבה mop סבוכה . ןתונש הלודג ןבא
 רוזמב הילע הכמו םימב הייורש sem הנבלל הצורש
 םילשיש רחאו הכמו הרוש דועו הכמו ךפהתמו הכמ
 רחא םעפ שבימו הרושו רזוח דועו השבימו החטוש
 ןיסבוכ לש ה ב ר ע א'פ .בטיה ןבלתתש דע םעפ
 ומכ םידגבה ןיריישמו םימה ןיאצויו תבקונמ איהש
 ילכ s ,םירגבה תוסבכמש ונלש םישנה תושועש
 ,םידגבה לע םימ וב ןיפלזמו בקונמ אוהש ןיסבוכ לש
 (.ביצ 720( קלח שירב שרופמכ אוה בקונמד הרב תסמו
 ,ירצקד אלבוא יכ ייבא רמא הרבככ ותוא ןיבקנמ
 םיכלמ 'גב זחא ןינעב ןניסרגדמ ול שי לובק תיבו

 "TU לע .ףוחס ירצקד אלבוא +(.ד'ק םש)

 die Decke, eig. das oberhalb) 0 5/53( אָלְבַא

Befindlicheיבאו ןתח יבא אדסח בכר רמא  

 אלבוא יכ אלא ידדהל ומד אלו הזל הז ןידיעמ הלכ
 הימרד ןליכ +ג"מ תורוכבב ה"כו הלכא ג"ונבו .אנדל
 ןליב py 'ב ןלב 'עב ועבר לבא אלכאל הישיר
 םעט בוטבו הל עמל דח 'יפ XU פ'למ רזגנ ד'עפלו
 י"שרב ה"כו הלעמל דחו עפושמ :םש 'עב וניבר 'יפ
 הלעמלמ תויבח לש 025 ואלבאל ל'צו אלכאל
 תלמ nw ס'שב ונינפלו «CY 'דהנסב וריבחו
 אל וזלה ההגה לעבש ינפמ הזו תרגסומ ה לעמלמ

punררוב הז 'מגב ומא לעבד 'מגב !.ואצומ  ') 
 ןהב ןיאש תויבחה יוסכ אלבוא B Cn" ןירדהנפ)

 ,דבלב החנה אלא קוביד

ccn(200% 3533 לע) יִלּובָא  Rathsherren8111016  ) 

 ילובאא (-ג'מק) תמש b" קרפ 2/3 'כסמ
 הצע ילעב ינוי 'לב ילוב C ^p יגיטרטסאאו

 .(תפסונ ףלא תואו

 Eingang, Stadtthor, bizN ירוס 'לב) יִאְלּוּבַא

Gestibulum6: 3 ןיבוריעד ג"רב אזוחמד  
 (.ביכ םש) תואריבל poo ןישועב הדוהי 'רד 'מגבו

sumינפל היהש  umרתב אמלש איגוס ה"עב  
 ינה אלוע רמאו 'וכו ימלשורי י"רא ח"בבר רמאהו
 הרקת אלובא b^ [:'ו 'דב ונינפל איהשומכ'וכו ילובא
 התוא ןישועש יבוכהדבוכ ינפמקוזיחל תואו במ לש
 nw םושמ אלו(' תואובמה רמושל ms הילעיבוכה

nbילוכנא ןוי ילבו  (Eingang 6 £u. Don)ילבו  

 'מגבו CThür. -עכ pl 23>* )בורדלא לאעמשי
 ברל ייבא היל nw» א" (x2 ןירדהרפ תכשלד

wo (!ןוכנל  v33עיפרשבו ,ר'יפדבו  ^Wאוה פ'יטו תונוממ יניד יפב דוע . ?) ^emוניבר ^5 לע ול תאש רתי אוה הזה  
 .יאלובנא תעטומ ייגה 373 םשו תוריפ ןוכנ יתלב va ייכב )? = .גיימק ב''בב ל'ז םיבשרה ררגנ וירחאו גיטרטסא 'עב
 bn n" ומידקה רבכו ,זיימ ,בייח רייטב זיימיר יייע )"6 ,זייכ 'קזחי) םינבה ןמ רזגנו (* ,תואחסונב «m אבר עיפדב (+
 אגילבא y" םיגמלא שרופמ גייל nb יתבר אתקיספבו j3n איקיניפ ילמ ןילצאנ םלוכו nbi 'רפ ,עילב :«nu כייכ לעב ברה
 יוגו :ויב T סיר y" הייר «v 'יסופד לש :ח'יק nim" .ג'יכ הירב אגילבמ םוקמב אנילבמ ןקתל לינכו אנילבא לי'צו
 : ויכ הגיגחב לבא יישרב כ"ג w^ ויבר ייפכו סומסולבא עיפדב לבא ר'יפדב הייכ (* .אגילבמז יעו יא רדא יעב my וניבר
 תופסותה np הקלתסנ הזבו לינורוק יייכב הייכו yy ןמ יושע רבד לכ םט)\א6 ייילב ייפ סוגלסכא לי'צ a תוחנמבו

 .שייע עיבשפה לעב לש nmn jn ילכ ^n תוחנמו הגיגחל



 = בשומה ותוא by בשיו םדא אבו ןבאה הלטינו ז'ע
 וילע בשי רשא ילכה לע בשויהו ביתכד אוה יאהו
 נ"ע הז תועצמ הרשע לע בשי bs" הלע m בזה
 TN בזב אהד ג'עא אמסמ ןבא ג'ע 'יפא הז
 רמאקו אמסמ ןבאב אמטמ הדנ בשומו ימנ הדנ

 ?ny) אייד טיפ תבש ימלשורי  ןייעו .ביפ תבש) הבר

 "< םיתכדכ אמסמ ןבא Ü &"p ,הדנכ ז"ע ע"ר רבסקד
 ןכא שי םאש אבוג םופ לע תמושו G^ n לאינד)
 פ"עא ןבאה לע םדא בשיו הבז וא בז בכשמ לע
 /.. .פ'עא אמט תצצוח ןבאהש בכשמב םדא «y אלש
 בשי px" אינתדכ האמוט תלבקמ הניא ןבאהש
 .אמסמ ןבא לע pm" הז xy הז תועצמ רשע לע
 53( הדנה םד קרפ שירד אמסמ ןבא Ü א'פ

 "new ביתכד תלטלטמ הניאש הלודג ןבא
 nnne המ הילע תבשוי הדנהו :אבוג םופ לע
 ילב (maxima) אמיסכמ 'יפ ןכו ב"א) (* אמט ןבאה
 התיה ןכא mar .(דאמ הלודג (ימור (bw ינוי
 (יב) אמויד 253 'יפו ('א 'נשמ) הרפב 'ג 'פב תארקנ

 הישעמ לכש יפל ןבא תיב תכשל ומש ארקנ המל
 םישרפמ שיו ,המדא ילכו םינבא ילכבו םיללג ילכב
 ,לארשי ןבא העור םשמ CU .טימ תישארב) ומכ
 nop תארוה ep" קר ןבוי הזה רזה 'יפה,.. . ,ה"יחאו

"b p2-^ "iWןינעבו .םש תוערל יוארש המ  
cw40 לאקזחי) הרזעה  C^אתמסמ | ע"ייע , 

 !אתסמסמ

(die Steinplatte des Stundenanzeigers) תועש j2N 

 תוידעב  yesינשמ)  Cnןיאמטמה לכ
 )* ;םדא תעבטב Cm ^ ינשמ) ב"י 'פב םילכבו להאב

^bיכ יב םיכלמ) ומוגרת : תולעמה לצ .תועש ןבא , 
e^ייעשי  n5ג ') C 5s2/3 ארקנוה'יחא| איעש ןבא  

 לש ותנוכתו ונינב ןינענו ,אָעַשְד N22N פ'לב
 .תוידעו 'ילכל ם"במרל מ'היפב y" תועשה הארמ
 ה"טאלב לא ^b ם"במרה ותוא ארוק םש םילככו
 הרטנקמלא ל"צילואו הטאנבלא ,,.'יא . , 'דעבו ע"לב
 nen) לש תועש הארמ (b hi^ ע"לב אוהו
 C אקסיפב )^ םימכח ןושלב (000/ן/ט%) ןיגולוראו
 ריירהומ תאצוהב .ג'ינ ףד )!9 הנהכ ברד אתקיפפ) שדוחהד

 pym םינזאמ ןישרפמ vm qv "לב ןכו (רעבוב המלש
 TP 'ייעו ה"יחא| .םויה ןמ וכלה תועש המכ ןהב

  y[.ןיגולרא | '

 הלטינו ז'ע ןכאה לעו בשומ לעאמוש ןבאומכ אמסמ
y 

peb sun ילואוו GErhaltungsteim) NIB 13 
Eרטקב )8 " taokhmaשדח יסרפ ןושלבו  

^b np =ןקיסקיל דניצ יטסוי 'ייע) ישונא ערז . T3 
 ליעוה ןומהה לש גשומ תעדל תאזה ןבאו (,ט'כק
 תוער תועשה דגנ ודעב ןיגהלו םדאה ערז םייקל

mean. | =לע ע"לב רמאנ הז ןיעכו ,םלועב אובל  
onתחת חמצנ -:ינולפ לש תחנשה תחת לדנש  

 b GYD) mos^ המבד .Yo3 [p97 ,2 US ונבא
 11 הניא הרה השא לע היולת manes העודי ןבא שי

 לקשמה «n ,תנשב הב תאצל רתומו תלפמ — —
 הב תאצל רתומו תלעומ המוקת jaw התוא דננכש = =

 וקית לכו וקיתב התלע לקשמד לקשמ לבא ,תבשב
 ^ .('הב ןיאצוי ןיאו ארמוחל ארוסיאד = =
 ee ע'לב ןכו באש 'למ Magnetstoin DN ןבָא %
4 > 

 ה"יחא| zy תמועל ררוגו ךשמ ונינע
 אלבקמד ןבא : תאזה ןבאה ארקנ 'א ,'ג תומשל רהזבו

 ארד תוהד הב התיה תבאוש ןבא .ד'מ ז"עלו אלזרפ | <
 תוכתמה היבגהל ןבאה התוא ךרד : בטיה י"שריפ היל
 םעברי תאטחל הל non ,וכ'ע wa" םתולתלו
 ינקזד 'גבו ז'ק (sx קלחב תוטוידה 'דד 'מגב
 תבאושש ןבא (b 6U5^ הטוסב הפורע הלנעב
 םעברי לגע לש ודגנל םש הלצא ותכשומו לזרבה

 ,ריואב ודימעָהו לגעה תא באשו

(ungeformter Stein, ₪5 שה y^» N5DD j25 

 , Sieinblockג'רבו ('ג 'א) םילכד ק"פב
 תקוניתב בהזהד 'מגבו C2'D תבשב ע"ר רמאד
 ילכל בז היל טיסמד אכיה לכ (à ^p Cm הדנב
 תמחמ אמט אוה ירה אמסמ ןבא בג לע "יפא סרח
 ערוצמ אתכסמ יט 5 ("wp ארפסב Nnm וטיסה

 Yy m תובכרמ הרשעל pas +ח'לק ןמיס .גיפ תליחת
 p" בכרמה לכ ל"ת אמסמ ןבא בג לע bW" הז
 ג"ע בזה בכרו תובכרמ הרשע לע ןבא ומש 'יפא
 b m" .תואמט ןבאה תחתש תובכרמה לכ ןבאה
 ןאמטמ ןהילע בזה בכר םאש ןויכו ,אמסמ ןבא
 ןבא ג"ע ןהילע בכר DN רוהט נ'ה אמסמ 2N| ג'ע
 (יוכו יא N/ 222( תואמטה תובאב ןנתד אמטנ אמסמ
 אמסמ ןכא תחת אמטמ אוהש 2235 ןהמ הלעמל
 5p) ייס .גייפס םיבז קרפ יו ויט ארקיו) ארפיסב אינתו

 בזהש םוקמ בזה וילע בשי רשא ילכה לע בשויהו
 ,ל"צז םיסנ b^ הז אמטיו רוהטה בשיאמטמו בשוי
 ןבא ז'ע ןינעל ע"ר רמא קרפב b^ ל'ז ןואנ יאה ברו

 יפסותבו pm ייחב םג יייעו ליז ^m םשב שיימו ן'במרה 'יחב בטיה ןייועי )* .ליז mo םשב vows אבוה הזה ןושלכ )!
vy aiaה"כו )3 .וניבר ירבד ונבוי הלאה םירבדה  bsיישר כי'ג יייעו .'ג דצ טירסל ג'הר לש  maxיא הייד .היינ  

mo5 .גימ אפ 'ילכל ליז םייבמרל מ'יהיפו ןבא הייד .בייפ תבשלו ( טיס הדנ יישרב היכו: m^5 .ביתכדכ ) "yורי דוע ' 
 Yi) ה''כ )7 .ןבא תעבט תועבטב ב'ייפב תועטב ייא עיפרשב לבא ,ר'יפדבו דייל ייכב ןוכנל més )* cvy "5 טייפ תבש
 עיפרבו ויו ייכב m/3 (* ,יח qw טידפל ym ייפמ קתעוה (* .םש םילכל שיירו םש תוידעל דייבארה יייעו אלוט עיפרשבו
 ץנוצ «^b  רירהומ אלפכה רקוחה ברהמ פיידג הלענה רפסה 'ייע הלאכ םיבר םישובש לעו .קוספב ר'יפדבו ,אקיספב ייא

 .ניילהס N'"D n יוריב ייועו ץיק זמר אב poa אביה )19 3 הרעהב תייצק ,בייצק
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 ורמאת לא רוהט שיש ינבא Dus ןיעיגמ םתאשכ
 םוקמ ותואל ותייפצב עיגמ אוהש ימ יכ b^ םימ
 רקיע לכ םימ םש ןיאו Dus se םש ול ןיארנ
 םאו ול הארנ (אמלעב ל"צ) םלועב mes אלא
 ,רמוא אוה רקש יכ Eb Ü ףדהנ םימ ולא ירה רמא
 ירמושש ינפמ הזה 'שלב יתבר תולכיהב שרופמ ןכו
 ןיאו םימ ילג יפלא ףלא ןיליטמ שיש לכיה חתפ

DUהפיט 'יפא  nnsשיש ינבא ויז ריוא אלא  
 המוד םהינפ vr היהש לכיהב C תולולס ןהש רוהט
 אתיירב .'וכו ןביט המ וללה םימ רמא םאו םימל
 ןיאור ןבל ירדחב אלא םורמל ןילוע ןהש אלו
 ןיעמושו רורב רבד ויניעב הפוצו האורה םדאכ ןיפוצו
 om .שדוקה חורב ("הכוסה ןיעב ןירבדמו ןירמואו
 ה'ד .ב''פ הגינחל י"עב y" ה"יחא| ןואג יאה 'ר 'יפ
 ,וסנכנ :^m םש הגיגח תופסותבו ,ל'ז יאה 'רל
 דצ ץטָארג םכחהל סומסיציטסאנג רפסה ןייעו

 .וה'צו ,ו'נ

(Stein des Merkurtempels; (^ םיִלּוק I3 *33N 

Beiname des Merk. (66, 

gelühmoולא 'רפב זירכהל ןיבייח ולאוד .'מגב  
 .םילוקרמ 'עב 'יפ (:ה"כ מ'ב) תואיצמ

 ,רטסלב 'ע ןייע (CWurfsteine .'אָרְטְסיִלָּב יִנְבא"

 ןבא ז'ט ר"בו :ז"ט 2725 N20 (Edelstein) ןֶבָא"
mon nmm nioםהרבא ,,, לש וראוצב  

 Perle] 25 ע"לבו הרדו n3 ןבא רדו .ב"י הלגמ'וכו
 אנינת הל רידה הוהד אבט ןבא :ד"ע ב"ב .,המש
 B םילקש ,תובוט םינבא ודרי .ה"ע אמוי .'וכו
 אתילטרק אזח ,ד"ע ב"ב ,תובוט םינבא בצחמ השמ
 ה'בק דיתע Jy ם ש mao םינבא הב עבקמד
 ירנד יפלא ףלא vo תובא . : mao םינבא איבהל

 ,תוילגרמו תובוט םינבאו בהז

 ,םלפמ 'ע iy nisu םיִנָבָא *

 ,תולזרוקמ 'ע ןייע תולזרוקמ 0228 *

niorypr) eias — ןיעוט jas די 
(Stein des Reclamirens eines ver- ן'עוט ןכָא 

TD קרפב lorenen Gegenstandes) 

 םא 'יפ (CIV» D'3 תועיצמ ולא 'פבו (C5 תוינעת
mnes6:גיכ ,יז תישאיב) םוקיה לכ תא חמיו 'ושלמ  

 ,םלועה ןמ תיחמנ ולאכ םימה והסכ םא רמולכ
 םשכ שרפמ (:ו''ס m איי הכלה ג'פ תינעת) ימלשוריב

 רשפא יא ךכ תוחמהל תאזה ןבאל ךשפא יאש
 הלודג ןבא ןיעוט ןבאו וכליש םימשגה לע ללפתהל

nnmדעד 'מגב תואיצמ ולאב ןניסרגדכ םלשוריב  
 התיה ןיעוט ןבא ר"ת Gn מיב) זירכהל בייח יתמ
 םשל הנפנ הדיבא ול הדבאש ימ לכ םלשוויב
 זירכמו דמוע הז םשל הנפנ הדיבא אצומש ימ לכו
 וארו ואצ ונינשש איה וזו הלטונו הינמיס ןתונ הזו

DNםיעוטה ןבא תחמנ '), 

 ןיבזד ןורחא 'פב (Aussatzstein) תענּונָמה ]25

 (Hagelstein) דרבה ןבא (ה'מ )8(

 ,(א'מ (v5 תואוקמב ןילעמ שי קרפב C םימכ

(Scehulterstein) FJD13 138(םימ) 53'3 תיעיבשב  

 וניאש לכ «mn ינבא jn ולא שרפמו
 רמוא יסוי 'ר ,מ"ר ירבד C די תחאב לטניל הלוכי

mns xwשלשו םיתש תולטינ ןהש לכ ןמשכ  
 רכומה 'פב ןניסרגד יפכאד ינבא ונייהו gain לע
 ןיאו םילודג ןהש ףתכ ינבא Gs ב'ב) תיבה תא
 םתוא ןינתונו ףתכב אלא דיב םאשנל לוכי םדא
 יפכא 5^ Cmm םרזפי sov ידכ םירמעה לע
 והנהל C םיחפפ) העש לכד ג'סב ןניסרגדכ םירמע

 C יפכ יבפהמד

'533 (die reinen Marmorsteine) "ino שיש 28 

CY) הגינחב pum  ראין 
C vnתולכיהב שרופמה והז סדרפל וסנכנ העברא  

 ןיללפתמו םישעמ ןישוע ויהש יתרטוז תולכיהבויתבר
 תולכיהב ןיפוצו רתכב ןישמתשמו הרהטב תוליפת
 ךאיהו םדמעמב םיכאלמה תוומשמ qn ןיאורו
 ע"ר nb רמאקו לכיהמ םינפלו לכיה רחא לכיה

 .שייע אוה קדקדב אל םויסה ןבא ^n : ח'יכ D/3 תופסותב nv" לש ןויצו ,ןיעוט ןבא ייגה מ''בב לבא םש יינעת 'וריב היכו (1
 ליי וא ואצמנש םירבדב ותוא ןינעוטש ינפמ ןבאה ןכ ארקנו אשמ סימעה ייפ סיילב «n ןעט מיילמ וא הלמה ינא איצומו
 וייסד ג'יפ יינעת יורי .y^ .םהל ודבאנש םירבדה ןינעב םהיתונעט םש ןועטל הז ןבאל םישנא ואבש ייפ ןעט םימכח ילמ הרזגנש
 הייכו יציניוו יופדב ה/יכ (5 .אררב p my יייעו ררב ינבא Y זיעב ץובקהו .ייל עיפרשב לבא ,יציניוו יפדב ה"כ (? .דיע
 ייחספ סייד יייע ימ ייכב היכו )5 .וניברכ nan םייבשרה ייפב לבא זמרב קר an" בייבב (+ .תחא דיב עיפרשב לבא ייעיבשב
 דוע 'ייעו וניבר 'לכ םירמע יפיכ יישריפו יפכא bn יכפא וניבר לש ייג דייל יייכבו «Ww v33 n יפיכ xai :ז'נ דצ

Cyיייכב (* .יפכ  vםוקמב ייא  vnע רייפרב הייכו ונלש יעב םג היכו וניתובר תבושת םימעפ והזיא ' msדוע יייעו  
 רתויה 'יג ביינש קיהעבו הלולכ סייטב עייפרבו ym "bn י'יעב ןוכנל és )5 .ףחדנ Ya יייכב (* nues רובחה הזל אובמ
 דוע 5" סילוקרמ תחת רוציק mm ('% .ןכוסה רייפדו Y^ v33 )? .אמ לעב תומד הרשיה ייג כ'ג םשו תולולצ בוט

 ריעמ 4.0906 ארקנ cx n תליחתב ונבתכש ומכ אוה םילוקרמ לילא לש ראות יכ ומצע Cons יטרפ cU אוהש
 ןבא y" םשוה םשארב רשא םיעבורמ םינבא תינבתב דבענ לילאהו «po ,יח סאיניאל סואיורעס y Kon  ותדלוה

vaליזר ונויכ הז לע  (םש מיב ranינ .) ןאכמ תחא סילוק תיב ינבא ןה ולא nmiלע תחאו ןאכמ  jn'aaלעבו —  
 .ש'יע ינבא הייד םשו םש (vy מי'ב יפסותב קודקדב אל ןכו %66/)5%% vos ושרפל כ''חמב העמ כ''כ

ux CE וצל 



 ק"פ "ry 'שורי C (Gnberufen) הטנקֶסָבַא 031
Coq»ימ  bu)רמא (המ  

 תוירב) ול הככש ךורב אלא רמא אל הטנקסבא
 לע םירומה םירבד ימור 'לב b^ זומלועב תואנ
 C תימור .nop לע ןויכ ב'ר ה"יחא] .(דובכ קוליח

;obsequentia, Gehorsamברה ינמידקה רבכ לבא  
 איהש כ'כ לעב אר א ל יד לודנ ןושלבו םכחה

nobשוריבו .ונמשרש הארוהב 400% תינוי ' 
 תטמשהב א ט ק פב א סט ג'ע ג'י ףד ט'פ תוכרב

 .!ן"ונה

y2Nהיָעְבַא ל'צו ] Naehforschung)מ  

 תויעבא שלש suchen) אָעַּב ,יִעָּב ירוס 'למ
 p" .€0 יד האיפ) הנתינ האפה 'פב האיפב םויב

 .ביתכדכ Ü תושיפח תויעבא s^! mmy תויעבא
 Ü תוצחבוו ,רחשב  ,וינופצמ cpi] Cnow הידבוע)
 ינפמ mna] .תוקינמה ינפמ רחשהב ,החנמכו
 ה"עב הב סנכנש תושומנה ינפמ החנמבו ,תוקוניתה
 [תוקינמהו וטקלי אמש השפחמו םינמז 'ג ולאב
 אלש אלא i ורומא אל תושומנהו ,תוקוניתה
 אלא ורמא אל ףיסומ ףיסוהל הצר םא אה ותחפי
 םא אה ףיסוהל ותוא ןיחירטמ ןיאש ופיסוי אלש
 (.תייי ףד 'ג 1 האפ) ימלשוריב ןכו ,תחופ תוחפל הצר
 ושפחנ ךיא רמא תאד המכ ןובא ר'א תויעבא והמ
 : xA ,'וכו החנמבו תוצחבו רחשב  .וינופצמ ועבנ ושע

Zinn) P2Nשכל יברע ןושלמ  v2! weiss sein 

(plumbum albumתרפועה תאו לידבה תא  
 .ארבא "n אצבא תי 'גרת (ב'כ €^ רבדמב)

 ,ןצכא TW py אָנְצְבּוא *

 וילגר לעש. Staub ND2N) ירוסכו ,תירבעב) קֶבֶא 1
 'פב תואוקמבו C2 תוכרבד הנשמ ףוסב

 לעש קבאב םדא לובטי אל 02 'ט) ןיצצוח ולא
 qum טיט השענו םימב הרשי אמש b^ ,וילגר
 הריכב תבשב ,םיכוד קבאנו לוחב וננמטי אל
 קבאבו תוריפ ימבו ןיקשמב בתכ )60 הוקיסהש
 p" 6: דיק תבשב) הנובה 'פב םירפוס קבאבו םיכרד
 םירפוס קבאבו םיכרד קבא ךותב ועבצאב בתוכה

neתויתוא םש . ^bרפוסה םא םירפוס קבא  
 בתכו ףלקה לע קבא ןהמ my וידה ינממס שתכמ
 ןימישמש םירפוס pow א"פ .קבאה לע ועבצאב

Vei 

D Ei. מ Xa1  
E , 4 Me 

oןְבֶא  (Grundstein). mneימגב ^51 'ב ,'ה אמויב  

a aod 2ארקיו ןייע .םלועה תתשוה ונממש  

 .ב"י 'שרפ הבר רבדמבו'כ 'שרפ אבו 000

 . * nאָתְנְבַא  (Einsicht, Vorstellung)הלגמ 3:

  3ח"כ ז'ע  ,אילת אבילד 'אתנבא םתה :
 | תופסות ןייע הנבה 'שלמ .אילת אבילד אתנבואב

 = ז'ע  m4(תופסותב אבוה) םש י"שרפלו יניירוש
(Kammer, Wohnung) הלמה הז יפלו אבלד אשפרט 

 jns 'ע ןייע  .הרידו רדח ןושל "רוסב "יש = <
lese E E 

 אתיגבא ילואוףוע םש = *<-ש) אָתיִנְבַא ₪ | =
CPapagei C —יירבד) ^ 'גרת  (n^ y^ 

 .אתינבא :הנימל הפנאהו

.E. .א der gesetzlich 6 סּומיִנְבֶא . 8% 

 הבר תומש ,ה"ס 'שרפ ר"בב 5090)

 הבר תור ,החיתפ שיר הכיא תליגמ 3^ 'שרפ שיר
 :ו'ט הגיגחבו .ידרגד .סומינבא ימענ רמאתו 'פ

 ץערג ר'ד ותינעמל ךיראה רבכו màn" סומינ "יא

 ,ט"סת ד"ח ,'דוהיה תורוקב

D2Nר"עלב)  (Güttern, müsten, v o!ןיא  

 C תבשב ךישחהש ימ 'פב למנה תא ןיפבוא
 ותוא ןיסבוא םינפבמ ובורו ושארש [C op (:היינק)
 םיכלמ) ביתכדכ ןימטפמ ןיסבוא 'יפ )62( ןיבוריעב

(Cam woתא ליכאמש אוהו םיסובא םירוברבו  
 יאמ Cb 2/22( .אתיא ןכו ה"יחא| na למגה
 לעב ןתוא םיסבואש בר רמא םיסובא םירוברב
 .ןהילעמ םידמועו םיסובאש 'א לאומשו ןחרכ
 םפאב יכ ד"ע א'ע ףד א"פ הלגמ 'שוריו ,ט הלגמ
 ןכו .DIN (Gemüstetes) ורקע םנוצרבו רוש וגרה
 םירבדה jb דחא הז םובָא ורקע mx 'שרפ 33'1

 .וךלמה ימלתל ונישש

* 

(Raufe, Krippe, Trog) D12Nםילעופ ינפלש  
 (Cw האנה רדומה ןיב ןיא 'פב םירדנב | =

"bןילעופ וב ןילכואש ילכל ןיארוק ךכ '). 
 :םש .ילכ לש סוביא (:מ'ק תבש) אתיא ןכו ה"יחא]
 :ג"כ ףד Yo יאמד («s .עקוק לש סוניא

 » .וסובאה ןמ וליכאמב

 יןסכא 'ע ןייע אָנְסיִבָא* =

 ,וירחא אבש 'ע ןייע אטקסבא *

vy (!הפנא חלמ יברע 'גרתב הקתענ וז הלמ . *) יייעו yb và npביירגה ןוכנ לע םילשה ןכ )?  .איכפ רימב  

 מיילמ ונינע סובאב תדמוע rp דליז  nmn ys 'ועובש 'שוריב לבא  .יירדנל pea יישר ושריפ ןכו (+ .שייע ץיבשפהב
 יוריב «m םּוּכָא Do יכו וג סובא סובא וג puso :מ'יד א'פ תומורת יוריבו .התוא ןימטפמ םשש המהבה לכאמ םוקמ

 VD Mn רייטב ז"מיר y" (* .היטנקסבא תועטב 'עה עצמאבו תליחתב עיומב (* .קימס וג םיכא vy ח'ימד wb ייטיג
 .םש ,הנשמב חכומכ ron תונוש םיתעב תושיפחה יכ הרבעה ךרדב קר םיתע (vy was ^b תושקב שלש כ'ינ מייהפבו )*
 .רסח עיפדבו האיפל שיירו יורי vy ונמלשה )* .



 . שי קטי, ו
d , . 

 י'כו ק"יבנלא אוה קיבא בתכ, .. מ?הפב ם"במרהו | יימור ןושלב 'יפ .ב'א) הריחשהל הביתכה לע
mb rabaeus, 9085 Tischehenlםיבתוכש  vp3 ע"ל אוהש 3^5 | o!םימ תכשמהו תריגמ ^5  

 y'b אוהש בוט רתוי וא ,המודכו תורוניצ ידי לע | C (םייקתמ וניאו תכתמ טעב םא יכ וידב אל
 ט'דסל ג"הר b^ ןכו ,םימה תכישמל mp ^b 53! | «sx תונברק 'פב תוחנמב הלוספ pow הב הלע
 הנקלא b^ קיבאה : ונינוקית תצק ny ל"זו ר"ל דצ | תיעיבשב 'ב 'פב C ןינשעמ ןיקבאמ ,(.ה"פ .תוחנמ)

 יפאמילא (הנמ ל"צ) «ms cn ל"צ) גרכו ידלא | ייפ ,(.'3 ק'מ) ןיקשמד ג'רב ןיקבאמ ps ,('ב 'נשמ)
 המאה ותוא 'יפ אוהו ןוולא (יפ יאמלא ל"צ) | הקבא השק המכ הארו אב .ןהילעמ קבאה ןיריסמ
 לא םידרויו הב םירקהו םימחה DD ואביש | eine im T. [Brachd Jahr minder) תיעיבש לש

verbotene —Beschüftigung)לש מ"ה ומות םצעב אוהו כ'ע קיבא ומש ימבמאה | 'מגב 'שודקד ק"פב  

 : ל"צ הכו) יברע רמאמ ןכרדכ טימשה אוה קר וניכר | תפסות ףוסב 6דיי יייע .' הירבעה חמא וילע הריתי
 יז E 2 Wi 4 c 53( 0 ו ,(רהב אתקיספ y" היפ אתפסות) ןיכרע

 EU 5 mn mes mb חמאה ייפ | .לוזגה כלולב/פלול חקולהד 'טגבופ(:'ל (pr וחדש

C78 C$»)חיר ומכ הקבא 'יפ  MNרוניצ פ"ל שממ הלמהש רמוא רזוג | .רק'עש תיעיבש . zmםימ ), 

MIUDI SN fל  (an der Thürschwelle) Hóhlung 6 ,WDp2N2 הלכאל השרדמ אלא רופא רקיע הניא הרוחסו ע"לב  nouiןושלבו  Jb cb pus8  

Grube, Loch, avakana דניצ 'שלבו Ausgehóhltes) de TR - ras dh ip ומכ הרוחסל אלו 

€ v3 75) שגרדב רתומ 'מגב קריה jb רדונה 'פב UA NOST 
(verflecliten, ineinander sehlingen 2311—) 225 ámןיבוריעב ק"פב . אתקבאב יקופאו ילועא שנרד  

 'ב 'מגב הבר ץמוקבו C א" יבוריע ול שי םא 'מגב | וקיבאד רתב 6270 תוחנמ) קבימ והל קיבא
 ריצ (cn bos רכה יאמ (.ג"ל תוחנמ) תוישרפ | הרז הדובעב "pas אוה prs (.דיס ןירדהנס) .והב

pw CT" v»)םש אבוט הב  "+ n2)(אדא ר"א ןניסרנ ונלש 'חסונב ב"א) איוא בר רמא | ה"עב  
wenומכ קבא יכ .קודקד אלב 'א קב 'עב  panןיבוריע דומלת י"כב לבא ןיבוריעב יה ה"יחא| |  

 יפ .אתקבא !ךורעכ 'פריגה  תוחנמב «cow (הייכ ,ביל תישארב) קַבָאְנ ןיעה הזמו pisi $n ןינע

 רבדי ל כש תלדה vx וב ןיסינכמש ףוקשמה לָלֶח | אבש Ty ןינעה mo םגו םש ן"כמרו י'שר ןייע
rnsותוא ןירוק רחא רבד וב םינכהל בוקנ אוהש  

o p353הקּובָא) =  BS Fackel fax, das Zu-תוכמ) תוקלמ לש העוצר ןינעל ןכו -  
e T : Lo 

^ 

sammenfassen der Reiser)תא ןיסינכמש םוקמ הב תיא אתאקבא ) םינשכ הקובא  
mmםהל אבד 'גב ןיכרבמ דציכ 'פב 'גכ  eאכירא אבגל הל 7 קפמ הל יפרמ יעב יכ העוצרה | תוכרב)  

Gaהכופ הנשמב ןכו ה"יחא]  np (0 /mייטלקמ יעב יכו | לש  nbםופל  "uאריצק  . DN) 
Cwלש הקובא .א'כ הטוסב  usע"ל אוהו יטלקא 'א ו"ו י"כבו 'ב ו"ו ייכב ןוכנל ה"כ | ימלשורי  

repos ס"טב ע'פדבו mop מולכ' od תוקובאה רוא 5"^4 ףד א"פ םיחספ], 
  lS . xב - ךוו ==

X. p. Eukolos = EjxoAoc ינו v3) DP 2N קיבאב CWasserbehiltniss, Rinne 7 פ"לב pas 
der | Genügsame, Anspruchslose 

 333 'פ 'ב 'ד 'שרפ יתבר הכיא 'רדמבו .ו"נ ןיטגב
 תא הפרש סלוקבא ןב הירכז 'ר לש ותונתונע : ןויצ
 שממ וזו הרוש גוהנל הצר אלש ô ., לכיהה

 ,ינוי 'לב הלמה תארוה

 ינשמ 0 ברועמה לכ 'פב תואוקמב .ץחרמ לש
"b €ןיכשמנ םימהש ביב ומכ  inb,ןמ ןידרויו  

 B9 Cana c9) y3 אוהש קיבאל יטבמאה
 לא ןידרויו הב ןיכשמנ םירקו םימח םימהש קיבאה
 A שריפ ךרעה לכ ואיבה ירחא ש"רה :ה"יחא| יטבמא

pusושוריפ רתפ רבכו אתקבא ומכ הקיקח ןושל  | Saxש"לב) ,  pros a3פ"לב ]ו  JUעילב  
oisדוע ראשנ יכ ןוכנל הלעהו 'ה דצ ןילימ ךרע  oU!ג'סב רוחישב רבאב ובתכ (26: =  

 תותימ 'ד'פב רכא לש הליתפ (: ר'ק תבש) הנובהד | ףדרנו קוב לעפמ ורזונו תינומדק תירבע ןושלמ
 יאש ארבאד .ןיפרשנה תוצמד ג'רב +.ב'נ 'דחנפ) | miss ש"ע קיפא לקשמ id ל

 mb :נכרצוה אל זיכב לבא .ורזועל אב יח ו ל ה לע . . בתכ/ דער ג'ייד גילח ביפ תבש 'שוריהו 2/3 לעב ושריפ ןכו ('
 תוקבואמ D'33y דייעס גייסד N/b 'ירוכיב v3" ןשעמה קבאמה .יייד זיפ nis יוריב ןכו (* .תירורפעו רפע wy מייכבש
 .תופלחתמ' m w/m יכ הקובח ומכ אוהו (+ .זיטד א'יפ האיפ 'ורי ערה ןושל pis ןכו (3 ams ס'יטב ג''ונבו תוגשועמו

"yייגה דילה הייפ יכוס יוריבו תוקלוד תוקובא ייפ )5 .בייפ ,איח ר'טב זימירו 'ק דצ הנשמ יד ךוברהעל רעגויגו כייכ  
 .הב הפרמ יעב יכ היב רטקימ wa יכ היל w^ אתקבא ג'ונב (* Te לש תוקובא



 ג'סב םיריבאבש ,stark, müchtig) רבע 'לכ) ריִּבָא
 ןכו :ה"כ ("n ותוא ןיריכמ ןניא םא 'פד

 ףד ב"פ ה"ר 'שוריב ןכו ה"יחא] ('ד 'א הבר תלהקב
in^בל יריבא :ז" 'וכרב .םלוע יריבא 'ג  ym 

(starken, d. h. harten, verstockten Herzens.) 

wol ajlsl jl os! פ"לב wahrhaftig, gewiss) NY2N 
  (Wahrheit, Gewissheit'מגב תיוה תא

 (.חיסק (irs Ni טושפ טג 'פב טג ןיבתוכד
 תופרט ולאב המהב ינמיסד 'מגב ימחר יעב ארבא
 :'ח מ"בב ןכו ה"יחא] ,( פיג) pm תטיחשב
 ^3 ארביא אחפונה jb שיו .ימנ ןנרכדו ארבא
 םיסופדבו ו"נ ןיטיגו +ו"מ ב"בב 0p מ"בב ןונכ
 הנוכנ  רתוי לבא "יב כ"ג ב'בבו ןילוחב םג ונלש
 jy .תמא יפרפ 'לב שממ אוהו ךורעככ ^ אלב

o2י"שריפ  anaו"מ .ב"בבו ל"נה מ'ב :ט"נ .] 
 .(ירב 'למ וז הלמו יאדוו תמ אב 'יפ ב'א)

NN jאָרְּבִא —(  = CFührmann N29שוריב ' 

 וינפסו וירביא : ב"פ ףד 'ג 'כלה ג'פ ק"מ
 ,וירבוע ומכ b^ .ןישוע ןניא וילמגו

 Mauer 32(?« פ"לב [יִדאוְרַבָא ל'צ] יִראוְרַבָא
Gestung, =ל"צ] יראורבאו יקשוקב לבא  

 י"שרב תמאב ה'כו ה"יחא] .הב ןל תיל [ידאורבאו
 פ"א י"כבו ירורבאו  ג"ונבו ידורבאו 'צנוש 'פד
 .קשק 'עבו ןאכ וניבר 'ינכ אוהו יראורבאו יקשוקב
 (יתנקתש ומכ ל"צ זאו) ריעה תמוח וניבר p^ אלולו
 ^5 פלככ sso» pb אוהש o יתייה
 'מ י"כבו ירברב um י"כ ף"ירב ה"כו הובג ןיגב
 הלוע הפי הז יפלו (.יח רצ תבש סיד יייע) ירורואו

 ,[רצבמו הובג ןינב כ"ג יקשוק יכ ודצב בותכש המל
 (C8 תבשה תואיציב איסחמ רב ('הברד תורמימב

^b8728 ל"צ] יראורבא [ nein,ןושלו ריעה ') 
 hohes Gebüude, A] יסרפ 'ל] C יקשוק ,אוה יסרפ

Castellלאעמשי ןושלב  wmק ַסאונ ל א ) 
 ע"לב] pbi mop דחאלו [ aos  יברע 'לב]

[sלדגמ .לדגמ ארקי הרות 'לבו  npילהת)  
weה"כו הייחא] .אנושע אקשונ םונרת )7  

 ,Festung רצבמו לרגמ ס"לב אקשונ
i Thurmברע תלמ ןמו " e Groיסרפ 'למו  

 י"שרו .אגטא "זנכשא non כ"ג הלצאנ 'מושרה
^bבוט רתויו םילדגמו תוינריב ירורבאו ישוקשק  

manיקשוק לדנמ 'גרת יכ  תוינריבו םילדנמ  

y 
« 5 

 ומכו- ארבא תיו תרפועה תאו ןנימנרתמדכ תרפוע
 'פב תכתמ ילכ 'פב המהב יראוצ דצבש רבאה ןכ
 n ןילוחב .אתיא ןכו - Dons] 0n יכלה) םילכב ד"י
 ;רבא ךיתמה :^ ףד Ub תבש 'שוריו .ורקיעמ רבא

 .[ארכאד אימב .ט"י ןיטגב

Glied, Stück, Theil, bU Jb, | לב" p ^22 
münnliehes 252! pl. | ר"עלב y»! פ"לב 8 

 ןיבוריעב ה"פב םירעה תא ןירבאמ דציכ 4
 ךא ןירבעמ "an "vy" .א'מ ה"פב ה"יחא] 62(.

 ימלשוריב «ns ןירבאמ nns 'יגב DU 25 'מגב |
 .ג"ע ב"יד ח"פ 'וכרב 'ורי "ייעו : ב"כד ה"פ 'וריע

 הל ילת :'צ תבשבו .ג'ער ט"לד wery 'ורי
 vw לאמשה רבעב ומכ b^ אלאמשד ארביאב

^bקיע יכ הז יפל ל"י ילואו ,ילאמש עורזב ' 
 פ"לב 'לו 'ר דועו עורז 300 פ"ל sym אזביא "גה

mmץקוע תרוקנ י'ע קו תולדבנו םהל תחא ] 
^pןיטלובש  jbלש ויונאכ רנא רבא המוחה  

 השאכ ןירבעמ ינתד ןאמ .םדאה ןמ ןיטלובש םדא
 | םירביא תאמטמ הטמ .הסוכ טלונש הונועמ
 (יט (n" 7b הדישה 'פב םילכב םירביא תרהטמו

D'UN "bהדנ המ .הקורפו םירביא הדורפ איהש  

 'פד ג'וב םירביאל הניא Up ףא םירביאל הניא
 ןמ רבא ךתחנ DN ^p ,(: ביפ תכש) אָביקע ר"א |

 וניא הנממ רבא ז"ע ףא הדנב אמטמ וניא הדנה
 תוטוידה 'רד 'מגב םדאב שי דחא רבא .אמטמ
 ה"פ יבותכ 'שורי 'ייע | : ב"נ 'כוס זק  'רדהנס) קלחב

m6 'ל  op" "pובכשמ ךפהש ובכשמ :לעמ דוד  
 ותטמ שמשמ היהש ov לש ובכשמל הליל לש
 אלש ידכ השעמ ותואמ עבש אהיש סויב 'יפא
 ?pm 'רד אה ונממ המלעתנ mns השאל הואתי
 וביערמו בער ועיבשמ םדאב שי DN" רכא רמאד

uvומצע ענומ םדא ןיאש ןמז לכ 'מולכ  
 טוהלו בער אוה רבאה עיבשמו הטמה שימשתמ
 רתויב ועיבשמ וניאש וביערמ םאו רתויב וירחא
 הירביא .השעמ ותוא רחא טוהל vun עבש אוה
 Cb 53 םילעופה תא רכושהד ג"רב לאעמשי 'רד
 : קלח תארוהב ןושארה ןינעב אתיא ןכו ה"יחא]

AL » x y v 

 |  mopט'ס) אמויב ג'כ ול אבד ג'רב  ^b .6רבא

4 
 bw" יחה jo רבא ;ןירביאל ז'ע :ב"פ .א"פ תבש =

 'שורי ;'ג .א 'לה ב'פ תולהא ;'וכו .ב'ק + א"ק
 nav ט"פו 'פ 'שרפ ר"ב ;ג"ע ו"נ ףד ז"פ ריזנ

 .[םוגותב

(fייגב היכו  namפייאו ימ ייכב הייכו  "yאבר גיונב לבא :יז דצ םש סייד . *) הייכ viaןושלב עיפרב לבא ריילו ויו . 
ma )?י'כב ןוכנל  y»פייא ייכבו קשק 'עב הייכו  D) n?» v3תצקו ע'יפדבו .(םש  ^an 'y Visה''כ )* .יקשיקו יקשק  

 .קצכ סיטב הנושארה םעפבו קצוגלא ר'ב ייכבו קאסוגלא «y ייכב סיטב לבא i'n רייל ייכב ,י
21 
o 



PUN? — UNTEN 2m 
 ג'רבו (C3 p ןיקשמד ג'רבו (:ד'ט (o3 הברעו
 ןיחינמ ינליא ייורבא b^ 05 ז"'עב לאעמשי 'רד
 תונליאה posts .ןתורבהל תונליאה תחת 53:
 והיל ,'ג יב יאומש) ומכ לכאמ 'מולכ ןהל mos ןהש
 ביתכדכ יחלפ יליפ ימותסל ,דוד תא תורבהל

 ,ץראב עקובו חלופ ומכ ('ז יאימק יילהת)

"WEMפ"לב) = רְּבַא  (Gewürz Jj»!לכו והניא  
 ,(רזכא ךרע ןייע והייזרבא
o5) Pray2 9| 'רפו ע"ל .ןוזורבא  "bטי  

(gelüutertes Gold, Probegold, obryzum a 

 ב"אג .יגס ןיזירבא ומוגרת )0 ̂ יילית) בר זפמו
 קתענ ילואו ריפוא בהזל םיארוק ימורו ינוי 'לב ןכ
 תואל א'פ תוא ופילחהו ריפוא תלממ םהל םשה

 CIN אצוממ םה יכ ת"יב

 -Pferde )2 פ'לב 52 4532 ע'לב) ןיִזְרּבָא
decke, richtiger Zend. 0876218 ; huzv. 

  (Garashn, Decke,ןיזרבא אתשהו אכשמ ירקיעמ

 ק"בב הבורמ 'פד 'ג"רב  ^b CYאבצוע אלהו
 ע"לב) <=  (CPferdedeckeןנתד ןאכ ונש  'b3ו"כ

 רמולכ הכאלמ ןורפח שיש םוקמ לכ )75 םילכב
 ןיא הכאלמ םייקתת ןכ ירחאו השעמ הריסח ןיידעש
 הריפחש פ"עאש אבצועה אלא ןתאמטמ הבשחמה
 הסכמ .איה אבצועו התאמטמ הבשחמ הכאלמ

 ,םוס לש ןיטיפט הנשמ 'לב אוהש הבכרמה (855 3
  C3בצע ע"ייע :ה"יחא]  ^paט"י דצ ט"דסל ג'הר

 אשוג תיברע הלמ הזמרנ םש םגו  Ae symהסכמ
Aem wm רועה "em מ"הפב ^b ם"במרו ,סוס 

 ןיזרבא ןוכנ יתלב 'יפב 'יפ רעשיילפ םכחהו  "yפ"ל
 ,ב"ח ל"ירהמ לש ר'תמעל תופסוהב) . 0:12« השדחה

 .[בכור איהה הלמ םעט יכ (:מ"עקת  Cynןינתונ
 ןינתונו הטמה לע התוא  maps mopהניאו

 « nהסכמל יושע אוהש ןויכ רמולכ עוציק
 הנשמה וז ונינש הירחאו עוציקל ששוח וניא

 השקהש  menאישוקה וז הדמעו ףסוי 'ר לע ייבא
 ק"ב) םינש ב"כ ףסוי בר לע  CGUוילע דמעש ומכ

 תעשמ אלא באל הרותה התכז אלש ףסכ 'נ ןיד
 דומלת תלחתב שרופמ איהו הניתנ « my[התתפ תנש]

 (« Ci manהב השע אלש פ"עא ןאכב שרופמו
 תעב יכ םשה יונשב אבצועה וז האנק השעמ
 ארקנ הבצוע האשע הכישמ תארקנ התיה הליזגה

 יסרפ ןושלבו .סוס לש ןיטיפט הסכמ אוהו ןיזרבא |

non)ל"נה  mאוהש תוינריב 'יפו "ט 9« 55  

 ונישוריפ תתימא לע דיעה ירורבא לש רואיב
 ןשלבו םכחה םשב 3n5 ל"תמעב ל"ירהמו . ליעל
 האילפו ריעה תמוח פ"לב ג 5. יכ רעשיילפ לודג

 ves] תמא יתלב רבד אצי ךיא

kóniglieher Gerichtsdiener,רדהד 21753  

amy)יסרפ 'לב] יקרהומב : חאירב 6«  cS» 
[Siegelinhaberשוריפ | [יגנורבאו ל"צ] ינגורבאו  

omה"יחא] ,םיחולש יסרפ 'לב 5" ןואג יאה  
"vmםשוריפכ םאו םיסנ 'ר םשב ןכ בתכ קרהמ  

 חילש פ"לב 'ולכ יגנורבא uam" ל"צ gw שרפנ
 אוה יקרהומו ;ךלמה רפופו בתוכו ךלמה דבעו
 ^ םשב וניבר TW 'יפ קרהמ ym ,ךלמה םתוח
 'וריע 'פסות yy"  המיתחו הביתכ יקרהומ םיסנ
 םושרג 'רו (ךורעה םשב ש"ארו ךורע תרכזה ילב

^eבורקו ;תיב ילכ (םש)  mbלספס :י"שר . 
 יב ,וכמסיש המ לע .,םהל שי םלוכו .ןינב ,'יפ ח'רו
 "cz .לספס (ךרב) 2: ,תיב ילכ (גרבו עי פ'לב

qum us ow»דצ ש"טע וופסב ף"רהמו  
xpושריפ  vyהרומו חילש =! ג; תיסרפ הלמ  

 yy אקנורפ ל"זררב תבתכנ וז הלמה לבא ךרד
in»פירג ל"ז  דב"ארהו א"בטירה דימלת 'יפב  

 יקרהומ 'עה 'יפש ומכ "יפו ינבגהרפו יקרהומב
 ןיבוריע פ"ד 'ייע vy ןודא תמיתח יגבגהרפו רטש

 ,[תמאה אוה ךפיהה ד"פל לבא : הכק
(Abraham) Di]328ה ינפל דמוע ונדוע ' mW) 

Mb 334 09 V9שמ  UNןמיפ  
npnםהרבאל תנתממ התיה הניכש הז םירפוס , 

 הבר ארקי) ינימשה םויב יהיו שאר הבר ארקיונו
"bתב ע'ייעו ה"יחא] (א"  [py 

 ,Gleichheit) 01660065 פ"לבנ יִרווְרְבָא
 רופחי אלד ארמגב (' יבתי cw ירוורבאב

^p CY3 v3)ורש והלוכ ירטוזו יברבר חכתשא יא  

 ארמחד אבנא הנועט ינוקתל ירטוז ינהד רומיא
wmריעז דחו בר רח יקיז ינה ווהד ןונכ יבתי  wm 

 אריעז אקיז ידהב ארטוז אקיז יאה Sv ןטרטמ
 יבתי ווה ירוורכבאב שוריפ והזו .והייניב ייוושל

 Q6 ח'ר "פ הז
z *-- - 

düngen, b», 4225 y/b3 fett machen) 528 

 פ"לב  (Düager 2בלולד נ'סב ינליא

 פיילבש עדו ןי'יוו ינשב y/by3 יראורבא רייב י"כ ראורבב '3 ^Y יייכבו יראוראבב יא YA י'כבו ,יחנמ הוה ירורבאב ג'ונב (1
 רחאהו דבכ יושמ לש רחאה דצ רשאכ ןכ םישועו האושהה הלמה םעט )4 vi ייג תביתכל דואמ בורק אוהו) ירבארב
 ,ךורעה תרכזה ילב p] בתכש שיירבו (? — .שייע (verb יעה תנווכ םג ןכו  ,יושמה הז vy םיושמו  םיפיסומו לק

 .רועו ס'יטב



 ףיצהו םיה הלע ,םיה תפש לע ןניקש ינרבאל לשמ |
 Ov ךוד ךלוה יסרפ 'לב «b s^ ונק תא

Jb prosויצח לכאָהל יואר פ'לב) = +  — halb 
(geniessbarג"סב םינרבא יאסרפ ירמאדכ  

 ןונכ אנ ונייה םינרבא p CN^ םיחפפ) העש לכד
 .טעמ הלצנש

e» וא Oitronenbaum J^230 *פ"לב) יקְנְרּובָא 

 תצקוס"שה 'םריג ןכ Güechpflanze) פ"לב |
 םשו m לש יקנרוכא ךרעבו ךווע לש י'כ

mnsי"העב יתעד , 

(Rüssige Fettigkeit (שלל »7| פ"לב C יִצּורְבַא 
 ןיכרכמ דציכב תוקריה לעוד ימגב ומש

moni)תואחסונב ב"א) (.ט'ל  jTיטורבא 'יסרג  
 CAS תיז אוהו

 א פ"לב (Beinkleider, Pluderhosen ןיקרְבִא נצ

 weites Derwischkleid -—: ע"לב

 אינאפש 'שלב ,00%% י"לב braea, braeca ר"לב
bragasתבשד (' ימלשורי .(עז8616 אילטיא 'לב  

 ןיקרבא ינשו ןיקירבס ינש Cn 18(. שדוקה יבתכ קרפ
 ימלשורי םוגרת ,ןיקרב ןייע םיסנכמ em" ןושלב

m2 move IDבימ ; wp"דב יסנכמו )€3 ^ : 

 שיו = .ץובד braecae] ןיסקרבא ל"צ] ןיקסרבא
 .(1] יק פרו א ןהב בותכש תואחסונ

(Pferdedecken fougu dux, burichalia) opo 2N" 

 ףד 'א הכלה שיר Tb מ"ב ימלשוריב
v[ןילקורכא  ל"צ] | ןולקורבא ףילחמה ג"ע  

[Pferdedecke ==  &ufougbxAov, poprmatwa 

qup imburuelum]ה'ב וגיברו סוס לש הסכמ ^5  
 ,ש"ע תוארקבנא סרוג

 ,ein Gericht von Mehl 45.25% פ'לכ) ְּךָשּורְבַא
Butter und Honig)ןייה ןמ ץוחד 'מגב  *) 

 שרופמו ארידק ץיבח אוה ךשורבא «p C^ תוכרב)
 י"שריפ ןכב"א) אחשמו אשבודו אחמק אוהד ומוקמב
 ךשורבא תלמ יתאצמ אל ינא לבא הרדק ץיבח
 ןייע ארמג י"כב אצמנ תמאב לבא ה"יחא] (* (ימגב
 תוכלהב אתיא ןכו i א"ק ףד תוכרבל םירפוס יקודקד

momז ףד ו"פ תוכרבב ' vyאקווד מ"ה : ףוסב  
 םירחא ןיכמ וא גשורובא וא אציבח אריבעד

 .(אישורב 'ע דוע 'ייעו 'וכו

ET 

 .ראוצה ןמ זתינ 'מגב תאמח םד 'פבו .ןיזרבא ארקנ =
 אכיא התוצקל הילע בשיחש אבצוע +.ר'צ םיחבז)

 אבצועו ןיזרבא ןינעב וניבר ייפ : ה'יחא] והייניב
yy»בצע  npo c3ש"ייע ט"י דצ ה"טדס ג"הר'יפמ ], 

 -ausser ץוחבש המו ץוח b^ ארב ס"לב) יִאְרְבַא *
halb, draussen RAיאונאביתי :ח"י ( תוכרבב ; 

msאכלמ בתימל : 'ב ז"ע ; יארבא אכלמ םקימל :'ח  
 ;יארבא אתוונח והנה ווה UD ב'ב- ;יארבאמ

persלבא :ב"כ הרומת ;יארבאמ יזחתימ הוה 3  
 והל ודשו ^n ק"מ ;'וכו הל יזחד אכיאד יארבא
 םימ ףא יארכאמ ןמש המ :ו'ע אמ" ;יארבא
 ;יארבאמ יהנייובשל ןמקוא . ג"כ תובותכ ;יארבאמ
 אחספ רמא אלתמ :יתנוי יפ ^ij 'ב mun שרדמב
 אוה ס"מ ..האייר בא ארבתמ Doom .אתייבב
 ףד א"י הכלה ז"פ םיחספ ימלשוריב אסריגה רקיעו
 רבתמ הלילהו אתיזכ אחסיפ אלתמ ןילתמד : ה"ל
 ללה ורמאש ןומהה הלומה לוקל b^ .איירנא

ponןירבתשמ ןיגנה וליאכ . 
(rer  0/53 בּריתא) ND"*?2N*ימלשורי  

 ןגכר ." ףד 'א הכלה ve תוכרב
 ,תירופ ישלב םירפכ 'יפ .אתיירבאל ןולע איברבר
 וא הארבה ןינעמ אוהש רובסל ועט םישרפמהו

 .הז רחא ךרע לש איירביא
Mahl הדועפ ע'לב ^p &3—b»- bo *איירביא 

 ק"מ .ימלשוריב (טשריפל 'רשה 'צוא 'ייע
  qoףד ג"ם  yeאיירביא היל ןירבע ,ד"ע 20

 יהארבה תדועס שוריפ (םימעפ ,.

c5» — Glanz, Helle) [NN] אָחיִריִּביִא * 
(aram. Form. des Pers.ימלשוריב  

 ימלשוריו :'מ ףד 'א הכלה 'ג קופ שיר אמו
 אתיריביא םופ לע לטלטמ vy r3 ףד 'ב פ'ר 05
 : אוה יפרפ 'שלו הנבלה הגונ ce לע b^ ארהזד

 .ועדי לב םישרפמהו .הגונ אורבא

 וארקיו (Xusruf der Aegypter vor Joseph ךֶרבַא
 )3 .b/5) y'53 (ג'מ ,א'מ תישארב) ךרבא וינפל

 תועדה יתכוע רבכו ה"יחא] .םינשב ךרו המכחב כא
 תיסרפ הקתעה לע ירובחב הלמה וז 'יפב תונושה

[vp א'טק 7x סוואט י'בירל 
Wasservogel, eig. Wasser à, פ"לב) יִנְרְבַא T 

  Grathendג"נרתת 'ו זמר ,'ג רתסא טוקליב |

 | I יפ י''כבו 3/33 :n/2 ישורבא ל''צו ךשורבא סייטב an^ ע'יפדבו יפורבא ימ י'יכבו ישורבא ביינש ק'יהעבו ,קיהעב ה"כ 1

C NONO y)ליינה פ'ילב אוהו ןשורבא לייצש רשפא וא (.ו''ק תוכרב סייר  joeירפב עלבנ וניאש ייישריפמ עויס תצקו בז  

 ןיקירפס w^ םשו .כיק nae ילבבב אלו :ויטד ז"טפ 'וריב om יכ לי'צכ (? .יב cx yy םיבנע הקשמכ רוגא
 ;חייכ by םש תומש יא ימלשורי םוגרת ןייע ןיסקרווא ל"צו )7  .קרפס yy .יב ץבח y^wn (* . t םש יקיו

yon (?ךשורבא ל''צו ידשורבא  n»יינשיה יפדב  "yםש סייד  mwל '. 'ymס'יטב עיפרב ספדנ  cyיצורבא 'ע  

 .(ישורבא וא)

ok 
» 

eu: 
T 



"UN" = NDS : 
 ילב ומשו ןליא נוא b" | ,יקמע «Dub CU "כ
 פ"לב ole ע"לב] קאמ"וסלא C תייטב C לאעמשי

ieןירוקש (" םינבל תורועה ןינקתמ ולש ןילעבו ]  
 Saffian — [Corduanleder וניבטרוק ל"צ] שיבטרוק
 רעיב וילאמ הלועה ןליאו eordováno] .טיא ןושלב
 yam ums ןילשבמו תעלות ינשל המוד וירפו אוה
 , :סובנכ ערז ומכ !m C לישבתה םידאמו אוה

beschimpfen i wbs 31/8 ש"לב lüstern 1( NAN 

 דניצ 'לב , aka, agahaהשדחה פ'לב \2
verdreht, unge- c ע"לב הגע 2 ;ungeziemend 

 ( formt seinםשה תא הגוהה ףא רמוא לואש אבא
 +.'צ 'דהנס) תויתואב  sonאגא 'שלבו ןילובגב

  (7םש)  ^b Cpןושלב םילשוריל ץוח ןילובגב
  spםירמוא שיו ,ךכל ךירצ וניאש גועיל ןושלב

 ןושל לכ [הנע ומכ] אנא  wwwהנע אוה ירנע
 ילשוריבש ןילובגב יכה םושמ לבא 'שוריב ןירה אוהו

 ןושלב יעתשמ אל . C^ myינוי 'לב אנא ייפ ב"א)
  [Ehrfureht und Neid, Hass &Y*]םימעפל

 אוה  pupןינע םימעפלו האמוט  nepתובישחו
 םשה הגוהל קלח ןיא םינשהמ ןינע םושבש קדטציו
 םגרתמד ינורמוש 'של שממ אגא ה"יחא] (םילובגב

.+. RAN) QU ^ mp pon תא . . , בקיו 
y'3 לעבו א"ת ,ז"טח ג'מד לש ע"מ "y םשה תי 
 רבס שהוא  ^ (€. vם"מה ןורסחב םאגע «153

 תליחתב וניתרזג יפלו .יארברב תפשב רבדו זעול
 ונכרצוה אל 'עה  m "ebלעו  nonל"נה 'רמוש

  qs'שוריה  Ub mbףא :ת"כ ףד .ףוסב 'א 'לה
 ןוגכ רמא אנמ '5 וית"תואב םשה תא הגוהה
 ומכ אגא ינש 'יפלו .ןיעבתשמרד יאתוכ ןיליא
 ומכ לקועמו םגמוגמה רבד לאעמשי 'לב אוה הגע

 .ונמשרש

 (»CDistel, Dorn [£xav9 אתגח ס"לב ,אָגיהג הָגָא

wmvז"ל ףד 'ב 'כלה ז'פ תיעיבש : p 
 םינקה א'עס 'ל ףד 'ח 'לה ה'פ םיאלכ ישורי ,הגאה

 abrotanum ר"לב 00060 י"לב jul פ"לב) אָתְרְבַא

(Eberraute ,ארקנ אוהה חמוצה ה"יחא]  
 ₪0118/78046 "לבו artemisia abrotanum ר'לב

imדואמ רמ  wmmרעש תומדכ ולש ןילעו ףדונ  
 וילעש rob חמוצ כ'ג אוהו "QS ע'ל aen גמהו

"Uy ww»גנה תלמו ב'כר דצ ג'ח רעבורגו שרע  
 אתרבא לש ץימ יכ yo ושוריפו ^E פ"ל אוה
 גמה רב .[ןויבזא ע"ייעו .האופרב לגוסמו רמה אוה
 בוזא (:ט'ק תבש) םיצרש 'ח 'פב (' ןויבוזאד 'מגב
 ,(.חיכק םש) ןינפמב שק יליבחד 'מגב אתרבא
 אתרבאו Satureia j^» — Ao] 'רפו ע"לב] ירתצ

Cטיכ ז'ע ןידימעמ ןיאב ןיאפרתמד 'מגב .) 

 אנושנא כ"או 2601008 ₪225 פ"למ) אָנּושְבַא

Kórnerאל (ןילולמ ןיניערג 207160066  

 העש לכד 'מגב C אנושבאד אחמיק שיניא יחמיל
 ןילטונ CD יגמד הדגהב אנושבאד אחמק (:ט'ליחספ)
 שביל רונתל ms ןינתונו שילש ואיבה אלש ןירועש
 pom an ןיב ןתוא 6 ן ללומ ושביש ןויכו
 ,אתביטר ירעשד ילבש 6 םירמוא שיו ,הרדקה וב
 Herlinge. wilde Beeren, transp. für) ןישְבוא

 ושיאבישמ ןישבואהו ןיבנעה (םיִשּואְּב
vxoןה ןינטק ןיחופת ןישרפמ שי .תורשעמ . 

 וארקישמ Cy mo ףד יב יא תורשעמ) (* ימלשורי
 ןהלש אניצרח אהתש sym רחא דועו .אשואב
 ושעישמ םישואבהו םיכנעה ארבתסמו .ץוחכמ תיארנ
 ארקמב בתכש C ןישואב ןהש יל אריבסו . .ןצרח
 השואב ע"ייע ה"יחא] ,םישואב שעיו (יב ,'ה ייעשי)
 ם"בנמרה 'יפב כ"ג N tw^ 'יפכו םש כ"שמו

 .[בטיה ש"ע ח"מ Tb 'יעיבשל

die rothe Beere des Gerber- NY (ם"לב AN 

 :  (Gumach, Essigbaumesק"פב ןיבורחהו גואה

 האיפב  Cn "Oיאמדב ק"פב רבסכהו ץמוחהו גואהו
 ( CR SNתורשעמב ק"פב ומידאישמ םיתותהו גואה

 'פ םילכב גואה תא תלבקמ איהש ינפמ ,('ב י'א)

 דייל ya vi33 היכ )3 .ןוכנ לע תבשב לבא אתרבא םייטב גייונב )* :כ'ק רצ תבש סייד יייע םינשיה ייסופדה לכב הייכ )!
vaיללומ פילב ןרינאשבא הרומ ןכו (+ .אנושבא דע אגושבא ןמ רסה עיפרשב לבא ,ביינש קייהעו רייפרו  mnהלמה  
vnייפכ הזו )5 .הקוחדו הקוחרה ריבשמה לעב תעדב 0000% אלו שטס וא 273 תערכ 600%0%  n/אבצח ייפש  

 .אתביטר ירעשד ילוביש (ףייירבו :מייל ייחספ ייישרב הייכו אנושיבאד 'א nnb cy טייק V3 ייגלו ,ימ ייתספ) אנשיבאד
 וארקישמ מ"י .ןה ןינטק ןיחופת יורי 'ורשעמ ירב :ל'יהזב ייא ןבומ ילב עייפרשב לבא ,ביינש ק"העו ר"'פדו ויו י"יבייג יפל ה"כ )8
 יכו ארגנ רב ובייא 'ר ,השיאב וארקישמ 'ND יר םשב אריעז 'ר ושיאבישמ ןישבאהו ןיבנעה ה'יכ an" םש יוריבו יכו
 ,שאב םוקמב שבא ךפיהב םיילבו )7  ,םייונש המכ 'ורשעמל שיירב 'ייעו .ץוחבמ תיארנ ןהלש הנצרה אהתש אוהו
 ישמא 'פרב bn" )* .רייפדו ביה 4^ י"כב bn» )8 .דיסש ,יב היעשי b^ סואיניזיג Ty יייעו שאבתא םוקמב שבאתא

"nבטיהש כ"כ  mnמייהפ יייע) אי פ רו ב ד אירוס אקמוס הז םעטמ ארקנ םיילבו ('% .שייעו תייטב תלמ וטימשהש ול  
 rhus 0006 coriaria. ארקנ רילבו Y wm) ריטב זימירו ,א"פקת םיפלא יב ןוטטולגטפיה סולליטסאק ,'איפל
 האיפבו כ"ע ולכאיו תומודא תולוכשא ןישוע תונלוא nm ייא לש קייאמס ארקנ גואהו םייבמטרה בתכ יאמדל מ"הפבו ('%

 איילב wh ז'יעלב ריייילנרוק pepe ןליא והזש איי לע קלוח םש שיירו תורועה וב ודבעיש ייפ תפסוהב וירבד לפוכ
 לבא רייבו v5 Ya va היכ )!5  .הגע יעב היכו muy can ידהנסב )!*  ,הככ קיתעה זייכב ליימרו ,םיובשריקלענראק

 MAN ע'פדב



 yos לע ותדוגאו ,("מ) 'ו 'פב האיפב םושה
 לכ ,6: 3 תותירכ v5 'פד ג'סב +'ו ,'ט פומע) הדסי
 ו"פ הלעמהב תואמט םיקוושה תיב לש תודוגאה
 קושב ןירכמנש | תודוגא b^ ,(ב'מ) ןירישכמב
 רתוה .קריה לע םימ קורזל ינוונחה גהנמש ןיאמט
 $^ ןיטעממ ןיאוד 'מגב קרי לש הדונאב C ודנוא
 B^3 ודוניא .רתוה 6:ג'ל הכופ) לוזגה .בלול 'פב
 המצע אנעשוהב וצעונו אצוה לש תווצק ינש רזוש
 אצוי לבא .קריה ידנוא ךרד ןכו ורזפתי אלש ידכ
 'פב אצוי רומחד 'מגב הכמה יבג לעש דגאב אוה
 hp  (ג'ע 'ז ףד היפ ישורי .גינ תכבש) המהב המב

 דגאל uni אל .הכמה יבנ לעש (' ןיתיתפ תדונא
 (p Cm^ ק"בב לבוחהד i53 יגלפימ אק הריתי

Tusהריתיו הקזח הרישק אל לבא הכמה רשקל  
 דנא ותוא השעו לכחנה דבע DN רבס הדוהי 'ר

memתדגוא .לבוחה רטפ  Cאלוד 'מגב הרעש הב  
 הזמ ה"יחא] (.'ס תבש) mos המב 'פב הבוקנ טחמב
 ודנא םא ,ט"מ ףד א"פ 'ורשעמ 'שורי : כ"ג ןינעה
 ףד ג"פ 'בוריע 'שורי ,'ה ,א 'ורשעמ ; לודג קניצ
 בלול :'ל הכוס . . , דגאישמ דנאנה קוי ג'ע 'כ
 'בוריע ;אתיילעמ דגיא :ג"ל םש דנא ךירצ
 3̂ ףד b^3, 'מבי 'שורי ;ודגאב לטינ ,ב"'ק : א"ק

vyח ףד .ו'פ .תבש 'שוריו ',. misיקניבלמ  ; 
 ,א"פ מ"ב .אמטנש דנא : ND ףד ב"פ 'מורת 'שורי

"nתודוגא ןיבשוי  ,'ד 'כרב ,תורטש לש הרונא  
 תודונא ושעת אל :ג"י תומכי .ןדובכב תודונא
 mma םלועה לכ ויהיש ח"פ ףוס ר'ב .תודונא

nnsהדוגא םלוכ ורשקוי 'ל 'שרפ הבר ארקיו  
.nns225 ןכו [ 

(anhalten, andaueren, lang 7123 = ( "TN 2 , 

(haltenד"ע ט"כ ףד ,ה"פ תובותכ 'שורי  

 .ז"פ םיחספ ןינעה הזמו .יתונמלא תדגימ ינא ירה

 ןהיחתפ תודגואש לארשי תונב : א"כ 'בוריע

 .'ב דג 'ע p" תוכשומ p^ ןהילעבל

abschneiden, 5 (ע"למ 723 ם"לב "N38 
das Abgeschnittene eines 2\=- הזמו 
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 תוכרב תופסותב'ייע .ןליא ןימןידטאהו דרווהו ןיגאהו =
 ןושלה הזב ל"נה ימלשוריה ואיבהש mmm מ | =

 ןידטאהו : ד"ל ןיבוריעב אתיא ןכו .ןידטאהו ןיגהה
 םירפוס 'דקד 'ייע ןיגיאהו ש"דבו ןיגיההו י"כבו ןיגההו

 .'ב גה ךרעבו 'צ תוא ב"ע ר'ס 'ד ןיבוריע

 ,ז"ט בג Ty "p בג לע = בַנָא *
(Augustus. Titel ) [DODN22N ל"צ] סטסאבגא 

 + ( Kaiser seit Caesar Octavianעטנמ.

 C [bw תיב לע ל"צ] (פטסאבגא) הנוממ הנידמב
 ב'א) .'כו םימשה תודלות הלא 3^ 'שרפ ר"בב
 ,(אלוטסוגא 'ע y" סוטסוגווא ןניסרג ןריד תואחסונב

(Baumwolle ve! [ןיטנא ל"צ] (ע"לב pam 

  Cביל ףד 'ב 'לה שיר ט'פ םיאלכ 'שוריב
[Seide uícaZx, uAzata] הסכטמ ןירישה א"ער 

 ןיבגא ךלכהו קיפריי,   ^lפ"ארהו ןיבצא ש"ארה
 לאעמשי'לב הלמה תארוהש רקיעה הזו .ןיטנַא םרג

  DNNNםיאלכל ם'במרה םגש עדו .ןתשפ רמצ
 ל"נה  ^pןואגה לש ל'זו .רמצ ומכ ריעש ,ךלכ ^

 רמצ ומכ ךלכ והילא תונש 'פב אנליומ והילא
 לע לדגו  nw'כו רמצל המודו חלמה םיבש

 יפלו  npאסריגה רקיעש קפס ןיא  peasכ'ג ל"צו
 ךלכב אלו ג'ער 'ד ףד 'א 'לה ב'פר תבש 'שוריב
 םיאלכ 'שוריב ןיטנא םגו .ןיבנא תחת יירפיק ןיטנא

qe ל"צ רימטיז סופד 
bauschiges Trink- (ןכג 'ע "ייע p32iN ^U 
  gefüss'שורי 'גרת ( L,דימ ישארב 3)

 ,(אפסכד ןיבגוא יניבגוא תיו ףסכה עיבג יעיבג תאו

*232Nתליגמב אימד 7 רא 0(3830110מ8)  

 )5 0^ ,יא הכי םימ ישאר jm o הכיא

^p 390לב ' wn Co»םימ תמאו ), 

(Ziegenfell = 998 4. h.0opx) CPINMMNר'בב  
 רועל םיקבדש רוע nun 'כ 'פ ףוסב

 ןוי 'לב האיגיא b^ ב"א) nw רמא רזעלא ^
 a ,(םיזע רוע

"AN ;Gebund, Bündel iTTAAN ; binden) "I2N 1 

"TONS (Band, Verbandתדוגאו םושה  | (Zweiges, Stock, Stabיב לאומש) ךלפב קיזחמו 'גרת , 

(iיייכבו לייצב  vane "bimפדו ו'ו ''כב ראמ הברה ' "bאבגא רייפדו ב''ה י"כבו ,סטסאבגא 'שמאו 'יסאב ,'ציגיוו  
 wy הלמה שרפל תועטב ףיסוה :p/ny ,(סוקידגא) סוקירגא יעבו vui ה"כו (* .סטסאבאגא ר'יב דייל ייכבו ,םטסב
 ךורע יכ עמשמב םש כ'יממו עגעג ייגה םשו )? .ךליאו ןאיואטקא תומימ דובכ ךרדב ימור ירסק וארקנ ןכ תמאבו ,הנוממ
 גישהש המו ויינ am ves זיימיר vy עגעג 5y םיגגוח am^ ביימשת זמר ב'ימ יילהת יקליבו .,וינפל חנומ היה םלש רחוי

 במ רומזמ םילהת שרדמבו םימ לש cuan uv ןושל 'יפב ייא םש יקליבו (* .'פ דצ נ'ר ידלותב רייש ינה by ןוכנב
oanיוספ) גגוח ןומה והמו  cwn wv pe^ (6nלי'צו .םימ לש  immופלחתנ סימעפ המכ 'שוריה תרבהב יכ גגוא ומכ  

 ,האגאא an" ר'יפדו v vom (* .םינפב ימושרה י"ל אוה ame (ןגוא «y דגא יעו הקובא עיייעו) man תויתוא
v3»ודוגא ב'יח ייכבו יחסונב הייכו (* .האגא בינש קייהעו ביה דייל  v33)ךומסב ןכו ,ודגא ימ . *) vaןישיתכ ביה . 

 .תרגוח ימ י''כבו תרגוא 323 )?



NUN — TN? בכ 

 'שוריב Kürper, das Wesentliche) ףגב = ) ףּוגָא*

peaח"מ ףד 'ג 'לה ז"פ  s'yבתכ 521 הז יאל  
 m םצע 'יפ הפוגא ול ריישל התימרחאל הב

Dos PON"אט 225 | ע'לב 2  פילב אוב  
 רורצ :ז'מ ףד ה'פ ןיטיג 'שורי :ר'ס ןיטיג

 .םיזוגא ןמש 'ב ינשמ ב'פ תבש ,ולטונו זוגא וקרזו
 ly 'ג ףד א'פ תבש 'שורי .ךרפ יזוגא 'ז 'ג הלרע
 הליתפ ןיכרוכ ויה ב"פ םש אתפסותבו .ןיזוגא האילמ

 .אנדל 'עו אזוגמא 'ע my "y qus ג'ע

(Schiffshaken = e gx פ"לב) זוגא 

 ןבר (ויט 'פ) C הנושארב 'פב תבש אתפסותב
 ונינפל ה"יחא] הניפס לש זוגאה ףא coN ג'בש
 B^ וא Qus Dan הניפס לש ('ןגועה ףא אתיא
 'לב וא f | ונמשרש mp» nbn ומכ ןגוע

 Haken, uncus] "מור

(testament. Geschenk, legatum rox» pes 

 ןתנש בא .א"צ 'רהנסב  reasל'צו וינבל
  (725 po,טג 'עב ךורעה

CWasserfall, 3070000776 catar- אייטנרטנאל 

racta)א"פ ק"מ 'שוריב  bnףד 'א  
 ימכ ןול דיבע תא המ אייטגרטנא pow vy 'פ
 B^ .ןוליק ימכ ןניא וא Kanal] שנ ] ןוליק
 הובג םוקממ ףעזב םידרויה pen "em י"לב 'טגא

 .ןרובשאו

(Furche eig. Einschnitt, Ritz !ל y/53) w*2N 
 יוהיל  punג'רב האיפ איגא דנדרים  (^€

 die emporrag. Pfeiler] אָלּוסַּכ ס"לב] (*ילסכב

 יהדשל םימלתכ b (C9^ תוכרבד א'"פב אינאל
os"6* םירשימ םירשימ התוא השוע הדש שרוחה  

 םיקומע תומוקמו ןהירדצל ערזהש ןיהובג תומוקמ
 ןיקומעהו ילפכ וארקנ םיהובגה ,םיכלוה םימהש
 םה יִכ e) 1272( םירמוא םידשה לעו .eos ןיארקנ
 ילסככ איגאל ילסככ ןתוא ןיבבוסו םדא ינבמ םיבר
 [ky] י"לב אינא b^ .ב'א) C איגאל ןיבבופש

uvתוטנל םוקמ ןיאו וכלי וב רשא הדשב  
 םיארקנ םהו םיצע םיעוקת וידצב יכ לאמש וא ןימי

 ונה ,ג"פ מ'ב :הזמו ה"יחא] דיגאב ףיקתמו )2 .יג

 אלגדב 'יפו אלגידב ורדד b הציב 'וכו אדגאב וררד
 zweizackige 1186%6 תויפיפ ןזרג Ox) v o ילוא

 -ineinan םיבלושמ םיפנע J9-2 יברע ןושלמ וא
der geflochtene Aeste,ע 'ייע | ,'כו אדגאב ורדיל ' 

 n] ףכו 'ג דג

 ךשמ ומכ ומעטש 7723 שרשמ (gada) הָדְגָא*
 ימלשוריב :הדגא לעב 'ע y ירבעב

 JEU ילבבבו mus םימעפ בור (ma שרדמנו
 'שורי .ב"ל ףד me םיחספ nv jy אמגודל
 ףד ב'פ תינעת 'שורי ,ג"ע ו'ט ףד rus תבש
 'שורי ^Q ףד ב" 'פו ג"ע 'ה ףד ד"פ 'שורי :ה"ס

 D ףד א"יפ ןירדהנס 'שורי ,ג"ע Yos ב'ב
 ; ד'צ ג'ל 'פ ר'ב — Yy ה"מ ףד ד'פ ןיטיג 'שורי
 ילבבב כ"ג םימעפלו ,ו"ל ,ב"כ ,'א b" 'בר ארקיו

"yהטוס 32 ק"מ :'ס ק"ב :ז'טק :ו"טק םיחפפ  
DUM לעב 'ע my "p ave 

 (y/b3 der Daumen, eig. Dickfinger לֶדּוגָא"

 לדוגא psi ןיא 'א 'ב אמי =
 יו'ג) תיזח שרדמב .ןיאמרה ינפמ 'וריב !b^ שדקמב
 רחא ולדוגאו ויפ ךותב ולדוגא ץעונ היה (תאז ימ יפ

 .ריבש בעה עבצא ע'לב ארקנ ןכ .,'וכו עקרקב

 ע"לב ,1.830זהול olas OX פ"לב) (' אָנְדְגִא

olasס'לב  (Absynth, Wermuth R2228 

 ןיאפרתמד 'מגב ןידימעמ ןיא 'פב 173 אתרבאו ירתצ
fy)התירחאו 'גרת 278( (. טיכ  mbיה ילשמ) הנעלכ  
C5ן'א איננ 'ע 'ייע] (אתומד אנדגאכ רירמ 'יפוסו . 

Gtaatsanwaltexóuoc) DY2YT2N*סוקירגא 'ע 'ייע , 
 ןקתל שיו אוה ס'טו וניבר סרג ןכ יכ

 ,'ד תואל 'רה

(Ogdor samar. Stadt) "SNה"פ ז"ע 'וריב , 

 רודגוא לש m» vy .ד'מ ףד יד 'לה
 ז"ע ילבבבו ^2( שגפ רפכ ינפמ רופא אוה המל

bלש ןיי רמוא היה הנושארב  bun...רודגז  
 Qm ח'כו "o^ מ"עב y" ,םלש רפכ ינפמ

"NY"וכ שרש ןמ איוג פ"לב)  Gnnerhalbךפיה  
 החונ יתעד pa ה"יחא] [Holz £03ov] (אלפכ י"לב | .וג 'ע 'ייע ,ב"עו א"ע ל"ק יילוח ny יארבאמ

ox" v3 1ןוכנל ה'יכ )* .אנדגא גוס תחת זוגא 'ע אבוה יזיפ 'דבו רייפדבו ,דגא םדוקה יעב ללכנ יסאבו 'ציניוו יפדו  
v3ראשב לבא ב"ה  V3עב אבוהש ןויצ קר אצמנ םשו ביפ תבש אתפסות לע הנוכו שארב ינש יפב 'יא עייפדו ' aM 

 ילבח וב רושקל הניפס לש va פיילב זנוגא וא זוגא 'יפו .ז'יטד זייפר תבש cya הייכו pan ייג םג איבה כיכ לעב )?
 סופרה תהגהב התע יקסעתהבו Nuss w/53! וקיתעהו זוגא ומכ ורתופ ל'ימרו qas עייייעו pas 5ow ילוא וא .הניפסה
 רעבאב המלש inn םגו .זוגא an^ ויטפ תבש יפסות י"כב Di יכ יתאצמו מ"קוצ ברה רואל איצוה אתפסות ידיל אב
 3m יייכב ןוכנל הייכ (* ,בייה v3 לש תיתימא ייגל ןויכו ,שארב ינש יפ םוקמב הנוש ארב יפב ןקיתו תרגיא שמא יל ץירה

v33 n3וכרבל זיראפ ' myםש סייד  "xםש סיר ימ ייכמ עמשמ ןכו :ציק  "xיייכב היכ (* .יח  yb p/ny: YA 
 םיבבוס םידשה ורועישו )^ .וספדנ תועטב עייפדש יכ רייפד ייגב yn לכב וגקזחהו .תחא םעפ קר ביה יייכב )5 .ןויצה טמשנ

men תוריפח תא (Pflócke, Pfeiler) םידומעו תודתיכ mw v3 

le $- 



M CH 

- . SET LOSו  
v1 ? 2 

v TA ןנא - 
AJ 

 םיגעהל ידכ שפנ )* nes ינפמ ןטקל ןיערקמ
 ג"סב הז לבא אוהש ינפמ אלו םילודגה תושפנ
 העירק .י"לב p" ב"א) "?C ק'מ) ןיחלגמ ולאו 'פד
 ישפנ הפלד 'גרת Brueh] 206, סלןץשש] רבשו
 ילמ אוהש הארנ ילו ישפנ תמנא (ח'כ ,ט'יק ילהת)
 ,(םנע y "y' (ריכ יל בוי ןויבאל ישפנ המגע
 € ^b/ היעשי) שפנ ימגא ארקמ ןושלמ ה"יחא]

psyןואג הידעס 'ר םגרתש ומכ יברע 'לב ןכו  
ny Ax) 4l QS aclתיברע הקתעה סוליופ  

 .[ז"ק רצ ג"פרל

ND2N 9 *אמגא ס"לב)  (Wieseמ"ב  Y5אלבה :  
 nie .אמגאל ליזא Un םש ; אמנאד

 qm qx pw יג ק'ב יע (y" אמגאב ריירד :ז'ע
epןכו .אמנאב ינק  mbילטק ןנא וטא .ג"ל  

 אתלוגנרת :'נ mu (א לטק יע "יע) ps אמגאב ינק
 .(לוגנרת .אתרג 'ע "ייע) אמגאד

 .E) א.אַמְנַאְד NON אוה ילואו .C אְרקּויִד אמגא
eines Ortes, Vorgebirg des Schlech- 

"T9503 ten 0% akoman)יניד דחא 5  

 po" 6: חיל (me ותלודנ דיגהל 'מגב תונוממ
 ךכיפל סואימה ןיאיצומש םיכקנה םש תויבנעהש
 ושארו הפי םוקמ וניאש ארקויד אמגאמ ןארב

 .תחבושמ איהש לארשי ץראמ ךלמ אוהש

qw "ny pios *לעב  neasהרומז לעבו , 

ibas *ךרע 'ייע  psa 

 הלעת רמא !asset uns gehen) = 0/000.5%) ןיִמּוגַא

 סייפמ (som ןילתמ Cow עדי אנא
 בקעי אשיוב ח'ע 'שרפ ר"בב ןימוגא היל ןירמא היתי
 : ןימוגא Cav 'לב b^ .ושע הנהו אודיו ויניע תא
 ןוי 'לב mm ןכ b^ י"שרל סחוימהו ה"יחא] ,("ךלנ
 — ב'ה qw י"כ'פריג ךכ תמאבו — ןיִמְגַא הז יפלו

wohlan denn ! (age vero) zv 05 = ןוי ילב 

 השענ Kampf vv, agon) ןוגא אנוגא ס"לב) ןּוגַא

 .ןושארה םויב םתחקלוב ונדמלי תדגהב הנידמב
^p $09)םויב השענ לודנ קוחצו החמש ינוי 'לב  

NuN ^ 
uL . .רצו 

  VV NEMו ה

 רובו אמוג m^ 'לב ומצעב אוה אינא אלא ונמיה =
 .איגא ron םירדנל ן'רה b^ הז ןינעבו הדשה ביבס
 ןישועש ץיוח םש לע sum הל ירקו הנורע

 תחתו ,'ב ק"מב םינפנל תויגוע 'למ הגורעה תוביבס |
 : םירדנל רשא וניברו תוכרבל י"שר וסרג תויגוע
 ארמימב סרוג א"צ םילהת טוקליה px 'אב תוינוא
 ביבס תונטק תוריפח ןה תוינועו away + תוכרבד
 ם"במרה 'יפש ומכ םימה םש וצכקתי תונליאה ירקיע
 nm האיקשאל Cr a^ pim? mp 'גרת ןכו .ק'מל

 [.גע 'עו 173 'ע my "yn התבצנ תינועמ

D'N*ס"לב)  (Sehwager, ND'2Nדהנס 'שוריב ' 

 : א'כ  ףד 'מגב 'ז 'כלה םשו .'ז 'לה ג'ם
 לעב b^ ופיג אחפונה תוינשמבו ילבבד הנשמבו

 | D" סג .ע"ייע ותשא תוחא
 ילגיאל לכה qp מ"ב ,Thüre) וס אָלְגיא"

 ןכו ימתימ 'יפאו (Verschlussthüren) אפנ

 "יב לג yy sex ךורעה 'פריגו .'ח ב"ב

 («Teich, Wouserbobil: Ja! => y/o) [םי] לָנָא

ienםילנא תיילעו  Cןישרוד ןיאד ג"רב  
 C 2^( 'גינחב

Schilf, Binse, Schilige- gl, aem y'53) DAN 
C אלצובד אנשיל םגא יאהד עמשמ יאמ büsch 

  8ע'למו >=).   Gehülenרזעלא ר"א אוה
^b Cn יחי ייעשי) ושאר ןומגאכ ףוכלה הארק יאמ 

 ןכו ףוקז שאר ול ןיאש ןומנא ןונכ  ^bאלצוב
 סגאב לכא "יפו .המחה תא האר אלו לָצַב אוהש

 רכוה אלו טבוה אלד  C,םולכ ודיב ןיא ירהש אל
 תא שדקמהד 'מגב וריבחל רמואה 'פב 'שודקב הז

mo [ז"עב אתיא ןכו ה'יחחא C ביפ temp) השאה 
 הכומסה הדש .ב'כ 'ינעתב ; םגאב רואה תא תיצה
 תא תיצמה א"ער ^ ףדז"פ תבש ימלשוריב ;םנאל
 ב'פ ז'עב ןכו .םירמת אמגאבו םינק תשיחב רואה
 תשאב הקילד הלפנש השעמ ר"עס א"מ ףד 'ט 'כלה

[even אמגאבו םינק (תשיחב by) 

 דועו Betrübniss; המנע 4 ע"לב (Trauer אָמְגַא 1

(Eckel, Ueberdruss empfinden, = ybi % 

V wn 
ivi 

* 

 ונירמאמ y" אוהה גשומ ןינעבו .'כ דצ הגיגח סייד y poss"  תוילעו ןעכנימ C3 ייכבו םיער םילגא תיילעו ת/יחאבו )!
 םיכאלמה לע ונירמאמ יייעו אוה ןוכנ יתלבו .הייכ יינעתב אלגיעל ימד vy ושריפ כ'יכ לעבו  .תייסקת aeéin גימד עימב
 שרש לע םש זמרג ןוכנבו ליצובד אנשיל oam ירהו הייד :טיינ ןילוח יפסותב לבא אגלצוב ג'יונב \? .האלהו vo דצ םידשו
 'יסופרו "33 לבא 'ציניוו יפדב ה'כ )? ,וב רזחש עמשמ לצב anne אלצוב רזה ושוריפמ וניבר pne לצב 'עבו לצפ
 תקורב אוה ןכו )* .רכוה אלו טבנ אלד ר'יפדו רכזה אלד טבנ אלד 3m vis ,דבכוה אלד טבג אלד ויו vi33 07. שבושמ
 עדוי חיה וניבר םגו ys "y" אמגאר ארקא ג'ונב .ארקיוד (v דיל יייכב )5 .תמגע גיונבו ימ י"כב אוה ןכו 30 ןמיפ

yאחסונ  yopלבב אוה יישר תערל .ארקא  ^b)ןינעבו .טיט שפרו קמע אמגא סייל אוה יכ בשחש ינפמ ראמ קומעו  
 YA ייכב ה'יכו רייפרב 7/3 (* .הער לש רה m^ דניצ ישלמו von בכרומו .ג'יפ דצ ה/יכח 13 ע'יימב ונירמאמ y" הזה גשומ
 סגמ ,סוקידיטנא cy דוע ys cim ימור ופלחתנ םימעפ המכנ ימור ow ב''הו Ya ייכב )7 .רפפמה on" עיפדשב לבא

 .ךל יכל ךורעה sei v5 כ'מבו ךל עיפרשבו ישמא 'פדב nés )5 .םירחא תואמגוד דועו רטמ (פרגמ)

; 

. 
- 



DIN — pas רש 

xamוליא 'פב אנצל םינגוא היל תיאד אה ,6ב'כ  
 ,6.היכ n3 ןירכהל ןיבייח וליאד «Coi תואיצמ
 ןינושש שיו (ג'מ) א"יפ םילכב םילכ ינגואמ
 אצוי ןזואהש אלא ילכל שי םינזא ומכ .«b^  ינגוה
 אלא ילכה ןמ ןיאש רבד אוה ןגואהו ילכה ףוגמ
 תולוחמ jb (ושוריפ ל"צ) b^ אציו voy בבוסמ

mae)םירבד הברה שיו ןיגניח ןינימגרתמד )^ :ב'ל  
 שיו C "וב ןיעובק םינזאהש ילכה גג אוהו ןיכופה
 (* ,ןוהיתושפש (ו'מ .היכ 292( ןוהיגנוה ןישרפמ
 הייחא] .ןה דחא ןינע ןלוכו ילכ לש תרגסמ 5
 Y'b פ"ר ר"בב ה"נכו ,ע"לב םג הלמה nans הארוהבו
 י"שרו רעקנא א"לב ארקנש ףופכ וו רמולכ ןונגוה
 ר"בל כ"מ 'יגל ary ב'ב רוע 'יעו ,ר'קנא כ"ג זעול םש
 Of ע'למ pin תרזגו .ןגע yy ןינגוה ב"בב םג
 לע ילוא יכהטנו ףסכ \-5 ע"למ ראוצ תרזג ןכו ףפכ
 .[ראוצ ידי לע .ןינגוה 'ו ,ה"כ 0535 ם"במרה 'יפ ןכ

(Schale, Becken, ài -l ע"לב NAAN (ם"לב ps 

 ךותל אוה טחוש לבא  Crןילוחב םימ לש
 טחושה 'פ ( GNOוליאוד 'מגב אנגאד אתפישא

 םיחספ) חספב ןירבוע  pu» ^p Cnןישלש לפס
 'שלמ וב " puoתונגאב ( noe'פ 'בר 'קיוב ,('ו דיכ

 לא  onnםנח דע  smיהת לא דע אוהו ל"צ) ,דע
 רמא ןיבא 'ר םשב אנוה בר )75 'ר ארקיו) םנח דע
 אלו הזמ לודג הז אל [ביתכ תנגאב תונגאב 6 םשיו]
 יצחו םעה לע קרז םדה יצח אלא הזמ לודג הז

  en'וכרבב אתיא ןכו ה"יחא] חבזמה לע קרז 33)
D^ יע אנדואב י"כ יפל 559( אימד אנגאב" 

 הרעה :ר'נ תוכרב ^ j'עב  (ms"ש"ק תבש
 ,ילחתד אנגא  Uyאתיבחד אמופא אנגא א"ל ;

 יננא +'ל יחפפ ,אשיל אלמ אנגא .ה"כ "נעת
 םש ,אעראד ינגאב :א"ס מ"ב .אזוחמד  : DDינגוא

CWachskuchen, Raschi das. xnpóc, cera) אריקד 

 שדקד איינגא א"ע עיד 'א 'לה א'פ 'ליגמ 'שורי
[CWasserteiche, Sümpfe von K.) 

Gwas vom Lamme ist, Lammfell./1232N 

 ( Agninus,aלא םיהלא 'ה רמאיו 'רפ ר"ב
 וביא 'ר (אתיל ג'ל זמר 'שארב טוקליב 'כ) שחנה
 .(וילע ורמצ ודועב שבכ רוע יימור'לב 'יפהנינגא רמוא

"Oe 6. zc 

   (Bime, oe ool y'5» iםיסנאה
 םיאלכ שארב ('ןילמטסורקהו  C140תורשעמו

 ,(גח םויב וא תונידמ שוביכו "si תחיצנ
 תתנ סליקע ל"א םיטפשמ 'פ אמוחנתב ןכו ה"יחא]
 אלא הנוגא (סודילטרטסאל ל"'צ) סורילטרטסאל
 אנוריו 'פד אמוחנתב אוה ןכ ,ולש ונייז לטנ כ'א
 ןכו (ט"כק qv ןיטעטש סופדב לבא ry ב"ל ףד
 ע"ייעו .אנונא אחסונה םסוגיטרטסיא y' ךורעב

 ,[סוגיטרטסיא

PAS 1*ס"לב 43 ירבעב)  (Garten JJו"נ פ"ס ר"ב  

 וניגא תא Tow] ל"צ] רמשש דחא
 רהנה ףטשש b asy^ וגב םג ץיפקהו רהנ תלבש
 ךכ רהנה תלובשמ ןמצע ונבו אוה ליצהו và תא
 ,ןויסנל אבי wow ונב לע pi םימחר שקב םהרבא
 הברה א"רד תנשמו ,השמ ידי ,כ'מ ,ת"פי םישוריפהו

wyםדיב הלע אלו 'יפ אצמל . 

eines Ortes) pa 2 aא.  (E.ב"פ תבש 'שורי  

 ^7 mus nb» " xp wu 'ב 'כלה
 אייח רב םוחנת 'ר ק"פ ר'בבו .ןיגא רפכד םוחנת

 ,ה"פ תוחנמד ons רפכ אוה ילוא .ןיגא רפכד
yס"מב (ט'פ) תוחנמד אתפסותבו :םיזרכ 'ע  

 .סוחא רפכ

zermalmen G(Yuu4) PS 3*שוריב 8 ' 

 ןידרקריג ןיגאד ןהה yb'3 י"ד ז'פ תבש
 םושמ בייח . . . (סולוב ךסמ ל"צ) סוליכ חישמ
 prp לש דיפ ל"ר ריג רבושש cb ^b .לשבמ

DU! (creta, weisse Erde)ףתושמ  NMומכ  

 ' Uy סוספג לש דיס (םש תבש (7v ץץסבגריג
 ('ב סלב (y סולוב קיצמ ל"ר ךסומ וא .ןיסבגרוג

ywםישרפמהו ,לושיב םושמ בייח ותכאלמ רמגנ הז  
 תועטב pas תחת רימטיז סופדבו .האורב וגש

 ,ןורדקריג תועטב ןכו !ןיאד

anku דגיצ "לב Haken, Henkel e פ"לב 1) HN 
Krümmung, ןגוה ןגא = ע"לב 2 ; uncus ר"לב 

Giiegung, Randמגב הנוממה ל"א אמ וי בםילכ 3318 ' 
 : ('םינגוא יל תיאדןניקסעיאמב יכה o ז"ל) זבנומד
 ליאוה הירבט לש אמיב (Gro ןילחד ג"רב'בוריעב
 ,(זיפ יבוריע) ןיפתתשמ דציכד ג'סב םינגוא הל שיו
 ןיטחוש לכה פ"פב ןגוא וא jns וא ןכ רסוחמ
 ןיב הטמלמ ןיב ,(.ה'כ nm py ילכב רוהטד 'מגב
 ,(.ויפ יבוייע ןיפתתשמ דציכד הנשמב ונגוא ךותמ

"mג"רב ונזואו ונגוא (:'ג) הדנד  wwשרדוקב  

v3 mm )סייד יייע ימ  "yגיינק דצ : inamיוריעב לבא םיינגוא  .vbה"כ (? .ןוכנב :םשו  y "biדצ טירסל  
 ג"ונב (5 .םשו םש am" יוריעל ייישריפב ה'יכו i) .ג"הר ייפ xy (? Ya) הייכ יילכל שייר יייעו יב ןגה יעב הייכו יז
 in mn" ביפ יטיחש יכלהל («né ץירו nos ף/יירל ביבס ייישרל סחוימה 'יפל לבא טיייותו ב''ערו שייארה ייג יפל ןגוע
 W"b ייאלכ («wa mv" (* ,א"סש זמר םיטפשמ :Cpu רייקיוב mu» bows (5 .וייו ילב עיפרשב לבא רייפדב היכו ןגוא

 ייאלכבו ןילמוטסירק ישעמב ג'ונבו .א'כ סייד (y sm visa nés" יוריב גימ ND 'ורשעמב ns | .זיכד םש ימגבו דימ -
 ה'כו .יטב םלוכב som ויינר ייכ םיאלכ 'כלה זיואבו ה'יצר so ד'יוטבו םיאלכ ילה שייארב ,ם''במרב לבא ,ןילמתסרק

 .גימ רצ טירסל גיהר «b^ למטסרק יעב

pu rA ETYM 

2c hd 
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 kais. Hoheit, NDD'AN ס"לב] אטסוגוא וארק רסיקה
[Augusta, Meisה המל רומזמ םילית ^23 ' 

 יל הרייתשנ תחא המותי Ck .'' 'טזמ) קוחרמ דו
 (ib הלש הניאש תוכלמב אטסוגא התישע א וז
 פ"ר 1533 שוריב אתיא ןכו ה"יחא] (יתשו םגה"ד רתסא
 פוטשוגא רסיק .סואליסב רמאד שיניאכ ד"עס ב'יד 'ט

[Gabe K x:5xo, \ 0006 oc]סואיליסב ע'ייע . 

ne visסונליסב ס"ט  "bpסוטסוגא  "DP 
 D'bD'3N ב"יפ םשו .סוטסונא ,רפיק ,סויליסב : ל"צו
 .סטסבגא 'ע y" ולש תיב לע men הנירמב
 ל"א סוטסוגא 1/5 פ"וב הכר תומש ,— סוקירגא
 ךונישע וישכע ךלמ תייה המחלמה תישע אלש דע
 'כו סוטסוגאל ךלמה ןיב דובכ שי המ סוטסוגא

mnאבה ע"ייע . . 

(die ו von Nero eingef. *3 JN'DD3N* 

 ( Leibgardisten, Augustianiרתסא

 ויתונויגל ינש ולא : םימתרפ ה'ד 'א BUD 'גר
Truppen, legiones]ארקנ ךלמה ןיאש ךלמ לש ]  

 הלחת ?D ותוא ןירוקש דע (רסיק (b^ סוטסוגא
 Militair der] 10. יָניִמּוקִד 'pny ר"א jn ולאו

"2N'DD32N! Legion == Decumani]ד"צ 'פ ר"בבו  

 .ינייטסואגו תיינמוקיד ס"טב

(Abschiedsrede 55006 Aónrog— TY AD AN 76:3 
Hveápoy)רומזמ םילהת שרדמ  

 'ה הטה CD רומזמו CD ךיתונכשמ תודידי המ
 p^ הדוהיל mem ןתנ הז ןוירטסנא יול ר"א ךנזא
 וריבחל םולש תניתנו וכרדל רטפנה תכרב י"לב
 ןירוטסיא בתכ sey יכ ינעל הלפת (ב'ק!רומזמב לבא
 ל"צו ןורטסיגא תועטב ונינפל ה"יחא] .(תועט אוהו
 "ילהת שרדמב סג ונל הראשנ הלמה 8
 ןירוטיסכא יול ר"א חטוב ינא תאזב ה"ד ז"כ רמזמ
 .ןרהא אבי תאזכ הרותב תבתכש ןּורְטיסְַא ל"צו
 א"כפ הבר 'קיוב ורוקמו אוה עיטק רמאמד עדו
 ביתכהש סירטווקפב פ"טב םשו nb ירחא 'תקיספבו
 comm ריעהש ומכ ןּויִרְטְסְקֶָאְּב ל'צו 'כו השמ ונל
 ,ה'עק ףד ולש אתקיספ תאצוהב רעבאב המלש ^

 [.רטבקפ Ty כ"ג יייעו mop הרעה

C bun | àםיאבל ןכ וארק ומש לעו  vתשאל  

 בתכו .ץגא ר"פדבו ץאגא ^

 .אריפ של liens ^p )0/0 םיצקוע 2
[Birne — pyrum vba pera getלאעמשי 'לב  

 ,סגיא ד"ל י"כבו ^ י"כב ה"כ -o l ה"יחא]פאגיא
 ר"ב י"כ .סאגא 'בה י"כ
 ץוגא ברע 'לב םיאדקנ םיסנא םש 'יאלכל ם"במרה
 חופת mm o = קוקרב הל pup ןומההו
 ע'ייעו zpoxóxuov, praecox 'ורו "53 ינומרא
 'לב ארקנה wen אוה יתעדל ב"א) .[ע"מב שירפ
 ךורא ןיערג וכותבו ץימ אלמ ךר אוהו םגא לאעמשי
 Geo y ייעלשלשל ליעוי קמצו שבי אוהשכו

Baumanpflanzer, Feld- ow e'by) ןּוטְסיִנַא 

Beauftragter, ael פ"לב ילוא וא besteller = 

 רמול לוכי CBediensteter 48 oye לעפה ןמו
 ש"רא D23' תונוממ יניד'פב הכותל ינא C ןוטסינא <

 C הפירא א"פ .אירגנא ןוטסיגא B CUS" ירדהנס)
 שרוחה הזש ינא המודמכ 'מולכ שירחו ןהכ ןהל רמא
 ל"א תיעיבשה לע ןידושח םינהכה יכ omm ןהכ
 יוג לש הדש ימולכ הכותב ינא ןוטסינא רמול לוכי

 .הכותב סירא ינאו

(ein von Tiberius eingeführt. Titel, אָלָטַסּוגַא 

auch der aeg. Statthalter == AÀu- 

gustalis (praefectus) a)'fouc vd woc)ר"ב שירב  

 ריכזמ ד"וב ('ב זמר 'קלי יייע 'א (Cb ינברת ךתונעו |

 ,das Gegründete, Schüpfung] אמזיטק כ"חאו ומש

xcícua]ןלפ .אלטסוגא ןלפ וחבש א'ס ,ולש  
 [ 0% Geschüftsführer des Volkes אטאטורפ

od. 2670706, 00000706 | Rangvornehmster] 

 ריכזה ומלוע יכרצ ארבשמ אלא ןכ וניא ה"בקה לבא
 PA ד"ושב ךלמ ,םיהלא כ"חאו ארב תישארב ומש
 kaiserliche Majestüt] אטסונוא רפיק ומשב ארקנ

DN! Caesar augusta]ותוא ןיתיממ ומשב ארקנ  

 האר (CR" moe רמאנש השמל ומש ארק ב"קהו
Tamהאר ונדמלי תדגהב .הערפל םיהלא  

 ,Aious oc] סוטסוגא השענש םויב :םיהלא ךיתתנ
Kaisertitel]םּוטְסּוגַא פ"לב , Augustus,םויב 2  

 ןוטלשל וארק nemus ב"א) ןכשמה תא םיקה
 ומש ןכ יכ peus לשומה םש לע רפיק םהלש
 ףיסומ הלמה םעטו סוטסוגוא וארק ינש לשומלו

L 

m3 (!הייכו 'הפונב  vi33לבא ב'יה  Ya vi33ןווטסגא עיפדו דיילו . *( m/sםויסמ חארנ ןכו ביינש קייהעב ןוכנל  'ynלבא  
 ייסרפ תלמ gpe ןכ הנושאר םצעבו תונליא עטונ רמולכ סרע עילב וטכ wm סירא יכ רקיע 55 on^ הזו .רסח ע"פדב

 תיעיבשב שורחל ינוחירכהו css Dus רמול לוכיו רבעו nro הנורתפו המושרה תרחא פיל איהש ליי םגו ,ןטסיגא
 ירוה תסגו א תוכלמה התיהשכ הנושארב :א''כד ג'יפ ידהנפ ישוריו .היילד דיפ 'יעיבש 'שורי רעהו סנוא תמחמ השוע ינאו
 התשמ א'פ םייס lv קיהעבו .שייע ייעצמאה von הלמה שרפל הצור א'ימק ,בייח «yes" s ןישרוח והיש ow יר
 Augustus Semper סוטסוגוא דובכה ראות )? .ע"ייע ןוטסירא תלמ cy ןוטסיגא רפוסה ףילחהו איה םיניעל men תועטו

 היהש ימל יונוכ היה סונייררא תומימו םירכזה ךלמה יבורק קר ראפמ רסיק ראותו ימור ךלמ לכ לש יוניכ היה von ףיסומ

 םיימור D'y עשַאר 'ייע ךלמ לש תויחאו ומא םאו ומא תרתכומ 273 nmn אטסוגוא יוניכבו .תוכלמה אסכל בשיש קזחומ
 ד''צר ףלא in םיקיתע

1 

2 ( 
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 < = תיבל ןירוק םעט המ ג'הר b^ ק'ג 'שתבו ז'ס דומע
 < | חילשש , , . לבאה תיבב גהנמ ךכ אמעט יב לבאה
 - וליאש 'מולכ אמעט ןנבר ולישיל זירכמ רוביצ
 םתישע םעט המ new לע םייוטעה םיפטעתמה הלא
 ג"צירבו ש"ע 'כו תמאה ןייד ךורב ןיבישמ לכהו ןכ
 רמימל ןיליגר ןיכהד אמעט יב היל ורק יאמאו םש
 רמוא (לבאו ל"צ) תוליבאו אמעט ןנבר היב וליישנ

aיעו " Tyג"מ .דומע  ^b v")ןכו ו"'עש  
 ןמזב 03 גהנמה ןכ היהש רבד שרוש וניאר ונאצמ
 mb ערתיא לאומש א'ער ^n ק'מ 'ייע ל'זכח
 אמעט לאשימל לאומש לייע mns סחנפב אתלימ
 י"כה ^3 ונספת יכ .ט'כ €T ק"מ ס'ד («w^ הינימ
 Y^p 'דהנסבו .סחנפד ובל לע רבדל we've" ('מ
 י"שריפואימט יב אמלשב לאשימל והילאו והיא אתא
 םימיעטמש לבאה ma אמעט יב ws אימט יב
 רשאו .ג'הר 'יפכ .אוהו 'כו ומחנל םירבדב ותוא
 ם"לב אמטע יב תויתוא Tena אמעט יב תלמש 55
 Yn ^b ןכו תומצע ma 'יפ גל! «^y םטע
 'עב ה"כו תומצע אלמ תיב Cir יולהא) אימטלמ
 תבשו .מ'נ "253 י"'שרב ה"כו אימט 'עו אימטלמ
 (,ה"כ דצ אוהו) תורהטל ושוריפב ym םשב : בנק

my "nג'הר 'רלות  psןוילגה תרעה כ'או ^  
 תומצע תיב א"י [אמעט יב ל"צ] אימט יב : 15323
 ה"כו אימט יב :ג'ונבו .דואמ הבוט y'« םיתמ לש
 אמעמ -יב א"ג 'מ "53 לבא (ר"פדמ pum ע'פדב

y^אתוקיתש לכאה רכש .[ש"מו אימט אבוא  
 ולוק היבגמש ייולד אדפסהד ארנא .הבהאב לבקלו
 ,ךביו ולוק אשיו GU .טיכ ישארב) רמאנש דפסהב
 C 5/5 םיב) ןימשד 'מגב ךשנ והזיא 'פב ארגפו ארגא

^Dלטונ 'מולכ אתותיחפ ארגפ .אתוריכש ארגא  
 התחפש םימדה 55 לטונ הרכשנ םאו אתוריכש
 אתינתמכ אלד אתוריכש תעשב הושש המכ הרגפו
 'גרת 2/8( (א'כ /^ .'ל ייא לאומש) ורגפ רשא 'שלמ אוהו
 ה"יחא] .(ארינאד (^NON. Q^ ^ p ריכש רכש
 אגלפ :ח'ס סש imb רטנ רגא + ג"ס מ"ב אתיא ןכו
 ףוסב ה"פ ינש רשעמ 'שורי ,רפפהב אנלפו רגאב
 יד ילה Ye מ"ב 'שורי ,יארגא יל בה : ד"ע ו"נד

Yy m4ךירב עמשמ חטש ןב ןועמש :הוה יעב  > 
 ק"מ 'שורי .אמלע pon לכ רגאמ יאדוהיד ןוההלא

 .[אנרקו ארגא ב'ע א"פד ב'פ שיר
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 נ"ע ןיטיג Gniethen 528 0753 =! ע'לב) 528 9 *
 חרטימ .ג'ע 'רדהנס .והנירובעל יחלמ רוגא

 ב"עס רד"פד 'ד 'לה א"פ syn" 'שורי .ירוגא רגימו

CNP = mui | ES 
Thürschloss — schluss, FN 1ע"למ)  = oe. 

 .Thür schliessen F|'ADN ethp) £3 ס"לב

 קריח ןמ רדונה 'פ םירדנ 'נשמב םינפלו ףנאה ןמ
Cos ons)(:ה''פ םיחספ) ןילוצ דציכ 'פבו  pשלמ ' 

 תריגס םוקמ b^ ב"א) ('ג ,'ז יימחנ) תותלדה ופיגי
 ,('ב ףג ע"ייע תותלדה

 Nb F1 5/53 .ןיפנג כ"לב ,הפנג ש"לב 0 ףגא 2
 יגוז רפ סמבו Flügel F22; ירבעב ומכ 'יפ

 עורז ףיפנ 0/55 2. Geflügel ףנכ ילעב s^ םייִפְנִא
Arm.3131 ףוחלו דיל לאשוה 8,  (Siromarm, Ufer 

 דייפ) ןורחא 'רפ םיעגנב םייפנא ישאר םהל ףיקהו
CNר אפועב ' CR»ולא 'פב םיפנא ןיב דע רמא  

 mun תלוע +.ו'מ ילוח) הרדשה הרבשנד 'מגב תופרט
 לוזגה בלולד ג"סב (668886]) םייפנא ןיב תאצמנש

i»)ב'מ .) sg)ארקמ 'למ  (יקזחי ia^ד"י ) לכו "Bi 
 ןימכוא G^ on men יש) ברועכ תורוחש 'גרת ,הרזא

 ןירלימד 'מגב היפגאב התוא תואשונ ,(אברוע יפנאפ
 (' (אמקסולד) (!C rop n3 ןינפמ 'פב תבשב
 'מגב ןיחלגמ וליאו 'פב םייפגאב תלטינה אמקסולג
 ג"סב ףילחהלו היפגאב ,6.ד'כ «pu רזעילא 'רד
 היפגא רישכהל ,(.ויפ (conv ןיפתתשמ רציכד
 המא (C p .ע"בארד 'מגב ןיקשמ 'פב העירזל
 תוריפ רכומה 'פב 3/23 היפנא ןאכמ המאו ןאכמ
 היפנא p^ ,6:ש'צ ביב) הניג ול שיש ימד 'מגב

mnmביתכדכ  mm)לכ לע אלמ ןדריהו (ו'ט .'ג  
 ,םדאב םיינשו ,תופועב םינושאר : םייפגא ,ויתודנ
 ע"ייעו ה"יחא] no דחא ןורתפו רהנב םישנלשו

mםינושארל ,ףיסוהל שי דחאו דחא לכ לעו ,'ח : 
 ר"בב  .'כו םייפגא ישאר םיפנכה 'ב ,א"פ תורהט
 העיגיו תחרופ איהש העשב wn הנויה לבא ט"לפ
 'רדמ .היפגאמ DUNS תחרופו היפנאמ 'אב תצפוק

nmב ', i^הליחתה הנויה התשע המ :יתנוי 'פ  
 לעב הל עמשיש ידכ היפגאב תחפטמו תחווצ
 — אמטיק ןמ הפגא ארענמ n'y פ'ר v23 .ךבושה
 yp'3 ר"כד 'ג 'לה ז"פ mo" ימלשורי םיינשל
 ,א'סד ק"ב םישילשל ,םייפנאה pao ונלטי לוכי

nesהיפנאל ללש תקלחמש םימה . "y3 ללש 'ע  
FON = NDON"אלגיא 'ע "ייע 'א , 

N*2N p/b3) "ON 15 ע"לב  (Lohn, Madii 

 6 3 תוכרבד ק"פב אטהיר אקריפד ארגא
"bהליחתמ עמשיש ידכ , mausאקחוד הלכד , 

 אמעט יבד ארגא ,אקחוד הרובחה תבישי רכש ['יפ]
 'ש תבור"פדב ה"כו 331^ י"כ ה"כה"יחא] .אתוקיתש

 Vp  'בר 'רקיובו ..תונוז רכוש b mex) re^ | לבא'לה ג'צירבו ד'ע'יס (ןילרעב 'פד) 'ומדק "ינואנ

(iהיכו  v33ייכו שייע יוניש תצקב יחסונבו םייפגא לע תלטינה אמקסולד ימ  Yan Yaםקסלג יעב הייכו אמקסולג ופרג  
onרקיעה חייכו םוקסולג לע זמור םוקסולד 'עב  Uy 
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 ף'זרהמל ע"מ בטיה 'ייעו ,[הפיסא wb" אלא )2:3
 .רענעיוו מ"ר לודגה 'חה ש"מו האלהו svn דצ ג'ח

(Altar, eigentl. die dazu verwendbaren) "AN 

 zm ע"לב 2 1 פ"לב 00

(Steinhaufen רכ' ס"לב רגי ומכ rs "a 

 by ארקו ומוגרת )22^ /& 'יכלמ) חבזמה by ארקיו
[I] (וימ 65 ישארב) שורי 'גרת' b3 ושעיו ON 

 פומע) חבזמה תונרק 'גרת ןכו ה"יחא] C ארוגא ודבעו
 ,[ארוגא תונרק € י'ג

 ירגוא(רגא 'שמ לַעַּפִא vermiethent! 2]N =) ירגגוא

vosק"ב) וילכ (* ריכמהד 'מגב לזוגהב הל  
 קיפמ הוהד יאמק יזוז 'דב ול ורכמ p^ (.ו'טקו :רייק

mm maאתיל ונינפל ה"יחא] ובוחב ערפו בנג היל  
 שרשמ לָעְפַא לקשמ רוע אצמנו ,ה"עב וניבר 'חסונ
 'דהנפ .אלוודל yix" ריגואד ןאמ dp 2/23 רגא
 רנוא + ג'ס 'וריע ,יליז יהיירגואא ירקש ידהס ,ט"כ
 ןיגב :א'כד 'א 'לה ו"פ יאמד 'שורי .ךתושר ךל
 'שורי ^5 םימעל ןירגומ ןנאו יחיכש לארשי תילד
 ירמח תירגוא ןמז דח :ר"פד 'ד 'לה א"פ 'נעת

 2x] התיא הדהל /

(Scharte, wahrsch. vom ar. = ver- תֶרְגוא 1 

wunden, wundritzen,od. E aufhalten, 

behindern)לגממ ץוחד 'מגב ןיטחוש לכה 'פבהלוספ  
 ,תרגואה איה םירדצ ינשמ שרופמו C 3^ ילוח) ריצק
 רבד ותארוה sim רנא שוש ינוע 'לב ה"יחא]
 הדי לע רשא וז המיגפה י"עו בכעמ וא לבחמה
 ןרופצהו «233p הלבחנ עבצאה םיפ הריצפכ ןיכסה

 may] ילבמ רובעל לכוי אלו המיגפב זחאנ

 הב תרגוא השאו ליאוה sb תבשב 0( תֶרָנוא 2
 'סריגכ תדגוא b^. wm ס"מ הרעש

 ,דגא 'ע p" ךורעה

 ,befestigte ^ Vorrichtung 2 ע'לב) הֶרּונַא

Damm.הרוגאו [אצגב ל"צ] אצנב(הללוס *) 
 אל הייחא] .ץימאו pim ןינב אוהש ןיבוריעד ג'רב
 יכ אוה יל הארנ רשא תאו .ס'שה לכב הזכ אצמנ
 ןיבוריעד ג"רב הרוגא ןישוע ל'הזב ןקתל שי

8 
 :(ףכ אלט בוט 'פ 'ה 'ד 'בר תלהק yp" שארב =

 ןיניג רגאד ןירפצ לכא הניג רגאד  ןירמא אלתמב
 שרשה ןמ הברה שי .םימוגרתבו .היל ןילכא ןירפיצ

 .ארינאו ,ירוגוא 'ע כ"ג 'ייעו ,הזה

(Nach R. N. sammeln, jedoch ירוגא € רגא 3 

Ove, &- feucht, flüssig, saftig)ירגוא = , 

 תוקריה לעוד 'מגב ןיכרבמ דציכ Cos ומש ירונא
 (ח"מ) ז"יפ םילכב ירוגא הזינוניב אלא ,6: 'ו וכרב)

^bדציכד 'מגב  plusירוגא ומש ארקנ המל  
 C םירוכיב תכסמ ימלשורי ,וכותב רוגא ונמשש
 ירוניא ww ארקנ המלו cvy ג'ד 'ג 'לה א"פ)
 ?ןנמש ןידבאמ םיתיזה לכו וכותל ונמש רגואש
 םיתיזה 55 (' (ירונא ומש ארקנ המל) אנינח ר"א
 םימשג הזו ןנמש ןיטלופ םימשג ןהילע םידרויה |

 תואירּוגַא —  .וכותל ונמש | רגואו וילע ןידרוי
[Volksversammlungen == &opat]ג"סב םיוג לש  

 — (דעוו םוקמו בוחר י"לב p^ ב"א) (Gm'b ןיטיגד
 ונדמלי תדגהב ('א ייל ילשמ) אקי ןב (Sammler) רּוגא
 ארקנ המל c5 ילשמ טוקליו iyw ימוחנת) אראְו פ'רב

 ,האיקהש אקי nmm המכחה NV" רוגא ומש
 לכואו לא יתא רמוא היהש לאיתיאל רבגה םואנ
 השלש ה"יחא] ,יבבל רוסי אלו םישנ הבואש
 תמאה יפל לבא וקבורי וידחי ע'הב תעד יפל םיכרע
 י"לב ונמשרש ומכ ירוגיא ,םישאר השלשל ודרפי
 ,םירוכיב 'וריב אתיאדכ 'א רחא 'יב 'סריגה רקיעו חל
 ירוגיא תיזכ איבמ 'ד "^B ריזנד אתפסותב ןכו

 ףטק רמח א'צ פ'ס 753 ןכו .עפושו וכותל ןתונו
 ןינעה הזמו (rische, 8810186 Myrrhe) ירוגיא רומו

 םלוכ pn םיקידצ לארשי לבא 'ר p הבר 'בדמב
 לש ךירעמ "ייע) cn +ירוגא ל"צו) םהידונא םימח
 םיחלו םיכר םיטחל םימוד לארשי p^ (ונאזנול יד
 ירוגיא שריפ ס"שה לבא en תוילכ בלח ומכ
 פ"ר הדנ 'שורי wb ןכו ומחל ץיקב רנוא מ"למ

 D" ןכו (gesammeltes Blut) רוגָא םד ג"ע 3^ '3

 ןנירמאו ילט — רגא ומכ )8 י'א (Oy ילטרגא
 וב ןירנואש םוקמ .,א'מד b אמוי 'שוריב הלע
 םירנאנ ןה 'כ p^ ves ושרד ןכו .הלמ לש ומד

Gie sammelten sieh)רבדמב) 43" ןיאש םהירעל  

 רגא תארוהב ךמס שי (ירגוא לצו ירוגא תלמ (pun םלוכל «p םתארוהב םידרפנ תומש m גוס תחת 553 ונובר )!
 'יא יוריה יכ ^Y דצ .רגיא יע D'y3 373 ל'צ תיתימא ^3 vip רסח עיפרבו Ya ייכב קר ןוכנל m'3 (* .סנכו ץבק ונייה
 דוע יייעו (* .אוה ס'יטב רייפדבו ,יירוכיב 'וריב ייל תמאבו אוה רתוימ ןושלו v4 ייכב םימעפ יב ה''כ )? .תוכרבב אלו 'ירוכיבב
 ייגה יגרתבו עיפדב לבא va ייכב היכ (* -- ,יל ילשמ יקלי nb ריימב ,הליחתב ריילהק b^ ריימש םויוניש תצקב
 אוהו ארוגא ל''צ ארגואו רגוא Cie נילו :טיד איח לייירהמ לש ר"תמע יייע 'גרתב יוצמ הז םגו רגיא דייל ייכבו הגוא
 .ץבקו ףסא ונינע רגד לעפמ ארוגד לש םעט ןכו םינבא לש לג ומעטו ימושרה סייל wn רגיא a ,המושרה יפו עילמ

m3 (*ריופדב  "yכ'ג  i^nב"שפהב . y/bu3)ןייוצמ ןכ לע יכ רכומה סיטב  p/aלע הנוכה יכ תמאה לבא טי'צ  
 הציחמ v שרפתנו הרוגח ה"ד יוריע 'פסות yn )7 ,יואנ רב ייבא ףיירה si» "o רב ימיבא לש השעמ up קייב

 .המוחה רצבל רפע 5m הללוסו הציחמ sa עילב הלמה םעט ארוגא וניבר ייגלו .

4* 
té to, 

ADR 
+4 



, 

POTUN 
5"w]ןודגא לע תיתמש ןמו תיתמש לע [ןורגאמ  

 אתיאדכ none ןקתל ונא םיכירצ םלוכב .[ןורגא]
 יפריגה ןכו .הנבל תאצמנו תיתמחש on^ ב'בב
 תאצמנו תיתמחש ,ד"נד 'ג 'לה ה"פ ריזנ 'שוריב
 םוחש .םיחש : םוח 'גרת אוה תיתמחשו ,ןורגא
 תעלכומ תיח תואו dunkel, schwarz, ano) ס"לב)

 ילשורי 'מלת ןייע) אתוחסמ םוקמב אתוסמ ומכ
 לודגה רואמה תאמ ןויצ תבהא שוריפב האיפל

 ,(לעקנארפ הירכז 'ר ר"רהומ

 בלכ (wild, ungebündigt == 0/0006, ov) ןּואיִרְנַא

 C [zahm, fj4coov] ןורימיא יראו ןואירגא
3mm rye vas755 בקעי  "Bז"עלב ןואירגא  

 C "5 ,[wild, unbezühmt, it. salvaiico] וק"יטבלס

 שרוחהד אקיספב הזו ןודא הל ןיאש רעיב המהב
Db)ד"מד 2/7  Gןואירגא ב"או  ^Bירעי י"לב  

 puis» ןיב לגרומו יתייב ןורימיא ,רבדמ דומלו
 םיסופדב 'עב ןכו ןירומנו — ןוירגא ר"בב ה"יחא]
 p^ ר"מב הנשנ ןכו 7 רמ א 'עב ןוכנו אוה ס"טו
 אטח אלש דע .רדסה ךפה זיפ לאומש תדגאבו
 עמוש היה אטהש ןויכו ןוירגא לוקה תא עמוש היה
 םפילחהל ךירצו pymes ל"צ] ןירומינ לוקה תא
 ןוכנל אוה ןכו .ןוירגא (moss ןורימיא הנושארב
 תועשב ותטמ הנה 'פבו ,תאז ימ CB mmm 'מב
 ברה תרעה "ייעו ןורימא bw ןובידא כ'טבו ןומידא
 ny קמועב ש"מו רעבאב המלש ר"רהומ םכחה

(fMarkthüscher de(opa3 iX óstoc סיִמְדְרְגאְניִמְדִרְנַא 

od. Markischützer, Censor = 

 םירעשלו תודמל ןימדרגא ןידימעמ 9-[00%עד6)
 pora .שיו ,(.ט'פ 27( הניפסה תא רכומהד ג"סב
 'ו 'פב תקנימב חדקש יוג .6' סימררגא ך"מסב
 'פבו (Gn y תג ןיחקולד ימגב ז"עב לאעמשי
 ןימררגא C Gv ק"ב) עבטמ לזגד 'מגב םיצע לזוגה
 רשעת רשעד אתקיספב תודמה ועש ל אציש
 ימוחנתב) הטמה תא חקב ונדמלי mum € +-ו'צד)
 הפיא תודמה ןקתל הנוממ רטוש ןימדרגא b^ ,(אתיל

pmתווצלו עבטמב םתוח ןהב תתלו ןהב אצויכו  
 םאו םהב אלא תונקלו רוכמל יאשר םדא אהי אלש

— mms n3 

 ןכו aman ןישוע ראשו : אתיא םשו G ב"כד אוה)
 nva הל ןישוע ראש לשו si on 'עב אוה
 אצג 'עב תמאבו CUy איכ ןיבורע omi בי'ג יייע)

inoאצג ל"הזב ,יולסערב י"כ 'סריג יפל  ,וניבר  
 הריגח יכ הזמ עמשנ ,רגא 'עב ייפ רבכ הריגחו
 וכרדכ וניבר איבהש n תואחסונ יתש הרוגאו
 ןהיתש כ'או .'ג רגח 'עב תחאו הרוגא 'עב תחא
 הז רובעבו דחא רמאמל «iw הארוהב תווש
 הרוגאו הצג וא אצנ תחת ונלש ךרע ןקתל שי
 דחא רפופו ,ןיבוריעד ג"רב הרוגא ןישוע :ל"הזב
 ואיבהו ,הצג וא הצנ :ןישוע תחת בותכל העט
 [.פ"שב ותומכ אצמנ ןיאש ! הצג דחוימ ךרעב הלמה

(Dach 2e-! ע'לב אָרְבא ס"לב רגא wb) "yw 
 ג"סבו € 'ה) 'ליגמד 3/33 רגיא רוש אלו המוח

 'מולכ גג ריעה תמוחל אהי אלש 'יפ (C25 ןיכרעד
 ,המוח בישח אל ריעל המוח תיב לש לתוכ שי םאש
 ןיעיגמש .דע ףירצל (pi ןישועש רגיא רוש א"פ
 בשח אל ריעל המוח שי הז ןינעב םאו עקרקל
 טעמו ןאכמ טעמ תצבקתמש המוח רגיא מ"יו ,המוח
 יגרת פ"א) רגוא 'שלמ ריעה לכ תבבסמ הניאו ןאכמ
 ה"יחא] quan» ארגיא (א'נ י'ט םיטפוש) לדגמה 33
 ,ךיטלפ רגיא יתומת רשאב 'פ תור 'דמב ןכו
 : א"יק nbb^ .ןיקלס אירגיאלו mnes הכיא שרדמ
 םמש תונגב ונלש םידש 'יפ יפשיר ירגיא יבד

 .[הירבא 'ע 'ע םיחספ 'שוריו qos 'ייע יפשיר

p. Scehwiegervater des R. Abba) NON"א. ) 

 בותכו .אבא 'רד men ארגא ip 'לוחב
 ברד men אנירחא אחסונ (.ו'ק דצ) םלשה ןיסחויב
 ,ד"לק םש ,ל"כעארומא אוה ינת רמואש י"פעאוימיד

 ,ארגא ןב הדוהי 'ר ,ג'נ הדנו

(blass, blassgelb, 00066, 0v =( pas an28* 

 ד"נד 'א 'לה ד"פ 'ש 'שעמ 'שורי
 ןמ וליפא 'וכ ןירועשה לע pem ןמ ןירופ ד"ער
 ישורי ,ורגאה לע תיתמשה jm תיתמשה לע ורגאה
 [ורגא ל"צ] ודגיא יצח רצק : ז"יד Cn 'לה ב"פ האיפ
 ,דחא ןרוג ןתושעל [תיתמש ל"צ] תיתומש יצחו
 ןודגאמ 'יפא ד"ער א'מד 'ד 'לה ב"פ תומורת 'שורי

m (!ןוכנל  v33גייסש זמר ייטפשמ יקליב היכו דיל , ?) עיפדבו nón myד רמא יעב ייל ןכו קוחמל שיו ןורימיא ' 
"yןירימונ םוקמב םש מייעב םגו דיי דצ מייעבו חיינ דצ נייר 'דלות  boyשיגרה רבכו ןורימיא  nmרעבאב המלש ברה  

 ימושרה ייל אוהו פומידרג א םש י'ישרב ןוכג רתויה «x^ קייבב «/mn יזיפו רייפדב הייכ (5 aes תוא םש יקיפפב

 yr (D/ mW םש רעבאב יייע) יעה ^3 תוחדל ונוצרו ם'ימב ןניסרג םימדרגא י'ישריפ םש ז'עב לבא 0
 ay" יישודק ארפסו טיכשת זמר זיל םילהת טוקליו ב'יבבו ייסאב ni ע'פדבו .וניבר cy pum) (W תוא ג'יפ אובמב
 תועט רתיב גארפו ישמא 'פדבו) סומידרגא ל'צ םלכבו ,םימדרגא ה'פ ry אתפסותבו אצת יכ פ'ס ירפסב ,ןימדרגא
 .ילבבב קר ןימדרגא ייגו 'וריב קר am" וזו ןומונירגא עיייע סומינרגא ,ןימינרגא ייגה דוע W^ ןימררגא םוקמבו (!ןיסדרגא
 aan אתקיספב )5 .אתכור ראשבו קיב אהכסמ לכב ומוקמ יתעדי אל 5m בתכ ךיא עיבשפה לעב לע הלודג האילפ )4

 ברה vy 'ישובש ראש לעו קושה לעב תירבע תקתעהב sw אמוחנתבו ,וניבר ייגכ םש יילהת 'קליבו יכו אציש סומינורגהל

 .םש רעבאב המלש
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 — םָּפיִרְגַא*

d 1 ו 

 לש ןתוחרטב קסעתמ השמ ךכ הנידמ לש הייחב | האריש המ יפכ וב השעי ותריזג לע םדא רובעי

 ולכאת הז תא .ולכאת אל הזו ולכא הז ל"א לארשי | .ודיב החמיש ימ היהי אלו תוכמל cw שנועל םא

 ולכאת אל רשא הזו n) 0^ שרבר) pss רשא לכמ | רעש קוספל 'יפ םירעשה לע ןימדרגא ןידימעמ ןיאו
 ירבד לע הנוממ ריקפ bs" 'יפ ב'א) ^G קוספ םש) | ךכ ןיהה וא ךכו ךכ הפיאה רכמתש רוזגל קושבש
 לקלוקמ הברה DOT] quen רעש לעו לכאמ | ןחכשאדכו ןיאמרה ינפמ םירעשל 'יפאו אנקיסאו ךכו
 אצמנ הרעהב יתנייצש םישובשה דבלמש סופדב | ילעב ןיכמ ויהש ןירדהרפ ןידימעמ ויהש (CO אמויב

 ימלשוריב הזו .סומונרגא תחת סומרגנא םימעפ ה ,לוזב ורכמ ןהל םירמוא vm תוינח
vaו'טד א" הכלה ה'פ  vbךל הנמ :ב"ערו  

 » . סומרגנא אתולג שיר היינמ בר-- ךכ לע סומרגנא
 'ב) ןירועישל אלו תודמל ורטאש סומרגנא ל"א
 . .ןוכנ לע 'יא ו"פס םילכ אתפסותב לבא (םימעפ

 ,[ןייה תא ןיקדוב ןיִמְנאַרְניִאְש ינפמ

(ungemischter,reiner Wein 000001 א ez 

 יא) המכח ברב יכ אקספ תלהק 'ודמ

Dחונקב אב יח ןיי  TTDהאבו  mWלמיג  
 Gp ms תרומת

 .סוטסגרא 'ע ןייע -20106 wild, unge ( * D'OD'ON [ןייְסָיִרְגא ל"צ]) ןיסייריגא

zühmt, von der Leidensch. gebr.)מ"למ) ףורְגָא  (Faust,םוקמד ג"סב ןפורגאמ יל יוא  

 דוד mice ןפורגא +.ז"ג םיחספ) וגהנש ארבתסמ ןייסירגא ןווסופ (יח , הימרי) םיניוזמ םיסוס

 (.א'כ 020( םישנ ול הברי אלו 'מגב לודג ןהכ 'פב | יע] הלעמל 'יפש «n תוברת cx ןניאש םיסוס
 אפורגא ,(: ו'ע ןישודיק) בתכומד 'מגב ןיסחוי ^ 'פבו | ז"על ילב (הדשל) ןירוק ןכו .ןאירגא בלכ .[ןאירגא

rauh, it. agro] 1Y'28לש י[או16,  Comumןושל לכב ןיומאנ ולאוד ג'פב  
GaU nen)לודג ףורגא .המח חכו עורז ןינע  m 

 םיתב ילעב ^55 לכב Ü חיטב ןב לש ופורגא
 ילעב ימיב היה רובג םדא ^5 ^QG 4^( (" םילכב
 שארכ ונשיו לודג היה ולש ףורגאהו 'C, הנשמה
 'ר הדומ ,(:ז'ל תורוכבו ge םילכ) םדא לש לודנ

 ייפ ,(.איכ הכוס ןשיהד ג'רב ףורגא אלמכ הדוהי תל

24e prb YN(הבר 'קיו שירב) נוט, םכמ '! | poאלב חפטב הפופכ די  pmaםדא ינב ןייושעו  
 :ויע ןישודיק ,טימ .איכ ןירדהנס) ןנירמאקדכ תוכהל | םירצממ C ימרגוא לטנו ךלה רמא יול יב

| 
 האילפו ה"ייחא] Gy 275 יח יז האיפ ימלשורי :גיינ םיחספ | רמא אנא אל יאו C mro אה היל תלכי ןיא רמא

 אלש ערו bm בתכש ףורגא 'ע ע'בשפה לעב לע | ר'בב «C m ליטק אנא ךכ וג ןמו םכמ יתיא היל
 ילעב ע"ייעו כ"ע :23 םיחספב אלא יתאצמ (ל"ק זמר'ל 'שארב 'קלי יייע -- ה'ע 'פ) בקעי חלשיו

 Le תיברעה הלמה תארוה לע ריעהל שיו .ןיפורגא | C 915046] י"לב ייפ ב"א) סכומ תויהל תושר
[das Sammeln sc. der Steuern,ןישודיק) איפורגא ילעב שרופמ ןכו .ףטח ונינעש  vy € 

 ביתכו pevos ילעב [אמלע יתועב ל ילזאד -Marktmeister, Markt) 9/0086 )* ןּומּוניִרְנַא

richter)ייעשי) הבר ארקיו שירב הנידמ לש  naו .עשר ףורגאב תוכהלו €  

 ,Agrippa) \[0(ה ה, 'ורו Y^ פ"לב) סּפיִרגא* | רבדה המל (ארקיו שיר «p אי השמ לא ארקיו

 1. -herodian. Künig. 2. heidnischer Feld הליחת 3375 b^ םע הנידמל סנכנש ךלמל המוד
 ,התא וגיחא ספירגא אריתת לא 'ח ,'ז 'טוסב (her | קסעתמ אוהש המל mm לש ןומונירגא םע אל

 ךססיע.2סוסצ == (Skrupulus '/2 der Unze אָמְרְגָא*

 עקרק :ז"מד 'ח 'לה veo ןיטיגד 'שוריב |
 ינפ) שרפמהו ןיסימירס תועמ עיבר אמרגא רניד
 ומכ ןורסחו יוכנ ןושל שרפל כח"מב העט (השמ

 ןוי ןושל אוהו ימורגא תויהל ךירצ ילואו ^y אלב םש טוקליבו )* .זיחא אבה 'ע שארמ אבש ליינו קוחמל שי ('
 םיאק אנא v/23 (+ .בט w vam p^ 'קליב ה'יכו תואבט 5n תואבס rm vo )? .הדיכלו ma ייפ 00600.0, 6
 sone יתרמא ןכ לע יכ .סכמ לש ןומכ תואיבגו תפיסאל וז הלמב vos ןישמתשמ אל לבא Ge[eípo שרושמ )5 .יוולע
 סומיגירגה כירד 'תקיספבו ןימינירגא וסרג y/b3 לבא רייקיוב הייכו גייגו בייה Ya יייכב הייכ (* .סכמ המעטו המושרה עיל
 D'3 אתפסותבו סוסינרגא רתוי דוע שבושמ : דימד דיפ Py יורי לבא «cy 1753 בייפ יאמר יוריב «n סומינירגא ל/'צו
 ףורגא 'עו ןייבוא y) דוע יייע יט ןהמ התשענו 53 תויתוא ורבחתנו ןומטרגא von זמר ארקיו שיר יקליבו qno ירגיא וי
 תויהל 5/33 ןימררגא Di ןקתל הצרש המ לבא b^ ym yam כירד pbi רעבאב המלש רירהומ םכחה ברח יייעו
 ייכב הייכ )5 py ןופורגא ילעב an^ יהנסב )7 .ןימדרגא עיייע ארתיפ הל שי וז הלמל םג יכ ץוחנ אל דייפל ןומינרגא
 תיב :3m v33 חיטבא סרג 'וכבב (* .אפטה an^ אפונח םוקמב יזיפו ריפדב לבא 'ע יסופד תצקב «mU רייבו xm רייל
 ,Y ייכב ןוכנל הייכ )! .קוחמל שיו אמק קרפ my עייפדב )!6 .שיימו עיייע ח יש ב ן ב ןמקל לבא חיטבא לי'צ תיטבא

m \ץעייפרבו  ^amהנשמ ילעבב . 

 י"לב ןוטרקא b^ ןוטרגא ינימו ןשי ^p התשו וה" =

 .סמרג yvy m .ל"כע רופחי אל 'פב תומצע םרגל |
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FONTE VP X a MV INEST LA, ag A425. ^ו ובו יי  
NUM UAE EAR VAT VIP UN Pn Y HC / 

TA 1 Y TS 

 םּוש תורגיא — Dew ל

 םירדנ 'שורי  .(אקנוורפ y 5( אקנוורפ יוהיל והיא
 א"ער ט"יד א"פ ןירדהנס 'שוריו .מ'ד 3^ 'לה ו"פ
 א"י הכלה ט"פ הטוסימלשורי ,ןרגיא 'ג יבר היל חלש
 ימלשורי .הילידמ sm יוה qs אתלת א"עס ר"כר
 .אתארגיא ןיליאכ ב"עס ו"כ ףד'גהכלה ב"פ תובותכ

NT NON"1. פ"לב ה"כו)  Ehrenschreiben d. 
C(Empfehlungsschreibenימלשורי  

 ארח יל בותכי ד"ער n'y ףד 'ח הכלה א"פ הגינחד
 ,אתיירב אעראל יתסנרפל קופינ רקיאד ארגיא
 'שוריו ג'ע א"פד 'א הכלה ג"פ ק"מ ימלשוריב ןכו
 1133 לש תרגא b" .ב"ע ב'מד י"פס םירדנ

 eno שקבל ץראל הצוחל תאצל
€Versteigerungs— Verlautbarung) npa תֶרְגיִא 

 כ'א אלא  nus wyתרוקב
 (p Gt" תובותכב תנוזינ הנמלא 'פב הנשמב
 רכמיל דמוע הרש ןיזירכמו ןיבתוכש הזרכה בָתּכ
 qnn אבי רתוי ןתיל הצריש ימ לכ peo ךכו ךכב
 הליגמ ימלשוריב קפס ילב הז b" רוקמ ה"יחא]

vbד הכלה ' n'y?יבר ? תרוקיב תרגיא והמ ב'ע  
 תובותכ ימלשוריב ןכו  ,הזרכא רמא Ub רב הדוי
 א"פ ןירדהנס ימלשוריו ty ד"לד 'ו הכלה א"יפ

jy wuהנשמב :מ"צ תובותכב י"שריפ  
 תא ןירקבמש תרוקיב ןושלו הזרכה :תרוקב תרגא

(mon "y םדא ינב 
(Gerichtliches Dokument über die דָרָפ DN T 

 ( Wiederspenstigkeit,ד"ס תובותכב

 תרגא ןיבתוכ ןיאו הסורא לע דרמ תרגא ןיבתוכ
 ט"נד Rb ןישודיק ימלשוריב oy תרמוש לע דרמ
 לע דרמ תרגיא ול ןיבתוכ הלעב לע תדרומה א"ע

anmsהכלה ה"פ תובותכ ימלשוריבו םש  ^ 
 «pam p תרמושו mm הלוחו הסורא iy ל"ד

 .הלעב לע דרמ תרגיא הל

D9'N *תּושְר  (Freundschaftsbrief)ק"מ הנשמב  
aeדעומב ןיבתוכ וליאו 'ג הכלה  

 ב"פד ק"מ) ימלשוריב םש 'יפו mes לש תורגיאו
 ,וירחא אבה 'ע y" .םולש תליאש [wv] (א'ע

(gerichtl. Schützungsurkunden) םוש תורְגיִא 

(Alimentations- ןוזמ nw 

urkunden)תושר לש תורגיאו  [s. oben]ק"מב  

 םּוש תורנא «b C Cn^ pz^ ןיהלגמ ולאו תנשמב
 ןימותיה Schützung )2=* p] ע"לב םּוש ש"לב]

 דחא םויב בירקהל שקב ךלמה ספירגא הבר ארקיו
 ךלמה ספירגא וליפא 'ד ,'ג םירוכב ,תולוע ףלא
 וילע vos 4^ 'בותכ 'כו .ופיתכ לע לסה לטונ
 : ז'ק םיחספ ,הלכה ינפלמ רבעש ךלמה ספירגא לע
 עשתב לוכאל bus אוהש ךלמה pejus 'יפא
 ry — D'w5 הברהו .םימעפ «nb םשו 'כו תועש
 ,לאילמג ןבר תא אבצ רש םפירגא לאש .ה'נ
 ספירגאינשב ל"זו בותכ ,'מ רצ ןילרעב 'פד ק"ג'שתבו
 אבצ רשו ספירגא ומשש דחא היה סודרוה ןב ךלמה
 אלש אבצ םפירגא ותוא ןירוק היה 'יפל היה ולש

 ,ל"כע ךלמה ספירגאב ףלחתי
 הבר ארקיוב umgesehrieben) 0206%/:0) םּופְרְנא

 אתיל mb 'פב) וכלת יתקחב bs שירב
 בר רמא C3) סמנ ,סואיליסב 'עב ys  ,"יסופדב
 ל"צ) ספירגא סומונ סואיליס רב סואיליסב רזעלא

woeסּופרגא םּומּוָנ וא סּואיִליִסַב  ) [für den Kónig 
ist das Gesetz umgeschrieben (xo) 06 ate 

vóuog 0]0900[ךלמ :סואיליסב םישרפמ שי 6 , 

 (* .הטוש thórieht, dumm] 240% ?[ םואיליס
 ךלמ רמולכ n י"ל לכהו sew ספירגא ,תד סומונ
 לבא םמייקמ וניאו nva רזוגו in nm רשב
 (יזינ) p'p ה"רד ימלשוריב ב"א) ןכ .וניא ה"בקה
 י"לב תולמה 'יפ pis) סומונ סואיליסב ארפ
 םיכלמה רמולכ ,תבתכנ אל תד םיכלמה לצא

 Quà םהש תד לע םירבוע |

D3p'32N6 [םּוקיִדְגֶא ל'צ]ו  (Staatsanwalt 

 ב"יפ ר'בב ולש ma לע הנוממ הנידמב
 שיאו יזרפ [roh, büuerisch àcfo0:x0c] י"לב 'יפ ב"א)
 'חסונו ונמשרש ומכ אלא איה אלו ה"יחא] ,(הדש
 תועטב ןכו .ב"רל סג n'ya וניברל םג העריא תעטומ
 ומש היב והמ ר"צשת זמר שיר ח"ס םילהת טוקליב
 איב לע הנוממ ןיאש םוקמו םוקמ לכ ןיא ל"א

ioc]היחמ 'יפ  [Lebensart, Gewerb,סוטיגנא ולש  

 הנוממ הנידמב [פטסאבגא 'רע p^ סוטסוגוא ל"צ]
 ,'כו הנידמב [םּוקיִדְגֶא ל"צ] סוקירגא ולש איב לע
 תיב ןכו םוקידגא ןקתל שיו סוקידנא אתיא ר"בבו
 לש 'א לע וק רסח טוקליבו תאיב ןקתל שי ולש

 .[ןיקידנא 'ע כ'ג oy» sea 5n איב

 Brief, Edikt, ND2N) פ"לב) NDY2'N .ארְניִא *
(sp. hb. PY32N(.ויטק תנש) יבתכ לכ פ"פב  

 t Y5 מ"ב ,ו"צ 27b, ןיררהנס ,אברעממ אתרגיא אתא
 אתרגיאד אניירק CUm םיכלמ wen pos טוקלי)

 an vi33 )? "9a peoc ייל לע ןויכו רפוס ספירגא ייפ ןאכו ,'ב DD3 1 סואיליסב y3' כ''ג וניבר זחא סופרגא 'יגבו ('

00 2000506 Ó vóuoc : הזכ «'3 קיתעהל שיו םיפירג וא Dux» וא סויליסב ארפ ג'ונב (5 רטוש rov pym 
 יישר )* .ח"ו רצ לירב םכחהל ןעטראסנעדער .לכארפשרמערפ יייעו .תבתכנ הניא nun ךלמה ליבשב ימולכ 09 6%

 אלש שודיהו .yup יאמו הנתממ ערג ימ טיייותה השקמו ותשא תב תנוזמ ןינעל ייפ iui xb קימל ינש ייפל  בייערו

 UU ,יורי ךה םוש תורגא הייר םרוקה רובידב ט'יותה איבהש פ''עא 'וריה ורוקמו ךורעה ^5 ריכזה
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 ליז  py.ילצו ךרק  "p.נ"יק םיחספ .'ב דק
qx [pos לע אלחד דע = ] ךערכא אלחדא 

 .ןיבז  y myיראוצ לע ךדידא .'ל ןישודיק .'ב ל ח
 mm ליז ךלע ךרוטקמדא :ח'נ ry .'וכו ךירבד

:Y3 הדנ imp pom sy peu  ,ע מקטור' "p 
 הברה דועו .א"פ מ"ב .ו'נ ןיטינ ,יכהד דע = יכהדא

 ,ינתד דע = ינתדא
 : תובותכ auf, über, an) .. < ד לע=) . . ,דא פ*

 דחדאו הידי  תמיתחא .דיהסאו ,א"כ
 אבוד אישק : ט'נק ב'בב .הימעד [דחד לעו = ]
 הבוד אישק .ח"י מ'ב .[אברד לע =] אברדַא

 ו .הברדא

wegwerfen, abweisen, (S y'by) "T4 — דא 8 

  (Gurückstossenתושרל תבהלש איצומה
 'פב ייודא היידאד הל תחכשמ יכיה רוטפ םיברה
 איצומה ייפ ,(.ט'ל הציב) תלחנהד 'מגב ןילישמ
 אצויכו ויפכ חפנש ןונכ םיברה תושרל תבהלש
 רוטפ ה"רל vmm תושרמ תבהלשה ףח ד הזב
 'מגב לגרה דציכ 'פבו | .ייודא היידאד 'יפ הזו
 .ייודא היידאד ןיתינתמ 6: ט" (pu ןילוגנרתה
 יאמב יכה ל"ר ךל רמא (C25 ce בלכהד 'מגבו
 bii 'טגב םיצע לזוגה 'פבו .ייודא היידאד ןניקסע
 אלא nu אל ןילולצ (nex Gn" ce עבטמ
 (* הבשהו הילזג לזגמ הידיל אטמ לבא ייודא היידאד
 ואנק והיבגה לכא והיבגה אלו ולגלגש p^ ,יעב
 C לילדב ילכה תא הדידש לוננרת ןינעל ןכו
 ךררב אלא הררחה mane אל בלכה ןכו ולגרבש

mean ייודיד 

NTNDTN 47כ ע"לב  (bewaffnet, gerüstet sein 

 ארבג א"משת םילהת טוקליו .'ז ןירדהנסב
 ^ ty 'ייע סקו אזיזגל היידא הילע אנציחרד

 6 3^ ונינפל) ב"יפ ר"בב (.Dunst, Gewolk hb) דא
 : ול וארקנ תומש 'ה 05 זמר תישארב טוקליו

 ץראה ןמ הלעי דאו :דא .בע ,זיזח ,אישנ ,ןנע ,דא
 C םירעש ילעבל C) רבוש אוהש ('ו ,'ב תישארב)

 ^n םילהה) 'אנש עיקרה ינפ תא בבעמ אוהש :בע

G^םיונע תוירב השוע אוהש :ןנע .םיקחש יבע  
 יננע Dy וראו ^G י'ז לאיגד) ביתכו ולאל ולא
 v op) םילהת) םיאישנ הלעמ : םיאישנ .אימש

 n3 בויא) תולוק זיזחל ךרדו inim .ולא לע ולא

2 3 
  P7 07ל  adל 1
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 [w] תושר לש תורגיא Ge ימלשורי) הנמלא תונוזמ
 ..םולש תליאש

(Agrath, z. agra, sehr bóse, E. N. eines. תָדָנַא 

 ( weibl. Düimonותחפי אל 'מגב םיחספ יברעב
[E. .א eines איִסּוא DIN. now (.א'יק םיחספ) ול 

woibl. Dàmons im 2. A. Ueij].איסולב  pbשחל  
 רתויה'יגה פ"א י"כבה"יחא] .'םידש לש תומשו

 ןילטקתמ איסולב איסוא תלחמ תב תרנא תלזא הנוכנ
 'ייע איסוא איסולב ם'בשרה י"כבו ys" ה'כו 'כו

 mus הדשה הכלה ורועישו : ט'סק דצ םיחספ ם"ד .
 איסולכ יכ תעט מה ww mmn תדקרמה
 ;םיניעה nw זחאמו העטמ p o-»b "לב
 (ס"בשרו י'שר 'יגב ה"כ) לבק pris ןילטק תמו
 עמשמ ןכו תשקו םיצחב הרומ y pum" רמולכ

^p5ם"בשר י'כב יכ ם"בשרו :י"שר  ^Wםיציחב  
 קיחב י"שריפ ןכוארט שיל וכוא לבנק קיחב
 arco balesrta ט"יאלב אוהו א'רטשילב ק"רא לבק
 ל"נו אטילבואש זעול b"  ,ו'כ .לאקזחיל 'יפבו
 הרומ b^ 394186 צ"ל אוהו א"טילברא הינהל
 פרוג החמ 'ע םישרשה 'פבו DU p^r םיציחב
 א'קרא ןירוקש תשקה אוהו ולכק יחב םיחספב
 לש sp כ"או .ש"ע כ"ע םיצח וב םירומו א"רטשילאב
 :םש ןכו ,חרפו nes הזו לבק תלמ שארמ האב קיחב

n3 nosיכאלמ לש אובר רשע הנומשו איה תלחמ  
 ,התבכרמו תלחמ תב תרגא ב"יפ ר"מב .ןיאצוי הלבח

^bתדקורה חור תארקנ ןכו תדקורה תרגא  p'b3 
vn "y NIדצ םידשו םיכאלמה לע ירמאמב  

 .[האלהו ז"פ

PERIÜON(לעפה ונממו% נואו, השקו קזח\-5-ע'לכ)  
 החנאנ יכ ועמש ןוכיפא ןותשנאהכיא 'גמב

 תשיגא  .ןוכיפא ןותישקא ND םתפצחה D^ ינא
 ,ל"כע םכמחנמ אוה יכנא יכנאד אתקיספב ךיפא

C rni]םב ולחו רחש םהל ןיא הלאה םירבדה  
 הכיא תליגמב :ל"צ ךכו םיסיפדמ וא םיקיתעמה ידי
 יכנא יכנאר אתקיספבו (א'כ ייא) ינא החנאנ יכ ועמש
 ןוכיפא ןותישגא ,ךיפא (meas C np םכמחנמ אוה

^bןוכיפא ("ןותישקא א'ס ,םתפצחה . 

 ידהנס .ח"ל תוכרב is, wührend) דע) . ,דֶא 1*
quet iy^ריקי  [ךדקומד דע =]  

Y "1 E "ix ו 1 E L 

21 ad TOMOS: » PET 

pre תורגיא ,(א'ע ביפד ק'מ ימלשוריו ves ןיכרע vy) a 
 יי

n 
— 

v33 m3 nדייל  omישמא . *( cw»םכחה ברה  smeםש כ'רדספ רעבאב המלש  mwרייכיא שרדמב היכו )? 3/5  

a»אתקיספב וניבר לש הנושאר  n'333 םג " b/w .אתקיספ לש יפו  ^( Ya v33 m'3סייטב עיפרשב לבא ר'יפדו בייה  
 דצ ץנוצ ט'וי רירוהממ פ''דג אלפנה רפס y" ריב לש תוישרפה תקולח ןינעב (* aen Dump ילרב 373 י"כ (* .הכשמהו
 ר'יבב לבא po) הייכו (* .םיכרע הטכב הז לע יתזמר רבכו דייכק דצ רייח ג''ג עימב גרובניריד םכחה ברהו יד הרעה חייעק
 הארנו ןידרוי ןימשגה דימ ןטמלמ רבש הלע ץראה ןמ הלעי ראו : הייפד איילה ביפ יינעת יורי יייע (* .ןדיא תלמ דוע ייא

 now תומוקמו יה ^ ;זיכ qu ,יא ילשמ yf" רבשו רוש הלמה תארוה joya דא שררש לילעב



E 0 NR PR מ ירו ו MR 

 [Weg, strata] איטרטסא אנדיאב 'ז ,'ג הכיא שרדמב

Uns | 

OD"ינש רשעמ ימלשוייב [לאָבְרַא ל"צ]  
 puni לאבדאבו . . . ד"ע ר"נד ד"פר

 ,לברא jp םוקט םש :לברא אוה .ןקלי ןיפלא
 ,לכראו

 p "yp^ ןורימיא תחת ס"ט .ןּומיִדַאְו ןּוביִדא *
 .ןואירגא

 םוגרת Ginger .עָּבְצֶא ירבע 'לכ) אָעְּבְדַא
 ^v) איל תומש) עבצאב םיבותכ
 .אעבדאב ןיביתכ

Alles = ע"לב ,אדדוע .אְדּודּוע 5/53) NTTN 
(zum polstern Verwendbare, pilositas vestis 

 )3 01272( האורה 'פב אברד תומולחב קפנ אידס יבמ
 המבד ג"רבו .(* ךלש תסכה jb האצויה הצונה 'יפ
 (*ארדוא ירודהאל ארש son בר (.ה'מ תבש) ןינמוט
 אוהה  (.ח'נ ביב) םיתבה תקזחד iom .אתבשב
 אמרגד אתינחו יארב דחל ארפעד אתיבח ל"אד
 האנב 'ר b" .יארב דחל rm אתיבחו יארב דחל
 ןהב אצויכו תותסכו םירכ ןוגכ ןה תועצמ ירדוא
 תוחפשו םידבע ןה ימרגו ולש עקרק אוה ארפעו

meamימגב תואיצמ ולא 'פבו .ןהב אצויכו תויחו  
 .אכסנו אדדואב ןיתינתמ (.ו'כ :מ'ב) לגב אצמד
 .ארמעד ארדוא יתילו Gio ןיטיג) וזחאש ימד ג'רבו
 'פנו .אדרואל ןנילק Guo תוחנמ) תלכתהד ג'רבו

DRאדנד :אדדוא (:חיכ זיע) ןיפרמד 'מגב ןידימעמ  

 וניאש רמצ לש הכיתח תובושתב 'יפ .ףקשמ אלד
 (ויל (i3 op ףדנ הלע לוק .העובצ sem ץפונמ
 Qn ביל בויא) ונפדי לא ,ףיקשד אפרט לק םוגרת
 ,(ארדוא ןניסרג .אחסונב ב"א) היניפקשי אהלא
 353 ןכו ארדוא ל"צו אדרוא פ"שה .י"כב ה"יחא]

"ym avoפד ' possוניצנוש 'ד י"שרבו  ^yס"ד  
 D^; '"y "5 ף"ירבו פ"א י"כב ה"כו .ה"נק תוכרב
 יברעו ירוס 53 ארדוע ומכ ארדואו :ו"מ Y" תבש
 ^ ב"עס ח"ה &Yo n3 ימלשוריב nns םעפ ןכו
 y^ .הינדואד [ידדוע ל"צ] ירדוע לפנ אריעז יאני
 .[יִדְרּוא 'עו ,ונילצא sts אוהו ,'ב א ר א 'רע כ"ג

NTINם"לב) 5 אָרְדֶא ל"צ]  Fischgrüte eig. y»! 

Spitzigesג'סב יכה אמיל ארדאלו  
 וראוצב שי תומצע ינש p GUO^ תבש) השא המבד

NTTN — דא בל 

v5 ysחור הרשמו עיקרב תויזיזח השועש (היכ  

 eK תיעשי) רמא תאד המכ ךאיה תוירבה לע שדוקה
pum Cxץומא ןב היעשי , 

NTN 1*פ"לב ה"כו אָדֶה=)  ^bםה ,הלא  (diese, jene, 
 תרמא אדה 4^[ ףוסב ג'פ תוכרב ימלשורי

 ,ב"כ ד"פס ןיבוריע ימלשורי oss איה אדה איה
 ,(םימעפ '2( אדא איה אדא איה אנת חכשא

NTN2*ןירסיקד (ידיא) אדא יבר (יטרפה םש) , 
 רב אדא 'ר ,יבוב אדא ,אשמש אדא

 אדא 'ר ,(ימיבא) ימיב רב אדא 'ר ,(הבחא) הבהא
 ימלשוריה אובמ הז לכב y ques" רב (ידיא)
 ק"בב אלייד אדא ,('כו א'סד) לקנארפ ז"רהמ ןואגהמ

 ,אלאיד אדא Db ר'מבו .ט"יק

 ,Ofenkrücke 8061812012, אדוא 0/53( דוא

 וקיפהל רופא רבשנש (ףופכ yy -כ\ ע'לב
 תא ןיגיהנמ ןיאד 'מגב ןיי ידכ .איבמה 'פב ^3
 ןיפרוגש ילכ דוא p Cv^ תבשו .גיל הציב) המהבה
 ןירדהנפב ןנירמאד אה לבא ה"יחא] (' .רונתה וב

yuטוקליו  movדחו ישיבי ידוא ירת ט ש  
 "yu" דּוא) אוה מ"למ אביטרל ישיבי ודיקוא אביטר
 ה'עב וניברו )03 ,'ג הירכז ^w ,'ד םומע ,'ד ,'ז

 bp] סרג 'א bp 'עב

TN Clס"לב)  NT?ע"לב  <> (Fest,הנשמ  
 "& (Vy םיוג לש qms ינפל ז"עד אמק

^p Cיונכ  "anbתנשב קוספ לע םוגרתו םירכנה  
 «sn ןירמאד msn (C2 יא רתסא) וכלמל .שלש

 . היל הוה אדיאד

 NT'N פ"לב nt] יִא ירבע 'לב] .NT'N—À N'TN רק
T" הזיאב םוגות Cweleher, e, es, 

 םיכלמ) ךלה  O^ v^ swהזיא ,לזא אחרוא אדיאב
 ןוהנמ ןידיא )008^ תלהק) רשכי  animןושלבו

 ידיא (:'ו הגיגח :טייל םיתספ) דומלת  "TNIהז 'יפ

  amהכיא 'טב ןכו ה"יחא] ( CN C8אדיא יל אָמחא
 אזיעד איה  אדיאו יתרוויח אזיעד אצבוח איה

 "ע) יתמכוא  CN jun.אתעיב איה אדיא :םש

 ח"כד ב'פ םיחספ ימלשורי  Y.אד רמא אדייאו
[mày אתבוח ידייא ג'עס כ"ד ה"פ הטוס ימלשורי 

"PN שילב [הֶז .יִא ירבע 'לב] ןיַד יא pTNU 
 ? (wer, woירקתמ ןידיא .ב"ל דימתב

  -- Dun,רישע ירקתמ ןידיא --רובג ירקתמ ןידיא
H EO SDEE LLL ——E- 

 ןיגרופ זעול יציבל יישרו (um ni) אקרחמ אדוא םיילבו .וילד א'ח סוריוזית סואיניזיג יייע ימלשורי םוחנת וניבה ןכו ('
frs fourgonתואחסונ יתשכו אדיע יכ ,יז ילשמ 'גרתבו )3 .רונת לש דוא 'יפ  Diיורי 23 ז'עב  D'b ayבייכד . 

 טוחו הוקה אררוא סייל הלמה m mnm אררוא חסונה 373 יב ארא (ym )5 .ךלשנ ץיפרשבו ה'יפדו va ייכב היב (

 y ornamentum ר'ילמ הלמה תרזגלבא רמצ וא ןהשפ לש ףיירהמל שייטע my יייעו .הארכ ןיא ,ה'יעק m ר'יטב זימיר יי
 .ריפד ייג ןוכנל הייכ )5 .יז רצ
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 45 מ"בב Gehlauch, Gefüss) 2! ע'לב) איִדּוא * |
 (אידוא : י"שר) .איידוא חכשא אמא יגר

^p. omילכ לאעמשי ןושלב  :nem 
SUN | 

(damals, alsdann) jTN 708יב) לאינדב  ^ Yo 
C^ s^ avירבע 'לב זא ומכ םוגרתבו  

 eI ^D ןידא ש"לב אוהו

Gur Zeit, noch immer adv. ידָע = כ ןייִדָא'] x 

 ל"א .ח"ד 'נ הכלה ד"פ תוכרב ימלשורי
 הכלה ב'פ תוינעת ימלשוריבו .וזל תא ןיא ןיידאו
 'שוריב ןכו .וזל תא ןיידאו ל"א אתיא ג'ע ה'סד 'ב
 ט"פס ןיטיג ימלשורי :ה"עד 'ה הכלה v'e הליגמ
 האיפ ימלשורי ,ייל תא ןיידאו ד"ע נ'ד " הכלה
 א'פ ןישוריק ימלשוריו yy ו"טד 'א הכלה א'פ
 ןיידא םיפלא ףלא ןכ השוע 'יפא : א"סד 'ז הכלה

unbדובכ  meseימלשורי .עיגה אל הרותה  
 תרתומ איה ןיידא y ז"טד 'ב הכלה א'פ הטוס

 ,התיבל

bewültigen, JJ» טכ. ,:Àh» s (ע"לב TIN 1 

(unter—erdrücken (das Feuer) ausblasen 

 ןישוריק) ןיסחוי 'יד 2023 היכודאל אמלע ילוכ יתא
 היעשי) ובכ התשפכ וכעד ומכ ותובכל p^ +.א'פ
 הייחא] .(אכתאב ןניסרג תואחסונב ב'ַא) )^ 25
 אל םיופסה 'סויגש רחאמ 3" דיב אוה הנשמ
 אגלפל אטמ יכ איה ךכ 'סריגה ןישודיקבש ךורעכ

sim]ל"צ) ,ארונ אלק אמו חשפיא  Guיב  
 רחא השעמ םש דועו .'כו ירטא ןנבר ותא םרמע
 לעו 'כו אנאו אכתא אמלע ילוכ אנדיאה . . םייסד
 יכ איה הגגשו. אכתא ומכ ךדא יכ רבסו 3/5 ןויכ הז
 [Tisch ?US] לאעמשי ןושל «asp ^y אכתא

qnowןיכרעבש 'לפה לעבש האילפו  ciתחטונ  
 ! [פ"שב אצמ אל ףיסומה ברה

Nach ש"ב ת"א, = Permutation Dp). TIN 2* 
  (Centsp. = Dan. 5, 25.ב"כ ןירדהנסב

 ךדא ?nb תטי ןוהל ביתכיא 'טמיגב בר 058
venaeאנמ והל שירפ יאמ  senןיסופו לקת  

 ם נא תטי תועטב 'ד ,'נ mm 'מבו (םש יישר ייע)
 ,(םש כימ (y ךדא : םנא תחת ל"צו ,טמחגופ םנא

 דומלתה לכב (dieser, e, jener, e T1 'N) ְךְדיִא ג
 ,וייכ :בייכ םש יייעו (D mox"2. ךדיא אינת

  imo maniמיב  v5ושוריפ (םיטעפ הברה דועו :

LY 2% E" Ww , Y im 
- ND , 

: : T IN 
1 2-8 , 
2 ML LA 
nd 
 כ

j^ ptםדא לש ויפ ךותל סנכנ םולשו סח םאו  
 אלא ובש תוימומקע en" םילכואה Dy ךשמנ וניא
 תצעננ אכה ND'U ץעננד אכיהו ami ץעני
 א"ס .('האיש האיש חש pns תלעננ טחמכ
 schwarzer, iL + פ"לב] האיש האיש חוש

[unglückseliger Spitzdornןניסרג תואחסונב 278(  
 +(ארדא

 Gene םה שוריפ ס"לב ה"כו) N12] ל'צ] יִהְדַא *
 אנת יהדא : ט"כד ד'פ םיאלכ ימלשוריב

 ט"יד א'פ ןיבוריע ימלשוריב אתיאכ NT ל"צ
 .ג"עס

 ON 'ע ovy יכהד דע ומכ ייפ יִבָהְדֶא *

 y/o3 ,Wasserbehültniss הידּוא ס"לב) אָתוָוְדִא

 Fluss, Flussbett iy AJ םיברל «

Wogen, Wellen von der Z. Wurz. ND'UTN = 

ud, vad, fliessen, aodha, Gewüsser, vaidhi Fluss) 

 ג"רבו (:א'ג הכוס הששו השמה לילחהד i2 אימד
 ןהש םיה י ל גכ אתוודא b Ci^ 22 ןיפתושהד

maלכו .םיבעה ןמ ותרהטב עיקרה ומכ תלכת  
 לכו םונרת +.'מ «a הימרי) ןורדק לחנ דע תומדשה
 'פב הדנב לפנ ינוידידב הזה ןינעב א"יו .אתיידא
 פ"שה 'סריג ה"יחא] ,(.זיסד) התארד 'מגב תוקונית
 אימד אתודיא י"כב לבא אמיד אתודא הכוסב

p^)ביפר  G'»י"כ 'סריג ךכו אתוודיא ב'בב ןכו  
 ןושאר סופד ךוועב לבא אתוודא ר"ב דיל "ו
 תיעיבש ימלשוריב אוה ןכו אתיידוא ל"צו אתוידא
 mpm ^ qus ע"ייעו) א"ע ח"לד 'ב הכלה ח'פ
 p^ אתיידוא ימיסוזל אתיחולצ בהי יחסמ לע
 שכ\< לאעמשי ןושלב רמוש יכ ,ץחרמה רמושל
 ava nnm »5 5! ,5ככ! לאעמשי ןושלב ץחרמו
 י"שריפו ינוידרב ןניסרג הדנב ךורעה תסרינ לש
 oy איה תיסרפ הלמש רקיעה אוה ןכו ,טיט

.Sehmutzתופסותב ןייועי  TDעו רשא ה"ד :ו"ס ' 

 3 ףכ

(eine Art Dattelgericht T yon NUN * 

 ט"מד 'ו הכלה w'b תוושעמ ימלשורי

Pa: Ne: riget 

 — ןהישאר ידיצ ינשו ןה ןימוקע גד לש

  aliad i ze 0ו )אנ שדרש .+

 שיר ג'פ תבש ימלשורינו אידאד אכניפ בנ'ע

 אזרואד אכניפ :ומוקמב בותכ :ו'ד 'ג הכלה
(Schüssel mit --הארנ הז יפלו  jpn5וריב ' 

 ,'א ךנפ 'א Up" אסיידד אכניפ ל"גה תורשעמ =

ws (tיוגל  visי''כבו .דייל  yaתש  mes neהאיש תש ב''ה יייכבו  a v32ע"פרשו ר'פדבו האיש אחיש תש  
 ייא 'צנוש 'פדבו דחו ץוקע pp 53 ארדא ןכו "yv רוחש ץוק פ''לב אוהו םינפכ ינוכנ רתויה cim רתוי y" שבושמ

 דוע 'ייעו  .םייונשה םש ys" : גיע Y תבש סייד y" םינפב אבוהו D aom^ ידיאל דג לש םצעל : ארדואל םוקמב

 .'ג חש יעב וניבר ייפו ייג



 by אל ןנחוי 'רד ושרפל יתאב ינאו ,ל"כע ג'עצ
 לע אלא ןתיול םהש ושרפל יאק םילודג םינינת
 ל"ר אוהש רמאו יאק אמיד יליזרא ןנימגרתמד אה
 קדקדמש המ nn ןתיול אלא וניא אמיד יליזרא
 ה"עב וניברש עודיו .ןתיול 'יפ יליזרא רמול ל'ז ח"ר
 ילידא b^ הפ םג ןכל ל"ז ח"ר וכר רחא מ"כב ררגנ

ce»ןתיול הז (ותסרנ  "py Nor yyרירש  
 = י[ןיכרעבש

OMenscl) DINפב הנממ חקולש המדא םש לע ' 
 ,םד ,רפא PUN ,רזעילא 'רד אתיירבב 2^

 ימגב אלזמ היל תיאד םדא 67 הטוסד ג"רב ,הרמ
 םדאכ המהו 6'ב) ק"בד ג"רבו (:ב'ג תבש) המהב המבד

 ר"בב 'כו ןושארה םדאכ (ז י'ו ישוה) תירב ורבע
 רמא mm וז בל bn» םדא םרכ לע ,(' ט"י פ"סב
 ביתכד םדא השא תארקנש וניצמ ןכיה אנוה בר
 ןגימגר תמו תיב תבשל םדא תראפ תכ C^ iv ייעשי)
 ב"כפ ר"בב אתיבב אבתיד %אתתאד אתחבשתכ

QU2)וארקנ תומש 'ד ג"בשר רמא ג'י 3^ 'פבו  
 .המדא ,אקרא ,לבת ,ץרא היתופוקת 'ד דגנכ (' הל
 ב"עס ה"סד ' 'לה Ye תוינעת 'שוריב ה"יחא]

YNןב ,אוה בזכמ ינא לֶא םדא ךל רמאי םא והבא  
 (by תוחתל ופוס ינא der ,,Menschensohn) ( םדא
 אלו רמא אוהה םימשל הלוע ינאש ,וב (תוהתל
 ^ ןווכמ שיאה ותוא לע יכ לילעב הארנ ,הנמיקי
 םע םיחוכיו םימעפ הברה והבא 'רל היה םגו והבא

Dnאובמב 'ייע השדחה הנומא ישנא ויה םהש  
 לכ רשא ןואגה ןייצ אלש אלפו : ט'נד ימלשוריה
 ,[ל"נה והבא 'רד ארמימ אוהה היל סינא אל 'שוריד זר

 ירווכב (הטמל y" םודא עבצ ךורעה .תעדלו םדא
 ןנתנש pas (:ר'כ (mea ישיבכד יריפו ימיראד

 א'פ .(* אקריב ישיבכד יריפו ,וב אצויכו שברב
 םה ינש םוימו םינבל ben ןידוצינש רתלאל םיגד

ponasיאדוד ושמכנש ישיבכד ירפו םדאתהל  
 D'IN תלמש הארנ ילו ה"יחא] ,והנינ ןמוי ינב ואל
 zerstückeln, gliedweise 5 e] ע"לב [OT ומכ

zeneissen]רוס 'לב התארוהש " ^aחתנמ  
 ןכו .הציבב ויתובר םשב י"שר 'יפ ןכו םיחתנל

 םרֶא — TTN דל
 (qim) ןמ nummo וז הלמש הארנ ילו רָחַא

men יתשמ הלמה הרצקתנש ל"נ רתויו n^n] 

 JD y'bs = ךאד 3 תפסוהב אָד ןמו תיא ומכ יא
 ,[הז ^w ךדיא = ךאדיא ז"פלו הז רמולכ

 לאומש רמא «Reihe, Ordnung, c? sb) יִבָדֶא
 יכרא ןיסרוג שי ,(' יכדא יניב אניכס יאה

 ^7 ימגב .ןינמוט 53 'פב Reihe) 600% י"לב)
 ןיצעונש pip 6: 'ג תבש) רמוא הירזע ןב רזעלא
 C אתריזג יב ,הרמושל ידכ ןינבה יכבדנ ןיב התוא
 םינק ןינבה יכבדנ ןיב שי םאש,, ימד ריפש ינקד
 הלחתכל הלטלטל sme םינקב pos היהש וא
 (.'ג ב'ב) ןיפתושהד ג"רבו C "propa אמוג השוע ןיאש

neoיכדא יניבל הריתי , pa ^bתורוש יתש  (C 
 הדגנכ mos לש mw ןאכמ mus לש הרוש

nemעצמאב ללח  [ה"יחא yy iש"מו יברוא ]. 

Erwühnung Gottes, d. i. TYSIN =( הָרְּכְדַאי 

(der góttliche Nameד"פ "232 "שורי  

 אדחו אדח לכל אקפסמ ךל תיא א"ער ה"ד 'ג 'לה
 ,הרכדא ןוהנימ

 ירשתב אתלתב :ה" (n^ dasselbe אָתְרְַּדַא
 ,איירטש ןמ אתרכדא תליטב

Gartenkresse, Pfefferkraut, אָלְדַא p'53) *לֶדָא 

Gepidium persicumה"פ תיעיבש אתפסות  

 'ע oy .,קריכ ןדינש לדאה םש .לדאהו ןידטאה
 דע .

Ungeheuer eig. plump Jol (ע"לב ovs 

  (und sehwerfállig Einhergehenderאמיד

i33הניפסה תא רכומד  v3)ד'ע :) m ^bןתיול . 
 ונינפל ה"ידא] ,(יליזרא ןניסרג ןדיד תואחסונב ב"א)
 אכה םילודגה םינינתה תא םיהלא ארביו אתיא
 'יפו 'כו ןתיול הז רמא ןנחוי 'ר אמיד יליזרא ומוגרת
 לאננח וניברו) םיבש םימאר אמיד יליזרא ם"בשרה

^pקחומ ל"שרו (ןתיול  mהנה בש"פה לעב בתכו  
 ןנחוי 'ר אהד לכ ןיעל הלגנ .prie ל"שרש םעמה
 יליזרא ומוגרת אכהד אהד אידהל עמשמ ןתיול רמא
 ןתיול הז b^ בתכש ונבר ירבד התעמ רומא יגילפ

ws )1ויו ייכב  viלבא עיפדו  v3יכרוא .ביבו יברו א תבשב ומכ דיל . v3)יניב סרג יוה קחצי וניבר,, ייא בייה  
 ןויכו םינפל האב Dx) אובמב יייע והילא ריכב השמ)  ךורע v5 sb וז ההגהש לילעב הארנו שייר תואב יכרא
 םוקמב דייל vi33 תמאבו ךורע לש ןיסרוג שי  ה'יכ ילואו יברוא אלא ותסריג יכרא אל TW שייירב תמאב סרגש יישר לע

 ,Y יייכ ייגל : טייס ייטיג וניבר ןייצ םשש יא חט יעמ עמשמ ןכו (ףילא רחא ו'יוב Dt קר) תבשב הייכו יברא ייגה יכרא
 .שימו wma יב עיייע (? .חלצת אל תייב "גב הלמה תרזג ךא .יברוא יניב ג'ונבו .אתדח אתיבד היברא יניב ע'פדו
 תאלהו wy n'3n ג"מד ע"מב ירמאמב (* .ביבו תבשל «vba nó (* .שייע Yu םשב ייחב א'יבשרה איבה הז לכ )3
 יול א"כפ ר"בב )9 .םש ןייע' הלא םירבדב דומעל הצורש v ר"הדא ןינעב ל"זר ירמאמ לכ לע רואיב תבחרהב יתקסע
 אל וניבר לצא לבא ,המדא יעל ךייש היה ןויצ ךהו .ץראל ייגה vui )7  .וניבר וריכזהש ילבמ ומשב ןכ ייפ כ"מ לעבו
 "sw תמאו .ישיבכד תנווכ שרפל ידכ ופיסוהל אב כ"ע וניבר cii הרסח אקרי תלמ יכ הלעהש ע"בשפה y )5 ,ררסנ

wanמ י"כב "5 ןכו ' "yםש סייד . 



 פ'טב "553 o2 ובפיה"מ  n'smwb וארקנו
 דחאו םינימ השלש םהמשיו .סנסנלא ל"צו סנאנלא
 לש שנ רב אוהש קפס ילצא ןיאו oo ארקנ םהמ
 ש"מ 'ייעו םדא דש 'ולכ «p «2 וארקנ פ"לבו .'ורי
 ד"לק א'ח סרעלּואו לצא ואבוה םייסרפ מ"ע םהילע
 ןהָאזיוועל סכחה ברה my "un .ג'יש ףלא ב"חו
 .[ךליאו ו'גש רצו ךליאו ד" דצ תויחה תודלות לע

nome) uwג'ע אילד יה ) cowהיח הדשה , 
 p יח mm אוה (' רומד שנ רב :יאקרע יסיי
 אכקוע רב אמח 'ר] יח אל הירוביט קספיא הירוביט
 הרשה ינפ לע «y רשא לכו [יסוי 'רד אמעט 'כו
 הבר ילהקב כ'ג רכזנו ה'יחא] הדשה ינפ לע לדגב

"^nתולותחו תופוק ילדגמ :םירבד שי יכ  
 תיא המ םיה «zb הרשה yw poen תודלוחו
 אל ב'עקתת 'להק 'קליב לבא .ןוהנמ היינה ןוהל
 היח איהש רמא הרונטרבמ ע'רו ,הדשה ינדא פרנ
 לעו .('ז ,'ז 'דהנסו 'ה ,'ח םיאלכ "ייע) עודי המשש
 .(ךתירב הדשה ינ בא by יכ (ג'כ ,'ה) בויא «pm הז

(Sitz, Aufenthalt ₪-> ע"לב ; 2 Mórser, FN 

Hammer QJ» y/b3 ;3 Brunnen, Grube 

 ינרת Gov 'מרי) ורירפש תא הטנו 03x ע'לב)
m"תי ןניסרג ןדיד תואחסונב ב'א) הינדוא תי  

 ס"סב יניידוא יבג לע וא אסכ יבג לע (הינדפא
 ה"יחא] Cx קימ  רבוקהד 'מגב ןיחלנמ ולאו
 'ינה np ^D גיהנמה רפסב //2 י"כבו 'מ י"כב
 הכלהבו .ט"מק זמר ג'י ב"ש טוקליב ה"כו יעירוא
 וניירוא ןמ תשבושמו וצירא 'יגה ו"מ דומע ג"צירה

Dt י"רצ ומכ הארנו ן"ונה םע ינשה ד"ויה snm: 
 ב'בב םרוג היה ע"בשפהב ב"רגהו .ה"לד ק"מ

pemיסופדב ונינפל לכא ת"לדב ןקיתו יניירא .ז"כ ' 
 ןלהל ס"ש י"כב 'יא ש"ירב i^ לבא וניידוא מ"כב
 DD DI "y'3 י"כו 'מ י"כ ^35 ,ז"כ ק"מב ה"כו
 ^3 ואיבה יניידוא ה"ד Up ב"בל 'פסות ילעבו
 דימת) אכהלו אכהל יוד ומכ ינוודיא םירפס שי
 םעט כ"או CM וד 'עב תואמגוד ?my "pt :ו'כ
 האר b O22^ השרחה יפרפו 4:הנשיה פ"למ הלמה
 אוה אתוריטנלד יניידוא םש ב'בב "יאש המ הזו
 ןיאור םשמ TUN תרמשמ אוה יניידוא כ"או אריבעד
 'פבו .[םש ב"ב 'ותב ת"ר 'יפ םע הפי הלוע הזו ,חור לכל

"bדיטק 23( םינטקו םילודג םינב חינהד 'מגב תמש .) 
 יניידוא ל"ז ח"ר'יפ .אריכעד אוה ארוטנלדיניידוא ינש
 ןיאו תוריכשל המצעמ היושע .(' תש ת כ מ אוהש
 ER ^b" ל"צז םושרג וניברו .ןהיבא ןוממ חבשמ הב

 םדה 'ע 'יע omn ימודה סרג ה"עב וניברו .םירביאל
 פ"ד "ייע .איציניוו וניצנש 'פדבו י"כב אוה ןכו

 | .[: 'ל הציבל

 םיִדָאָה ; (rothmaehen, DIN; roth sein םֶדָא*

Gothwerdenםָּדָאְטַה ג"ע י"ד ז"פ תבש 'שורי  
 ומידאיש דע םשו ;רשב םידאישמ : ג"נ 'ילוח ,םדוא
 mim ינפש ןמז לכ ב'עס ב"ד א"פ תוכרב 'ורי :,םינמיס
 א"פר תורשעמ 'שורי :ד"ל תבש yov ant" תומידאמ
 ג"ע "Ye ו"פ אמוי 'ורי ,םהינפ ומידאישמ ד"ע ח"מד

 תמדאמ התיה ט"פ 53 .םידאמ םימעפ םיבלמ םימעפ
 .. +. םודא רבוע ד'פ ם ש apr התוא ןישוע
 D'IND בכוכ הזה שרושמ רזגנו .דוד ינפ םידאהש

«(Mars) 

D'UN תערזמ ומא ,א"ל הדנ Gothe. Farbe) DTÍN* 
 jp םדואה ג'ע א'לד :ח'פ םיאלכ 'שורי

 תועובש 'שורי Wm רשבהו רועה ונממש השאה
 אמטמ 'ג ,'ד םירוכיב .האר ןבולו ems נ"ע נ"לד ב"פ

 ,םישנכ םדואב

Róthel zum 8108685 (אתמדא ס"לב nans. 

 ע"לב  [NEםתוחכ המדא :'פ תכש
 .ףצרמ onn 'ע יט ,ןיפוצרמה

 !C) םדמדא .'ו 'ועובש (.hochroth, bh) םֶדָמְדא*
 ג"נד lo 'כוס 'שורי ,םימב nen ןייכ

 ,םימודאבש םדמדא ר'עס

(eine Art Trauben, rothe und essbare *3BYTISTN 

 ןישטו .Pastinaken = p«2 pl ע"לב)
mmsאלד  C mnbsbהביתה ןמ אצ 223 אישותי  

 ריעה ותוא 'יפ .[ד"ל ונינפל] (ה'ל ל"צ) nib פ"סב
 ינמדמדא סש ןילבג אקוני םש דליתמ דכו ער הריוא
 .ןישותיה והולכאי אלש וחומ ןיכסו ןינממס ןהש
 .איפפומב תוינמדמדו ןבדבד 'עב en^ רקיעו ה"יחא]

"yכ'ג  'y3םשב כ"מ  [^w 

 .ב'יק :ז"פ ןילוח 011606 (Farbe תיִמּומְדא*
 'וריב יִנְומְדַא ומכ אוהו תימומדא הארמ

 ,מ"למ yy הפי םע ינומדא p vov א"פ ריזנ

fabelhaftes Geschüpf, Waldmensch) nen יִנדָא 

  mn (ergmünnehen'ח 'פב םיאלכב
 mn א"יו .םירעיב םילדנה םדא ינב b" ('ח 'שמ)

nemינבל  ensה"יחא]  men "noתצק םימודש  
 םייסרפו םייברע םיבתוכ םג רפסל וברה םדא ינבל

ws )'ןוכנל  v33יב ו"ו  y"bmייפ יפלו )* .ןהב ארוקה תא חירטנ אלו ןאכ הברה םירפוסה ישוביש 703 ראשב לבא  
 קימל ה'יטגר י"כב לבא .ק"מל יישריפב םג ה'יכ ( רהב בשוי 009/% י"ל אוהו הרשה י ג ר א יינה 'קיעש ליי ילוא חז

 JM תוא ג"פב הזה רפפסה אובמב כ"ג y"' ז"י רצ קימ יישריפ לע ורמאמב רעבמאצ ב''ד בר ש"מ יייע 'יא אכפיא

5* 

n 3- T À " 

 mnm י'שריפ הומדא ה"ומדא :ח'ל ז'עב
p j 

4 



ww 

 המבד ג'סב .Malve s. Art) ינרה) 2TN^ צא

 ,(* ינדא ימנ יא Cm תבש) ןיקילרמ =
 , DU "mpi» סרג ה"עב

 Macht- Joly פ'לבנ [יִריקְנודֶא [box ( יקדנדא
;haber , |קָנּורָא ' Fürst, Regent (Tlm.) 

 b3' ךתרגאב יקדנדא  כותכ ליז !M) פילב
 pap ^p 6: 'פ ילוח) המהב ינמיסד 'מגב תופרט ולא
 ריעמ ל"ז ןשרדה השמ 'ר יפמ יתעמשו אוה םינודא
 qu ןכש ךלש הדגהב יקדנדא mes ליז (" אנוברנ
 ךתרגיאב ןינושש שיו .תושק תובית תודגהב בותכל
 ב'א) תורומח תובית תרגיאב בותכל qm ןכש
 פרוג 'לוחב ה"יחא] (יקנודא ןניפרג ןדיד תואחסונב
 .רש שממ יפרפ 'לבו רקיעה אוהש 53 יקנורא
 יפל יקידנדא וא ךורע לש יקדנדא nnm .לשומו
 ק"דרו י"שרב אסריגה ב'כ זמר 3^ 'שוהי 'קליה 'סריג
 אוהו יריקנודא ל"צו אוה ס"טו יקירנודיא ('ג o ישוהי)
 שי רשא םידבוכמו םיבושח םישנא יסרפ 'לב שממ
 .[םי בוש n 'שוהיבו 'לוחב י"שרפש הזו or לאל
 CWasseruhr, eine Art Spritze [22N ל'צ] קַדַא

c y/53 eig. Rüuber, Murmler)ןילעמ  

 ןיפיטמו יפוידב ברה סרוג) Ü קדאמ ןיפיטמו יפוידב
 תואהסונב ב'א) +.ד'ק) ןיבוריעד yos (קראמ
 ןיבוריע סם"שה י'כבד עד ה"יחא] .(קרא ןניסרג ןדיד
 י"ב -י"שרבו 'מגב ש"רב SW ןכו גרא D^ ביתכ
 קדאמ ביתכ ף'ירב י"כבו ,גראימ ש"ארבו .ף"ירבו
 px ה'עב לש וכרד יפלו ,(:ה'ד יבוריע .סידב יייע)

"ywסרג תמאבו תוכיישה תומוקמב תואחסונה  
 ,ש"יר תואב קראמ יפוידו ,[סרטט ,סכפרא 'עב וניבר
 ברה סרוני ךורעה י"כ רפוס והזיא היגהש המ הזו
 סרנ ה'עב ןתנ 'ר ברה ל"ר "קראמ ןיפיטמו יפוידב
 "האב ןוילגהמ ! לבח לבא ש"ירב קראמ יפויד ךרעב
 םיסיפדמו םיקיתעמהו רוביחה םינפ ךותל וזה הגהה
 יניעמ כ'ג םלענו שדח הז האר .הזב ושיגרה אל
 קָרֶא יִמ אסרינה רקיעד ל"נ דועו ,ב"ירו יפסומ ברה
 ברה ינפל כ"ג התיה תאזה 'פונהש הארנו (נרא ^5 וא)

 קרא — ןדא | ול
 יוסכו C13 יניידוא אלא םהיבא םהל חינה אל
 ןיכירצש אוה ןמצע תמחמ יניידוא אהו עצמאל רכשה
 ידכ לבז וב לופי אלש ותוסכלו רובה תוקנל רידת
 םילודגה ןיאש פ'עאו םייקנ םימ DU ינב ונקיש

pnusםושמד יניידוא ינאש עצמאל רכשה וב  
 ותוסכלו הירוטנל יצמ ןטק os^ עצמאל רכשה יכה
 ,ותושעל ןילוכי vs תאזכ הכאלמ היל רמימל יצמו

73gןדָא  jiאָנְדַא פ'לב  "n (Ohr,ךונת לע  
TN םורכ לע. (Com nw) ךזא = 

 יהוזג היל wm ינדוא .ו'ק 'רדהנפב ןכו ה"יחא]
mה"נד ר'פ ינש 'שעמ 'שורי .'ב ל מ ג 'ע "ייע  

 :שארב הכיא 'דמבו Den .ןינדוא עברא ב"עס
 ב"עס ח"ד ו'פ תבש ישוריב .אברגד (Glenkel יונדוא
 .הינדואד [ארדוא ךרע p mmy^ ל"צ] הירדוע לפנ
 תבש) לגרחה תציבב ןיאצוי ג'ע ףדה עצמאב םשו
 תרדעה רחאלו .לוגרח 'ע p" .אנדואל בט (.זיס

 .['ב ן א 'ע "יעא גו א :'דה

 ₪  vMע'לב  vos Loהטיא = 45
Weide; ivíivow, von Weide ge- 

(floehten,תבש) ןיקילדמ ןיא 'פ תבש 'נשמ  C»אלו  
 יניממ ןימב הוהתמה רמצ ןימכ 'יפ ןדיאה תליתפב
 ('ג חא 'ע ^3( אניוחא 523 השריפו ה"יחא] ,(ץעה

 .[אתינריע 'שוריבו

Wasser- 2», 5/53 תויתואה ףוליחב oll N2TN 

(behilter,ימ 'פב אימד  Cwרד 'מגב ' 

 יטבא אנדוא (b CP^ תבשד ג"סבו(.ב'כתוכרב) הדוהי

 שיו םימ לש Wasserversammlung D] פ"לב]

 ND'3N ס"לב] אימד ('אנווא ,ןהב , בותכ םירפס
 +[ 0 - 1 ,o פ"לב

 .adv) 6 אָנְדיִאָה ; 25% אָנֶדיִע | .3D אָנְדיִא*
 אנדיאה ^D: 'מוי ,אנדיאה יכ : 'ד 'כרב

 אכיאד אנדיאהו .א"ע 'שודיק .אוה ירופכד אמוי
 : ו"נ ןיטיג .אנדיאה דיבע אק יאמ : ד'פ מ"ב ,יאמר

 ,אנדיאה דע

mu (iייברע הלמ דיפל הלאה םישוריפה ונבנ וילעש דוסיו ב"בל ם"בשרה ייפב  pyהנורתפש (תופלחתנ יאו יעו)  
 דע גיפר 33 רמאמ ןבו' הבישי םוקמ הנושארה הארוה vy יתערלו .הריפחו ראב דועו תשתכמ my הבישי םוקמ
 ובושיוותלודג םוקמ יישר םשב כ"מ ייפו ןיידוא תיבל Dow ןיירוא תיבל עיגהש ןויכ . . ןיירוא תיבל עיגה אלש
 ס"טב יישרחה יופדב לבא pus" ה"כ )*  .ךוירא 'ע רחא ןוירוא y my) יייעו si ןגפ sym ןירתמ יעב אבוה וניבר ייגו
 ףוסב םש סיר y"' אנדא D' ייכ (nat :ד"נ דצ יוכרב סייד יייע D V/33/ כ"ג W^ אנדוא ייגו .תמש ימ יפב יובותכב
 an cm" יוכרבב לבא תבש פוס 'חסונב «m )? .ינוואב וא ינדואב 5n אימד ינזואב ייגה i60 דצ 02325 vom רפסה
 ןורתפ ןהל שי םיגפ לש תואחסונ יתשלו .תבש n5 cb ייישרבו ץירבו תבש ףוסו 'וכרב ף"ירב הייכו אנגא תעטומ

 ינארא יינשיה יפדב ]ירבו ש"ארבו 'צנוש יפד ייישרב לבא ינאדא ג'ונבו ימ "53 n/3 (+ .םימ הוקמ םירומ פ'לב יכ דהא
 mai תתימאל בורק רתויה 'טסקוב conn לש ל"יתמעב ואבוה תונוש תואחפונמו )5 ox yy וניבר 'יגל בורק הזו

 ריפד ייגב m3 (! wp ^ yp ,יא קדצ ,יא דקרפ ,יב דגנ ,יא רד 'ע דוע oy )5 .ונינוקית יפל םינפ לש ייג הלמח
 ייפ קתענ םשו ,קדאמב ביינש ק''העבו קדאב עיפדבו קדיאה ןמ יבושמ ביפ תבש יתפסותבו v/D ,ב"פ יילכ שיירב הייכו

 .יפויד יעב ע'פרב אבוהש וניבר

 קו ב רוש רבב צו רוס ל ג ברכט ב2



 אלו דבכנו רקי 'יסרפ 'לב b" הניעמב הירמל היל | קרא הלמו oe הבית טימשהו קרא סרוגש רחאמ 'םומ =
 ,ךלמרדא 'עב וניבר תעד ןכ

(der 12. Monat (der 9. Mon. 59! (ם"לב "TN" 

  (Adarרדא .ןושאר רדא 'ד 'שמ א"פ 'גמב
 DR : ט"י ה"רב ,םירדא ינש YD "103 ןכו .ינש
 שקל 'ע ןייע רדא אוה ןיד ץניי אדחכ שיקלו ריכב

  Gm onm) j'שורי ^ i'e nשיקל ריכב : ח"גד '
es רדאב 

 648006 וא Eiche רֶדַא אָרְדֶא םילב) רֶדֶא
(Ceder(. 273 הייר) ןיריכמ ןניא םאד ג"רב  

 (G&0poc, Ceder. (* סורתק ,זרא :ןה םיזרא ינימ 'ד
yyיבד ,ארדא בר רמא סורתק יאמ ,שורבו ןמש  

 wp .שימלוג הל ירמאו אגילבז ירמא יליש 'ר
 השע C ח'ק ידהגפ) לובמה רורד 'מגב קלחבו .שימלוכ
 יבד ,ארדא (* רמא בר רפג יאמ רפנ יצע תבית ךל
 הל ירמאו ,אגילמז א'ס .אגילבז ירמא יליש 'ר
 תואופרב ארדא ףרט — .סורתק רפנ 'גרתו .שימלוג
 [ויסכנ ומייקתיש הצורה] C טיס 'ישיג) וזחאש ימד
 [ימנ יא . םורמב רידא 'מאנש] ,רדא ןהב עטי
 ברעב תויהל לחש ט"יד ג"רב הציבב :המשכ ארדא
 jn השעי 'ה םורמב רידא ייפ CY5 הציב) תבש

 'ליתת) ביתכדכ םורמב n ינפל הבושח איהש הקדצ
 .ףקשנ םימשמ קרצו חמצת ץראמ ^now G ,ה"פ
 חלשמו לודג אוהו קרס ינליאמ אוה המשכ ארדא ייפ
 היח ןיא םרכה הב גייסמ םאו הברה םיפנעו תוראפ
 ^5 ב'א) .(6* םלועל רמתשמו הכותב סנכיל הלוכי
 [80% = Eiche [ תפסונ 'א תואו זרא ןימ ןוי 'לב
 (יט ,יז רתפא) קוספ לע 'גרת ,םירזח לכאמ וירפו
 ה"יחא] .(ישירב בלטצי רמא ארדא אנוברח רמאיו
 אגילבמז ym אוה cow ל"ג אגילמז וא אגילבז
 ל"צ הז יפלו SUN 'עב ונשריפ רבכ ה"עב זמר
 רורב יל הארנו .אנילבמז : אגילמז nnn ונכרעב
 ^m י"כבו 'רדהנסב אתיאדכ אגילבמ וז תחת ס"טש
 ,(וז רפח םיסופדבו :ו'כד ס"ד 'ייע) אגילבמ וז כ'ג
 אגילב תלמו (אגילבז nnm א גילב וז "גה רקיעו
 : פ"לבו «pe y תארוה לֶאעמשי 'לב ג

 eros yy ] שש 24] שימלוג

 ,שקשקמו לוק vowel yen 'לב bo אוה
 ימורו י"לב כ"ג אוהש סכפרא ןוימדב ןכ ילבה ארקנו
 "3( תויפ יתש ול שיש םימה בנג ולאכ בננ

oer yvםימ אלממו םיבקנ םיבקנ ותיתחתב בקונמו  
 םיבקנב ןיאצוי םימה qp ןוילעה e^ םתוס םאו
 ןוילעה קקפה לטונ םאו םכנג ולאכ היהיו םינותחתה

penלוק עימשמו ףיט רחא ףיט טאלב םיאצוי  
 ותואמ םימ meno רתומד ןניעמשאו .שקשקמו
 ןנישייח אלו ילוח ךווצל תבשב קרא ומשש ילכ
 se sum םימ .on רחא ילכו .-- אלק ידולואל
 כ"ג ארקנ תעה ןיועשמ םימה תדירי יפלו ףיט
 םימ 3x3 .'מולכ 500806, elepsydra 'ורו י"לב
 ידמו .רהוארעססאוו א"לב ומשש ny ןבא pe אוהו
 ^m : 'נ 'וכרבל א"בשרה b^ רכזא רכז וב ירבד
 תוצח עדיל רוניכב .אנמיס דודל mme ל'זו רונכ
 לכ ,ילבו כ"ע תועש.ןבא אוהש ן ג א נ פ ןוגכ הליל
 ys >< ובליפ  OUS אוחו ןאגנפ ל"צ קפס

 .[ש"מל הוש הארוהב

sich 23כ ע"לב. == anschliessen, anhüngen) p 

 , anschliessen, sich annühernאיקּודַא ס"לב

 . (daher übtg. Ecclesia Ansehlussןיקודא םינש

jr ms םינשד '533 mna ןיקודא םינשו ספוטב 

 ( ,6 ' oaייד יכיא) םמצע לע םרוע דפצ  Cn'גרת
 ןיקודא :םש ןכו ה"יחא] .ןוהימרג לע ןוהיכשמ קידא
 םשו .וב ןיקודא :ז"ע ב"בב ,תילטב ןיקודא ,וטשב

  :myקרה שושב ןינעה הזו ,וב םיקודא ןיאשב

 ; .[וכרע 'ייע

—p p7Nקידא . [ctrh. aus p'INN] p'TiNס"לב  

pTקידא לעפא לקשמ  hinschauen,eig. 
hinwenden, die Augen)קידוא  Cדיג 'פב אשדב  

 ינפ לע ףקשיו (: ה'צ (r^ םדא חלושד 'מגב השנה
 (חיכ ^m ישארב 'א) (* 'שורי 'גרת הרמעו םורס
 (זיט חיי םש) םודס ינפ לע ופיקשיו ןכו .קידואו
 ןהמ אצמתו (ויט 5 "20 ךשדק ןועממ הפיקשה

cקד 'עב שרופמ 'א אלב  Ln] 
- 

 * *TNפ"לב \) Gwerthvoll, schützbar == 2רדאר |

(iאעזבב דוע 'וא יילוחב . *) יא ימלשורי םוגרת רוביחה הזב מייכב םינכמ ונחנאש .ןתנויל סחוימה 'גרתה וניבר הנכמ ןכ 
 םשב ןתנויל סחוימה 'גרתה יוניכל תואמגוד (ny ,ןושארה יורי 'גרת לש הרודהמ ןיעכ אוהש יב יורי יגרתמ ולודבהל
 ה"כו mw יאמ הי"ד .זיל cx יפסותב ה"כו סורתק cya היכו (* .הימד כ"ר ידלות y" 'ג םצ ,ןורתפ yy ימלשוהו-
 םדרוק םודרק םינשיה 'יסופדבו : םשו «QU דצ הירל ^D 7 סור ד.ק po יב ^vox) n םימעפ bU ייכב
 סורדק ןמ ראות אוהו ןינורדק םשל 'ב יירתב ןוכנבו סיטב אנודרק דיי ín יישארבל 'א יזרתב ןכו סורדק 5n סודרוק

won)%500ו90א . oxסורדק 'גרתב 03 איבה יפוי ללכמב  yתעטומ יוגה ירהנסב )^ .עיבשפה  SDNארדא אדא בר  
ayימ ייכב ןכו םש תוחגהב בייירגה  UU Cw nUא ד א  NUNםימעפ ארדא אצמש רפוסה ןקית אוהו  "yםש ס'ר . 

 :בייעס ve יציב לַע ןויכ )5



 הסרפ 'ת לע הסרפ 'ת היהש 215 רבדמב רבוע היהש
 das Gefolge, eig. Umgebung] e ןיכורכ "«"

 ןכו הינש ןכו העלבו הנושאר ולש [איכורכ ס"לב
 (* mena לש תורוע אבה vesn ול ורמא תישילש
 b nis"' אבה ל'צ ךכש האונ ילו הייחא]
 n5 ל"נה תועובשל י"שר ny .המהב לש תורוע
 ילו .אתדירא ןניסרג 'נירחא אנשיל . . . אתוורוא
 שחנה רובסיו ןכת תואלמ [אתרידא היגהל הארנ
 ,ושע «p עקביו וסירכ חפניו םעלביו moni ןהש
 , .ןניפרג ןדיד 'ואחסונב ב"א) ץלחפ 'עב 'רופמ דועו
 (תוורא 'למ כת תואלמ תואלבטצא י"שריפו אתוורוא
 השעמ איה ךכ 'מוחנת לש 'שלה ןונגיס ה"יחא]
 בז כ רבדמב ל"ר] םש רבוע היהש ךלמה רובשב
 אתיארכ 00,5 «pim 335 ל"צו ,חלשב 'תליכמב ןכו
 הרבעו [ה"נר זמר חלשב 'קליבו ר"כ פ"ס הבר 'ומשב
 Ye mn 'שוריב] .שחנ העלבו ולש םיבורק
 לבא ןירבק עלב ןילמג עלב ר'ע ז"לד 'ב ל"הר
 ןינורק עלב Ty ר"לר 0 'לה ג"פ תועובש 'שוריב
 ץלחפ 'עב ה'עב וניבר 'סריגכ ןיכורכ ל"צ םלוכו
 [שחנה העלבו הנושאר א רי יש הרבע 'תיא 'קליבו
 'קליב] וימכח ול ורמא . . , רצימ ךלמה רובש הי
 ןירובג הרשע הבה 9000066 ןיסוטסליכרא
 תורידס ואלמיו Bund, Gebund, se] ע'לב]
 ןילמגד ץ לחפ : ל"נה 'שוריבו (!תוררס יקליב) ןבת
 תכסמבו geflochtene Strohdecke sg i2] ע"לב

 אלוע 'ר .רמא 'ז הכלה חוש תונב 'פב תיעיבש
 .[אמיכח ןליאד ארדאו] המיכח ןליאד ארדא

DODN]י"כב אוה ןכ  qupודא 'ע ףוסל ב"ה  
 ,רפח "יסופדו י"כ רעשבו .ןאכ ומוקמ רקיעו ןושארה

^bםירכנ הלא לש רועו הלא לש רו ע ארדא  pm 
 ,ןמש ידכ Dy ןיי ידכ ופלחתנ אמש ןנישייח אלו
 mb ייעיבשל ש"רה כ'ג'ייעו העט 'לשוריל השמ ינפו
 ןושל ארדא ןוכנ "יפו 'שורי יאה איבהש 'ז 'לח
 שוריפו .םירדנ 'ד 'פד אנכתד אתיירדא ומכ רוע
 הארת הזמו .'כו תומהב לש תורוע ואיבהש ךורעב

vàאבה תהגהב וללמ רווב וניתפש תעד יכ  
 mans לש תורוע אבה תחת 'כו תורוע 'יפ תורדא
 Yy moy TED ינש 'שעמ ימלשוריב ןינעה ןכו

NONמ"פ "יפו אנכתד ארב ארדא םשו ,אתרות  
 .(קוחד

47N — NT7N no 

 $(| ע"לב ,schifisflagge של ככ פ'לב) אָרדֶא
 , 2/23 (Vorhangtuchהניפסה תא רכומד (2/2

 (יז וזיכ יקזחי) רמוא אוה ןכו ארדא D2: יאמ <. גיע
 ךל תויהל ('ך ש רפ מ היה םירצממ nepos שש

 reo לש על קה wm ,םנל

 תואב תוחנמה לכ ג"רב 0186100865, (hb רידא
Can ana)רידא אבי  Cםירידאל ערפיו  C 

 ,'כו ה"בקה הז רידא אבי 6" םירידאב C םירידאמ

N'Y'TN*2(! ע'לב  (eite, Rücken,תבש 'שוריב  
 יכו וקיסהש won ד'עס ^m 'ב 'לה ג'פ

 ארידאל : ךימס ימש 'ר  ,רופא ול 11505 ייפא
 B^ ןכו .23 ,ןפוד ,עלצ 'משי ילב ^5 .ארונתד

"wsלצא :ךומסב לבא : ח"ל תבשב  je 

 י'ד) הבר 'להקב (Lanze, 8600 zend. dru) אָרְדיִא

ow ——יתבשו  "UNתחת לכה האראו  
 "יסרפו י"לב 'יפ תומה ךאלמ לש ותרדיא וז שמשה
 ברח תומה ךאלמ םייסרפה תונוימד יפכ ןכו .תינח

 Cos ינב לבחל ןודיכו תינחו ודיב הפולש

auf etwas. 325 55 (692 y'bts T3) VTROTIN 

  (stürzen, herbeispr in genפ"סב ז"עב

 ליקתשיאד אתיבח איהה (:ט'ג («v לאעמשי 'ר
 קידתסיאד אתיבח איהה ,הטקנ יונ ירדא אזרב
 ונינפל ה"יחא] .ץפק 'יפ הקבח יוג ירדא הכראל
 ירדיא ארמחד אתיבחל לפנד גורתא אוהה אתא
 ארמחד אתיבח אוהה : דומעה som ,הילקשו ירכנ
 הידי חנא ירדיא ירכנ אתא אזרבל ליקתשיאד
 y^ ןאכ שי תוסריגה בובריעד הארנו  .יהוליע

 אכיאד הינימ עמשנ ^an n 'פסותה ןכו .עב"שפה
 .[תורחא תואסריג כ'ג

 Haufe, Schiehte, "TN ,ארְדַא mb" 'לב) רַדָא
  הילעד רדאו ןבתר GMenge 29 ע"לב

 רודו אתיא םשו יאתוכ רח ה'ד) הכיא תליגמד תומולחב

 יתיאר אל םאד 'מגבו C ט"כ) פ'סב תועובשבו (ןכתד
 ינשב "mm אוהה אהו אלו (.ה'כ) םירדנ 'ד 'פב
 B^ אנכת אתירדוא רסילת קיזחאד אכלמ רובשד
 ,mmy [Fell Haut 0005, 0606, 0606 אתירדוא

^bשרפב ונדמליב השעמה הז ' yp"ימוחנת השמ  
 אכלמ רובשב השעמ epo "y ןושל יונישב :וייק

vem (!ל"גיס [זנכשא ילב] אילב בתכ יקזחיל  Segel]אילייווב ונינושלבו [ליייגעז בינש קיהעב |«:  Afr. voile] 
 םידשו םיכאלמה לע ונרפס y" )5 .יד ,ג"צ יליהת (* 9 am mee (+ .'ג 5 םש (5 ,יד ovv omn לע בבוס (?
 ביזהו ו"ו ייכמ «n3 |« ןילחפ יעב ה/יכו )9 .ן ב ת הלמ תועטב דוע עיפרשב לבא ביינש ק'יהעו רייפדב mo (* .ג''ע רצ
 םלוכבו ת/י* רצ היטסל ג"הר 'יפבו ימוחנתב הייכו ןיבורק עיפדשב לבא ,ןיקורק ר'יפדבו ןיכורכ ל"צו ןיכודכ םיטב םש קר
 חכומ תומה ב ןהב ונתנו יועובשל ייישריפמו )? ,והערמ תזוחא סלב הלמה םעטו ,םינפב אבוהש 'וריב ןכו ןיכורכ לייצ

 .וניבר 733 am" היה ידמליב וינפל םגש



 ו
A /7 ^ ג  A 

 .+ גג

x35] לע = אָּבִרֶד דַא =; N2TTNCXDM 
vielmehr noch, ein Grósseres noch! 

  (d. h. im Gegentheil(:ביכק) תבשב םילכה לכ 'פב
 לודגו בר חכמ 'יפ םהיבא ג"ע םינכומ תבשב אברדא
 םיחספ .'כ תכשב ןכו ה"יחא] .(רחא רבד ןכתי

 ה"ס ק"ב ,ארבתסמ אכפיא אברדא .ר"יק ק'ב ח"כ :
 הברדא ןכו .ךדיד אתעדמ ןלציל אנמחר אכרדא
 אל יגה יסינא ינה הברדא א"עפ ה"ל ה"רב א"הב

Q5 ר"א ד"ע YO א"פ האפ ימלשוריבו ,יסינא 
 א'פ ימלשורי תורשעמב ןכו ,הנמ הברד אוהו
 ךל רומי א א תא א בור ד אנניח ר'א א"ע ט'מ

: T^ א"י יד ף'זרהמ ןואגהמ ימלשוריה אבמב ןייע. 
 אברד תביתש דוע עדו :ט"נד האיפל ןויצ תבהאו

[umgekehrt %5= 23=69₪-5[ אברדנא וא 
 התוא דקנל ךירצ הז יפלו ,ךפיהב "פופ 'לב

[82778 

 ארמגב S. weiter) ג. .Art בדרא) אָביִרְדַא 6

 אבירדא םילעופה תא רכושהד
 ,(ש"ע ב דר א סרג n'ya הבירעל

 'ע .Orgelspieler) (y"' 0000:036) אָלְבְרְֶא *

 סולורדה ל"צו post סולודרה
qonהבר תישארבב  oeןילברכו ןילברדא  

[Tünzer Xopx9Aa:]ר"בב ! תכפהנ הנידמו הנידמב  

 ס"מ ןילברובו ןילוכירדא בגועו רונכ שפות לכ ג'כפ
 .סולודרה y" .ןילברוכו ןילברדא ל"צו |

"TN jb תבכרמ הלמ Oberrichter) אָירְזנְרְדַא 
(*entscheiden רזג ןמו Herrlichkeit, 

 אירבתד [אירבדנ] אירזגרדא ('ג י'ב 203 לאינדב
 Qi הלעמל וז םתגרדמו םירש 'יפ איתפת

verstündig —klug, b»»bo פ"לב) אָדְזְרְדַא א 

Ob » (\ פ"לב syn. mit אָנְרַּפְסַא 

klug)דבעתי +ג'כ י'ז) ארזעב  Cאדזרדא  ^pתוזירזב  
GN 

 (dasadriatische Meer—mare Adrianum סָאיִרְדַא"

 (ִםּוניִרְדַא = \8 י"לב ,םאירדא ס"לב
 .סוניקואל סאירדא pl תישארב פ"ו אמוחנתב
 סונירדאב השעמ ח"מתת זמר x םילהת טוקליב
 םילכח bes סונירדא לש ופוס לע דומעל שקבש
 .סונייקוא 'סריגה ג"צ םילהת שרדמב לבא 'כו

 = אדא =
 ככ

 ( Buehst. C abgeworfenק"בד א"פב (^8 )

 ןיטולשתב קזינל המושל ןיד תיבל הל בנה איבי יפ

 לב
* 

h 1 

" v 

(Aas, Gefallenes, — Cadaver der ÜTTMYTN 
ME 

 התימ ןיב.הלבנה התחפש המ לכש הינימ עמש |
 הרוע הלבנה רקיע ןישרפמ שי .קיזמה לע ןימולשתל
 שיבו [Fell, Balg, 8. 9op]. הרודא תארק ןכ לע
 הרוהט meni C רדעו («GU תולהאב ח'פ ןיאיבמ
 ןכ לעו ןיש"יר ינשב הרורא ןינושש wn  .האממו
 'פסותה ובתכ ןכו] הכרב אלב התמש mms תארקנ

 ב"א) [ךורע לש רוקמה תרכזה ילבמ איבי am ק"ב |
 לכאי jb י"שריפל הדודע ןניסרג ןדיד תואחסונב
 יסרגד תיאו mene sos םייחמ הלולש 'מולכ דע
 הרדענ אל mae nns ומכ תופסות תעדל הרודע

yen)ריל , (mתעדלו  jb yaהז 'יפ יפלו רוע  
 הרוד רועל םיארוק י"לב יכ קדטצת הרודא תסרג
 .['ב דע,'ב רא 'ע my jy ה"יחא] .(תפסונ'א תואו

[NITIN "64 (41 אָדָדּוא oben8. ) האורה 'פב 
 סרג ה"עב (pe אידס N'OD ארדוא

 py] ה"עב יפריגו ה"יחא] .(םש ןייע אדדוא =

^Eרֶדָא  (S. oben Art. NTTN) [NIהמב ג'פב  
 סרג ה"עב on^ אמיל ארראלו השא

 Py" ש"ירב 'סריגו ה"יחא] .(םש ןייע אדדא
 .[ליעל ונחכוהכ

 Tenne, "TIN .אָרְדֶא פ"לב 229| ע'לב) ראש
m^ ידמכ) ןרוג תאובתכ 'גרת (Garbenhaufen, 

  05לאינדב הרמאנ רבכ ה"יחא] .(ארדא תללעכ
  /3רתע 'ע "ייע) ג"ספ ר"בב ןכו .ה"ל  (C5ארתע

  TORTהבר תור .ארדאמ שקכו : םשו .ארדוא 3/
(Scheuer ירד יב הנממו .ארדא אתמיקא jn נ' 

 ע'לב  C522.[ד'נ ב"ב + 'ג יינעת ..ארדא תיב זמ

(Sitz £0pa; wahrsch. jed.—N'YTN) [NT TN 7&0 

 )2/0 רהסה ןגא םירישה ריש שרדמ
 ה"יחא] (בשומ תיכו אסכ י"לב p" ארהזאד ארדא
 ןנירמאד ןרוג אוהש ארדא ןמ אוהש ןוכנ רתויו
 ןרו ג יצחכ התיה ןירדהנס :ו"ל 'דהנסו sn ןילוחב

(wpג ,'ז ש"הש םוגרתב ןכו ' praesןימיכח  
 .[ל ג ל גס רד א כ היתי ןירחסמ

"TN »י"לב «« ע'לב)  '"T (Wasser 000p 

 ,'ד רדה 'ע

Dy w«y (iא''ח רייטב זיימירו סייר דצו זיט דצ , vópג'ימד עיימב םייהכריק לאפר ריירוהמ םכחה ברהו  i^nהלעש גיפר רצ  
 ו'יוב תרודא תביתכ היארו ימושרה ר''למ הלמה תרזג ןינעב ר'ייש 'גה ירבד םינכו ,תמא ירבד םיארנו ריש ןואגה דעב םוחלל
 e יייעו )* .סלטא עיייעו הלמה תליחתמ טמשנ יק וא s תואו (הרודא 5n הרדוא (rb pun יפרו v3 לכב חייכ
 סייטב ע"ומב )^ vb. דצ סוואט י'ביר לש תיסרפ הקתעה לע ונרפס y jw es" קיתעה y הלמה וזב )? .יולחאל

aeneזרז לעפמ ותרזגו .דיבעת סייטב עיומב (*  pxףדרגו תוניבמבו תמכחב ומעטו 'מושרה פיילמ אוה דייפלו ליינ  Dy 
 הלמה תלמ תעידי ןודפחמ העט ביילק א''ח סוריוזיתב סואיניזיג םכחהו תעדבו המכחב n mes ןמ pm פ''לב b" אנרפסא

ps j| emmהלולש ומעטש  ("yא'ח יסרפ 'של קודקד סרילואוו  vsארוזרדא הלמה תדוקנ יקיעו .ךליאו הילש ב'חו . 
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 y הרש לע אמוש ול ןיבתוכו אתכרדאה ןיערוק
 םידעה תמיתחב רמא ייבא .הולמל התוא ןיטילחמו
 רמא אבר הדשב הולמה הכז Tb אתכרדאה לע

 .אברכ ל"קו C אתזרכא soy ןימלש יכמ

 D'b אבר רתסא מ"רב ןאיכרדא :" ז'עב ןְַּרִדַא "
 ,םכוע y" ןבטרא וא ןבדרא ל'צו

 ,וכרע y" לכדרא ל"צו ז"כפ ר'בב 0237 *

 ו

p» ןילברדא לצו .ס'ט ג'כפ vus po" 
 ליעל  y,אלברדא

 ;Assyr. Gottheiten) 30529 ּדְלֶמְרְדַא

 רדא דומלתה יפל ךלמרדא
 ,םּוס דומלתה יפל .ךלמנע iMaulesel ==! פ'לב
 Pferd) < פ"לב ; Esel < ע"לב msan יפכ
 רדונהד''מגב ד"יבל ורסמנ תותימ 'ד'פב םיורפס יהלא
 הירמל היל רדאד דר פ הז ךלמרדא C28 ידהנפ) ומשב
 רדא ויתואשמו ויתונעט לכ וברל אשונש היניעטב
 B3' 'שורי .אנוט ירד יד ןמ 'ע 'ייע ..א'ס תוכרב) ומכ
 ךלמררע (רייע .בימד יב הכלה ג'יפ (ovy ןימלצה לכ

 urb יברעו פ'לב ה'יחא] ינויספו אפווט ךלמנעו
 Fasan, 00006,  Pfau NU ס"לב 6006

 ושרד אמלעב אתכמסאב קר םישוריפ הלא לכ
 ןינעבו .םהירברל דעס אצמל יתחרט ינאו ל"זבר

^bלע ינויספ 'יפ וכיממהש ל" ילוא ימלשוריה  
c» ybהביתה שארו ינויספ ונינעו 5229 פ'לבו  

 םכחה 36m . 1n הלמ ומכ ושוד ךלמ-ודא
 ייעש רעיש ז"לק ,א"ח רעכיברהאי ע"מב ללירב
 ואיל ^j בימ) קתרת קיתעהל ל"זר וצר ינויספ תלמ

smאל הלאה םישורפה לכו .ינויספ פ'לב שממ  
 ייעשי ^53 סואיניזיג איבהש םישוריפמ םה םיער

x vnמ"עב ל"זר ירבד לע געל תאז לכב ז"מש  
 תורע תא moi אל עודמו .מ'ת ,א'ח רעבורגו שרע

 ]? ומצע

nv *םש ןייע ןּומייִרֶא ל'צ , 

 אנּורדנאפילבש 2! פ"לבְּורְדְנָא=]ןּורְדֶא 3
 : "כרת Wohnzimmer, Kammer] אנורדא

 ,היבכשמ תיב ןורדאל (ט'כ 1272 תישאיב) הרדחה אביו
 .אטייק תיב ןורדאב OU י'ג םיטפוש) הרקמה רדחב
 -Münner] 020006] ןורדנא רדחל םיארוק י"לכו

gemach,גיל) | תוחנמד ץמוקה 'פב בותכ ןכו : "y 

C^. 25אתיילעמ אנורדנאב בר יבד ארדסכא  Aen 

| 
Y 

 םיִטְנייִרדא

 = אטרדנא ס"לב (Bildsüule, Statue םיטְנייִרְדא
 תעדל .ע"ייע אטנירדא ,אָטְניִרֶדְא =
 התוא השוע ינא CWohnzimmer 92000ע2%==ה"עב
 תשרפ ונדמליבו ,ונמלצב םדא השענ m'o ר"בב
 תא ליפמ ינאש ךותמ (:ר'עק אמוחנת) mop" הלא
 ןינע לפונ (' םיטניירדאה (CPostament, Boi) סיסבה
 Bildsüule) 000006, 0990 י"לב p^ ב"א) אוה לכיה

nox(הלמה ל"צ) ?הלותה טפשמו םדא תרוצו , 
 לכיה pay י"לב תורחא תודוקנב םגו ,סוטנאירדנא
 ,Münnerwohnzimmer) םיטינורדנא הלמה טפשמ זאו

AyOpovicic = andronitis)ה"יחא]  py pum3^  

 א"נ השרפ הבר תומש שרדמ תמאב אתיא ןכו
 א"פ אבו םירבדבו ,לפונ סוטנאירדנא 'כו ךותמ
 ןיטנאירדנא ירמא ןנבר . + + םיביצנ םודאב םשיו

my "yי[םש יתבתכש המ ירודא ןינעב 'ב רַא 'ע  

 אמוי ימלשורי (Kaiser Hadrian) םּנייִרְדֶא *
Tbב"פר הגיגח ימלשורי ,ד"ע א"מד  

 לאש םוניירדא : וידומע ה"ד mm "D א"ע ז"עד
 v2  ,ד"ע ח"סד ד"פ תינעת ימלשורי on סליקעל
 ג"ספ ר"ב .תומצע קיחש סונירדא ג'פ ר"בד ,ח"עפ
 המלש תומואב סונאיירדא יתסנכ 'פ אבר תלהקו
 סוניירדאל סליקע ל"א nns oye ל"פ ר"ש ,לארשיב
 םיטפשמ 'שרפ המוחנת .ריינתהל s הצור ךלמה
 'ע 'ייעו  ,היה סונירדא לש ותוחא ןב own סליקע
 וחור םצועב ןינעה הזב ודי ףינה רבכו  .תוניירדנא

 ,האלהו 1^ מ"עב sw לודגה ברה

"y (adrianiseh) X VIN *ייניירדה 'ע  

 Verfolgungs — Ergreifungsurkunde C אָּתְבַרְדַא

 -)5 s. auch )5 ע"לב TN ס'לב
(verfolgen(:בייק קיב) ליכאמו לזוגה ג"רב היסכנא  

 אתכרדא (:ה"ל מיב) ורבח לצא דיקפמהד ג'רבו
 (.'ע ק"ב) הבורמ 'פב בנוגה ןיאד 'מגב ילטלטמא
 תורוכב) (* הרכיב תחאד 'גב הלחנל רוכב שי 'פבו

Geoתועובש) עיבשמד 'מגב תודעה תועובש 'פבו  
 איצומ pum רדס דיקפמהד אתכרדא 'יפ (:ג'ל
 וערופל הולה ןיבייחמו ומייקמו ד"יבב ורטש הולמה
 הולמל ramo; imm רטש ול ןיערוק ערפ אל
 הזרכהה רחאו ןיזירכמו הולה יסכנ לע אתכרדא
 ןיסכנ אצמ אל הולמל ןיטילחמו הולה יסכנ ןימש
 ן ןיערוק ףורטיש רחאו אפרט ול pim ןירוח ינב
 * כ"חאו .וללה posi לע אתכרדא ןיבתוכו אפרטה

| 

v5 an v35 m (!ביה  svaיייכבו  i/ס'טו םיטנוירדא עיפדבו סיטניירדנא  an ?) 3 הפידר ירוסו עילב ייפi 

ip aniרטש רשא לכב ויסכנ תובגל ןיד קספ יישריפ  nbןוערפה וגממ תובגל בוח לעב תא ןיפדורש ומעט  

 טילש אהיש אתכרדא 'יפ רמאהו הייד .ט"פק בייבל םייבשרו ,ןילטלטמא הייד םש 'פסותו un ק'יבב my ys אצמת

 ר'יפדבו : ח"מ ירוכב ינשמ )7 .תובגל הז לש ויסכנ לע ךרודו ריפדבו ,אתכרדא 3« י"כב )* .הרכב ע'יפרשבו הריכיב

Av nón הרסח 



 םיתעבש p^ ג'מש דח לע 6072005 היעשי) םימיה
 ורואב «n לכב ףיסוהל ריתע ט"מ ירה 'ז םימעפ 'ז
 םיקידצ לש רואו םיקלח ט'מ וישכע אוהש המ לע
 ירה ט"מ םימעפ 'ז םימי 'ז רואכ תויהל דיתע אוה
 נ"וב הארימו הבהאמ .וישכע אוהש המכ ג"מש

 'מְגָב Cao ןירדהנס) תותימ e$ CO" תותירכד

 p" (:ביע תבש) לודג ללכ 'פד 'מגבו ז'ע דבועה
 וא הל קשנו הבהאו תדבענה הרוצ הארש ןונכ
 הבהאמ ול הוחתשהו ןמהכ ז"ע ומצע דימעהש םדא
 b^ הז תודבע תנגשב וא םירחא םיהלא תנגשב

 D יאה בר

 דציכ 'פב היאושנב הבוהא (die Geliebte) הָבּוהַא
 )2/3 תומבי) ng ול שיש ימ 'מגב ויחא תשא

 ביתכד ישודק והב ישפת ןיואל יבייח אבר רמא
c» 07 a6» cum)האונש האונש דע 'ונו ןייהת  

 יבייח וז וזיאו ןייהת יכ אנמחר רמאו היאושנב
 ימ pena ללהל האנ ימל ןומהב בהוא ימו .ןיואל
 ןילוגה jn ולא 'פד 'מגב 'וכו ולש האובת לכש

 ^G תוכמ)

sie, dieselbe ''N  ;er, derselbe) היא AnN* 

ry =ימלשורי )6, 4 = איַה ,אּוה 
 יערל ליעמ אקיז לגומד והא .ה'מ ףד ה"פ
 והיא .'ג תובותכ .ינקמ אק והיא ואל :'ב ןישודיק
 .אתילד והיא :כ"'ק DU .הישפנא דיפפאד אוה
 .יחיכשד יהיא 'כו יחיכש אלד והיא :ב"ע הדנ
 Jb ןישוריק .ןינק תעשב יאוהד ns arp תובותכ
 3 ז"ע Suy והיא רסתילו 'כו אמיא יהיא לבא

onsףסונ םיבר רפסמבו .הלחתאו יהיא  msןימל 'ג  
 :'ב תובותכ מ"ד יהניא הבקנ ןימלו והניא רכז
 הציב ,יהניא ןבכעמ אקד . . . והניא יבכעמ אקד

i^תפסותבו .יהנינ והניא ינה  msךניא 'כ  Gene) 
 .והייתווכדב ךניא .ג'נ 'לוח .אזג יב ךניאו .'ה תורוכב
 'פסותבו .ץקה תא ולגי אלש ךניא snp תובותכ

mwןיעלפ ןוניאד האמ ןיזוז : ה"סק ב"ב ןוניא 'נ  
 ימלשורי qu ןיאמט ואל :ז"נ sn .ןירשע
 םירוכיב ימלשורי .ןיקיקד ןוניא .א'עד א"פ הלינמ
 ןכו .ןירמ ןוניד :םשו .ןירמא ןוניא : ה"סד ב"פס
 ילבו .'א תעלבהב .ןוניד ב"לה b" .ב"ב ימלשורי

 ,א ָןי א 'ע ןייע ןיניא הבקנ

Abr Norm פ'לבו [אָלָהוא bmw =[ 5n 
(Aloe, 660 ; oder auch Kalikrau t, 

 ןיחלגמ ולאו 'פבו 627  תוינעתב אמק 'פד ג"סב

 תעבש רואכ םיתעבש 'יהי המחה רואו ןנימגרתדמכ

rear flב ו  : : "NS = וי 

inf. ERU ה 

 \ ₪ ל א

 mw אנורדיא ivi הליגמב אתיא ןכו ה"יחא] |
 ןילוח .אנורדיאל הילייע .ו"פ מ"ב ; תמ היב תיחמ |

i35 / 2אנורריאל לע ; sb)יל תיושמ אתשה  
 'ע ןייע pum ןכו אנורדניא TID 'סריגו .אנורדיא |
 .['ירוס 'לב הנממו יסרפ 'לב ןכו ןורדנא 1

NH 

eines Talmudlehrers) Y PN *א.  (E.תבשב  

 ימא 'ר ד"ער.ה'ד ,'א הכלה נ"פ ימלשורי = =
 .םכח םש p^ .ןהילע רוזחמ ןועב אירבח ןורדיאו
 ןורדיאו p^ ןוילכבו .ורז פ תנו b^ הדעה ןברקו

qnm M 

  ₪31 yos yu EROאעְרַד 053 ₪5 ץו.
yn: םוגרת (rm, yis בע"לב Nu 

 > = ילה ב"פ תוכרב .ימלשוריב ןכו ה"יחא] .(ערד יייע
  143אלא (ןיליפתה) שיבל הוה אל ג"ער

 ה"ספ ר"בב .היערדאד  punבקעי ןנובאד ןיערדא
 'סונבו .אפסרפ 'ע ןייע) אפוסורפד ןידומע ןירתכ
 הבר תלחק ;(אפוס (ארפיד) ארפיר פ"ט ר'בב ןדיד

  &^p'פ 'ב  jnשישתיא ןועמש 'רב רזעלא 'ר קלח
 .[היערדא .תאילגתיאו :י

^e0000 ) םּוקיִפּורְדֶא  wassersüchtig, 

hydropicusהבר ארקיו 6.  

 םימעפ (Ct nt^b ורשב רועב היהי יכ םדא השרפ |
 'לב 'יפ סוקיפורדיא השענו םדה לע םיבר םימהש
 בותכ 'סונב ה"יחא] cen» ילוח לעב ימורו ינו
 ו"יקתת זמר ח"כ בויא טוקליב ןכו ס"טו סוקופידרא
 טוקליב 'סריגה הבוטו סוקיפורדיא ל'צ סוקיפורדנא
 השענ :ל'נה הבו ארקיומ דינקת זמר עירזת
 y" ול התיה תרחא 'סריג ה"עב וניברו .םוקןפורדא

 .[סוקיתמר 'עו ,'א ןוטרטק 'ע

Rosenwasser) pIBDY"TYTN 7:190 00000000 ) 
 לודג 555 'פ ימלשווי .ריפא |

 הקשמ ינוי ילב "5€ ros 'ב הכלה ז"פ) e תיעיבשד

 יפכ םינוש םינוקת "e םימ Op שבדו םידרוומ יושע
 ,םיאפורה תעד

 שש - היורו

(schweigen, eig. unbekümmert sein vTN* 

 יב 'א שד 'עב םינויצה p" (שדא ס"לב
 ןאכ וגיצהל pos בוטו .ה"עב וניבר םאיבה םש —--
 ,ירוס ילב ןכו איה תישרש 'א רשאב 3

Gieben) JN iמגב ותרובגב שמשה תאצכ ויבהאו ' 

 ןידיתע םימכח ידימלת e Gn^ ג'ב) ןיפתושד 3
 הדיתעה ותרוכנ ותוובננ שמשה תאצכ תויהל
 וישכע ריאמה ורוא לע רתי םיקלח ג"מש תויהל

272m )'מט סו רו א הלמש הארנו .ןוריטורדיא  avsכ'ג םש  A "a3 bw 
6 



 אביו םיברה תושרל הטונש ףנע ותוא לע בשיו
 הלהא ךותב לגתיו | ,וילע .ליהאיו ותחת םדא

mew)ויט  GU»הביתה ןמ חנ אצישכ ביתכ הלהא  
 וערז רזפתנו ותטמ שמשל אבו ורבשו ירא ושיכה

mannז"ל 'פ ר"בב  bu G5הינוח .ר'א ולהא  
 ולהא mes כ"חאו הרש להא הטנש ביתכ הלהא

 ,(.ט'ל) 'מ ם"סב ר"בב

 (Aloehülzer, Sehwefel- תוילָהֶא = תויְלּוהַא * 
(Qilzerג"כרת זמר 'ב םילהת טוקליב  

 םירובס היהת אלו . . . הבושת לש הרב וקשנ
 (תוילהא אתיא םילהת שרדמבו) תוילוהא אמש
 קיסמ ינא 'א .ץוצינ אלא ךירצ ינא = תוירצוצו
 ,(יארבד אמלע םילהת שרדמבו) אמלע דבאמו
 npe שאו ןושלמ וקשנ שרד רמאמה לעבו

 /3 רטסג ע'ייעו .(.א'כ my םילהת)

(Sehlósser, Burgen, Palüste, 3, nons T 

(aula = aulaeumהמורת אמוחנתב  

 'ספ 'ב 'רפ הבר ש"הש א"פ הבר "wp (:א"סקד)

mens n^")תוירטסקו תוילהאב  (castra)ויה  
'y py ורמשל cow bns ל"ר) ותוא ןיפיקמ 

 'גרטפגו 'אוטסק

(Hyle, 1171 10, 16 ons Avo * 

Stadt in Karien, s. Mela 1, 16) 

 השעמ אבו איילהואב השעמ היה m : ה"כ םיחבזב
 יפלו ,אילהאב ד"מ ז"פ תוידעבו 'כו םימכח ינפל
 איהש רעשמ ה"כד מ"ע לעבו .ונמשרש ריע יתעד

nns Helioשמש תיב ירעמ . ui 

(E. N. einer Persoi) "ND'IN *אבר .'ל םיחספב  
 ,יאליהא רב

(unreif, eig. schlecht, unansehnlich אָניַהָא =זיַהָא 

S pl. OM ע"לב ; verüchtlich AU oder 

i13 8 Harte( Stengel) der Dattel)לכב 'פד  

 ונהנש me 'פד ג'רבו m2 ןיבוריע)  ןיברעמ
 ןידימעמ ןיא 'פב ,(' אניבוטד Cons (.ג"נ םיחספ)

UNS - mw במ 

 התאר 'מגב תקנית 'פבו 61" ק'מ) p» 'מגב
 לבוחה 'פב ,('להאב אלו ms אל 6ויפ הדג
 [Waehs, cera] אריק אלהוא Gb קייב) יופר 'מגב
 y) 6י'ק תבש) םיצרש הנומש 'פד ג"סב ,(' אבלקו

C sons nepינש תעלותכ םודא 'יפ \* אנעלות , 
 6חיכ y" ןיאפרתמ rs 'מגב ןידימעמ ןיא 'פב
 תואופוב אנעלותו אלהא יניב בש
 אפרומל (:שפ po וזחאש ימ קופד
 'יפ אנעלות אלהאב אומחד אקפנא
 אביקע ר"א 'פד YD3 .תעלותינשכ םודא
 תירובה sun sm אלהוא תירוב יאמ (.'צ תבש)
 בויא) יפכ רובב 'תוכיזהו .אלהוא ינווג ירת להאהו
 אלהוא מ"ש ידי אלהואב תייכרו םוגרת )5 ייט
 יפכ  רובב יתוכיזהו (em 3m pup תירוב ןינע
 וב ןיסבכמ cnn תירוב הזו היל יעבמ תירובב
 ןימווקיע יכ יתעמשו םידי וב ןיצחורו םידגב
 אמוי לכד bmw" (Aloehündle) ינה -- בש ע
 ןינמואה תא רכוש 'פב והיינימ n הל יפא הוה
 (:א'צ םירדנד ג"סב ,(.א'פ מ'ב) ןינמואה לכ (* 'מגב
 ןירכומה םיוגה 'יפ ,ייולהא  םיוג qm דח כ'א ל"א
 (' יאולאליפקא ןוי ןושלבו (bons רומ םשוב
 איכד ארימ םוגרתו [1661012, םטגסשמ]

 ,ןיאולאליסקאו
Celo Dmפד 'מגב ' sew(.היכ הגיגח) שדקב  

 קורז להא «CY "«  ריזנו ג"כ 'פד ג"פבו
 ןיאשונ ירהש לדגמו הבית הרש אוה b ions^ יוה
 הימש רבס אמטמד 'ר ןכותב אוהשכ םדאה תא
 יסוי 'רו ימד רבקה לעו וילע ליהאהש ומכו להא
 .רבקה לע ליהאה אלו להא הימש אל רבס רהטמד
 ןינימ 'ג 'פבו ^C ץיבוריע ןיברעמ לכב 'פב אתיאו
 ןוגכ אבר רמא ריזנב ןירוסא )05 יסונבו .היל ריזנ)
 וילע ערפו וריבח אבו לדגמו n»n הדשב סנכנש
 ,ותאק ידרה ידהב האיבו האמוטד הביזעמה תא
 להא ינפמ Nin C2 12( רופחי אל 'פד ג'סב
 nb רשב תיזכ ויפבו my אבי אלש b^ האמוט

 . ם"במרבו bc דומע גייצירל לבא יכלהבו a קיימל שייארבו ף"ירבו יחיו יפ תותליאשב «no לוח an הדנו תבש יינעתב )!
connלבא  vomיוכלה ז"ואבו  nomo ssונינפל ה''כו הבוט רתויה וניבר ייג לבא .ג"י יינעתב ה"כו ,ט"פר ייס דיייוטבו אימת  

 הברה אצמנ ןכ ןץעי ילואו לוחב om ףוחב חמוצו %811 בשע אוהו א ל ה p סרג ןאכ דייל vi .ב"ס m ,ח'יפ ייחבז .'צ תבשב

 y י"כ )3 .אברק s/n י"כב )? :זייצ רצ םייד יויע sw תבשל פייא ייכב 273 ייא לוחה ייגו .לוח : להא תחת םיקסופו ם'ישב
 V/33 קר ןויצ qn (5 :ט'יפ ייטיגב ה'יכו : ביכק דצ תבש סייד y" אנאלות פ"א י''כבו אנאלית ימ יייכב (+ .הלחא ר"פדו יבו יא

Ya5 ע"ט י"רל יינואגה 'ובושת ירבדכ אוה וניבר לש ייפו ,טמשנ ע"פדבו ,ב"הו  moz)5 בתכש (רפסה /mאנאלות אלהא יניב בש  
 תעלותל nove הזמ ןימינ עבש ונממ חקול תע לותל המוד וב w^ pana המכ וב שי םילכ ןיסבכמ ןהש להואב שי
 ועדי אל כ'יע יכ ארמגבו ייא עיפרשב לבא ר"פדב ןוכנל ה"כ )9 .ןלת y) ע"ומב my יייעו יב אנסא Cp האר םנמא ל"כע
 אולאליסקא ישמא יפרבו 'ציניוו יפדב ה"כ )9 .םירגת ג''ג י"כב ומכ לי'צו םירג 3/0 י"כבו םירכנ 3753. )7 .ןויצה רוקמ ייסיפרמה
 ע"פדבו (אקא : יניהא םוקמב סייטב םשו) ריב v3 m/3 )? ,יאולליסקא .Ya יייכ יאוליסקא ד"ל י"כבו msn יתשב .mb 'פדבו
 ,יוכרבל ג'יהב ה'יכו אינבוטד ייא ךורע לש mb ידבו : ו'ע רצ םש סייד יייע אניבוטו DU קר ייחספל פ"א י"כבו 'וריעב ה"כו
 תחא «Sy אינבוטד ל''צו אינבוטר ט"פ דצ ייחספל ns ייפו איניבוטר (Ya vias זיפ ייעיבש אתפסותב ה'יכו ,ג"נ 'יחספבו
 ורעיש איפארגאיג רעיוביינ םכההו 'וריעל ןעילאש מ'יעב ברהו ןאכ תרכזנש ריעב התושהלמ הקוחר Tubunae אינאטירוומב

 .בוט ןיע איהש רבסש :ג"צ רצ ץראה תואוכת רפס שייירהמ my יייעו .שייע Taibiyeh, Taiba wy איהש
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REל ל  
 Agr oso ד
 St - E" - קרור

mew)ימ  nm ewm cbp Greהטמלמ םיבחר  
cunהיפב תרגסמ ןימכ | ןייושעו הלעמלמ  

 םירגסנ ןכותב תופועה וא cum םידנדנתמשכו
 ילזנ ןהב שיו םילעב םואנק םילכ jme ןויכו
 «qn י"כב ןכו pena י"שרבו ף"ירב ק"מב ה"יחא]

Cows meno"ירחוא "גה תמאב ךורע לש . 
 ק'מ י"כבו (ירחוא י"שר) ארחוא 'יסופדב ק"מבו
 quin י"כב ןכו .'ד הרעה :ו'ט Dp Cep ירהוא
 : א"פד שיר 'ב הכלה ב"פ ק"מ ימלשוריבו ב"ה
 הב דוצל אדעומב הנידבעימ ירש ארהוה אתיא

 ,[ארהוא ל"צו .אדעומב םיגד

 mes) לש םימיה ירבד רפסב (Ahron) ןרֶהַא
 6הנוריה ימיב יכ ןרהא ומש תא ארקתו

 ךילשהל ןהמו הצרא םהירכז ימד ךופשל הערפ לחה
 הבר תומש שרדמב אתיא ןכו ה"יחא] רואי לא

e"לע ןוהא הז לאוג ה"בקה רימעהו ו"כ  pw 
 .ןויוהה

 ןיבוריעב Gbronidiseh אתיכּורהַא פ"לב) תיִנרֶהַא"
 'מ י"כבו .תי נורה א הרענב ץלע :ג"נ
 ,נ'ק רצ םש p^ "y ייל

 Hem )ל ןמו sta 2>-\  פ"למ בכרמ) ריִיְרּוהַא
Gtallmeisterתבש)םירשק ולאו 'פד "סב  Cap 

 - היריירוהא (.ה'פ 272 ןילעופה תא רכושה 'פד ג"רבו
 הליחתב ע"פדב ה"יחא] אכלמ רובשמ ריתע יברד
 פ"לב רוהא 'יפ איה תבכרומ הלמו .היריירוהא 'עה
 ףוסו akol. ירגנוה 'לב כ'ג «mm םיסוס תירוא
 ןייעו buen ןושלב לעב ומכ פ'לב % הביתה
 wm ל"יִרָהִמל ר"תמעל תופסוהב רעשיילפ םכחה
 .JU | :םיסוס תירוא לעב ארקנ פ"לבו ;ח"ית
 רתסאב ה"כו comes stabuli, stabulationis ר"לבו

 6ב")  הליגמ תדגהב .[יטאלבטסיא פימוק ב" ,'א
 .םיסוסה mms רמוש b^ .אבאד היריירוהא רב
 ארמחו םוגות ג י'א «mye ןילעב piss רומחו

 muss C הירוא

 ,Ahriman, das p. bóse Prinzip) ןימרּוהא

os ocu — z. angrómainyu, T. 

celךגלפמ .ט"ל ןירדהנפב (ןמרּוהא ם'לב  
 Ormuzd] ;4! 252! 9% פ"לב] זימרוהד יאליעל

[zs ahuramazdaל"א ןימרוהאד יאתתל ךגלפמ  
 seo ירובעל זימרוהל ןימרוהא היל pae יכיה כ"א
 pe םיכאלמה לע ירמאמב יתחכוה רבכ .היעראב
 ררבל ישוגמאה תגווכש +זימרוה 'ע 'ייעו ,ה"ס דצ)

pov יניהא ינה cmo תרז הדובע) תוקלשה "s 

cm הכוס .ותמטפ הלטינ 'מגב won בלול 'פב = = 
 = = תופרט ולא 'פו 6 colוימ ןילוחה הבקינש האירה

 ארוביק (.'ה ב'ב) ןיפתושה 'פד ג"רב .אקמוס אניהא
 ein Kamm woran unreife] )3549 ע"לב) יניהאד

"b Datteln hüngen] -—יפו .הרמת לש תודבכמ " 
 .ןילשובמ ןניאש םירמת לש ירפ יניהא.
 רשכמ לוק jun ve תוכובל ג'הב ןכו ה"יחא]

 אוהו ןאופיג היל ורקד שריס 07 ןנאמפייר י"רהמ
 ילברסובלכו [םירמתןימט ל-5 פ"לבו Ole ע'ל

- 

mebn.ןאמ 6 ג'יקמ"ב) הולמה 'מגב לבקמה'פב ,יניהא  
 יגפ לכואה b^ אנקיר אבילא ארירמ אניהא ליכאד
 ימלשוריב ןכו ה"יחא] .םולכ םועטיש םדוק הרמת
 .הוה יניהאד השבכ ב"עס ה"ד 'ב ל"הס ve ק"ב
 השבכ ב"ע ו"טד ג'י הכלה ה"פס ב"ב ימלשוריבו
 ר'פל הש ב כו .היל ןישבח [יניהאד ,ל"צ] וניהאד
 םירמת לש לכשא 'יפ.לכשא = A9  ,"יברע הלמ
 ק"ב ימלשוריל מ"פ ןייעו ןכוצ לכ ולשיב אלש

 bera] א ל ש ל"צו ולשיבש ס"טב םשו םש

dieser, jener, Jemand (ה אָנֶה ס'לב[ [IN 7€ 

523 e Ua ls ע'לב dieser da 

Gy n^ n הכלה $5( תואיצמ וליא 'פ ימלשוריד 
Dux אל אמיס תינבז אתליקיק רמ nm ןיבוד 

  ^bםימעפלו הז  «aen "bימלשוריב הברה ה"יחא]
 ד"ד ב"פ תוכוב מ'ד « 2lו"פ םש .אריזח ןהא

 ג"עו א'ע י"ד  jnsימלשורי .לכאד  nbnז"נד א'פ
 ימלשורי (dieser Bibelvers) איירק ןהא ב"ע
 הטוס ימלשורי ;אכהד qns א'ע ז"מד ב'פ םילקש

YDףוס ימלשורי .אנת ןהאכ א"ע א"ד  vnב"נד  
Tyןהא ג"ע ח'ד ב'פ מ"ב ימלשורי ,רמד ןהא  

 .בושח והמ ןהא יל ןהל ןוהא םש  .אפיפוק
 ףא רקעימ ןייעב ג"ע ח'יד א"פ ןירדהנס ימלשורי

qncסנרפמו ןייז ןוהא .ט"פ הבר רכדמב .אנמיס , 
 .וליפא ןהאו Ty ד"לד yb תיעיבש ימלשורי
 ליזא תאד ןהא לכ ב'ע ג"יד ט"פ תוכרב ימלשווי

qu gehst]9 ע"לב)  (wohin (hier 

 'בותכ [Genuss, Nutzen N30) = ) אָתיִיְנִֶא :

 י"שריפ ש"ע  .יתיינהא ןברקמ :ז'פ
 ,אתיינה יברקמו ביתכ : ג"כ תינעתבו

"TNיָרַדוא=)  Fléchtwerk,ע"לב -*( (flechten 

 ,ירהוא לדגמל %א" ('p ןיקשמד ג"סב
 ומכ p" ירהואו ילזיא CD ןיטיג ןיקזנה 'פד ג"סב
 yv בוט תויושר יתש שיש םדא לש ףוג ןינכמ | ביתכדכ לקד לש תוירח ןמ ןייושע ןה ירחוא

y'3 v3 היירוא דייל, vi (3  ,עיפדב לבא ,יבו יא הורתה Ya ייכב ה"כ )* .הימק דצ ץנוצ b» רירוחמל pou "y (t 

 .'הורמד אירוא ג"גו ויו ייכ ,הייורא

6* 

 וא
4 



VI A LATERI 25 1 NAE TS ל ane ER EIE. / : : 

 (Ente) זוא רב .הרוחש הרמה 32« ךא לכאנ ורשבו
poטשו ונממ ןטק לבא ןושארל המוד רחא ףוע  

 דחא Bp ונשי קוספ לע רתסא םוגרת .תורהנב
 .(ןילכואו ןיזואו ןיויח ןיסכנ היב העש תב 0n ,'ג רתפא)
 בושייה זוא b^ רב זואו זוא הרשיה 'חסונ ה"יחא]
 ימלשוריו ^ n םיאלכ ימלשוריבו) .רבדמה זואו
 י"כב ןוכנ אתיא ןכ C" ni םי זוא ^ ,'ד ק"ב
 רבו זוא D'b3 םירחא םיסופדב לבא ,ר"פדבו 14
 א"לב ןט ק זו א אוה זוא רבד .השעי אל ןכו זווא

Enteהציבב אתיאש ומכ  ybליפש : ב"צ ק"בו  
 .יפייטמ יהוניעו (אזוא רב ל"צ) sms רב ליזאו
 .ה"עב וניבר ואיבה םש יכ לפ שו 'ג ףט 'ע ןייע
 «Gra m2 המכחל הפצי םולחב mw האורה ןינעבו
 ו"יוב זוא ו'ו י"כ j mb^ רתויהו :ו'כ מ'ע ןייע
 ונממ רשא 'פו 'ע ןושל טפשמ nob ןכו דחא
 ,הרימש ךהל תיחנ אל own םלואו הלמה הבצוח
 ברהל תויח 'דלותב זוא ןינעב הברה םינויצ ןייע

 .[צ"ק דצ 'זיוועל

 .םיוע 'ע 'ייע Gehlange איְוע = [NY =) אָיְויִא

(Gesinnungsgenossen, Gleichgesinnte D'']N D'YN* 

tt ילה vb דהנס 'שוריב' QU]N NUN D'53 
 'פ הלתד חטש ןב ןועמשד השעמ יאהב ג'ע ג'כד
 רמא ןולקשא תרעמל לאעד ןויכ +ןולקשאב םישנ
 'גיגח 'וריבו .אנא ןוכדיד ןמ יל ןוחתפ nus םיוא

Yeב 'לה ' sys my?םייוא ל"א  nnneכו יל ' 
^pט'עו ךירעמה לעבו .תחא תעד ינב ירוס 'לב  

wbושוריפב העט ע'הק לעב םגו .הלמה ןורתפב  
 !ומוק ומוק םיוא םיוא
2 

 ךיצעויו Anfang, Anfangs— Jl y) לווא

 דכ איכלימ יכלימו )72. ,יא 'יעשי) הלחתבכ
 ןאמ 'גרת וכ ,אימ (ce שארמ דיגה ימ .אלווא ןמ
 )^ ,גימ םש) וננובתת לא תוינומדקו .אלווא ןמ יוח
 'גרת ןתמדקל ןבש n ןולכתסת אל אלווא ןמדו
 bai) ,והינ יזיט) לאקזחיב ןוהלויאל ןיבותי

 )538 הליחת ןירוק יברע

(Ulam. E. N. eines Ortes viell. 42/6006 *םֶלּוא 

 ( 460.06 ; od. O9Axuuóc; od. Alma'שורי

 ןיב ו"פ ייעיבש אתפסותו ג"ע וילד ו"פ תיעיבש

 םלוא כ"ג לבב ילוע וקיזחחש לכ י"א ימוחת
 ד'עתת זמר םש 'קליבו בקע ףוס ירפסבו) יתבר

7 

pow — ןיִמְרּוהַא | 15 

ponלעו תחת לש וקלחמ בוט לעממ שונא  
 זימרוה [א] ומשש םייסרפה הולאו חור טלוש ןושאר
 ,ןימרוהא םידשה ןוטלשו ער חור ןורחא לעו
 געלבו תעדו םעט בוטב רמימא בישה הז לעו
 םימ ירובעאל ער חור mi ךאיה כ"א ונושל
 םהש םינותחתה םיבקנ ךרד םילגר ימ ל"ר םיחורס

ne vunםישרפמהו .ולובג תגשהל שח אל  
 ,ארפיא 'ע Ty ןייעו .םשוריפב וגש

 ספירגא סומונ וא ,er, es, der, das) 6 י"לב) הא *
 : ה'ד ב'פ תוכרב ימלשורי  ,סוסרגא 'ע ןייע

 אניוה ךחגמ : ד"יד ג"פס ב'ב ימלשורי ,ישקמ וא
 ואב :ל"ד א"י פ'ר ןירדהנס ימלשורי .ארבג ואב
 ישורי 4 == יִא הבקנ 'לבו .רמד ּואב : םשו ,רמאד

(es ist eins אדיא ^N אדיא יא : א"כד ג'פ ןיבוריע 
und dasselbe). 

3^3 (wünschen,  begehren hb. ( mw ג= Nw 

 םיחספ יברע 'פד « CUתבשל סנכיש ידכ
 האנקה (א'כ ייד תובא אמוז ןב 'פב .(* ואת אוהשכ
 byp ןינב הזה שרושה ןמ שיו ה"יחא]  ,הואתהו
 וויאש : ג"נ ז"ע מ"ר ,ארקמ ןושלב ומכ לעפתהו
 .(תוהלא ביתכ ג'ס ןיררהנסב) הברה תוהולאל
 וואתנ אל ויתונבו ויתונבל (mw טול א'נפ ר'ב

mew a5תושעיל לארשי ואתנש ד"כ פ"ס הבר  
 םתיואתנ ב'פ הבר רבדמב . . . תורוש תורוש וב

 .[םילגד תושעל

(Hochedelgeborener 50"/6950/000006( 100D333N 

  0הבר ארקיושירב  woןכ ריקי ןבה
 C סחוימ [sbyevis] םיניגוא .הברה סחוימ jv ילב
 ה"יחא] ,(סוניגבא ןגיסרג ןדיד תואחסונב ב"א)

 בורק לאומש שרדמב כ'ג ררובמ ה"עב wa 'סריגו
 הימחנ ר"ב עשוהי 'ר :יתרפא שרדד א'פ ףוסל
 ןכו ,cen לאומש טוקליבו) יִטאַטְסיִניִנּויֶא רמא
 םיתרפא ,שיאה םשו ה"ד 'ר תור שרדמב שוד
 תוכיראב יתלמ ףיטא יתרפא יעבו .יִטסיִנְְבָא . . +

 ,[ש"ייע הז ונירמאמ לע תצק

Hausgans u. wilde, Gans Js! Jo y/53) ^3 DN) DN 

(schreien ₪359 פ"לב wt ס"לב 
 'פבו <ה'נ קי .הרפה תא nv רוש 'פד ג"סב

 ארמגבו n^) תורוכב) אמט גדד ארמגב רבוע חקולה
 עודי ףוע ב"א) אמעט יאמ שרפמ (םש תורוכב)

m3 (!י"כב  c3 cM znקר עייפדו י"כ לכ ייגש הארנ תייב ף"לאה רדסמ תאז לכב אוה ןוכנו בוט  .wיפדב ה'כ )*  
 .םש סייד יייע 'יחספל &/b ייכב יתאצמ ןכו | .זינק רצ ייחספל חייר ייפב ה/יכו באת an" יציניוו 'זיפו ריפדב לבא ימא
 םש (D'3 םיתעה רפס איבהש ייכב ה"כו הו א ת ב סורגל בוט רתויו אוה הפי וניאש ןושלו a4 ייכב :ns הואת ג"ונבו
 יילב וטטסנגוא וניבר תגוכו .הברה וטטסנגוא הברה סחוימ : םגמוגמ ע'יפרשב לבא אוה הפי ישלו ר"פדב ms )? .(ג'ינק דצ
 תלמ jx wa ייכב הייכ (+ .סחוימ אוהו םיניגוא י"לב יוושה (y ,הגלפהה ךרעב אוהו הברה סחוימ ירבעב ומכ

 A/3. ייכב םג יכו ןושלבו



 ןכו .אנמואל אנמואמ 'סריגה : א'צ מ"ב ונינפלו
 ,[ש"ע ןֶמָא 'ע וניבר ומצעב סרג

 .אָנְדְוַא יעב ונשריפ 325 אימד אָנְוְוַא
(eig. das Unheil des leeren Papieres, ra Ro 

kakohpenmrüsceh fur 00/60 Evangelium) 

 ןוא b^ ןוילג ןוא 6 rep יבתכ לכד ג"רב תבשב
 ו"ו ייכב ה"כ ה"יחא] .ריינ אוהש ןוילגה לע בתכנ

v5ריב  aקר "א 'עה שאהב קר  pwיעמ לבא  
 תבית הקחמנ ר'פדבו vba ןוא ל"צש חכומ ןוילג
 טמשנ ע'פרשבו 'עה לכ טמשנ 'ציניוו יפדבו ןוילג
 ,ש"ע ןוילג 'עמ הארנכ ונלש ךרעמ רסח םגו ותצקמ
 bs םיקודצה ירפסו םינוילגה w^ ם"שה יסופדבו
 ועב רחא 'מ י"כבו Que ירפסו ןוילגה 'מ י"כב
 היל ורק ריאמ 'רד דוע w^ (דומעה (Suo הינופפל

nsהיל ירק ןנחוי 'רו ןוילג  pyןוילג  proa py ^a 
 ,ךליאו :ל'ק דצ ס'ד y" 'מ י"כב םימעס 'ב דומעב

"wmינשיה 'יסופדב ' ^bירפסל היל ורק מ"ר  pron 
psכיע אליגנוא ותוא ןירוק ןהש יפל ןוילג ]. 

 Endsilben eines Ortsnamens; oder) ('אָנְוא

Ortsnamen)(:א'ע 'שודיק) ןיסחוי 'יד ג"רב  

 הלחתב ה"יחא] 4n תומוקמ b C" אנואו ארבכא דע
 הנה nns תולמה יתש יכ רמול יתבשחמב הלע
 אוהו אָנְנאַואַרְכַבְא ל"צ אנואו ארבכא תחתו

Bagravaneneאינאו ארבכא תואחסונ תצקבו ;  Dy 
C Bagravanó N'ÓN]N222Nאיהש  vyהתומכ  

 לקדיח רהנד תונייעמ ימ לש הנוציק תפשב תחנומו
 ליעל ל"נה 'שודיק 'מגב ןנירמאש המ הזו (סירגיט)
 בר [ןיסחויל הלוג 5^[ אכיה דע (crigris תלגידב
 לאומשו ]122818222 ל"צ] הנוואו אדגב דע רמא
 כ"ג MoxoenenDt Tp איהו ,ינכשומ דע 'א
 ןואגהו .םירגיט רהנ לש תיחרזמ הנוציק תפשב
 ע"ייע הזב העט כ"חמב ל"מר תובקעב ותכלב ר"יש

aesוניבר יכ אוהו וילעבמ בוט ענמא אל לבא  
 םגו (י"שריפב ה'כו) ןה תומוקמ ינש יכ רבד םינוכנ
 ארככא יכ דואמ דע הרשיה ותסריגב בוטל ומש רכזי
 Ocbara, Avana םמותו םמצעב שממ Cn אנואו
 wb רפוסיו חרזמ דצב סירגיט ףוח לע תומוקמ ינש

^p)ךליאו ח'נש דצ א'ח ,'מאטסערכ יסאס יד ) 
 ארבכא יבשוי וחרכוה םירגיטה תודשא י'ע יכ
 לוממ תחנומש אנוא ריעב ובשיו ריעה תא בוזעל
 בר ןויכ הלא םירע 'ב לעש peo ילצא ןיאו ארבכא

p^mןייעו  myעדנוקדרע רעטטיר  ponז'לר דצ דוי ]. 

 ר"ע ח"כד י"פ 'דהנס 'שוריבו (אתבר אלול

4 

 שה

 ס"טב
 ,םלואמ איטבסב קלב ירפסב ;םלואמ אתבוסב השעמ
 ! סלא ןב (אטברסב וז"יספ) אטבסב T'D. 'הנסב
 םייבקמה ירפס 'ייע ,ונטשרש תומשמ 'חא םוקמ םש
 ,סוממלוא 'ע ןקיטסמאנא סואיביזייא ,ו'כ ,'ה 'א

 "pni  .ט'פ  ןעגנושראפ ערעיינ  ןהָאזניבָא
 . יח" איפארנאינ

 (Lehre, Belehrung, N255v p/b3) אנָפְלּוא ,ןפלּואי ,

 היל ןווש Ty א'עד ae 'ליגמ 'שורי = =
 רשפא תילד : ט"נד ד"פר ה'ר 'שורי .ןפלוא ןמ אלד
 ו"פ 'וכרב 'שורי ,ןפלוא אלד היתשרפ קיפמ אוהד
 ^" = .אתינתמל ןל oma הנפלוא קובשינ ג'ע י"ד

PENד"פ  Y?ר"ב .אנפלואד הבר אתינתמד הבר :  

wk 
; ifs 

- 

1 

^ 

 המ ינפלוא pon b^b 'ר 'קיו  .ליבק ןפלוא 'פ 'רפ =
Db (vmייע ןפלוא רב 'ג 'רפ ' a»wייבוריעב  

"mm אנפלואד הימשמ. CON רב ןמחנ Y'& UD! 
 םיתעה 'סב ה'כו אפליאד הימשמ י"כה «np ןוכנ

nyוילק 'בוריע סיד  : 

DR 1*-ע"לב)  Olutter, el.א'יד א"פ 'ומבי 'שורי  
Ty —--הבקנ םואכ רכז םוא השענ . ^pע"לב  

 US אבה 'ע כ"ג הזמו .'ִקָמ 'לב DN ומכ שממ

DN 2 c1 ע"לב  = (Ursprung, Wurzelפב ' 

 עגונ היה ow Cn ,'ט) תורהטד םיתז
 DU "y םוא םרג ה"עב .םואב

 שיחכמו ,ב"מ 'יחספב (Gauerteig, pon) אמא"
 ,Klumpen) אמואד אתינמוק א ףוגה תא

"y Kügelcehen, ] i7 ]von Sauerteig)תפכ 'ע  

 ,רחא ןינעב b" י"שרו .אתינמנקו ,'ד

(Station, NN ס"לב Nachtlager, Lager-N2YND n IN 

 | (. stütte 609% SaehsBtr.1.91רכושה 'פב
 .אנוואל אנוואמ 6א'צ 2/2( ורכש 'מגב םילעופה תא
 (:טיע םש) תישענש וא 'מגב ןינמואה תא רכושה 'פב
 .אנוואו אנווא לכ יוהילו < ' ריזנד ק"פד ג"פבו
 ב"א) םיצפח ירכומו םיכרדה ירמוש םשש םוקמ 'יפ

  "b(ביל ^ 'יעשי) קוספ לע 'גרת .(?) רדח ינוי 'לב
  myהייחא] .(ןינוא תלת דבעו + דומעל בוגב םויה

 אנואמ ןבזימלו חוטימל .ה"פ ז'עב כ'ג אתיאו
 יגרת כ'ג .ואיבהש 'פסותו י"שר םש (y אנואל =

 םיענ המו .אנוואל אנוואמ ליזאקד ^s 'ינעתו (זלה
 כ"ג yi" ..םירנתה ןולמ םוקמ י"שר לש ושוריפ
 הלילד ןולמל הלילד ןולממ :מ"ע מ"ב י"שריפ

 אדבכא ע'ייפרשו דייל ייכב לבא vum Ya vi33 m'3 )* .אינא עיפדשבו ר'י'פדב הייב )! .אנוואו אדגב ג'יונבו אנואו

 סואימילתפ לצא רכזנה (רהנ pos ה''כו| Bagrada mma רהנמ wy לש יוניכ רזגנ יתעדלו ^i ,'ה סואימילתפ )?
 ירבדב י"שריפ םיענ המו cim המ התעמו יברעמ ימורד דצב סרפ yos תא ליבגמ הזה רהנהו .'ו ,ג'כ םונאיממאו יו ,יו
 תנוכת ךכ תמאבו שי'ע יישר תערכ אל הזו) חרזמ דצל לבב ליבגמ לאומשו 7y« ןכיה דע םור ד דצל : תלגדב ליעל בר

 m] 535 סונאיממא y Moxoene" ינכשומ

" \ 4 
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CTSLAE JU 1 AW Hv TE Wwבי וי  $a. ^ "na^ mu TJו.  P BOX Tr S osy T2 d "vA E » 
TTL ent % | LETRA 1 CM, yer ^ 

(1 Luft, 2leerer Raum = 00 "NN ס"לב *"N 

JU ע'לב (verw. 29: 2o Eurus) ; 2e»! פ'לב 
warme Luft) y" למ erhitzen, davon nn Flamme) 

 הריד 6א 5 םילכ תנשמ שירב ריואב שרח
 השימשתש  sbםיחפט 'ג ןכחר רמא יסוי 'רד 'מגב

 ןיבוריעד ק"פב  > Y(.היכ) הכופה תחת ןשיה 'פבו
 רצח לש אריוא .תונלאה ןמ ותכוס השועה 'מגב

(der אציברת ריוא. ^p C ,n^5) תוליהא ףוסב 
ajo» DUC p'53)— leere Raum des Hofes 

(der leere, 006 Raum l4! ע"לב) אפולימ sem 
 לש  cw ounדומלתה תא החכשמ לדנמ

"p > ט'ק mm הגלפה רודד השעמב קלחב 
 ה"בקהב ודרמש ןויכ ןנירמאק רורמנ השעש לדגמ

  v,ודומלת חכשמ וריואב ןשיש ימ סיעכהל ותוא
 תוירעב ןישרוד ןיאד 'מגב ריואב חרופה לדגמ

 ( CY aam'יפ 6 ו'ק ידחנפ) קלחב תוטוידה 'דד 'מגבו
 אל הער תובותל לפותיחאו גאוד ואציש ןויכ

 והנירכדא '(  pasוהיימעטל ושריפ אלו והייעבל
 ללח לכ 5 ,חור mm^ (aer) ינוי 'לב b^ ב'א)

 ריוא ינפ לע םימשה עיקר ינפ לע 'גרת m אלמ
 והב טילש :'ל "יחספ אתיא ןכו [DN (עיקר

aesאריוא :ח'נק ב'ב  "s"םיכחמ . wvה"ר  
ieןנועמ אריוא היה ,ח'נד . v3םהל היה ד"לפ  

 ריואהד"יפ ר"דמב .אשיב אריוא :ם שו , , ,הפי ריוא
 ןמ הלעמל ושאהו םימה ןמ הלעמל חורה רצונ ונממש
 ה"ד ג'פ תבש 'ורי y bon רבד ןינעבו .'כו ריואה

SIS "Yהשלשו ןיטיש ינש ,ג'פק 3/3 .ארונתד  
 ,אתליגמד אריוא : 'כ 'טיג (wischenrüume) ןירא

 ,[לאמשד אריוא . . . ןימיד אריוא unb 'וחנמ

 'חסונה .ס"שה 'סריג (Gchichte, Ordnung) אָר וא

 ,אראוא 'ציב י"כו .אראא 'ע "ייע תיתימא
 אריואא ז"ער b^ א'בשרה 'שתבו ,ארוא י"כ ף"ירבו

"yט"מו : ב"מד הציב ס"ד , 

 ב'פ ז'ע 'שוריב Gpreu) אָרּוע 0/55 2( רּוא*
 ירדא ןמ רוע ומכ b^ .ןירעשד רוא ד"ע מ'ד

Uvהייל יב 25 ), 

wyיולהעפ 'שלבו גלי! = ,ש >< פ'לבו  
 ,CWest, Abend 49620806, ןארורוא

 תולבנהד 'מגב רופחי אל 'פב mens אירוא יאמ

 אירוא — יִרָּכִנווא

in \ 

 ומ

(Arbeiter, Handlanger Z.,hankar € יִרַּכְנווא 

vollbringen, besehliessen .29* פ"לב ; 

xY*3 Gerw. mit 0-1 23278לוזגה בלול 'פד  
 B" ,ירכנווא והנהל C אבר והל רמא <. 'ל 'כוס)

 eU תכאלמ ישוע יסרפ 'ָשל

Wurzel . ע"לב ; Wurzel el el 2/53 C D3N (DYN) 

  (Grundםיתיז 'פב תורהט שירב
 ,יפ)  Cnםואב עגונ היה םאו  ^pןהש םיתזה רקיע

 אתפסות) אינתדכ תחא ושענו וקבדנו ןטעמה עקרקב

  nensהל התיה (''פ  mwהכפהל דיתעו םיתיז לש

 הב שיש פ"עא דתי הב עקתש ןויכ  pum,הברה

 ןנירמא דועו ( CUושענו םימב ורשנש םירגרג

  bs] nns[ל"צו  C msהכלהש וא  [nb]םואה
 י'א ייעגנ) םיעגנ תוארמ 'פב  Cnרעשב שי 'פבו

 םש) ןבל  Cb n veהשרשו הכמה רקיע םואה 'יפ
  5'לב  [Mund, os] IB. ^eאוהש רבד לכו

 םיארוק ןכו הפכ חותפ  nbעגנה יתפש ךות הארנש
 ונלש תואסרגבו « «mw mnםג תמאב ה"יחא]

 ררגנ וניברש רחאמו .'סריגה איה ךכ י"כ יפל ךורעב
Q/5 "^ (תורהט רדסל nw; "wn ר לש ושוריפ רחא' 

 סוגש כ'ג חיכוהל שי ונלש 'עב ומכ שממ 'יפש
 ל"ר ם"מב כ'ג סרוג יאה 'רש ןעי םוא  ONאוה ןכו

 א'פ ק"מ 'שוריה 'יגו .ל"נה תורהטד 'סותב  "on'ה
 +[םוא כ"ג ג"ע פ"ד

(Licht, Strahl ₪7( *DYIN extש"הש 'רדמב  
 ןימכ 'וא ןועמש 'ר nm) ךתמוק תאז .

 ms הפלחוהו mna רהז רוא י"לב יגווא b^ יקווא
 Ap תואל ל"מיג

wow3, ,&3,| | עילב = 991% & = (Unze 
 יפא ר"א ג'מפ הבר 'משב איקְנּוא ס"לב)

 לגעה השעממ איקוא לטונ וניאש רודו רוד ןיא
^bאיקנוא ומכ יברע )52 איקוא  — "yוכוע  -- 

 לכ ןיא 'סריגה ג'ע ת"סד ve תינעת 'וריב תמאבו
 ,לגע לש ויטחמ תחא יקנוא וב ןיאש רודו רוד

ymוניבר איבה 'א לגלג  n'ya7 'כרבמ Dאבט :  
 ושריפו .אתלוס ps" אתישמ אתלגלוגמ אתעיב
 (y" ס"ש "53 םיסופדב ונינפלו ,תויקנוא ומכ
 ןכו יסייק אתישמ אתיא 6(. ח'כ גיבו םש יוכרב סייד

 48S Dp 'עב אוה

ns )לכב  quy v3 (ץוח Vyירכנווא ל''צו ירכטוא ס"טב םשש רייב ) ה"ינ יימיג יפסותב ה'יכו םייש יייכו םישה יסונבו. 
 yw3 ןוכנ ילב םשש יק moy ג"צירה לש בלול יכלהמ ץוח ןייוו ינשב nux nvepnn ^o איבשרה 'שתבו טיימ היד
 יקעלדניצ יטסוי יייעו .ירכנהא לי'צ ירכנווא nnm טמשנ ןושארה יו שאר לעמ ןוילעה וקו המושרה פייל wn cb תחא
 וב רכתשהל רבד לכ anm ^b" יישרו .ג"כ רצ דניצ לש עיגאלאליפה בצמ לע רפסבו ט''צ ,ב"ח סאתאג ורפסב גיוה ז'יש

 .000006[0 י"ל ירכנווא ותעדל כ"או .שייינרמ סייטב יישדחה יפדבו יינשיה יפדב היכ [mereier] ש"י צ ר מ ןירוקו

 :היימ רצ 'כוס סייד יייעו .םש ג"צירהבו םש ייטיג יסותב ה''כו אנוה בר 3433 לבא םש א"בשרה ישתו י'ישר v33 הייכ )*
 יפרב )* .אנולימ ס"טב ב"ה vi33 )5 .ויל 4« ט"דסל x ייפב n'3 )^ .סוא סייטב עייפדב לבא ךורע van לכב הייכ )?

 .והנורבדא ס'יטב 'ציגוו



iw. 

e" Ew 

 י"כ 'סונב) ףיזי אתפיזי ירבמא ןינעבו .' ירזיבו
 [ירווא יב וא רב ל'צ] ארייז רב לפנו אתיא ק'מ
 (wb לש ןיד ןונשחש םייסרפה ודב (ףיזי אתפזי
 (" exp) םייברעל וא טאבניצ) רשג רבעמ לע

 y mnn זימרוהא לש ויתוצמב לצעתמה לכו
 המ ןיבת הזמו .םנהיגל לפנו רשנ רבעמב בשו
 םיכילומו -- : pw זמר היעשי ub שרדמ רפסש
 + < . םש םיוגה לכ ןיצבקנו טפשוהי קמע לע םתוא
 ושנ לע ורבעי wn המשנו חור םהב ןתונו

cmםש םיעיגמש ןויכו םירבועו  mmםהינפל  
 .[א"כפ 'טוז 'ילאב כ"ג ,^w . םנהיגל םילפונו טוחכ

 אריואמ ישא בר .(Gitadt in Medien jeg איְריּוא*
 א"יפס ובארמש y" ידמב vy הארקנ ןכ

 םיבתכנ ע'ר דצ r^n ף'זוהמ לש ע"מבו ,ד"צשת רצ
 .ש"ע םינוכנ יתלב םירבד m ןינעב םש

 n" Yn א'פ mss" 'שוריב [פורווא ל"צ] םיִרוְוַא*
 הז ןנחוי 'ר םשב יפא 'ר ירוגא הז ןמש

 .ליעל וכרע y" יצורבא ומכ b^ .סירווא

 .Vogelname, entwed) ל ע'לב אָנָשרִווָא
Waldtaube (Z. varesha, Wald) od. 

richtiger ab! פ"לב unantastbar, sicher 

u. z. weil dieser fabelhafte Vogel (Phónix der 

 ( Gr) unsterbliech sein soll'מגב אבא היחכשא

 לובמה רורד pbns ( umoומשו ףוע ב"א) 6 ח'ק
 תעצה ה'יחא] (םימי הברמו לוח  "aw:איה ךכ

 אתוביתד אנפסב ינגד אבא היניחכשא הנישרוא
 'נימא הדירט תוהד ךיתיזח ל"א ינוזמ תיעב אל ל"א
 'אנש תומת אלד אוער אהי ל'א ךועצא אל

 ( 29רמאו )^ ,טיכ  "p byילב יכ עדו .'כו עונא
px דבכנו jon ותארוה (,3221) ינאשרא יסרפ 

  nesרָּבָד הז ילשמה ףועה רחאמ יל הארנו ןנאשו
 ןובנ :ןשְרא = שרָא יסרפ 'לב םגו) המכחבו ןוגהכ

 « (op byלשמה ביכרה ןכלו  ciהלמה תארוה
 אלש תורוהל ןנאשו חטב : תינש  nwהבריו

  oסקינעפ ףועמ (" םינוי ירפס ולשמ הז ןיעכו

eM)השאה 'פב . 
e !ייפ 6: ביי ישודיק רנידב ורמא ש"ב ףסכב  

"A 

 אניפתסימ אלולו ה"יחא] ('אירוא ברעמה םש פ"ל
 הננעש אתרואו :ווא תלמש רמוא יתייה
 nw ^B] ריוא פ"למ mm ('א רא ע"ייע) הליל

 ) der Trüge, Lüssige ;2 Umherirrende — *7]]א

"3yN. C*33PN CYuL. 156 a c5)! פ'לב 

! Ma " 

 . (C3 xx) oc 1% D.אירואב (' ידהש

4 
3 

(an der  Führe, Ueberfahrt =ףוסב ,ףיזי אתםיזי  
 םדא היהשכ םינושאו ושריפ 6 ח'כ ק'מ ןיקשמ

 ,הז וילע תוננוקמ ןיכירכת ול pm תמ <לצע

 ירויב דיבע אשירא :נ'ק מ"ב ,ןנירמאדכ) ירווא |

 השעו ויחב חוט אלש me) [e^] יב ל"צ]
by]ןמ ותרבעמב ירבמאו ,ןיכירכת ול [השע אלו  

 ףזימל אתפיזי quan ומלוע תיבל הזה םלועה
 ירווא יב לפנו טיהר א"פ .('ןיכירכת ול חקילו
 ירבמאו we] יב דיבע אשירא : גיק טייב ,ןנירמארכ]

 לעו םידבואה ןיב לפנו ץר b jn^ אתפיזי
 פ"עא רמולכ אוה לשמ ומכ .הול הולמ תורבעמה
 םידבועה ןיב לפונשכ וימי לכ וחכ לכב ץר םדאש
 ןנחתמ רהנה רובעל עינישכ וא ,םיכוד ידבוא ןה
 לצניש ידכ האולהב לטונ ול ןיא םאו והוריבעיש ימל
 nnb שקבמש ומלוע תיבל ךלוהש ימ ןכש לכו
 rw oven האולהב לטילו ול רשא לכ תא
 ,ירווא תלמל םישוריפ 'בןתנ וניברלד עדו ה"יחא]
 ותסריגל) 'בו .וייחב חרט א לש ושריפו לצע יא
 ימרא ומכ ךרדב העות אוהו דבוא b^ (ירווא יב
 תעידיו תעדו םעט בוט םישוריפה ינשלו ,יבא דבוא
 ילב mw nos" תארוה תמאב יכ םהל יפופ ןושל
 הזיא גיצה ינשה 'יפלו .ךודב העותו ,לצע : יפרפ
 ןגירמאדכ הגהה ירווא יב תעמשמ ןיבה אלש בתוכ
 !לבח לבא : ג'ק מ"בב הזו ,ירואי יב דיבע אשירא
 םינפ ךות וזה הגהה איבה רחא ךורע י"כ רפוס הזיא
 px .ןושארה 'יפל ל'ר ןוכנ אל םוקמב םגו רוביחה
 'עב וניבר סרגש 152 ירואי היב וא) ירואי יב תסריג

oeולקלק ונלש ךרעד ירווא יב םע התוושהב  
 (*ירווכ ,('ירויכ ",("ירויב םיסיפדמו םירפוסה

 ר"ב ייכב לבא yn mos' ג''ג דייל Ya יייכב היכו .םש יפסות y" תירואב ל"צו תידיאב ידהס ג'ונבו ירהש ס"טב ע"פרב )!

 ליז «m/* "bb n ןכו (* .ייסרפו 'יולהעפ הלמה ייפל בורק הז ןיירוא i י"כבו ןוכנ הייכו אריוא am^ אנתסא יעבו
""yיפסותבו םש יפסות  "eי"שרו .אירש הייד : א"ל  arbיסרפ ילב ברעמל ןירוק ךכ י ת ע מ ש י ג א ייפ  maוניברל  

 הייכו ר'ייפדבו v3 לכב m/3 (+ .ירבמהו ביה י'יכב )9 .שייע muy 'על ms cy לש ופרועמ no םש ב/יבל ושוריפ ןכו
 שבלתת אל cw השובבש הלודגה םיקיתעה םייסופה תעדל םגו (* .ויכ דצ my יייעו לצא סיטב עיפרשב לבא קייהעב
 ,אייכח גיימד עיימ ונירמאמב הז גשומה לכב y" דזומרא הנוק ינפל המורע van םאו תראפת ידגבב המשנה אבל דיתעל
 ירווא יב םוקמבו Y» v3 )? ! ירווא גארפ יפדבו ,ייסאבו יציניוו cb יופד (* «GU ו"ו vis (* .ריפד (* .אלטצא yn דייפקת

 רב ג'ג ביה יב ו"ו V3 ,ירווא יא YA V3 ,ארווא יב ייסאבו ישמאו 'ציניוו יפד ; אריוא יב 'זיפו ר'יפדב an^ רחא ייפ לש
 יייעו qve sm ףיזרהמ לש עימב ףיירהמ my )19 .ירווא יב לייצו ירייז רב (.גינ רצ p/D פ''ד יייע) ןעכנימ v3h ירווא

"yדצ 'ירשו םיכאלמה לע ונירפס  yזינקת םש גימד עימו  weג'יסק בייח קילאבמיס רעציירק יייע ('% , opגייכש . 
 לש עיגאלאאזב ישילש ייפ quy y רופצ b 60% von^ זייתת ,בייח ןאקיאזארעיה טראכאב ותוא רתפו אנשרוא גיונבו

 .םש וקוחדו acp רצ ןהָאזניוועל ברח

| 
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 = | תיו אקקו איתוא ?n אפופק תיו אידצ "n סורגל
 ,(חכשתו קוד ,אנונילש תיו אקרקרש

 לכא קפפד ג'רב ,ogleich) 990696 םּנאיִתווָא
 דיה לכב הדנבו «C תותירכב בלח

 דימ רתלאל sm אוה ינוי ןושל p C9^ הברמה
 והזיא ר'ת Ca רומע (nt 7533 ולש לשמהו ותנועב
 דצב ןידמועש דעו שמשל לשמ סואיתווא רועיש
 סואיתווא ירה דע סנכנ שמשה תאיצי Dy ףוקשה
 לש ורבָא שמשה b^ .הקידבל אלו חוניקל רמאש
 טוטומס דע .הטמה שימשת וב שמשמש םדא
 ונלש תואחסונב ה"יחא] .םוקמ ותואב וב חנקמש
 יאה וניבר סרוג ןכו םויתואו םויתא תוינשמבו 'מגב
 'חסונ לבא .רתלאל vb 'יפו א"לד תורהט רדסב
 ,'שוריכ הדנד 'נשמב אוה ןכו ןוכנו בוט ה"עב וניבר

"eimסויאתויה םימעפ הברה ר"ע ט'מד 'ב 'לה , 
 ןושל sym ןאמכ ה'ד .'ו 'מויב "יפש פ"עא י"שרו
 .םויתוא סרוג ז"כב (תותירכל כ'ג (y ינוי 'לב 8
 תואחסונה תצקב בתכ הדנל ושוריפב ם"במרו
 .תרחא אחסונ םג וינפל היהד הינימ עמשנ םויתוא |

 T5] 'פריג וינפל היהש ילוא

(müchtig, Stark,  Beherrscher. 

web) ר"בב mW לש o))fcno 
 לבוא :םש ןכו ה"יחא] .תרפ אוה יעיברה רהנהו

 לש ןיטניתווא  am» mwןינעה  yתומוא-
 ב"פר הבר 'קיוב תואיטנתווא  'p "pי[אבה

C perry 

Gewalt, 029916 N'EJDUN (ס"לב N'OS'DYN 
 , Ofachtרבב ולש איטניתווא [רקיע]

b^» ימ פיר ןכו ,ה'כ ירפ) יה הררא רשא המדאה j 
 אתקיספב תויטנתווא תומוא 'ע ,(תור ירדמ ירבו דיס

 אשת יכד ( CDב"א) ('ב 'פ) הבר ארקיו שארבו
  ^bתוכלמ י"לב איטנתווא  ^b) menןיטנתווא

 (גיהנמו ךלמ  Cהבר תלהק שיר אתיא ןכו ה"יחא]
 הידידי :ןהלש הייטנתווא רקיע הבר ש"הש שירו
 ל"צו הינניתווא פ'טב הבר 'ברמבו המלש תלהק
 ו'עש זמו וצת 'קליב תועטב ןכו .היטנתווא
 . הנהו .תויטניתווא 'בר 'קיוב ומכ ל"צו תואיטנוויא

Dpודצב םושר םש  "bתומוא  'b3ינייטל  
 תועטהו !םימא ל : ןיטניתווא b^ דוד חמצב ןכו
 תשבושמ 'סריג םהינפל התיהש ינפמ םריל האב
 'יא םינורחאה ךורעה יסופדבש רחאמ ונלש 'עב

^l 4 i podicu LU 2 . 2» E NO |i / P n. 9 . 

EG ei ( ה "א 

 איטְנְתווא -

Plf יבמ crt 

 אנשרווא חמ

xmלוח ףוע  "yט"יפ ר"ב  "wwט"כ  בויאל , 
n^ז"יקתת זמר בויא טוקליב תולמה שרפמ לעבו  
^Bל'צו יז'עלב יצ'ניד ארקנה אוה' ןוילגב לוח  

 אנשרווא b^ דוד חמצ לעבו CPhonio יצ"ניפ וא יצניו
 [! םוקמ םש

(ürmen, sehreien, Gerüusch, machen = YN 

 . , Lármכל! ! ; gbst. 29שי )פ\ פ"לב
 ( Gerüusch'מגב ולכאש 'ג 'פב אמלע ילוכ ישווא
 'מאד ^ yרכושד הדגהב ינק יניב שווא )600 'וכיב

 (.ו'פ 5« םילעופה תא  ^pםיבר לש הרבה לוק
 לש ט'יד .ג"פב <'יארק ישווא ונינעכו ^ nהיל 6,

 ילוח) האירהד 'מגב תופרט וליא 'פב אשוואד האיר
ja» האירה וז חבטה חפונש תעב. ^p Cr וימ: 

 אתיא ןכו ה"יחא] ,(" תאצויו תבשנמ חורה תבישנ
mon ח'ג 'וכרבבו 4232 ע"כ ושווא םש 'וכרבב. 

 יכ . . אדנונ  Np,אשווא לוק ועמש י"כבו) אשווא
  D/2אתלמ אשווא : ב"יס ק"מ :ז"צ 'יבוריע ) גס"קר

  (die, Sache macht Lürm, verbreitet sich)"רדנ

 'שוריב םג ןינעה הזמו .היל ושוואד םושמ ןילח :'ב
 :ישואב תחאו יפושב םיתש תאר : א"ע Ns 'ליגמ

 .[סנואו ישוקב B^ .ןברק האיבמ 'ניאו תרתוס

(Ort in' Galilia, zeitweiliger Sitz des NUN* 

Synhed.  u, Schauplatz wichtiger Ver- 

 ( ordnungenרחאמ רצקל שיש םוקמב ךיראנ אל
 םתינעמל וכיראה בל ירקח ילודג ונינמז ירקבמש

 לעב ןואגה םכותבו הז רבדב  "y s'yב"לרד וכרע
 ןכו ף'זרהמ ןואגהמ ד'רד 'נשמה יכרדב ןכו יכו

'y "bn קזחי בקעי 'ר ברחמ דומלתה תרוקב רפס' 
 'ייעו אשוא  myף"זרהמ לש ע"מב ץטערג םכחה ברה
 ,ךליאו ט"מק ,ב'ח

DUDEN ע' "y Géóglieh) SYN" 

(Ohreule, Nachteule 0c, €»76c, lt. otus N'EN 

 ( s. Bochart Hier. 3. 23. S. 31'שורי 'גרת

 תא (8^ p ^) (Y) תאקה תאו תמשנתה תאו ['א]
 ב"א) ,(ז'ט דיי 'ירבד) תמשנתהו ףושניה תאו סוכה
 'רת יכ קדקדל שיו ,י"לב אמט my ןימ ארקנ ןכ

^vאיתוא תיו אוה תאקה תאו תמשנתה תאו לש  
nnתמשנתהוףושניה תאו סוכה תא 'גרת לבא ,אקק  

 .אירצ n אמי ןמ אנונילש nn אפופיק תיו :אוה
 שי יכ הנוכנ הניא תאז 'פריגש ןיבי קדקדמהו

0 

m^ יילוחל יישר wy ונממ אצויו עיפדשב לבא ר'יפדב הייכ )* .גינ דצ היירל סייד יייע יישר יייכבו ימ v33 mu (t 
 Yam רחא דיני ילב ישמא יפדו ג"ג דיל «ya v3 זחא אבה 'עב ןוכנל לבא noe םוקמב veni ריפדב )? .אשוואד
 לינה ייילמ חלמה תרזגו ביר דיב איה תועטו (* .יטנווא סיטב וסרג Y^nn תטמשהב ק'העו ליסב יציניוו יפד 2/0 יייכבו
 השמ ר'הומ לודגה םכחה ברה לש דבכנהו בוטה רמאמ y" ןה תומוא םיעבשש ובשח cup ימיבו .הרובגו ny המעטו

 we ניק רצ דייח ae yrea רעדיינשנויטש



 א

 המהבה תישש איזוא 'יפ «Cb me ןידצ ןיאד
 ,תיעיבר אעביר ,תישימח אקלוח .תישש ונלפו
 אריבס .תישילש (-1%, 5, DritteD C אטירט
 יכיה 'יפ ל'ז ^n .אשמוח היזוא .היצח אקלוח יל
 אטרת יכ הזל ןתונ 'וכ יטרת יכ ירמא ארוסב דיבע
 ,אטרת וגלפ הזלו םוקמ ותואב עודי רבד אוהו

vumוגלפו אקליח יכ ירמא  sponאיזוא ןכו  
 ,םמוקמב עודיה ילכ ותוא םש (* םלוכ ,אעביר ןכו
 איזוא יתמשרש ומכ הלמה םעטש הארג ילו ה"יחא]
 וחא לא שיא לוקשש רבד oom ינוע 'לב
 : ארופב ה'ד י"שריפ םיענ המו הו ש םתדמו םכועו
 ןיחכטה לכ . . . אתרט יל ןת חבטל 'מול ןכרד
 ןמ םיחתנ ךכו ךכ הושב םהיתומהב ןיחתנמ ויה
 ארופב והל ווק םיחתנה ןתואלו המהבה
 .[יזיא 'ע דוע 'ייעו ,איזוא אתידבמופבו אטרת

(Feuer heizen, *N —) NN € 

 הפאמ הרעב רונתכ 'גרת .)\ ע"לב
 ה"יחא] .אמותחנ היל יזאד ארונתכ +יר י'ז ישוה)
 ,'ג 'בר ש'השו ; יתסנכ 'פ 'ח 'ב 'בר 'להקב ןכו
 התדישו הדיש א"יפ 'בר 'דמבו ;ותטמ הנה 'פ 'ו

mmתלהק טוקליבו .(תואצחרמב ל"ר) ןוהב ןייזא  
 ס"מ nm ןי ות/ןיתרשו הדש ה'סקתת זמר 'ב
 בורק mo םילהת 'קליבו quu pers ל'צו

'D5ה"צשת זמר  onס"לק 'ומורת 'שורי — .שרדה  
 ןימוי העבש הייזא ינב יב איהה הוה ג'ע ו'מד ח"פ
 רפָס ,'א זז 'ע Uy" ,ג"ספ ר"בבו .ןויוליל העבשו
 יונישב .(2:001908ת0%] סונאיטילקיד השעמ כ'ג
 6:0 ,befehle 49506 אנא ןוולק :אתיא םשו תצק

eu)ימויאת ל תינביב ןוזתיד ... poi 
 ןוזאתא ומכ ןוזתאו .ןימוי אתלת ינב יב ןוזתאו
 וניברו m שרשמ לעפתא אוהש (pos) 'או)
 תחת פ"מ אוהו ןיזאתד Dou 'ב זז opi ה'עב
 הריתי MIN ומכ b" אוהש היארו .ןיזאתא וא ןיזתא
 .היזמל ^o ,םש 'ינדב mp ןכו .ל"כע (ב'כ a לאיגר)
 בער b" כ'ג קיתעהל העט psa הידעס וניברו
 ירשה 'סב ק'דר ןכו  ןינעה הזמ «GU 35 םירבד)
 לע ונופסב ונחכוהש ומכ ע'בארה ןכו ג"לתת דצ

 ]^ דצ פוואט י"ביר לש 'יסרפ תקתעה

anzünden, 

CWahrsch. zu lesen]Y 2N grich.Y sop, ןויבזא') 

0000070 hyssopum, nach R. N. Majoran) 

nav) םיצרש הנומש 'פב תבשב ןויבזא ןילכוא ןיא 

 .בותכ היהד הארנו תויטנתווא תומוא ^5:

Mרעיש קיתעמהו תויטנתווא תומוא 'פ  
 'פ תואש איה אלו b^ ל'צ '5 תחתש ושפנב
 רעבאב המלש ^ תהנה y" 'ע תואמ שבתשנ
 י'כ 523 תמאבו p" הרעה ves ולש 'קיפפב
 תומוא 'ע הנוכנ אסריגה «Jr לש ןושאר סופדבו
 םיעבש רפסמה םשב בותכ יב פ'ר 'בר 'קויובו 'כו
 ולש ךורע - תאצוהב ל"מרו תואיטנתווא תומוא
 איטנתווא ינשה רמאמ גיצהש אתועירל יתרת השע
 םדקומה המדאה ןמ ארקמה לע אוהש «p שארב
 לבא דחי םיכרע ינש קיבדהו יעיברה רהנהו ינפל
 פ"ע םירמאמה איבה ח"עב וניברש בוט וגיא קברה
 'פב ינשהו ז"ט 'פב ןושארה ,שרדמב םמוקמ רדס

a3ושאכ יכ תינש תועטל אילפה םגו  yum 
 :טימשה םנורתפ ונממ םלענו "תומוא 'יפי תולמל
 וגיבר תודלות דוע y" .'עה evo לכ ותמחבו ופאב

qmה"פ הרעה ה"נד , 

Go müchtig . adver, N'uDYN 1 

das B elid.)ןיתייד בהר ירזוע 'גרת  
 י"לב p^ אעגוסב ןיעייסמד .אינתוא ^G) ,יט .בויא)
 בויא 'גותב ןכו ה'יחא] .(ןיטנתווא ומכ אוהו םירש
 'ייע) ךלהמ qns .ארהיסו :י'כ יפל yo ,א'ל

 [,ל"ירהמ לש ר"תמע

 nw 'ע רחא וכרע 'ייע תיָנּותְוא*

(dazumal und dermaleinst) Nהשמ רישי זא  

 'כו רחשכ עקבי זא רבעשל )* ve יומש) )3
 יפב ימוחנת) ונדמלי תדגהב [דיתעל] en יחי 'יעשי)

 ,(הריש ישרפ חלשב) א תליכמבו C ב'יקד הלשב

(Meeradler, Flussadler NP = my =( NIN 

 ^ay3 ^ (N ירקיו) הינזעה ['א] 'שורי 'גרת
 ny (Stürke) 'שלמ רזגנש הארנו היייחא] ^G דיי
 n" איזועו ,סרפה תלמל 'א m^ 'גרת אזוע ומכו
 'א 'ורי 'גרת אז ג רב אוהו .הינזעה תלמל ילקנוא

 .[הינזע תלמל

ein bestimmtes Gewicht vgl. cS» yos C NUN 

wügen, cS פוע"למ' gleichmissig, ein- 

anderentsprechend d. h. bestimmter Theil des 

Ganzen, aber nach Ar. ein sechster Theil, 

Sechstel viel. £c, 89706, sextans, parsi sas, 

 ( südoss. akhsaz, sechsג"סב איזוא וגלפו איזוא

 ייל wm Wm ילואו aquila marina אטאגלואוב ה"כו םי לש רשנ ייפ .89%/:6040 : הינזעה וקיתעה םינקז יעו )!
 'ויעו ה זו ע vy may ינורטוש יגרת קיתעה pi valeria aquila ריילב ןכו ny ןמ ורזגל בורק רתוי לבא ,רשנ %
 ר'יפרבו mm Ya דייל ייכ ןוכנ ילב ביה י"כב ןוכנל הייכ )* .זיסק דצ ןאזיוועלו האלחו yen 2n ןאקיאזארעיה טראכאב
 ל"צו אטרית ימ ייכבו אמרת גייונב )3 .'צ תוא :זיל דצ יציבל סייד y יסוא v3 ns ,םדוקה יעמ ךשמה יליסבו יציניוו

va v33 )+אתרבא 'עב היכו (* = ,רמולכ םייטב  (wy)לעו .קשמש ,יו רמ  my pommהיכו אטירת  'y3ב טרה '. 

 Jp יא טאדאריה יייע ND דע ראופמ אגרימס p Vy לש בוזא היה ןכו יה יז'פ qv םואינילפ

(i 



 reitender Bote pre) ס"לב אְדְנְזיִא א

 nach Abwerf. des ה

 Eilbote ; N'TAPN ס"לב ; s. auch 89| "לב

der Ausgerüstete)3^ ילשמ) םינומא ריצו 'גרת  (r^ 
 יאעדרהנה תרוסמ יפלו ה"יחא] (אנמיהמ אדגזיאו

 ה"סק ,'ד דמחנ רצוא y" ןידגפא תבתכנ הלמה
 mob] הרבה יפל הזו

qm 7tל ;=>"עילבוןירנזיא  Steine, 
v3 OGügel,לא בוש 'שרפ (ר'ע)  

Tos yosרמא אלתמ : ךתדלומלו  bens 
purs mi mwרמית אל  cbeןיוטסמד  

^p (Geheimniss, v6 77fipiov,םילג ) [רפס היייחא 

 ומכ "רב הרשי יסריגו | ,ב"רל ול עריא העטומ
 ,ה"פת 'דרטשמא סופד ר"בב ןכו כ"מב רבכ ריעהש

 תישושבגו םילג םוקמ םש שיש mel ןינעהו
 בילפ 'בר 'קיוב ןנירמא ןכ ומכ ךדופ הלגת לא
 ^31 אדריפ 'פד ר'בבו .לתוכל םינזא ךרדל םינזא
 )| = דנזא פ"ל היהת איה תיתימא (DN ןידנזיא

vmרפע  mp m»ץרא ע'לב יכ ריעהל שי  
 [25 תארקנ טיטו 'יחולחל 'אלמ

(nach R. N.— DIN gehen) NTINימכב אדזא קפנ  
 יתיא ונינפלו (a7 'ליעמב nam ישדק פ"סד

 אתלימ m) ייהי יב לאיגר) ומכ ךלהו אצי b^ (לזא
 וריכה רבכ לאינדב אדזאו ה"יחא] אדזא ינמ
 לעפמ ורזוגל לכונ אל יכ רבע pe^ "pm ילעב
 הלמ םע תחא הנושארו םצעב אוה יתעדלו לזא
 תמאה תילכתבו םומ ילב ונינעו 290! הדאזא 'יסרפ
 .תמאה תילכתב ירבד :ארזא ינמ אתלימ םעטהו

jnארירש ימישפה הקיתעה ןכו ןימייקו ןירירש ' 
 5/35 םותסה רמאמ (pz הזבו DoD T ND יה
 היילע רמאד יא ר'ה (יא היד םש יפסותה 035 :ז"טק

 ריגול nno היילע ל"אד אלא ארזא לטנו וז
 ינא וז היילע ריכשמה רמא םא 'יפ יתירחא היל
 אוה mw ילכו יקנ ימולכ אדזא לפנו ךל ריכשמ
 ריכשמה 'מולכ ורכש ול im 'פסות (b^ רכושה
 ול pw ריכשמה לש ולזמ יכ חוקלה רכש ריזחי
 םומ ילב ריכשמה ךפיהב 5^ וא היילעה הלפנש
 ימולכ וז היילע רכושל ל"א שוריפבש ירחא יקנו
 רכש ריכשמל רכושה ןתי הלפנ םאו איהש תומכ
 עמשמ ןכו ול םרוג רכוש לש ולזמו היילע
 אקלס םתס היילע ריכשמה רמא םאו י"שריפמ
 .תוחא היילע רוכשל ריכשמה חרכוהש ךתעד
 ,'ב לאינרל ג"פרל סחוימ p" לע ריעהל שי דועו
 ומכ אפקות 'ל ארזא xw אלזא ומכ ארזא 'ה
 םג םאו .קזוח 'ל הימעטל אבר ארזאו ןכתיו ןודז

NTN - mais | נ 

 ^X יכוס) wp יליבחד 'מגב הכוסד ק"פבו 6טיק
 ,p" ) .ד"כפ) םיעגנ 'סבו 5"6) mea א"יפבו

 ,J^ yrbs sáwjoxov י"לב] קושמוש ןויבזא
[Majoran 8/53 sampsuchum, 1/53ימאדכ ןנבר '53  

 (ליעל יע (y" אתרבא בוזא רמא ףסוי 23 (ל"גה תבש)
 רמא אלוע ,גנה רב אתרבא ןויבוזא ,גמה רב
 [,marum, Katzenkraut 9 oder à. oxx0v אירמ

[amaracum, Majoran)רמא יפפ בר אנקסמו ,ארויח  

 ,ארבתסמ יפפ ברד היתווכ הימרי בר רמא קשמוש
cbומצעב הז ה"יחא] ..,םיצרש הנומשב  ^p 

 לבא ח'כד ל"נה 'יעגנב תורהט רדסל יאה 'ר לש
 ובא תונאב בוזיא ףסוי בר 'אד 1935

oe 13118 n2םגו .ךורעה יפכ ןקתל שיו  ;^ 
 י"כב ןכו 'מגב ןכו ןוי בוזא תולמ 'בב סרג יאח
 י'כב לבא .כ'ק x" םש D "p תבשל פ'א
 תנשב ןכו תחא הלמב כ'ג G7) ס'ד) 'כו
 חסונד תוחיכומ םידי לבא ,ו"פר "יציניוו סופדבו
 ,תימור בוזא וער וילע דיגיד בוט רתוי ןוי בוזא
 י"כ יפל רדסה np תילחוכ בוזא .תירבדמ בוזא
 איהו תיחלוכ ןקתל ל"נ תילחוכ תחתו ; ל"נה 'כוס

Ciliciumרשא  DDי"שרו .(דואמ בומ בוזא  

 ,Salbei) איהו א"ולש | :אירמ אלועד אה "5
salvia)ם"במרו .בוט חירמ ובשע רשא עטנ  "B3 
"yaםיגנראה ומשד בתכ  bunםֶנְגיִרֶאַה  

(Origanum, origanum Majorana)תבשב 'יפב לבא  

 תחת ס"ט sYn םורבוטחא ומשש תועטב בותכ
 [ע+22=-\-\ ןגצפמ6. יברע 'לב sem סודכנטסא

stoechad)תעד כ"ג הזו .כ"כלעב הזב ינמדקה רבכו  
 A כ ג el בוזא י"כ ימלשורי | םוחנת

ade la]עפ  mall rs ciaoרצוא "יניזיג האר  
 ]12 'א 'שרשה

,NIN ₪פל) אָגְנֶז " Glas "mWאוה  
 תובותכב רידמה 'פ = ע"לב

(Ww Cry)אגזאד אדריגו אנדלו אליפ ייבא  
(Glasstücke)תוכי תח יאנדל 'עב 'רעה לעב 'יפ  

 Bn דחא Nim אגזא ותעד יפלו ,תיכוכז
 (זוגא ץע יפילק n^ אזוגאד אדריגו פרג י"שרו
 לש p" כ'ג הזד 'יפסומ ברה יניעמ «noy ה"יחא]

wmאדריג כ'ג סרג םשש ,'א 732 'עב ה"עב  
 "'זוגא לש הפילק א"י 'יפוי רמאו אגזאד
 אלא wo אגזא תוביתה ףוליח םושמ אל יתעדלו
 ,הקוקח nus .ומעמ qm [pl] יסרפ 02 םג ןעי
 ץע יפילק אגזאד אדריגד י"שרו ה"עב ירבד ילולו

PUNתלמש רמוא יתייה  wiשממ  "wbיסרפ  

xwץע תפילק [₪!] .] 

 4^ וריל ,ו"כ סואינילפ כ"ג ריכזה (ינקק ע"ייע) םיעלותה דגנכ וז הלוגסו )!
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 B^ rb תבש wav ,ערה ןושלל הרהזא .ז"ט
 הב ןיא תבשב . . . תורהזא יתש הב שיש הדנב
 'דמב) wb& שרוד ז"פ ר"מב .תחא הרהזא אלא
 ךליאו ןכימש הרהזאל םכל היהו ל'הזב ('כ ,א"
 ,ח"יפס 'בר 'קיו ןושלה רוציקב ןכו .םכל וריהזי
 nv QNIN" יוברהו ,.ם :ארהיז bs ^p כ"מו

 qms תלת "me ח'פ 'מוי

Dorn, eigentlich spitzi- NN = אייזיא 7G 

'D ינש 'שעמד 'שורי ges 00 

 תיימ תא (:ה"נד 'ח 'לה (ve תוריפ ךילוטה
 שא תורודמ הארנ ילו םיצוק b^ 'רפמה .אייזיא
 ינפ אוהש 'פמה Dy ןידהו ה"יחא] QN ךרעמ
 אוהש היארו .דח רבד לכ י"לב הלמה wv השמ
 םשד יתבו 'פ א'פו '33 הכיא 'ודממ םיצוק
 < mmm חפית ל"הזב רמאו תומולחד השעמ יאה הנשנ

 ץוק ס'לב «NAM ןיבוכ בב גמ (sm אוההד
(Dorn,ןכו 'כו אוה  "bב'מעב םש .] 

(ausgeschieden, entfernt d. h. ver-. "אָליִזָא 

 ע"לב ]  "£n Gwerfen — [A5]תוכרב
 b^ .לאומשו ברד איהה אליזא אה .ב"יד ח'פ

c»ישורי ,םולכ תבשחנ הניאו אתכליה קחורמ  
 ט"ד ח"פ om^ .אדה אליזא אה .ח"כד b" 'דהנס

ovyילוא .אנוה 'רד יאה (אליזא ל"צ) אלזיא אה  
 JJ יבוע "של mmm worm מ"כב ןקתל שי

 ,בזכו רקש

 תומש) ימש תא (.Gch lasse erwühnen bh) ריִּכְזַא

 (v [רחשה תלפת 'פ תוכרב 'לשורי] (איכ יכ | =
Tox Cn" ^nאוהש םוקמב ללפתיש םדא  

«mbאל ריכזת רשא םוקמ לכב ט"מ הלפתל  
 ושא 5n 'שוריב ה"יחא] רי כז א אלא רמאנ
 תכיראב אתיא ,רסח ךורעה יסופדבו ,ומוקמ יתנייצ
 יתעד יפל רזננ תאזה הלמהמו .ש"ע תצק ןושל
 תבשב "יע .עברא לש םש תוארוהל הוכזא

aspןתוא ןיליצמ ןיא םיקודצה ירפסו םינוילגה  
 = דדוק ל"צ] רדוק לוחב 'וא cov 'ר 'קילדה ינפמ
 'ע 'ייע aus- abschneiden 72 ם"לב 25  ע"לב
 .ןהבש תווכזאה תא [וניבר 'סריג אוהש 'א דק
 'וא יסוי 'ר . . . ד"יפ תבש 'תפסותב ןכו .'כו
 ז"טפ תבש יוריב ןכו .ןהיתורכזא תא רדוק לוחב

xy vesתיא ןינימ ירפסו םינויליגה  cinדוק ' 
 ןהיתורכזא mp] רימאטיז סופדנו ;רדוק ל"ר]

 ק"מ .ןהיתורכזאו-ןה ןיפרוש ינת an" תיא ןפרושו

AR Sei 
x f / 

! 1 CM 
 = לצאנ ארזא יכ ורבדב קדצי  beםיבורק ז"כב ןורז

 ינולפ אדזא רמאיש םוקמ לכב ןכו .[שרפמה ירבד
 :דיל ges sn תבש ; :ויל :גיי יוכרבב (Cy הימעמל

 .טיימ יבורוע: ; ויינק יביעו  איע הייכק :דייכק cup sb .איס |

cryיו ייחספ :ז'פ .ז'ע . lYmיל 3 . cim"איק .גי'צ . 

jspיגיגח .ימ 5 :יח יציב  YOא"י היר :; mwביי  : 

 : : ב'ע ND vi im^ mmm ;: דייל .יכ «sx ;.ימ

Cimיפ :ג"ס | ישודיק ;:יק- :דיל . ; cmaהייכ :דייכ . 

 .שייאר שייע 3 מייב ן:זיע INO YD .יכ קייב ;:דיפ :ץמ

iwוינ :בימ בייב ;לישר שייע חייק . Dירהנס ;: זיפ  

 ay :ז"ג mmi :יט ייהבז :ו"ט .יט יוכמ :;,יכ יועובש :דיע

 ey :טיס .טייל im cn ; .ז"נ Qn .ב"כ ירוכב ; .טייק

mma יו יותורכ |; יי:; wan ן:דיכק :א'פ .איפ y 

  Cam ir» aoaיציביאתיא ןכו ה'יחא] ":
 | 'ציב י"כב לבא אמלעל ודזא ךנה ^ Dילזא (.'ט

 יאמק יאמק .ז'מ ry .אמלעל ולזא QN 'ציב ןכו
 ולזא תוכלה שש p^ .ודזא אתיש QNID 'רדנ .ודזא

j?»םחכשש ונייה (הידהב םש י"שר 'פריג .] 

^pשושמ לעפתא)  "prישלב רקס =  
 לוכאו springen) 000 יילבו ckar דניצ

 6' דוקיר pip 607« ןיטיגב ןיקיזנהד הדגהב ותשו
 ידגה רקדזיש ידכ ^Co הכוס) ומכ אוה ץופקו
 'ביתב ןקתל ךיוצש הארנ ה"יחא] .שאר תבב
 תחא תבב ונינעו .שאר תב 'ע Uy" שארתבב תחא
 רקרזיש 'סריגה )0 סירי יכוס י"כ תמאבו .י"לבו
 שובשמ ושאו תלמו nns תכב (ושאר) ידגה

 .[איה :ןוילגה

herab- '3'*tNע'לב  JJברז =  (Ethp. von 
fliessen)ייוברדזאל יתאד םושמ מ"מ  *( 

"ONT "5333( כ"הוי 'פב הליכאב ( ^pםושמ  
 םימה ןמ םיזתנ םילכה םיענענתמשכ יבווומד
 ןנטצמה םדא לש וושב לע ןילפונו (* ןכותבש
 ילכש יפל ץוחל ואציו cron noy אמש א'פ .ןהב

 .(* יעיש ףסכ

 (,Glanz = hb. "TY oder Verwarnung הָרָהְזַא 1*

(s nüchs. Art, |נ ,'ז הבר ש"השב ', 
pxאָרְדֶא ךרע ןייע הרהזאד ארדא רהסה  ^b 

 ילוא .םלועל אצוי רהוז םשמש ןירדהנסה םוקמ
 DR אבה 'עמ |
 Verwarnung, Verbot, denom. von) הֶרָהְזַא 2*

u. Hif. warnen, mahnen)אוז.  imרהז  

 א"פ 'איפ 'שורי .אכהמ היתרהזאו :₪ט" 'ועובש

(fפילמ רזגנש היארהו  ckar (ילדניצ יטסוי יייע ramיס דצ שייטע רפסב ףיירהמו .) niv)רקס ייגמ  .y/"yריפדב )*  
neamי"כו  Y,ייכב ה'יכו רייר יקספבו (לאנתנ ןברקב יייע) שייארב הייכו )* .רוקיד ם"טב  Dx1331 .ה'יכק דצ סייד יייע / 

 .תועטב עיפרשבו .דיילו Ya יייכבו רייפדב הייכ (* ey יישר םג ןכ ייפ רבדה ףוגבו )* .ברדזמד

[s 
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 ש

. 
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0 
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waדימ  vpשאב ןפושו הנש תורכזא לכ  
 QU ס"ד y^ ,ערק Tb תשבושמ 'חסונ ק"מ י"כבו)
 ימץ .תורכזא רדוק היהש :ב"ק 'דהנסב ןכו (:ה"מ
 Y* Xp 'וכרב 'שורי .,הברה תורכזא ןהב שיש ,'ח

yyדבלבו  sowעיגהש ןויכ : םשו) תורכזא ריכזי  
 ,,ימ דגנכ ח" ינה :ח"כ 'וכרב .הרכזהל
 'פסותב) 'דל ובהב דוד 'אש תורכזא ח" דגנכ
 ןכו (תורכזה אתיא א"פר 'בר 'קיובו ג"פס 'וכרב

3e "ien ogה"םה . ^y Jp,רידמב  bv 
 בייח 'ניא D^5yn יפמ הרכזא עמושה D, 'רדהנס
 ל"ר) ןאכ דעו רפסה תלחתמ כ"פר v3 .עורקל
 ר"דמב .תורכזא תחאו םיעבש [ו'ט ,'ג 'שרפ דע

 תורכזאה תא םיארמומ"היבל םיכלוה תוקוגיתה ב"פר
 לא ינאיבה ה"'ד 'ד 'ב קוספל 'בר ש"השו .עבצאב

mםדא וישכע : ןייה  mieהרכזאה לע ודי  > * + 
 הרכזא pays .— הרכזאה לע גלדמ קוניתה :םש
 יופד) ב"ק b^ 'א 'ח 'שתב בישהו ז'בדרה לאשנ

Cxumודגנכ ריעהש המ הארו .תעדו םעט בוטב  " 
 וירבד wx אלו ט'פ b moss^ יללכ יכאלמ די
 סופדב P" le 'ינעתל םילשורי  ןויצב ןייעו

 .[הפ ךיראהל ןיאו .רימאטיז

orsןיטוח ןמ תויושע תודוצמ ןהש  
 )* ןלזע (היכ v5 יומש) הוטמ 'גרת .יווט לש
 וא mes לש 'גרת אוהש ליזע ל"צ ה"יחא]
 ?pot 'קנוא 'גרת אוהו e) מש וו ט 'גר ת ל'צ
 תואובמה ןיב קיספמש רהנ לש ןושלה רמירמ בשחו
 יובמה Da נ"א תואובמ 'ב ןיב תקלוחה הציחמכ

pmוניאו הרוקו יחלב "25 ותוא ריתמו- ר'השר  
 אמש ששח אלו םותסכ אלא שלופמכ ובשוח

noyשלופמכ השעיו ר'השר םע ברעתיו ןוטריש , 
 הלפנד 'מגב תופרט ולאב ירטיק יברקמ C) ילזא
 קימ) ןיקשמד ג"סב ("יפיגו ילזא .,(:א'נ (pon 335 ןמ
 ילזאד ירוביק :Ce) תלמ יתיל b w33 םשו ^

 (p CT2 D" תואיצמ ולאב ייולזא C) (ה) יב
 .ןיווטמ םוקמב  םיווט םיבע ןיטוה לש  תויעקפ
 אתלזיא וא ןקתל ךירצ ה"יחא] אתלוזיא אולמכ
 'בוריע v5  תואחסונ יפוליח p" .אתליזוא וא
 אתלוהמ אלמכ הל (bw ירכיאד ax] ס"דב

ruiאתיירופיא 'יפ ,(:ח"כ יוייע) ןיברעמ לכבד  
qmןיצוה לש תוליבח  Cןירניאה ןתוא ןירשוקש  

 'ע 'ייע ירהואו ילזיא ה"יחא] המדאה ידבוע ןה
 [,ירהא

 Miusedorn, wilder אמז'א ם"לב) . אָמְזיִא *

(Spargel |א'פו םיאלכד אתפסותב  
 דות אלו המזיאה יבג לע תושיק ןיביכרמ ןיא
 [וכרע y" 2« 5 ע"לב] זוברי יבג ל'ע ]27 ע'לב]
 תועטב תואחסונ תצקבו .קריב קרי .אוהש ינפמ
 pw הלמה א"רגה ןקית רבכו אמזאמזאה ג'ע
 איהו ym סופד ס'שה 'פסותב אוה ןכו אמזיאה

 .ונמשרש ומכ המעטו ירוס ןושל שממ

 ,Leinwandstückehen) [תוינוזנא ל"צ] תואיִמְזּוא"
 ה"פס כ"ב םילכ אתפסותב 696%וצ)

 הנטק עבצא לע ךרכל ידכ תואימזואו ןפרקה יריש
 4000006 = ppp אוהו) זפרק םורגל שי ^5 הארנ

"y Baumwolle,תינותוא ומכ תוינוזואו (ןנירייא 'ע  
Uyתויתוא יתשו וכרע  i"מ תואל ולקלקתנ ' 

 < .םינואל תחת םיטאל הרקמכ תאזה הלמל הרקו
 'מ nep» Yxr וקבד יכ סטבמא תחת סונהבאו

"nyסונוהבא 'עו ןייובא 'ע . 

(gehen == bh. übtg. weg — von לא LS 

 ( dannen gehen, sterbenמ"למ

 תיבל ךלה ומכ לזא הלאשהבו .פ"שב 'ברה
 דעו םלוע ₪!  ע"למ m cbe .ומלוע
 יוו womb ^m :ח"כ ק"מ .םימלוע תיב ונממו
 ב"פ 'גינח 'שורי .הו 'עב y" ושוריפ ,הליבחל
 ןיד :םשו un יולע סעב wy ז"ער 'ב 'לה
 לזאו וביט אדח דבע ןידו הב לזאו אבוח אדח דבע
 vi : ב'לד 'ג 'לה ט"פ םיאלכ 'שורי 3
 אל 'מא 'ר ק"פר 'v  .ה"לד 'ג 55 b"3 'בותכ
 nb3 ןירמא ןנברו יתא אוה לזא שניא רבד המכ

 (:אייק יותכ יסות (y^ יתא אוה ליזא שנ רבד

 הוט s^ 9 ע'לב ס'לב ה'כו לזע «e לזא 9
—NDPN : echten, spinnenס"לב 'יפ ,אָלְזיִע  

;Geflecht,  gesponnenes Netz nw?" mes 

(Spinner Weber, wnorsהיל קספ רמירמ  ( 

 p Cm"  ןיבוריעד "רב C cómo (C ארוסב
qp53( ליִמְא רהנה ןושל ןהיניב קיספמש תואובמ ויהש  Kneif, kleines Messer, JJ»! y 

 לש (אלימז ,אילמז ,אילימז ס'לב 0% םשל ןיסרופ vm יובמהו ר'השר ןיב ימנ יא
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^im )'ציניוו יפדב םג היל ' vemm vbםשו  ימ י'יכב היכו  ^wלבא הילזוא לע היל בבופ כ'יאו ילזואב היל קספ  
 6« vi$3 היכ )* «Ae  ןיבוריע פ"ד יייע אפידע הל 3 ארוסל הל קספ תואחסונב היכו ארוס לע בבוסש וניבר ייגל

 אל סייד לעבז םש סייד y" וניבר ייגכ ילזאב דועו ילזיאב םינשיה 'פדבו ילזוא גונב )7  .אריפב סייטב ביה «vc 'בו יא
 .דחוימ 'ע ליחתה תועטב עייפדבו ,ר'ב ו"ו ייכב ה"כ )5 .ןלזא yon םוגרתה 'סונב ןכו ר'פדב ms )5 .ךורעה לע ררועתה

mos (*ייכב ,ישמא 'זיפ ר'יפדב  Yיפויג  yi vasiלבא יחסונבו ריפדב ה/יכ )7 .יעגו םיטב  v/33עיפדו  ^anייולזא יב  
C»וניבר 'יפ ןכו ןיווטמש םוקמ  nam py saeילכב (* .ייישריפ יייעו היב אלו יב  Ya5 יייכבו ןיזח רי'בו  mnסייטו  ann 



  op TTEא א ₪
 יא . ".

 לעמ 'ע לש א"פבו ילקנוא 'עב אוה ןכו ילקנוא
 ןיאש הפיפכל : ו"כ 'בוריעב כ"ג םושרה ןינעבו ,'ד
 jn תושעל :א'יד mb תבש 'שורי Deus הל
 .איקסיד לש םינזא ry י"ד Ub DU .הפיפקל
 'ואוקמ .תיבח ןזא ד"ע ה"מד ח"פ תומורת 'שורי
 .'ב טבח 'ע p^ ,לימרתה ינזאו תמחה ינזא 'ג ."
 Dum העברא לש הפוק + הכב 'פ 'בר 'כיא 'רדמ
 דחא אבו לטלטהל ןזוא ול היה אלו תיזח 'דמ שיר
 Jem .ב" 'להקב ןָּנַא ןושל שרד) qns ול השעו

Vorrathskam- (= (םיבר = 'פוע"לב note 
Gern, Magazineדע ז"פס 'יעיבש א תפסותב  

 תיב יסרפו יברע 'לב 'יפ .ןעמ לש תוינזא ולכיש
 יע (Oy 005 ye ןסוח מ"לב mim .רצואה

jonאחוורו 'ד 'ז רתסא 'גות קפס ילב הזמו ,'ב  
 -El -—o)l] ] רצוא ייפ ,אכלמד C א קניזואכ

 .תויתואה ףוליחב קזנב שרדו

Ausgaben, eig.; .das Zugewogene)U אקְניזוא 

(QU. mau OO» mm O» vos 
 'מגב ןיפתושהב [הילוכ] תא הידבעו אקניזוא לוקש
 mem ןינב תאצוה p^ 6 ' 200 רצח לתוכד
 לקשמבש רבד ןאזוא יברע 'לב אקניזוא 'יפ ה"יחא]
 SYN ל"צ ילואו י"שריפ ןכו האצוה רמולכ ןינמבו

"bךתאצוה ], 

schnüren, ע= = ע"לב p p/53) קא d 

 , Gerbinden'א ,'ח 'בר תלהק  ^bםכחהכ ימ
 ג"פ םילקש 'שוריבו תרצעל אחתפ ןמ ישירל קיזא
 אתיא iy ז"לד 'א 'לה b" 'יחספ 'שוריבו 'ג 'לה

prmתבש 'שוריבו הישיר  "bn n'esא ' pinהישיר  
 ."יחספ 'שוריב םג ינרגה 'עב ה"עב וניבר סרג ןכו
 יפלו) pm סרג ז"עקתת זמר 'א 'ח 'להק 'קליו
 אתיא : מ'מ 'ירדנ ילבבו ps» טוקליה 'סריג כ"מ
 סרג ה'עב וניברו תרצעה דע חספה ןמ יעדצ ינרגוחו

ciumיייעו  "wnא"בשרה  ^bח"לר  b'b3 pen 
om 

(Schleppkahn, 620%, 02, NBN ^C 

scapha)רכומה 'פ ב'בד אתפסות  

 תא אלו אפקזיאה תא אלו ('ד DD הניפסה תא
^b nanינוי 'לב  "pimהנטק הניפס ), 

 $5 וילע חיכומ ורוזאו (.Gurt, Gürtel, bh) רזא
 nm" רשבה לכ 'פבו +.ד" ק"מ) ןיחלגמ וליאו

rv 

 / ^ השא המבד 'מגב ינטיהר  Coma nsnאוהש לזרב
  pumוב םיפשו ץעב  puiהב םירשיימו םילכ

C ארוטיריד) ותוא ןירוק ז'עלבו תויבחה mmb 
Abschabsel) ארוט ידר (ינטהר 'עב ומכ ל"צו ס"ט | 

 . (Geraspel, raditura ==  raschiaturaדצעמה

 ןיכסהו ףיסה 'פב םילכ 'נשמב למזיאהו ( anb,('ד
  "bmןילוח הנשמב 'ב  "nCםירוצ תוברח

 ( 020m cemןוולמזיא  Cרעתב הערקי .ןיפירח
 רפופה (? ^bוהשעי .ארפס למזאב 'גרת ג'כ יו'ל

 ייעשי) תועוצקמב  G^ c5היל 6 יזגמ וגרת
 ב'א) אילמזיאב  ^pברחו ןטק ןיכסו רעת י"לב

 רשב ןיא : ג'י י'בשב אתיא ןכו ה"יחא] (םינעצרה
  nenל"הס ג'פ 'ינעת 'וריבו ,למזיאב שיגרמ "

  YbTשיגרמ תמה רשב אלו עגפנ הטוש ןיאש ד"ע
 ד"ע ז"טד 'א 'לה ז"ט ם"ר תבש 'שוריב .למזואב

 ,למזיאבו קוניתב  quos aenיתיימ ןושנא : דומעה
(arom. Gewürz- ןוטידנוק קוחשימ . . . + למזוא | 

 ( 006 conditumמסע  weinלימזואיתיימו ןותישכא אל
 אנשיתון,  פ"פ ר'קיובו ו'כפ ר"מש " mהכמ ד"וב

 ש"מ 'ייעו .'כו ה"בקה לבא הייטרב אפרמו למזיאב
 ].'^ תוא ט'ל רצ אובמב

 ןָדְגרַמְז פ"לב ודגרמז ש"לב iit — ןיִדָגְרַמְזא
(Smaragd, 000007006, smaragdus, 

 2^" אתקיספ] אשת יכ C אקיספב הב עבק
aתוילגרמו תובוט םינבא הב עובקל 'תיא םשו , 

 רעבאב המלש 'ר תורעה y" אתיא 'תקיספ י"כב לבא
[w"5p "ynגרת ןכו ,(יב ישרפ) 'בר 'קיו שירבו ' 

 בותכש םירפס שיו G^ ns תומש) םולהיו ריפס ךפונ
 'רפו ע"לב] C אוה יברע ןושלו Creer ןהב
 ןימ יימורו bs »'W)[Smaragd" = של — 32
 pares 'תיא ןכו ה"יחא]. (הקורי wem הרקי ןכא
 ^n ,ח'כ 'ומש 'א 'שורי 'גרתב TUN ינרע

 ^T.] ,יה ש"הש ^ ,'ב 'דמב |
Kócher NJ"N D'3 ; Waffe, Rüstung, ; bh.) pN 

(Gahüuse der Waffeחותפ רבקכ ותפשא  )?2( 

 יירבד — ארקמ wb" ב'א) היניזא תיב 'גרת יט ,יה
 Cs לע היהת דתיו -- 1 5

 Henkel) (8ת88 ?) ; Mhenkelfórmig an den ןזא

Magenmund sich anlegender Knorpel)םילעמ  

 ןכו ה"יחא] .לעמ 'עב b^ <. ט'כ «y תבשב םינזא
 qun "b .י"שרו ! םידינ "יפו 'ד byb ys פרוג
 'סריגה ס"שבו .ןזא qun ומכ ןזא ז"פלו .בלה דננכש

v33 m$ )1עיפדו , wi»ויו  auירוטיירד  mU )?  .5 כתיקונינוnרימ תיעשי םוגרתה אחסונבו ע"פדב ,  y^יישרל  
 אתקיספב ומכ עודיכ אוהו ויו ייכב ןוכנל הייכ (+ .ויו vi33 ןוכנל «/m )3  .ןוולימזוא רייב י'יכבו ןולימזיא Ya יייכבו .םש
 תמאבו ר"פדבו י"כ לכב ןוכנל הייכ )^ sw הרעה ג'צק b/33 ורפסב ץנוצ ט'וירל העטה nn השרפ תועטב עיפדב לבא
 ^ m bm" לש ריתמעב תועטבו C xu דייל ya vi33 קר הייכ )* .ןודגרמז ק"העו ע"פדשב לבא עילב ה''כ

 .אקניזא גי'ג ר"ל י'כב (*



Eu. aile D. וש לב ב ל RUE ELI err 
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 חא 5 - רוזא "3

3'a ונינע הלאשה ךרדבו .תווצמ יתשב םירצמב ן קולח אלא ול ןיאש cb ^b ג'בשרד. s Cvm 
 .ב"פד ג'פ ק"מ 'שוריב הל שריפו יוחיא םשהו ,רפת | ורגוחו ולש (' ןירוטקמב ףטעתמו וטשופ דחא
 יייע) »57 ומוקמ ןיאש לכ יוחיא והז יא : ג"פדו | אלא ול ןיאש לכל עידומו וקולח סבכמו ורוזאב

 הז .רחא קולח  ^b.ח"רו ,אצנגמ ינבמ  ^bק"מ תופסותב רמולכ  : Yp,(יוחיאבו הייד
 ורוזאו םורע דמוע היה  vineaורוזא היה ץחורו

 חיכומ  voyןכו ה"יחא] ,6רחא קולח ול ןיאש
 האיפ 'שורי  (^ Ubר"דמבו  D'Dירוזא תיבסנ

 'שוריבו הירמחד הירוזאו ירבד הירוזאו  "bbא"פ
 ירוזיאו ירבד ארוזיא תיבסנ תועטב אתיא : ז"יד

  Uum.[וריתה םהינתמ יִרּוזֶא ק"פ ר"ב

Mispel, אררזע ס"לב tn» — nv — Tons 
 , (Apfelmispelםיאלכ אתפסותב  w/oויה

 .דרזוא יבג לע חופת ןיביכרמ  rb ^bחופת ןליא
 תעדלו .וכרע יייע דרזוע ומכ אוהו  wasז"עלב

 א"ברוש  [Erlsbeer,-Spierlingsbaum, , 1 sorbo]ילבו

 זוג 3( 00 -— [ 6ירבוג יברע [,

(Gruder) PIN 2תוחַא  ") (Gehwester, bh.)ותוחא  

 הלנמד ג"רבו (CI ריזנו ג"כד ג"רב ל"ת המ
cתוכרב .ותמש ימד ג"רבו  ^p ,Cb^ותוחאלו  

 ותוחאל אמטמ ww ויחאל רמולכ vos ל"ת המ
 Jom mme ירה ותוחאלו ל"ת המ כ'א ש"כ אל
 פ"עא ןהיתשבש ונב תא לומלו nob תא טוחשל
 ןנתדכ תרכ ןהילע בייח אוהש השע תוצמ ןהש
 תרכב jm השע תוצמ הלמהו חספה «C תותירכב
 «bw אל רשא רכז לרעו «O^ s^ mem ביתכד
 חספה תושעל לדחו ^G 5 רבדמב) «n$ 'וגו
 תרמא אמטי לוכי תמ ול תמש עמשו 'וגו התרכנו
 אוה רשא שיאהו (פש) ביתכדמ ןניקייד אמטי אל

PN àע'לב יחֶא=)  |= verbinden, zusammen-רמולכ לומי אל רשא רכז לרע ןמו 'וגו רוהט |  C 
Gühen, übtg. vereinigenףא לוכי ,הוצמה לטבלו ותמל אמטהל יאשר יניא | ןיאש ןיערק ולא  

 ןמ לטב אצמנ אמטנ םאש אמטי אל mun תמל | ישר םש יייע amy vo ק"מ ןיחלגמ ולא 'פב ןיחאתמ
"pותוחאלו ל"ת הוצמה | ןתוחאל אל לבא אדסח בר רמא ג'ע סש) ימגב  vwאמטימ לבא אמטימ  

 ותוחאלו א"ע .הדובעה לטבמש פ"עא הוצמ תמל | ,הנירא ןימכ אוהש [b^] ירדנפכלא Nah) יוחיא
 םא המו היל ךירצ הוה אלד xm mew ל"ת המ | e ums^ ול תושעלו הטמל וכפוהל יאשר ר"ת
 ש"כ אל ותוחאל אמטימ וניא ויחאלו ומאלו ויבאל | ילוש ולש ראוצ תיב תושעלו וכתחל קולחה ךופהל
 תא טוחשל ךלוה היהש ירה ךל רמול אב המל | ךל שירב ר"בבו .הפש תיב השעי םילושהו קולחה
 «bw תמ ול תמש עמשו ונב תא לומלו וחפפ | הז הנטק ונל mns nnb היכרב 'ר (ט'לפ) מ"פ ךל
 ריזנה אמטמ וניאש םשכ אמטי אל תרמא אמטי | Ces ארפק רב ולוכ םלועה לכ תא וחיאש טהרבא
 םאש תואמטיל ידכ ןהב רהזומ אוהש ורזנ ימיב | רופתל תעו nn cao .ערקה תא החאמש הזכ

mpג ': ') unלומל בכעתמ וא חספ תושעלמ ערגנ אצמנ אמשי | תירקמ עשפנ חא .(האחאל ריחב , 
my (ילשמ v^ vר"בב ,טול הז  pon G9) yopלאו הוצְמב קסעתי ךכיפל ינימש םויב ונב תא |  

 וניאו ותרהמ רמשמש cun ומכ ותמל אמטי | TN איה יבא תב יתוחא הנמא םגו .םהרבא םשמ
 ךכ ותמל אמטמ וניאש םשכ ^D ,ותוחאל אמטמ | תבש ןבישה ןתטישכ ^O) ,'כ ישארב) ימא תב אל

nume Cowוניא ותוחאל ותוחאלו ל"ת הוצמ תמל אמטמ וניא | ךכיפל תרתומ הניא םא תבו םהל  
 הלודגה ותוחא — ms» תמל אמטמ לבא אמטמ | 'למ ה"יחא] .השרפ התואב ר"בב ןגהנמכ ןבישה

ns(.דייק ןילוח) רשבה לכ 'פב הרוהט המהב רשכר 'מנב | ר"דמב אתיא ןכו ,רבחתהו קבדתה : הלאשהבו  

 הסנכנש המא המו תחא הנש תב הלודגה ותוחא b^ | מ"פ ר"מש ,(56 (seien. geein םייּוחַא ויהיש ג'יפ
 ןניסרגדכ הינב םע היידג ללכ רשעתהל ךידל המע | 'שורי : לעפתהב ןכו .ה"בקהל לארשי תא החיאש
 היידנ ר"ת ^C תורוכב) המהב חקולה 'פ תורוכבב | ןישענו ןיחאתנ ןה ב'עו א'ע ז"כד א'פ םיאלכ

 רידל תוסנכנ 'ג 'ג היתונבו תונב 'ג הדליש | הלרע ;החאתנ םא ,ד"לד ב"פ 'יעיבש 'שורי ; םיאלכ
 .תחא הנש ינב ןלוכ ויהיש דבלבו רשעתהל | .הנקזה y) 0 ןמ החאתת אלש דע DT א"פ
 תרכבמהד 'מגב השקמה המהב 'פב uns ותכרכ | וז D*USN רשע םינש ןה תוחאתמ ON ח'ספ ר'ב
 ותכרכ ונינפל אתיא ןילוחב ה'יחא] C» pom | יל וחאתנש :הנשי ינא «b m^ ש"הש 'כו וזל

 סייש «v3 ,ןירוטקמב לייצו b/b ונירטקמב םשו איילר ym ףיזרהמ לש ע"מב ןנאמפייר יירהמ «y^ םש יישרב היכו ('
 ןוכנל הייכ )3  .רייב ר"ל ya ייכב ייל רייפרבו ,דחא סייטב nues m סופדב (? .^ mw :ביכ דצ קימל פ"ד vy") ורוטקמב
 BM דיל ייכב (* ."5 yam דילו YA ייכב לבא ,רייב ייכב הייכ f) .ירנוג סיטב עיפרשב לבא רייפדב היכו טייק יייכב
 גארפו םדרטשמא nuni סופרב )7 .ךועב הב רבודמש jy הלמ ךה ךרעה שארל ונפסוה (* .באו חא תבש ר"פדבו

 aen ס"טו םולכ
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 שא ילחנ תעב תכתמ לש חולה וככסי ףטו םישנו

  muyברו .ףרוחה ימיב ןמצע ןיממחמו ויתחת
 לש חאה רמא  wm speתכתמ חול לש ילכ

 ילכ אל רמא לאומשו םייברעו םייסרפד אנווחאכ
 ךימסד המו  .אנווחאב וקלדנש םיצע אלא ומצע
 בנא 'וכו אנווחא יעב ןאמ ל"אד אוהה ס"שב הל
 הברע ןיעכ אלא אוהה ןינעמ אלו היטקנ אררנ

  pvערבו.  לבא « wuרבסד כ'חמב הזב העט
 תעדל סרגש רחאמו בר לש אנווחא ןינעמ אוהש
 רקיע תמאב ה'כו) הוחאב וקלדנש םיצע לאומש

  ^anןאמ ארמימ וניבר ךימסה (הרעההב ונרכזהכ
mm ןניעמשאל ,בר ירברל ףקית 'כו אנווחא יעבד 
'D עמשמ ןכו .ג'עצו .םעטה תארוהב ןיוש הזו 

 pn] לש םישרשה

Wiese, Aue, bh.) FIN 4אירפי םיחא ןיב אוה יכ  
 לכד ג'סב +.ויט יג עשוה) יה חור םידק אבי
 (GR )* טגה

 FN ןמ בכרומ שורדה יפלו .עודי ךלמ בָאְחַא
 60 28. תלממו weh! ach! el ע"לב)

ns6ב"ק ןירדהנפ קלחב ז"על באו םימשל  ^pחא  
 הליגמ) ומכ m לע nn רמואש םדאכ my ןושל

G^רמוא ורכוזה לכ  (Üז"על באו — .ושארל חא  
movןב לע באכ הילע םחרמ . 

(Vaterbruder, Oheim, בחא p/b3) ans 1 

 יהובחא (C ^ mp ןרהא דוד םוגרת

 יב יע ןייע ה"יחא] .בא לש ח א ומכ ןרהאד
R3N ,[ 

(ergreifen, bh. = זחא Je! ע'לב pb) "IN ! 
(die Besitzergreifung (**w לדגמ תדיחא 
G7) bs שירב (des Fürsten [?8tratons] Burg) 

"bלדגמ א'פ .םירש םינפל ןירושש לדגמ ונזחא  
 דוכלי אל דוכלו םוגרת ב"א) Ü .רשב קזחומ אוהש
 הלחנ mms םונרת .דיחא אל דחימו n) י'ג סומע)

 ,(אתנסחא תדיחא ('ז r2 רבדמב)

 .םוגרתב הברה ,רגס ןינע .Gerschliessen) "IN ל 3

 הידחא .ו'כ  ןירדהנסו y» ry ןכו
 (דחתתא פ'לב) דיחתיא :ב"נ ןילוח .אשדל
 (יא ^w תישארב) םידחא שרד ח"ל ר'ב .חיפאב אשד
 (verschlossene d. 1. verheimlichte םידחא םירבדו

(Dinge. 
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 | תחת איה ס"ט יאדוו לבא ותזחא 'סותבו ותזחאו =
 ותכוכ "^b םש ח"ו לש 'יפמ הארנכ ותוחא
 ומע napi הדליש ותאצוהו [ותוחא ל"צ] ותזחא
 ותוחא אלא יל ןיא mein לכ 'פב (o רמאדכ

 יכ ה"ד 5"4 הכוס תופסותב תמאבו 'וכו הנטקה |
 הנוכנ אסריגה בר DN" ה'ד .'ט תורוכבבו אכיה
 ביתכרכ ס'טב ךורעה MVC ,ותוחא ותכרכ

 הבקנו רכז הנטבמ םימואת ויה b^ .[ו תוחאו =
 רטפ אוהו הבקנה ותאיצוהו רכזב-הבקנה הרכבתנו
 השעמ .הרטפ הליחת הבקנה שאר אצי םאו םחרה
 (.א"יק) min 'פב תחא לא רעטצמ היהש דחאב

^pעמשש ןויכ ץראל הצוחנש תחא השא לע  
spy"אל תוליחממ דחפמ  aתובותכב ה"יחא]  

 השא לע רעטצמ היהש רחאב השעמ +: ל"הזכ אתיא =
 ומצעב לגלג תאזכ עמשש ןויכו דריל שקיבו תחא

 .[ותומ ov דע

(Feuer—Kohlenbecken, bh. s. heb. Lex.; TIN 8 

nach tlm. Deutung— אנווחא ol ס"לב 

 !Ole (Tisch, eig. flache Metallplatte) ע'לב
 ק"פד ג'סב "כ ויל (mo תרעבמ וינפל חאה תאו
 יאה יכ 'יפ .אנווחא בר רמא DN יאמ C'2 תבשד
 אתברעו אתברע חכתשאו אנווחא יעבד ןאמ רמאד
 Baehweide [הפצפצ ?Y תבש) ןנירמאדכ בלול לש

bsהברע הברע [ זוג 00/8618 ,45\-24-5 +-5\-24-כ  
 איהש הברע לש ןמיס רועיש םימכח ונתנו .הפצפצ
 אנווחא איהש הברע ל"ר וניברו ,וכרע 'ייע] אנווחא
 י"שר ןייע בלול לש הברע אלו שדקמל הברע איה
 [הברע ה"ד nen ,לואש אבא ה'ד ,ד"ל הכוסל
 לגמל המוד היפו לוגע הלש הלעו ןבל ולש הנק
 (' הוחאב ןיקלדנש םיצע רמא לאומשו ,(.דיל הכופ)
 חווט אלב ןמצעמ ןיקלודש muy ^p (.'כ תבש)
 דחיב אלא ןיפרשנ ןיאש םיצע מ"יו ,החיפנ אלבו
 ,'כ תבשב 'יגופה תעצה ה"יחא] .השלש וא םינש
 בר רמא חא יאמ תרעבמ וינפל ('חאהו :איה ךכ
 .אנווחאב וקלדנש םיצע רמא לאומשו אנווחא
 .אתברע חכתשא אנווחא יאב ןאמ והל רמאד אוהה
 ומכ חא תלמש ירמא והייורת לאומשו בר הז יפלו
 לש mb ןחלוש ןיעכ יסרפ 'לב אוהו אנווחא
 יעסונ תודע יפל תמאבו ונקתעהש ומכ תכתמ
 חול ןיעכ םירונתה םדק ינב תוצואב 6'םיכוד
 םישנאו mns שאה ותחת רשא תכתממ ןחלשו

ir? דצ תבש D/u יייע םינשיה םיסופדבו DUK י''כב 373 הווחאב ןיקלדנש ^am גייכש זמר וייל mow טוקליב היימו (t 
maייישרב  pomקוספב לבא איה דואמ הרשי יל תמאבו (* ,םישרשה יפבו הימריל  ^wרהובעינ מייד יייע (* ,חאה תאו  

 הגיערתו ןושל עשוהב ייפ vem : םייס ia י"כבו .ןילוח תועטב ןמסנ יילסבו ישמא יפדב )* .רייצש n גנוביירשעבעזויר
 רש עיפרשבו ,ר"פדו Yi YA יייבב ה'כ )5 — .טמשנ ץייפרבו ,רייב דייל ויו ייכב הייכ )5 ,י"כ רפוס לש ההגה הזו ,וחאב
 לדגמ לש רוציק אוה יכ הרעשה ןינעבו (ב'צ דגאל עגילייה סאד שייירחמ) אישנ לדגמ fuss ןכו רוצ י'עבו ריש 34381

 ! םשב רייב v33 )? .האלהו vp בייק ,טייח nno לש ע"מ האר יד aub n תוינומדקה והיתתמ ןב ןייע ןשר ש
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E ry Purse Y 7וירו". רי היא  

 תמאב 0\-5=-ןאשוחאו (ן"ונל ד"וימ רוביחה ות
 (Gartenmelde» ונמשרש pv בשע יברע 'לב

 ב"כד 'א 'לה פ"לק ב'פ יאמד ימלשורי תויְניִחַא *
cyןינעמ ילוא תורוכבה תויניחא  

| Ty 

ergreifen, befallen, übertragen von Blut) iN 1 

(Blutandrang, B. Ueberwallung Q'] תזחא 

  nnnsימלשורי :חיינ ןילוח) תופרט ולא תנשמב םד
 לכ 'פב הנשמב םד וזחאש רוכב .(:ח'כד א'פ םיחספ
 ישוריו ^ םיחפפ : ג'ל) תורוכבב ןישדקומה ילוספ
 הנממ וזיקי אל םאש הל שי ילוח 'יפ ,(ל"נה םיחספ

nnm m 

(festhalten verb. mit ן'ע übtg. blenden) ins 2* 

(^ ^ n^ םירבד) ןנועמ שרד ,ה"ס 'דהנסב 
 דחאמ הטישפ םוגרתב ןכו םיניעה תא זחואה הז

 תא זחואהו ד"ע ה"כד ןירדהנסד ו"פס 'שוריו .אניע
 (Blendwerk) םיניע תזיחא םשהו ,רוטפ םיניעה

 .ז"נ ןילוח iro ילבב ןירדהנסו .םש ימלשורי |
 ןתפב פ"לב 'מאנ ןכו ,(םיניע תזיחאב ל"צ תזוחאב)

^bםישחלו םיפשכ יניממ זחאו רשק . "yונירפפ  
 ep רצ סוואט י'ביר לש 'יפרפ הקתעה לע

(erfassen. vom. Feuer—anzünden) TIN 3*תבש  

 רעבת הטישפב ןכו ,רואה תא ןיזיחאמ 5"
 תבש ימלשוריו .ארונ nuns ד יטיל םילהת שא
 יעב אוה ןכו רואה תא ןיזחמו 'פריגה ג"ע ד"ד 383

 .תעלבנ ףל"אה כ"או 'א זח

 הבר ארקיו ףופב (Achas, jüd. Konig) זחֶא
 p" זחא תא ub אל המ ינפמ 05 'שרפ

 הבר "wp 'פב הייחא] ,ורוכב 5223 רסייתנש
 רפח vy ז"כד 'א 'לה b" ןירדהנס ימלשוריבו
 .ד"ק ילכב ןירדהנסבו זחא תא cn אל המ ינפמ
 .ורוכב ונכב רסייתנש י"ע ארמימה רסח לבא בותכ
 ,רחיב now םרביח ו"ער זמר 'ז היעשי טוקליהו
 וינפל היה המלש nv» 'סריג m'y3 וניבר ילוא

 .[הבר ארקיוב

 (.Achijja, ein Gelehrter, Priester, bh) הָיחֶא

my»תוכרבד ג'סב רונכב ןגני היננח חבזמה  
 ,יול הזו ןהכ הז mm לבבב nam הנבי e^ ג'ס
 הדנב ןוגכ הז םשב םיארקנ םירחא םגו ה"יחא]

avoםילקש ,יאזחמש ןב היחא ינב גועו ןוחיס  AN /n 
mmsהייחא 'רו דוחל אייח 'ר :'כ ק"מ ,םיכסנה לע  

 .[דוחל

 -Fieber, Fieber תחדק b^ = =, ע'לב) ּוליִחֶא
"ND (ausschlagלש שא רזעלא ר'א וליחא  

 תואופרבו 62 (mov ןידמוע ןיאד  ג"רב תומצע

E,ּוליִחֶא -- יובְדחֶא"  

 .E) א. -eines Amorüers, eig. Vaters יובְדַחֶא *

bruder)ר"כ תבש ןייע דחא ארומא םש , 
 : 'ט vl .א"צ מ"ב n'y םיחספ :ג'פ +: 'ס :ז"ל

pmoה'פ ןישודיק :ד"ל ז"ע 013 : pomגייק  : 
 ,ז"צ enar :ט"ל תורוכב an 'ליעמ

NUN .א'יחא)  (E. N. eines Amorüers) Q 

 ה"פ תוכרב ימלשורי y ארומא םש
 (עשילאו והילא) ןיקסוע ויה המב y ח"ד 'א הכלה
 YI" .עמש תירקב 'א אריעו 'ר יב אווחא יבר

DUא'פ  "Dnג'ד 'מ  T'yDאייחא 'ר יומוק ןועב  
 היה אדא 'ר לש ויבאו ,אווחא 'ר mm .אריעז יברב
 'שוריד הוחא רב אדא בר וא הווחא רב אדא 'ר הזו
 «D : א"סד 'שוריה אובמב תומוקמה הארמ ןייע)

 אדא 'ר אוה ('גו 2/7 ט'ד 'ב 'לה ח'פ mom 'שורי
 .ו"וב ת"יבו ת"יחב "s ףוליחב ילבבד nans רב

7E:DI6/0996 אנ'ןחא=נאָנווחא  (Ried, Binsen 
[nach Wechsel des Hauchlautes a und s] 

 בה (C"^ YB ןיכרבמ דציכ 'פ ימלשוריד תוכרב
 b" 233 קספה םושמ וב שי  אירותל אנווחא
 הארנ רשאו ה"יחא] (Clo mel מלב וחא
 אצמנ 'פו 'א ףוליחו ןומגא הנק סונייחס "53 יכ יל

c3םימעפ הברה ינוי 'ל עזגמ תוביתב . pr 
 תליתפ C'2 תבש ם"שה 'יפש המ הזו ,אנייחא הלמה
 רשא ןומגאה sum אנייחא ל'צו אניוחא + ןדיאה
 ב'פו nae ימלשוריבו ,הליתפה השענ וכותמ
 ילצא קפס ןיאו אתינרוע :ןדיאה תליתפ שרגפמ
 ןריא 'יפ :'כ תבש ילבבב םגד ,אתינרמע אוהש
 היל ns" ףלק אוה אמלעב yy (ליעל וכרע ןייע)

 CR] רמע 'ע (y" יניב ינבד אתינרמע
 ו"פ תוכרב ימלשוריב (?Gartenmelde) אייִנּוחַא *

iomי"ד  Myןוהימוק .קיפא ג'עו  
 הטולפק by ךרבנ ירמא ןיטולפקו איינוחאו ןגרפ
 לע qi אתיגופ רטפ אלו אתיינוחא רטפ וד
 הארת הזמ ' ps אלו ןיד אל רטפ אל אתיינוחא
 ,מ"ל תוכרב ילבבו .קרי pe איינוחא וא אתיינוחאש
 תויגרפו ןיקפ מ רודו בורכ וינפל איבה אתיא
 popu בשעמ תוקלש ןה ףא + ןיקסמרוד י"שריפו
 וניבר לש p'3 'יפב יתיאר ךכ ז'עלב ט"ישלדקא
 :ןינקסמרוד b^ :ז'טק ק"בבד ym mmm 'רב קחצי
 תוקלשב לכאנה אוה בשעו ש"ייפורדא א"ל
 p'b ט"ישלדקא םג יכ יל הארנו .ל"כע הרידק
 ר"לבו atrepice אילטיא 'לב איהו ש"ייפורדא תחת

Gartenmelde&"b2 atriplex090.0%| בורכ ןימ אוהו ) 
 'דיח כ'ג 'ייעו) ל"נה תוכרבב תופסות ושריפש ומכ
 חיכוהו ימלשורי יאה איבהש תוכרבל א"בשרה
 הארנ יכהל וניתאד אתשהו ,(בשע ןימ ןיקסמרודש
 תכשמה (y" אשוחא תלמל איינוחא תלמ ןקתל

- 



 לש ןתטמ רחא רפסמה (ach, hinter) רַחַא | רבד לכמ i555 אלממה «C ןיט) וזחאש
 Co תוכרב) ותמש ימד ג"וב םימכח ידימלת

^bרמולכ אוה הייטה ןושל ןתממ יוחא  me) 
 תיאר םא לאעמשי 'ר יבד אנתדכו הרשיה ךרדמ

nnםויב וירחא רהרהת לא הלילב הריבע רבעש  
 ופסל רופא ךכיפל הבושת השעו וב רזח יאדוש
 ןוממ תליזגב לבא ףוגה תריבעב s/n אנקיסאו הזב
 םירבדב מ"הו אתיא פ"שב ה"יחא] ,וילעבל ריזחיש דע
 [הירמל רדהמד דע אנוממב לבא ופוגבש (הריבעב י"כ)
 mi איבהו ע"בשפה y" ה"יחא] ,ל"ז ms 'יפ הז
 םתולקלקע םיט מהו 'אנש ךומסד הממ ח'ר לש 'יפל
 אוהה ]5 ר"צ אובמב ש"מ ע"ייעו 'כו 'ה סכילוי
 תוידעו ,סש) הוקשה אמנודל ל"א רזעילא 'ר חכשאד
 רחאל יאננ ונממ רפסמש 'יפו .אוה ןתטמ רחא C 'ה
 ה"יחא] .והינב ןב yw לפותיחא ירחאו ,ותתימ
 לבא ,ד"ל ,ז"כ 'א ,ה"ד ארקממ אוהו י"עב אוה ןכו
 עדיוהי ןב והינב לפותיחא ירחאו ןירדהנפו תוכרבב
 לאומש ןייע ג'כ 'כ .'ב לאומשמ ול ףלחתנו ס"ט
 ^m .'ד תוכרב תופסותה ^np nome n" ,'ח יב
 רתיבאו [יוחאו ה"ד :ז"ט ןירדהנס 'םסותו והינב
 ק"פבו 6'ג3 תוכרבד ג'וב באוי ךלמל אבצ רשו
 תושרה תמחלמל ןיאיצומ ןיאוד 'מגב ןירדהנסד
 רמוא אוה ןכו .ץעוי הז לפותיחא Cre ןירדהנס)
 ןב עריוהי 'וגו לפותיחא תצעו (ג'כ re 22 לאומש)
 'פריג יפל הז ה"יחא] .ויבאב ןכו .ןירדהנס הז והינב
 ס"ש לש תעטומ 'פריג יפל לבא וניבר לש 'רשיה
 ןהל תיל ויבאב ןכו תובית עדיוהי ןב והינב סרוגד
 [!רמוא אוה ןכו D'£3 'פרינה תמאבו שוריפ
 לע עריוהי ןב הינבו 0/3 יכ 53 לאומש) רמוא אוה
 ונבו ןהילע הנוממ והינב היהש ,יתלפה לעו יתרכה
 :ייתלפו יתרכ ןירדהנפ וארקנ המלו apes דמוע
 םהירבדב ןיאלפומש יתלפ ןהירבד תאןיתרוכש יתרכ
 םמש וארקנ המלו — ,םימותו ps ולא רתיבאו
 םימותו םירואב ןילאוש דציכ ר"ת 'כו םימותו םירוא
 ונינפל "יא םשו :ג"ע אמוי) ג'כ ול אבד ג'סב 'כו

 CR 'ע דוע 'ייעו .תיש ענ רצי כ י"כנו

 אמויד 2/53 (Qacheinander, nachdem) )* רחַא רחַא

^b 69ונילפ אל ןאכ דע  pasהילע  
 כ"א אלא הלעוב תא האמטמ אלד הביקע 'וד
 ינש ורבע רככש רחא רחאב קפסב הדנ תאצמנ
 תסכה תחת וא רכה תחת הדי טישותש ידכ םינמז

wmדותש ידכו רחא. דח והז וב קודבתו  
 ןכו .רחא sns והז הינפ תא mum הטמה ןמ
 תאז הפקנ ירוע C רחא ,(: ד") הדנד 'ב 'פב שרופמ

 OQ peu ןליחא ותזחוא =

 ימלתו ישש (E. N. eines heidn. Anakiten) ןמיִחֶא
 6: ד"ל (nt ןירמאנ ולא 'פב (ב'כ 2^ רבדמב)

 ץראה תא םישמש ישש  ,ויחאבש ןמוימ ןמיחא
 םימלת םימלת ץראה תא םישמש ימלת (' תותחשב

 - =" אמויב ןכו ה"חא] —-——-

 .roth £7! ע"לב (Rubin, Edelstein רַמָחֶא 8
(Tixתנורעכ וייחל קוספ לע םוגרת  

 רמחא לע ףילג ןבואר "C 3^ 'ה ש"הש) םשבה
^bםדוא תארקנה הרקי ןבא ), 

Zühlung, Rechnung — hzy. (ראמא C אָרַמִַחֶא 

quen ^b 3 ul y oe P gros 
 םיסיטרקד 'מגב ןהידיא ינפלב !,הירמחאל היל חכשמו

 ס"ט) הירמומ ןניסרג ןדיד תואחסונב ב"א) C5 זיע =

banםוכס רמולכ רשק י"שריפו (הירמוח  qiiem 
 ךכ 'יסרפ 'לב הלמהש ל'ז י"שר םע pum ה"יחא] <

 תורומח ישרוד ome .לכרמא y כ'ג 'ייע הנורתפ
 ]73 רמה 'ע 'ייע תורומה וא

(Behültniss, ^7 פ"לב Gefüss zum NIPBDN - 

Aufbewahren)א רתסא םוגותב ', 

 השחנד ןיתימחא ןנמתו האמ תיש ןמת חכשאו 'ד

 וב זונגל ילכ יסרפ 'לב b"  .'כו בוט .בהד ןילמ
 המ רבד

(Eebatana, 12/0294 (bei Her. NDIBTIN 8 
AxBzTxvx) in Bisutuninsehrift 

Hagmatána)7( ארזעב  C2אתמחאב חכתשהו : 

nen ^bןכו ה"יחא] .ירבע 'לב  ny?יפו ע"באר ' 
 ונחכוהו ונמשרש ומכ רקיעה לבא .י"שרל סחוימה

Cabsלש הריב תירק התיה יכ ןושל תוכיראב  
 לש ץער יבתכבו ןתמחא 'טישפה םוגרת ןכו ידמ

 [.אנאתאמנאה התביתכ ןוטוזיב

 -eine Buchstabenpermutation wo) עיטב ם"חא *

nach der 1. mit dem 8. u. 15.; der 2. 

mit dem 9. u. 16. Buchstaben u. 8. w. vereint 

(erscheinenןייע) .ד'ק תבשב  Gyucyהל ןתנ  
 וטעבש ינפמ סהילע סח ינא ף"יג ע"טב ס"חא ןמיס
 D/"M איה ךכ תויתואה ףוליחו .י"שר «^w .ףיגב

 .ת"ש "^j ר'מו pron ץ"כד 2^5 ע"טב

 2/23 Besitz, Erbschaft ch, jDTD) אָּתְנַסְחַא *

 לאינר) מ"למ  ,אתנסחא ירובע :ג'לק
 ,םוגרתב הברהו ^G'3 am ,יז

mos (!דייל ייכב לבא ר"פדו רייב ויו י"כב  newsתותיתשכ אמויבו תותחשכ  m)ע'פדבו תותיחשכ ךל חלש טוקליב  
 .רחא קר סייטב ע"דב (+ — .ויפ דצ m va y"b3 ma "bb" לע ונרמאמ יייע (5  .הירמחא עיפדב (* .תתחשנ סייטב

 ! תוירחא 'ע דע דחוימ 'ע תלחתה עיפדב לבא im v3 ייגל ךרעה ךשמה )5

8 
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 -תּויִרחַא - רחא DN חנ

 ימלשורי .ןיירוקה ירוחאמ םישנ ,ג"לד vb םיחספ
 הבר תוו .תונגה יווחאל ג'ע נ'ד ג"פ תורשעמ

 .[םיאק יוה אערת ירוחאל זעבו 'פ

 die Andere [f. von ^N] el) ע"לבו ירֶחוא*

 .ירחוא הטיש ,ג"יד ט"פ תוכרב ימלשורי
Spרמא ו"כפו ד"יפר 'ר  "msםוגרת :[הטיש]  

 ד"ע nib ר'פ תועובש .ימלשוריו b gm ארקיו
 ,יִרחֶא ^ um 'ז ; ט"ל ,'ב לאינדב ןכו .,ירחוא אתיא
 ןינבז ןוניא yo ב"פ הליגמ ימלשוריב יִרּוחַא ןכו
 ירוחא DN" אנא ו'עפ ד"ב .[אתיירוא] ירוחא ןוהל

 ,[הלמ]

(1 ein Anderer ; 2 der Letzte Él "ע"לב) איירחא 

 המורת ימלשורי  neה"מד  Tyןיירחא
 עושוי 'ר :ח"כד א'פס םיחספ ימלשורי  ,ןותיימו
 אקריפ :ה"ד ב'פ תוכרב ימלשורי -- ,איירחא
 :napi pub .איִיִרַחֶא רכז ןושל םיברו ,איירחא
 'וריב (אתיירחא 5/53 Co 2-! ע"לב) אָתיִיְרְחַא
 .איירחא אייקוספ יתנמות :ד'עד i'e  הליגמ
 יאתיירחא היתעד איה xy ג"סד א'פר תינעת 'שורי
 ד"ע ד"לד n" הכלה ףוס ie תועובש ימלשורי

 .אתיירחאב הפיחד יוחאכ ארבתסמ

(Af. v. Ver. ררח = ע"לב erglühen, in רַחוא 

Brunst, nach R. N.wüthend, grimmig sein 

 רכומה ג'רב םילמגה ןיב רחואה «553g ע"לב
 ןירדהנס) תונוממ יניד ns" 'פבו 6373( ב"בב תוריפ

Croתועובש 'פבו .םידעה לע ןימייאמ רציכד 'מגב  
 .רחואה 'יפ 7.(, 'ל תועובש) ינא עיבשמ 'מגב תודעה
 שיו  :ביר רחרחמ ןינע s" iwm הכישנב רחונ
 "יפריגהו .ה"יחא] .םילמגה pa vmm למג ןינושש
 יתתנ רשא הלמה ןורתפ 'יפל היאר ןינושש שיד
 יסופד תפריגל לבא .שימשתל יוגיכ רחימ 'לד
 ומכ תיממ ]9 ] ע"ל אוהו ר יהי ה ens ךורעה

^evונבר  ^bשימשת ןינעמ .גרוה . . . רחואה  
pan(תועובשבו 'דהנסב) .'יפו ל'ז י"שר כ"ג הלמה  

 רוחא למג .'ח תורוכבב ונינשש ומכ רוחא ןושלמ
 ישר כ'ג הארש הארנו ,(כ'פר ריב ןייע) רוחא דגנכ

qwךשונ :רחואה ןירדהנסב 'יפש רחאמ ונלש  
 טעוב :רחואה תועובשב 'יפש «n .יתעמ ש

 .[ונכרע לש מ"יד b" ךהל ןויכ ילוא וילגרב

(das zuletzt Folgende, | ע"לב) תּויִרָחַא 

  (big. Bürgschaftםהל שיש םיסכנ
 p" (.ויכ ןישוריק) הנשמב ןישודקד ק"פב תוירחא

 לאקזחי שאב לכאת ךתירחאו .עקרק יסכנ תוירחא

s^ i»)מ"מ 'ם ר"בב )5  vog wu (UD)ה ' 
 ואב םירג הברה ימצע יתלמש רחא םהרבא רמא
 .[תירבה תאזב אתיא ונינפל] ms תאזל קבדהל
 ןכ יתישעש ילוליא (פש גויא) הולא mms ירשבמו
 רקבל םירדנ רחאו .ה"בקה cop הלגנ mn ןכיהמ
 וסקנפ הרקבתנ ורדנ םדא רחיא DW )12 ,'כ ילשמ)
 דובכ רחא .לא ma הלע mp (א'פפ) ב"פפ ר'בב
 אמוחנת) םכל 33 ונדמליב ^G .'ב הירכ ינחלש

Lemג לאקזחי) לודג שער לוק ירחא '. G^ונדמליב  
 םירבד טוקליב אתיא לבא אתיל אמוחנתב) לארשי עמש

 טושפ טגד הנשמב תורטש םותיח רחא ,(ה''כתת זמר
 ינש טג איבמהב ןיבתוכ לכבד 'מגבו ה'עק ביב)

pow)א'יב .) 

(ein Anderer, der Andere bh.) "WINםירחא  

 שרופמ ןתנ 'ר םירמוא שי ,ריאמ 'ר :םירמוא
 ,דיכ םירבד) ךיחאמ ,השעמה לכ 639 תוירוה 'סב

C^םדאה רכש דחאד 'מגב לבקמהב םירחאל טרפ  
 תותימ 'ד.פ"סב םירחא תשאל Dub .(:א''ק) מ"בב

^b Cx» puo)ה ירחא .םיוג םירחא תשא ' 
 "GT הטוסד ק"פסב Cn 2^ םירבר) וכלת םכיהלא
 מ"ר לש ובר nas ןב עשילא ארקנ ןכו ה"יחא]

onsתוברתל אציו תועיטנב ץציקש םושמ  ny? 
 ותארש רחאמ השא יאה ןכל .ו'ט :ר"י 3n^ ןייע
 אלגופ רקע :םש אתיאדכ רחא ותארק תבש ללחמ
 erist ein) אוה TM" הרמא . , תבשב ארשיממ

Anderer geworden)שורי) ריאמ ר"א יכה וליפא ' 
 רחא עשילא ל ןיליצמ (נ'ער ז'עד ב"פ הגיגח

munהיהש ג'עא עשילאל ל"ר .ותרות  JN 
 וינויער תונתשה cy cns שיאל ךפהנ רמולכ

 ,[ותרות תוכזב ותוא ןיליצמו וילע pin ז"כב
  (Rückseite, Hinterseite hb.) *'insםירוחא '(

  . . . qm'פב .שדקב אל לבא המוותב
 ןיאמט ןיקשמ ולפנ םא ['יפ] 6'כ הגיגח) שדקב רמוח
 לבא המורתל רוהט ילכ לש וכות םילכ ירוחאב
 ק"פב pm םירוחא םהל שי םילכה לכ ,שדוקל אל
 ןישמתשמש תותסכהו םירכה ןוגכ «n C^ םיחספד
 הצונ ןינתונ ןכותבו ןבג לע ןיבשויש ןהירוחאב
 םימעפ ןיפוצרמהו ןיקשה ןכו םילכ ינשכ ןיבושח

Cav»שרופמ ןכו ןכותב ןעומ םימעפו ןהילע  
 ךות ול ןיאש לכ ,('א (vob םילכה לכ 'פב םילכב
 C3 ילה םילכב ב"פב םירוחא ול ןיא שרח ילכב
 ירוחאל ,ירוחאמ ,ירוחא סחיה תלמ me ה"יחא]

(inten, hinter, V2! y/o)ףסוי 'ר ביתי .ב"ק ק"ב  
 'שורי .ברד ירוחא :ז"לק ןילוח .אבא 'רד ירוחא

nua (!רצ חייר ייפב  n'3ייפ חקלנ םשמו  synהנשמבו  ^anהייכ )* .גיתר ייפב ה"כו םיירוחא  v33הייכו רייב דייל  

 "t ס"טב YA ייכבו בשי עיפרב לבא ,חייר ייפב

 TUM ITE דיו וילי ריו קץ וסל
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(Kluppe, Beisszange mU פ"לב eigentlich N3ON 

 ( Theiler, Spanninstrumentאבטא אלמכ

 תוישרפ יתשד 'מגב הבר ץמוקה 'פב ירפסד
 ךפהתי אלש ףלקה וב ןיזחואש py ne (.ב'ל תוחגמ)
 . (Kluppe, Beisszange )* אלקר"רומ ז"עלב ותוא ןירוקו

(t. morsa, 1107880010 == 1. 0ה"יזא]  

 ן"ואולנ) ל"צ ןיע'ולג ib י"שר p^ הז ןינעכו
 (לאומש רמא n :ח'צ תבשב י"שר שוריפכ

gland, Kluppe, Klemmeקשונה קוד  ץע  bs) 

 אלש סרטנוקה יפד (ךשונה םש תכשב י"שריפכ
 י"שרו וניבר לש ולפכי אלש ןושלו .ל"כע ולפכי
 תוליגמכ םיושע ויה םינומדקה ירפס לכר ךהל ןויכ

 .[רפסב ארוק היה ה"ד :'ה תבש י"שר ןייע

(Schnürband, Wickelseil gos drehen, מא" 

  58 CWiekelseil 3Uיבטאב (* אנהכ בר
 תורגמה םה יבטא p^ (.ח'צ תבש) קרוזהב תולגעב
 ז'עלבו הנועט איהשכ ביבס הלעמל ןימישמש
 .Ziekeisen, Schnürband ital) (" ארו'טירטשיא

strettora)אנהכ בר רמא :אתיא ונינפל ה"יחא]  
 'וכו הלגעד אבנא והל חנמ אכיה יעבטא יעבטאב
 י"שר חיכוה ןכו יבטא וסרג םש תופסותה לבא
 תופסותהו ןושארה 'עמ 'יפו : םש לאומש רמא ה"ד
 .. .םהישאו ינשב םיבוקנ םיצע ינש ושריפ
 ו"פ ר"מבב אצמנ ןכו .ש"ע .תורגסמו תועבט יעבטא
 לזוב לש יבטא םישוע ויה םישרקה לנא
 [:תולגעה לעמ ולפי אלש םישרקה םיקיזחמ םהנש

(eine Art Buchst. Zusammensetzung בשא" 

wornach der 1. Einer mit dem letzten 

Einer, der 2. Einer mit dem vorletzten Einer 

u.8, א ; ferner der 1. Zehner mit dem letzten 

Zehner .וג 8. w. endlich (nach R. .א u. Raschi) 

bei den 5 Finalbuchstaben (] = 500 ; =ם 600 ; 

j = 700; 5— 800 ; y — 900) der 1. Hunderter 

mit dem letzten Hunderter verbunden, in der 

ersten Zusammenstell. je. 10; in der 2. jeder100 in 

der 3. je 1000 ergeben u. der Punckt zur Permu- 

 חבטאב ןכש

  pupהדהסל  we(א'כ טיכ ילשמ)  issלילחהד
  moonהששו )סכה  ? "p +: 3ת'א ןוגכ

 ;ו'ד ז'ג ,ח'ב ,ט"א ןכ ש"ב ^ xס'מ ,ע"ל .ם'כ

tation der Buchstaben dienen) 

b 
FT ont 

(s yo =ונא ןיא .ארונב דקותת ךערא רפשו םוגרת  
 derzuletzt 70180006, Bürge) | ע"לב) ןיארחא
 ןגירטאד אהמ ה"וחא] ('ה 'ג) יאמדב ג"פב ןיאמרל
 :וינ טיב :ד'ע :א'ע (pu ןתוירחאב בייחש םישדק
 ןתוירחאב בייח וד ב א DN ךכיפל Gio תועובש

Come "y imo onyx)התבותכל ןיארחא ויסכנ לכ  
 עמשנ «^Co חיפס תובותכ ימלשורי wp  תובותכ)

 3: לכ אלא עקוק יסכנ אקוד ואלש אידהב
 ול ןיא םאו עבתנה עורפל בייח רשא עמשמב

cארקנ הנורחאב אבה והעול ברעה הזו .אברעה  
"RS.יוברבו  DROTNםימעפלו .תּוְרָחַא ץובקבו  

 ,Haft, Verpflichtung א"לב ,ןוערפה םולשת ותארוה
(Ersatzוילע ותוירחא :'ח ק"ב ומכ , mmsט"ק , 

 .[ותוירחאב בייחתנ

 (die andere, zweite ND'22IN p'53) תיִנורְחַא *

[Frau]תינורהא הרענ :ג'נ ןיבוריעב  
 .התמ יכ הנושארל היינש 'יפ .תינורחא

 רבדמב (.eine andere s. vor. Art) תיִנָרָחּוא *

 payer : ןויצ ינב 76 cam הכיא=
 'פ הבר ש"הש םיבר רפסמבו .ןוהייפוליחב תינרחוא
 ןרחוא רכז ןימו .אתאינרחא יתלת pow : לוענ ןנ
 אנרחא ןירחא ס'לב) אנירחא ןכו .םוגרתב הברה

:" DU אנירחא, "PD ח"כ הציב, (ein Anderer. 

 | תומכי  .והנינ ינירחא ינה  Qr,היל יבהי ינירחא

ms חוש תונב ךוע ןייע. CO"N = ( NON" 
EN 

(Nach Muss. 7/74.— geht von dannen, NO*N 7l 

 ( Y3 oder 7/772; == Untergang'פ

 " 3ישוריו 7/3 רימב ןייע דייפ) םדאה תא םיהלא 'ה
 « mosאטיא אטפא אטיז : (ר'ע היד 'ב הכלה דיפ

(qb Up ןודבאו התחשה י"לב ^p וטכוא 
 אחסונה רקיע (' אטיז 'עב וניבר 'פריג יפלו ה"יחא]

O תואה שאר םגו 'ח ms [92x] י"לב em אטית 
  "bליחתמ 90996 י"לב התימה רשאב התימל

 הזב  mamינידבו  ommובתכ םיטפושה תוכלמ
 םבייחל וצרשכ םילגלגס םירודכה לע אטית='ת

 .התימב  ma Cםעט בוטב והובא "^ תבושת ןבות
  ymןייעו « Tיוניש ןייצא םשו .אטיז ךרע

  jeתואחסונ [.

 wm רייטב זיימיר יייע )* .אטיא םש םג «quy Vx ריפדב לבא jun ריימבל כיימ לעב יייעו ישמאו יציניוו יפרב הייכ )!
 D'y "y םייחח ma לש תושפנ לע די תבצמ )( mw היה ןכו ג'י ,יד סואיסרעפ .יב Q5 ,'ז לאיטראמ y" ןויעו טייק

naיב וָאססאפ לש , nowה"כ (* — .ז"ל  Ya voaאלאק ארדומ רייב י'יכבו ,בייה דייל . +) p'nysבטיה  cyדחוימ , 
 : ויק דצ תבש DU יייעו ימ v3 ןוילגב :«^m איבשרה (onm ןירה 'יח ףוסבש םינואגה תבושתב 373 M^ וניבר ייגכו
 הביתב ל"צו ארוט ירטש רי'ב v33 (* .ןמחנ יר תבשל ימ («v3 אבר ביה י"כב (* .םינפה דוע יייעו יעבטב סייטב ג'ונבו

 .המושרה ט'יאל אוהו .תחא

 ו : ,
E T6 

8* 



VE TAS E YT R LTצו ה  ENTE ESTא ב  

= $30N — ח'בטא D 

 $331 bs" ול םיפיקמש הז ןרוגכ . . . דטאל ול
 דמלמ םיינענכה ולא אלא דטאל ןרוג שי יכו ק"פ
 Vb "רדנ 'שורי . . . רטאכ שודדל ןייואר ויהש
 רכעל הצרש היננח 'רל) יבר היל חלש .מ"ד 9 'לה
 'ו יל"הס b'3 'בותכ 'שוריו .ג'ס 'וכרב 'ייע ל"חב
 רבדמל ךל wx ךילע לבקמ תא ps םא Uy ו"כד
 דחא רבדמ םשו--קרוז ןוינוחנו טחוש אהתו דטאה

 םינורמושה בשומ ילואו .דטא ארקנ ןדריל בורק
 'ע 'ייע) + ג"ס 'וכרבמ היארו .ןינעה ןבומ mam היה
 אלש) ןיעמוש םא הלוגבש וניחאל ורמאו (היחא
 היחא רהל ולעי ואל םאו בטומ (היננחכ רבעל

msהיננח חבזמ  p»ורמאיו םלוכ ורפכיו רונכב  
 הזה רה קפס ילבו .לארשי יהלאב קלח םהל ןיא
 gni) םינורמוש לש שדוקה רה wmm םיזירג רה
 .ג"ע א"כד 'ג 'לה re 'טוס 'שורי : ג"ל 'טוס "ייע

 ,[ו"ג 'קסיפ האר ירפס

(nur im babl. Tal. 1 dann, d. h. wegen 3DN ^l 

eines anderen Falles; 2. fragend: denn 

 ( dann, alsdan—bkt. at. atha, adhaוטא אה ןנירזג

 אה  bלוטמו לוטמאו ,וטמאו וטאו ,רובעב ^
 דחא ןינעמ ולא תובית  «cenיכ הארנ ילו ה"יחא]

 המית 'לבו .ןכ םג ,דוע ותארוה יסרפ 'לב אטא
  ONכ"ג הזב ןנירזג אה ומא אה ןנירזנ םעטו ,ןכ

4m» סא ,יכו המית 'לבו ns רבד דוע רחא ןינע 
 הציב האר 'מגודל « atןנירזג  Susp,דורק וטא

 הריזנ ,ר"כק תבש ^ bוסנק + ג'נ ןיטינ .תבש וטא
RTT YN יתרת ינתו : 'ב "ישודק SUID וטא גנוש 
""y) אמגאב ינק ילטק ןנא וטא ib יררהנס" — 

 יישודיק ,ה'ק 'בותכ . ג'ל 'ומבי .'ו 'מוי ('א לטק 'ע
' y» יישודיק .ןניקסע יעישרב וטא .יל ןיטיג ,ג'ל 
  sesח'נ "לוח .ב"מ 'יחספ .ירימג יניד ישנ והלוכ :
Cnm יישר יייע) והניתיחמ התיחמ אדח והלוכ וטא 

 הל ילת יפיכ יפפ רב אנינח 'ר וטא : א'פ 'בותכ
 'וכרב .('א יפכ 'ע "ייע) ^ inינב אמלע ילוכ וטא

N2p3 וטא .ט"כ 'דהנס ^N "y ייע) והנינ אתמ' 
 אנעדי אל וטא . ד'פ מ"ב 022 אנקבדיא אריקד
 ןזח וניבא בקעי וטא : ג'צ םש ,אנימאק ריפשד

  ow mn snb.ק"ב .אתלימ אילת אגהנמב וטא ,'ע
Min וטא .א"כ ריזנ ,נ'ל pua ut» יכרע : ו"ל' 
«à י"למ ורזוג כ'כ לעבו .ליזילו בשחיל אלכור יכ 
 י"למ עיגאלאנימרעמ ןייטש םכחה ברהו 42 לע 8

 'ב ח"כב ל"רשרו  Y'opקדקדבו  bwקתענ ירשכ ןושל
 [.א נועט לע רוציקמ ורזוג ה"ק דצ רעגירק'חהמ א"לל

 היינש תכ ^ ^ הנושאר n5 .ם"ת jw ,ף'ר .ץ"
 ךנה וראשנ .ףלא ףלא תישילש «n ,האמ האמ

psvהדהס .תוגוז םהל  : Cubס םוקמב ' + ;B 
 )^ + 'ד םוקמב ,ןינונ xw ij^nn ינש םוקמב
 לבא ל'ז י"שר כ"ג b^ שממ וניבר 'יפכ ה"יחא]
 תוחנמב י"שר 'יפד חיכוהו sim הב אדש ל"שרה
 y3" תמאבו וניבר לש b^ אלא י"שר 'יפ ואל והז
 םיפלא אוהש םילופכה תויתוא י"שר הנמ אל ןושאר
 השק «np םישרדמבו ס"שב (Up Sub אל םגו
 «T אצמנו .ל"שרב y" ןתנ 'ר לש 'יפ ומלוהל
 ןוכשי רדבל by ןה : ל"זכ ו"טפ 'בר 'ומשב ח'בטא
 ץוח pamm תויתואה לכ  ןה והמ 05 25 'דמב)
 13^ ירה ח"ב ^ ירה ט"א דציכ וללה תויתוא 'במ
 ינה msn ןכו המצעל 'ה אצמנ ^ ירה ו'ד "י ירה

psהל  'p n^ aירה ע"ל 'ק ירה פ'כ  p'p'p 
 ינשש םשכ ה'בקה רמא המצעל 'ג אצמנ 'ק ירה
 תויתואה לכ םע גוורזהל ןילוכי ןניא וללה תויתוא
 ינבואר 'קליב אבוה ןכו 'כו לארשי ךכ ןמצעל אלא
 ח"סשת זמר ינועמש 'קליב לבא .ב"ע ז"מקר pos 'פ

ow»ונדמלי ) wowי"לב ןה  Uns (E)ןיא  
 לש השרד איבה כ'חאו 'רחא המוא Dy ןיבשחתמ
 ןינעבו onm ןינעב : ג"צר קלב 'מוחנתבו ,ח'בטא
 זמר ילשמ 'קליב כ'ג שרדה sam א"כ ,ט"כ ילשמ
 אדהסל pop ח"ב ט"אב ןכש quo היהי ב"'קתת
 דועו .ז"פ ג'ח 'ב ללכ 'א 3 מה"ונמב ןייעו .ןונמ
 איברעב ןכש ירמא אנינח רב אחא 21727 םש
 אחא 'ר םשו י"כ 'קליב אוה ןכו ,הדהס ןונמל ןירוק
 מ"הונמה 'יגו ןונמ הדהסל ןירוק אברעמב 'א אמח רב
 םיסופדרב ס"שבד עדו + Tb 'כוס ס"ד y" ףידע
 ח"כטאב םש י"כב לבא ,אייח 'ר לש ח"בטאב ביתכ
 wow 'עב לבא .רקיע ןכו .אנינח רב אחא 'ר יבד
 "אנינח רב אחא 'ר יבדי תובית םיקיתעמה וטימשה
 ילש י"כב םש לבא .ןונמ 'עב ןכו ח"בטא תלמ רחא
 ל"צו יבר יבד ח'בטאב אתיא םירחא י'כ ינשבו

 ,[אנינח רב אחא יבר נד

—Tg. NDDN ,NDON = אָטַטַה פ"לב ; b) TON 
(Stechdorn, | y/o3N TON ס"לב Acaty י"לב 

 תיעיבש 'סמב תיעיבש ןהל שי ןידטאהו הנטובה
 ינימו .תויבכע qn pues ^b ('ח ,י% לודג ללכ 'רפ

omדטאה ןרונ דע ואביו הז 'קמ ןושל ב"א) ןה  
SOS ,': mies)םיאלכ 'שורי ה"יחא]  nepח ילה ' 
rwn 5^4כרב 'וריב ןכו .דטאהו ' Yeא ל"הס ' 

 שי ןרוג יכו דטאה ןרונ דע ואביו .ג"י 'טוס : י"ד

 תהגהמ קפס ילב בייה «v3 )* .ןייהה ינשב y' יייכבו יציניוו יפדבו 'ה יב 'זיפו ר'יפדב ,יישר שוריפ ןייע ל'צכ ('

  "bonםויסה אצמנ : .הנושאו תכמ "^Y ך"נה תכמ 'ג יה הינש תכמ ימו D' גירכ יתאצמ רחא רפסבו



 לעב nym םעט בוטב חיכוה ןכו ונמשרש ומכ י"לב
 'יכרע Dues לש זילטא : א'צ bom ןכו .(* מ"ע
 כ"רד אתקיספ .סלטיאל התוא ןיניתממ םא .ד"כ
 mbp רכומ mme רחאל :ח'צד רשעת ושע
 ג"לק זמר חלשיו 'קליו ט'עפ ר"בב . . . סלטיאב

vovןירכומו ןיסילטיא ןישוע  (buaבר 'להקבו ' 
 יתשו Di 'b רתסא -דמבו ץמוג sem 'פ 'ז ,"
 סילתא ושע לוזב םהל רכומו םילתא השוע היהש
 ןידימעמ ויה ז"ל ר"בב .סילתא ע"ייע לוזב ורכמו
 תירק ואביו כ'פ ר"מב .(ןיסלטא ל"צ) ןיפלטוה

niinרכטמו חקמ לש םיקווש השעש  moyול  
 'עבו .סילטא ביתכ ב"צרד poa mnm .זילטא
 ואיליריס י"בשר 'רהומ 'סריג י"העב ךל ריכזא ןיטלפא

 .[ןיפלטא סרוגש :

 לש הליבד 322 (Gtaliseh, 1. italieus, a !קלטיא
 י'א) תיעיבש שירב יקלטיאב nis םישש

LCSולא 'פבו 3^6( ןישודק שירב יקלטיאה רפיא  
 'פב םילכב יקלטיאה ןוידנופב ,(. ד'נ (5n תופרט
 'פב (* יקלטיאב "i גול G^ b, םיתב ילעב לכ
 יקלטיאה רסיא b (CU^ 'דהנפ)  הרומו ררוס ןב
 (.ב"י) ןישודקב 533 'רופמכ וניבר השמ ימיב היהש
 ת"כו 'מאו יקלטיאה רפיאב 'חמ דחא המורפ המכ

onאילטיא אוה יקלטיאו .השמ לש ורודב ילימ  
 ( taliaיטרפ םצע םש לש םשה ראות רמולכ ה"יזחא] .

 6 ,ז"כ ?pm ךסכמ היה השילא יאמ : [אילטיא
nםייתכ יאמ .אילטיא תנידממ  c?)גרת ('ז ,זיכ ' 

 'גרת ('ד ,יי ישאיב) םינרדו םיתכ .אילטיא תנידממ
 TD םיצו .(ז"ל) mop (" ר'בב ןכו .אילטיא 'שורי

(ensאיהד אילטיא 'שורי 'גרת 002. 3 יברמב)  
 אינבתמד 'גרת QU2 י'ד יכיא) ץוע ץראב תבשוי ,ימור

 ץראה ינמשמ Db ר"בב ןכו ה"יחא] .אילטיאב
mmעדו .טוקליב ןכו .אילאםיא וז .ךיבשומ  

 3 ישארב) קוספ לע 'יפב י"שר לבא .ןו' תלמ רסחש
 ןוי לש האילטיא וז םלש רמאמ ואיבה (טיל
 לאנדרקה יל רמא םייפו :אילטא 'ע יבשתב ןכו
 הנמש yos איהש איירבאלק ארקנה זוחמה איהש
 שרדמה תנווכש Cy לעב ריעה רבכו ,ל"כע דאמ
 לצא ארקנה תימוודה אילטיאמ קלח לכ לע
 רובעב (Magna Grücia) הלודגה ןוי yi םינומדקה
 התמדא התיהו םיריבכ םימימ םינויה הב ובשיש

 ,Titus, 1020 róm. Familienname) םֶטיִטֶא -
prosth.)הלח 'סב'לכבמ תורוכב הלעה .א  

 םאד 'מגב םישדק ולא 'פב C הרומתבו o) יד)
 'ואחסונב - ב"א) שיא DU "p (,א"כ) םימימת ואב
 (סונגיטנאןב 'ומתבו סוניטנאזב non ves בותכ ןדיד
 wb" 'שוריב אוה ןכד יקנו בק וניבר יפרינ ה"יחא]

nbnי"כבו  nbnהרומת י"כבו  nbn p^ןב (ל"נה  
 'סבו ז"כת b^ א"בשרה 'בושת ואיבה.ןכו סטיטא

 [.ילבראה יאתינ 'ע ןיסחויה

 Hóhlung im 10886, Auge, y פ"לב) יִפיִמָא

 -Verbor איָפְט ס"לב; 9166 /ּ

(genes, Inneresיפיטא יניב  ) פב ז"עב' PS 
 שיש ןויכ 'יפ (cm^ vy םירבד ולאוד 'מגב ןידימעמ =

 הסוכמו םש אמט בלח ל"י הניבגה ךותב תוליפכ
 הל שי וז m הלמל ה"יחא] .רכינ wie ןיעה ןמ =

 ^b תוליפכו yp פ"לב oy יכ םישוריפ ינש
 .[ןיעה jo הסוכמש המ המעט NOD ס"לבו תוטמק

werfen, steigen) DEN ₪שרשמ לעפַא אוהו  
 [םוגרל ל"צ] לוקסל 'גרת (ס"לבהכו ל

 ,אינבאב pnm אלטאל +" 00 ^50 םינבאב םתוא
 ,ד"י ,ד"כ ארקיו ,ב"כ ,'ח 'ומש 'גרת כ'ג yn ה"יחא]

 .[א"כ ,א"כ ,א"י ,30 "ירבד ;ז"מ |

 'ואהסנב ןכ (Kümpfer, fechter) ןיטילָמַא 8
 .ש"ע ןיטילתא סרג ךורעה .ונלש

)%9/0000006 Herberge, Wirthshaus, wo סיִלָטַא 

die Zugthiere ausgespannt werden, Markt = 

 תנשמב סלטאב ןירכמנ | [8. [.das זילטק=זילטענ

 לכ 'פב miam" <. אכ) םישדק ולא 'פב הרומת
 ןהידיא ינפלב my לש הזילטע .(* («Ci ןילופפ
 תובצק סלטא b C" א" vy) y הב שיש ריעד 'מגב
 ןילותו ןהב ןיצוענ םילזרבו םיחותמ םיצע םש שיו
 (ט'ע 5( ריעה ינפ תא jm 'רפ ר"בב .רשבה ןהב
 ןרמא אדה לוזב רכומו poss Toys ליחתה
 האנה ול שיש םוקמל הבוט קיזחהל ךירצ םדאש

^b 955לש הזילטע ומכ ןיקווש ןיפילטא  my 
 -frei von Staats] סכמה ןמ יקנ רכד י"לב b" ב'א)
 הנשב הנש ידמ םיעובק םידיריהו abgaben לס ]

 אלא איה אלו ה"יחא] .(םישופח ויה םיבר תומוקמב
 אוה וכוע ep זילטק ומכ זילטע bos ,םילטא

Yo (t .המורתב ס"יטב יציניוו ,יזיפ  *( msייכב  Yaי"כבו ר"פדב לבא םינורחאה ע'פדו רייב  T5 XTיפייטא ב'ה  
snmג'ונב (5  .יפטא יחסונב ןוכנ  neאזולטע ז''עבו זלטיא  viוילק א"ח רייטב זמיר יייעו טינר דצ (+  .ןיסלטה . 

 תדמב רמולכ תיקלטיאב ןיי תיעיבר זייל פיסלק siens ןכו .יקלטיאה nan ילבבבו ,ב''ה Db mob ימלשוריב 3/3 ןוכנל הייב (ל
 .יקלטיאה סירגכ ד''ע זיילד ג'יפר םירדנ ימלשורי .יקלטיאןיי :זזמד גיפר םילקש יוריו yy זיטד ח"יפר תבשימלשורי my y תיקלטיא

i233) (*איינרדד היילטיא : םש  D»םש אוהו םשל יא ר'ייתב ה"כו אינדרוד  wyתראופמה  Dardanienתארקנש  Troja 
ny wyרעבורגו שרע לש  yon7 .טייק דצ ( "yלש ייסופ תקתעה לע ונרפס  viaדצ )*  .האלהו .ב'יכר רצ סוואט  

 .האלהו גיימ



 <  םטוא : ד"מ 'רדהנפ ,המדאב םוטא אהיש המדא
 [.ןומטיא 'ע y" .לארשי לש ןהיתונווע

Schenkel Hüfte, Flanke אָמיִמַא b'5:)NDON 
alls Dichte, Compacte ; aber auch = 

 אמטאד יא (*אנפרד יא ^Schenkel pe) = ע'לב
 (die foste אמטא Dp ,C ג'כ D72 תואיצמ ולאב

(Masseןיפחוי ^7 ג"רב אכלמ 703  wp6 'ע , 
 "die Flanken, Vorsprung der) nw אתמהטא

OWauerףופרק ןינתונ ןיאד 'מגב ןירבעמ 73023  
omז'נ  ^p Cלש תוכרי  nenיילוח ןכו ה"יחא]  

 ימטא VT םש ,(אקב Cy יייע) אמטאד אקוב : ב"מ
 "והנה *'r: םש (ןברק 'ע "יע) אנברוקל ןימייקד
 יכיא 'רדמ .אתממא יתרת : ט'נ 'רדהנס ,אתהמטא

COבסנ יתבר  ponיהונב ןירתל בהיו אתמטא . 
 ,ימטא יניב .ט'מ תבש .אמטא ילד ארח : ג"ע ב'ב

"bלב אמטא ' "wbבע רבד לכ  me pimםג  
 פ"לב ה'כו ךר י יבאצ 'לב אממא ןכו ךרי הלאשהב

C nיופד תצקב 'ב 'א ינש 'גרתב 3 ]. 

(Eingang, Portale)! דיחיהמ 733 eblyox nuns 

  05'פ 'בר 'כיא  bus vynןיניחכשא
 ןיבסנ אתיימק םטיאד אתאריד אוההל  jbאקנוא

 םטיאד אקנוא אגלפ ןמ ןיבסנ אתיינת םטיאד
 ריעה 'מאנש המ םייקל ללכ ןושגרא אל יאתילת
 ךכ לכ םילשורי יבשוי רפסמ רמולכ .םע יתבר

 היה לודג  mme.םילשוריל הלע דחא רחופד השעמ
  wyןילפלפה לכ רכמו ןילפלפ ןינועט םילמג'םיתאמ

 הרידב  nns.םיקלח 'ג 'מולכ םיחתפ 'ג הל היהש
 וחקל הריד התוא לש ןושאר קלח וא חתפ ישנא

 דחא לכ  "nwאיקנוא ןטק לקשמב  (Unze)ישנאו
 לש  nnoקר 'או 'א לכ וחקל הרידה התואמ ינש

 אגלפ  queלש ישנאו לקשמ  nnbאל ישילש
 אלש דע טעמ ךכ לכ 'א לכל קר חקיל ואצמ

 לקשמב ללב וב ושיגרה  "y,כ"מב 'ייע וטועימ

p! ̂p) piStnw-עשפ ע"לב  Vorgehenןומטיא כ"או  
der Engel, der über das Vergehen gesetzt ist) 

 םהל רומא ךל נ"נש זמר pum pon :ד"מ 'דהנסב
 ביתכ 'ג זיט זחיב) תיתחה ךמאו ירומאה ךיבא לארשיל

(onאבי םא ע"שבר ה"בקה ינפל תינוקספ חור הרמא  
 היל תיא m" 'כו םתוא םילכמו . . . הרשו םהרבא

dT "רו ו וז יו דוד ויק ו "I AE ANI EI T e תאר $ a 
n AT ATAא  

2bןומטיא — יקלטיא . 

 י"עבו (האיציניוו סופד) :'ו 'ליגמבו ,דאמ תחבושמ

 לש לודג ךרכ וז ןוי לש אילטיא אלוע רמא :םש
 -Constan) ריעה איהש ר"יש psi חיכוהו 'כו ימור =

 תארקנ איהו ןיטנאטסנָאק לש vy 55 +מסק0109)
 ריעבש רובעבו התדח ימור םיירוסה יפבו השדח המור
 םיימורה הודכלש םדוק תינוי םירבדמ ויה ץנאציב
 ,[!א םרא ע"יעו jv לש אילטיא הורק כ"ע כ"חא םגו

 ,verschlossen — verstopft) אָמיִטא ס"לב םֶטוא

 האירב ,erdecken) ב ע"לבו ,מ"למ אוהו
 םוקמ p Cro^ יילוח) האירהד bis תופרמ ולא 'פב
 םוקמ ותוא ןיערוק וב תכלהמ חורה ןיאש שבי קומע
 !DN אוה ןיחש תמחמ pne וב שי םא C ערק
 המודכו שק ןוגכ לק רבד וא קור וילע ןינתונ ואל
 .הפרט ואל םאו הרשכ תצבצבמ םא ןיחפונו ,ול

^D25( ומכ םותס םטוא ^ C5 onםי פוקש  

 verstopfter Ort, Grundbau C) םטואה ,םימוטא

 וחתפ ד"פ תודמב תומא 'ו Mauerwerk d ע"לב)
 אוה וליאכ האמוטה תא ןיאור 0 38« לכיה לש
 הפיכ 6, ה "שמ םילכו םדא Yo תולהאב םטוא

(Gewólb)םימי תעבש ג"פב הרפב ,םטואה 7222.  C 

 החשמה רהל תיבה רהמ םישוע ויה שבכו ,('ו ינשמ)
 רבק ינפמ םטואה דגנכ הפיכ ןיפיכ יבג לע ןיפיכ
 הידעסמ לכוהרפו men תא ףרוש i5 ובש םוהתה
 הפיכ השוע היה p^ )01,2 היפ) החשמה רהל ןיאצוי
 ארקי ךריהוהחשמה רהל עיגיש דע ךרי הל השועו תחא
 mn אלו ןיפיכה וליא לע ןיפיכ השוע כ'חאְו םטוא
 אלא םטוא דגנכ םטואו ןיפיכ ג"'ע ןיפיכ ןינווכמ
 אהיש ידכ הפיכ דגנכ םטואו םטוא דגנכ הפיכ
 היה אל םטוא היה םאו לולח שבכה לכ תחת
 b^ ב'א) הלועו תעקוב האמוט nmm לולח ויתחת
 i9ouca., d. ic'co (bei Hom.) = oben&) ''לב סוטיא

bedeckte nach vorn offene, der Sonne ausgesetzte 

Vorhallo)13 רשא םלואו םידומע לע יושע ןינב  
 ברה ה"יחא] .(וב לייטל יונב םיצורפ וידצו םותס
 ארקל תואחסונה שבשל ןיאו האורב הנש 'יפסומ
 !DON וניבו תעדכ םימוטא מ"למ תרזגנש ,סוטיא
 m wv ,םומא mu .ר"כ הדנ ןכו ,םיוש םמטו
 ... המוטא ותכרי . . ., םוטא ורוביט ^Ty Y ג"פ
 בורק ב"ב 'ורי ..'כו המוטא ותלגלוג ,המוטא ותבוקנ
 חבזמ :א'פ 'יחבז .םוטא לתוכ iy ג"יד ב"פסל

 השק ןושלמ ורזגש םייבמרל מ'יהיפ ןיבה ןכו ךרע לש ךשמה בטיהב v5 יייכב )? con yum ,יזיפו ריפדב 5 )!
 םטוא b" הפרט ואל םאו n" ליעל ונספדה רשא תוביתה ןאכ ע'יפדב )? .תודמל שרפמה my pun םש הרפל יייע םותסו

 יד הרעה 'ב ץמא y ny יייעו אקפראד םייטב ב"ה ייכב (% aen רמאמה בוברעו סוריס עייפדבו ק"עב רשי ה"כו יכו
 והו ןיקולפ זעול לינה מייבב יב bb" יישרו בוט רתוי םינפה ci לבא ונינפל ייאש ומכ אקפרד חסונכ אוהש הארנו

Flanke, flanc yosהלאשהב רמאנ ןינבמו  mm) flanc d'un bastion2/3 ןינעה  "y (5  .בקידושין puסואיניזיג  

 .ןטע 'ע סוריוזית

T Sc e 2 
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 אתיא ר'ע ו"טד 'א 'לה א'פ האיפ 'שוריבו ה"יחא]
 אבט ילגרמ דח שודקה וניברל חלש ןכטרא
 ברד בר כ'ג ל"צ שודקה וניבר nnm .ןּוטיִמיטַא
 לש Fio היהש ןכטרא Dy הכהא רשקב רשקנ היה
 ז"עמ הארנ ןכו ןבטרא v" 'ייע םייסרפ לש תוכלמ

i^יכ . . ברל הישמש (ןבדוא ל"צ) ןכרדא  
 'מולכ .הליבח הדרפתנ בר 'א (ןבדרא) ןכרדא ביכש
 — (6%א"מב הזב ונרבד רבכו .תועירו הבהא תליבח
 אתילגרמ תועטב אתיא בקע ^p אחא 'רד תותלאשבו

 [.ל"נה ימלשוריבכ ןוטימיטא ל"צו ןוטימיטנא

 ,bereit, gegenwürtig) 670/06, 590/6) םּומיִטא

 םיהלא (ח"מ) ט"מפ וילא אריו ש"ירב ר"בב
 קחצי 'ר םשב יגח יר Cove יילהת) לא תדעב בצנ
 א'דה סומיטא כצנ אלא ןאכ ביתכ ןיא דמוע רמא
 'תקיספב ןכו ,(איכ יגיל (mee רוצה by תבצנו
 b^ .'כו קחצי 'ר םשב in" 'ר G5 שדוחהד

 תויהל םימעה לכל יולג 'גרת ,"לב ןכומ סומיטיא
 ןווהיד איממע לכל ילגתא ^O ג רתסא) םידיתע
 ,תיזח 'דמב ןכו ה"יחא] .ןידה אמויל jsp סומיטיא
 "DN ק"פ ר"בב .סומיטיא בצנ והמ המוד 'פ 'ט 'ב

 ףוסבו .סומיטיא ל"צ םימטוא םיאק אנא תיעבתיא
 אנא : אתיא (:בילד יב ילה שיפ) 'שוריב םיאלכ
 .[סומיטיא לש תירבע הקתעה veo הזו דתעמ

 ,vorbereitete Stelle, Station) )* הָאיִסַמיִמֶא

 האיסמיטא ול ןקתמו 50.00% 6000676)

 וז 'פרינ יתאצמ ב"א) (אתיל ימוחנתב) ונדמליב ךל חלשב
 ןכו ה"יחא] (.היתאצמ אל ונדמליב לבא 'בר 'בדמב
 םדא םלועבש גהונב ז"ט פ"פל בורק ר'מב 'תיא
 ןקתמו םדוק ודבע אהי ךרדל אצי םאש דבע הנוק
 ידבע םתא אלא ןכ יתישע אל ינאו הייסמיטיא ול

 ,[הייסמיטיא ןקתמ יתייה ינאו

(Seil, Strick, aeg. W. (s. Ges. th. 1 ןםא CN 

70) vgl. co! ע"לב Zeltstrick, 9 פ"לב = 
umverarbeitete Füden)םהישארב םילבחו 'גרת  

 ןוטא מ"לבו ןהישירב ןינוטאו )355 72 יא ייכאלמ)
 אנוטאו .ג"כ ה"רב ןכו ה"יחא] ,(ז'ט .'ז ילשמ) םירצמ
 ינצוהו ןינוטא ג'פ תורשעמ אתפסות .אנתיכד

 .[ןתשפ

Gefüss, Behültniss, NYTNN (ס"לב '3t»N 7E-M 
nach Raschi Schlauch = o» פ"לב 

prosth,ןיחיגמו 6:ח'5) הפורע הלגע 'פ 'טוסד 'מג (א  
 .תרפופש איהו אתבוג י"שריפ ,רבא לש ינטיאב ותוא
 אוהו yos א"שמ אתבוג י"שריפ אוה ךכ ה"יחא]

v Es 

TIRES 

 | (הלעמ יפלכ םירבד חיטהל iw יאה ילוכ אתוז

 ןויכ ןורגיס ,לארשי לש ןהיתונוע םטואש ןומטיא
 ןיאש רגופש ןויכ י"שר) חתופ ws בוש רגופש
 :בוש nen הרבגש ןויכ mem שקבל תושר ול
 הז .(ליעוי אל ^5 השקבב nme רחא ךאלמ ןיא
 ללכ הנבה ול ןיא הנושאר הפקשהב השקה רמאמה
 אתושר היל תיא ימו ,המוצעה 'ישוקה קדצוי nea יב
 'ג המו תומש 'ג ול שיש ץריתש המב ,יאה ילוכ
 לאירבג תינקספ חורש p" ל'ז י"שר ,וללה תומש
 ונכ ל'ז ונימכח : ד"ע ב"בל א"בשרה b^ ןכו .אוה

 ןוקסיפ ול שי תומש 'ג אנינח 'רב יסוי 'ר 'אד ןיא |
 ןוקספ ביתכ קספ 'עב ןכו 'קליבו) ןורגיס ןומטיא =

 | | JM ,הלעמ יפלכ םירבד קסופש ןוקסיפ .(ןורגס ןוטטא

 לאירבג אב םרמאכ לאירבגל ןידה תדמ םוקמ 533 =
 ל"כע םודס תא ךופהל אכ לאירבג ,עקרקב ןטנחו

 (' א"מב ירמאמב ןינעה הזב יליח תא יתיסנ רבכו |
 הארנ הברדא ומלוהל רבדה השק ונמוקמב תאז לכב
 םטואש ןומטא כ'ג ומש תינקספ חורש רוובב

 יפל) .ז"ע אמויב ונינש m .לארשי לש ייתונוע
 ה"בקה רמא (טמשנ וניסופדבו ,י"עו 'ינשי םיפופד

 וינפל) ורמא ינב לע mor דמלמש הז אוה ימ
 הזמו (.א"כק אמוי D'5 'ייע) .לא*רבג (ע"שבר
 חור אוה לאירבנ ךאלמש י"שריפל היאר הרואכל
 ןכו לארשי ינב לע mor דמלמ אוה םגד תינוקפפ
 היה איקיספ ןימכ wan לאירבג .ט"כ 'חנמב ונאצמ

memהשעמ השמל  munגש עדת עדי לבא ' 
meeולא  "oונמשרש ומכ ןומטא ,ורזגנ יברע  

 אוה ma ; ןויזבו המילכ cU אוה ןוקספ ;ןוע
 הנוממ אוהה ךאלמה הז יפלו .רעצו באכ 2?
 ךפשש רחאמו רעצ לעו המילכ לע ,תונוע לע
 חור רמא לארשי לש עזג לע המילכו זוב ה"בקה
 ע"שבר :ןויזבה לע הנוממה ךאלמ ןוקספ אוה תינקפפ
 רמוא התא ךינפל ודמעיו הרשו םהרבא אבי םא
 היל תיא eb cwn" השקהו ? םתוא םילכמו םהל
 pm (הלעמ יפלכ ולאכ םירבד «einn אתושר
 לע חיגשמ ךאלמהו ןרמאדְכ mew 'ג ול שיד ןיא
 אניד דיבע אל supo יארובו רעצו ןויזבו- תונוע
 רמאמה לעב ינפלמ םלענ תולמה םעטו .ןגוהכ אלש
 ןינעה mà ונרמא ונבחרה !' א"מבו .,שרדש המ שרדו

 .תמאל בורק רתוי יל הארנ הזו ,רחא ןפואב

 'רפ ר"ב (unschützbar, dcíunzov) ןּוטמיִטָא מא

 יננה om חנ לא םיהלא רמאיו
 (ברל ל"צ) וניברל חלש ןבטרא (ה"ל (gb םיקמ
 quy ול ןיא רשא רבד י'לב p^ ןוטמיטא תוילנרמ

(t.25 רצ םידשו םיכאלמה לע ןייע  *( yn yטפירשנעכאוו עשידיי עשיראגנוא  Nnm .ה"עש רצ  ?( "yלע ונרמאמ  
 ,איסומטיא ב''ה י"כבו האיפימוטא Ya vi33 )* .ויט דצ םידשו םיכאלמה

[ 

L 



» 
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A, QV Pr MR 
VITAE n » 9 

 ( plagen, belüstigen,איקטקמא ןוניא ןווהד  ^bםירש - -
 םיסוסכ  Ü.תוברת אלב םילכואה [ nonsיל הז <

 יכרא ל"צ  םינוידמ ינדא 'א ארפק רב : אתקיספ
 קפס ילבו ל"כע איטקטא םינייז ווהד [םינוירב
 םיסופד לש ןוניא תחת םינייז סרג וניבר םגש

 ךהמ רבדל היארו ,י"כ לשו  nenםילכואה . + וניבר
 אלב  manומכ םינייז שרדו  BDיימרי) םינזומ

 יה  puso Dum "za Cn"ביתכו יםינזומ" טמשנ
 כ'ג טמשנ םירחאה םיפופדבו םיסוס קר  nbn!םיפוס .

 והולקלק תופר םירי ונרכעב רשא ונלש ךרעב ארבא
 יכרא רמא ארפק רב 'כו אתקיספב ; ל"צכ
 איק טקטא םינייז ןווהד (ינוירב 'ע"יע) םינוירב

 ( 13.(איקטא  "bםי סוס כ (רצקה ךורעכ) ךירש
 ב"א) [.תוברת אלב םילכואה םינזומ  "p"לב

 ,(םירש לוקל םיעמוש םניאו רדס ילב המחלמ ישנא
 [ mnsהליכאב הדמה לע זירפה 'מושרה י"לב נ'לו

 ,[לגשמבו

(gelüihmt. eig. gebunden s. die h. Lex.) 3DN* . 

 אוהש ונימיב pen חינמ רטא 275 'וחנמ
 me תוכרב 'תפסות .די רטיא ap תבש ,ולאמש

 UB ,'כ ,ו'ט ,'ג םיטפוש מ"למ ,וילגרב רטיא

 Tripolis, Taràblus, Stadt am) סיִלּוּבְרַטִא"

 Fusse des Libanon, ve ע'לב)

 םילוברטאב ירוה ל"בשר xy ו"ד Ye תבש 'שוריב
 ima תבש ילבבו ,הלטלטל תרתומ הנטק הרונמ
 'כו תלטינה הרונמ ן דיצב שיקל שיר הרוה אתיא
 יגל הקלחנ פולבאראט ריעד ןיוש תואהפונה ינשו
 תעכו .סודאראלו ,רוצל ,ןודיצל םיכיישה םישאר
 ןואנ'ידעס 'ר םגרתש המ הזויניס כ"גסולבאראט ארקנ
 [oso] ןיישלבארטלא 0^0 («nci ניסה
 מ"ע יייעו . . 'מ ,'ד ארזע לש אילפרט אוה ילוא

 ,גילרת דצ ב'ח yim לש

 c ע"לב eoi פ'לב ,אגורטא ס"לב) 3908
(Orangeרעיה יצעב חופתכ 'גרת  v/v) 

 ז'ע 'שוריב ןכוה"יחא] .קרס ינליא יניב אגורטא ('ג י'כ
 = .אלנופ וג 'ניכסו אגורטיאוג אניכס עצימלו ,א"מד ב"פ

^B02:5( נורתא ומכ  C372יייעו (.'עיישודיק אגנור תא  

'v3] 'עו .'ב גרת n 

 ,Herrscher  אָנרטּוא ,אָנּורמ ס"לב) ןורְטא
(Tyrann, 000דחא םוי ןומגאו הפכ  

 שאר 'גרת ןכו .ןורטאו ןוטלש 'גרת O^ se "יעשי)
 pvp ר"לב p^ ב'א) b/) /5^ פש) ןומגאו הפכ בנזו

Ciro)המחלמ דמולמ ונניא שיא  mmיייע הב רענ  

. MC S "ion ו der 

Mr E at 4. 1 Totem 

  yxול זי"  WT 4עף 1
. - ? 

 ןורטא = aU" דס
(Schlauch, fr. manche)יפלו  mתחת ס"ט אתבוג  

 ןוט ןכו אספק 'ע 'ייע (Küstehen, capsa) אספוק

 ןינעמ אתבוג שרפל העט 'יפסומ ברהו .תמח פ"לב
 ת רפו פש איהו י"שריפ לע ףיסומ הז רובעבו לולח הנק

smהלמה  (Trichterechen, 7:8&wiov). btsאלו  
 ךייש אל הזו 'ןירועש יבוס האלמי היל ךמסד איה
 X3 סרוג 'ז ןט 'עב וניברו .אתבוג תארוהל ללכ
 ף'לאהו תרזגנ פ'למ הלמהש ונשוריפל היאר הזו

 .[ונמשרש ומכ תירופ nob תויהל ןכתי «e .תפסונ -

 Getreidevorrath, annona [D3313N) ל"צ]) סָנמָא*

 : בורקחו 'פ Ym 'א 'בר רתסא 'לינמב |
 וקיבדה םיקקוחמה .סנטא לע הנוממ היהש התמדא
 תחת ל"צו סטהבאב ומכ 'ט םהמ ושעו 'והו 'נה
 'ע DXON (d (y"' םינטא תועטב ונינפלו) סנטא
 ןוויכו המדא לוביו םיטח רצוא לע 'נוממ 'יפ (הנונא
 32« .,המדא ןושלמ התמדא יטרפה םש לע
 ר'טב ז'מירו ,'ח 2/5 לעב סופדה תוועמ וניקתה

nb own 

(Thunfisch, 6969906, thynnus) D3YONילוח ' 

 ןיא 'פב ז'עו (C YO תופרט ולא 'פב
 סאיתפסכאו םאיתפסכ סנופאו סנוקא(- 20 ןידימעמ
 ונינפל ה"יחא] .סאיטפססכ סרג ז"עב Ts סנוטאו
 סנוט 'יפ [סנטואו םייטפסכאו סייטפסטכ אתיא ז"עב
 DX "y ריצב שבכנ ןמשו לודג גד ןימ ימורו י"לב

  [nbmw bw) ngosסילב  nbiעילב € =
zu Krüften kommen; eig. anschwellen, 

 , (d. üoan Kraftולכאש 'גד ג"רב אריז 'ר
 'וכרב)  nens 2/8) von cp ^b Graותדועס דבע

 אוה ןכו ה"יחא] .(תואחסונב ןניסרג ןנבר והלוכל
 'וכרב י"כב ( ^yחפתימו חפתיא לכ ןכבו (:ב'כק סיד

 רקיעו 'ג חפת ךרעב ומצעב וניבר ואיבה ןכו ס"שד
 ,ט"י בויא 'גרתכ חָּפַמִא : לַעָפַתֶאְבּו חפנ שרושה
 חַפְתֶא ארקלו קדקדל שי םגו ,י"כ 'סריג יפל ו"כ

(sich ausdehnen, weit werden,d.i. an חופ ww» 

 ע'לב  (Kraft c5חיורמו בחרתמ ע"לב ותארוהש
  mnםשנ= ףשנ 5/55 ונינע  (blasen)ונאצמש ומכ
 ףוגה תאירב ןינעב םשניא כ'ג  "Uyישוריק 'שורי

 םיאלכ 'שורי ; 'ב 'א  wb[.םשנ 'ע 'ייעו 'ג 'לה

 " "p NDDON,ארכב 'עו אתבכרא 'ע

(unmiüssig, 8118 801גר 011008 ,07000- איקיטקסַא 

 ( Xvaxr0cםיררוס ךירש הכיאד אתקיספב

 יכרא ל"צ] ('סנוירב יכרא רמא ארפק רב (:ב'כקד)
(Erzplagegeister, — 00/0 ₪. 0900960, םינוירב] 

ws (!דייל ייכב  vix cemםינוירב לי'צו סונירב ייגה ו"ו  yyינוירב . = ?) היכ viz3ק'יהעו רייפד רייל ויו  bow 

 .טמשנ עיפרשב

 כה 9

 רו



 y3' תמאבו אגנרוכא תחת D'b אננרוטא תלמש
 .P יפל אגנרו כ אחפונ יוניש וניבר ןייצ רננאוכ

v5תצקו 'יטופדבוג ב'ה י"כ יפל אקנרווכ וא 14  E^ 
v2הלמה שממ הזו (קדנוכ  spi ym "pep - 

 - 8 mp 'לבו .הליכא רבד לכ לע הנוממש שיא
 = 00 יע דוע p (Kod)^ לשבמ ומעמ סקנווכ

 Be ,[ירגנכא

Blatt, bh. = F9» Fes"ףוטא :ט'ס "טיג  ; zn 
 pel] (ףוט סרג 'א רדא 'עבו) ארדא

 x מ"ב ,(ארעד אפרט :' רע 'עבו) יארעד ףרטא
 «- .יפרטא ינה : ד'יק

ho. (1 Vorschlagssilbe zu ^; 2 prosth.— N) ^N 1* 

 de ,רקיא ,אממיא ןוגכ הביתה שארב י ינפל אב
 < 00 :וטכ תפסונ 'א תחת ןכו ,סכיע ^"( אטטוקיא

 .p .םתלוז דועו אפקזיא ,אמופיא ,יהיא ,והיא

 %/ ,אמלד ,יא wenn, wann abgeworf. PN) =) יא 2

 | (G3 ה'רד 153162( תוינעתד ק"פב יאהד ,אלא
 )0 "5 (GE תועובשד ג'פבו C9 ןיטיגד ג"סבו
 am ינשל ינהכ אמיל אלד .אינס אלד יכירצ והלוכ
 -P היה ירא (יו יביכ יירבד) ארקי יכ ןנימגרתמ יאד

 E יילוח) ןנישרפמ ןנאו וירחא רוזחל ךירצד עמשמ

 .M וירחא רוזחיש אלו ול ארקישכל (י'שר יישע :טילק
 | = ךכבלב רמאת יכ .(' ערעי * א םגרתל ךירצ יכהל
 ןנירמא יאד א מ ל יד 'גרתל quy 0n :'ז יירבד)
 / ל"מק רבדה הז רהרהל הוצמד עמשמ יוה יוא
 < 0 ירבדה הז רמאת אלש ךכבלב רהזה 'מולכ אמליר
 2" = הוה יא ימנ יכה Cn ויט יירב) חתפת nnb יכ

imירא  nbעמשמ הוה  Cיכיה 'מולכ  eme7  " 
 | Qnae 0525( ךיחאמ ךדי תא ץופקת אל הזה רבדה
 חתפימ םא הברדא חתפת ירא חתפת חתפ יכ יאמ
 1 אלא החיתפ הוה אל הציפק יאו הציפק הוה אל
 e רמתימ יכהד חתפת חתפימ א ל א 'מגרתמ יכהל
 i pus עוג יכ ,חתפת חתפימ אלא ץפקת אל
 עמשמ ירא ןנירמא הוה יא ימנ (ט'כ 52 רבדמב)
 רמא יכהל ךלוהו תיימ אלא תימ הוה אל ןיידעד
 :E לע דובכה יננע וקלתסנ רבכש ןרהא mb אהד
 .E יאמש תיבד ינילפ תונושל ולאבו ,ןרהא nb רבכש
 : ^27( אצמ יכ יאהל 'ימגרתמ Gr ןיטיג ללה תיבו

 יי לזו
 היל 'גרתמ הוה ^y ,ןרהא עוג יכ ןוגכ Cw ,דיכ
 | ,הרומה יפמ אצנגמ דימלת ושריפ ךכ ,ארקי יכ ומכ
 B רבד תורע הב אצמ יכ יאה ורבס ש"יב 'יפ ח'רו
 LO c0 o0 ה"בו ,(* אוה רבד תורע הב CO אצמ םא א ל א
 XD אל יא אצמ יא 'מולכ הוה *א יכ יאה ירבס

| (tyrannus) mms הדוקנבו ['ג pb ל"צ] ןוריט y 
 או |

 שיא והושריפ םתצקמו לשומ ומכ ןומנא ושריפ | =
 עפ י"לב ןומגה 'למ ןומגא שרדו ה"יחא] 23

= e[Anführer אָנּומיגַה ס"לבו T 1 

 (Gericht von Fadennudeln ןיִרְמיִא6₪ ——
 (ןירטא ןירטיא פילב אשל| עלב =

 107 ^ 'לה א"פ) םירבד השמח קרפ הלחד 'שורי |
 דבעימל אייעב אנאד ןיגב ל"צ] והמ ןירטיא (ד'ע
 הלחה ןמ הרוטפ אהתו הנבסניד [והמ ירטא יתווצא =

^pי"לב  po "mmומכ הסיע ןמ יושע לכאמ  
 אוה רחא רבד תוירטה לבא םיקדו םיכורא םיטוח
 !=קופש) תלמ לע ןוויכ 'יפסומ ברה ה"יחא] .(ש"ע

trium Kuchen, Opferkuchenלבא 27 ןוכנ אלו  
 ןכו הרזגנ יברע 'למו ונמשרש הלמ רוריבב אוה
 אדה ד"ע ס"ד 'ח 'להס א"פ הציב 'שוריב שממ
 וניבר בתכו .רתומ הרידקל רופא שביל אתי רטא
 press המ by :ז"כד ף"ירב ו'פ תוכרבל הנוי
 : ל"זו בתכו הלחה ןמ רוטפ חתוכל יושעה םחל

mu53 ןיארקנש קצבה יטוח ריתהל שי םעטה ^ 
 ש"מלילזמריו ז"עלבו [הירטא ל"צ] ה"ירטנא הנשמה

Fadennudeln it. vermicelli, fr. vermicelles) 

 בתכש המ הז יפלו .ל"כע 'כו הירט א יברעבו
 ש'וזיורו לבא ז'ט p r5^ 'יחפפל רשא 'ר
 ש"יללזימרוו ל"צכו אוה c'e א"יירטל ןירוקש

 .[הירטאלא [יברעב] ןירוקש

 ,Essenaufseher (רגְנאןוכא ל'צ אגנרוטא ₪4

Tafelmeisters. Vul. 1,739  , f » 

 AUD יבותכ) פ"עא 'פ 'בותכ תכסמ ,2-= ג
 תונמה בישומ י"שריפ אכלמד אגנרוטא ליזא ףילח
 בישומ ל"שרה ןוקית יפל ה"יחא] .(םירשה ינפל

 םיכסמ הזלו ןוכנ nv הזו םירשה ינפל ןוז מה |
 -Tisch) ש"וקאלקשיניש וננושלב י"שר רמאש המ

servierer, fr. sénéchal, mittell. senescaleus)הלמהו  

 תואש ,ס"ש bw ןילימ 'עמ תוחמל שי אגנרוטא
 יסופ 'לב רגנאווכא הלמהו וכ תחת תשכושמ 'ט
 qm ןחלושה לע הנוממה שיא ונמשוש 02
 ל"צו) ירגנובנאל והל אוש won בו 3^ ק"מב
 ס"ש "5 'סריג ןכ 'כו אתולג שיר יבד ירננווכאל
 ןכו n "yn) חיי קימ סיד יייע) האיציניוו 'ד י"שרו
 ירדסמ ק"מב י"שרו וניבר שריפו ,ש"ע ירגנכא 'עב
 בוטב Du ןכ יכ ,וגנאוכ 'עבו .תונחלש
 "פ ,אגנרוט א לש שובישה תחת was םעט
 ^b דועו .לישבת 3505 5n לי ש ב ת וניבר

my ערעיו ערעת ירא םוגרתב i^» ירעית יא Y v3 ys יא Can יא ומ V33 עיפדבו יב 02 ייכב ה"כ, (i 
 ליירהמ לש רייתמעב תואמגוד  xmרמיו,  *)  mésןוכנל  cvs.תתפת חתפימ ירא רמא הוה יא ס"טב עיפרשב לבא
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 D מיב וד'צ yp ק"ב (y gU 'ירדנ .s 'ובותכ
Qoז"נ "רדהנפ :מ'ק .ח'פ ילוח :א'צ "יחבז  > 

 הכותמ ןנבר רומאד ידייא :א"כ ריזנ :ו'מ 'ורוכב
 יעבקד UN SUE" 'בוריע ,הכותמ ימנ והיא רמא
 'יררהנפ .שדוח רוביע ימנ אנת הנש רוביע אנתימל
 אנתד ירייא 'כו דחא םבי תרתה [sim ידייא :"
 אה ימנ אנת אה אנתד ידייא «V 'ומבי יתש
 ידייא :ו'כ ןילוח ?sp אימד ידייא ,ה"ס ןישודק
 יעב ?wp ירייא .ג"יק יילוח ,א'פ ,ב"כ תומבי ינתד
 :ןושל םלוכ .ח"י 'ירדהנס ,ימנ אנת . . , ינתימל
 הזמו t ^D) 'אה יללכ ^p כ"ג יייע) en ידי לע
 תבש אמופ ידייא אקפנ אמליד הלאשהב ןינעה

 .ויפ ךרד .ויפ ךותמ 'ולכ :ט'ק

YIN 9*ס"לבו עי (  (weleher e, es NTN = 

"yביל דצ ליעל אָדיִא 'ע , 

"T"N 8*ידא =  (hinneigen, zuwenden, Af. von 

ysד"ד 'א 'לה ה"פר ק"ב 'שוריב 2  
 .ךמוק יל uns  תיעב ןידל אל רמא ןהאו ד'ע |

 ריזחאש תובגל הצור התא דלווה הזל אל 'מולכ
 ךמצע הטנ ופוגמ םלתשמה pon עיבר ךל
 'מולכ ,הלבנל וייה ךינפל לטומש המל
 תובגלו רוזחל לוכי וניאש דיספמה אוה הרפה לעב

 ידיי א שרופמ םשו ,השמ ינפ 'ייע ,דלווה לעב ןמ |
 'יפו .'ג דא 'ע Uy ייודא 'שלמ "ךילשמ ינירהי

 ,ךמודקל ומכ ךמוקיל

 .ב'סד 'שוריה אובמב 'ייע (₪. ,Idi אדַא) יִדיִא

 יר 'ז פ"ר 'מוי 'שוריבו .ד"פ 'בר 'להק 'דמבו
 :תידיא 'ר ,ח"ל yb" ילבבו .קחצי 'ר םשב ידיא

"sjד הרעהב 'ז דצ ייבא 'ע '. 

(E. N. Beiname eines Acha) ms*ל ןיטיגב  

 .ירמ היא ירקתימד אידיה רב אחא

 .והא יע y" יִהיִא .והיא*

 לאומש ל"א vy מ"ב (.E. N. einer Pers) היא"
 יהיא רב הובא .א"ס 'ובותכ .יהיא רב הובאל
 : STPR רב ןימינמו

 48 ל = 43 א. | שילב) אְריקְד יהי"
Eig. Erdpechquellen, Erdpechquelle war 

'der Name der Stadt Hit ( = Is, Her. 1, 119) 
auf dem rechten Euphratufer u. ident. mit Idikara 

(des Ptolem. oder Diakara des Ammianusתוכרב  

 ב"בבו איהה ריעה םש 'רכזנ y"'3. "ישודיק : ט"נ

USתומוקמה לכב אוה ןכו ארקד יאה אתיא  

C yw)י"לב  [i]ןכו ןי א ומכ יא ה"יחא] .0םַא  
 X3 :א'ג תבש .'ה yan YO" 'יחספ .'ג .'ב 'כרב
 :מ"ס .ז"מ מ"ב .ח"י +ז"י 'מוי .ה"פ ח"מ 'בוהיע ,'ס

 :ח"י ק"מ ^u .'ג ב'ב .ח'צ iD a ק'ב mt ,ד"פ
qmמ "נעת  ". "yבותכ .,ד"ס ' Jy if^ 

 :'ם :א"מ WDD S) i" "רדנ QUO ייטינ ,א'יק
 ufi 'וחנמ .'ו 'יכרע sp a'vp .ה"מ s 'ילוח .ב"ק
 ]3/5 'שודיק .ז"ע 'מוי ^Gr מ'ב ir יומבי) ,א"ב תוכמ

 ס"לבו ái, oi י"לבו 2% ע"לב ה"כו יא =) יא 8

 ילשמ) רכש יא ach! weh) 1האירקה תלמ sem וא
 (n5) ינימשה םויב יהיוב G רקוב ביתכ וא 00 יאיל
 ישורי ob יא :ה"לד ר'פ 'יעיבש vy ןכו ה"יחא]
 םכל יא + . תויח םכל יא :ב"לד ט"פ םיאלכ
 ינאש יל יא :ט'מד ה"פ יילקש 'שורי .תורבוע
 'שורי ,ג"ע mb א'פ ז"'ע 'שורי 45 qms האור
 לע ול יאו ותשא לע ול יא ,ד"יד ג'יפ 'ומבי

 .[ויחא תשא

m^ (eit.oh! & ₪5 = | פ"לב] יִא 4* 

 הראופמ המכח יא .'ז 'ינעת .םימש יא .ט"י
 ינבל םהל יא v5 פ"ר 'בר 'ומש ,רעוכמ ילכב
 'בר nbnp !ןלפ יא 'יתבר 'פ 'כיא 'רדמ .םדא
 'פ 'בר 'תסא !םלועבש הטוש יא תועמ 'פ

 !יבר יא :ותארהב

 התא יא ארפס שיר (Qicht, bh. = PN) יא 5*

 — יישפא יא ,ח"כ ריזנ 'ג ,ב"י 'בותכ ,לוכי
 Mo 'שודיק :'ג an :םשו .א"מ ןיטינ רשפא יא

"bnn קלי התושעל קוקז התא יא' "b oa 
 יקנ יא ,דובכ יא מ"למ pn םשב א"ישת ז"מרס

oyא'כ 'ד 'א לאומשל י"שר , 

 ג"כד ו'פ mb" 'שורי Ces) 186 'ת (abgew יא 6*

 תא .ח"עד ב"פ 'גינח 'שורי) דבע יב יא ג"ע
 SAP ךב יא המ םשו (דבע ךב תיא המ

 תיִעָּב ןמו יא ןמ בכרומ (wenn du willst תיִעָּביִא*
 תיעביא :ח"כ D? CD3 שרושמ

 יילוח ,ו'יד ק"ב) אמיא תיעב יא ומכ . . . אמיא
 ,(הברה דועו C ,'ד

  (aubvogel, s. Art. 32N) 33"N'ורי 'גרת אתיידו :

 IP תאו היאה תאו

 = אמ תבכרמ הלמ 1 (weil, wegen ידייא 1 *
 eig. auf der Hand "P הלמה ןמו לע

 ימנ אנת . + אפיס ינתימל יעבד ידייא (0טצ6]ו 2 הזמו

 . .ב'ק :ח"צ 'ומבי .ז"ט 'יבוריע ,'ל תבש :'ז'יחספ אשיר

 T) ,יב שייהש ; ח"כ ,יו ילשמ) ow תלמ ןכ הקיתעה הטישפהו (? .'ב י א יעב תועטב ביר ירבד וספדנ 'שמא 'פדב ('

 DU 2% » 5.4 - .תחא הלמב אמיתיעביא בותכ םימעפ הברה ידהנסו תועובשל (n'y va )? .יוא ייא ל'ינה ר'יקיובו
fu ל rq orm = 
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q» 
 הנשנ אלש רחאמ איה 'יפופ הלמש היאר םגו
 mew ומכ אוהש ילוא 05325 קר אלא ימלשוריב

 . כ"חא אבה 'ע לש

 Demnach, somit ziza, NON סילב =) הָטיִא*

(ta, itaqueרדהנס 'שוריב " 

 ]321 הזבמ ינתדבע הטיא ד"ע

 .es ist da, aueh אכ -- תיא =) אכיא ₪5

 .bh הכ — אכ תיא 'יפ (ת המ61 6 ,

pros3% ,א  (Ort, Zeitןכו .אכ תיל אכיל הכפהו  
 אתיל [תיא 'ע y" איה אלו ה"יחא] אה תיא אתיא
 (תיא אל ןמ תרבוחמ הלמ איה תיל םגו איה תיל
 מ"ד שי ומכ ותארוה אכיא םימעפ נוולו ה"יחא]
 אחינד אכיא : ב"ע הדנ אהא הל ינתמד אכיא "ייע
 sb 'ישוריק amena היל .אחינד אכיאו אלחב היל
 דח אכיא .ב"כ 'יבוריע אכיל יכה . . , אכיא םתה
 רמאד ןאמל אכיא .ח'נ 'וכרב ,'כו יאדוהיב ארבג

"b) s) peתבש ,הזל שי ומכ  obאכיא  
 ידימ .אכיא ימ .ב"כ 'בוריע ay .'ד 'ילוח והייניב

^omועובש + ה'ע :'ג 'ילוח ירמאד אכיא .ו"ע ' 
SDהברה דועו ,ב"י 'ילוח רמימל אכיא יאמ :ה"מ  

 .[ס"שב

 * 533 Cwenn, falls. — &ixe, 07%6( i»wה"כ +

 'ציב ,ירבל ןותנכס איתא אל אתשה וכיא
 + ו"מ תומבי +נ'ע מ"ב .יאלתשא אתשה וכיא :ד
 nbb& אה וכל יומא אל אביכש וכיא אתשה
 אתלמ יאה וכל ירמא אל אנביכש וכיא : ב"נק תבש
 : ה'צ b^ .'כו אנביכש יוה יא אתיא .ה'נ ז"עבו
 םגו .תרב 525 ארוסיא והל ותיפס אתשה וכיא
 וכיא .ז'ק 'רדהנס qus השקב ןושל הלמה םעט

(cixs, wenn doch, móchte doch)הימופב לפנ הממז  

 ארח יל תדלי וכיא n'D: 'ומבי sb ינסד ןאמד
 היל הרמא ךמש המ 5 'ינעת ,יתירחא אסרכ
 660066 (!doch וכיא רמא .E) א. (Jkw וכיא

 ,ךירושכ וטמנ

Frgpt. wo da, wo denn |2?N. ס"לב) ןְכיא 2 

 relat. w 0 ; zusammeng, aus) ]א כ — j2 יא

 'ורי p" .,ילבבד ןכיה אוהו 'שוריב םימעפ הברה
 (לוק תב יייע) לוק תב תאצי ןכיא : ג'ד א'פ 'כרב
 ןַמ ס"לבג רומלל ןכיאמ ול שי םא .ו'ד yb םש
 ודמל ןכיאמ .ז"ד ד"פר םש ,on wem wo) ןכיא

 Y UD" אוה ןכיא "y m^ n" םש .תולפת
 :ו"ד ג'פ תבש Y" .התרד ןכיא .ג"מד ד'פ 'ומורת

gIt— 
 .כ"חמב הזב העט (א'סרדו א'מד) מ"ע לעבו ,הליחתב

" 4 att 2% 6 LT 

 ה"מגר "339 'ג רקד 'עב וניבר יסריג- יפל וללה |
x25 =ישוריקו תוכרב י"כב ןכו (אריקד איהה " 

 יהיא הרשי  אחסונו C5 רעה «ep a פיר)
 אוהש |prIGS .כ*\| פ'שלב xum והיא וא
 ווקמ תארוהל כ"ג + יברעו ירבע 'שלב ימכ
 Erdpeeh רמח b*b"[9] 'לב איה אריק תלמו

p7^ יישאיב) רמח תוראב תוראב 'טישפ 'גרית  
nד ןיראב ןיראב  pמ"ע לעב רבכ ריעהש ומכ א רי  
 ןינעה mun .יסרפ 'למ הרזגנש עדיש ילבמ (ד"לד)
 אריקב wn רמד היותאב D מ'ב pep ילב

nb ^bיפלו .י"שריפש ומכ הועשב אלו רמחב  
 ארקנ ןכו רמָחַה py cose 'לב אריקד יהיא הז
 תוניעמ רובעב ןכ הארקנו תיא וא תי הריע תמאב +

 מ"ע ןינעה הזמ תוכיראב 'ייעו .המש ואצמנש רמח
ubכו ' "ynא"ח ןאריא לש תוינומדק לעגעיפש  

 רעיוביינו ,ר"צק ,ב'ח ף"זרהמ לש ע"מ ץטערג ,ח"פק
 AP איפרנאיג

(E. N. einer Pers) YN*םכח םש  "yז"ל 'ציב : 
 3 'מוי .ז"ל 'יבוריע

 wer, was  אּוה הֶז יִא ,הֶז יִא =) ּוהְזיִא ,הֶזיָא*

(welcher, e, esלע :י"ד ו"פ 'וכרב 'שוריב  
 ד"עד ד"פ 'ליגמ 'שורי ny הצריש ןהמ הזיא
 רצ הזיאב ד"פ 'בר 'בדמב .םיביבח ןהמ nns ר"ע
 המדנ דצ הזיאבו תאז ימ b ר"שהש .ןישוע ויה
 לש ןמוקמ והזיא SN  ,'ד תובא םכח והזיא -- ול
 וז יא ומכ וזיא (Cop 'לבו sw ,'ה "יחבז ,םיחבז
 mpm איה (ons הבורק איה וזיא :תירבעב

 .'כ ק"מב ו
 dem m bw b! gos 2\ )!ע'לב 'יפ) aps ,יִזיא

entsprechend, demnach "ע"למ וא  

blפ " j2 DNאוה  wenn dem so ist;וא  

(lsdann 3)! b'bbתומוקמה ולאב  monהלמה  
 v) אכיה אדבועד אפונ וזיא יל אמיא .'ע מ'ב
 : ביל מ"ב :ט"ל 'יטיג :ר'ק ,ט'ע b 'ובותכב

eomיזיא יל אמיא אתיא  cmח'צ מ"ב  : 
 ןל אמיא :ח'לק תבש .'כו תהימ וזיא יל עבתשא
 Woo" .'כו ןל mess 'תיילעמ ילימ ךנה יזיא
 אמיל ל"א עדי p epos ןב ןועמש 'ר ל"א :יל
 "530 תהימ יזיא יל ודוא וכדידל :'ל y זיא
 אצמת הניחבה ןיע םישת םא .(יזיא ל'צ יז 'מוי
 הלמה תאזב ס"שה שמתשה ל"נה pen לכב *5
 ריזחנ רמא כ"חאו תועדה תוקולחמ רחא ףכית
 ,אוה ןכ םא הלמה םעטו רבדה היה אכיה הארנו

nn vbיתטשרש ומכ 'יסרפו 'יברע 'לב אוה ןכו  

(Iיישארבל םיבשרה בתכו ,ןכ אופא םא פ'ילב ונינעש המושרה הלמל בורק וזיא ייגו ,אפוג יל אמיא קר ייא : זיכ קיבב  
 ה'יכו רובדה ךותב םיאולמלו םולשתל ושמתשנ «5m n יכו דומלתבש יזיא ומכ wn ןושל npn אופא ימ v5 ,זייכ

 ,176 הלמ תארוהב ירגנוה )53 nat םצעב
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 הליא : ז"מ .ב'ב CHindin w. Frühróthe. Abe ע'לב
 המוד b' ר"שהש ,הליא "ייע :'ז 'וכב ,רצ המחר

ommחופיש דע 'פ םשו .אתלייאד ןוהליזרוא : 
 ;die Jungen der Hindin) אתלייאד ןוהיליזרוע

.D'3 NDY das Junge der Hindin, le y'5») 

 רחש ףא ןאכלו ןאכל תוליצפמ היגרק וז הלייא המ
 Xy ב"ד א'פ 'וכרב v"  .ןאכלו ןאכל עיצפמ הז
 4T .אוחשד אתלייא אדה : מ'ד Yes 'מוי 'ורי
 ,'כו חרזמה רואיש דע רחשה תלייאמ םש 'כרב
 העקבש רחשה תליא wn תאז ימ 'פ ר"שהש
 האר 'א ,ב"כ םילהת רחשה DOW ומכ b^ ,הרוא

 ,םישוריפה םש

 פרג וניברו .'צ תבשב Wurm, Made) 62) אלא"
 ,ש"ע הלא

 הרבהה יונש אייל .אל soo ,אעליא ,יליא אָליִא"
 שאר ירומא אוהו אליה 'שוריבו אליא םשל

 : ה"עד 'שוריה אובמ 'יע ישילשה רודב רבדמה

 החמומ היה כ'א אלא (. א. (einer Pers הֶליא
 ['יפ] <.ט"כ) תורוכבד ד"פב הנביב הליאכ

 .[אליאכ ג"ונבו] .שיאה םש

(Hülle, Schlupfwinkel = ככל פ'לב mbw 
  66, 20066, 602,506, ileus) . e'פב אתניפסד

 ליא ןימכ תושעל םינפסה גהנמ היה 67« רדונה
 לש  yyותוא ןיאלממו  jbושע תחא םעפ ןוממה

 תפש לע םיוג.הוחכשו ךכ  enה"יחא] .ע"ר האצמו
 .['ורו 'ינוי פ'לב ןומט םוקמו רוח אוהש נ'לו

 םכתא יתעבשה 11:42 .s. Art הליא) (*תֶלָיַא
 (wt תוליאב וא תואבצב םילשורי תונב

t osiםכל ברב ונדמליבו (.א''ק) תובותכ ףוסב  
 ,6.יד Dn" יירבד יוחנת) בוס

>) 18, 006 Stadi, eine Tag Reise südl. novs 

  Gon Jeru. Cתנשמב םורדה ןמ  w'5'פב
 יעבר םרכ ( i143) C3 45'פד ג'רבו 60 הציבד

 ה'רב ט"י  CNפופדב ה"יחא] .םוקמ םש ייפ
 הציב "232 ר"בו ד"ל ,ו"ו י"כבו ךורעה לש ןושאר

 הנוכנ .אסרינה € גיר סיד יייע)  nb"wה"ו י"כבו
 תלייע (^ bהיר  nnm Cmהז  n measתועטב

 תאזו .תלע  nwתשבושמ 'חסונ ה'רבו הציבב '
  nowתברקעו ןופצה ןמ  jbומכ ל"צו םורדה

now — iyw: 

Adis, adu E i tesa AE EUM EM ADR as E MI 
ya v 

hd 

np 

 ג"ע Yes ז'טפ םש .ןכיא דע תטלוש דיה ןיאש
 אלא : ב'כד ה"פר vy ^v" .ןתוא ןיליצמ ןכיאל
 :ה"לד ז'פ יחספ 'ורי .'כו ורבח ינפ לבקמהש ןכימ

psןגהל ןכיא ול שי , + . ןגהל ןכיא ול  + > + 
 ,הז לש ותבוט איה ןכיא : ז"עד ב'פ 'גינח :'שורי
 ןכיאל cvy pw .הז לש וימי תכירא איה ןכיא
 :תא הפי 'פ ר'שהש :פ"ד א'פ ק"מ 'ורי .אצי

 .תומייק ויה ןכיא דע

Ja PR D'5s (ןיא=יא ןמ .תבכרמ הלמ jos 
wohlותוארהב 'פ 'בר רתסאב א ןּכ ןמו : 

 p^ .ןוכל ינתמל יתערב mmn ןכד ןכיא ןוהל רמא
 by םירומ םהינשו ןכו ןיאמ תבכרומ הלמ ןכ ןה

nes ovpתונוש תולמב לפכו רבדה  pinoןינעה . 
 ,ש"ע הז רסח 'שוריב םיחספד 'ד פ'סבו

 הבורמד ג'רב bg יורק ומוי ןב Widder, bh) C לא
 € הייס קייב)

bisס"לב) אָצְמק  die langgestreckte NYMD 

Heuschrecke (Laub - Baum Heuschreke) 

 ייחפפד ק"פב יכד !CO? + langgestreekt Ja ע"לב
 6.זיל (Vy ןמשד 'מגב ןידימעמ ןיא 'פבו < ז'ט)

olתוידעב ח"פבו +." יירדנ) ןירתומ וליאוד  

 ליבסוס אוהו אבישוש אוה אצמק ליא ייפ (ד'מ)
 ךכ ל"נה ז'עב ה"יחא] ,ךורא ושארו םיבגח יניממ
 אבישוש 'א bs אצמק לייא יאמ 'יגוסה תעצה איה
 יא פ"ר ליבסוס 'א אלועד 'ימשמ ימא רב snp ברו
 רב אייח בר 'כו ךורא ושארב יגלפימקו אבישוש

cosימשמ ' soyע'כ ךורא ושארב .ליבפוס 'א  
 ה"ד 'פסות "ייע רתומד [bw רוסאד יגילפ אל
 קחדה י"ע ובור תא ןיפוח ויפנכב אכהו [ושארב
 בשוש ע"למ וא אבישוש הלמהד עדו .'כו יגלפימק

[Scorpion ₪ =[אבשש פ"למ וא ברקע %) 
[Seehsfüssler, übtg. Heuschrecke xהרזגנ , 

 ש שמ וא ברקעכ הדח הכישנמ וא הז יוניכל םעטו
 ליב הפוס פ"ל שממ (* ליבסוסו .בגחל שיש םילגר

[Os 995]םיכווא םיפנכ לעב  mהמ  
 [.'כו ובור תא ןיפוח ויפנכב אלוע 'מאש

bn. 5wo sootז 'ורוכב 1% אָליַא פ"לב ' : 
 y .אתליא רתב ליזאד אוה אליאד אערז
yו ילח ', eeד'וי ינשב 'פריגה . 

 )1 Hirschkuh;2 übtg. Mor-DD*N ,תליִא ,הָלּיַא
genróthe, Frühleuchten, vgl.תומוקמה לכב ןכו 'כו םורדה ןמ תליא ל"גה ש"מב  

 ליא ןמ תבכרמ הלמש wn הרזגה ייפלו (? .זיחא אבה יעב יויע לבא אצמק לייא  .זייל זיעב «mí לייא 'יגה ר"פדב )!

 יטסקוב nnn ןכו ארקמ לש Ow ןמ הלמה הלצאנ תוידעל םייבמרל ייפבו וירוב לע רמאמה וניבה בגח 'יפ ץמקו ךורא ע'לב
 לבתסיש ב"ה י'כב (+ .בגחל שיש םילגרה רפסמל םי ל גר v ש לעב אוה הפי ראותו A apro xm) עיגאלאאז ןהָאזיוועל ברהו

va visי'יכב )5 ! הניבשוש  x»ללכנ עיפדבו ,ךרעה לכ רסח  nyטיייק דצ .ירגאעג רעיוביינ ןייע )9 .הזל םדוק 'ע , 
 .אייק Yn ף/יזרהמ לש ע"מב ץטערג םכחה תגשהו ה"נ דצ מי'עב יייע ךכ לכ הנוכנ יתלב תרחא תעדו
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 E QYb 'mna ילבבו א"פ 'פסותב ןכו) ג"ע ה'כד | םיקיתעמהל האבש הארנו ,וניבר לש wenn ^3 יפל
 E א'פ 'ומבי 'שורי .ןילותב תונעט ןהל שי תינולייא | הלנע .ו"נ 'בוריעו ,ר"צ 'יחספב ןנינשד אהמ תועטה |
Cהלמה 'סריג ,הב ןיספות ןישודיק תינולייא ג"ע ב"ד | תחת ה'ר י"כב הגוה תמאבו םורדב ברקעו ןופצב  M 

Emתלגע + תליע . ^pה"ר ס"ד  [oanינשב  [^onךשמנש רובעב 'א רחא  D'unרחא  E 
ccbao vy oppelde 832( שרדה  G8ןמ תינרכוד תינולייא  Dow8 לבא  > 

tonsםש ךרד 22 שרודש אשד ומכ שרד אלא וניא הז  D. 
 ME norrmin תמאה לבא 6 02275133 571: אברד | "לח men sagen. sollte, d Roin dem אָמיִליִא

 " 7% ףתויה סריגה ךכיפלו תרזגנ ןֶליִא םשה ןמ הלמהש | +" ק"ב Falle contr "NN ₪ אמיל)
 E. vb 'ובותכב אוה ןכו וניבר 'פרינכ 5 דחב הנוכנ | יהדומ ב"חשכ אמיליא + ב" מ"ב .יטועמל אמיליא
 )0 ץפירפ הרקעו רקע ג'פ n "רבדו .ט"יק 'ומביבו | אמ'ל'א י"ג אמז כו אמיליא NUT ,ר'ע "שודיק 3

 E הניאש yy תכומ השא ומכ תינוליא ייפו .תינוליאו | אקד םושס D'?W ,ט'כ 'יבוריע 'כו ביתכד םושמ
 E איהש יטקרוד תלמ תאזה הרזנהל היארו תדלוי | 2p תבש v" אמילא כ'ג אצמנ ןכו «y ינת

 | ,תינוליא תארוה op men ןליאו yp cR pos | IP TS ל"ר יא ןמ תבכרומ הלמ b" ,אמילא אייהא =
alםא דועו . ירמאל םא 'ולכ .רמיל ל"ר אמיל |"  noxioןמ  bwהשאה תא הניכ אל המל  

CYorhang, aao: aulaeum—[12?1 velum) Q2"רכז 'של אוהש אתינרכד ראותב קר תדלוי הניאש |  j 
 E .[ליא 'לו ןהב ןיא . . . pow עלק םיאלכד ה"פס =

 4 . «QE. N. einer Pers. EXxixs, Elpias) nob QU NE p ומכ "53 ,םיאלכ םושמ \

iow qow*ןולַא  (Baum, s. bh.תוכרב  JDהסיפוליא ג"ער מ"ד א"פ 'מורת 'שוריב  E. 
 .E וניחא הסופוליא : םשו ,רשעמ אבא רב ש"רל בהי | 'מגב םשו .ןליאה תוריפ לע ךריב :הנשמב

 E 153 יטרפ Dp םש הסיפליא ל"צ ילוא aen ןמאנ | ונממ לכאש ןליא sp 'דהנסו םשו .ןליאה ץצקנ
 E 'צע 5/3 AXortoc, AAozcóg הסיפולא וא ונמשרש | noe" ,'כו יאניל היה ןליא .ד"מ םשו .'כו ה"דא
 .E ,םינויה לצא יטרפ אלמ ןליא an my es ןליא ןיעצממ ןיא 'ג .א"יק

 E (Spinnrockenstock, eig. das 182811086 אמיא י'כו ךכרבא המב ןליא ןליא :'ה "ינעת .תוריס

 E Holzstück, ND'ON .אָתיִמְא פילב 4-\ פ'לב | | "חספ כו «m'a השוע ןליא ז'חועב ,א"י 'ילקש
 apa) אמיאהו לקמהו שוכה Pfahl Holzbündep | " לוח )7? AER Y "יע) לודג ןליאב nomm . בייק
 = עגונה C 'ט) א"כ 'פבו ,תכתמ ילכ יו ימ) pss | זול ןל'א + 'ח תורוכב .ויתוריפ רישמש ןליא :ז'ע
 E מ'לב p my^ ןינושש .שי ,אמיאה .לעש רמצב תונליא םיבר epo .הז ןליא האנ המ ז"'מ 'ג תובא

eig ooרושיכ | '0 5 הכוס .דכ בוריע : 7  QGtockenstocl)ע"לב] אטאקל לאעמשי 'לבו  
 איקונוק ל"צ] ('אלקונוק ז"עלבו kleine StangeJU-) | I2 «P "ow] ..ה'ג 'דהנפ imo mea sm "ינעת
 NEN 'יפ ה"יחא] Spinnrocken, it. Conoechia] = וז מפ ר'ב :ז'ט ב'ב Op 35 : ג"מ 'וכרב ינליא

 שממ 'יפ ןכו ךורא חנק וא ךורא לקמ ונמשרש ומכ | *(א'נובמא 'ע "על ב"יפ Tb sp NUXP'N ררפנבו
"bןליא : pyםילכל שירה | 7 1" יא" 1/0 .לאינדב רבכ  vmל'ז ם'כמרו .'א  ^bחמיאו  jo 

unוא ןתשפה וילע רבחתי רשא ילכה (תוינשמב אוה  b 
Gwelche ?( joow*ןוט"וקה ןלייא : ה"ד ב"פ תוכרב 'שורי  mitt. lat. cotonum, eottonus it. cotone) » * 

 7 א"דוליפ ונלצא םסרופמה ומשו ,ייוטה לצא tun) יןנבר |

 E COMM לב אכוליפ ל'צו ל'כע ז"עלב | ,cie Baum-(Holz-) ühnliche (von joo תיִנּוליִא
nach Tim. )= PS deriv.) Widder-ךלפ "5 |  ano janאה 7  nb Ro6 ,א"כו 'ו  

ghnliche, d.h. Unfruchtbaro)המיאהו ר"א המיעה 'א | .הדלי אלדא תינרכד  Bתייטב א כ ל  Ty "y? | 
 0 RN EL אצמת אמש םביתת אל הנטק C תובותכד ק"פב
 : הילע ןימייאמ D"N (.Gn Angst versetzen, bh) | תומביד ןורחא פ"רב הורעב ןיענופ ואצמנו תינוליא

n3 +. ep)הנש 'כ  sovה"ר ןכו ה"יחא] 6 "0 הטוסד ק'פב ןיקשמב איה תורעש יתש האיבה  
 E בותכה אב אל : 'ד אמוי .םידעה לע ןימייאמ .'כ | 'פ הדנ 'נשמב תמביתמ אלו תצלוח אל תינליא
 A תא ןיטייאמ דציכ 'ה ,'ד 'ירדהנס .וילע םייאל אלא | א'פ 'ובותכ 'שוריב םג ה"יחא] (C10 ןפוד אצוי

ya mo» (!5 אילקמק בנש ק"העבו היוושא nאילב םש ק'יהעבו .המושרה ט"יאל אוהו אלקונוק : היוושא יעב ומכ  
 1 . Rocken ןקאר
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 < mnm תחא איקנוא אתינוניא אנינח ר"א ךיפכ רובב
 L0 'עבש ym .ךיפכ רוכב אלא טלמנ המל כ"א חנ דיב

manןי א וניבר סרג  nnפריגלו 'כו תחא איקנוא הי '  LO 
 LO Cp bw Cb תחא איקנוא mun ןווא : 'בה
 " = "הארו ,ט"כ ר"בל ראות הפיב ןכו שבושמ ד"שבו ןושאר
 - ,םישוריפו תואחפונ 'בהו .(כ"מב הנוכנ רת 'סריגה
 הנמ עמשנ םינפ לכ לע לבא ne תולוע ןניא
 Lo תועטב ה"עב ינפל כ'ג nmn אתינוני א תלמש

"ovumןיא זפוא לע וא  mnnןווא ןפוא לע וא  = > 
 /— לבא (כ"מ לעבה תרוסמ יפל אינת וא) הינית
 הטימשה ח"קתת זמר בויאו ז"מ ז"מר "ישארב טוקליה
 = | תחא איקנוא אנניח ר"א סרגו הלמה niin ןורסחמ
 < = "בר 'דמבו איקנוא 'עב 'יפסומ ברה הטימשה ןכו 'כו
 אלו איקנוא טימשה ק'פל ד'לרת אשראוו סופד
 nnb אצמל ואלנ (' םירקוחהו םישרפמהו,! הזכ השעי
 LO bw אתינוניא תחת יכ יל הארנ רשאו ןורתפה
 Lo qu רמולכ qun mas פ"לב ומעטש אתויוניא
 .תאז .לכבו חנ T3 כ'ג היה ןועה jb nns איקנוא
 שרד ארמימה לעבו .ה"בקה לש ופכ רובב טלמנהיה
 לכה ni .איקנוא pub לע לפונ ןושלב יקנ יא

 = = וםולשב אבי ומוקמ לע

 יש

"y "»YPsSיאנא 'ע רחא ןיא 'ע  

 'JN* ( eines Tlm. Lehrersא. .E) 'פ ש?השב 1

 .יניא 'ר םשב ןדוי יבר : םרכ
 ןיטיג 'וריב .E) א. (eines TIm. Lehrers איָיָניא*

 ^ םשב אייניא 'ר ד"ע ג"מד 'ו 'לה א"פ
 רמא אתיא :'מ 'יטיג ילבבבו ,רטשב רבלבו ןנחוי

pm sג"ע ו"טד ח"פ ב"כ 'וריבו .רטשב ןלוכו : 
 - 'סותבו רטשב דבלבו ןנחוי 'ר םשב אייח 'ר :אתיא

 ן .הלוכ wn ט'פס ב"ב

s 
; T 

 'שוריה אובמב םכרע יייע איינינא ,יניינא ,ינייניא"
 : ד"סד

(mager, matt, kraftlos — jejunus) D13"N"ישוריב  

 ומצע ביערי אל : ו"כד 'ד 5n ז"פ יאמד =
 לש ותכאלמב טעממ אוהש ינפמ ומצע mo אלו
 פו נייא ארפס חכשא sns רחל bis ןנחוי 'ר ב"הב
 - ."שאטארק DIET ,רימאטיז סופדב 'יתימא 'סריג ןכ)
 . ןכ והמ ל"א C uns סרוג ךירעמו !םינייא 'ועטב
 ד"וב לש ותכאלמ םא המ 35 רוסא ל"א םייצ ל"א
 ךשמהמו ,ש"כ אל ה"בקה לש ותכאלמ רוסא רמא תא
 סונייא תלמש לילעב הארנ הזה דמחנה רמאמה
 לבא .'ימור ילב ונורתפ הז תמאבו ףיעו שלח המעט
 ישוריה הז איבה 'ו 'לה ג'יפ תוריכש 'להל מ"הגהב

T 

— B"N | y 

 ד"ע ז"טד 'טוסד א"פ 'שורי .תושפנ ידע לע םידעה
 ןימייאמ ךכ הב רוזחתש moy ןימייאמש םשכו

sow moyמ"למ רזגנו .ט"פ ר"דמב ןכו הב רוזחת  
 .[םימיא ,המיא הזמו 'ז ,'א 'קבח ,ארונו םויא

DN רחא וכרע "p NDS 

DPNTיע " Cyא םא ', 

 ,סוריסקמא 'ע ny" סומיא*

 :'ו רמא 'ע yp" םירּומיא*

 ,'ד רמא 'ע y" ןּוריִמיָא*

 .heller NBN פ"לב ןכו מ"לב הָמַמ אָמַמיִא*
 הלר יש רי ופי " מרב P גש

 jen ןניוה אממיא הוה וליאד ר'ע ז"כד י"פ 'דהנס

 ילקיד שירב אשמשו + ז"ד ד"פ 'כרב 'ורי .ןונימוק המ
Jy ט"נ T n "Uy qn אוה אממיא ןמת. 

 Gwührend אממיא וד דע m'DT: ד"פ 'ינעת 'וריו

"y) Yy יט"לד א"פ ז"ע ^" es noch Tag ist) 
 ATUS אממיא אמחד ןויכ (ּואיד 'ע

 ,וכרע 'ייע סואמיא תחת ס"ט םיִנומיִא*

einer Pers.) DOE?א.  "bnpi (GE.ב 'בר ', 
 היה ןורטנקימא :יתאנשו 'פ ו"ט

 CUP שיא DU "b ,'כו רפיק סונאירדאל בתוכ

(entweder = יע] genau nachsehen; oder ןייִא 

o! ע"לב n. 8. ו sich nach, um etwas 

 ( bemühenתינקנ השאהד | ג'רב וילע  ""Dיד .6
2'w) CYep ב'ב) תולחנ רדסד 'מגב ןילחונ שיבו. 

 'עבו 'א ןא 'עב ה"יחא] .(ןייע 3105 תואחסונב
  pyןייע כ"ג וניבר 'סריג 'א  moyט"וחל ע"טסבו

  ^bו'ער  winולקש רטופ ה'ר 'ה /3 תומביל
 חינשהל יתלב ף"לאב וא ן"ייעב 'סריגה םייקל ורטו

 תיתימא ף"לאב 'סרינ םאו ,ונלש ךרע לע  isהלמה
 תלממ שרדה דיעמ וז 'פרינ לעו ,ונחכוהכ תיברע

 .['ח 475 יבדמבו ג" ,ב"כ 'קיו ןיא

 | .ןיא 'ע "ייע .אנא Cy רחאלו ,'א ןא 'ע "יע ןיא"

 אניא 'עו והא 'ע "ייע PIN DON .יִהָניִא .ּוהְניִא
 ,איפסומב

 וכח 'פ רישהש ?st es der) ּונייה=) יונייא"

 3 יונייא

 ,Werth אתויניא 255 [אָתּויּוניא [^b אתיִנּונְיא
qQualitit,ןח אצמ חנו ט"כפר ר"בב  

 טלמנו יקנ יא טלמי ('ל 2 בויא) ביתכ 'ה יניעב

"y (iאח ריישב זיימיר  eהלמה אצמת לב יטסקוב לש לייתמעבו כיכב . ?) יא םש יאמד שירל | בייירגה תהגהבו 
D'b3סוגייא . 



 םדק ןמ «mb בישח אל ירקיא ד'ע ב'ד we 'וכרב
nupב'פ םש ,יירבד  nbi"היל גילפתיא  

 יורי .רקיא היל גילפ qe] vU 'ינעת e" ,רקיא
 הפנרפ + ט"מד ה'פ יילקש יוריו : א"כד mb 'איפ
 .רקיאד ארגיא ד"ע ו'עד ND 'גינח T^ ,רקיאד

^vשודיק יורי .הירקיא היל דבע : ג'פד ג"פ ק"מ ' 
NDיתהבאד ארקיא ןוכל אנבזמ אנא המ : א'פד  

 תאצוהב תמאבו .מ"לב רקי ומכ ארקיא 'יפ .ןיטירפב
 ואיליריס ףסוי רכב המלש mb ^p' םע 'ורי 'וכרב
 ,ירקיא תחת ירקי 'פריגהר"ע 'ב 'וכרבל אצנגמ םופד
 תכשב תומוקמ 'כב 'שוריב אתיא ןירקיא יובירהו
 31 שנ רב nov) 'ר) ימח הוה דכ ג'ע ג'ד א"פ
 ןכו . < . ןירקיא היל חלשמ הוה היתרקל לילע
 ס"לב wi ןירקיא b Ty" א"מד ב'פ Up 'וריב
 ןילקיא אתיא ז"עב רימאטיז סופדבו .תונרוד ארקיא

C אוה pt 

Jos] làp י"לב vw ס"לב JU! (רעו פ"לב' mw 
(der zweite Monat der Hebr. [Ant. VIII 3, 1, 

 'תסא ,'א ,'א 'בדמב ,ט"ל ,3^ 'ומשל 'א 'ורי 'גרתב
 'כו 42. "023 ןכו .'א ,ז"כ 'א ה'ד ,'ז ,יג ינש
 (זיל יא ^ ,יא ייכלמ) וז שדח מ"לבו ינש שדוח אוהו

«Blüthemonat) א"נצינ Yt mv גרתבו' 

 m ירבעבו ארי שרשמ לַעְפַּתִא אוהו) אָיְריִא 61

istGelehrt worden, NN ^£ןיא 'פב 66  

 : יקיינוא תיב תוניבגו ['מגב] € 5 ז"עד ןידימעמ
"WDימג טועימ 'יפא םילגע בור איריא . ^pתיא ('  

 ירייא 'שלמ וא .ןכ רמול תיאר המ 'מולכ היאר
 ,הארוה המ 'מולכ

 ק"בד ק'פ Af. von) ארי = lehren) "SN רסצ

 םושמ הב ירייא אמלשב תרמא יא C ז'ט)
 יאמ הב ירייא אל תרמא DN אלא דציכ ינתק יכה
 ןורחאה הזו ה"יחא] ,םירומ יריימ 'יפו ורוה b^ דציכ
 םיאצוי דחא עזגמו וקבודי וידחי םיכרע iv" רקיע
 ירייא לעפא ןינבבו מ"לב הרי ומכ ארי שרשמ ל"ר
 ינוניב יריימו G ב"ם 'וריעב וניצמש ומכ) ירוא תחת
 שרשמ DUBEPN ןינב NU'TN םגו ירבעב הרומ ומכ

"EDU. Yוקדקד אל 'ג רא 'עב ה"עבו וניבר םגו  
 יאמ ,איריא ידימ לכמ תומוקמ vx ךל אה .בטיה
 Ty" : דימק םש .א"ק תבש ,'כו אירא יאמ וא ,איריא

Syםיחספ  JUD i'D SDג"מ הכוס : meaד'מ : 
 :'^ מ'ב + 'נ 11 [ש"ע] .ט"ע ,ג"ל pira : "p :ד"פ
 :'כ תועובש .ג"פ 'דהנס : ב"מ ז"ע :ח"ס :ו'כ ב"ב

ut Pe 

m3 =ארפס אמח רתא דחל לזא ןנחוי 'ר :ןושלה  
 ןיעכ שלח mme תוקונית רמלמ "פ םומימא |
 ,muthlos 69טע6 י"לב סומיטא bi" 'כו הלוח =

"y niedergeschlagenםכחה ברה םשב א"סרד מ'ע  
 הלוח ןיעכ שלח אוהש 'יפש רחאמ הארנ ילו .ז"מיר |

 'שורי ךה איבהש 'ג  ,'ז יאמדל ש"רה בתכ ןכו
D"יומיטא ארפס + . . " ^p)ייומיטא " b^] 

 nues" ןכ לע יי"לב הלוחל pp ךכ" [סייומיטא
 אוהו סומוטא הלמל pres סומיטא ןקתל שיש
 ןיב ר"לב pi התעמו ,matt 50188 670% י"לב

 .הוש הלמה םעטו תארוה י"לב

"p DNOםאי לא 'עו סא 'ע , 

eines Tlm. Lehrers) ND'N*א.  (E.ירומא םש  
 J'y מ'ד'א'פ 'מורת v^ ןנחוי 'ר לש ודימלת

einer Pers.) ?D'S*א.  (E.יילוח הדוהי ןב יסיא  

 יח"יפס נ"רדא ,ז"ס ןיטיג :א"פ םירדנ : ז"טק

 : ט"כד T'nD ^y ms רוג ןב יסיא ,אביקע ןב יסיא
 'וריב יסוי אוהו : ב'נ Y" יסיא אוה . . , ףסוי אוה

"Uyק דצ ף'זרהממ י'הבמ ' : 

 םש ירפא 'ע םדוק ארסיא ע"ייע (1204) אָדְחיִא*
 by רבדא םשו ונאצמת |

 pes רב ירמ : ט"ל מ"ב .E) א. (.ein. Pers קמא"

25 aw שרושמ Staar stecher,) *אָטְמְוקיִא 

stechenxzvcéo טטק ע"לב o? oe / 

(den 8009זמר ד"פ 'קיו 'קליו ה"פ 'בר 'קיוב  
 סיוגדופ איסאד אתנידמ איה הבולע ט'פת

(Podagra)אניע אדחב (' אטטוקיאדו . ^bהל וא  
 לכוי אלש ארגדופב וילגר תא הלוח הפורהש ריעל
 תא רקנל ותנמואש אפורה om םילוחהל ךליל
 הפיו .אוה תחא ןיעב אמוס ומצעב (Staar) רורווח

^pש"ע ןיעה ןורוע טטוחה ןמוא כ'מב  ne"ראות  
"bארמימ וניבר איבה בלע 'עבו !ה פו צה תועטב  

 איסא לשמ ומכ הז רמאמו .הזה שרדמהמ עיטק

 חישמה ןהכ םא הז ןכו CON 'ע 'ייע) ךתרגח יפא
 רפכ אל pw םירחא דעב רפכל לכו ךאיה אמחי
 כ'חאו ךמצע טושק לשמה רמא הז לעו ודעב

 ,(ב'עס ויק 5/2( םירחא טושק |
popeוקי א אבה יע "ייע , 
DUD'N.םויקא ע"יע . 

Ehre, Ehrenbezeu- "[2'N (ס"לב N'D"M *רקיא, 
(gung, im pl. Ehrengeschenkורי ' 

(iלש לתיימעבו  opuiטקד גוסב הלמה תאבוה  p»אוה שרשה ןמ יירבעב יש ומכ רייאלב אוהש יד יכ רובסל העטש .-- 
mamיא ע"ויע תפסונ יא ומכ הביתה שארב יא  swייג םייקל קחדב ט''צק ,ביח ר'יטב זמיר ומצע סינכה ז"כב (? —  

 יללכ יכאלמ ריב יייעו .יס םיחספב י"שר ייפב m/s (5  .רחבומה ןמ וניא רמאמה רועיש ליגה ושוריפ יפל «p .תעטומה -
 bn" ייפ םיימה

^ Nu dWu.. 
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- "D! [hyacinthfarbig Oxxívütvov, hyacinthinum 

 ןווג ול שיש x [ןונירייא .ל"צ] ןוירייא תולמה
 LO ןוניטניקי יקנ ןתשפמ יושע קד דגב ןוניסברק יירווא

 .תלכת ןווג ול רשא רבד
 ,Stadt in Karien, Euromus) 40008, הָמְריִא

auch Eu rome)א"סד ב'פס 'ציב 'וריב  

vyר"א  bpוקפס שיש ימ לכש ךדמ לל המריאד  
 ןכו וב היולת הלקלק החממ וניאו תוחמל ודיב
 .איריק ר"א ס"טב "DU ג'ע ז"ד ה"פס תבש "3

 דמחנ רמאמ לעו .אמריאד אוהו אמריד תחת אמרדיד
 .ןישאטארק 'פד הציבל r^ mns םינויצ האר הז
 ,ב"ל סואיויל ,ט"כ ,'ה סואינילפ my וזלה vy לעו
 רעניוו לש מ'ע דוע יייעו ב"כ ה"מ ;יל ,ג"ל ,ג"ל

Pn א'ח 
 .ןומירא '« יי הָאיִמיִריָא

Quftdicht, verschlossen, eig. luftig *תוינוריא 

 ( lufigefüllt = 0600906, aerinusתוידעב

 -Quftdicht תוינוריא (Qozc ןיפפל לע 'ה 'לה ב'פ
versehlossene Nüpfe) 'כו תמה להאב תורוהט םהש ' 

^bריוא םהל ןיאו ריוא תואלמש תותבחמ ילכ  
 תורהט ליתפ דימצ תופקומכ ןהש ינפמו ץוחב ביבס
 :םש ם"במרה כ'ג 'ייעו ד"בארה b^ 'ייע תמה להאב
 ךרד אלו ריוא םהל ןיאש ןויכ . . . ןיספלה ולאב

nnoבובנ רודכ ומכ אלא , nnm)אתיא תוינוריא  
aniתוינרח םש שרפמו תוינרח ןיספלא ,ב"ל  

 הז יפלו :אתיילקח יעצ ייבא 'רפמ תוינרעו ,תוינרע
 (stüdtisch, urbana) תוינריע ומכ תוינרעש ייבא רבס
 תורעק : תוינרח הציבב י"שריפ ןכו sb תבש יייע
 2/3 y" ומלהל השק ודובכ תליחמבו ,תורייע ינב לש

"bפסות ,ת"ר ' n^iתוינרח תמאבו ,ןיפפלא  Db 
 ךודע י"כו (גימד סיר) הציב י"כ 'סריגכ תוינריה ל'צו

vyספל 'עב לבא .תוינריח ךורעה יסופדבו ספלא  
 ם"במרה כ'ג סרג ןכו ל"נה תוידעב תוינריע וניבר סרג
 -תוריע לא תופחוימ me תוינוריאו תוינוריע בתכו

 ןיחרכומ הלאה תומוקמה לכבו ,ןרע 'ע כ'ג "ייע
  vsיימורו י"לב אוהו תוינוריא ומכ תוינריע שרפל .

 'וריב תמאב אוה ןכו (ןונירייא 'ע 'ייע) ונמשרשכ
 ל"הס p^& תבש 'וריבו ג"ע ב"סד 'ג "לה ר"פ הציב

 יתוינוריא ל"צ תוינורא םיספל .נ'יד 'ב

 שיא .ז" 'טוס (8[2םמ, (Mensch, Jemand שיא*

 ןתלכוא שא וכז אל ןהיניב הניכש וכז השאו
 םיכיישה םינינעה לכו שא ךרערחא שי א 'ע "ייע

ma 

 תקתעהב ךרעה man ואצמנ יכ תמאה לבא רתסאל סליקע תקתעה תררענ Hexapla ארקנה סענעגירא לש ץבוקב ('
"ylרוע  'yןונייט יעו ןיטנקי . 

dms בע 

:YD imb ix^ "myג"ק :ה'ק :ד'ק :א'צ : 
 'ורומת : ז'כק 'ילוח ,ד"כ mm23, Tp + חיי 'וחנמ
 וניבר איבה 'ג רע 'עבו ,ה"ל הדנ .,'ח תותירכ .'ח
 :הלא 'ומוקמב היונש wm אירי א יאמ אנשל
 ,ד"צ :ו"ס : ט"כ תבש .,ג"נ :ה"כ :ז"מ .ז"ט 'כרב
 .ה"ע : ט"ס 'וריע :ה'נק p .ו'מק :ב"מק :א'מק
 : 'נ .'מ ,ז"ל in^ q^ iv^ vr ייחספ iB :'פ
 : ב'כ :ו"מ .ו"ט ,ג"י ,'ח : 'ז הציב : ט"צ :ד'ע
 : א" הכוס . ^n תינעת :ז" ק"מ .ה'ל i5 .ביל
 : גיל :ד'כ . 'ט ,'ג תומבי : ב"כ .'ט ,'ד הליגמ
 'שוריק Tb 'בותכ .ה'צ ,ו"פ ,ד"פ .ז"ס :ט'נ 2

snisב"ל ,ב"כ . wbט'ס .ט"ס .ג"ס : iYyייטיג  
vsג"י , mb iv5ז"פ .ב'ס :ה"נ :ט'מ .ב"מ . 

 .ז"מ :'ם ריזנ .ז"ע .ב'ע : ם"ל ab : ט"י םירדנ
 : ט'כ : ז"כ ק"ב imo d "מ הטוס ,ח"כ : ז"כ 412

 :'כ 4^ מ"ב :ג"ק :ד"פ :ח"ס :מ"מ inb :ה"מ

 : ב'פ i13 .ג'מ .א"מ : ט"כ +: ו"כ ה"כ ,ר"ב »35
 a5 :ביל לש" :35 :'ו יב 33 ,א"ק + ג'צ 519

i£ה"כ 'דהנס .ד"ס .ב"נ . ח"ל : ד"ל ב"כ ז'ע : 
 :'ב תוירוה :ז"כ תועובש ,ג'יק :'פ .א"נ . ח"מ
 ,ה'צ א"י" :'ט תוחנמ Yep ay5 + ג'י םיחבז

imp «apח"מ .ז'מ : ג'כ 3^ £^ 'רוכב , טק  : 
 : ח"ס .ח'פ ,ד'ס . א'מ :'מ .'כ +: טיי 'ילוח .א"ס
 .ua: eS» :ביב oy ייכרע ביס -יק פי מ
 יליעמ ^m) [ש"ע] : 'ג 'תירכ .'ל :ב'כ ,'ח 'רומת
 .ו'פ .ח"נ .ד"מ ,ג"י : 'ח הדנ ,'כ ,ז"מ : ב"י.."ו
 איריא אל אה םושמ יא םימעפ הזיא אצמנ דועו
 ןישודיק . א'יק תומבי SU אמוי .ח"מ תבש 'ייע

"wn Qnח"צ ק"ב :ב"מ  : posuד"נק ב'ב .ג'יק  : 
vy»ס 'רוכב :ט"ל 'וחנמ [רפשא 'ע "ייע] :'כ ' : 

 הל יראק יאמ הל יראקד ןינעבו — ,ג"יק unm "ילוח
'"y8 'עב ש"מ [ 

 Fluss, Strom $07, 00%, יא [יאְריִא ל"צ]) ָאְרייִא

 א"פ ק"מ 'ורי .Vorsehl. Silbe, s. Art) יא 1

 B^ + . + אדעומב תחפתיא ןירופיצד ארייא + 'פד
 הרבה יאו יאריא 'חסונה רקיעו רה נ יִאְר "3

 .'א יא 'ע Up הלמה שארב תפסונ

«eAןּוניִרייַא  luftfürbig, 

&eotvov, aerinum)א) רתסא 'רדמ ' 

C"רוח  nessגרת תלכתו ' Copyןונירייא  
 אצמנ תוינוי תוקתעהב ovn דוע .ןוניט ןוניספרק
 000 ןוניסברק ,Xegvóv] ןונירייא ל"צ]ןוירייא

[von feinemןוניטניקי  dunkelroth] 

(himmelblau, 

Flachs, 

 .'עב ןויוצמה םוקמב םינקז יע



 אבא ר"א : ו'כ אמוי .רמא ןנחוי 'ר אמיתיאו לאומש
 : ג"ע ,ח"כ םש ,ןנחוי 'ר אמיתיאו אמחרב ימראמיתיאו

qms.ןתא 'ע יייע . 

TN 1ללכהמ רבד איצוהל סחיה תלמ)  wnתלוז  
Qur, aberייפ ה"רד ק"פסב ןה ןיטועימ ןיקרו ןיכא  
nen mb qsןוידפמ האמט המהב רוכב טעימ רמולכ  

 ייליתב השע ימנ יכה ןימומ ילעב טעימ ךישדק קר
 npe" שירב pon ךא .ךאו קר ןידכ ןיכופה ןינונ

powקלחו ךא הז אבו ןיטועימ ןיקרו  mvויצח ד"י  
 דואמ םגמוגמ וניבר 'לו ה"יחא] .רופא ויצחו רתומ
 ךכש חוטב ןוכנ יבלו:פופדב לקלקתנ קפס לכ ילבו
 יתפסות Y5. תועובש) ןה ןיטועימ ןיקרו ןיכא G : ל'צ

 P 27 היפ הטופ יורי : דייר ט"פ 3*5 יורי א"פ םש

 הדפ ךא ןוגכ 0o m "pn ג"נפ ביכפ Nb רייב

men (רבדמב n^ו'ט ) המהב רוכב טועימ רמולכ 
 יורוכב ^( ןוידפמ (ר"פדב ןוכנל «m2 הרו המ

pi^.ילעב טועימ )3 ^ םירבד) ךשדק  

 ןיקרו ןיכאכ תוינמיס ןהל השע] ,(.דיי יורוכב) ןימומ
 1773 : ויטק תבש my ^y יט הרד ק"פסב [הרותבש

vbהשע ימנ יכה < . . (ט'כשת זמר ךתלעהב יקליו  

 ג"רב pon ךא TW קר ןידכ ןיכופה ןינונ םיליתב
 'ורו) ןל אמייקדכ,,] CN םלג יע יייעו .'ה) ייחספד

 m אבו ןיטועימ ןיקרו pow [O7 זיכר wb ייחספ)
 (* ."רוסא vum רתומ ויצח ד"י ev pom ךא

Unglück, agha דניצ 'לב SJIgibs iS (עילב TN 

"sp € טי 273( בהזהד 2^D3 5113 CUnheil,—aka, 
 רזעילא'ר תא וכריבש םויה ותואב התיה הלודג הכמ

 ,וט"כ ,'ז לאקזחי) הוה לע הוהד (*אימוד ( 3/gבאכ י"לב'יפ
  «aumלבא 6%% י"לל ןויכ ב"ר הייחא]  "pלש

 ונורתפ 78 'עו פ"לב יכ רתוי ל"נ י"שרב ה"כו וניבר
 ךיכח 'יא ד'ע א'פד ג"פ ק"מ 'וריבו ,לודג רבשו הכמ

 השענ לודג  sm'או הלודג הכמ 3295[ ע"לב כ"ג
  m[.עודיכ 'וריב טרפב תופלחתמ

 תיבאכא*  "p D'b.תיבבא 'ע
Edel- םיטאכא ,PONZN (פ'לכ D'ÜNSN 01 
(stein, Achat,X/Xcr$, | 

 (חיל יפ סילק השעת רשא רבדה הזו 'פ 'בר תומש
 סיטאכא ילתפנ ןילחוכ ןד  ^pןכא ןימ ימורו י"לב

 D'ENON 
NN =של אוהו ינודאומכ'יפנ  j2'mein Herr] m25 
 אמויד ק'פב הנשמב לודנ ןהכ Gonsieur) צ"לב

 ,[שיא 'ע 'ייע] < ג" םילוע ולחה 'פ דימתבו 60«

 אתיירואד : ו"ל ז"ע (Ehe, Ehestand) תושיא*
 אבה wb y 'ומבי ,תונתח ךרד תושיא

 yap" הנוז האשע תושיא םושל אלש היונפה לע
 ירה : ח"ד יה bn" ז"פבו ג'ע ז'ד 'ה 'לה ו'פ 'ומבי

 תושיא ותשאו שיא : ח"ק yb" (תונז תליעב וז |
 ישודיק 'שורי ..(שיא 'ע 'ייע) הל תיא ימ חמהבל |

NCט'נד  xyתושיא רחא תוחפש . 

new:תשיח)  = ybש== ==  (Gebüsch, 
y "y |ומוקמ םש יכ תשיח . 

 DEN oy תושיא
UNרָשיִיַא  ypע רחא ' UN 

 ,es ist, es giebt) תיא !D/o3 o ע"לב («t9 תיא
 mb תילד אמוי דח (' יערנ ארות היל תיאד

 WD ישנאד 'מגב pons .ימוי n yu" [ארות]
mom Cep mb)ב"א) (56 טיס | תקונית 'פב  

 (ריכ ^n ישארב) םיקידצ םישימח שי ילוא 'גרת
 ןכוה"יחא] (,תיא אל ומכ תילו een תיא םיאמ
 .DN םש .ריכש יבג יל תיא המ .'נ מ"ב : ונאצמ
 ,'צ 'דהנס .רמימל ךל תיא יאמ D Y ,אתיא
 .אתיאדכ : א"י ^n ,היל תיאדכ רמו היל תיאדכ רמ
 m ןוניתיא S ותיאד אכיה יכ .'נ 'יחספ
 י"ד ו"פ 'וכרב 'ורי ,ילישב וכנתיא יכ .,ז"טק 'ומבי
 יינת תיאו ינת יינת תיא :ז'נד א"פ nbn 'וריו ד'ע

"nוריבו) ' Y' Uyךלייח הוהד דע 'ד ילה  qo» 
 (.כ'ד 'וריה אובמב y" תא ל'צו ינת יינת תי א ןכ
 יי תיא אל םוי םישלש yy pos י"פ ייעיבש יורי
 יאמד 'ורי ,א"לד א'פ 'וכמ 'וריב אוה ןכו יתיא ל"צ
 ילה ה"פ 'טוס v^ ,שנ רב תיא +: ה"כד 'ב ילה ו"פ
 pe .יל תיאד ומכ 'כו יל תיד ןאמ ג'ע כ'ד יז
 תיא תחת אכיל ,אכיא --,רמימ יעבד תיאו ^ 'לה

 [,אכיא 'ע y" אכ תיל ,אכ
y) ND'N*אתא שרשמ  "y (komme!ע ' GNDN 

NDPEPN*ןמו תיא ןמ בכרומ)  sagt NBN = ND* 

mancherאָמיִת ןמו תיִא ןמ בכרומ וא ;  

Ces ist wenn du sagst, d.h. wenn du willstו 'ציב ". 

y vias (tיערינ ר"לו , vi33תיא 'גרת ידי לאל שי ימאמב םייס ג''ג י"כו )* .סיישה יסונב הייכו יעריל ל"צו יער יל רייב  
 וניבר גיצה הליחתב : ה'יכ ןינעהו רושימל בוקעה יתמשו סופדה תוועמ יתנקת ןוילע עשיב ינאש תואורה ךיניע (? .יריב אליח
 רמאמ איבה כ'חאו nin שרדמ vy ארקמה ןמ דחאו דחא לכל אמגוד איבה כיחאו ןה ןיטועימ ןיקרו ןיכא יכ ללכה
 בתכ mr ייפל כורקו .וניבר לש ייפ קר (w^ ,תועבורמ תולוגע ne ןיב ונגצה רשא םלש רמאמ טמשנ עיפדב קר ^m לש
 ירבד nm קלח M" תארוה איבה ym ףוסבו רשע הייר דימ היפ תובאל n£ יייעו לינה תבשל - םש יישר 37

m^ילעבמ ןיארקנש ןיכופה ןיגונ ןינעבו .טמשנ ע"פדבו ןל א מ יי ק ד כ חיירב ייאכ כייג ךורעב לי'צו .יה דצ ייחפפל  
 ש"יע ח'יכ ,ז'ק ייליהתלו ָף"ל ,יח רבדמבל יש תחנמ לעב רואיב תבחרהב רבדל קימעה רוחא ורוזנ ילמ תורזנמ ןינונ הרוטמה
 שיו טעמל מ'יכב ושוריפ ךא Pm ןיכא יע קחצי רחפב יתאצמ ןכו .כ'יע y/e3 ס"חא ףולחב מיי : evo p^ny )* .ךיראהל מ"יכאו בטיח
 (* .כ"ע pn אוהו ףלה תמ ךא ע"טב סם" תאד א"ת יב א"פ לאבד שוריפו קליח ךא 'יחספ שירברבדה קלחל nne םוקמ

 mm לע mms והזו וקבודי וידחי רבש לע רבשו התיה הלודג הרצ אייר תא וכריבש םויבש וניבר תנווכ
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 = 353b 'עו 'א רה 'ע y" רווכמ תחת b'b רובא
 43 רבדנ םשו

> Citronen- 2% פ"לב) [יקנרובא, C ors] יקְנְרּוכא 
;baumע"לב וא  mmo»םימשב לש  

^B 7 Riechpflanzeדרוו  (Roseאוהה  

 (i3 הינתסובב אתולג שירל היל הוהד יקנרוכא
 יליגמ : דיי יינעת) ןניסרגדכ העיטנ יקנרוכ b^ (: ה"כ

6mיקנרוכא עטונה הז החמש לש העיטנ איה וז יא  
 'עבו 5 אקנרובא םישרפמ שיו ,םיכלמ לש
 ימנ אתיא ף"כב יפריג ה"יחא] ^4mm v ף'כ
 (. טייל סייד (y ילנעתו C זימ פיד (wy ייבוריע י"כב

 יקנרוכא וא יקנרווכא ןניסרג וא קר תואחסונה ףוליחו
 םלוכב פ"שה לש םיסופדב לכא .אקנרווכא וא
 יל הארנו .יקנרוובא וא אקנרובא תיבב אחפונה
 שיו לש 'חפונ כ"ג איהש םיסופד לש 'חסונ םייקל
 פרוג קנרווכ 'עבש פ"עא וניבר 'רכוזש םישרפמ
 ןורתפו ,הלמה רוקמ pan אלש רבדה םעטו ף"כב

 ויפנעו ןכ ומשש ןליא ונמשרשכ 'יסרפ 'לב הלמה |
 לש תעיטנ היהת וא .סרפ ץראב קר novi םיבורמ
 'יפ הפי הז יפלו ,פ"לב ןכ ארקנ דרווה םגו םימשב
 תעיטנ הלמה םעטש ל"נה 'ינעתל ^b ם"במרה
 ח"לה ye "ינעת 'כלה הקזחה דיבו ,םי מ ש בה
 ינימו סדה ינימ ןוגכ החמש לש ה עי טנג ב בתכ
 יקנרובאמש תעדו םעט בוטב 'יפש מ"מ ש"ע) םילהא
 ןרמ מ'מ ברה לע גישמש (nb הז ם'במרל ול אצי
 םרגו קדצומ וניא :ה'עקת b^ םייח חרואב י"ב ברה
 ,(יקנרובא הלמה תעידי ןורסח ודובכ תליחמב ול
 'ירבדל N' 'ורי 'גרתב כ"ג אצמנ יקנרוובא חסונהו
 ןיא ף"כב ףסונהו .איכלמד יקנרוובא ביצנ 'נ ,ביל
 (*'עילבו .522= פ"לב הבית שיש פ'עא ןורתפ ול

nns? (Speisesaal 225םילכואש לכיה  
 ןנרבד רשא הלמה sene רמול ןיאו .םש םיתושו
 יקנרוכא ע טו ג ה לעפ הנממ רמול ךייש ךאיהר הב

 .[ךיראהל 5/5 ןיאו .'כו העיטנ איה וז יא וא

(Seestadt in Galil Eedippa (Plin *ביִזָכָא 
 . יעיבש יורי Exotxzov (Jos) 2 ע"לב)

 : 'ז "טיג ילבבבו ,ביזכאל וכעמ ךלהמה : ו"ל ה"פ
 ,'ו ייעיבש 'נשמבו ,ביזכל וכעמ ח"יפ mons 'סות
 p" ביז ג 'וריבו ביזכ כ'ג אתיא 'ח ,'ד הלחו 'א

——— 

O£MDN — D'ÓNZN דע 

 תאצמנו תולוגפ הל שי לבא הרקי הניא הבוט
 [.ד'נ ,ז"ל סואינילפ y" ה""חא] aom יונשב

 ליעל y" אדגב אתיא +: א'ע ןישודיקב ארְבַכָא
 .אנוא 'ע

 תיב 'יפ ,אזוכ 0/53; ,xooóc י"לב .\-'פוע'לב וזּובָא
 ייפ «C9 o פ"לב 151 Schamtheil. תשובה

 עילב זּוכע] pn וזכע וא pn (fter רוחא
[Hinteres Gesüss 555ןיברעמ = דציכד = ג"רב  

 p̂ < 'מ ןימומ וליא לע 'ורוכבב ו"פבו C ג'נ 003(
 'ע p max י"לב b" .ב'א) C זגרה ךרעב
 יפסומ ברה 'יפש ומכו ה"יחא] .([זגרה ל"צ] וזונרה
 ב"רה'יפ זגרה 'עבו .'ורוכבבו 'וריעב bw שריפ ןכ

pomי"לב  cbתעבטה  bn bspוא םוכרא  
 י"שר 'יפ יפל וא After 60% C53 אוהו סוכרה
 b^ וניברו (Gloden dfi. י"לב ןכ mmm תובגע

mosזוגרה י"לב ןכ היהיו  ^b! Schwanz, xépxog 
mn myוזוכא , mm2=-ע"לב ןכ , Sehweif 

 ךועה תליחתב יתמשרש ישוריפ לבא ,תפסונ ף"לאו
 הזבו .םוקמ ותואו רוחא הלמה םעטש רתוי יל הארנ
 וא וזובא ש"ופד י"שרבו "יבוריע י"כ 'סריגש אחינ
 [ 1616 ע"לב שממ sm C א'ק (^ay b וזובע
 תבכרמ הלמ איה man רשא רוזגיכהל אניתאד אתשהו
 רוחא תורומ ןהיתשש na הלממו הרה חלממ .תיסרפ
 רחבת ןיבמ ארוק התאו (* cO 5 םתביתכ הזו

 [.ךלכש יניעב בוטכ

 ייסופדב ונינפלו + 'כ 'ינעת י"כ חסונ יפל אָזּוכָא*
 זוכ 'ע "ייע (p .רתוי הזו אזוכ אתיא

 ,תינעתד רמאמ איבה אל וניברש פ"עא םינויצה

Frgprtk. wie denn, auf =ְדְכיא']] p ןיִדְכָא 

 ? Gy. Weiseישארב תרמא ךיאו 'גרת
Gj'7 ךיא תבכוומ הלמ תרמא ןידכאו 05 v2 

 ד"ויב ןידכיא 'גרתב םימעפ בורל אוה ןכו ה"יחא]
 אלבו " vדיגא ךלו 'גרת ז"ט 7^ "יטפושב קר ?

 :ןידכיה םוגרתב בותכ םימעפלו [יוחא ןידכא ךילו
 ורמאת ךיא  webאיי ייל & Cןורמית ןידכיה

 ל"ירהמ לש ר"תמעב תואמגוד "ייעו ה"יחא] (,ישפנל
 [: ז"'צק א'ח

 'ייעו אננרוטא 'עב הזב ונרוביד ונבחרה יִרְגְנוְכַא*
 ,ירגנכא y דוע

 איבה ק'יהעבו שורפ ילב הלמה הראשנ כ''או תועטב טמשנ ןאכב ע'יפדבלבאזגרה nya ורמאמ וניבר םייק ןכו דיילו וייו י"כב ןוכנל ה"כ )1
 הלוע «ma (? .כיתא םיאבה םיכרעמ םישוריפה םידקהל ק"הע לש וכררמ הזו ייסופדב זגרה יעב אוהו ותילא ייפ המידק
 קו םוקמ לכב תמאב ןכ סרג ביה vi (* .נ'ת ףלאו .ויקתת z/m סרילואוו לש busy "y )3 .זוגרא רייב v3 ייג הפי
 סרילואוו לש פיימע y" (* ,רייב v33 ןוכנל m3 )5 .יקנרובא yn עצמאבו .אקנרוובא תחת םייטב אקרוובא 'ע תליחתב

vn wnרייתמעב לייירהמו  v3 aenםינואגה 'בושת םשב ייפש ערהל הייד .וייכ 'וריעל ייישריפ הפי הלוע הז ייפ יפלו  
 וא הרד פ כא ןימכ (נ תוא /n. 'וריע סייד יייע א קנ רו ו כ א vn v5 ייג הז ייפב בוט (mm אקנרוובא הבוק

 .יקנרוובא הייד i035 DU יפסות ,y" 'כו Bb ךותב םיכלמה ןינוב



/ Pra. 

 ריתהל  nenתועט םרג +(ךסנ ןיי רוסיאמ רוע
 'יפש ד"צ לעבל האלפנ  mwםעטמ : ל"הזב אטכא

  nop cyיד ד"ר לש ויתועטו !ןייו בלח םיבשע
 ןיא יכ .רופסל יתלדחו םיעדונ ולש ד'צב םימפ

 [.רפסמ

^eּוטָּכּוא  ^p (acht, 0X79, octo)הנומש י"לב  

 (.אטיז 'ע 'ייע

3mm; Henne, JUS erba N23N WXסורגל בומ  
 GlIahn פ"ל אוהו N228 תויתוא ךפיהב

 ליברדזמד אככאו (א'ל .'ל ילשמ) םינתמ ריזרז םוגרת
 אוהו ה"יחא] .(ילוגנרת תניב [לכרדזמד אכבאול"צ]
 רקיע 'יסופדה 'פונ םאו הטישפ לש םוגרתכ שממ

 .[תרזגנ תלוגנרת :ָךַּכ פ"למ זא

55x 1מ"למ)  (essen, verzehren,רמוא רזעילא 'ר  

 '3 'פב 'כו ןושאר ןושאר לכוא לכואה
 אהו ('ב ינשמ קרי תשבוכ התיהש השאה תורהטב
 Pom ףועב ns" טחושה 'פב C תשרופמ אתינתמ
 'פב ונל ןיא ירא ולכא o» הטוס ."^ תבש ןייע : גייל

 ןויכ b.CX^ םויהמ ךטיג הז ירה 'מגב וזחאש ימ
 תמו ירא ולכאש פ"עא הז ילוחמ יתמ םא רמאד
 אוהו ילוח ותואמ תמ אל ירהש ואנת םייקתנ אל
 הגנתה םא לבא שחנ וכשנ וא תיבה voy לפנ ןידה
 יאנתה םייקתנ ירה שחנ וכשנו וילחמ דומעי אל םא
 דצמ לכ .טג vw הזו טנ הז ךכיפל דמע אל יכ

nsיאסורד ןב לכאמכ  Cימגב אוה םולכ אלו  
 התשיל by בייחוד הכלהב תואב תוחנמה לכד

mmi)ז"פ תועובש ימלשורי ןכו ה"יחא] | ,(זינ  
 ח"פ תומורת ימלשורי .וב תלכוא תיברשכ .ח"לד

areןולכיי ןותא דכ :םשו .דפוק ליכא הוה . .. 
 ימלשורי .לָכָייִאְו לַכּא לָעְפַא ןינבבו .הינימ לכימ
 תילכא ח"מ פ"פ ר'ב mb הילכוא : ז"מד p" 'מורת
 יאת :ג'נ ןיבוריע .תיול תיקשא [תילכוא ל'צ]
 איבל ךולכית יתכולש הל nes אבלח ךילכואד
 ךולכית יתוולש 'רמאו Div פ'ר] ןיבוריע י"כבו)
 ןישודיק ימלשורי .א ת 'עו ך ל ש 'ע p" (אבל
 הליאשהבו — ,יובאל ל כיי מ הוה : א"סד א'פ
 'בותכ ('כ .'ל ילשמ (Py הטמה שימשת : 528 םעט
 .'ר שממ תלכוא 'א ןמחנ 'ר תלכוא יאמ : ה"ס
 ,אילעמ אנשיל תלכוא יאמ . . . שימשת 'א ישא
 ןושלב . . . תלכוא : ל"ד .mp תובותכ ימלשורי

mpרובחב לכא ,--  cpןיָשֶלַה ומעט אצרק םשה  

Typ» ןייע 

navיאסורד ןב תליכא .דייד איפ . yy)ייסורד רב . 
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 .א"לר pna 'ייע ,ביז ע"לב תארקנ םויהו

 Grausamkeit) מ"ל תּויְרָזַכַא grausam; מ"ל יִרֶזַאי ;

TT =יל ילשמ 'קליו ימוחנת ד"ע ו'טד א'פ ,האיס  
 אוהש רשנאביו ... R̂ אוהש ברוע אבי נ"סקתתזמר
 ,וינב לע ירזכא םישמשימ + ב"כ 'יבוריע .(ינמחר) ןמחר
 :ה"מק 3^2 ,ירזכא אוהש לחמ אל םאש ןיינמ .ב"צ ק"ב
 jor m םיער ינע וימי לכ ג"נקתת זמר Ye ילשמ 'קלי
 גרוה אוה ירזכא םא ,ט'ל 'דהנס .ירזכא הז בל בוטו
 השענש p" לכ :קידצ יהת לא p' ר"להק .םלוכ
 .ןמחר םוקמב ירזכא השענש ףופ ירזכא םוקמב ןמחר

 הארזכא אלוטק 'חיתפ 'כיא 'רדמ .הארזכא הבקנהו |
 ,הינב לע  תירזכא וז הלעי .ז"ט v ,תירזכא ןכו

 ,תוירזכא תדמ b" ר"מב .,ד"י הכוס ,תוירזכא םשהו |
 'פ 'בר רתסא ,תוירזכא ל"צ ,תירזכא תדמ ט"פ ר"מב

 ,רזכא מ"למ םלוכו .תוירזכאב אלא תדכ אלש תדכ |
 | :תוירזכא ,ירזכא | =

bs] NDON9 ע"לב) [.ע"ייעאָטְבָא  lederner 

(Sehlauch |יאה אביבח 'ו רמא  
 'פב ,ירש אתש יחרי רפירת רתב אעייטד אטכא

DNןינצרחהד 'מגב ןידימעמ  "yונאצמ ,6ר'ל  
 יכה (b^ ף"כב אעייט אטכא םינואנ תבושתב
 ףלזמו בלחב ןתוא poen םיבשעו חמק ןיאיבמ

j»י"כב - ה"יחא] .םהילע ךסנ  im» v"יפופדבו  
 סרג ןכו הנוכנה איהו אטבא ת"יבב 'סרינה ס"שה

"y n^לע ונישהד םש 'פסות  ^pלש  mאלו  
 ררועתהל םתנווכ nm" ow תמאבו ,אסריגה לע

b 

 אר

 לע םג ושקה אל עודמ .ת"יבב אס רינה 333 כ'ג |

 nbn :ושוריפו .אטבא כ'נ פרוג אוהד ל"ז י"שר
 ,ledern. Weingefüss) ןי"טוב ותוא ןירוקו בע רועמ

boute)אלמ ותוא ןיאשונ םיכרד יכלוה . + 153  
 ומע וקומנו ומעטו my» Ton 'כו . . קוחרמל ןיי
 הרוה אטבא 'עבו הלחתב ונמשרש הבית ע"לבד
 וב םימישמ קוחרמל םיכרד יכלוהו רועמ תמח כ'ג
 ת"יבב חסונ כ'ג וניבר איבה אלש nb 4" וא םימ
 אלו ח'ר וברב דובכ xm) mw םושמ ל"ג אטבא
 ל"נה ז'ע תופסות לש םעטמ ושוריפ ול הארנ
 לבא יאננל ומש ריכזהל ילבמ הפ לע די םשו
 'סריגה קיזחנ םאו .םינואגה 'סריג לע ורבד ךימסה
 םטכא תחת ס"ט וא םיטכא nnn אטכא ילוא ף'כב
 הלמה םאו .תטח כ'ג [ 5 ] פ'לב התארוהש
 5/3 (cxoc&) אוהש אכטא ומכ אטכא ל'צ זא י"ל
 אל) 'כו nep ןיאיבמ וניבו איבהש המו .תמח
 לכוי ךאיה ןינעה "פל אלא ה ל טה שוריפל

 יוריב ןכו (* .ןילוח ףוסב :ס'יטב my ^w עיפרבו ('

E 
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Umsichfressende ילוחה י"עןוילכ ^£) ND2N 1 
8 

ku  p'b3 J | ע"לב d. i. die Krankheit. 

 אָתְלּוכָא  (Krebskrankheit "Bאלכוא תלחת 6"
 ןיאפרתמד 'טגב ןידימעמ ןיא 'פב NOI ףוסו

vyרדונהד ג'רבו 6 ח'כ  nm) pom jb6רינ , 'p 
 6'הלחוכל רתומ ילוחה תלחת אלכוא תלחת
 באכה רבעשכ b^ ,אלכוא gun יקופאל תבשב
 ge vy wp) אחוצפו .ול לכואש טעמ רייתשנו
 LL (* ,רואמה תא ררבל ןייעה תא חתפל ףוסבל ונייה

"aאָוְלְכּוא 9 ] (Mist, Excrement, eig. das 

Essen 80. im Darm)תאו םונר ת  

 םוגרתב ןכו ה"יחא] (.הילכוא n ep/ ^) n ושרפ
 ,ב'כ 'ג םיטפוש n, ,ט"י רבדמב IO ,'א ארקיו

 [,םייעמ ינבב חנומה לכוא אוהש יל הארנו
 (8619 אָלְבּוא פ"לבמ'למ 5i rom לבוא <"

 ףוסבלו אלכוא ארקיעמ :ה"מק תבש
 אלכוא אלכוא ירושכא לכ :'פ אמוי ,אלכוא

 , אוה

eros ost 4 *אליכ םילבו15  JU aros 
(ein bestimmtes Maassהטופס ימלשורי  

 ןמות יצחו ןמותו 'כו .בוקרת תוברל ןיינמ יז"יד א"פ

 Xe הטוס 'פסות = :'ח הטוס ילבבב . .אלכואו
 «pj אלכוע אתיא ה'פר זמר n" היעשי טוקליו
 תפסונ איהש ף'לאב ןוכנ רתויו .'א לכע ya וניבר
 ,יברעב ליכ םשה ןכו רדומ b" לוכ וא ליכ שרושמ
 : תורבו יל דומי b^ רמ יל ליכיל aes םירדנ הזמו
 רצויב n55 םשה אצמנו .לּוכָא םוקת :שירב הבר
 םילקש תשרפל רילקה א'ו לודגה ןטייפה לש
 mW" הלכהו «nb עבר תעבש רמע לכו :ל"זו

 :האסב דועו האממ

 .ליעל .וכרע y" אלבוא תחת ם"ט אָלְּכוא 5 *

(das Verzehren, Verbrennen) DEUS *ימלשורי  

 'שורי ןכו םירביא לוכיא i105 תוכרב
 .ד'ע א"מד ד'פ אמוי ימלשוריו imu ב"פ תבש
 : ט"יד ג"פ הטוס ימלשורי .חבזמה .שארב לוכיא

laut rufen, lürmen, Af. von) [*]b5N ^e: 

(aeo J* ְִּע"לב י == N53 Àj 

 םילהת םימשב םעריו םוגרת ^ (^ in,אימשב ילכאו
 ךיררוצ וגאש  y c+'ד  possהייחא] (.ךיקיעמ

(verzehren, (verdauen) verbrennen 59955 p 2 

 תוכרבב םירבד ולא 'פב ןוזמה לכאתיש ידכ
6o iiemוניאש ןמז לכ ורועיש המכ םימכח ורמא  

 הליכאלו םימל אמצ אוהש ןמז לכ אכה רמאו בער
 תואחסונב ב"א) ןילימ העברא ךוליה ידכ הבורמ
 ^| תוינשמבו ה'יחא] .(לכעתיש ידכ בותכ ןדיד

 ןייע  :וניבר 'סריגכ אתיא ימלשוריב «nu ילופאנ -
 ויהש ח"ספ ר'בו :ז"ד ד"פ תוכרב ימלשורי דוע
 ולכאתנ אלש :ח"כ דימת .חבזמה yy ןילכאתמ
 ,ט"נ ןישוריק :דּבָאְתִַנ ומעט הליאשהבו .ברעבמ
 (Gerzehrt, d. h. ausgegeben* תועמה ולכאתנ

 ימלשורי .ועבצ לכאתמ .ד"ד א"פ תבש ימלשורי
 'פ ר"שהש [wi לכאתנ ד"ע ג"כד ו'פ ןירדהנס
 אק :לַעּפְתֶאְבּו qns nns הלכאתנ sow : לדגמכ
 רימתד ק"פב תּולְּכּואָמַה ןמ [.ט"נ ןישודיק לכאתמ
 'שורי אמויבו תוינשמב ה"כו ה"יחא] (חייכר יד יא)

wb Yeתא דימתב ס"שה יפופדב לבא ,ג'ע  
 mb] שרפמה 'ייע אוה ס"טו תולכואמה

no Raumunmfang, d. h. das Verzehren,) nbw 

(Absorbiren des Raumes תַלְכָא : תוכימסב 

 6 ייכ האס לכ 'פב םיאלכב [עלסהו] רבקהו ןפגה
"bפ ת  nvאייו ,דצ לכמ שפותש ומכ ןפגה  

 תיב ול ביחרהל ךירצ ןפגה ש ר ו ש "s .ןפגה תפקה
ymהז  ^bר ' mousיכהדובתפמ אלו  

 mao) שי ?אל) 'כו ןפגה תלכא ןנת
 [ו]ןתשיפת אמלאד עבור תיב תדמב ןילוע
 6 עבור תיב תדמל ןילוע עלפה ןכו
 ^5 ה"יחא] .עבור תיב ול חינהל ךירצ רבקה ןכו
 ,Gerzehren לכא ןושלמ וא תלכוא וא תלכא

absorbiren)לּוּכ ןושלמ וא  (umfassen)ול חקלש  
 ם"במרה b "p^ ,הסיפתו תוטשפתה םוקמ ומצעל
 וטשפתיש המ ל"ר ןפגה תלכואו :" 'ב "יאלכל
 המ .b הצילמ תלכוא תלמו ץראה לע ויפנע
 ןכו .ל"כע .היפנע וטשפתנשכ ץראה ןמ הלכאש
 ב'ב mnen 3^ mss תולכוא תוחול המכ ןינעה
 ךכ תוספות : תולכוא ever" .ד"פ ר"דמב .ד"י
 םורדב לכוא ('א 'שמ (xe mue הנשמה ןושל
 + + [םש י"שרו ,ד"נ םיחבז כ'ג ןייע] nns המא
 y" 'ה ,ב'מ לאקזחי) םיקיתא ולכוי יכ מ"לב ףאו
 ,הירבט םוחתמ תולכוא ןינעה ןכו cw» ק'דר כ'ג

 vy] א"כד ד'פ ןיבוריע ימלשורי

m (!תליכא יא תוינשמבו תלכוא .חייכד ייאלכ יטג יוריב לבא ינשמב יוריב היכו ב"נש קייהעבו ר"ב יייכב , *) קר ה'יכ 
v33תתיטאב קפתסנ אלו ביה  nounןכו ןוניקפנא ע"ייע דמל ויפמו היה וניבר לש ורוד ןב תילצמ יר יכ  

 תעד לע קלוח וניבכ לבא ,ב'יפ ונילצא אובמב יייעו snb ,ןבלמ ,יא לחכ ,תלט יילופמא ,אילפמא yi ימשמ ושוריפ איבה
 ןוכנל הייכ )? .עבור תיב תדמל pow לכה ןפגל ךיישה עלסה ןכו ןפגה תשיפת לכ לבא דבלב ש ר ו ש אלש הנורחאה

visaביה  vbק'העו  yyם'יטב ר'ב י"כב (+ .הליחתכל ס'יטב עיפרשב לבא (יחוצפו הייד םש זיעל יישר  D'Dn V 
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 דד יִשּולְכַא - יִלְכא

 ךורב רמא םלשוריב ןיסולכוא האר ג'ע ג'יד ט"פ
 ןיפולכוא האורה : םש -- ינשמשל וליא לכ ארבש
 'שורי .ו"פ תוכרב 'סותב ןכו n םכח ךורב 'וא
 ov אסולכוא nem .ד"כר 'ב 'לה ד"פ יאמד
 ןיתינתמ יניכ ג'ע ה"סד ג"לה ג"ַפ םירוכיב ימלשורי
 [yy Yl ה"פ ןיבוריע ימלשורי .'כו ןיסולכואב
 היה ןיסולכואב הבורמ ןד לש cns mw יפל
 ט"כד ב"לה p" ןירדהנפ ימלשורי .הנורחאב עסונ
 .ןמת mms איידימלתד איסולכוא ןיחסא אל ב"ע
 םיטבש תיצחמ :ו"מד ז"לה א"פ תוירוה ימלשורי
 דבלבו ןיסולכוא תיצחמ . . . ןיסולכוא בור דבלבו
 ישילשה שדוחב כ"וד אתקיספ .םיטבשה בור

Cp»םשב ז"צשת זמר ט"ס םילהת טוקליב אבוה  
 ןיסולכוא שיש םוקמב [א"כפ אוהו] יתבר אתקיספ
 ט'כ ?^b ר"מש ןייע) 'כו יניסב לבא קחוד שי
 ,(אתקיספ פ"ע ןקתל שיו 'שבושמ םש ןושלהו
 ט'לפ ר'בב ey תאצוי אסולכוא לכ vb ר"ב
 לכ יל התא תסנכש תעב )5 p" םילהת ךליח םויב
 .[אפולכואב וברתנ ו"פ ר"מב .םיפלכואהו תולייחה

eig. AMes was hólzern ist, סנולכ=) סָנּולְכַא 2 

(Holzstück, entw. 00, oder 6 

 רדסב יאה וניברו .סנולכאה לע 'גו'א הנשמ ג"פ םיבזב

 ושריפו בתכ ותסריגכו .סנולכ סרג «0S7 תורהט
 .סנלכ 'עב וניבר כ'ג

 ןיסכלא N/D (essbare Eichel 06,)060) ןיִסֶלְכָא ,

 .ןיסכלא y iy spy "גה הזו ,ד"י ז"עב
 .סלכ'ע'ייעכ'גאצמנ ןיסל כ :ף'לאאלבו

 Feldarbeiter à ol) פ"לב [ישּולְבַא ל"צ]) יִשּולְבַא

 ישלח ידבע אל יאד [אזוחמד] ישולכא
 םירפס שי" QQUy מ"ב ןינמואה תא רכושהד ג"רב
 םיִפְתכה שוויפ .(* ת"יבב ישולבא ןהב בותכש

(ie Schulterirüger? bajulus)אשמל ןיגוהנ ןהש  C 
 ws ןהל רמא ןילעופ ראש לבא ישלח ולטבי םאו
 בשויל הכאלמ השוע ןקיר אבל ןועט אבה המוד
 ןינתונ Car ןובשח יפל ןהל יוארש המו .לטבו
 טומב אשמ ןעוטה לנס ינוי י"לב o^ ב'א) .ןהל

[Hebel, 6009%[שיש 08 ינשמ) םילכב ו"טפב נ"לו  | 

 ל"ירהמ לש ר"תמעב תואמגוד y wnvbow" םשהו =
 : i"5.] א'ח 1

 תורשעמ ימלשורי Grielesser. JU ע'לב) ןלַבָא *
 .ןלכא mm "y TY נ"ד נ'פ 3

 — Getreideschoppen Un f  פ'לכויִאְּבְִּבָא סא

 תויתואה ףוליחב =. 2 פ'לב אכלכ :
 xxMn י"למ ב"ר תעדלו ,'ב ךלכ ע"ייע ש"ירו 'ל =

(Hütte —6 ג'ס ךשנ והזיא 'פמ"ב  sesיחדקד יטיח היל  
 ה"יחא] (,רצוא [א069] יבילכ י"לב 'יפ יאבלכאב = =

 ןכו qup תיבו רדח תינויהלמןורתפיכ ילהוש וניא הז =
 םיטיחרצוא פ"לב 3272 אוה לבא ]45[ הָבְלְב פיל —

 ןכומ ma .ךי ר כ הלמה תארוה כ'ג הזו םימיח ןרוגו =
 'רו ילו יכלכאו אכלכ סרגש 'ב ךלכ 'עב וניבר "633 = =
 אבלכא דימת ס"שב ונינפלו .םימעפ בורב םיפלחתמ =

mיאבלכא + ץובקמו . y.ד"כ תינעת . parל"צ] היל  
 .אבלכאב היידש קיסאו יטיח ]3 ךלכ 'ע y" חוב =

 איתא mue" אבלכאב יתייאד יאמ לכ :םש
 ,יטיח sons אבלכא nm אבלכאד אבב חתפימל =

pau =יביצד יבלכא ןיתיש יעב יטיחד אבלכא .ו'נ , 
 'ו ב ר א 'ע y" .יבראו יבלכאד יטיחב :ב'ע מ"ב =

 חסונש הנימ עמשנ .ךכ ומצעב וניבר o םשש
 [.כ"ג וינפל עודי אבלכא |

 ,Schaar, Menge, Haufen) 6/0006, ם"לב) אָסּולְכּוא

 וליא 'פב וחשש חספהד 'מגב םיחספב |
 'פבו ^C תוכמ) ןילוגה ןה ולא 'פבו «ox (* םירבד

 ידי לאל שי ימלשורי םונרת ,6ו'ע תומבי) לרעה 2
va6 תושארב יב bןיאיגס ןיסולכוא 0/2  b'y 

 יירת בר ונממ לפנו ןכו [יןיפולכואו ליח יל תיא
 םיצו] .ןיאינס ןיפול כוא ^Gs o תומש 'ב —

TB. —[ןיאיגס ןיסולכואב ןוקפיו] (ד'כ 2 רבדמבו םיתכ . 
"Bןומה  npפב אנת .אסולכוא י"לב ' nam 

jw  )נ"ח mosaicיאובר 'סמ התוחפ אסולכוא  — 
 אסולכואב קפימ ינכ ואל ןנכר ,אסולכואב יקפנ יאו

A3אזולכא א"ם . ^bןומהב וז הריפחב יקפנ יאו  
 TU ןיאש  ,והיירהב ןנבר יקפנ אל C ,ץראה ימע <

 וז  .םיזבנו םידורי ץראה ימע Dy .תאצל םימכחה
 'מכבו <ח'ק b/2 הדש לבקמהד 'מגב העומשה
 שי יכ ,("ןישלבה לקמ אלו ןישלכה לקמ סורגל | תוכרב ימלשוריב ןכו ה'יחא] 0n» 272. ןיפתושהה

posר"ל ויו יזכב  iקפימ ינב ואל ןנברד אל אזולכאב לבא ייא יחסונבו ,ץראה ימע בור יקפנ יאו ע"פדב לבא רי'בו  
 ןכו )* .ךרעה תליחתב םג ןכ w va^ ייכב (* .שייע :זייכ wm רייתמעב ליירהמ הרעה יסקוב לש תועטו והנינ אחלכאב —

 .תשלב עיייע (* .הזל הז pa תתל יוארש המו ב"ה vas (* .תואשמ תאשל םיליגרה י''שריפב

 m/5 )* .םינפב ונודפש ומכ ל'צו םוגותה יקוספ ןויצב הלודג הכובמ עייפדב .ןירבוע ולא יפב תועטב now יפדב + *

E 

\ 
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 אתמכואב ארווחו ארויחב אמכוא :ח'ס םש .יתמכוא -
 אתוקל  aenיאתמכוא תב אתמכוא ,'ו תוכרב

 "יפ .אתמכוא ירמת בש ,ט"כק תבש 'יבר רפסמבו -
LU רכז 'ל לש םכוא ןמ הבקנ 'לב רוחש 
 * פ"לב) אָתּומְכּוא , (Gehwürzeתורחש םוגות =
 תלהק) ^ mea cop Ge 2רעש <

= gp ךשוח (n s הכי םראת רחשמ רחש םוגרת 
 פ"ל) ןוהויר אתולגד אתמכוא ) Gesicht c5») ,2גז =
  ^bםייפא פ"לב יור =ויר  "y.ר'תמעבו .אור 'ע =
E- תועטב :י"ת ב"ח ל"ירהמ לש. 

—— . (das Weiche, Grünliche 4 ע"לב) אָתוומַכֶא 

|o םוקמב ןיהוש תוניפסהשכ [^b] יבראד, 
bi" תוקוקרי ןהילע לדג הברה םימי דחא 

T. המבד ג'רב יצירחד אתוומכא ,הליתפ ונממ תושעל 
 ןיקילדמ  n2'כ  ^o 6ןיהוש םימהשכ אתוומכא

  piumןהילע לדג  seyתעצה ה"יחא] .קורי
 איה יאמ 'כו הקוריב אלו : איה ךכ ונינפל 'יגוסה
 םימ םונכ םוקמ :י"שר) יצירחד אתמכוא אמיליא
 אפפ ר"א אלא ...(תקלקרי ומכ ןהילע לדג

 םוקמב תבכעתמה הניפס : י"שר) אבראד אתמכוא .
 ,(ץוחבמ הילוש ביבס  תקורקרי לדג םימב דחא
 ךופהל ךירצו ונלש ךורעב ולח םידיש עמשנ הזמו

 רדסה  Cס"שד אנקסמ אפפ בר לש ךהש רחאמ
Eg אתוומכא :ל'צכו איה 

EC  כ אתוומכא "פןיקילדמ המבד שהמים 
T תוניפסהשכ ["פ]יבואד אתוומכא 'כו 

"| nnno ש"ע רצקה ךורעמ כ'ג הארנ ןכ תמאבו .'כו 
EC  תמאב אוה ןכו (יביוא ל"צ יבירח בכ'יו"ו 

 ורירפהש הז לבא ,ד"לו  oenןיב םיקיתעמהו
E. ר"ב י"כבו .ןוכנ וניא םיכרע ינשב ובתכו םיקבדה 
LO 6'.ע"ל הלמהו !דחא ךרע םהינש רצקה y» 

 "פב אוה ןכו המודכו תוריפ לש תקורקרי התארוהו <
RM . .)* ל'ז י"שרו וניבר לש] 

 רַמָכַא ( rülpsen, Speichel auswerfenםשהמ הנבנ - -

 ארמג ירוס לש  (Auswurfריפש ית ל"א
Cb) ןישודיק 'מב [וחיכ] היב אדש רמכא 'וכו 
A3 ורעג [^e] היב ורחנ סוכה ךותב pp "e 

 'יפ 'ג רחנ 'עבו ה"יחא]  joya=ארמג ס"לבו .רחא
"bg לעפה רזגנ ונממו חיכו קור תאצוה ארמכ 
 רמכא ל"ז י"שריפ הפי ןכו .לָעפִא ןינב אוה רמכאו :
sich rüuspern, husten ר"ישומ תחת ס"טו ר"יטוש 

+ [tousser צ"לב 

E. 

 חע

 (םידבכה םירבד םיעינמ וב רשא לקמו טומ םילבסל
 אזוחמב ךלמש אבר אתתעמשד ארמד עדו ה"יחא]
 השילבאו איה 'יפרפהלמה תאז רובעבו לבב לש ריע
 הפיו בוט Nb" המו ,אוה המדא ewm" ערוז פ"לב

^pהמ ד א יר פו ח הלמה 'יפש 5^ ם"במרה לש , 
 איגוסהב ש"ארה 'יפש ומכ הז לע הרומ ןינעה םגו

^Dןאמ יאה ל'זו 'ה  "vis TONTאתדיבעל  ^b 
 וא שוכינ וא םהל ריכזהש העורי הכאלמל
 יפולכואו 'כו והנינ אזוחמד יסולכואכיאו 'כורו די ע

sauאיה תעטומ 'סריג שארב יסולכואו , 
D3Nאָמַכּוא פ"לב םֶּכוא=)  Gehwarzימכוא  

 PA .האירהד nin תופרט וליא 'פב ימכוא | =
 איריצב אה אמכואב אה אישק אל ?mo ר"א ,(וימ
 אלייא הנמד  ['מגב] ןימומ וליא לע 'פב תורוכבב
 ר"א «CX המהב «pe תלפמה 'פב הדנבו ,('מ)
 ,איקל אמכואב ארויח איקל ארויחב אמכוא אדסח
 אצמיש רוחש רוש 'יפ ,6א' רמוא ש"ב 'פב ריזנב

paארויח ןבלמ תוחפו אוה עורג רוש ותוא םינבל  
 הכמ רוחש רועב אצמיש ןבל םתכ איקל אמכואב
 j25 םתכ nw השענ ךכיפלו nmn רוחש רועב
 אל w/o ומכאתנ Now אלא ונש אל אבר רמא

vwאלא  ^b annon) sovןושלמ ומכאתנש  
 תא איבמ mn 'פב nnb. ןושלמ ומחפתנ ,םכוא
 רוחש רעשו םוגרת ב'א) 6ו'ט הטוס התחנמ
 םיחספב ןכו ה"יחא] ,(םכוא רעשו (א'ל ^o ארקיו)
 הבקנ .'לבו (איתפ 'ע 'ייע) אמכוא איתפ .ח"פ

 ]^55 'ייע אתמכוא
 ימלשוריב ,Gehwürze) .םדוקה עמ םשה) אָמּוּכָא *

 ןיקילדמ רמד המ ד"ע ד'ד 'א 'לה 3/5 תבש
 : ח"כ תבש ילבבו ש"ע טפנב ל"ר .אמוכיא ןההב

 ןירדהנס ימלשורי .E) א. (eines Dorfes םּּכָא *
Yon "bשיא הדוהי 'ר ןב ש"ר ג'ע ט"כד  

 ,(6' סוכא בותכש ס"יו .םוכא רפכ
D2N) D'2N *ס"לב  (schwarz,ןיטיג ימלשוריב  

resםיכא + . . םיכא וג קימס ג"ע ח"מד  
 תומורת ימלשוריבו 6: ט"ס ילבבב ןייע) קימס וג
 ...םובא וג קומיס .ס'טב אתיא :מ'ד א'פר
 ^3[ סאו םּוּכא וא םיִכָא ל"צו .קומיס וג פובא
 435 boasly'5 wm ps" ל'צ זא py ת"יבב
 D» ק"מ ,ehwarz) הבקנ ילב ס"לב=) אָתַמָכּוא

 יפל) א תמ כו א אתרב היל הוה יביב בר
 אתלוגנרת :ז"ס ןיטיג 6: ג" םש o1 יייע ,ק"מ י"כ

(iדצ ץראה תואובת ורפסב ש"ירהמו  n'/Dרפכ סרג  D'àNימחלמ ןופיסויב רכזנה סיבא רפכ אוה ותעדלו  ommיח ,יה  

 ימחלמ 3 5 151 המואמ 'יל לינה םוקמב ןופיסויב לבא b/b רצ דגאל עגילייה סאד ,יזנכשא תקתעהבייא ןכו ןוילעה הדוהי ץראב אוהש
 לש ןוקית יפלו (? .ה'פ יוחנמ ם יח א רפ כ ny me אוה ילוא יתעדלו an דצ םינוקיתה חולב ןייוצמש ומכ n יג ,ג
 וניבר ^3 חונ וז הרזג vy )? .יצירחד אתוומכאל קר םוקמ הארמ היה ןתנ וניברש כ"ג אחינ ךורע "33 273 ייאש ומכ ע'יפד

j^ miaםהש  ^oאתמווכא היהת הנוכנ רתויה ייגה תמאבו הכורא הרבהל , vix)אתמקוא ייא תבשל פייא  "yסייד  
 ייל לע ןויכש הארגו כ'יע ייל ב הייכו שב. םוקמב בר ןמז ההוששכ הניפסה ינפודב לדגש תיקורקרי בתכ כ"כ לעבו (+ 0^ רצ םש

 aa לכו םילכה ךולכיל יפ 7
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 כ"ג 'יא 33 'יפכו ,אננרווכא תחת ס"ט אוהש
 .[ק'מל י"שריסב

5 w bethürt, nürrisch, 2*(* פ'לב) אָסּכָא 
(unvernünftig, dumm,אסכא אבלכ אשא  

 בלכ ןקז 'יפ (.ט'ס ןישיג) וזחאש ימד ג"רב הלוגנרת
 .[אשא y^p ה"יחא] bun הטוש

 Brühe von Essig, Salz und Fischen) ןּורָנְסּכא

(6E ovragovיקלשד אימ ןורגנא , aga 
ienתוכרב) ןיכרבמ דציכ שירב יקלש והלוכד  ^ C 

iemתועונש) לכוא אלש העובשר 'מגב תועובשד  
 = יל"וטיב ל"צ] Combos ז"עלב יקליס p^ (.ג'כ
 קילשלא לאעמשי ןושלבו Mangold, bietola] ט"יאלב
 יקל והלוכ ['א ןורכנא 'ע ןייע Mangold i ע'לב]
 י"שריפ ןכו ה"יחא] .םיקולשה םיבשעה לכ לש ['יפ]

ys 5לאעמשי 'שלב ןכו ל"כע קולש קרי  Qi 
 13/71 wn ב'פ 'ש ' ide" ימלשוריב דוע אצמנו .קרי
 ,ןורגיסכא אלו ןורגינא אל תותשל ותוא ןיבייחמןיא
 ,ןירוגסקיא אתיא ,ח"לד ב"לה ח"פ תיעיבש 'וריבו

 .[וכרע y" ןורגיסקוא ל"צ

(bedaehter Gang vor dem Hause, 

 ( Halle, 550806, exedraםלוא תינבת
 ,(:טיכ תוחנמ) הבר ץמוקה 'פב םינק העבשד 'מגב

  messק"פסבו ,(.'ח) םיחספד ק"פב תקדבנ הרואל
 (.ה"צ .ג'צןיבוריע) ריעה תוגנ לכד 1031,60( הכוסד

 ךכיס  xyיכוסב 'טגבו .ןימיצפ הל שיש הרדסכא
 הכלה התואב (?^ "vy :n(:ד'צ :יצ  .היכ ןיבוריע
 .העקבב הרדסכא  camןיפתושהב ןיקלוח ןיאד

 ( 6" 33הבו ץמוקהב תוישרפ ינשד 'מנבו

C אתימור הרדסכא בר יבד הרדסכא, C25 (תוחנמ 
  ^bןושלב [.ש"מו ע"ייע] הדילפסיא אוה הרדסכא

 ןפודו תונפד שולש ול שיש תיב אוהו דומלת
 רקיע לכ תפפוגמ הניא תלד וב ןידימעמש יעיבר

 לש ובחרב אלא  maהמא ול ןישועש םימעפו ולוכ
 רסח ןה ןאכמ םיצפ תחא המאו ןאכמ םיצפ תחא

 'מאקרכ רתי ןה  penתוחנמ)  (nןימיצפ ןתוא

 רוטפו תיב ירקימ אלו ידיבעד אוה הרקתל קוזיח
 ןיבחר ןימיצפ הל שי בר יבד הררסכא .הזוזמה ןמ

 ומכ השענש דע הברה  maבר יבד ןנירמא ןכלו
 אנורדניא ל"צ] אנורדיא  "pאוה אילעמ [ןורדא 'ע

NTIDSN 

puא"לל ןויכו רטיישניימבוה םייס  vss m3 dרייבו וייו יייכבו ,דייל  pony:ןובא סיטב ע'יפדבו ,ןווכא ביינש . 
 יסונבו אתיפור ס''טב ר'יפרב (* ,יטילב ע"כרו י"כשבו םילב רייב «v3 ונינוקיתכ לייצו דיל י"כב ה"כ (?

 ,ימור םשמ םשח ראות אתימור לש ייפו  ןייידוי ת"יבב ס"שה

ue. J2N* 

(so, also. 2N ס"לב ןָּב papam poN pe 
 = = תוכרב ימלשווי  v8 yeדיבע שנ רב ןכא

 = רמא הכו ר"ע ז"טד ב"פר האיפ ימלשורי .הירבחל
  quימלשוריבו  snosימלשוריבו .: ב"לד ה"פ

AM רמא אוה אכו ד"ע ג"לד ב"לה ב"פ תיעיבש = 
 = ו"כד ב"פ תובותכ ימלשוהי  ryתרמא לומתא

 ימלשורי .ןיכא ןיד אמויו ןינא  p:ט"לד ה"פס
eb בתכ ןכא : ב"מד י"פס ם ש qe] mm ןיכא > 

 = א'פ םילקש ימלשורי  ne wnומיכשה ןכא ר"ע
Amen : 

Essenaufseher, Tafelmeister.) 1221328 (MN 

  UE,ם"למ  yyשיר יבד (אננרוטא
 = ק'מ) ךפהש ימד ג'רב אתולג ^ N'O C2.ירגנווכַא

 | כ"ג דיעמ הזלו ג"גו ו'ו י"כב ןוכנל ה"כ ה"יחא]
 ורמאבךךומסבְךורעה : ^bפ"לבה'כו .רגנוו כא 'שתב

 = (אננרוטא ע"ייע) ושממ «' nטמשנ םש קר ר'פדב
  ^w Dassאכוונרי  י"שרב ה"כו ירגנווכא ל"צו

  ₪9'פדב ה"כו ירגנרוכא ב'ה י"כבו 'ציניוו
  "PBםש קר 'מ "23721 ו"יו תטמשהב קר 'ציניוו

 ת"יבב  j^mירגנרווכא ( "yםאו,(,ח"י רצ ק"מ ס"ד
OU .2= | פ"למ ורזגל לכונ זא neg הזה חסונה 

 ₪" בישומ  premתעדכ הזו לישבתה לע הנוממו
 אבוה י"שר לש ונוקיתב ל"שר  ysםגו .אננרוטא

 אננרוכ אוהו יגנרווכא ל"צ ירגנרווכא םוקמבש ל%
 'פדבו .אננרומא ע"ייעו רגנאוכ 'עב וניבר איבהש

 "יא 'פו "מא"  D'b3ג'ונבו .ליסב 'דב ה'כו ירגנרבא
n^ ב'עס n^ ק"מב לבא םש י"שרב ה'כו ירגנומא = 

 בורקו ארכנוא י"שרב "א ומצעל  mbיתאצמ
Di ש"ע יראכנוא b^ דומע מ'הוח .'כלה 363182 

  pmק"מל י"שר י"כמ לבא .ןנרי ^ mלילעב הארנ
 | 'ייעע ? Dדצ םש  (wbטמשנש  bsינאו ןמ ןינעה

 — ,[איה רפוס הזיא תהגה כ"או דומעה ףוס דע יתעמש
  ^Bהרבשנ םאו והייתדיבע דבעמל תונחלוש ירדסמ

 < .הנקתל ירש ןחלשה לנו  "bאוה רַנְנווַכָא תובושתב
(woes פ'לב ןחלשש .ךלמה ןחלש לע הנוממה 
Lr Ol eros Ol3-y/bs .א Vul, v. Fig. Y. f 
DI ילב אוהו ארג ל"צ ה"יחא] .ראנ n 

 = ,רגנווכא תמאב לבא .אירטרט יכלמ לש. .םש = =
AS an ןחלש אוה ןאוכאש תחא הלמ y 

 אגנרוטא 'ע דוע 'ייע .הביתה ףוסב ןוימדה תרבה אוה 3

Hofmeister. | 
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JD9N — ארֶדְסְכִא 5 
- [geschützt 2^ ^2» y'b3'3 סמסמ yy n^nw] 

 לינורוק י"כבו .סוגלסכא ילכ .ז"צ תוחנמב ןכו
 סוגלסכא ל"צו םיגלסכא ילכ 'םריגה הגיגחב
 !ןיסגולבא 'כנימ י"כבו םיגלסכא ס"טב םיסופדבו

Dyסומולבא 'ע דוע 'ייעו ,ז"מד ]. 

D'b3 vielt. Korallenbinde) Yop3s*אלסּכ  

(Koralleאמטסאהו ולפכאה םיאלכ ה"פס אתפסות  
L[Kopfbinde, oz£ppa]םיאלכ םושמ ןהב ןיא + . , 

 <  איצוה אתפסותה ידיל אב ברקמ שדח התעו
 ל'הזב an pus^ לדנאמרעקוצ ברה "5 ey" רואל
 אמטציאהו mus םיסילכהו ןילוהא המהבהו תמה
 םיסילכה םש תרחא ^« םיאלכ םושמ ןהב ןיא 'כו
 יפל יכ וז ^33 ריהב רוא יתיארו ,םיגרגה םש דועו
 אמטציאהו םיגרגהו דחא ןינע םיסילכהו ןילוהא הז
 45! gb אוהש רורב 3^5 ןילוהא תלמו רחא ןינע
 ןושלב ה"כו mena םיסוס תירואו cpi תפר 'יפ

yy mםיפילכ וא םיסילכ שממ ןכו ,ריירוהא  
 רבד לכו תומהבל רדגו רקב תפר B^ וי "לב
 הממ ה"כ יכ היארו Viehstall, Schuppen. א"לב
 וא םיגרגו ;םיסילכהו pns המה בה חתפש
 גוח b xíoxoc, xp(xoc "b^ ד"פל םיגרג בוט רתוי

 אוהש אמטציא Dy הפי הלוע כ"או לוגע רבד לכו
 ,הלוגעב שארה ביבס טישכת

(schnell, rasch, 6006 mit ל=ןֶסְכָאְל jp3N 

 יכו ןסכאל ל"א ל"פ 'בר 'קיומ איבה וניבר
 = ילהש ומוקמ ןאכו ב"ר ש"ע איה י"לו רתלאל ^5

 :תישרש הניא

JD3Nפ"לכ)  (Stange, Axe, 959%, NJDZNפב ' 
 ps" (:א'נק תנש) ןיצמעמ ןיאד 'מגב לאוש

 פא b" ,םיקומ Np ימוקוא יאדרגד אנסכאכ אלמ
 גראה דתיה 'גרתו cuv רונמכ לוחכמה השוע
 רונמכ 'גרת ןכו .יאדרגד ןסכא C^ "e יטפוש)
  ןסכא n) ,יכ Y3, ואיי 'א הייד ,יז ?or ,יא יאומש)

 /3 יאמש) םיגרוא רונמכ ותינח ץעו .יאררגד
aesןכו 2/9 יאד רגד ןסכאכ הי תיפוזרמ )€^  

 י"כב בותכ יתאצמ 'כו ץעו ןמ [T^ DIN ,(י"לב ומש
 אע א ביתכ 'גרתב ונינפל לבא רסח י"כ ראשבו ר"ב
 ונפל תבשב בותכ ןסכא nnm ,היתינוומד

N2D'2N2פ ןכו דבוכ יולכ 45« עילב אוהו " 
 ז"'עלב שלב"ושניא םיידרג לש דבוכ ?^b י"שר

Weberbaum, fr. ensuple, ensoupleauי"כב לבא  

 אנסכאכ D'M י"כב ה"כו ןסכאכ וניבר ^25 N" י"שר

 G]4 דיפק ס"ד) יאררגד

 םינטק ןימיצפ אלא הל ןיאד אתימור moss אלא
 םלועה «Gn .היכ ב'ב) אינתו nns המא רועיש
 ,ךכוסמ וניא ןופצמו המוד .אוה הרדסכא ןימכ הזה

"bןימיצפ הל שיש הרדסכא ג'ע ךכיס  pa» 
 חורב תחאו תיברעמ חורב mms תונפד יתש השעש
 שי םא ןהילע ךכיסו הרדפכאה חתפ לע תימורד
 ןפודכ ןימיצפ ןתוא בשחנ ןימיצפ הרדסכאה חתפל
 יפ הרשכ 'א ייבא ןימיצפ הל ןיא הרשכו ישילש
 אתיחפא 'יפ .ארדסכא שארבש םתוסו דרוי הרקת
 הכוס ('ר ח א b^ .ארדסכא לש תיעצמא ןפוד הל
 תונפד יתש הל שיש ןוגכ ארדסכא ינפל רצחב וז
 חורב הרדסכאו םורדב תחאו ברעמב תחא ןתכלהכ
 ןתוא ןייחל ues ןימיצפ וז הרדסכאב שיו ןופצ
 הל ןיא הרשכו קחוש חפטכ ןיבשחנ ןייחל ינש
 'א ייבא ירמגל חותפ הרדסכא חתפ אלא ןימיצפ
 אוה ולאכ ןליאה שארבש הרקת יפ ןיאור הרשכ
 הלופפ 'א אבר ,הרשכו ןפוד אוהו ץראה לע דרוי
 jp איה יכ רמאת יאצמאה ןפוד תחפנ וליפא ^5
 'ג םיטפשש) הנורדסמה םוגרת ,'וכו הרשכו ןובשחה

Grהרדסכא , Cב"א)  ^pלודג רדחו םלוא י"לב  
 הרדפכא תרוצו ה"יחא] ,(תואסכ םש בישוהל ןכומ
 המ ינפמ : ט"כ תוחנמב ןנירמאדכ התיה 'ה ןימכ
 לכש ארדסכאל המודש ינפמ א"הב ז"הוע ארבנ
 א"פ ןיבוריע ימלשוריב jy 'כו אצי תאצל הצורה

nsהרדסכאכ תישענ אוה ואולמל ץורפכ . , ג"ע , 
 הצרפנש הודפכא ד"ע א'נד א'פ הכוס ימלשוד
 יפל אררסכא 77 א"פס ב"ב ימלשורי .האולמב
 דימת ,ןינב לש תואררסכא 'יבר רפסמבו ,םדא

 [,שרפמה ,ח"כ DU יייעו : ח"כ

Würde, Ehrenbezeu- 60/00 אָמְויִסְּכִא ₪ 

(ungםילהת שרדמ  menmךפאב לא  
 אמויפכא םילבקמ םירחא םדו רשב ךלמ 02/0 ינחיכות
 ןימויסכא אלא שקבמ יניא ינא] ול םיטישומש
 .(דובכו הלודג הלעמ י"לב 'יפ np] יתלפת 'ה ילש
 רומזמב ןוכנב לבא אמויסנא ס"טב (i02 ה"יחא]

xvיוכו הכותב ילש אמויסכא ןתת לא ], 

(stark, 20009( DY3DN תחת פ"מ DYD2N" 
y םויקא סרוג vam 

(Absehiedsrede) ןּויִרְטיִסְבֶא ל"צ ןיִרּוטיִסְּבָא * 
 ןייע  "y.ןוירטיסגא

  DIODSNנ\ (ilzern, (6ילכב אלא ונש אל
 םחלה יתשד 'מגב שדוקב רמוחד ג"סבסגלסכא

 הגיגח)  uy ^p Cra,יריקידסמיסמיצע יליזד סגלסכא

.Saal לאז א'לב םייס z^ p23 ms (!ק"העו )* .רסח עיפרבו ,ריפרב  
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 יוריע v^ .הבולע אינסכא ןהה : ג'יד ט"פ 'כרב
 ר"ל p^ vpn .תרסוא הניא איינסכא : ג"כד ו"פ
 .אפוג וגב אוה אינסכא ואל אתבולע אשפנ ןידה
 אינפכא שנ רב אתא 75 vni 'פ הכיא 'רדמ

 [.ןוכיניבל

OVirthin, Gastgeberin) R'2D2N 3*ז"פ מ"ב , bsp" 
 םעפ +: ג"נ 'בוריע ..ולש אינפכאב םדא

 רסמ ד"פ ?vw .תחא אינסכא לצא יתחראתנ תחא
 .םיחרוא תסנכמה הבקנה e^ ,ולש אינפכא לע ושפנ

cvy GFEremde) DY3D2N*תוינפכאב רג :ו"ל  
 שיא 'ד ה"ד ד"פ חלשב יהיו אתליכמ

 ןכו תוינפכא קפסל אלו pub לוכי וניא : המחלמ
 ומכ תוינפפא תחת פ"מ vb זמר חלשב 'קליב
 ,תויניספא קלחמ 'ב N/ תיזח 'מב ןוכנ אתיאש
 וניזאה 'קליו ח"כש D mb^ ,ב"ל םירבד ירפסבו
 y" ,תוינופפא nnb םינתונ ד"ע ח"שד ו"מקתת זמר

 .ה"יא רתויב ירוביד ביחרא םשו אינספא 'ע

 ,א"ס תסריג תוינשמכ 'א ,נ"יפ םיעגנב "112027
 אידכסא וא אידקסא תחת אוה ס"ט לבא

 ,אירקסא 'ע 'ייע

(Quartiermeister,  ;60- אָכְרּפ יאָנְסְכַא ג 

map] פ' p' "v" mapoX oc) 

 אכרפ אינסכא ןידה Q'y ג"ד א"לה ג"פ) דכה תא
 דיקפ י"לב 'יפ .,הינודחשימ ירש יאמור ןותיי אל רע

ponenג"ונב ה"יחא] .אבצה ישנאל ןולמו םיתב  
 [,הינודשחימ ס"טב

 Schwerdtfisch, 50406 Lewy- DN'DE'D3N) שנע

Sohn Z. d. T. S. 259)רוהט גד ןימ  

 [.םאיתפסכ 'ע כ"ג יייע ה"יחא] ,סנומא 'ע 'ייע

 ITYD2N '( =י"לב הרכסא ומכ 'יפ'א) ;6006066
in Bausch הרעשהבו דמואב= % 

  und Bogenע"לב 'ב . (Verlust, Schaden aלכ

 םירבדולא 'פב יא מ ד ב bebo" ןרכומ אוהש ןמז
 רשעמ ןידופ ps ,(ג'ע vos ג'יפ יאמר יורי ןכו 'ה יב'יפ)

 Cá דיפ שימ) תוריפ own 'פב ש"מב הרסכא ינש
 p" יייפרו יפ D^ טיפ 3^ זיכ p (א רפס ףוסב

 תא ןידופ ןיא (א''ע טיצקר זיערת זמר יקיו יקליו וו"פ

 לוקש אלו דודמ אל וניאש רבד b^ .הרסכא שדקהה
 לאעמשי 'לבו .דפפה "^N ,הרסכא ארקנ אוה

 ןושאר 'יפכו ה"יחא] .(ע\-=-) הָראָסַכ רספהה ןירוק

NJD2N 

Gast, Fremdling N'3D28 (ס"לכ 'N2D2N .N2DON" 
(voc, "53השעיי : כ"ד 35 'וריע 'ורי  

 ןיליכאמ ה'פס 'יעיבש אתפסות ,רתומ אהיו אנסכאכ
 ץובקהו ,(אינסכא 'ע 'ייע) תיעיבש תוריפ אנסכא תא
 ןינסכא לכ . < , ןיאנסכא ינש הנשמב 'ב mp ןילוח
 יאָנְסְכַא :ז"ט ןיכרע — .ז"כפ 'בר 'קיו ןאכ שיש
 als Gast -auf- JD2N) לעפה רזגנ הזמו ,יארקאד

nehmen, Eevio)ז"טק 'מזמ 'ילהת 'רדמ  n^תא  
 Dan לעב לצא ןסכאתנ : ילוק

I —אָיְנָמְבַא  Eévoczucdoróc)יפל  

 ןיפתושה 'פב התוא ןיקלחתמ םדא ינב = =
 אינסכא לש לבז p C" א" 2( ןיקלוח ןיאד 'מנב
 npn אלא min לע תוחמל לוכי pw םדא לכל
 ה"יחא] nne יפל קלחתמ רצחבש לבז לבא הכז
 y" ל"ז ח'ר לש שוריפכ אוה וניבר לש שוריפ
 לבז תלמ תנבוסש-אינסכא ה"ד םש ב"ב 'פסות
 יפל תקלחתמ רצחנש לבז) ןושאו ומאמ לש

 םדא ינב יפל אינסכא ינש רמאמ לע כ"ג (םיחתפ =
 י"לב הלמה 'יפו .ב"בל v5 ה"מגר 'יפמ חכומ ןכו יו
 'א ,'ג יאמרב- ןינעה ןכו .םיריכשה המחלמ ישנא
 ,יאמד אינס כאה תאויאמד םיינעה תא ןיליכאמ
 ןינעמ ילואו .הלמה 'יפב וקחדנ ל"ז ^w ם"במרו

 .[אנסכא 'ע 'ייע n'eb 'יעיבש 'תפסות ל"נה

( Gastliche Aufnahme, 116206186. N'3D2N 2 

Gast, Fremdling)ןיכרעב שי פ"םב 2  

Cr)רמא בר אינסכאב םדא הנשי אל ןכיה דע  

 וילכ ול לישפיש דע רמא לאומשו האכה דע
 םגופ יאנסכא רמ רמאד המל ךכ לכו 'כו וירוחאל
 ורמאי ולש אינפכא םדא הנשי DR ^D ,םנפנו
 תא bx ולבוסל לוכי היה אלש תיבה לעב רעוכמ
 תא לבס אלש היה רעוכמ ורמאיו ומגפי יאנסכאה
 N'3D3N p/53] ה"כו [Ecvía י"לב p^ ב"א) .תיבה לעב
 ,חראתמהו חראמה ארקנ אינסכאו .םיחרוא תסנכה
 יישד (G^ 5 xw חתפא חרואל יתלד 'גרת
 YD: 'וכרב ,הברה ןכו ה"יחא] .(תיחתפ 830285

inbיחספ .אינסכא דובכב ' in^pםהמ לכק  
 אינסכא לעב ןימינב א"יפ יתבר 'תקיספ +אינסכא
 אינסכא לעב אב Yp זמר won 'שארב 'קלי .ולש
 ט'ב .אינסכא לעב 'ע דוע p" .ח"בקה לש"

 תוכרב v" .הלש אינסכא לע תרזחמ הרות .ה"פ
3Bר"ב .אינסכאל קיפנ הוה דכ : חד  ybןיליאל בה  

 'ורי — 53230 ושענ אינפכא ה"לפ ר'מש .אינסכא

v33 (!הרדסכא סייטב ר"בו ביה . *) ירפס ס"טב ע"פרשבו .תאזה הלמה הטמשנ ר'יפדבו. 
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 < [אפכואד יכג ג'ה אפכואד אכג רמימל ךל תיא יאמ

"SN = 

 אמטמ ףוכיאה [כ"פב ב"ב] םילכד אתפסותב ןנתו
 בכרמ אמטמ ולש [תופתהו ל"צ] (סופתהו) בשומ
 חפט nimi היה bw ןידדצבש תויפתה לכ ראשו
 'ופותהו אתיא ב"פ םילכ ב'ב ונינפל ה"יחא] .ןיאמט
 לש סופת nin ל'צכו ולש mem ל'צו 'כו ולש
 ,'וריעב וניצנוש 'פדב אתיא ןכו ב"ה י"כב ה'כו וניבר

menm255 אמטמ ולש bתויפתה לכ ראשו  
 המ םיאמט חפט «man ויה םא ןידדצבש
 אב"טירה wenn ןכו +('בוריעב ונלש םיסופדב רפח
 יס ארפסל ייפב ד"בארה דיעה ןכו אתפסות יאה
 ,נ"כפ םילכ p men" חסונה ןאכד ד'פ םיבז
 b/» menn פרג bw 'ילכל w'm m'en יעו 'ג

manומכ אוהו תיפאת  ^b menףכוא לש הסכמ  
 ילב אוהו אחשרמ ע"ל y" ושריפ 1^ ט'ךסל ג"הרו
 וניבר «wv ףכוא לש הסכמ 'יפ £^ קפס
 am דבל 075 ^35( לאעמשי 'לב men 'עב
 ןו"צרא זעול .ז"כ 'וריעל י"שרו mon לש הסכמ

argonתעב ודיב זחואש ץעה אוהו ,םיובלעטטאז  
 .[ןאכד 'עב ח'ו «wwe אוהו בוכול הלועש
 םינותגה םיצעה om תונוזה תויפתה 'רפמש שיו

voyביכ יא  םיכלמ) ביתכדכ םינפלמשו רוחאמש  
 ופטנש ככרמה C יצע nm וצחר תונוזהו (ח'ל

om jsגרסה ירוחא אוהש ץעה ףוכיאה ^5  

cienל"צ]  [menmודיב זחואש וינפלש ץעה  
 םיסנ 'רו .ל'ז ח"ר b^ הז mo הלועש .תעב

^b 5^בשומ ונייה בכומד רבפד ןאמל ונישקהו  
 (רמאד) בשומ ביתכו בכרמ בותכ אתיירואב אהד
 ףוכיא וניאו בשומ ונייה ואל בכרמ [אמלאד ל'צ]
 הילע הידי תיחמ ביכרד ידהבד אפכואד ארבג אלא
 וב ךמופ אוהש Saitel cr] ע"לב] הגרסה אוהו
 ארקנ ףוכיאה לע וא הגרסה לע בכורו אוהשכ
 ארפסב אנתה שרוד הז ןיעכו ה"יחא] ,אפכואד ארבג

"bםיבז  m'bp ̂ b Ye35 רשא vאמטי בזה וילע  
 בכרמ ל"ת בשומה לעו בכשמה לע בכר 'יפא לוכי
 איצוא אלו ולא תא איצוא בשומ אלו בכשמ אלו
 ףכואו ףוכיא — .דחוימה בכרמ בכרמ ל"ת ףכואה תא
 'וריב ומכ דחי םהינש ואצמנו יברעב ומכ איה תחא
 אצוי ינת ןכ ףוכיא ןינעל ףא : ז"ד ג"לה ne תבש
 'וריע 'ורי ןכו (.גינ תבשילבב 'יע) ולש ףכואב רומחה אוה
 ילבבו .ףוכיא אלמכ ףוכיאל ףוכיא pa : ט"יד א"פ
 ץוכקהו pus אלמכ ףכואל ףכוא pas 'בוריע
 : "מ 'וריע ילבבו : ט"יד א"פ 'וריע v^ ןיפוכיא

 בפ

wiלש ןוילג לעבו ש"מלו יאמדל ם"במרה 273  
 אוהש הרכסא ל"צו רקיע ל"נכו ,ב"ערהו ל"נה 'קלי

wpהמעטש הַרְכְסֶלֶא 'ביתמ  "bsאלב ,דמואב  
 .[ןובשח

CYerbannung, Exil, :009( N'Ymp3N ₪ר"קיו  

 (n^B) ורשבמ בז היהי יכ שיא 'פ

 ייפ ,אירוסכא ןתונ ה'בקהו (' אירופכא ןתונ ד"ושב |
 .חולשו תולג י"לב

! . 
neףָכוא . newעלב  JST QUI GU 

Esel - :אָפָכּוא ס"לב  

 המבב תעדרמב אצוי 'מגב ףכואב אל לבא 61
 העקבב התנחש ארייש 6. ג': תבש) האצוי המהב
 ןיטיבעב [ןיפכואב ל"צ] (ןיפוכאב) ןילמגב הופיקהו
 C אפכא C, ויט (y אריישד 'מגב ןיבוריעד ק"פב
 ,6 ביצ (pu וריבחב לבוחהד ג"פב ךיבג לשומ
 ךיירק Tun ןנבר west sms ונינפל ה"יחא]
 המלוהל השק ene non .שומ ךיבגל אפכוא ארמח

wmעד לבא השרפל קחוד ל'ז  pon ovaךל  
 ישניא יומארד איה ךכ ד'ע א'כר מ'ע זמר ךל

TUp punאפכוא ארמח   wanךיבנל . 
 קפס (pe .םש ק"בל מ"טשבו יריאמהב ג"הכו

mss busךייש ךיבגל תביתמ 'ל  n$nb 
 ,וניבר סריג הזו (vu לשומ אפכוא ל"צכו שומ
 ךכ טלוש רבכ רומח ךל ארוק pun ew 'מולכ
 ימגב תואיצמ ולאב ףכוא uoa רומח ,[ףכואה"
 הלעב ךלהש השאהד ג'רבו 612 12( הלמשה ףאד

COP mesaינענכ רבעד 'מגב ןישודקד ק"פבו  
"y Di)ביב  ^b Cyםיצע לש ףכוא  nniלע  

 yy יואשמה ךוכיח עונמל ידכ רומח לש תעדרמה
 6 ףאכ ל ארקנ לא עמ שי 'ל בו רומחה
 ה"כ = 281 ,)9| 353 עיל wm ה"יחא]
 ארקנ 'משי 'לב "יא .ר'ב י'כבו ,ד"לו וו 5$
 קוחמל «vw לבא !vL ע'לב sim גרסל[א]
 וניבר ןושל רואיבל yn ob ךיישו ןאכמ
 איה י"כ רפוס לש תהגה קפס ילבו ,הגרסה אוהו
 יברע 'שלב תמאב ומכ 'ג לע הדוקנה היאוו
 asp qub] לש | וקומינ .בטיה עדי  רפופהו

imארבג בכרמ אלא 6"כ) ןיבועמ לכבד  
 ה"יחא] bp me mb ביכרד ידהבד .אפכאד
 ףכואה אינתד אפכואד אבג אכיא אהו 'תיא ונינפל
 דימלת 'יפב בתכו .בכרמ אמט ספותהו בשומ אמט
 בשומ ונייה היוליע ביתיד יא ד'ה ל"ז ח'ר 'ינ אב"טירה
 .(ןיפכואב ל"צ ןיפוכאב ליעל סרוג וניברו) תופכוא | אלא בכרמ ביתכו בשומ ביתכ אל ימ ךימעטילו

 וניברו W/D ב"ח ריימב ז'ימירו רוד ריעב אראל יר ד'ר my às אירוסכא «b/bs m הירוסכא n^5 היריסכא ג'ונב ('
 .יניפ CON 'ציניוו ידבו ישמא יפרב ה"כ (3 .שרח cy וליחתה תועטב (ana oO ריפדב (? .שיע א י רח וס כ סרוג

 ו א יי
 א יירש



 sa אָנְרְבִא" — ףָּכא
 הביתה האצמנו — .'כו לבא םהל תפכיא ןילפלפו
 ז"כפ vw ןכו .ליעל 'ייע .'ממ"ב ness ^ אלב כ"ג
 ד"פ ר"קיו .רובצב יל תפכאאל .. ,רובצבול תפכא אל
 ne ^v .mmp ינא יתחת אל םהל תפכא המ
 תפכא ל"צ ילוא היל הפכא המ אתיבו : כ"ד ה"פ

 [.היל תפכא אל תבכמ : ב'ס ti" היל

 y" ייכפיא ,תיכפיא תחת ס"מ יפייכוא .תיּפְכיִא"

 SDDN 'ע

J2Nץכָא ס"לב)  Müdigkeit, Mattikeit, belüstigt 
(Geinה"כ ה"יחא] אנצכוא תמחמ הלוחב  

 ייסרפ הלמל אוה בורקו אנאצכא ר"ב י"כבו ,י"כב
 "שה 'חסונבו ז"יפו ר"פדב לבא .הפיע הכילה שא
 ירד 'גב ['ב ,ט"י 'בדמב 'א י"רתב «mo ת"יבב "גה
 'פב הלטק אנצכוא .(: ויק תכש) גרואה 'א רזעילא
 תא רכושה 'פבו ,(:ו"ל מ"ב) רכושהד 'גב דיקפמה
 p" .רומחה תא רכושהד 'גב %.ח'ע פש) ןינמואה
 ה"יחא] .(אנצבוא בתכ ןדיד תואחסונב ב"א) תופייע

yyםש םגש 'א שא  "a1ף"כב .] 

 Pflüger, Landmann, Js ע"לב אַרָּכִא ס"לב) רָּבִא

 ,B karsha, karshu^ ירטקבו 'קסנאס 'לב ןכו
Furchetbn5 השדחה פ"לב ונממו ( %- sienי"לב  

 חפקא ןופרט ר"א +( ager A 6% or 'נכשאו 'ורו

 העטו עמושה עמשש איה תחפוקמ וז הכלהש ינב תא
 לכ 'פב תוליהאב ופיתכ לע עדרמו רבוע רכיאהש
 ורזג םירבד ח"יד 'גב 'בשד ק"פבו C8 יז'טפ) ןילטלטמה
 'פב 'כרעב ודמצול C ןינתונ C רכיא ^Cr יבש) םויב וב
 ג"רב "אתאירכיא ('אתפיריתרת ,(: ג"5) םימותיה םוש
 אוה םוקמ םש שרפמ שי ,(:ב'פיוריע) ןיפת תשמ דציכד
 (GU (* אתאיפפ רהנ [אתפיר] םוקמ אוהש ומכ
 רכא ומכ םיעורה ולכאש ומכ תורככ ןישרפמ שיו
 ירכיאד אתליזוא ןכו ה'יחא] ,(גיפ aes יימרי) ודמצו

myח"כ  : p "yילזא ]. 
 ג'פ תבש 'וריב ,Kohl) 200% = בּורָּכ) בּורְּבָא*

 ה"פ מ'ב 'ורי .םינופאו בורכא ד"ע ה"ד
 יד ףלח 'עב וניבר 'פריג ןכו .בורכא יפלוק .ג'סד
 'ד ,א"פ 'צקועבו .'א סם ל ק 'ע yi" (ןושאר סופד)

 ,חבושמו האנ בורכא ז"פ ר"בדמב .בורכה יסלוק

e P7 y'53 823» 228"קהל! ^3«  (Kopfsteuer 
 'פדב לבא ,םינשי םיסופדיפל) any אמויב

 םש ס"ד 'ייע רסח ונינפלש םיסופדה דע םדרטשמא

 בורלו .לגרומה אוה ףכוא ילבככו ףוכיא 'וריבד ךל אה ==
 הארנכ רומח וא למג לש osse שמתשנ םימעפ -—

 אל :ז"כ מ"ב Ty "p ונכרעב םיאבש םינויצמ
 .ארמחל היל בקסמד םושמ אפכוא ישניא יליאש
 למג ע"לב) הקאנ לש ףכוא 'ב ,'א 'לה ג"כס 'ילכב
 אל יבוע 'לב לבא  .(הקנ v"p SU הבקנ

 טיבע שמתשנ םא יכ למ ג הרכמ ףא כ א שמתשנ =
m daB) =ב ט ב ע .'ע "ייע למג לש .טיבע '). 

Fjg* 4ע"לב)  Sattel auflegen, anbinden m 

 ףכימד אה .ד"י הדנ (ףכוא םשה ןמ הנבנו 0
 ש"ע 'ב ןטרט 'עב וניבר 'פריג ךכ ,ףכימ אלד אה =

 .ףכמ תועטב 'יסופדבו

NDON 1*אפכ ומכ אפכאד ינבא ,ט"פ 2/33  "P 
 .'ג ףכ TS ע

(Sehulten NBN 9*ציבב ' wr sbהדגאב  
m5 |אפכאב  "T7כו אפכאב ' 

"p pאפתיכא ף"יר י"כבו ,'ה ף כ ,'נ דג ,'נ דגא  
 תבש — .'מ הציב ס"ד יייע אפתכאב ןילרעב י"כבו =

:Y'Dןימטקנא 'ע 'ייע אפכאד ארמה . 

um etwas sich bekümmern, an einer) תּפָכֶא 8 

Sache Jemandem gelegen sein, 4 

 לעפמ ^ww r תעד יפל לבא € .c ע"לב | <
(Zwingen (BJ .—מ"בד תנשמ  'b(.ה'ק) לבקמה  

 ךווכיח תא ןתונ ינאו ליאוה ךל תפכיא המ
^bרבדב ךל שי הייפכ המ  Chowרשוקו הפוכ  

 אוהש יתרמא יל הארנ רשאו ה"יחא] .ךל רבדה
 po Tnym qu לש 'ל oy ףכו 'עמשי .'למ =

 ןינעה הזבו .המ לע דקושו רבדב גאוד התארוהו
 ןהל תפכא המ יכו .'מ מ"ב p mean" לכב 2

 םישקבמ םולכ ךל תפכיא המו .ו"ק 'דהנס .םירבכעל
qe —רועיפ אלא , ryתפכיא אל יאה לבא :נ'נ  

 אל .ו"ט 'לינמ .ךל תפכיא יאמ ה"כ 'ינעת .היל
nb» —יל . vתפכיא המ םתא ד'ע א'פד ג'פ ק"מ  

 פ"ר ר"ב (םכביט המ אתיא : ט"נ מ"ב ילבבבו) םהל —
 ja ג"נפ םש ,ה"בקהל היל תפכיא המ יכו ד"מ <

 ונא ג'צ פ'ר םש ,היל תפכיא המ ןועמש החמשב
 יתבשו b' 'בר תלהק .(םימעפ 'ג) ןל תפכיא המ
 א" n mm "b .היל תפכיא המ הז sen המ הז

 יתבר 'קיספ .'כו םכל תפכיא המ ^« :םדכ <" =
DR PB. —[םילבורטסיא ל"צ] תילבורטסיא םלועה רסחי  

men mimובתכש הממ תמאל הבורק רתוי 55  "pnעיימ ,גיפש א"ח רייתמעב לייירהמ מייד ןושלה  Yaגייפק ,חייח  
 .שדח y עיפדב לבא 'עמ ךשמה va ייכב ןוכנל ה"כ (* .יה דצ איגאלאנימרעט ןייטש ; גיסר ,זייח ף"זרהמ לש עיימב ףיירהמ

mea )*ייכב  ya3 ייכב ח"כ (+ ,ןינעוט עיפרב לבא יחפונבו ריב 5  v3יייכבו אתפר ג'ונבו ימ  Ynאתאפר דיילו  
 y יכדרמבו .Tb 'פדב ה'יכו אתאירביא סיטב םשו 'מ Vi33 לי'צכו דילו Yn י"כב הייכ (* .'צנוש יפרב ה"כו האתפר לצו
 Anm pu" יאדו onus תטישב לבא (ןורחאה רב עייייע) הארבה ישלמ יירד הירביא .דיפמ"ב לע זמורו : גיסק רצ יוריע פיד

 .םש סיד יייע יטשוקו חייפר neam יפדבו D' י"כב ה''כו )9 .אתאירכיא

^h. 

11* 
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 bs np*3" תלמש ןושל לע לפונ ןושל אוהש ל'נ
nyםהילע ודז רשאב 'מולכ .המשאו , 

solange :ל d.h. ,2= ע'לכ) יִתָּבָא lH 
 . immer noch|אולי  דוע ליי

 !Gmmer noch Ps ע"לב יתבא םוקמב שבתשנ יכ
 לש ונמז היל יעבמ יתכאו <.'ב) הלגמ 'כסמ שיו
 ומכ יתכא תלמו ,ןיידע b" .הז לש ונמזכ אל הז
 החונ יתעד ps הייחא] .דוע ךא יולכ ות ךא
 ראות תלמ 'שי 'לב יִתָכ איה יכ ל"נ רשאו ונמיה
 םימעפ הברה אצמנו .דוע ,דע ןמזה "Dm לעפה
 Jam שרושחא ידבע יתכא .ד"י 'מוי Uy" ,ס"שב

bvתבש .,ךירטצא יתכאו ז'כ  pהלא יתכאו  
 ,התעמ רבד שדחל יאשר איבנה ןיאש תוצמה
 יתכאדמ ^i^ m .ונייה םירבע יתכאד ,ח'ק 'יחספ
 'א םוי יתכאדמ +: םש ,'כו הנשב לייעד אוה 'א םוי
 הלוכי יתכאו .,ח"פ 'בותכ .'כו שדחב לייעד אוה
 עדי אל אמק עדי ארתב יתכא :'ל 'רדהנס .רמימל
 ל"דשרמ הלמה תרזגו .ארמימל יאמ יתכאו : ו"פ םש
 דצ רעגילקמ 'נכשא 'קתעהב ירשכ 'של קדקד

  ovsאיה הקוחרו הקוחד ![

 יאמד 'ורי !-grün, schwarz, /a9) ע'לב) רֶחְכָא"
 ? אתלוחב זרוא אהו :ב"כד wn ב"פו

 זרוא אהו ל"צ ךכש ^b אוה קומיט ,אוה רתכא
 יד דומע םש 'ורי "יע איכוטנא תלוחבש
 ומוקמב רתומ (' איכוטנא תלוחבש זרואה : שירב
 ש"רו איכטנא תליחתבש פ"מ ב"פר יאמד 'תפסותבו
 שבושמו איכוטנאבשו אתלחבש פרג 'א ב'פ יאמדל
 ,ח"מד ז"לה ג"פ תוירוה 'וריב כ"ג ןנירמא ךכש אוה
 .תלוחל ולעש ע'רו עשוהי 'רו רזעילא 'ר יב השעמ
 ר"בדו .איכוטנא תולוחל ה"פ ר'קיובו איכוטנא
 .אוה קומיס ,אוה רתכא (איכוטנא לש 'תלוחל ד'פ
 רימאטיז 'ופדב אוה ןכו ,יאמדל vU סרג ןכו
 כ"כעב ינפל .'פריגה אוה ןכו רתבא סרג םשש אלא

^ov0909056  'ינוי תלמ לע ןויכ יאדובו דספנובקרנ  
verdorben, schadhaft,רתכא רקיע הארנ ילו  

 .ןימ אוהש היארו קוריו רוחש התארוה 'משי 'לבש
 .אוה קומיס :וער וילע דיגי יכ ןווג

Qiicht, nimmermeh) 58תיכמ ומצע םדא ענמי לא  
 ןידצ ןיא 'פבו C ג"פ) ע"ר פ"רב תבשב שרדמה

 יאומש) יכו העומשה הבוט אל יכ ינב לא (:ד"כ הציב)
 וחכשי jb םגרהת לא C א'פ) ןישודיק 'סב (ריכ /2 יא

sspיט'נ יילהת)  (G^יהיו (ח"ל ונינפל) ט"לפ ר"בב  
 לאו וסעכ תעשב ךריבח תא הצרת לא .ץראה לכ
 ול לאשת לאו וינפל לטומ ותמש העשב ונמחנת

 .בייש .רגאיג רעיוביינו

- 

qe םילכח n'ow הב שיש אינומרכאמ האב im 

 ובתכ אגרכאב לארשיל יל וביתכ רמא (:כ'קד
 y" 'כו היל ובתכ אנרכאב ןנבר יל וביתכ היל

 ,גרכ 'ע

 ,Verlautbarung הזרכה ומכ) אָקְזַרְכַא ,הֶזְרְכַא * 3
aus- 00000 י"לבו זרכ לעפמ Licitation, H 

Grufen, Eיסכנ :'ק 'בותכ ,אתכרדא .ע 'ייע אתזרכא ימי  
 ןנינבזמ הרובקלו ינוזמלו אגרכל :ם ש .אתזרכאד ;>

 : ה"עד ר'פ הליגמ 'וריו ,גרכ 'ע y אתזרכא אלב =
 הזרכא : תרוקב תרגיא 'יפ : ט"יד ND 'הנס 'וריו

 ,תרוקב תרגיא 'ע ליעל יייע

 ,der Herold) אמ006, (Engelder ausruft לֶאיִזְרכָא"

 ד"שד ם"קתת זמר וברק jn ה"ד ךליו'קלי
 beers הזרכהה לע הנוממה ךאלמ ותוא א"ע
 ר"בדב אוה ןכו לאירזכא ס"טב 'יסופד תצקבו .ומש

 ,א"יפ

(Karmania, 1000005 die grosse "איִנְּומְרַכָא 

Provinz von der Südspitze des pers. יט 

Meerbusens bis zum Flusse 12887808 vgl. Plin. 

 ( h. n. VI, 25. 27; XII, 40ט"י םילהת שרדמ
m^איהש הניפסכ רמא היכרב 'ר . . . שמשלו  

 יתעדי אלו : בתכ (ט"נד) s'y bpm ,המחה תומי
 איננרכא ל"צ ילואו תאזכ vy וא yos אוצמל |
D.תוינומדק תעידיב טילשה ינפלמ האצי הגגשו ,ל"כע  

 ילואו .ול םימ ביבסו ונמשרש אינמרכ nno אוהש . :
 ,Britaniien איהו אינוטרבא תחת ס"ט אינומרכא .

Bretaniaסרג ג'ערת ז"מרו ט"י 'ילהת 'קליב תמאבו  
 !אינטרבמ 4

pXYoN ^w:ע"לב)  eum%06ל0%, י"לבו  

Wunderbaum, 

aus dessen abführendes Oel אש 

^v (epresst wirdא"מד 'א 'לה) תורשעמד ק"פ  
 הלטב עורזל עווכא לש האלמ םייקמה (ד"ע |

^o anyעורכ לאעמשי 'לב  ro [ghe]בשע  
Eערז ומכ שביו םח הערזו ןילכאנ השרשו איה רשא  

 [.אביללצ 'עו 'א 'קק ע"ייע ה"יחא] ,ןומכ

ricinus frutex, 

Frucht ein 

Wage von 9^2 Sinken der Wagschale,) NDy"2N* 

gleichzeitig anspielend auf )0606 ab- 73 

  Gubüssende Schuld. Vergehen 34חלשב יהיו 'קיספב
  Eאבומ .ןוהל ערכתא הב ןותערכאד אתערכאב ,ב"פד

  y2 E,ש'ע 'ב ער כ  wnםש 'תקיספב רעבאב
  ^bתמאבו) םינזאמ 55 לש הערכה ןמ הלמה

on .2 טמ 'ע "ייע (הערכהב 'חסונ ילומרכ י"כב 

 חיימק דצ y יייע ('
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 bw ן"ונה םולשתלו ,םיזוגא ןמש אלא ןהל ןיאש
 : ג"לד א"פ תועובש 'ורי NDW  כ'ג בתכנ אל ןא
 שמתשנ םימעפלו .ןיפוליח אליאד ארבתסמ אל
 ןנירתסו דחא ץורית ץרתמ cs אלא תלמב דומלתה
 הצוריתכ אנירחא אקוריפ יקורפל יעב רדהו היל
 [.נ"י ללכ p^ px אלא ךרע י"פב 'וכיראב yp" ארתב

nach dem Herzen, אָּביִל by R5 "לֶא=) אָּביִלַא 

 , (n. d. Ansicht, d. h. nach, gemiüssק"ב

 'רד אבילא m: תבש .ןאמד אבילא ^a :ב"י
qmו'פ 'ירדהנס . nnbםתפ ריאמ 'ר ןיתינתמ  

 יייע) ע"רד אבילא והלוכו 'כו הימחנ 'ר אתפסות
 ירד אבילא אתינתמ .ז"פ DU 6: ו"ש num לע

 .אתכלהד אבילא .א"כ 'טוס ,ריאמ
(die Buchstabencombination des Alph. *םב'לא 

wornach der 1. mit dem 19. ; der 2. 

mit dem 18. Buchst. .וג 8. w. verbunden wird) 

 ם"ב ל"א ל"א ,ר'ק תבשב  ps 3ןגל ןכילוא ןכיהל
 ףיע ע"שבר ה"בקה ינפל םנהיג רמא ף"ו ע"ה סדה

 וללה ק"ח ץ"ז יכנא  wwש "י ר"ט קחצי לש
 .'א רט 'ע 'ייע 'כו תותכ תותכ יל שי רט ת"כ
 פע ויו יז ייעשי) ,אלמר ם"בלאב לאבט ח"יפ ר"דמב

 ,(יו 'ח ,יה ,יד קוספ

 'ייע Kehrbesen אניכמ=אניכלא ל'צ) אָניִּבְלַא"

 04: י"ל n^ אניבלא תלמ וא ;ךרעה םינפב
Gesenaus Palmzweigהרמא .ג"עד ב"פ'ליגמ 'ורי  nb 

 תדבכמ איהש עמשמ .אניבלא תתייא אטאטמ אייתא
 Q2 ̂ ייעשי) אטאטמב 'גרת ןכו .תיבה הב ןירבכמש
 וניבר תסריג יפל אני במ ב ןיממהמד אמכ אניממה יאו
 וניברו ,'כו ךיינבמ יל ליאשא ט'עפ ר"ב ןכו ןבמ 'עב
 ייעשי 'גרתב ונלש םיסופדבד עדו .ךינאבמ סרג
 יתעדלו רקיע יל הארנ הזו אניכמ אסרינה ל"נה

wwהמכמ 'משי 'של  **+> Kehrbesenשרושמ  
kehren == B3לש ןיממהמ קפס יתלב אוהו  

 'דמ ןיבת הזמו .ןורתפ הל ןיא הנדע רשא םוגרת

 ותלקלק תעשב ותוארל לדתשת לאו ורדנ תעשב
 שרופמ CD ינשמ) אמוז ןב 'פב תובאב ד'פב
 |תלחתמה ל"צ](תלחמה ונדמליתדנהב
 אוה ןכ ה"יחא] .ךל חלש 'פב vn לדנפ
 ונדמלי תמאב שרדה רוקמו mmy לש ןושאר 'פדב

"yדע קוספל ד'מתש זמר 'בדמב וקלי  SON 
 ,'ד תובאל .ב"ער לע הארמ ע"בשפה לעבש האילפו =

n^ונלש 'מוחנתבו .'קליה ונממ :םלענו  [onלא  
monרמול התא ןינמ וסעכ תעשב ךריבח תא  

 ה"בקה סעכ לגעה תא לארשי ושעש העשב השממ
 העש השמ רמא C 25 יאומש) דר ךל השמל רמאו
 רהה ןמ דרי וישכע רבדל ךירצ יניא איה םעכ לש
 'קליב 'ייע] ow שרופמכ תוקידב 'גב םקדבו םנדו
 [םהל nbp ןידה nTb ךל יתישע רבכ דע םש
 לאו ;ול הצרהו ב'קהל בש ךכ לכ ןיתמהש רחאו
 דמל התא ןינמ וינפל לטומ ותמש העשב ונמחנת
 וליאכ היה לוכיבכ לבבל לארשי ולגשכ n'spn ןמ
 םיהלא 'ה ארקיו (G^ ova ye 'אנש  לבאתמ
 וציאת לא ל"א ומחנל םיכאלמה ושקב אוהה םויב
 ןימוחינ וליא ןיא וציאת לא והמ ('ד 'וספ פש) ינמחנל
 ורדנ תעשב ול לאשת לאו ;ינפל ןה ןיצואינ אלא
 רבדמב) םירומה אנ ועמש לארשיל 'מאשכ השממ
 (ce יאנש ץראל «(D אלש ה"בקה עבשנ 0/5

(Gn nobןכל ןיאו הזה להקה תא ואיבת אל ןכל  
 יתעבשנ ןכלו וריי י'ג ייא לאומש) יאנש העובש אלא

mabרבדמ יניא איה העובש תעש השמ רמא .ילע  
 וינפל ןנחתהל ליחתה כ"חאו הנש 'מ ןיתמה וישכע
 ה"בקה ל"א n bw' ןנחתאו (ג'כ יג םירבד) יאנש
 ;(דיכ bb" םש) הגספה שאר noy תנתמהש לע
 ןושארה םדאמ ותלקלק תעשב ותוארל לדתשת לאו
 Cr .,יג ישאיב) יאנש לקלקתנו ןליאה ןמ לכאשב
 םהילע הלגנ אל העש התואב on םמריע יכ ועדיו

monויהש ליבשב  copeאנש ' CE)ורפתיו  
 ךלהתמ םיהלא 'ה לוק תא wee כ'חאו הנאת הלע

 Cn יוספ םש) ןגב
 [t] .ם מ מ ה די ב כ ה ןורחאהו sa החיתפ הכיא
 הניבלא תלמו .הדבכמ 'שלמ דיבכה שרדו .דבכמבכ

0 

NON "CNס"לב 3! ע"לב)  Nowרצקתנו 24 י"לב  

 | םגו .תופלחתמ «^j 'מ תואו אניכלא הנקתל ךירצ

 ו

 !(wenn nicht ^B אל ON מ'לבו אל ןא ןמ /

(nur, aber,2/5 ,בייכ ,יב יאומש)ידעלבמ לא ימ יכ'גרת ( 
 הנינע ןכו .'ומלתה'לב תלגרומהלמהו .אלא אהלא תיל
 ,ביכ תומש) ודבל mb יתלב 'גרתו .'ש* 'לבו י"לב

(e^הלא  nbאמשל ןהלא 'תיא ונינפל] יהודוחלב  
 ה"יחא] .ןה א ל א ןמ תבכרומ הלמ .[יהודוחלב ייד
 y" ונדמלת אלא ּונָּדמלת pn לא .'ה 'כרב ןכו

 ישי 'לב כ"ג אוהו אכיכמ תחת ס"ט אניכמ תלמש ל"י
myKehrbesen. 4552םויקב .אניבלא תלמש ל"י  

 jss םירמת «me איה ינוי 'של ,'בב 'סריגה
 מ ה

 . א
 ו תופכמ השענ דבכמו .ייב 'ע 'ייע) א

 | לש 73235 'ג ,א'פ ןיצקועב תמאב ןכו םירמת

| 

 כ

 | -?*<הדח" 7

 'פ ר'שהש ןבומ nm .(דבכמ 'ע p" הרמת

 אתיחפ אל 'כו אתרמת אדה :רמתב הלעא יתרמא | ew» .אנש אל אלא ivo 'ילוח :'ל םש .לעב 'ע
 ןינבלא (קוחמל שי ,ןינליא) 'ג ןמ אדבע אלד | אלא .'ב "לוח qs os אלא : ט"ע ק"ב ,רמא אלא
 א יינבל א ל ןיחווצ ןירתאב 'א ידסח רב pas | ר'ע $^ xe תבש 'ורי .ג'ע wvvp" ןכו .התעמ

  eוקל הד ד <= -7 9 ——
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 - יבשב 'סוננו = .ןאכדוניבר לש ט'יאל אוהו אושאמ
provהפלוק  smע"ל יתערל  Do qmace VR 

 .תואחסונ יתש םש ואבוהש ףלק y דוע "יעו
^b  שנ'ב p'nymאבלוק א"לב  [.Kolben 

nomהמאכ אוהו לזוב לש אוהו לקמל  
 תודתי וב ןיאצויו רודכ ומכ buy ושארו הצחמו
 "פ] ) סובד ישי 'לב ומשו םידקשל תומודש

E TIKeule mit Metalknopt v5» - יפרפו ע"לב 
 elava] C הבילצ [Keule, it. mazza]/ אצמ ז"עלבו

[Herkuleskeule,קוספ לע 'גרת ב"א)  ^bהלוע תאז  
 דע .הלאב אנכא רבג ימרד אמכה Cn ,n ש"הש)
 חירפמד הלא ךיאו (ג'כ ,'ז ילשמ) ודבכ ץח חלפי
 וז יאו :ח'ד ו"פ תבש 'וריב ה"יחא] (הידבכב אריג
 810008910, 30000 ןרקייד םש !e^ הלאה איה
 תלא 'ע y^ .ז'נ 'יחפפב ןתלאמ יל וא ןינעה הזמו

meש"ע הז רחא אבה ךרע כ"ג ןינעה ;] 

nowיתעדל)  qunםדוקה ךועמ אוה הזה  
Spitzkeule, Pfahl, Gabelתעדל לבא  

  333 ( wmאוהו  ;4Xex "53(ב 1:3
Jue ע"לב Getreide wnoby ם'לב הללע 

  C by yy Pterdefutterתומורת תפסותב
 אמק 'פ  Cךפהתישמ ןורגה תא ןימרות יתמיאמ

 ה"יחא] מ"ר הלאה רקעתשמ הללע ומכ הלא ןרוגה
Y ב"ה י"כבו ךורע לש ןושאר סופרב אוה ןכ, 

  bnרפח םירחא 'יסופרבו  goתמאבו .מ"ר :הביתה
 יתעדלו הנבה הל .ןיא  b'bתחת ^ nשי 'מולכ

 ת פסותב : ל"צכו אוה שבושמ ךרעה לכו ,םישרפמ
 ןימוות יתמיאמ 'ג 'פב המוותד

"p הלאה וקעתשמ ןרוגה תא 
 ןרוגה ךפהתישמ «^ bומכ הלא"

 הל לע  s. Cתלמל םישוריפ 'ב ןַתְנ וניברש ךל
 ינשו הללע ומכ ('בו .ןרוג א ,הלא  ^bואצמנ 5/3

  2753,ונמשר רשאכ רזגנ ס"למ ינשו י"למ ןושארו
 לבא  mw nosןירכינו .'א הל א ומכ הלמהש וכרד

 תמא ירבד  "YDתבש  Ybםישומחו ביתכ :ח'ד
 .השמחב םינייוזמ ויהש דמלמ םירצמ ץראמ י"ב ולע
 ינתד המ ןמ ה ל א ה איה וזיאו ןייז ינימ רשע
 תא ןימרות יתמיאמ הסוי 'ר CDD רב בקעי ^
 ןרקייד ןימכ הרמא אדה הלאה רקעיתשמ ןרוגה
 א"פ תומורת 'וריב ןכו ['א הלא vy ליעל "ייע]

vonט"מר . nean[תורשעמב בייח] חרמתישמ  
 יתמאמ ןיסיס רב בקעי 'ר vn" אהו 'כו

 1 ל ו rer 1 aucfier EO 4 וי וויי וכ = כה קורי ריקי דקה

row — אָניִּבְלַא ופ 

 ל"צ] איינבלאש nmi עמשנ (Zweig .היינסנס
 ושענ םהמו םתארוהב םיוש םיניסנסו [איינאבלא
 קוספ לע א"מ פ"ר ר"בב אוה ךורע שרדמו תודבכמ
 תלוספ הב ןיא וז הרמת המ . . . חרפי רמתכ קידצ

 ,ךוכיסל תוירח ,ללהל ןיבלולו ,הליכאל הירמת אלא =
 דבכל ל'צ] הדבכל םינסנפ ,םילבחל םיביס
 ג"פרר ב"מבו onn" זמר ב"צ 'ילהת 'קליב אוה ןכו
 הרמת המ :םש ר'במבו .[!הרבכל םינסנס ס"ט
 ןיא ךכ ןי גו בג א השלשמ תוחפ השוע הניא וז
 קחצי םהרבאמ םלועב םיקידצ 'גמ םירסח לארשי

spyב"צ 'ילהת 'דמבו ,ןיבובנא :םש 'קליבו 'כו  : 
 "לאו :ןיניבלא וא ןינובלא ל"צ םלוכו !ןילכוכוא
 תירבעב העידיה א"הכ אוהו יברע 'של ךרדכ שארב
 .ארבסותלא ,תויטקלא ,יקילא 'ע y" לכל עודיכ

XEןָּבְלִא  so)ע'למ ןונבל  p'53 OUאתנובל . 
 'גרת ,CWeihrauchbaum ייפ 6% יילב |

mssד ש"הש) ןונבל ', aenרקנ ןכו ןינבלוא חירכ ' 
 בור ךדיב הלעת m .ללכו (aibanios ילמורו י"לב
 תונושל לא וקתענ ירבע 'למ םימשב לש תונושל
 ןכו ;הנבלח ,ןומנק moms ,העיצק ,ררנ + םירכנ
 ילכ mew ןכו .בק n3 95 qm : תודמ תומש

n»יימורו י"לב םיאיקבל עודי הזו .לבנ רונכ  
 םירכזנה אינופמוסו .ןירתנספ .אכבס .םורתק לבא
 םינויה לצא ןוגנ ילכ םה ee ̂ ,'ז ,'ה ,'ג) לאינדב

 .םידשכל וקתענ םהמ

 ןיסירג ןה ולא ג"פס 'ורשעמ 'פסותב ןיסוגלא *
 p'b .ןיעבורמה ןי פו ג לא ןיקלקה

 יקלק «y ונבו bv3' ןכ ןיסג ולא תחת
 .מ'קוצ um לש ה"פ דצ 'פסות י"כב ה'כו .ש"ע

Wurfspiess mit | (םיברהו 4 ע"לב now i 
"B פ"לבו Spitznügeln 6. 

 'פב תשקב אלו הלאב אל (תינחב רקד
 םילכב תשקהו הלאה en" (,ג'פ 'בש) השא המב
 תבשד 'טגב b" .('ח (v קלחנש py כ"כ 'פב
 «Au עילב p^ ה"חא] לפוק הלא יאמ (םש)

Stück Holz, Kolben, Peitscheה"כו  

 n'ó תבש 'להמ ^u פ'ר  מ"מבו bep 'עב
 הלאב ה"ד י"שרו  .םש D^ "y תבשל פ"א י"כב

^bהאיצמ  m»)חסונבו 'יצנוש 'פדב ןוכנל  
 צ"לב ד"פל אוהו (הקוצמ "ירחואמה | 'פדה

 massueף"ירל | ביבס | י"שרב | שרופמ = ה"כו  

auch 

m )'ןוכנ לע  vis3 )* .סנבד ליצו סנבד ב"ה י''כבו סובר סוכר יסוכד שבתשנ י'יכו ע"פרשבו ישמא יפדבו ו"ו ^nv33n^3 
vacaע"פרו  py3 .הבילס ( owלמיג יפ . +) אללע ומכ ייפ הלאה ךפהתשמ ימורתד אתפסות לייהזב ייא ביינש ק'יהעבו. 

 .הלאה ר ש ע ת י ש מ ןרוגה תא ןימרות יתמיאמ an^ מ"קצ יצוהל ט'יכ רצ יפסות י'יכבו

: Ny. "b ^. p 
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 .ותוהלאל ידכ ואולמו םלועה ןיאש אוה ינא ו"מפ
mM ןידיתעש Sup] sexe דמלמ ו'פר םש 

 .תוהלא ןתושעל  cwךינכ םילכקמ םא ו"מפ
 יתוהלא  mns oos'וכרב 'ורי .ןורטפלו הולאל םהל

 « ovy i77 £eהמכ יאלמש 'ר תא ולאש ןינימה
 המכ 'תיא ח"פ ר"בו .םלועה תא וארב תוהולא
 תוהולאל רבוע אוהש ושע ד"פ ר'קיו .תו ה ל א
 תוהולא וארקנ הליאשהבו .'כו תושפנ היב 'יתכ הברה
 'ורי .אצויכו וניחלא יהלא םשה ןהב 'אנש םיקוספ

 ט"נד וילה ד"פ ה"ד  ryםשל ול ןילוע תוהולא
 םשמ ול ןילוע תויכלמו תוהולא :םשו . . תויכלמ

 !םיהלאה -- .'כו םיינש  mae wbאוה  "yתבש
  aepיליגמ :ד"י 'וריע  v5:ז" 'ועובש 3 "לוח

,]861 Gott! םיקלאה :'תיא .ו"ק ק"בבו 
  COWurm, Made, £227, richtiger 1 2*N) nowיבניעד

 .(.'צ) ע"ראד 'מגב תבשב  "bתעלות
 ארקנ ןכו 3/9( ןפגב ןנשישכ םיבנע ןיעילתמש
 תיתימא 'פריגה םלוא ה"יחא] (תעלות ןימ י"לב

m ינשב b" י"שרבו םש ם"שב ומכ הליא 
(Prtkl. des Ausrufes sieh, da! oh! ולא ^U 

un 5/2 לאינדב 3\ םילב | = 
 ^ (C,'ז פש) רחא ןרק ולאו  ^b Cnומכ אוהו הנה

 ורא ( 50 cU,יב  C^ 0יניעב הארנ אלו ה'יחא]
 פ"ל כ'נ (ש'ע) וראו ,הנה 'מולכ פ"ל ולא יתערלו

 [.דומלת 'לב ירה ומכ
  1בע  obs,וליא=-)  nosה"כו ולא  p/bsילבו

wenn,—Nb j& ןמ רצקתנו ּולֶא ינורמש 
 ; = xb wenn doch,אְלּול מ"לב ומכ יִלוליִא

 יִל--אל ןמו וליא ןמ 'צקתנ .אָלּולַא ס'לב ןכו ילּול
 תיל תחת ! nicht! wenn dochומכח ול 'נרת (יאסתמ

 (£ cםידבעל ולאו .אמיכח ולא (טיכ | ,ב"ל
 'גרת .םידבעל ילולאו )0  ,'ז .'תסא)  cbיה

 ( yvיא Ce) 'הד ארמימ ילולא  pupןושארה
 .ולא ומכ  qumשרפהו .אלולא ינשה  m5שי
 םעכ ילול 'גרת .ש"ע אלמלא תלמב « xביל
  o2בוט אל שרפהה ה'יחא] ,(ןופלולא  wwןכו

 וליא .ש"ע אלמלאב ןינעה ( obsהברה ילוליאו
 ס"שב  "p"יטינ ^ mo) :3חרבש ןהכ דבע וליא

 ,'כו  (^65 by'ומבי .םילוגמ םימ קפס וליאו
  YD.תומרה טעממ וליאכ , . .םימד ךפוש וליאכ

  ^70יוה ולא :םש .'כו הב תאמח אל וליא .ב"כ
 .ךסקניפ ןיחתפד תערי  ^v:נ'לד א"פ 'ועובש

  co dw.לכאש  "vש"מ  vbו"לד  s'yולאכ

2 
 הלא | "
 ותעד שישב ןאכ הלאהרקעי תשמ ןרוגה תאםרות אוה <
 אוה הלא 'מולכ mb ותעד ןיאשב ןאכ חרמיל =
 וילע ךומסל עקרקב www ןיבחותש לזרב לש רקד —

 אילת חורימב ואל אמלא .ויתוביבס ןרוגה תא
 תונפל הצורו רקדה ותוא לטנישמ אלא אתלמ

 ןאכ oem תורשעמו 'מורתל עבקנ רבכ ןונה =
 עבקנ ww זא חרמל ותעדב שישב ןיתינתמב 7

 ותעדב ןיאשב בקעי 'רד 'תיירבב ןאכו חרמיש דע
mob ^רשעמל עבקנ ירכ השועו הלאה רקועשמו . 

vum "p ^b3 "pא"עב 'יפ ה"עב  p»אל רשא  
 .[ל"נה 'שוריה לא ובל םש |

*- 

C אמטובהו הלאה יבלול (Eiche, bp) now b 
 תיעינשב  Cאוה (יה .ז"פ) לודג ללכ 'פ

 — יעשי) הילע תלבונ הלאכ ומכ ^  aןוכנו ה"יחא]
 ע"לב אוהש מ'הפב ל'ז ם"במרה "ם בלו"ט  2

- [Eiche ^i 

5s wnbw buo BÓN => 
  6אהלא ס'לב 331, | ע"לב

  pav 2 (OR 2עשסמ יתקנו דוד 'א ןיברבר ןיבוחל
 אוה שבושמ .ןיברבר ןיבוח אנאו בר הלא תא בר

 < [ע"שבר ה"בקה ינפל]דוד רמא בר עשפמ יתקנו(ל'צכו
 = קיבשד ברהלאל יאי ןיברבר ןיבוח אנאו בר(*הלא תא
 = (ה"פס) חישמה ןהכה םאו ר"קיוב ,ןיברבר ןיבוחל

  T^ PIEח"ד ב"פ מ"ב"ורי ןכו  i'yיאדוהידןוההלא ךירב
  3םימעפ  "y.(ש"בשר לש השעמ ותואב ג"פ ר"בד

 'רדהנס "ור  "p.איקידצד ןוההלא אוה ךירב :ח"כד
 םיברבו  aenbsםיהלאה ינב ואריו ו"כפ ר"ב (3^

  03 1ארק י"בשר  qbללקמ י"בשר אינייד יינב
 | אירמוכ :םשו . . איהלא ינב ןוהל ירקד ןאמ לכל

  2.ברקמ ןאמ וא היב ימומ ןאמ איהלא ובננ ( Uyיע
 .('ב רמפ  vpnןמת ג"לפ  psp,--אייהלא איכלמל

 'ימראב כ"ג הלמהו  yp;'ל ,'כ ,'ב ;ח"כ /3 לאינד
 .נ" ,יח ה  mam;'ד 0 ;א" ,/'ב :םש ןיהלא

[.&^ ,^ ^b : איהלאו 

(Güttlichkeit, Stürke, A3! Aa yog —ר"בב  
Eםיהלאה 35 ןתיו (ו"ס ונינפל) ('ז"ספ  C 
 .זועמו חכ p^ אתוהלא ךל qm (ח"כ ,ז"כ "רבע"
 ד"הה שרדמב היבו הינמ ושוריפל היארו ה"חא] =

 ינקזחו אנ ינרכז םיהלא 'ה רמאיו c'e 'יטפושע =
 םימעפ ד"פ ר"ב ןכו .'כו םימלועה ןובר ויגפל רמא 82
 םימעפ ותוהלא רובכ םיקיזחמ ואולמו םלועה יאש
OOרבדמ אוהש  pop DUNT Dpםש .ושאר תוועש  
» 

(Gott, ₪06. = Maeht הלא 

 וניבר "גו הולא am^ רייקיוב )? .תבשב סייטב עיפרשבו ,רייפדב ה'יכ )* .שיימו שייע יא ןטב ya mv אנטוב לייצו (* —

 .סיהלאה ת א ומכ שרודו (* .זימ סייטב עיפדב לבא ב"ה יייכב הייכ (* .ריאלב רמאמה תויהב ףידע \
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 ול קוספב ךל חלש 'שרפבו | (אחיל ^v רומא
vnoםירצמ ץראב  cmm»ךלמה חינה "פרד  

 ןיגולאה בוט רתוי  'מוחנתב ה"יחא] םיגולואה
res vus»ןיגוליאה  p "yר'מב .אבה  Bb 

 ל"צו ןילוגיאה ד"מתש זמר now 'קליבו ןוגילאה
 החמא )'« מ"כפ ר"כבו .ויפמ ונדו ולש [ןיגוליאה
 אוהש דע המואה ןמ ערפנ ה"בקה ןיא :םדאה תא
 תלמו ו תחת פ'ט ןיגלנא לש נ] ןינלנא ארוק
 ערפנ כ"חאו הלעמלמ הלש [ןיגולא ל'צ ןינלוא
 p" ,(היכ ,דיל בוי םהידבעמ ריכי ןכל ד'הה הנממ
 ןדיד 'חפונב 3,0 .ןידו בוח 3b Y ןינע

mיתעד יפל תואפרגה ולא לכו (* ןיגולאנא  
 ב"ר By ןידהו ה"יחא] .(ןיגולא 2735 שיו תושבושמ

c3»90 קופפ 'כיא , O^יעשפ לוע דקשנ : 
 ,'כו הלעמלמ ערקנ ילש ןיגילונאש יתעמשש העשב
 תליחתב פרג j'3 י"כו ,םש כ"מב יייע ןיגולא ל"צ

 [.ןיגלנלא y "n panos^ ךרעה

Gwie obe) '2YoN wuר"ש 'דמ  'bשדוחה  
 םאש ןורוד יל ובירקה (ויטפ הזה

 םכלש ןיגולא ריבעא (Uno) המיבל ינפל ולעת
 הנוגי וא חבושי וב רשא ןורכז רפס יימור 'לב 'יפ
 ,(הלעמלש ןיגלגולוא 'ע 'ייע my רפס םגו רבד
 היהש דחאל לשמ א'ל 'רפ ר'שמב ןכו ה"יחא]
 חינה rb Vei .ןיידה ינפל ארקנ ולש ןיגולא

 [.ויפמ ובייחו ולש ןוגילאה תא ךלמה

eh! wenn doch! יול פ"לב mb—) wow ^N 
Vm 399) ןתי ^5 '33n Goochte doch! 

  0ןכו ה"יחא] (.יוולה בותכ תואחסונ תצקבו יוולא
- ^D יוולא .ןתומכ םילגד ןישענ ונא יאולא ב"פ ר"מב 

 יוול  ^y'א יורי 'גרת ןכו .'ירבעב ול ומכ 0 כרע
  "3;ד"י ,א'פ יילהת 'גרת .םש םלקנואו 'ג ,'כ

 יאוולה 'גרתו ול לש 'גרת םלוכב 'ד ,ז"ט בויא
 ( wwיאולה  0255» "yי"ת יייע 'ירבעב ילוא תחת

 ,ב'ל יומש 'א 5]

 יול) אָתיוְוְלַא  (Begleitung — mb von'ורי

 'ורשעמ  3eט"מד  T'pינב ראשו
mb אחיכש היתיוולא תילד םדא 

 |Adlerholz, Aloeholz, 9! &/bs J) ע"לב םסוּולא
 "yb 'שרפ ר"בב Q'"y אָתְוּוְלַא =

 םיגמלא םיטולב םינולא OUS ןדעב ןג םיהלא יה

 ד רי יחי יד לי =

owחפ | םוולֶא —  

 ט"כד ב"להו א"לה ה"פ םיאלכ 'ורי -- הניש וינפל
Tyוליאכ תחת רוציק אוהו וליכ : םימעפ הברה , 

 :ג"ע טילד ז'ע 'ורי .-- ארתלמא Cy "yn .ש"ע
 ילוליא ב"ע ט"מד א"פ הדנ 'ורי .'כו אב 'ר אלוליא

ammרמאש ילוליא .א"פ אביו חלשב 'תליכמ  
 תייה 325 ךאלמה ילוליא כ"פ ר'קיו .'כו השמ
 .הבהא ילע לידגמ אוה ילוליא ב"פ ר'מב ,טוחש
 בותכ רבדהש ילולא ו"טשת זמר א'ל ban" 'קלי

 [.ורמואל רשפא יא
* diese nbg bs) bw. abs 2הז דיחי ןמ םיברה ) 

 ןה ולא ב"מ 'ב 'וכרב :ןוגכ ס"שב הברה
 Ys א"פ םילקש ןובלוקב םיבייח ולא .םיקרפה ןיב
 que ותוא ןיליצמש ןה ולא ro ח"פ 'ירדהנס
 jn ולא ימב ט"פ .ןיקנחנה ןה ולא 'נשמב א"פ
 Ye vy .ןיקולה ןה ולא 'מב 'וכמד ג'פ ןיפרשנה
 ב"פ 'יחספ 'כו םירופא םיוג לש םירבד ולא ז"מ
 םשו .חפפב ^n םהב "gx םדאש םירבד ולא ה"מ

Yoםהב אצוי םדאש תוקרי ולא  n^ןירישכמ .חספב  
 ולא + ג"י תבש .ןירישכמ אלו ןיאמטמ אלולאז'מו"פ
 ולאו ולש תואיצמ ולא .א"כ מ"ב .ןנת ולאו . .. ןנת
 ח"גד א"פ 'ודיק 'וריו ,ט"יד ג"פ mp 'ורי ,זירכהל בייח

Tyארקנ וליא ילוקכו וליא ילוקכ  puםשו : 
 n םייח םיהלא ירבד וליאו וליא

pow *הָלָא מ'לב)  jeneה"פ 'וכרב ^" 646%,  
 'רהנס pow iy דמתרגמין.  m^ ט'ד

 ,ה"סד ב"פר תינעת יורי .ןינבר pow ר'ע ז"כד י"פ
powק"מ 'ורי ,אתיינעת  Ybא'פד  T»ןודנו  
pos2^ .ב"פר ק"ב יורי ,ןיליאל  Tyאתדרפ ןיליא  
 U^ /p Vj Wm ,'ב לאינדב רבכ אצמנו

 םש ךליא :ך--תפסוה (by ,'ז ^ :םש jos ןכו
 yop m 20 יה :איב ,יד ירש 21,71 195 ב

 og 'עו ,ךלא

3l yrbs o Canoeפ'לב  |( (Aloe, 92053 1. aloe 
 ימד ףוסב pex אכתרמו אכידפסאו

 ומ בשע yn "bm י"לב p^ ב'א) 6פ'0 וזחאש
 קירהל םינטק םירודכ «pe יושע ותיא םיעלובו
 C םיתמה תא טונחלו םיעצפה תואפרל ליעומו ףוגה

 שמ םיִנּולֶא = ) C mb ,ןיִגְלְנּולּוא
Verbre- 

(chen, Sündenverzeichniss,תדגהב  

richterliche |. Sentenz über 

 םינומדקה ובשחו yy pn י'לב e^ ב"א) .סוולא | אטוחיתב) ןושארה nva םכל םתחקלוב ונדמלי

 בוט רתוי לבא .הנעל ייפ aluin צייל אוהו ןייייולא י"ע ייפ יישרו )? .סוולא יע רחא ררסנ ע'יפרשב לבא עיומב רדסה ה"כ ('
 וא אתחשורל ליינה ןויצ יפל הב ןישמתשמ ןכו לושלשה דגנכ איה הלוגסו Aloebitter א'ילב ארקנה Aloe לש «yw בייר 'יפכ
 י'כ יפל אוה ייגה יקיעו 'עה םינפב האבש y[ תאזה הלמה םג יתפסוהו (* .אתחש yvy תוינותחת ייפ אתחישל וניבר ייגכ

Yaםיגלואה ייא ר''ב י'יכבו  s/n vayי"כב הכו ןיגילאנא ל"צו ןיגילאגא ג''וכב (*.סוגולואה  s/nג''גו  bי/'כבו  Yaןילגאנא . 
 .ןה תושבושמ ולא ייגו
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 mp םילהתו יח ייהייל ישארבל ליז יישר (y יכו בקעיש

 ןולא והמ :תכלל בוט 'פ הבר תלהקב ןכו .0"
 תאב ותקינמ הרובד לש הלבא רמשמש דע תוכב
 האצמנ דועו .תויכב 'ב הכבו ומא הקבר תעומש ול
 יתשב (nw והיפ ,ריכ ישאיב) הזלה שורדב הלמ
 הזו 820% = 3306 = ןולא ל"ר הז pos תובת
 ,הקבר אשתו ה'ד ט'ק זמר הרש ייח'קליו ,ס"פ ר'בב

 ןוסורכ תלמ ny ףוריצבו ganz 6, oy י"לב) ןולוא
 ,ganz golden,holochrysus 6X6 gucov) 'ורו י"לב

 כ"ררספ) השמ תולכ םויב יהיוב 'תקיספב תוילגרמ
cר"מב 'דמב ה"יחא] .ןיטילגרמ ןולוא א'ס  

 יושע חבושמ שובל ול היהש ךלמל התיא ב"יפ
 ךלמל :הנארו הנאצ 'פ תיזח Cem ןוטילגרמב
 mbi לש (nm שובלב ותיב ןבל הלגנש
 . .ןיטילגרמ ןכל שובלב ט'סש זמר המורת 'קליבו
 'מורת שיר יטנקרבו .ןיטילגרמ ולא שובל יל ןינמ
 עדי אל רשאמ ,ןיטילגרמ ול וכ ש שובלב איבה
 ר'והומ םכחה ברה הז לע 'ייע ולא תלמ תארוה
 ינוי 'שלב ןולוא ^b [ob^ אתקיספב רעבאב המלש

 ע"ייע] [םינינפ] (* ימור ילב ןי טי ל גר מ ,ןלוכ

 תלוספ םהב שי הזה םלועבש יפל -- ['א לגרמ
 ןולא היתימח אנא [הירכז רמא] אבל דיתעל לבא

nomתרונמ הנהו ('ב 'ד 520 ד"הה  amהלכ , 
 ולוכ ה'על לבא לארשיל תלוספ שי ז"העב ]^6[
 ימור b3 pons ^b' .תלופפ ילב בוט בהזכ

chrysus]י"לב ןכו  am [Xoócovבר 'רקיוב ' pw 
vosתלחתמה ב"לפס ר'קיוב הז ה"יחא] .תימולש  
NY"ןב  UNע צ מ א ו .איה כ"ג 'שרפה שארו  

 וניבו לש וירפס יפל ילוא ומא םשו איה 'שרפה
 דוע הנשנ הזלה שרדמהו .'שרפה תלחתמ ןאכ
 'ירכז רמא ",Ct שיתש) הפי ךלוכ 'פ mm 'מב
 'פ 'בר ילהק 'מבו sm ןיסרוכולוא אתימח אנא
 ר"קיובד עדו .ןיסרוכ ולא :התיא האראו ינא יתבשו

ppרחא אתיא ג'לפ םש ןכו ב"ל  dwןווסרוכ  
 pj (mro xim" ולוכ,, תולמה םג ןוסרוכוליאו
 הזיאמ המינפ אבוהש רעבאב המלש 'ר חיכוה רבכו
 ןיסרוכולוא תלמ jb 'יפה ודצב םשר רשא שרפמ
 תפסוה ילב םישרדמה איבה vows הזל היארו
 'רקיובו .[ל"נה תלהקו mm 'מב vien ןכו הלא תולמ
 Py רצנדכובנ רמא 'לפ רכממ ורכמת יכו הבר
 ושעיו C2 2^ עשוח) ר'הה בהז לשו ףסכ םכלש

 ןולוא — םַוולֶא

 ול ww" Comm posi לדנ sm ןדע ps לדנש
mאכמוטסאהו בלהו שארה קזחל ליעומו בוט  

 [לסקא ע"ייע Luo =] ןיאולאליסקא 02 ארקנו
 (ene תולהאו רמ 'גדת ,סוולא ץע וז הלמ םעטו
 ונינפל ה"יחא] .(ןיאולאליסקאו איכד ארימ 0^ ,'ד

 םיולא וא םיוולא ל"צו םינולא םינמלא אתיא ר"בב =
"US Rn 307ובותכד ז"פס ' vy wbםינומלא  

 םג ילואו ,ווכרע יייע אולא תלממ ץובק אוהו םיולא =
 :ה'לד ד"פ ייעיבש "וריבו .םיולא תחת ס"מ סוולא

 'יעיבש אתפסותבו גגה שארב ןיוולבאה תא ןימייקמו =
 'צוהב ב"ס דצ אתפסות י"כבו .םיוולעה 'סריגה א"םס —

 .[ןיאולעה an^ מ"קוצ

 !der Jh ע"לב אָלּוליִא "לב (sb לּולֶא *
sechste Monat der Hebr. (ungef. 

  (Sep,א"פ ה"  CHשאו לולאב דחאב
SIT מגב םש' Cg המהב ושעמל. mem 

 אל ךליאו ארזע תומימ :ב"כ .'ו 'ציבו :מ" םשו
 jm :ז'מד םילקשד ג'פר 'ורי ..רבועמ לולא וניצמ

si םידלונש ^b bw ינב pp ןירשעתמ = 
omוריבו םש ורמאנש םיילו לאה ' nא"פ  

 ,ר"ע ו"נד

pog 1מ"למ)  Gicheםילכב זוגאהו ןולאה ןומרה  
 ומכ (ו'ט "5 םיתב ילעב .ילכ לכ 'פב

Q^ n "ye ןולאכו הלאכ 

(ein Anderer, Zweiter— 60/0 (—alter) pow 2 
  nosישארב) תוכב  b/D) q/S9 Cn m5(א'פ

pom אוה cov ןושל רמא ינמחנ רב לאומש 'ר 
 = ןואילא ז"עלבו — רחא . — alius, umרמשמש דע

 ה'יחא] oss לשהתרושב ול תאב הרובד לש הלבא =
 : אתקיספה םשב bp זמר חלשיו 'קליה ואיבה ןכו

nsnאוה ינוי ןושל 'גו הקבר תקנימ הרובד  pos 
 ול התאב הרובד לש הלבא רמשמ אוהש דע רחא
 ר"כד רוכז 'שרפ ונלש 'קיספבו .ומא לש הוושב

 אוה ינוי ןושל ןתנוי ר"א תוכב ןולא והמ אתיא =
 רמשמו בשוי בקעיש דע וכב תויכב יתש ירת ןולא
 תחת םשו ח'לקתת זמר אצת 'קליב אבוה ןבו .'כו

bתועטב אתיא ינו  "woל תוביתו .ינוא ' ovכו ' 
 "ילהת 'קליב אבוה :א'לשד Nun 'מוחנתב ורסח =

pw חלשיו pb» טעמ רוצקבו n'bnn זמר B'p 
 ומש אוקיו  posדע תויכב יתש וכבש תוכב

my )ודוה ילמ לצאנ 0/0/).02[:0+ י"ע יאולא תינוי תלמ יוניכ םגו 8/5 ,א סיריראקסאיד  aghilונממו  lignum 8 quilae v/53 
yy mmsל"נה 'בותכ יוריור''ב ייפ ןכל םודא אולא וא סוולא  vyןיבנןכו סקבלא ע'ילב ארקנ הז םעטמו םודא 2/3 אוהש םיגמלא  nbn 

 «y יפו עילב אוהש (ע"ייע) אתיסב ןוכנ רתויהו .ג'יכ n/a "ws א ת י b כ לייצו אתיסכס םיגמלא vot זמר איימ ייעשו .יקלוב

 ק''העב ןוכגל הייכ (? .ריס דצ סוואט via לש ייסרפ תקתעה לע ונירפס my יייעו (גומלא עיייע) םודא 272 jene ןעללאראק לש
 .ןוסורכ pow אפ הפסוה c3 cen ר'יפרב ה"כ )4 .לגרומ הזה ףולחהו ,ימ ור v3 תצקב ) aeos עייפדשבו יאוה v ביינש
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 = .אתיא ונינפל ה"יחא] .ןיטילא ליכא הוה דכ ןנחוי 'ר
E > (Gericht von Butter und Milehmischung ןיטילח 

 < gb» pro תליכא אל רמא BJ] עילב =
 Lo ןיכרבמ דציכ פ'סב שרופמדכ רסוניג תוריפ b" .ןיד
 = לקד לש םיבלול ימורו י"לב b^ ב"א) Cv :יוכרב)
 <  םיבורמ הינינעו nns תאזה הלמהו םיכר םדועב

m053 'לב םג דומלת 'לב ( 

 'מב ,urpurroth) 02/מ009) י"לב ןּוניטלא 0

 .:היהש המ 'פ א'') 'ט ,א 'בר 'להק
 webs רמוא mv" 'ר . . םישחת תורוע

 Lo .ש'ע סוסלא תחת פ"מ ד"לפס ר"בב םיִטְליִא *

-  würdige, werthvolle Wahrheit) N"D» ON 

  v2 )94 09 ata vosהשענ 'פ
 יקלי יייע ח'פ) םדא  "onnהעשב (דילתה זמר היפ

 אוהש ארבי רמא דסח םדא תוארבל ה'בקה אבש
pm ולוכש ארבי לא רמא תמא םידסח למוג 

 יכאלמ ורמא ץראל הכילשהו תמא ה"בקה לטנ
 תמא הלעת ךלש אייסכיטלא הזבמ התא המ תרשה

 ץראה ןמ  Tיילהת)  C^ jbחמצת ץראמ תמא
 תמא איסכטיטילא ]2:96 ל956] י"לב 'יפ ב"א)

 .(תלגדנ [ n^nןידהו  byאיהש כ"כ לעב שוריפ
 :/הלמ « niאתיא 'דמב ונינפלו .ונמשרש ומכ

p» ךלש ,הייסכיטלא ם י ס כ ת הזבמ התא המ 
[C ןורתפ שי הזל 

  73י"לב) סָאיִלֶא ; Sow Sonne, iuoשדוחה 'פ
wn) mens הרב טפר םכל הזה : 

  0 5ןוי תוכלמב  Due TDסאיליא סא  ^pיילב
 תארקנה ריעב בוחר םש  (Athen Dnmרשא

" pae» ויה לחאו גג ילב םימשהו שמשה תחת םש 
  mmשמשה אוה סואילא י"לב .םופשל פנדניאום  "
= ]₪608806 eic [סואירדנס ל'צ] ף)וסו] סאיליא סיא 

 לש 'יפ ה'יחא] .(בוחר ותואב הצעה םוקמ 'יפו $5 = =
Lo איה ךכ 'ררמה תעצהד עדו .דואמ דעומלוהל השק: 

i תוכלמב המחכ הרב ידמ תוכלמב הנבלכ הפי . . . 
= new המח[סואיליא box ל"צ] פואילוא םא סואירדנס 

 ארקנ רובג שמשו  Wiחרוא ץורל רובגכ שישי =
 םיחרוב לכה שמשה דגנכ רומעל לכוי ימזומת תפוקתב

jP תוכלמב ךכ ותמחמ "nbi pen אנש ונממ' 
 ותנומאב ודמע וינבו ןהכה והיתתמו הנממ וחרב לכה

 לש  ma spaטוכויטנא לש ןיסולכואה םהינפמ
 « oינב לש ךרעה ילודגמ רמאמה לעבש ךל אה =
y» הצע ילעב לש בוחרמ אלו רבד םיאנמשחה 

 ונינפל) אסורכ ןולוא ילש לבא ,םפסכמ הכסמ םהל
 בהרד ולוכ ןיסרוכ ולא אלא וניא ילש לבא אתיא
 רבע אכלמ רצנדכובנ C ,'ג לאינר) ביתכד (יקנ

 am יד םלצ

 ,ןוקירסולא 'ע y" ןוקירסּולּוא

 Rüucherholz 5 ע"למ אוה ^n 'יפל) אתְוּולַא

 Stück. (spitziges) Holz) 20! ע"ל אוה א"פלו | |

 'פב יחשפ יחשפ אתוולא ןל yon חשפמ
senemהציב  רזעילא 'רד 'מגב ןיי  ידכ  cr 
^bןהב ןינשעמש תועיצק יצע  

 הז .יניצחו יגרנד אתתקל wn ןישק ווהד ג'עאו
 'תיא ונינפל ה"יחא] .ל'ז לאננח 'רד שוריפו ארמג
 איזחד ג"עא אתולא אתולא ןל ביהיו חשפמ הוה
 ארמג ,nr וניבר לש קוידמו ,יניצחו יגרנד אתתקל

"n^w ^mעמשנ  mmeחסונ כ'ג וינפל  bw 
jun "ymןכו .ינרנ תחת איה ס"טו ירגנ סרג 'א  

 הרעה : ט"מ 'מויו ,ה"מ 'ציב ס"ד y" 'מ י"ב תועטב

 יגרנ aem ws סרוג םש םגש גרנ Cp 'ייעו 'ח
 ,פוולאו bs 'ג ולא הז 'יפ יפלו oy] רקיעה אוהו
 :אתוולא ,םטוק :חשפמ se ,ןהל דחא ןינע אתוולאו
 אתתקל וזחד ךכ לכ ןישקר ג'עא תוכיתח
 אָתְוְולַא דוקנל שי הז 'יפ יפלו ה"יחא] .יניצחו יגרנד

 .[םכרע 'ייע nos וא הָלַאָמ ץובק אוהו

yו'סד ג"פ 'ינעת 'וריב אָתוְולּוא  Yyתחת ס"מ  
 ,אלומ 'ע 'ייע אתוולומ

. 

 ועניו die Stützen, Pfeiler) | ע"לב) C תולא 1

 SED תולא 'גרת ('ג ,'ו'יעשי) םיפסה תומא
n^nw]ייא'גרתה 'סונבו אלכיה יפיס תומא 'יגה ע"פדב  

 ,תוולא ל"צו תונלא w^ ק"דרבו 'לכיה יפס תוליא
 רותפל עדי לב ס"ר א'ח 'יעשיל 'יפב סואיניזיג םכחהו
 מ"לב תומא ומכ ע"לב ר'פל איה לבא 'ימוגרת הלמ
 ,['דםא ע"ייעו .ןינבה mb ^b 1 ע"לב ומצעב אוהו

nnb 2 *תוילוב תחת ס"ט ב"כפ יתבר אתקיספב  
"yתויילב 'ע . 

 תדגהב ,Fichte, Tanne) 6.4, = י"לב) ןיִטלֶא 1

 c בימקד) המורת יל וחקיו תשרפ ונדמלי
 que yy» זרא ןמ 53 b^ ב'א) ןיטלא :שורב

 .[ןומדנפסא 'ע y" הייחא]

 die Frucht des jungen Palmtriebes) ןיטלא 2

 ₪6 י"לב . א323!פ'לבאיטילא ס"לב

Palm)ה"צפ 33  C»הערפ תיב עמשנ לוקהו  

 המל ימולכ (? yn ללכרסח vp .דחוימ ry (סוולא םייטב םשו) Ya vis 'שמא יפדב קר אתוולא 'עמ ךשמה יעה y/bs בורב )!
ּ de 

EL איכה גיימר y'/53 ירמאמ בטיה my יייעו .ךרעה p לש תמא (7%6%) דובכ םוקמ תא (ץראל תמאה תא ךכילשהב) הזבמ 

  nm'p "x.האלהו .



 91 ןוילא — םָאיִלַא
 mb ab a» qu» 5 ^0 Yu ,ג'פס
 ;ד"מ b/ ט"כ ^n ,'ז Tb ר"מש ;ט'צ ד"צ ,א'ע
 ,ב"י arb ר"מב ;ו"ל ,ד"ל b ,ז"ב en ,ט"פ ר"קיו
 ר"שהש ;"י ,'ה ,'ג ,ב"פ ר"בד ;נ"כ ̂ ,ח"י ^o ,ג"י

 / ^n יילהת) בוט רחוש ,'ה ר"להק ,'א 'בר תור ,'א
usיא ,), my "yברה תאמ והילא לע דחוימ רמאמ  

 ]2̂ pon ף"זרהמ ע"מב jsp 'חה
kאּוהיִלַא  (Elihu einer der Freunde Hiobs)ורי " 

 . .םעלב m אוהילא vy כ"ד ה"פס 'טוס |
naaותאובנ התיהש  misיולגו לפונ  Ey + + + 

 pne הז אוהילא
nos ^Oס"לב)  vosאיִלֶא  Trauer, Klage, 

byen | |ירבעה  bbעילבו הלא   J! 
 רתפא 'ודמ mos) ע"יע  דועו Nw ס"לבו
 (רמזל (bv רמול זעל GU ,'א םירפס חלשיו
 י"לבו תילא 'ע p" יהנו הניקל p^ היילאל יסרפ

"bmהיגלא םירמוא  = elegiaה"יחא] ,(6/5,  
 ז"פ 'טוס 'ורי תמאב אוה ןכ יסרוס ל"צ יסרפ תחת
 יסרוס :א"עד א"ילה א'פ יליגמ 'וריו ,ג"ע .א"כד
 שיש C רחא םוקמב יתררב רבדה םעטו .אייליאל
 תובו תובכרמ תורבה תיווסו תימוא ןושלל
 רמאמ ונל ררבתנ הזבו «onm הניקל תורשכומש
 ןנירמאד אה לע (:ב"י תבש 'ייע) ,ג'ל 'טוסב השק
 הלפת < . . ןושל לכב ןירמאנ ולא ,ב'ל הנשמב
 אכיה לכ איה י מ ח ר הלפת םש 'מגב ןנירמאו 'כו
 ^ יאהו ןושל לכב הלפתו ןנישקמו ילצמ יעבד
 תימרא 'לב ויכרצ םדא לאשי לא םלועל 'דוהי
 ה"מ ןיא ימרא 'לב ויכרצ לאושה לכ «pn 'ר 'אד
 ל"נו 121 ימרא 'לב ןיריכמ ה"מ ןיאש יפל ול ןיקקזנ
 האיו האנ אל איה ימחר הלפתהש רחאמש םעטה
 רמאמכ חור ןובצעבו יהנו תולליב לוקה עימשהל
 תוכצע ךותמ אל ללפתהל ןידמוע ןיא .א"ל 5533 ל"זח
 אוהש ימרא 'לב ויכרצ םדא לאשי לא הז רובעב .'כו
 םימחר יכאלמ bm ה"מ ןיאש תונקו הללי ךרד לע

 ms] ןיעייסמ ןיא ל"ר ןיריכמ
Daumen iosע"לב ןוילא ש"לב  oUיגוזה  

 אנוילאד ארפוטא (הילא p'b3 A ןמ =
 ןרופצ (p C5^ וזחאש ימד  תואופרב ןיטיגב
 'רדמו ןויצ רמאתויתבר 'קיספב ןכו ה"יחא] .ןהוב
 זמר םש bun pn" 'ד ,ט'לק mm" 'ילהת
 ונתנו םמצעב וטלשו cb ודמע : ףוסב ד"פתת
 לעו 'גרת ב'א) ['כו םהיפ ךותל םהידי ינוילא
 (by )^ ידיי 0^ ;דיכ «y ג"כ יח יקיו) ודי ןהב

 qv ןוילא

 אצ |

 קפס יתלב יאוה "סואיליא סא סואירדנס,, !פניתא
 המחכ הרב ךהמ (סליקע 'גרת לש ילוא) ינוי 'גרת
 י"לב אוהו DINTDD ::סואירדנס תחת ןקתל ךירצו
 :רמאמה לכו ,אירבכ הרב שרודו אירב = %6

stark wie die Sonne = c Ucvao0c 66 Ttgשרוד  

byהמחכ םיקזחו םיאירב ויהש םיאנומשחה  
 םה התחירז תרובגמ םיחרוב לכהש פ"עאש התפוקתב
 .עשרה סוכויטנא לש רמשה ימיב םקזחב םידמוע
 בתוכ ןוילגמ ואב ,י"לב ל"ר ,"המש ,nen תולמהו
 אוהש סואיליא הלמה b^ רפוס הזיאש םינפל דחא

 rp] .ז'ח ח"ב ע"מ 'ייעו ,י"לב המח

 ופאב c הכיא תלינמב Gu ₪ ויְלֶא
 ריעה ךותב רובע vow 'ה רמאיו יא ;/«

Ub pum) Sולא (יד  cniרמא  b»השקה ךאלמל  
qnaeוילא ורמאיו .[ןומטיא 'ע "יע] לאירבג הז  

 םשכ דוקנ ויא Cn onm ישארב) ךתשא הרש היא -

 02( םהרבא ויא הרשל ורמא ךכ היא םהרבאל ורמאש *
 ויִלֶאָמה"יחא] (המל הייד .זיפ מייב יסות y mob" יבר =

 יורי .וילאמ הלועה 'ב ,'א הלרע 'ייע ומצעמ ומ
 ^Y  ב"פ -ק"ב 7v .ודמל וילאמ :כ'ד ז"פ "איש

 [.וילאמ רשקנשב ד'ע

Ohrlüppchen à) (ע"לב אַתיִלַא ס"לב mox 1 

  (eig. das Fleischige, Wulstigeינפמ

 םדא עמשי םאש הכר הילאו השק הלכ ןזא המ
 אמק הכלה 'פב הכותל mos ףוכי pan וניאש 333
 אוהו ןזאה qun ע'לב b^ ה"יחא] 60 תובותכד
 .[ןוילא yy י"שריפב ה"'כו qs לש רשבהו ךוה

rox 2*מ"למ)  C'ettsehwanzהילעהו יאמ ה"כ ז"ע  
 קוש 'מא ןנחוי 'ך v5) ,יט ייא לאומש)

 — ..'כו הילאל קוש אכמסמד הילעהו יאמ הילאו
mox posילבו .ש"ע יפלכ 'עב וניבר 'סריג הז  

 ,ש"ע אתילא ימרא

 (א'ע) ב"עפ ר"בב (der. Prof. Elias, Eliahu) ּוהָיְלֶא /
 'ר ימ לשמ והילא .והילא הז א" י'ל 002( דגב יש
 ה"יחא] (' דגמ 'מאיארוהנ 'ר ןימינבמ רמא רזעילא 2

 'וכרב ואצמנ והילא לע םירחא םישורדו םירמאמ -
 ייחספ :ג"מ 'וריע : ט'ק תבש .ח'נ :ט"כ :'ה :'ד ג <

 יליגמ ,ב"כ 'ינעת :ב'נ .'ה 'כוס :ט"י 'מוי :'ע ,ד'נ < =
 Dy" .'ז .יילקש :ו'ט 'גיגח Y קימ :ט" "מ

pבותכ ' UDז"ע : vm) pע :'1 ןיטיג .'ג '. 
 :ה'פ b :ט'ג מ'ב :'ס ק"ב :ב'ע .'ע .'מ 'שודיק

 ^ ^35 p QUE" .ג'ס 'דהנס :'ז 372 ,ד"יק =
 'יעיבש Y" .ה"מ 'וחנמ nm^ i: ז'ע ,ח"פ 'וידע

— 

 Jzr. Küzlóny עימב ירמאמ y"^ )? .והילא הז דג אב ר'יבב דגמ דע 'כו ימ לשמ והילא mn" םיררס ילב 'יא עיפרב (*

 .טשעפאדובב שטייד ךירנייה הנוכמה ןהכ vU*Q3 םייח ר'ירהומ םכחה ברה רואל ואיצוה ב''צש זייח

12* 



Pal. המ der Strasse von Jer. nach Ascalon u. 

(n v^ (ישארב "n תאו ב"מ 'רפ v/23 (Gaza 
 םילופורתוילא התוא ארוק המלו םילופורתוילא
 ןילופירטמ ירוחה תאו : תועטב 'דמב 'תיא ונינפל]
 ןהל ואציו התוא וררבש ['כו ירוח 'תוא ארוק המלו

 הגלפהרודב תוריחל . ^p Cורתוילא י"לב ]59005006
 , [frei,תוריח  vy vwתאזה ריעה ה"יחא]

 םינומדקה םירפוסב אלו ןהכה היתתמב האצמנ אל
 ,ןהאזניבארו ,םרפסמל תישילשה האמ תליחתמ קר
 .תנוכת אצמל הבר העיגיב חרט ,י"אל ותעיסנב
 הזעלו ןורבחל 'ילשורימ ךרדב התיה ותעדלו םוקמה
 -Bei ןירבוג תיב «vy וז ריע ותרעשהלו .ןולקשאו

nns geborinאיה  C(ח"ירת דצ 'ב ךרכ 'ניטסעלאפ) , 
 סאד T/D א"בת) ץראווש ףסוי ' םכחה ברה םגו
 ,ומצע תעדמ הזב ול םיכסמ (ח"פ דצ דנאל עגילייה
 מ"עב ול .ךיישה לכו הז 55 לע תוכיראב "ייעו

 [,ט"מ

"bs — םיִסְליִא meos * 
(abgebrochene Stück, Splitter 

 לודגה תיבה תא הכהו םיתלצעב 'פ 'בר 'להקב
 המ . )^ n יומע> םיעיקב ןטקה mam םיסיפר

pmםיסליא הינימ תיל העיקב  pumתיא יסיסר  
 הסיסר po המ 'סריגה ט"יפ ר"קיובו .םיסלא הינימ
 ןיסילא הנימ תיל העיקב pom םיסילא הינימ תיא

das — א 

 .ןידהל הסיר. ןידה ימד sb :דרנ 7b mm 'מבו
 העזיב pum םיסילא הנימ תיא הסיר אדה העזיב
 איבה 'א סם ר ym' 'ה זב 'עבו ,םיסילא הנימ תיל
  םיצע י"לב הלמה b ay mns^ אסריג וניבר
 ונממ ראשנ אלש דע רבשנ ךכ לכש דואמ םיקד
 םיצע ונממ שיש עוקבה ץע ןכ ןיאש המ יואר רבד
 תליחתמ 'ק תואו .ובד לכל now רשא םילודג
 yr" זלטא mm 'ע (y םימעפל mon הביתה
 ,םיסלק תחת םיסלא ןאכ םגו (איקידרוב 'ע דוע
 jog  סוליא אוהש רעיש n'y לעב neon ברחו
 - ירבדש וירכד וקדצ הזב לבא יל הארנ אלו 0%

TEיי ו יי,  
uHא וש 4 7 לו  ME SN / yos eו 4  = 

pbp"owבצ םיִסְלַא —  

 ,der sich Sonnende 0% י"לב) ןּוטסיילא

(der Sonne Ausgesetzteןיאיבמ ןיא  

 (זיפ :ויפ) רובצה תונברק לכ 'פ תוחנמב C ןוטסיילא
 Diog b שמשה p CI^ 372( תוריפ רכומהד 'מגבו

uoc]שדקמב ןיאיבמ ןיא  j"שמשב השענש  
 וב שיש רוחש ןיי < ר ח א b^ ,רחבומה ןמ וניאש
 חרוז שמשה רשא רבד י"לב (p s/w^ .שמש םעט

 ^y תעדכ םיבנעה היהיש ןה ךורא ןמז וילע )|
 יושע ןיי אוה 57 C ם"במרה תעדכ n ןה הרונטרבמ

 ,(שמשב םיקומצ םיבנעמ

(die am Ostufer des Nils geleg. C סיִלּופּויְלַא 

Stadt in Unterügypten Heliopolis, 

CIDuózos,כיררספ) )* הלילה יצחב יהיוד אתקיספב  
Gros[פואיליא] 'ויליא 'יפ םילופויליא שמש ריעו  
wowאתקיספב ונינפל ה"יחא] .ריע [₪66] םילופ  

 קיתעמה תועט mn .םילופ nt שמש y sms כ"רד
pan sovהז = וליא אוהש רבסו ויליא תלמ  

 יעב ליעל אמגודה 'ייע) .סילופ הז קיתעה ןכלו
"wmm quosןכו וניבר תסריגכ רשיה חסונה  

 ל"צו סילופ וליא שמש ריעו ז"יפ יתבר 'תקיספב
 האבוה הלילה יצחב יהיו 'קיספה לכ יכ) סילופויליא
 םכחה ברה y" זיפ יתבר 'תקיספה ךותל nein םצעב
 ,(ולש 'קיספב 'ב 'רעה »3/03 רעבאב המלש ר"רהומ
 הנותחתה םירצמ ץראב התיה תאזה העודיה ריעהו
 שמשל םש הנבנה לודגה לכיהה ov לע ןכ תארקנו"
 )^ (im "ow )^ שמש תיבו ןוא ארקמב תארקנו
 דומלתו 'גרת 'לבו [<+* :*]שמש py יברעבו

CUp am)הנבש לכיהו .שמש תיב אתרק  pw 
 לע y (dp" 'וחנמ) וינוח תיב ארקנ Onias וינוח
 b^ 'וינומדקבו b^ תומחלמב ןהכה והיתתמב הז
 הינוח הנב םימש םשל םא ורבד תריתס םשו ,א ,'ג
 'וחנמב י"רו מ'ר לש 'תגולפ כ'ג הזו אל וא לכיהה

 [.ז"מ מ"ע mp "יעו ,םש

  C proposסילפורתּלא ס"לב) -62066[
— Uy םה םילטב םש םאיבהש ךירעמה, | 7006, Freiheitsstadt, Stadt in südl. 

 יריפרו ר''ב דייל Ya visa ה"כ )? .ןוטסילא טייפ יוחנמ bbins' ןוטסייליה יע my יייעו ןטסיליה בייב יןויטסילה 'חנמב )!
 ךיע y "yr .U5" תעידי ןורסח wy םהל אב תמא .אל bn" הזו !ןוטסי יילב שמש ובתכ םהינש (5 .רפח עיפרשב לבא
 M" יישרחה יפרבו ,יצינוו 'זיפו רייפדב nés Ya vi ד"ל י"כב ה"כ )5 ,םדוקה יעמ ךשמה י"כב ןכו עיפדב (+ .זיחא
 ןוא םינקז y וקיתעה ןכו (* .ויכק m xa עימב גרובנורידו .הרעהב טייצק רצ פיידג ץנוצ יייע הלילה יהיו סוריסב
 ורתוולא ר''ב v/33 סילופירתאלא va ייכב (1 HDuoómoM nme. יימרי שמש תיבו ore ,יל יקזחי /היימ aem ישארבב
 יכ m5 היארו )? .יא קוספ הירבעל ושוריפב סומינארעיהל לבוקמ היה ןכו )? .ע"פרו «va vos n םינפכ ל''צו םילופ
 תערלו = 1200/00 cs .60%)102060076 ז"כרת ,איסת רצ אניטשעלאפ דנאליר (y דחא םוקמב אצמנ ןכ
 ולאכ ושע v3 nnm התמדק םדקמ וז ריעש תורוהל ןויכ ןירבוג תיב וז לעמ םימשה לטמ (א'ספ ר''בב) שרדה ש"ירהמ

 .ושעל התוא דע' וניבא קחצי



(uaa Pour 
 הנוכנ 'סריגה ד"עלו אקירבד הרז הלמ איה המ ומצעל

1p^ 323לב אוהו & ' ^D variegatus "bדגב  
 רוקחל ה"עב יליח תא הסנא איקדירוב ym .עובצ
 'וסו ע"לב הלמה תארוה אקידרוב סורגנ םא םנ יכ

 [.ןיריילא ןינעב דוע יתלמ ses םשו עובצ

Badediener eig. olearius, Oelhünd-) p»os 2 

ler, der das beim Baden nóthige Oel 

Cu. 016 Salbe zum Einreiben verabreicht.לאו  

 ,ןיריילואל (ןרסומל ל"צ)(* ןרכומל 'יפא ןימחפ ןישוע
 תבשב תיבחד ג"סבו ,(.ב'ל יציב) ןיי ידכ איבמה 'פב

crapןיריילואל הנרפמי אל , rb1282( תורהטב ( 
mienןיריילוא לש ןולחב וילכ . ^bםיִשָמַש  

 רוסמי אל (p^ .ןכ ומש םדא ינב ןישמשמש
 אמש המזב ןידושח ןהש ןישמשה ןתואל (* תיטנלאה
 ונינפל ה"יחא] .םערז תבכשב וז תיטנול ואמטי
 א"יו .[רבד ותוא לע םידושחש ינפמ ס"שב 'תיא
 םירפס שיו .םירחאל התוא ןינתונו (' הטחוסל ןידושח
 ,py^ (" ןירירוא לש [pons] תורהטד ןהב בותכש
 אתפסות) אינתדכ תחאל nns תושלופמ תונולח
 הירזע ןב רזעילא 'ר היה הדומ הדוהי ר"א (ח'פ 'ורהט
 ar" ךותל וז תוחתפנ ןהש C ןירורוא לש תונולחב
 b^ לש p3 "p^ ל'ז יאה 'ר ירבד הלא ה"יחא]

cen vosפרינה ' ponינשלבו . . ןירילוא לש  
 וניבר 'סריגו ןיריילוא לש ןולח תורהטד אתספותד
 המ ןכ אל םאד התיה ש"יר תואב ןירירוא יאדוב
 'סריגה pun "םירפס ,^v לש 'סריג ףיסוהל האב
 תונולח b תורהטד 'פסותב ונינפל איהש ומכ
 ונינפל תורהטד '3 v מ ב ו .pos bas [olearii] לש
 וא אתפסותד ןיראילוא וא (ce ל'צו ןיראידוא
 ימורו ינוי ןושלבד was 'סריגכ ש"ירב ןיראירוא
 .איה תחא ןיראילואו ןיראירואו תופלחתנ 'רו 'ל
 'וריב דוע אצמנ ריילוא דיחיב וא ןיריילוא 'סריגהו
 ריילואל תונותנה תועמ ד"ע ב"נד א"פ ינש 'שעמ

"yמ"ב  :rןמיסב תונותנה תועמ  eine Art) 
 ךודכ um אדה :םשו (ץחרמה תיבל (119110מ

dunkel, irüb 6506, ov. vb») poros 151  

 )2 ,Ortsname Olearos 422.60:006- 5900006 )* א

 b" 'כו Dn תנידממ םיאבה ןיריילואה םילכב =
 םינבל אתוסכ ינימ ןוגכ ןישובלמה ןכרדו jn םידגב =

 וליאוד i03 יקמוס יפטעתמד ye pur אמילנהו <
 ינב (.'כ 00( 95 לכד ג'פב ןכו (ה'יק בש םירשק 3

bgםירוחש םילכב אלו םינבל םילכב אל ינורבקת  
 םידגב b^ 'כו םיה תנידממ םיאבה ןיריילואב אלא
 התע דעו ינושרד mos 'ביתה ה"יחא] C ליעלדכ
 AP ךהב מ"ע 'ייע םעט בוטב התוא umb שיא יא
 ךורב יתאצמו יתעגי הרתופל יתאב יתוינעב ינאו

 pos תינוי למ המותבו המצעב איהש תעד ןנוח
 רשיה חסונהו .שממ רוחש אלו רוחש ןיעכ ההיד'ארמ | <

posae 1איגופה תעצהמו .'כ הדנב תמאב אוה ןכו  
Dיכ ,וללמ רורב יתפש תעד יכ לילעב הארנ  

 ר ו ח ש איה המ C9 'נשמה ןושל 'מגה p^ םש
nsns >אתידכמופל עלקא אלוע :השעמ איבה הז לע  

 ל"א א מ כ ו א אשובל שובלד אעייט אוההל הייזח =
 םילכ ולא רמא ןנחוי 'ר 'כו יאה יכ ןנתד רוחש
 יאהו והנינ ימכואד ארמימל ..ה"ממ ןיאבה ןירילואה

nbםירוחש םילכב אל ינורבקת לא וינכל יאני 'ר  
 ןירילואה םילכב אלא . . . .םינבל םילכב אלו

 mb .'כו (wy ימכוא ואל אמלא ה"ממ םיאבה =
 הארמ אוהו רוחשל בורק ןוונ ןימ ןירילואש עמשנ =
 הארמ אוה אלא .ויד וא תוחכ רוחש אלו ההיד =

ys 1רשא הלמ ןיבהל וניכז התעמו .ןבל ןיבו רוחש  

^ 

sר'בו .ןימכוא אלו ןירויח אל  p/pאל ינושבלת אל  
 .. ו'צפר'בו .אקירבד ןינאמ אלא ןימכוא אלו ןירויח

eיתוא  n553אל אקיובה םיעובצ  
 םשמש ביבח ןורחא ןורחאו .םירוחש אלו 0329.
 םי ל כב תולמשילצא קפס ןיאש הלמה תארוה דמלג
 man רפוס הזיאו Dueb ןוילגמ תואב םי עו בש

 ^q .יטנאציב סונאפיטש ^Pn/bn s ובארטש יייע ns רוצ ינבו uy םי ייאמ דחאב התיה הזה ראופמה םוקמ תנוכתו (* <
 םינוכמ ילוא ויה ןיריילא um" ם י ה ת ג י ד ממ מ םיאבה 'שלמ תצק 3501 בייכ .בייי ,יד םואינילפ ;ויט ,יג סואימלתפ .ךוע |
 תרחא י"למ וא המושרה ייילמ ןיריילוא םילכ שרפנ םאו .תבשב הייכו הנוכנ יידוי ינשב הביתכה wo סוריילא םוקמ pe לע"

ya vnys RONEOשייע איקדירוב  mןכתת  niusדייויב  nnsמ''עב הלמה ןורתפב קחדה הז ץחלה תא יתיארו .תדנב ה'כו  
bיייעו  wn yea vonיזכב )* .הפי הלוע לכה ונשוריפ יפלו ל"ק רצ  Y"הנשנ ריילו  myאבוהש רמאמ םעפה  

 DT" רייפדו ויו ייכב pas m/s (+ ,גימ רצ םש סייד יייע הציבל ימ vias םייטב היכו (* .'כו ןישובלמה ןכרדו ןמ הלעמל <
PUDORה'יכו תיטנל יעב יציניוו יפדב הייכו  ys vi33תיטנלא יעבו ןאכ ע'יפרב ה'יכו תיטנולא ןאכ דייל ייכבו ש"ע תיטנלא  

pen םש תבשל ימ v3 הייכו תיתנולא ייטב ןאכ $73 "33 לבא :זימקו :ימ תבשב סיישה יסופדב ה"כו תיטנב 'עב טי VON 
  7.ףיירבו *(  man(*.םולכ ייפ אל ןאכ יישרש בתכש ע"בשפה לע האילפו יישרב . n3ויו ייכבו ,ג''ג י"כב ןוכנב  ox yןוריריו

  3 VTןידידוי יינש םעפבו ןודידוא הנושאר םעפב ר'יפרבו ןירירוא לצו ויו י"כב ה'יכ (* .ןורירלא .ןורירלוא ע'יפדבו ,ןורירונ
f 

  ^n vamםייקלשי ילואו ןיראידוא ייא יורהטד ינשמבו ,ןיראירואוא ןירירוא ל''צו תושבושמ וללה ייג לכו ןידידיו  ^an.ריירוא ע"ייע

3 

1 



6. 

P von ךלי ,ךלה die Richtung anzeigend) 

 - ונממ ןיאצו" םינק ינש :ח"כ 'וחנמ .םיבר ןכו ךליאו
 Lo qu qos ino ovy .ךליא onm ךליא

 .X) א. (der Person 'AJcA אָסְכיִל ,אָסְכְלַא 4

m.ט"כד ה"פר 'ותכ  j'yאפכלא 'ר  = 
 < אסכלא ארהכ :ג'לד bn w/o pw .mpm" םשב
 < ןידבא ןנא [אנמ 'רל ses ל'צ] אנמ 'ר ול רמא
 - נ"ע ח"לד m'bn ז"פ 'עובשבו  .ןוכנמ איגס תובט
 L מ"עב 'ייע '5( ןידבע ןנא אנמ 'ר ימוק רמא הסכיל

 : Ave ליכשי םכח בלו ג'סד | =
 < Steinreiche — ilex, dessen Frucht) C ןיִסָכְלֶא

 - .ןיספכומו ןילבורמסיאו Cocooc ע"ייע ןוסלכא
 - ז'עד ק"פב [ןיססכומ 'עו ןיססבמ ע"ייע ה"יחא]
 L- O^ "y םיוגל רוכמל ןירוסא םירבד וליאוד 'גב

^bינימ  niveןתוא ןילותו םיזרא יניממ ןה ןיבושח  > 
 < ר'דב רסח [m ןתוא ןוחירי ש ידכ ז'ע ינפל
 - אוה רשא DR yy 6 "53 'יפ ב"א) .[ךורעה י"כבו
 < ה"יחא] .(םדאל לכאנ טעמ םימעפו own לכאמ
 P הלמה ז'עו ר"בו ב'ה ,ד"ל ו'ו י"כ ר'ד nova יפל
 VL as "y ןיסלכא תועטב ךורעה יסופדבו ןיסכלא
 T "B ז'עבו .וירפ ןיסלכאו ץעה Gon ןיסכלאש עדו
 - Eiehel, fr. gland tw253 ל"ז י"שריפו אזראד יריפ

 ,[ב"רה ךלה ויתובקעבו
 = יכסמ ,schrüg, sehief) 000% י"לב) ןּוסְכֶלֶא

 p 6א'ק nen תא 'כומה b "ב
 = ןיסכלאב ישמוח ירתו אתמא אעובירב snow לכ
 = ה"יחא] .(ןסכול p" [אנוסכלאב ס"שב ונינפל]
 = מ'ב 'ילכ 'תפסות .ןוסכלאב ירת .ה"ל 'חנמב ןכו
 <  ןוסכלא םיערכ 'ב וא ןוסכלא תונושל 'ב רדג ח'פ

m^ 75»ןסכול 'תיא 'ה  'p ^yףסכל ] = = 
 .E  «Hypothenuse im Viereck, vom vor אָנּוסְכְלֶא 2

Stamm)אנופכלאב אמלידו .ט"צ ב'ב  . 
mימייק . vyתדממ 'תוי הברי אלש רבלבו 53  - 

 «Gn vw p אנוסכלאב ריעה
(Alexander, 1242209000 DYY 120358 *םצע םש  = 

 = ךלמ אוה (ןדקמ) ןדקומ יוניכבו יטרפ |
 - 435! איפא ימע לכ אלמ ודובכ רשא םסרופמה ןוי
 |  םיזעה ריפצ ארקנ םשו (Cm לאינד רפסב ונממ רבוד
 תמאבו םינרק לעב םשבו ייניע ןיב תוזח ןרק .םע
 עדונו .םייסרפו םיברע לצא כ'ג (sop שכ

| 

porosםּורְדְנפּפלַא" —  
 = ג ,d v. spüter, ab und weiter, da dort לא * | לע per ןהש ךרדכ לבא ריילואה לצא ןיפי ןהש
 -Bade 0600/00 — 909006 י"לב) .רסמרותה

  Gürmer'כרב 'וריו  iiy v^* ie'כרב | היהש ןויכ  Ww,ךליאו ןאכמ ארוקה 'ב  ^Dןאכמ :ג'מ =

 ר"א (ןיליפתה) ןצלוח היה ןיריילואה לצא עיגמ
 [ארטנמרת ל"צ ילוא] ארסומרת בקעי דע קחצי
 הגש מ"פו ץחרמל םימ םמחמ 53 p^ ןשבול היה
 UD יתבר 'תקיספ .ארסומרת 'ע דוע 'ייעו ייפב
 קחצי ר"א ןצלוח היה ריילואה לצא עיגמ היהש ןויכ
 ב"פ מ"ב םילכ אתפסות ,ןש בל אסומרות בקעי דע
 'ע דוע "ייעו .(ןירילוא ל"צ) ןירולוא לש תודרגמ

 [.ריירוא 'עו .'ב רלב

(Klageweib, אָתְילא פ"לבהיילא ^y) nnos C noy 
 ינפמ בשומ אמט סוראה 'א 'דוהי 'ר

 ילכ py ילכ ו"טפב םילכב voy תבשוי תילאהש
 D) דומלתב סורא ורמא 'יפ) )0 ינשמ) רוע
 פורא 'b b^ ךכו אוה .רמאמה םוריפ ה"יחא]
 יאלבט סורא יאמ C5 [mp דומלתב וומא
 ייבא (Pauke mit einer Schlagseite) אמופ דחד

.Csa275852 פ"לב ה"יחא]  (Handtrommel 
 רמאמ רפח 'טוסב ונינפלו ,ש"מו אייובב ע"ייע
 'שאר DD .'ב סורא 'עב רסח ןכו הז
 סרוגש סורא 'עב 'וו י"כב ומכ ל"צו אבובד 'תיא

gym mom8800106, 52 | םילילח פ"לב  
 --52 ?—  wm ףות ע"ל אבובד וא 6

"531[Pauke, Trommelאוהו ה"יחא]ה ב ד ב ד 'משי  
los4292 פ"לב  puny|(Paukeלוגע שרח ילכ  

 ןימישמ דחאה וחתפבו לולח אוהו המא ךורא
omוילע ןיכמו רוע ןיסכמ ןבג .לעו םיעמ לש  

 ,ןילילחה ומכ תמלו הפוחל התוא ןישועו ברע ולוקו
"mלבא תוילא תועטב יו ,ו"ט םילכב] תיילא  

 'ז m5" 'ילכבו תיילאו תילא ןוכנ ש"רבו םב"מרב
 לאוי) קש תרוגח הלותבכ ילא 'למ [תיילא ל"צו תלייא
 םימעפו C ןנוקל ךכל התכאלמש nes איהו ('ח יא
 קלחנש yy ילכ לכ ו" 'פבו ,ילכה ותוא לע תבשוי
 ושוריפו ,תיילא לש תיעיברו רמז לש ףוכרמ .(ז'לה)
 '53 השועה השאה וב תרמזמש אוה ילכ ןכ ומכ

 ,היתורבח םע

y) TON ₪טשריפ לש 'מ'צוא  (dieseארזע  
 ל"צ] הדוהי יבש oy [n ,'ו ארזעב ל'צ]

 שממ אוה יתעדל ה"יחא] .הלא b os^ [אידוהי
Y ybיפ ' [now 

 "yb" תלייא p'b3 ןאכב y"b1 לבא יב סורא 'עב ר'יפדו vii ב"ה Ya vis ייג יפל ץיידוי ינשב וא ,תחא ד"ויב /3 י"כב הייכ )!
 IL אבוכררייל vi5 53 לבָא םיכפב וגרעישש ומכ אבובד וא ,אכובד וא אבוכ ל''צו אבוכ 'יא םשו א"י רצ ט''ירסל ג''הר ייפב ה'יכו (* ,תליא

viva5 ס'יט אכוכר mןכו (5 .יתנקיתש ומכ 373  anionרעללימניזאר 'ייע םדק ינב לצא םויה םג  yoxהנשיה םדק ינב  | ] 
 P לכא ןיססבמ ע'ייעו v3 לי'צו ys ןוסבלא םש קר ייכ לכו רייפרב ה"כו בנש p/nya pass ה"כ (+ .גייער רצ vn השדחה םגו
 " .ןיפכלא b ןאכש ריעמ ת"יב ף''לאה ררסו רייל הנושארו vio איה הנורחאה קר וז ייג ei םייקל שיו'ןיסלכא ישמאו ליסב 'ציניוו m יפדב
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 (bw האירדנפכלא לכ יפב תארקנ סורדנפכלא
 (RIED :א'נ 'כופ ,'כו :ח"צ מ"ע ז"ע 'ייע (םירצמ
 אירדנפכלא לש ןוטסולפויד האר אלש n^ (ד"פ
 'ע יייע) לארשי לש ןדובכב האו אל םירצמ לש
 אלש לכ א'ע ה'נד n'es 'כוס 'וריבו ,(ןוטסולפויד
 'בותכ ^2 i האירדנסכלא לש אבטסיא bes האר
 : ט'ק יוחנמ .אירדנפכלאב yip ד"ב הנושארב ה"כ
 pw הנבו םירצמ לש אירדנסכלאל oam ךלה
 ןירישכמד ג"פר אתפסות ,(פילופוילא 'ע (y חבזמ
 mm ןב עשוהי 'ר ('ירישכמד - ו"פר ש"רב "ייע)
 חרב פ'ב י"רו .תואמט אירדנסכלאמ תואבה pen יא
 .םינשי 'יסופדב :ז"מ 'טוס 'ייע אירדנפכלאל 'שורימ
 ורפס ג'ע 251 ו"פ 'וריו .ר"ע ז"עד ,ב'פ 'גיגח 'וריבו
 האירדנסכלאל היל לזאו קרע :יאבט ןב 'דוהי לע ןכ

vmינב  eהאירדנסכלאל 'לודגה םלשורימ ןיבתוכ  
 ינאו םכלצא בשוי (ילעב) יסורא יתמ דע הנטקה
 תסנכה תיב ב'פ 'ליגמ 'תפסות voy המונע תבשוי
 ג'כפ ר"ב .םילשוריב התיהש האירדנסכלא לש
 'פ .'ו ,'ג תיזח 'דמ .םורדנפכלא םש לע האירדנסכלא
 האירדנסכלאמ ןינמוא ואיבהו םימכח וחלשו : תאזימ

vmםינפה םחל השעמב םיאיקב .  "bבר '5' ' 
 [.אירדנפכלאד סוכוד :הירצ ויה 'פ

 € תירדנפכלא רתנ (alexandrinisch) תיִרְדְנֶסְּכְלַא

 רמאב רתנד 'גב 67 תירטפיטנא רתנו
 יא YO םילכ (i» DON] C* nx אביקע 'ר
 תוינשמה 'סריגל ןכ) תירדנסכלא הניפס 'ג ,'ח 'ולהא
 b תבשבו ס"ש לש 'נשמב לבא רוב 'עב וניברו
 השעמ ד"פס הדנ אתפסות .(אירדנפכלא הניפס
 הדנ 'ייעו ארטפאעלקב ןעיוו 'פדבו) ארטפולגב

 .'כו תירדנפכלא תכלמ (ארטפלקב :'ל

  Dow 1ע'לב)  das Verdorbene 4לעפמ 0

abgestandenes, ללא כ"או verderben 

(verdorbenes Fleischג"פסב *) 6 'חבזדn»הפוקה ןמ  
 [ןילוחד ט'פרבו] ('ד ,א) תורהטד ק"פבו .ללאה ןמו

6rללאהו הפוקהו בטורהו רועה . "eamןילוחד  
 ךכ ה"יחא] .אקדרמ ןנחוי ר"א ללא יאמ (.א'כק
 םיסופדבו .ב'הו ד"ל a my י"כ יפל הרשי 'סריג
 לש by" אקטומ ס"'שה יסופדבו תועטב אקרדמ
 אקדרמ b^ .[אקטרומ ^vb* b 'ורהטל יאה 'ר
 יפרפו 'ירטקב 'שלב mm ה"יחא],,ת מ רשב ןונכ

37—marthaka533255 פ"לב ראותהו התימ 'פ  
[todt, mortunsלעמ ןיכס ותטלופש רשב רמא ל"ר  

 רשא (האלהי א'ל דימת ףוסב 23( ימכח םע ורופס =
 םכח ןושלו מ"עב ןואנה 2n ורובד ביחרה רבכ ומ
 םירצמ ימכח nn בגנ ימכחש הארנו ?ny ביטית
 מ"ב 'וריב- ןנירמאד אהמ היארו ,בגנ אוהש הנותחת <
 סורדנסכלא rob ר'קיו ,ג"לפ ^vu ay n במ"
 יתלב איצקו .(אייצק) איצק אכלמ יבג קיל ןודקמ <
 ומשש גנב הנותחתה םירצמב רהו םוקמ קפס

Casium Kotov Künstenberg in Unterügyp. am . 

"yo syrbon. 866ינינעמ 'זינאידו 'ו ,'ב טודוריה  
 p"ib שדקוה םסרופמ לילא היה םשו .ס"ר םייפרפה

(Zio)ירה םה ךשוח ירהו  espןואגה 'רהש האילפו  
 לעב תנווכש ותניב בחורב כ'ג רעישש מ'עב <
 םירצמל רדנפכלא תעיסנ רפסל היה דימת 'סב הדנא
 שח אל (Gy" my "y ןומא לילא by לא"

 יתרכ תירב יכ ,רוצקב יתגצה רשא ל"נה הרעשהל =
 — pb שיש םוקמב ךיראהל ןיאש יטע םע"
 'כרב 'וריב ןוגכ םירחאל םג יטרפ םש סורדנסכלאו
 ,,סורדנסכלא הימש הוהד poss דחב אדבוע : ג'ייד"

 הנפ סורדנסכלא ל"א סורדנפסכלא qw המ ל"א <
 web .ברהו סורדנפכלא ל"צ) האירדנפכלא =

 .(יירדנפכלא סרג ןאמהעל 'חה ברה תאצוהב

 1 (.nom. gent, ein Alexandriner; 2. E יִרְדְנסּכְלֶא * 7

(N. eines Gelehrten.ה"פ יתקוחב ארפס  

 ולא םכזוע ןואג תא nat Om" 'צוהב ד"ע א"יקדצ)
 mmm ןב סופפ ןוגכ לארשי לש םנואנ םהש םיאינה <

 .ויריבחו ירדנפכלא Gulianus םוניילוי) סוניילולו <
 ןימינבל אלו . , .סופור הדוהיל ןירוק ויה אל ב"לפר"קיו <
 'דוהיל לוענ ןג יפ ",^w 'יזח 'מב ןכו .ירדנסכלא <
 .(ירדנפכלא ל"צ) הרדנסכלא ןימינבלו . . סופו =
 תוסוכ :ה"כ p אלכפנדויים.  be  'וחנמ =

 ,םינומדק רתויה םיארומאהמ 'א םש ןכו .םיירדנפבלא =
 ה"ר v :ג'יד ט'פ םשו ,ד"ע ^T ב"פ 'כרב "זה
 nio "y" ירדנפכלא 'ר ג"ע ט"נד mos דפ
 .אקודצד ארדנסכלא 'עו הז 'ע .ד"ס דצ ף'זרהממ =

(Alaxandrien, AJ cz x3pzux, י"לב) איִרְדְנַסְּכְלַא 
\ 

 (ויט יל 'קזחי) אנ ןומה תא יתרכהו 'גרת | :
 ה"יחא] .[אירדנפכלאכ  ןיניד תונערופ .דיבעאו] <

ppיימרי) אנ 'גרת  voאנו יט 7^ ,יל יקזחי ;הייכ  

cm) PONOי'ג  obw (nןיבי ת איהה ריעה םש  
nnm Cheben) sרשא  b» pwלילאל לודג  pos 

Sהמש ןודקמ סוודנסכלא עסנש םש לעו  
 הדפירשא vpn םשו 6 ומש לע תאוקנ

0 
T/ ^. 70 ₪9 - : ; "2 

 Nívgov 'AXsEavügwov wmm )? .גינקת m" ;גייק vm גימר עימ דוע יייעו .גיק רצ ivy לעב תעדכ אלו 1

ONראופמש  mnםדק ימיב . *) musרייבו ו"ו ייכב ןוכנל  més)ןאכ ע"פרבו ,תבשל ימ ייכב  mu»טנא לינה  
 .ארמג ףוסב ס'יטב עיפדב )* .סרטפיטנא ע'יייע תואחסונ ייוניש

 ראשו תירטפ



 .:אללא «p ^n^ 'רד ארתא אוהו אללאב ארוכ 'ג
 = מ mm בתבואות  em ןנימגרתמדכ ,אללע

o5שוריפ .['ב ה ל א ע"ייע] אתללע ילועאב יהיו  = 
 < םיתז לש ןירוכ 'ג הרוקב ןינעוטש ןוגכ רח א
 ואצמנ 3p 2^ ןהש םיתז יצירפ םיתאס ןהב שיו
 < רוכ ילייעמ ארד הירתאבו vo רוכ לכל ןיבק 'ד
 < רוכ אלא הב ןיאש הרוקב בק 'ד ןנירמאו הרוקל
 «Low 'ו יבד רוכל ןינק 'ד ןהינש ירבד ואצמנ
 = ארוכ ילייעמד אה יגילפ אלו רוכל םיתאס ירמא

mnי"לב ה"יחא] אללא ומשש דבה תיבל  &o& = = 
Tenneוא  Nu) [HaufenZiovיא ןיבק 'ד ןהיניב  = 

 = יצירפ םיתאס ןהיניב אצמנ דבה תיבב ןירוכ'ג ילייעמ
 .E .ןיבק 'ד רוכ לכל עיגמש | =

 !Das Aechzen, Wehe, JJ ע"לב) יִלְלַא ,אָלְלַא*

 | 'פ 'ד רתפא .(מ"לב הללי ומכ
 = "בר 'כיא 'דמ .םימיה ןתוא ויה יוו soos : םימיב

Coיללא :הלא לע  P  'ר sb) vpn bp pop 
 Do ןיאיבמש אייללא (םיללוהל 5^5( ןוהל חווצ הוה יול
 = אתקיספ םשב ר"כקת זמר ינימש טוקלי ,םלועל יללא
 EC ןיאינמש ולא הייו ייו ןוהל ירק [יול 'ר ל"צ] יבר
 < יול 'ר אתיא (,ע"קד) 2/77 אתקיספבו ,םלועל יללא

sm muonאנייהז ןקתל שיש הארנו  Log 
 "  ירחא שירב vni ib םשו ןייהז 'עב וניבר סרג

meיול 'ר . . . ,תומ ירחאב 'תקיספבו (כ"פ אוהו)  E 
 ייפ םלועל יללא ןיאיבמש ולא אנייהז ןוהתי ארק
 D  אוהש הלמה הארמ ןכו .ל"כע np לכב םיחמש
 T  ינפלש ריכת הזמו ,בל בוטו חמש 9j ע'לב
 אני'הז אסריגה i בויק'ר  Ye היה וניבר
 = 'קליה 'פריגכ הייו ייו ובתכו ושבש םיסיפדמהו
 = "היגה בתוכ הזיאו 'קסיפה 'פרינכ היינ יוו וא
 Low ןינעמ u£ אוהש רבסש הייללא ויתחת
 by ןידהש היארו ,אנייהז 'סריגה py לבא יהנו
 ירק יול 'ר . . ז"יפר ר"קיוב ןנירמאד אהמ וניבר
 = bbg* םיאיבמש ולא [םינייהז [^b םי נו הז ןוהל
 RIP (.ר"ירד) mb "mns 5/5 'מוחנתבו .םלועל
 < "ילילא ןיאיבמ ןהש ולא םיללוה ןוהל ארוק יול 'ר
 T םינייהז תבית טימשהו .ל"כע םלועל [יללא ל"צ]
 תעד יייעו רפוס הזיא תעידי ןורסחמ אנייהז וא
 E. gpne nw כ"ודספ רעבאב המלש ר"רהומ םכחה

 | ,איינהז

 איה ןכו ה"יחא] .רועה ללכב ר א ש ג ו C שבכה
 רשבה אוה ללאו 'א ,'ט "ילוח 'יפל ם"במרה תעד
 B3" 'ייע .המהבה ןיטישפמשכ רועב רא $38
 .'ז . ד" "ישדקמה ילוספ 'לה 'קזחה דיו תורהטל
 Xe ה ל ל ע ע'למ | איה הלמה הז cob יתעדלו
 אבילא (ce poni» wow) .[ראשנש המ 'מולכ
 ץע הוה יאמ תיזכ אכיא יכ אקדרמ ONT ןאמד
 ?^y] b" ח"ר b^ הז ל"רכ איגוסו .אוה אמלעב
 ס"ט] (א'ס) [אקטרמ ה"ד .א"כק ןילוח תופסות
 טעמו ןאכב טעמו ןיכס ותטלפש רשב [א"פ ל'צו
 )1/5 ,איל .יט is ישארב) םילגרמ 'גרתו ,רועה לכב ןאכב
 וחוני אל ןאכבו ןאכב ץראה לכ ןירפוחש ןילילא
 an Ci 3^ בי םכלכ ללא יאפור ,דחא םוקמב
 .ןוכלכ ןירכה הניכסהיטלפד (*אקדרומד ללא יסאמכ
 'מג 333 האר 'גרת לעבש לילעב הארנ ה"יחא]

pomארקמ ס"שה איבהש טרפבו הב שמתשהו  
 שרדו ד" אלב wm רסח bog םגו ומצעב אוהה
 ה'נכו U'p n'y "y nb: רשב 'מולכ bbs ומכ

"5nללא .'ז 'ליעמבו ,פנוכמה ללאה םש  . . 
ma mosאששמ ], 

 לאשוהו hin. hergehen ללע p/bb ברק) ללא « *
 וניבר Auskundschaften) רו'תו npn ןינעל —

 אל יתעדו 'א ל לא ןינעמ אוהש םדוקה 'עב וילע רזוג
 אצוי לַלָע םע ףדרנ bye אוה לבא ,וב הררקתנ
 לַעָפְב קו שמתשנו b םשמ לגרמ ומכ סנכנו
 .תלליא הרות ירבד רחא 'בו תלהק שיר ומכ
 ה"כו] הלילא : ow mmn ןמו רות ןמ רותל שרדו

[Kundsehaftung D/53מ ,ב'מ "שארב םוגרתב '. 
 ללא = |J ע"לב רזגנש 5^ y ,ר'ל ,א'ל

 .םירתה ךרדמ הזו awe ךולה ונורתפו
kommen, eingehen boy v bos 3אָלְלֶא ;  

(was in die Kelter kommt, übtg. Kelter 

 pn (.ה"ק מ"ב) לבקמהד ג"רב C אללאב ירוכ אתלת
onnםיתז יצירפ :ןורחא 'פב € ,ג' ןיצקועב  

 םיתז יצירפ b^ .ןירהטמ ה"בו ןיאמטמ ש"ב םיבנעו
 םירמוא ש"ב דבה תיבב ןיכרפנ ןניאש םישקה םיתזה
 םירמוא ה"בו האמוט ןילבקמו ןה לכוא כ'פעא
 רמוא רזעילא 'ר םיתז יצירפ המכו .ןה לכוא ואל
 רועיש רוכל םיתאס ירמא יאני 'ר יבד רוכל ןיבק 'ד
 יל עמ ד אה יגילפ אל רמאו םיבק 3^ םיתאפ

 :איל רצ א"ח ליירהמ לש ר'תמעב יגרת «v3 mu ב"ה י'כב po הייב (? Aw 'חסונב ייל שבכה לעמ תובית )!

 wp .אללואב ג''ונבו יללואב רייפרב (5 .אקרדומ סייטב 'גרתבו 'עב ייסופדב לבא onn רצ ףיירהמל שייטע my יויעו איקררומו
 חופת ירק הרוקה תחתש םיבנעה לג תפיסא ייפ חופתל ןתונו הייד v ז''עבו קיש ןירוקש nns החופתב אללואב b^ מ"בל
 ץובקו הפיסא ייפ 810% תונוש תונושלב הייכו Schock איילבו 8 0 1 א 8 ת % 8 1 מ 'פרצ תלמ איה יתעדלו pre ז"עלבו

yyילואו חופת  vermes ooיפלו .זנכשא ילב אוהו א'לב זיעלב תחת  ^bהז  mmnייל הלמה  LAGהפיסא ייפ 530.46  

5nורתופ כ"כ לעבו  san oma 296 vosבורק רתוי 'תעדלו  v5ימושרה  syn mosוקיתעה ןכו ש יד ג ו .ןרוג ונונעש  LL 
 .קייהעב ןוכנל ה/יכ (+ )7,373 תומש) שידגו m) וויט יבדמב ^w^ Q) ,ינ ישארב) Du יינקז יע
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(die Landschaft "כג םֶליִא" 

zwischen Medien, Susianna, u. Persis.) 

 הלוח יודמ nno אשימ Uy ה"סד ד"פ 'שודיק 'וריב
 אתיא : א"ע 'ישודיק ילבבו .תוססונ ייבבגו םליא
 יעב וניבר לצא 'סריגה איה ןכו תססוג םליע הלוח ידמ
 םָיִמיְִלַא pep יתלב אוה םליאו ,5 00211 רב
 ידמ ןיב התיה התנוכתו םינומדק םירפופב תמסרופמה
 ינבוג סוראדאידו ובארטש תעדלו .סיסרפו אננאיזוז

Gabiane, Paixזוחמל איה םג בשחת 8886,  
 וא ייבבג תלמש ילצא קפס ןיא הז יפלו .סימילא
 יכבוג וא ב"ע ג"ד 'שורי 'ומביד ND יאכווג

co»וא יִנָּבּוג תחת פ'ט םלכ ר"ב לש ז"לפסב  
mp 31ךרכ איפרגאיג טרעננאמו םליע 'ע  

mw mmn 

Elymais, 

  Dosס"לב)  stark, müchtig powע'לב 4

 . (vom Schmerz, Zorn bewültigt seinףוסב

nםיתבה תקזחד הנושאר  m 65 x3רמוא  
 לכ ןמחנ ר"א יתובא לש רמוא הזו יתובא לש
 (*בורקה רובד 522 ןיקזינה 'פ ןיטגבו .רבג םילאד
 ותש יאתת 'א בר ארהנ ינב רמתא (C7 המאל
 אימ יתש יאלע רמא לאומשו אשירב אימ
 אל אתכלה רמתא אלד אתשה אנקסמו אשירב
 רזעילא 'ר 'פב .רבג םילאד לכ רמכ אלו רמכ
 קולח הל ןישוע ןיא 'מגב ילכ איבה אל םא רמוא

nat)םא יל הרמא ייבא רמאו +.ר'לק  wnאקוני  
 היוליע 6 היקרסלו היטאד אתליסל ותייל ןיטקר
 .[אנטוקל אמלואמ םילא יאו] אמלואל אנטוקמ

^bקרה םוקממ אמלואל אנטוקמ +' איליש אתליס  
 ,(*(םילאו ףיקת ץימאו קזח 'גרת ב'א) .הבעל
 ומכ o^ אמלא שיניא : ט'ל 'ילוחב ה"נכו ה"יחא]
 'שודיק .ןיתינתממ אמילא ימ 15 מ"ב ,רבג םילא
 ,ימילאד אגאב .ט'נ Dun mas דיכ אמילא ימ :ר'מ
 מ"הו :ח'מ "לוח .אירב היל םילא ,ד" 'בותכ
 ווה ימילא y pw .הבע טחמ b^ אתמילאב

nowימילא יניבמ יניטק ףילשמ .מ"פ מ"ב .םידיגה . 
 Mop ב'ב .אָתְמילאב אה אתניטקב אה ,ג'מ 'ומבי

 .[םילאו אלקיד

pow.קזח :לַעְפב הזלה ןינעמ  "Tp "pג'מ . 
 : וינק תבש .היתלימל אנמילאמ wp ימולא

 «pa הומלא .'צ ק"ב .ורצי ופקת b^ ,הירצי הימלא
 .לעבד אדובעשל

pow * — אייללא 

  Sחיגשה אל וניבר לבא קחצי ^« לש ורמאמל םדוק '

«Xדד  

cהז ינפלש 'ע . 

DONט'למ)  Gtummדודל םלא תנוי לע חצנמל  
 הטוסד ק"פב ןושמשד 'מגב rs) םילהת) םתכמ | 8
 השענ רמתמ הינמיס וקחרתנש העשב pn ר"א 69 5

n3 =ר'א (.טיפ יילח) םדה יוסכד ג'סבו .תמלא  
 םש יילהת יקלי y^ יב ama יילהת) ביתכד יאמ 'קחצי —

 ותנמוא המ [ןורבדת] קדצ םלא םנמאה Oven זמר 5
 הלות ייפ .'כו םלאכ ומצע םישי ז"העב םדא לש =
 ונילע אל המ unn C v2 בוי המילב לע ץרא =

 יישארב) רפאו רפע יכנאו CD יז'ט תומש) םכיתונולת
 םש Cr ב"כ יילהת) שיא אלו תעלות יכנאו )73^. —

 לש תיתימאה 'פריג יפל ןכ ה"יחא] .ןישרופמ =
 ש י אתיא ךורע לש םירחאה םיפופדב לבא ר"פד =
 הלאה םיקוספב וניבר תנווכו .ןבומ ול pim ןישרפמ

 םישרדנ םהש עדו :ןילוחב םש כ'ג םישרדנ יכ ןעו 3

"y ס'ט אייללא ןוהל my כ"פר ר'קיוב obe 

 ןייצו םלא שרושה b^ קר וינפ תמגמש ירחא הזמ =
 פ"שה 2/2 םאיבהש jp אררג בגא ל"נה םיקופפה <

 'גב טיי e^ "nm »0« יתפש הנמלאת .[םש"
 ןשרחתא ןכופתא (*'פר) ר"בב שרופמ | םינינע

 ג"ער ז"עד הגינחד 2 'ווינו ה"יחא] .ןקתתשא —
 פ"רב ונדמליב [ןקתתשי ןכרפת' ןשרחתי אתיא =
 אבוה לבא אתיל mina" ה"יחא] .םירבדה הלא =

 רוציקב ונדמליה םשב ו"מש ros Y3 "ye 'קליב =
 םימלא םיבלכ םלכ ועדי אל םלכ םירוע vex ,[טעמ

o» (14^ va oy nאלא חקפ בלכו םלא בלכ שי  
 ךכו בלכה ןמ חקפ ךל ןיא ימא רב לאומש ר"א <

 םושמ רהטמ בקעי ןב רזעילא 'ר וניתובר ונש
 אלא םימלא (nme םימלא רמוא אוהו חקפ אוהש =
 רכוס הסורפ ול ךילשמ םדא הז בלכ לש וביט המ <

 'מורת :ה'נכו ה"יחא] ,לארשי ינייד ויה ךכ ויפ תא
 5/53 שרחו .רבדל לוכי www ^p ..םלאה 'ו א
 ינשמב ,א'ע 'רדהנס .עומשלו רבדל לוני וניאש
 ריתהל .'ק pen .ןיִמְלֶא אלו 02 יא'כ "ירבד) ורמאו
 : ינמלא שרד הלע זעבו 'פ  'בר nmi .ןימלוא הפ =

 we אל םינושארה רמא הרות ירבדמ היה םלא
 השרחתנ רבכש עדי אלו 'כו התוא ולטנש y" אלא <

 ר"מב ,תיבאומ אלו יבאומ תינומע אלו ינומע 'כלה
 .תמלא אלו G/2 ייה יבדמ השאה הרמאו ש'פ
 'גינח .תמריגו תמלאב ןניקסע יאמב .מ'ע "לוח |

 Des n והנה .'ג

\ I 

% 

^P. 

 ריעמ yb" ףסוי רירהומ םלשה םכחה ברה ידידיו הז קוספל אלפנ ייפב זיישת דצ 57m גימד עימב יתעד יתיוח 333000 8

 ,רובקה vis v33 )* .אתיירואב וליח רשיי ול ארקאו ,יל תבשב ןייעל לינה ישוריפ תתימאלו םולשתל mp ינריעה 0

 אתיילשל אידהב סרג תבשל p'w י"כבו 'ב אתלס 'עב הייכו (* .היקרשילו גונב (* !רובזקה o יפד ,בצוקה "רשמו

7g ,סיר  Dbןויועי )5 :וינק רצ  VSיגיע יילהת אירב קיתעה הככו יד ,'ט בויא 'גרת ,ג'כ )073 ישארב יא  "p 
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 אָלָמְלַא —

 רחא ררגנ וניברו .סומילא םינקז 'ע םוגרתו חולמ
 ונושל ךל wm .תורהט רדס לכב וכרדכ יאה 'ר
 םילאהו םינוש שי b^ םוליאהו : ב"מד י"ט "יפל
 החלמה םע ךודינש אוה ינו 'לו חי ל מ "יפו

vתייטב תרחומ .  b'4008006 ==  
 ,וכרע יייע daserpitium תיתלח ןמ שרוש אוהו
 pom : ל"זו הנשמל ^b ם"במרה b^ הז ןיעכו
 [Ol  יפרפ 'לב ינדגנא ל'צ יברגנא ברע 'לב
 b/y] pe שרש NUT laserpitium Oll ע"לב

poןיפרצמ םנמאו לכאמ וניאו תיתלחה ןמ [שרש  
 ארקנה חלמה םיפוצמש ומכ ןוזמב טעמ ותוא
 !«das Speisesalz, borax E v] ע"לב = קר"ובלא

(Sandelholz, wegen seiner rother Farbe גּומְלַא 

 ( auch Korallenholzומתוחו תכתמ לש איה
 תעבט ,(6:טינ תבש) (*השא המבד 'מגב גומלא לש
 ןכו (Yo ןיכסהו ףייסהב םילכב ג"יפב גומלא לש
 אתיסכ ל"צ] אתוסכ ןיגומלא Gn ויפב תבש 'וריב
 פ'לב אוהש אתיסב תחת D'b אוהו וכרע 'ייע
 לש 'גרתו .סוולא ע"יע 09816 <  יברעו
 ןיאו .אתוסיכ םיגמלא )^ ^ sw 72955( הטישפ
 איהו אתוסיב תחת ס"ט כ"ג אוהש ילצא קפס
 סואינעזעג לודגה ישלבהו ,תיסרפו תיברע הלמ
 [ש"ע ושוריפב העט םימוגלא p ולש סוריוזיתב
 גומלא יפ 6. x3 היר) .ןיריכמ ןניא םאוד 'טגב
 ;^m םימוגלא אוהו ^o 'א ייכלמ) םינמלא uy ומכ

 .ז"עלבו (ocopáQ0uov ל"רוק uin im) vb ; יז ,יב ,יב
Gt. 6018110, lat. corallium)י"שר תעד ןכו ה"יזדא]  

b^םיזעול םהינשש ה'דו 'יכלמל 'יפב לז ק"דרו  
 אוהו ק"דרה דוע בתכ 'ז /3 ,'ב ה"דבו ,יל"יירוק
 ז'עלבו (ץ%1] םקבלא יברעב ארקנה םודאה ץעה
 : 'פ ב"בבו = ,יליירוק מ"יו (Grasilienholz) יליז"רב
 ןליא םב"שר 'יפואתיסכ םינומלא כ'ג אתיא .א'פו
 ה'מגר י"כב ןכו ,ליירוק ןירוקו הברה sp םיב לדגש
 םילכב כתכ ל'ז ןואג יאה וניברו .ולרוק זעול ב"בל
 אוהו .ןאנאגרמ 'יארמ תייטב b" םיגומלא ל"נה
 = ,M[Koralle 65+ 'פו ע"לב = ןאנאגרמ ל'צו ס'ט

cntאְלַמְלֶא  (Cתפסוהב 035 .אלּול ומכנילָמְלָא  
 !Cwenn nicht, wenn ja, ^b עצמאב 'מ

 השמ אלמלא !גיכ (p nm וריחב השמ ילול 'גרת
ummaאלמלא (: זיכ יינעת ןכו : א'ל) יליגמ 'סמבו  

 DR ולא b^ ץראו םימש ומייקתנ אל תודמעמ
 ינתכ לכ 'רפ ab םא ו ל א ושוריפש שיו ,אל
 .תותבש יתש לארשי ןירמשמ אלמלא C ח'יק תבש)

1 
AUI a VS RETO a L9 Pe TTו  

NDON חצ 

 m3 (Macht, Stürke, übtg. Vorzug) אָמְלּוא*

 יאה הימלוא יאמ :ג'ע 'ילוח .'ד 'ותירכ
 ,ךהמ יאהד הימלוא יאמ .ט"כ 'וריע .יאהמ <

 'נרת Gebund, Garbes/53) הַמּולֶא=) הָמְלֶא רבע
 שנכאו (ז "ב mo םיומעב יתפסאו ———— 7
 יתמלא המק nim ירבע 'למ ('אימולאב ןילבוש
 'תפסותד 2/23 : ב"כ מ"ב ןכו ה"יזחא] Cr 2 ישארב)
 ה"רב ןיב תומולא inn א"לה ב"פר מ'ב 'שורי ,מ'ב

siתושרב  cmnזירכ8% לטונ  "vipסותבו ' : 
 [p תוכירכו .םילודג םירמע em (ןזירכהל בייח
 ול ווכמ א"לפ ר'שב המולא : דיחיבו .םינטק

 nns] המולא

ja, wenn nicht) Nos?ןמו ןיא ןמ בכרומ ;יאסממ  
,mb—5ינפמ ח"יפס ר"דמב (אמ תפסוהבו  

 השק העומש עמוש םדאשכש םינמש םינזא ימ המ
 : םשו .'כו תמו תרשקתמ וינזאב השפות אמילא
 חירמ (DUNT ןמזבש D'm*b םטוחה b" המ ינפמ
 ms ןידימעמש nm םטוחה o המילא ער חיר

 ,וכרע y" אלמלא ומכ 'יפ .תמ דימ

 LJ .עילב ירנע 'לב «mb ow הָמְלֶא .אָמְלֶא
warum, weshalbוכרב (תפסונ שארב ף"לאו ' 

 י"שריפו 'כו אבא 'ר רמא אמלא yn אמית יכו .א"י
 אעליא 'ר רמא אמלא La 'וריע .המל ומכ . . . המלא
 ^b י"שר םש 'ייע ?אל ^soos a תועובש 'כו

ys ovn.המלא ,ד'ל מ"ב .ב"כ 'דנו .א"י םש  
 'תיא 'וריבו .'כו יעבינ אל המלא : 'ב 'מוי 'כו אינת

 ,אינת המ לע : המלא תחת םימעפל

dadureh, über NB ny לא=לע=ג) אָמְלַא 7D 
(das was, also, folglich,לאוש קרפ  

 אקפסמ ימנ יכה ירש אקפסמ אמלא (C SP תבשד
 ק"פ 'יחספ .המ אלא ושוריפש שיו המל p^ ,ירש
 אלא איה אלו ה"יחא] .אוה הממי רוא אמלא (.'ב)
 :ד"י Y ןכו .אמ ןמו לע ומכ אוהו לא ןמ תבכרמ

 .[אשירב תרטק אמלא

 ם"לב «Melde mbb p םּוליִא C mos (םּולַאנ
 atriplex halimus אָמיִלַא ,ןומילא

Qinnó)תקתעה יד ייל ביא) חו למ ירבע 'לב  
 האיתה |( םיעבשה

 יאה 'ר 'פריג ןכ םילאהו ל"צ] םולאהו תיתלחהו
 םינושש שיו 0n 'גשמ) «py לובמד א"פב [י"טל ליז
 הלמה [nns .חלמה םע שתכנ םשוב b^ םוליאהו
 בשע אוהו הרזגנ «mbi ^j ןושלמ ונמשרש ומכ

 0 | א

yos )'לצא ל"צכ (? .אימלואב םייטב  woר"ל ויו ייכב הייכו םוליא  xmרייב  'y vmןאכ ע"פר "33 אלו תיתלח  
 עיפרב )? .םייברע ירפוס תועד דייכר z/n ןאקיאזארעיה טראכאבו סאדיוס יייע 934. ןינעבו 'קיעה איה םילא ייגו םולה

 .ואצמהל אמגוד איבמ וניאש י"פעא ילמלא 'עה שארב ץייומבו לי'צכ (* oni סייטב
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99 FON — אָלְמְלַא 
 ןהילע ופיסוה רמא ימיד 'ר אתא יכ ד"יש זמר
 :.םיגומלא םינומלא םינולא (םיזרא ינימל 59

obwקלי) יטולב םינומלא 0 ינטוב ב"ב) ימטוב  
 וניברו .(נומלא 'ע «oy אתיסכ pasos (? יטלוב
 פרג טולב 'עבו .ימטוב םינומלא : סרג םטב 'עב
 ןכו פ"שה 'פרינ םייקל יל הארנו .יטולב םינולא
 p" עטניבערעט אוהש ימטוב Duis דקנל ךירצ
 .טולב 'ע y Eiche"' יטולב םה םינולַאו םטב 'ע
 הארנ "^ .תפסונ 'מ תואו םינולַא ומכ םינומלאו
 םינולאו םינולא : היה ןכ ס"שב 'סרינה רקיעש יל
 ןיגומלאו cube muss דקנל ךירצו םינומלאו
 קוליח האר אלו דוקנ היה אלש רחאמ בתוכ הזיאו
 םינומלא םינולַא תחת ןקית םינושארה םינש ןיב
 י"מלוא : ימטוב ה'רב p^ ל"ז י"שרש האר ידמ ילוא

Ulmiאל וניבר ךורעה י"כ יפל תמאכו .,טומוסמ,  
 'פריג יפל םטב 'עב סרגש םינומלא תלממ עדי

vs d^ v5ימטוב םינול א  cow»ךוועה  
 תליחתב יתנייצש ומכ םינומלא ל'צו םינומלא אתיא
 יפלו .יטולב םינולא וניבר סרג טלב 'עבו (ךרעה
 ןיאו םינולַאו םינולַא דקנו סרג וניבר םגש הארנ הז

pomלש אסריג לע  oרחאו .בשוימ לכהו  
 קוחמל שי םינומלא תבית הלאה תמאהו םירברה
 היארו .לע לעד ןויכ אתשבשד ס"ש לש ןילימ 'עמ
 דומלת לש b'y3 wow םינומלאל ןיאש ירברל
 םוקמב ןעכנימ 'ב "53 nw" ותציב עקעקל שיו
 לצא וז "ינו ,םימוגלא םימעפה יתשב בותכ םינומלא

 [.םינומלא ע"ייע 5/55 תתמאתנ םינומלא

 יא .ז  'בותכ CWitwee) מ"למ) ןומֶלַא ?*
 .הכרבל 'א bv ןומלאב . . . ןמלאב

 יבותכ v^ .ןומלאל . . . תאשנש הנמלא :םשו
 'טוס 'ורי .הלותב sem ןומלא אוה ד"ע 51 ה"פ

m'bהביר אשנש ןומלא ד"ע 351 . Dumbרזגנ  
 .ותשא תא ןַמְלִאִמ .ט"מ 'יחספ .לעפתנו לָעָפ
 הנשמבו .הנמלאתנש השאה .ו"כד ב"פר 'בותכ 'ורי

ovהלמראתנש :יטרא 'לב ילבב לש תוינשמבו . 
 .ושרגתנ וא ונמלאתנ ג'ע ט"כד Db 'בותכ 'ורי

 .אלמרא ע"ייעו

 הנמלא היהת רשא הנמלאהו CWitwe "למ הֶגָמְלַא
 'טגב ןיסחוי ^3 G/2 v5 יקזחי) «mp ןהכמ
i'mתרויג אשנש לארשי רמא  tחיע  :) 

 ראשמ וחקי ןהכמ רמאק יכה אל לארשימ ןיא ןהכמ
 םינחכמ רמולכ וחקי (קוחמל שי ,אל) (' אל םינהכ
 אהתד אתלמראו 'גותו הנמלאה וחקי םיטוידה
 י"שריפ ןכו ה"יחא] .ןובסי אינהכ ראשמ אתלמרא
 : םש «3n 'קזחיל pa^ רתוי רואיבבו ש"ע 57

3 

jטצ  

 יליגמ תופסותה הז קוליחב s'55 ומדק רבכ הייחא] =
 אכיהד : ל"זו אלמלא m^ n^ pw בתכד ,א'כ
 AND ולא רמול הצור אלמלא ףוסב qos שיש
 .ל"כע .היה וליא ל"ר ד'ויב ילמליא ביתכד יכיהו
 ןיב Ten תושעל ןיאש now ירבד ןירכינ לבא

momאָלּולְאכ שממ ילמלאו אלמלאש ירחא  
bbתפסונ עצמאב 'מו (םכרע "ייע)  paiבתכנ  

 ול םא וא א ל cx ותארוה ילמלא ןיב אלמלא
 mni אלמלא .'ו'כרב :הלאה םינויצמ הארנכ
 אל יתסעכ ילמלאש «sr תוארל ןיעל תושר
 'י נע תו .ט"י 'כו לארשי לש םהיאנושמ רייתשנ

ueינא אלמלא :ז"כ .'כו תא ינוח ילמלאו .נ"כו  
 בשויש הז יבהוא אלמלא .ב"ל .'כו תמ אוהו יח
 תא יאכז .ןב חיטה אלמלא : ד"ל .'כו ךיתנרה ינפל
 ליסכ לש המח אלמלא : m'y .'כו ויכרב ןיב ושאר
 היתותלד אלמלא 2/5 ' ו רי y ,'כו םלוע םייקתנ אל
 : 'ק .ה"שר םושמ הילע ןיבייח הלילב תולעננ

 לותחמ תועינצ ןידמל ונייה הרות הנתינ אל אלמלא =
 'לינמ .'כו התא סודות אלמלא .ג'ג "יחספ .'כו
 ,'כו ארק יאהד הימוגרת אלמלא : ח"כ ק"מ .יג
 יא ביתכ ארקמ אלמלא QU 5 ב"ב :ז" ה"ר
 עמשנ המח לגלג אלמלא :'כ nio ,ורמואל רשפא

 ריעה לש wn לוק אלמלאו ריעה לש הנומה לוק
 התא לוספ יול התא ילמלא :ד"כ הליגמ ,ינו
 אל תונושארה תורגא אלמלא : ב" םש ,ןכודה ןמ
 'ב ות כ .טילפו wo לארשי לש ןהיאנושמ רייתשנ
 םשו .ימלצל יחלפ ע'ומחל הודננ אלמלא : ג'ל
 ,ותגוע לטיב אל ovp mmm ילמליאש + נ'ם
 הישרד ילמליא amp ban :ט"ל 'שודיק
 וכז אלמליא .ב"מ 'רדהנס .'כו ארק יאהל רחא
 D'o pw .'כו ןהיבא ינפ ליבקהל אלא לארשי
 באוי אלמליאו המחלמ באוי השע אל דוד אלמליא
 םש .'כו ךולעהבש ו"יו אלמליא D םש /«

inpליעל 'ייע) '5 םימיה ןתוא יתסעכ אלמליא  
Cn manasלא יררהכ ךתקדצ אלמליא :'ח ןי כרע  

 ןכלתנו ררבתנ הלאה תואמגודמו .'כו דומעל לכו ימ
 [.ילמליאו אלמליא ןיב קולח םוש ןאכ ןיאש רבדה

 ןיאמלא ןימלא ס"לבןמיל = uoi) pros פע
Glafenזשיה 'פ 'כוסד 'ורי  v5)רילה  

 .ןיטלאב הנותנב ןימייק ןנא ןכ אלא Oy בינ 5
 תפסותב םי ףוח [ינוי 'לב] ושוריפ רשא ןי מל אוה

aos msסיפדה ל"מרו ןמל ע"ייעו ה"יחא]  
 [.ןימל ל'צו ןוש ל או ה תועטב

 ע"ייע Eiche ןולא mit eingeschob. o ןומלַא 1%

 א"מ 'יעשי 'קלי :'פ ב'בו ,ג"כ ה"רב (אלמלא

na )'א ל תלמ ןוכנל קחומ היה ןכו יוחקי אל םינהכוראשמ 'ציניוו יפדב תועטב ןכו אוה סייטו עייפד לכב  n aw noרשא י'יכב  vin 
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 == ד'ע ט'כד nb 'בותכ v^ ,תולמרא 'תיא :ח'צ םש
 | .ילעב תיבב יתונמלא תדגימ ינא ירה

 זעבו 'פ 'בר תורב QGrgendeiner מ'למ) יִנומְלַא"
 .םלא 'ע 'ייע soU ינומלא ינולפ + הלע

 ןלא תודלות הלא 'גרת diese) ןַלֶא
 דועו 'ז ,'ו לאינדב ןכו ה"יחא] .תודלות

 םימעפ בורל אוה ןכו ןיליא 'ע "ייע ןיִלֶא בתכנ
 nos "5 pow ס"לב אוהו םימוגרתב

(Leinenes Tuch, Leintueh, 1. linteus n'oos 

 ( linteum, Aévcvtov, Aivctov'פב תבשב

 ר"ת :הירבט ישנא ושעש השעמ 'מגב 67« הריכ
omoתיטנלא םדא  Cתנשב םיעמ ינב לע החינמו  

 גנ"סבו ,(דיפ תבש 'תפסותו .ז"יד טייפ תבש יוריב ןכו)

 גפתסמ Crop nat "y . היפ y" ןיפתתשמ רציכד
DTלאעמשי 'רד ג'סבו .ןולחב החינמו תיטנלאב  

 'תפסותב ןכו ונייה 'תיא ונינפל] ויה 620. תוחנמב
 [תואיטנלאב ןמש םיכילומ ונייה ה"פס 'יבוריע
 דגב b^ .גגל רצחמ תיטנלאו ןמש ול ןילעמ
 [גוש95%] ינוי 'לבו ןיצחורש רחאל וב ןינפתסמש
 פ'פ ר"בב ה"יחא] .ד'מל 'עב םהמ שיו ('ןּותְנל
 Tp "v" .(תיטנולא  ל"צ) תיתנולא םדא םמחמ
 ילבב ץוכקבו .תיטנולא תואבה : ה"כד | ח'פ
 תויִטְנּולַא רשעב וליפא DM גפתסנ .ז"מק תבש
 Lo Sean אלש ner .תואיטנולא .ז'מק םש הנשמבו

wmכו נפתסמ :ז'מק תבש לש ןויצ ' Lb 
 .תמאבו .ש"ע תיטנל 'עב ואיבה כ"עו exo סרוגש
 ה"כו ךכ חפונה ה"מ i'b תבש 'שורי הנשמב
 DU ס"ד y" : ז'מק תבשל 'זיפו ילופאענ תוינשמב

 )00 .[ו'עק דצ

(Oelsalbe, 0101026008, das c ausge- Cmnabs 

 ( stossenחקולה 6( ןילוח תטיחש שירב

 ךותל וא סיירומה ךותל nnb םיתוכה ןיבמ ןיי
 = ץמוחהד'מגבו יאמד 'פמ שירב אתפסותבו .תיתנולא
 < איה וז יא C^ UD ןידימעמ ןיא 'פב pu לש

 «pa הנמלאה תא וחקי רשא םינהכה ןמ שי לבא
 ןירתומש ןהכה ןמ שי וחקי ןהכמ wm ןיטוידה
 יתאצמ תאזב ןוויכ יתעד יפלו .י ת א צ מ ,הנמלאב
 ק"דרה כ'ג y" .('ןכ B^ וניבר םגש ונלש ךרע לע
 אריתב ןב עשוהי 'רו עשוהי 'ר דיעה .[ל"נה 'קזחיל
 ק"פסב הנוהכל הרשכ איהש הסיע תנמלא לע
 רזעילא 'ר 'מגב ןיסחוי " 'פב ןכו ,(.י") 'ובותכד
 | ויח יוידע יייע .ה"ע ישודיק) רתומ ןאדווב ןאדוו רמוא
 ^V) לש 'יפ םיכסמ הזלו ה"יחא] יאה 'ר 'יפ ,(יג
 תסיע [תנמלא ^n םש בותכ 'ופסות y" א'בירו
 ןמ לסופש לוספ קפס הב שיש ריע וא החפשמ
 הלוכ החפשמ התוא איה וזיא עודי ןיאו הנוהכה
 : לש הסיעל המודש רמולכ הסיע תארקנ vy התוא
 עודי ןיאש םולכ C n3 לפנו תלבוגמ איהש רואש
 (.א'ִע : טיס ישודיק N^p. יבותכ) ורמאש ןינעכ והזיא

 רקיעו לבבל הפיע י"או י"אל הסיע תוצראה לכ
 pna רזממ לכו םיררובמ םיסחי לבב יסחי יכ רברה
 זאמו רודל רודמ ןה ןיעודי ןהבש (*דבעו רגו ללחו
 הייקנ תלפכ האשעש דע לבבמ ארזע הלע אל
 jn תלבוגמ הסיעב תוצראה לכ ךכיפל ,(םש יודיק)
 הסיע תנמלא bi" .('תוקיפס תקזחב jn יכ הדגנכ
 ריעה התואו החפשמ התוא ישנאמ דחאו דחא לכ
 איה תמו הסיע תחפשממ הניאש השא אשנש
 הלסופ הילע אבש ("השיא יכ עודיו הסיע תנמלא
 תמש פ'עא הנמלאה by אבש ג"כ ןונכ הנוהכה ןמ
 (.תובותכד ק"פ) הזה רבדכו טוידהה ןמ הלסופ אוה
 ןישודקד אותב 'רפבו+ח'ס) |תומביד ז"פ ל"צ]
 םויו םינש 'ט ןב vn ןניסרג 0/5 my אתפסות : ד"ע)
 דיעה הזו qn mo דע 'כו יבאומו ינומע 03 דחא
 תוידע 'כסמב איה הנשמ הריתב ןב י"'רו עשוהי ^
 'וריעב הנמלא תלד ה"יחא] ,('ג ,'ח) ןורחא 'פב

 [.תלד 'ע y"' .א"ק

 תונמלא ns 'ומבי CWitwenschaft מ"למ) תּונָמָלַא*
 ינילפ אל אתונמלאב aD םשו .ןישוריגו

qunד 'נשמ ו'פ ב'ב ' maימנבו ותבל תונמלא  

 ןוהא ר'רוהמ ןשרדה רבחמה תריטפ רחא רואל איצוה) ןואיפא דגנ ןופיסוי לע ורפסב רעספיצ חונמה ברה תהימתו )!
 הנמלא mmn רשא ל"נה יקזחיל ייישרופ voy בטיה הבשייתנ הלולח ןקתל הצורש (איל דצ) הצילח ןינעב | (קעניללעי
 Dy" תחא הגררמב הצולח רוסיא כ"או םש דוד תדוצמ לש ייפ יייעו .הרופא איה הייונפש By ה צ ו ל ח ו השורגל טרפ

nyהללח יסיא  nn cyתוכמ יייעו :'ק יבותכ .דיפ  zm vaa )? eהב לבגו תובעמ . *) veuיזיפו  noB my 
 jn" my שבתשנ ונממו הל שקיהב םייטב ר'יב י"כבו .תוקפסה לש תקזחב va v3 mb בורקו דייל vis mus (+ .ררחושמ

pnaע"פרשב לבא ןאכ 'זיפ יפדו ר'יפדב ה'יכו שייע יייכ ייג יפל יב ןיריילא יעב םג הייכ (* .השא סייטב ריפדב (* .הלש קוחב  
 יעב הייכו m mb" רייפדו רבו Ya יייכב ןוכנל més (? yp רצ סייד y" יוריעל ימ vi33 יוריעו תבשב «no תיטנולא
 הו לע ררועתה רבכו אוה ס"טו ןותנא גארפו ישמא יליסב יפדבו ויתניא םייטב ןאכ ר"ל ייכב לבא ת'ייטב םש קר ןוטנל
 תיייטב עיפרב לבא .ו'ייתב הנוכנ an" רייפדו י'כבו יק''העו ישמא יפדו y' יייכב ןוכנל הייכו יעה תלחתה ןאכ )5 .מיע יעב
 $33 3/3 תיתנולא am" ייא ןוכנבו הלמה ןורתפב מ''ע לעב כ'ג העטה הזו ןושארה 'עמ ךשמה םש תועטב ןכו אוה ס'יטו

 .תיטנולא סיטב תבשב סייש י'פרב לבא יףייירבו ג"הבבו onm vys הייכו ,מ'יק תבשל ימ

 צא
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  — mmybsןיגלנלא 101

ymהתוא ארוק אלא ? ארקי אל תירושא התורקל  
 :י"לב p^ ב"א) ותבוח ידי sum עדויש ןושל לכב
 אילפה ונאזנל יד מ'רו ה"יחא] qv 'שלו תפש
 ותאנשמו (א"סר מ"ע (y תאזה הלמה 'יפב תועטל
 ל"זר ורמא רבכו הננש ידיל אב wm ^b לש
 'מוחנתב הלמה דוע אצמנו .הרושה תלקלקמ האנש

"bלואש ךכטק יהא ,ח"פקד וצ  (v^ ^ yen) 
 T) "bi ייפ ,אבאטאק : ךבטק יטסנלא ןושל

;steige hinab xxcáfaלואש .] 

cm34%, "230 = יִכְנּולֶא  (Lanze,כסמ ' 
 יכנולאב 6^ וזחאש ימ 'פ ןיטיג

 , ייכנול 'ע y" חמור י'לב יכנול b" ,יאסרפד

"powייקנולא) = DU 5/53 Thronsessel pio 

(Tragsessel $53אתבשב והל יפתכמ  
 'מנב «Cm .הציב) ןידצ ןיא 'פב יקנלאב אלגרד
 יקנולא b^  .[טומב] הנאיבי אל הרשב הטחשד
 ותושעל ףתכה גהנמש רבד א"פ ,םיפתכ לש תעדרמ
 ר"א Nb יושמה וב ןקתמו אשונש ny ופתכ לע
 «m m אלש Gr) הציב) ףתכי אלש דבלבו ימא
 דחא ןיאשונו ופתכ לע וריבחו וריבח ףתכ לע ודי
 אתיעבד ("אתתיא ינאש ,יקנולא 'יפ והזו qm לע

Cr)תכמוסש ףתכל ירש יכהל הלפנ אמלד  mr 
 ירש C ארטוז רמו רמירמו .הלפנ אלד ןהישאר לע
 ילכי אלד ארוביצד אקחוד םושמ ףתכל והל
 אתיא ונלש תואסריגב ה"יחא] .אסכב והניקופאל
 שיש ל"נו רצקה ךורעו כ'ה ךורע י"כב ןכו יקנולא
 ינב X ןיאשונש אסכ פ"לב אוהו יקנלוא ןקתל

DUMידיא רב אמח יעבד פ"שה תעצהמ עמשמ ןכו  
 כ'ג p" .('יכו היב ןותא המ אם כ wp 'רל

 .[יקנולא ה"דיםש ל'ז י"שריפ

 אל ב'א) הלעמל קרפה ms ^b רבכ ןיגלנלא
 ,(ומוקמ ןאכ ןיאו ושריפ אלו ואיבה

 וניבר לבא ומוקמ ןאכ ןיאש ב"ר םע ןידהו ה"יחא]
 םיִנְלֶא תחת תועטב הז exe ןינלגולוא 'ע לע ןוויכ
 תחת ןקתל ךיוצ הז יפלו וכוע Cy (םיִנּולָא)
 (ןילגנלא םיסופדבו ,ג'ג 55 ,ו"ו י"כ יפכ,ןילגנלא
 סרג הז nmm .535w אסריגה qun שארבש
 p"b ונלש ךרעב ןאכ ןכו .ןוננולוא ליעל ג'ג י"כ
 תיתפומ היאר me ."ןוגנלוא 'עב ונשריפ,, ג'ג י'כ
 המ לבא bn 'ע לע ןוויכ וניברש ונרבד םינכש

 ןישוע 'גב ןילות 'פב תבש יבג אינתדכ תיתנולא -
 ל"צ) ת'טנולא הז יא COD nass ןילימניי <
 דבעד ןומסרפאו ןילולצ םימו ןשי ןיי (תיתנולא :

 ץברמה .ברע ןמשה תאו  תיתנולא ןייה תא"
 ואיליריס ברה סרג ןכו תיתנולא ל"צ] ('תיתנילא 2

"ava 1ולש ] wes paiףוסב ךרבל ךירצ וניִא  

É > ןישוע ןיא ב'פ ינש ישעמד אתפסותב ,אתופמ יבל 
^ 

 ןכו הייחא] (Ov "« v5 ישורי ןיכרבמ דצימ
 תבשב הלוחל תיתנולא ןישוע ג'יפ תבש 'תפסות"

 'וריבו (.ריילק תבשב יייע) ש"עב הפרטש ןמזב יתמיא |

 תבשב הלוחל ןיתנילא ןיכס ג'ע.ר'יד ד"יפ תבש
 ןכו .תיתנולא ל"צו .ש"עמ ופרטש ןמזב יתמיא

RIIהלוחל תיתנלא ןיכס ,ג"ד א'פ 'וכרב "73  
 ושוריפבו ואיליריס ברה 'פריגל ןכ) 'כו תבשב =

Daתיתנוולא םירחא םיסופדב לבא תיתנולא ) 
pmס'ד א'פ הציב  Tyתבשב ןיתנולא השועה  
39mןיתילא השועה םשו . + . היקומ םושמ  

 יפד) ןיתנילא תאצי : ז'לד ז'פר 'יעיבש m" ינו"
 ןיליפתל 'יפ .ןיליפתל אלא הניאש (ןותנילא 'מאטיז

 תיתנולאה הוש ןיאש םושמו (Kinder) ןילפטל ומכ —
 תיעיבש תוריפ ורתוה אל םינטקל אלא םדא לכל <

 הלמ תיתנוולא וא תיתנולא לש םעטהו 325
 תותכנואו ןמש םּויְלֶא תוימור תולמ יתשמ תבכרמ
 לש םכרדו .הטמשנ 'כו DAROMON רוצקבו החישמ

 םיקורמתו ןמשב םרשב תא חושמל היה םיימוה <
 ברהו .תורחא תותעבו תואצחרמב העיזה ירחא
 הלמה איצוהל חורטל הברה ('כו ט'גד) מ"עב ןואנה
 אל ישולקה יתעד יפל לבא .הנבהה רואל ךשוחמ
 .[אוה ןוכנ יתלב 'יפסומ ברה איבהש המ ןכוודיב הלע

^B S8)ןשי ןיי 'בורעתו דחי םיברועמ ןייו ןמש י"ל  
 לכו אכמוטסאה וב ךוסל ליעומ ןומסופא ןמשו

sunןוי'של לע ןוויכ ה"יחא] (וקזחל  Zunoy—mbg 
 אצמנ אלו .ןיי םע ברועמ olvocóc = סוטניאו ,ןמש "

 [.הומכ תבכרמ הלמ

 (won ןירמאנ ולאו 'פב 'שורי הטוסב
 no עמש ןירסקל (*לע ('אתוזח רב יול 'ר '(א'כד
 ושוריפו) ןיתסנלא yov Cep ווהד qup ל"צע
 םינפל אב ןוילגמ אוהש הארנ ה"חא] aq ןושל |

. 
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(hellenisch, griechisch, £m pmo | 
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Eףיסוהל אב המ כ'אד וז הגה האר אל דוע 3 ] 
 וניאש ימ ('רמא דפקא ףסוי 'ר עמש ןוניבכעל יעב

. 

 םג ילואו חופיש דע cb ר"שהשב «no אתויח רב יול ^ ויפס תבש יוריכו התיח ייגה avs )* .ןיטילא ביה 7% :
 :ביל דצ יציבל םייד oy ימ י"כבו ש'ארב nom (* .ינא רמוא ךכ 'וריב (* .ןיירק pop 'וריב (* .לזא avs (* .ל"צכ יב"

aw 3003)יקנולא 03  "WOיוכלה ז"ואבו שייארב כ"ג  mwד"נש ייס  cen7 .אתתיא ייגה כ''ג ( mé»ש'יארבו ימ יייכב  
 ר מ ימ א ג'ונב לבא nbun תתימאל ץטיואניבאר ץינרחמ ןואגה םש איבהש תויארהו n^ תוא םש D^. "y םש זיראבו |

 גיעס ס"ד א"פ 'ציב יורימ היאר איבהל שי ןכו (* .ארטוז רמו = איבה ןכו 'כו א סם כ ב תאצל אתולג שירל ירוה ינוה בר

ranהיאר םש  àvיקנולא תלמל הז . 
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 Lom אתפלח ןב ש"רו 'בר אייח 'ר [:י'ד י"המב
 < םיפוליא אדהב ילצו קפנ 'כו אתיירואב ןייעל ןובתי
 — אתילגרמ ארח היל אטשומ אדי רח אזחו אירבטד

ya» s»אתיירואב יעל ביתי הוה ל"בשר ד"לפס  > 
 T ןמ pus ןיתרת ןיקפנ אירבטד 0^ 5 ל י א אדהב
 אריוא ןידה ןמ ןיקפאד ךירב 'תרבחל אדח הרמא ןמת
 יקזחי 'קליו :םיסליא ל"צ סיטליא nnm 'כו אשיב

mזמר  Nowאדהב סרגו ר'במ השעמ יאה רפס  
 הנהו .סיפולא וא םיסלא ל"צו .הירבטב ס ט פל א
 הועמ 253 שרפמ "נושארה תומוקמ ינשב
 זא היהיו בו ח ר י'שר םשב b" ר'ב לש ןויצבו
 ;fusi םדא ינב םיאכו םיאצוי רשא ץוחו ךרד י"ל
 ps ךשמהה לבא .מ"עב ןואגה לש 'יפל היאר הזו
 :ןכ "53 mm הרעמ כ'מ pe nb" ותלבוס
 ינשבש האורה הארי תינש תאזו 116116, 6-6
 םוקמ הארת הלמהש 'מול ונא ןיכירצ ל"נה םינויצ
 םשמ תותשל wb po ps רשא םימ בורקב
 טישוה ןכו א'ממ תותשל םימ ל"רל ןלייפה איבהו
 םגיתרמא ןכ לע םימ nnno אתילגרמ דחא שיא
 = "לב איהש הלמה 'יפב אתינגרמ תחכשמ תיוה ינא
 ;V. € Doe, co םילזונ ןניאש םימ תכירבו םימ םגא

Wiese, Sumpf, feuchte Niederung, auch Teich > 

 הרותב ןייעמ mm רשא ל"בשרש הפי noy הזבו
byתותשל לוכי היה אל םימ םגא תפש  poo 

 px א'ממ ול איבהל ליגר היה דחא שיאו םיערה
 םשמ אתילגרמ ול טישומ דחאש השעמ היה בוש
 םישנ 'ב םגו :םיאצמנ םימיו םימ בלב םינינפהש

umאירב וניאש םוקממ ןאיצוה ב'קהש חבש , C 
 < רוא הארנ ודי לעש הז 'יפ בוט המ הארו אבו
 - ,ונפושי ךשוח- התע דע רשא UN" רמאמב ריהב
 Lo ג'ע ה"לד ד'פס תיעיבש 'וריב ןנירמאש המ הזו

"n^ל"צו .אירבימד סיפילא אדהב לגעתמ אב רב  
 T .םוסי ל א ,רימאטיז DT "Ue תמאב סרגש ומכ
 ומכ אלא איה אלו הירבט לש זוחמ מ"פ "פו
 "- ,Sumpf 006, 0656 וא ,Aoc£ 666 ונרמאש

Schlamm, Morast,תכרבבו םגאב רשא טיטו שפר "  > 
ovenהלוע 'ילשורי לש שרדקה תביח הז יפלו . 

 ^Y ,וכעד אתפיכל קשנמ ח'ב י"וש הלעמ הלעמ
 לנעתמ אב רב 'ייח 'רו (וישובלב) יונמב אנדרי רבע
 שפרב לגלגתמ היהש b^ "ירבטד סופילא אדהב
 T "מאמה ותואב ןנירמאש המ הזו ,הירבט לש טיטו

yes (?5 .תואופר ר 5 ס ב סייטב ) ייגל )* .לי'צכ yi 

MARY RR IE e C TONS 

 סוסלא ed ןינלנלא

 יקב ג .BP ג LIP ו

 בק
 וניבר חסונ םיתיחשמה םיקיתעמו םירפוסל השענ

 [.תוירכנ .mbb תעירי ןורסחמ

mit der Zunge o» ע"לב beissen, kauen) (! Dow 

beissen ues הלמה םע ףדרנ berühren 

 האר  coy qwימד (*תואופר ףוסב 'מגב סלא
 ןיטיג) וזחאש  syהיל עלבו סילא אפפ יר :'תיא םשו

 אקוניד אדי סלאד ארות אוהה ,(היל ירשו סילא יפפ יר
 לבוחהד ג'רב ' bbw" ^e C5 pסעלר [ומכ]

 ףלחתמו] .['א סעל 'ע 'ייע] הססכש  [Cבשכ ןוגכ
 | .שבכו

(die Landschaft Elis, 4'HDug im )' pos 

(n ורי 'גרת'  (ישארבל יא Peloponesos) 

 םיתכ שישרתו השילא ז"לפ ר"בבו .םלא השילא
 םינדדו  Cאינדרדו האילטיא סוסרטו םילא

 ה"ד 'גרתב ןכו הייחא]  SNןדקומד יונבו :'ז 'א
 'כו םוסרטו וסלא  cns) swסם ל א אשילא ןויד

 'א .א"פ 'ליגמ 'וריו 'שארבל 'ב י"תבו .'כו ססרת
 ר"בב ןכו :א'עד ^ bתחא הלמב בותכ ס"טב

 ןינעבו .(פוסרט פלא ל"צ) סורטסילא ר"בו ססרטסלא
  ^bםיתכ  "yהאילטיא  "pהקתעה לעונרפס כ'ג

 סוואמ י'ביר לש 'יסרפ  "x[.נ'כר

 אוהו יטרפ םצע םשמ םייוניש סילח ,סלוו ,םֶלֶא*
 n wel" םינויצ y" ללה 'רד הובא

 שיאד הובא םש כ"ג אוהו .ו"עד ף'זרהמ ןואגהמ
 סלא ןב אטבסב השעמ .ר"ס 'ירדהנס y" ידוהי

Own» "y 

 Wald, Hain cog) ב"ר תעדל) םּוסְלַא
 אדהב b /2 ןורתי המ אקספ תלהק שרדמ

 הטנ ב'ר ה"יחא] C (רעי י"לב b^ אירבטד סופלא
 ,הירבטל בורק רעי ןיאש וז אלש תמאה ךרדמ הזב
 הומתל שי וז ss אלא ,רעיב הרות ל"ר דמלי המלו
 : ד'נ .מ"עב כ"ג y" הבתככ הביתה קיתעמ וניאש
 ןיאו הלמהל םגפל םעט ןתנ םש ןואגה םג לבא
 אצמי רבד bp ליכשמה םלוא ,ונמיה החונ יתעד
 D3 אצמת רשא תומוקמה ךירענ הליחתב לבא .בוט

pm am5 ל"נה ל"הקב nל"שבר  mmnיעל  
 פס י ל א [אדהב ל"צ] אדחב היכרצ לכ אתיירואב
 םימה ייוקשמ היל דיתעמ גיהנ ןלייפ הוהו אירבטד
 אמלד :יתומת רשאב b 'בר תורבו ..'כו םוי לכב

^g]השעמ 'ולכ םירבד תעדוה 8% י"לב  "y 

 .סילא ס"טב yn' שארב םירחא ע'יפדבו ,ביינש ק'העב הייכ )!

YAזוהמו .םדוקה 'עמ ךשמה ס'יטב אוה ע'ייפדשבו ישמא יפדב הייכו יעה ליחתמ ןאכ רייבו  Elisלודג היה  "y "xoומארטש  
 השילא אוה יתערלו זירת ss עדאילליא) סורימוהב הנורכז אב רבכו '/\)\640%0ל ארקנ סלאל ךיישש רחא pom .ח"נש יח
 ןכ לע (בייר רצ .רגאיג  רעיוביינ יויע) ןלוכמ הקומע אירבטו שוריפב ייא ןכו קמעב nma אירבט תנוכתו (* aps לש
 יאיימ יישארב) וחא ono) ייעשי ;יה ,יח ^b ,יז תומש) םגא םינקז יע וקיתעה וז הלמ vas )5 .אירב הריוא היה אל

 < .(יז הייל ייעשי) אמג )0 ,יח בויא :יב



  eסּוסְלא גק  Aף"לא 103

 איהש רשפאו דואמ שולח וחא םעט 'תיא םש
neonיברו ירומ לש איקנו ךז ןושל כ"ע תרחואמ  
quenלכ ש"עו :ב'יק י"הבמב ף'זרהמ  qun 

 ה'פ 'תכ rv "wy" ןב רזעלא 'ר .שבדמ קותמש
 רזעלא SD 'שודיק .(רזעילא ילבבבו) ד"ע ט"כד
 רזעלא .סונגיטנא ןב רזעלא 'ר לעו .-- הריעופ ןב

 [.ה"פ י"הבמ y"' יאני 'ר יב רזעלא ,אניבא רב

"ny "yos *לעו וניבר ואיבה םש יכ יקילא 'ע  
 .ומוקמ ןאכ ואצומ תרזג יפ

3mm now p'b3 m»! lernen) now 0לנרומ  
 'צואב y sm" מ'לו דמל pup (ףלי

 יעבימ .'ר יינעת seb יבצ ןיד תיל ^ .,'רשה
 'פ תיזח 'מ .אתוחינב הישפנ ףלימל שניאל היל
 לכ 'פ 'בר ה'קב ,ףילייד cm) mx :הנשושכ
 תיוה תא :םשו היתווכ אתירוא תפלא אל :רשא
 פ"לב] bw :לַעַּפ .אפֶלַאְל ילג אוהו ףלימל ילג

nowל! ע'לב -] vק"מ 'וריו .ב"כד א'פ יאמד  
3oב"פד  vyןכ אלו  ^v pog1 מ'ד ב"פ ז'ע 'y 

 ןיא ל"א :הנשושכ o nm 'מ .ןיפלא אל אייגנז
 רוסא אשרדמ יב ןיפלא ןכ אל כ'פ vpn ,היפלאו
 :לַעְפִא .לימ 3^ דע ובר cub תורוהל דימלתל
 je הרזגנ הזמו .וכז ילע ףלומ ל"פ ר"קיו ףלוא

 .ףלי 'ע 'ייעו .םכרע ליעל y אנפלוא

ÀJ! 53) gibאוהו ףלֶאס"לב  msף"לאלש 'א  
 ןיקזנה פ"סב der1. Buchstab des Alfabet) ת"יב

C0) pensaתשרפש בהז לש אלבט התשע איה ףא  
 ף"לאב יאני 'ר םושמ ל"ר רמא הילע הבותכ 'טוס
 sb ,םיאמ inns ms nop לכמ C ^p ,תיב
 בתוכהו Cr5 ימוי ^y w" יבדמב) בכשמ :'ש ,אלמ
 דוע אצמנו ה"יחא] .הלוכ הלמה בתוכו תואה האור

swף"לאו .ן"יפלא  n^3ס"שב םימעפ המכ  
 ילבב יייע) ד"ע .נ'ד ט'פ ןיטיג 'שורי ,'ישרדמבו
 תליחתמ ותמיתחב ל"ר ,ף"לא בתכ והבא 'ר (:ז"פ
 (תופוק 'ג לענ ןהילע בותכו ב'מ ג'יפ 'ילקש .ומש
 ינפמ :ז"'מד םש wv "bim" ל"מיג ת"יב ף"לא
 קפתסמ ןיא רמול ל"מיג תיב ף'לא ןהילע בותכ המ
 ףלא ףלא :ג'ל תבש .'כו הינשל emp הנושארה ןמ
 המת «n»n אהתש :םשו .א א 'ע 'ייע ,ךוזאאד

sovבל 5535 .ןיפלא ןינייע ןינייע ןיפלא בותכי . 
 y" ,ןיפלא ןינייעו pony ןיפלאל pop :ר"כ 'ליגמ
 אפלאד 'ישר ף"לא ^n א'פר 'דהנס יורי .ןשב 'ע
 א"פפ ר'ב ןכו הפוסב ו"ית התועצמאב D'o אתיב

wbלש ןושארב ף"לא ל"רא תמא  nemם'מ  
 ה"בקה לש wmm .ה'נ יבשב .ףוסב ו"ית עצמאב

 ה ר פ ע ב רדנגימ אדמג רב D ^ :2^p" יבותכב
"pומוקמ לע לכה הזבו .הרפעב לגלגתמ  sz 

 pios אלו pps :דוקנל שי הלמהו םולשב
 (vy תאז לעקר my ךיראהל ןיאו .'פסומ ברב
 שי הרעמ :הרזה הלמה תארוהש כ'מ 'יפש המל 5
 «by ב"עס ב"כד א"לה ה"פ 'וריע vo po איבהל
 ןירופיצל- א י ר ב י ט מ ..ןיכלהמ והיש תושעלינא
 ויה 'ירבטבש ךל jn .ןינגרוב י'עו תור ע מ י"ע

nneהברה . 
(ganz seiden—ÓAXocnpucóv —np'oeiops ^N 

 | ( holosericum'להק | 'רדמ
 . "ppןוקירסימס ןיד אמוי 1 :'א םיכלוה םילחנה לכ

 = ןוקירפולוא רחמל  ^pיפו ישמ ולכ [יימורו] י"לב
T'b3semi ןמ בכרומו ה"יחא] .(ישמ יצח]וקירסימס 

 | 6מסטשא י"ל ןמו יצח  "wbאצמנ תרחואמה י"לבו
[halbseiden 7ji67:- ומכ אוהו 650604 ףותישה = 

 . xy,יגייעשי) ןימירחהו :ח"ד ו"פ תבש 'וריב ןכו 25)

 ד'פר ילשמ 'קלי ,ןירייצמ אקירסוליאוןירייצמ ןירנוז
(Seide uscabo) ןיסכטמ חקול הז ה'לקתת "b 

 ןיד המ ל"נה 'בר 'להק 'דמבו .אקריסילוא חקול הזו
  . , (^s ye) spasןיד אמוי ל"א קיתע הסכמל

 (ע"ייע) ןוניקסרא הלמהו ןוקירסוליא רחמלו ןוניקסרא
 לש מ"עבו .המיעטמש ימ יתיאר אלו השרפל השק
 יכ .ורובידמ ותוקיתש ול הפי ושריפש ריבשמ

  ^3 pono "355םירפס תצק לש תעטומ
 שריפ | .ןוקירסוליא תחת | ןוקתסולא = ופונד
 ןוקתסולא 'ע ש"ע רחש ול ןיאש ןינעב ןוניקפוא

  qs "wmאל כ'כעב םגו  pimואצומ  nsאוהש
 כ"ג הזו .ןפג רמצב תעדו םעט בוטב הלמה קיתעמ

 יתעד  amי"לב ןו ני ס ק ר א תויתואה ףוליחב
 ] [Baumwolle,  50005(0%תפלחתמ "לו 'נו .ןפנ רמצ

 ידגבב ב"העב םדא ינבש גשומהו .ןיבמ לכל עוריכ
 יתחכוה רשאכ םייפרפהמ שרדמל אב ושבולי ישמ

 .[ג"פקת .א"כ ג'מד ע"מב המחכ הרב
"IONןנחוי 'ר לש ודימלת ת ד פ ן ב א'ר אוהו)  

 אעראד ארמ רזעלא 'ו (אחפנ ןב
 דיה לכ פ"'סב שרופמ Cro m :טיי (new לארשיד
 ירשיד אעראד ארמ היל ורק יאמא (CU הדנד נ"פ
 הוה א"וד הימקל אמד תיתיאד אתתיא איההד
 רוהטו אוה דומיח םד ל"א C הימק (' יסא 'ר ביתי
 ילעב היל הרמא יסא 'ר הל לפטיא אקפנד רתב
 יה Tb רזעלא 'רד הילע ירק ויתדמיחו ךרדב היה
 ארקנש 'ארנו ה"יחא] O^ one יילהת) ויאיריל
 זאו ^b ןנחוי 'ר mb רחא לארשיד אעראד ארמ

mmישנא לכ רואמ לודנ ורוא  mmהדנ ילככבו  

aas (!ימא ^ , ?) היחרא תלמ דוע גייונב. *) nó»:ימויל יישריפב  m5ןיגוריס הייד . 



 - .וניפולא .[ןייל אפלא ןנתד אדהכ יתאצמ ףלאמ דחא
 .ארוק ?mm ג"סב ^p O^ ,דימק mm" םילבוסמ
 חינוי 'ב 'ג 'ילקשב ןכו ה"יחא] )0^. 0222. הרותב
 < "ודי ,(?אתיב 'וינשמב) אלמג א"טיב א'פלא ןהב בותכ
 - webs דועו ב"א) .[אפלא ףלא ג"ע ג'ד ב"יפ תבש
 < (* תותלפה רחבמו שאר הז nobi רקיו דובכ י"לב

 P 2 אאוה

  Schirt) NDONאמיב אלזאד אפליאכ (ס'לב ה"כו <
  22ךלוהש 'מולכ 625 יוריע) ןירבעמ דציכד .

 .ה"יחא] .םיב הניפסכ אלמ 023 רכשה לע תלועה
 תועטב םיפופד ראשו ר"פד לש תיתימא 'סריג ןכ <
 תלעה 'פריג רקיעו !אלמ רבכ הלעב ךלוהש הרומג =
 אל םיקיתעמהו 'ב ת לע 'ע "יע  wanתלעה |
P  ןכו ה ל ע ב הלמל והותוועש בכד sm ונקיתו 

 תלע ופקתתו : אתיא ונלש חסונבו ד ב כ :תלמל =
P aw» פ"ד] 'מ י"כבו .אמיב אלזאד אפליאכ דכב 
P אפק שרושמ ףצ 'יפ יפקיתו ןוכנ רתוי [ilv 
 ייפו .'ד ף ק 'ע 'ייע  muאוהש תויכחב ילדה 75 -
 הפצ רשאכ (א%06)  mos:[וניבר תנווכ כ"ג הזו םיב -

- Meer, die hohe [See] סוגליפב אפרטימד אפליאכ 
LJ QU) ינימשה םויב יהיו ר"קיוב .אמיד 6 

EL  ,)גיכ ילשמ) ליר, p בלב בכושכ תייהו [pios [לע 
- pem אתיא nues [בר רתסא תלגמבו ה"יחא' 

 .םונליפב אכמרד אפליא אדהכ . . םי בלב בכושכ <
 ןקתמ כ"מעבש אלפו  nnn'גשמו ,אימרד :אכמרד

 םגרת כ"ג ילשמב ןאכו ךמד :בכש 'גרתד 'אוה '
Jr תואיגשמ ונליצי 'הו ,אפליאב 1575 snos Tm 

 ו יס ופיל רבי! תוינאב םירצמ 'ה ךבישהו
. 63 UK n3» שישרת האב TON אצמיו ןכו ,אפליאב 
L קלי 'ייעו ריפש הוצת 'וקליו יי ז'ע' jm [ה"יחא 
 ר'נשת 'ילהת  n.אסכימ אלב אלזאד אפליאל הל = \
L הנקת דבעימ יעבד ןאמ :ג"יד א'יפס תבש ^v» 

 רסנ איצומ אפליאל  win'כו השלשל ( yילבב !
 'פ 'בר 'להק (:'ק תבש  ny.ילצנ המו :תדלל

IL ו"'פ ר"בבו ,ך פ ל א רטק ךבלול רטק תאר ןה ךלע 
 'בר 'כיא 'דמ 15 ג ר רוטק 'תיא  n1םיוגב יתבר :"

 = אפליאב אניתא אפליאב אפליא ןדה אנא תיבסנ
Les 

 [ .'כו לזיא אנא

áאָפְליִא  eines Talmudgelehrten)א.  «E.ורבח  

 I 4875 ^3pn3 רופיסמ הארנכ ןנחוי יר לש
 P .אתלימ והל אקיחד אתיירואב יסרנווה n" אפליא

" 
D. 

 הרותה לכ תא ומייקש א"ב ולא רמא נ"בשר תמא
 ב'הע ז"הועכ אל .'ג 'יחספ ,ו"ית דעו ף'לאמ הלוכ
 vv .ת"לד ף"לאב ארקנו א'ה 5 בתכנ ז"הועה
 ארקנו ^x ד"ויב בתכנ :ח"כד א"לה י"פ 'ירדהנס
 א"הב אוהש לכ .ו"ד ר'פ 'ומבי 'ורי .ת"לד ף"לאב
 א"פ הדנ av "Up [הבר ל"צ] אבר ף"לאב הבר
 ,הבראב אוה ירה הברהב אוהש לכ כ"פ ר"בו :ט"מד
 ימולכ שירדק 0" י'ג ישאר הברא הברה תלמו
 יח אוהש D^ אוהו םישדח CP ןהש ב'יר 'מיגב הברה
 Tp תבש .אטיז ךרעו אטיא 'ע 'ייע הז שרד ןיעכו
 ףלא ג"ע ו"טד ז"טפ תבש v" ,הניב ףלא ת"יב ף"לא
 ,אנימאק אמלעב ma ףלא :ח"סק Y ,דחא תיב

ovaםש 5( ה"בקה ינפל רגת הארק ףלאה א'ל  
 b j^bbs^ 'ג 0 י'ד ישו ךאסאמאו mb פ"ר
 Den .תחא אתיב אפלא חור 'פו יתוש 'פ 'כיא
 ,הכיא ןיתיב אפלא עבש אוהש תוניק .ז"כ החיתפב
 יפל ת"יב ף"לאב | כ'ג היל בישח 'ה רוכז 'מולכ

 [,םיקוספ ב"כ וב שיש

  FONמ"ל) . (ausend,א'צ יילהת ףלא ךדצמ לופי 1)
 המ והבא ר"א :םירמ רבדתוב ונדמלי תדגהב
owףלא לארשימ דחא לכל םילשמ ה'בקהש  

 הידרמאנש ןינעכ ותוא ןירמשמ והיש םיכאלמ תובברו
 ןהמ C דחאו דוד Ü לע ולפנ השנממו )^. 3^ יא
 ה"יחא] .ה'בקה לש ומלצל דובכ wn וינפל ארוק
 יתאצמ לבא אתיל 'ירמ רבדתוב 'מוחנתב ונינפל
 "יטפשמ 'רפ 'וחנתבו :ט"מ אציו 'שרפ 'חנתב יתיאר
 יאנש ןינעכ ול ןימילשמ לופי והמו ל"הזב .ח'לק
 זמר 'ם א"צ onn" 'קליבו .דוד לע ולפנ השנממו
 לופי והמ א"ד  [ונדמלי] שרדמ םשב נ'מתת
 ולפנ השנממ 'אנש ןינעכ To ןימילשמ ה"בקהש

[o לע 

CAlfa/ Avo der 1, Buchst. übtg. das Vorzüg- NDON 

 ( üiehstoתוחנמב תלוסל  'e3תונברק לכ
 הנממ איבהל ידכ הנושאר 'יפ ,6ג'פ יוחנמ) רובצ
 אוהש אפלא ומכ C תרחבומ אוהש שדקמל תלס
 ירוענ ףולא ומכ sem ןוי לש תויתואל הנושאר

o3: 39ד'פל עבונ הז שרד לש רוקמ ה"יחא] ,(ר  
 n" ר"א רוד ףלאל mx רבד :ה"ק bun"  'רדממ
 ןנינתדכ רודבש ה לו עמ ל רודבש ףולאל אבא רב
 pw ןכו ל"כע .ןמשל אפלא העוקת G3 zm יוחנמ)

voןייל אפלא . py»שרדה הז  v3םדא ח'כפ  

 | .יוחנמל ייישריפ יייעו )* .ארימג רע דחאו ןמ רסח עיפרשב לבא ר'יפדו רייב רייל à י"כב הייכ (? 5w סיטב עיפרב )!

iymייל לע ביר תנוכ םאו (+ ,ל"נה הנשמל  XQלינה הלמ םעט יכ וכרוצ לכ קדקד אל זא  pup.ומכחו .תוירו  
 / הזכ הנושארב רייוצמ A יכ רוש )2753 ומכ) המעמו איקיניפ ילמ תרזגנ Xx ייילבו אפלא יףלא יכ ורקח רבכ ןושלה

vוא  ed moהזו  meos3/3 ורויצ ליחתמ ןכל (ו"יר יא .גראינ ליגריוו) הנשה תלחתהב רוש לזמ תויהבו רוש לש שאר  

 רדס תא .תויתואה



AR x - 

. er scambi ושקט 0 air ati PM d — 

 " — webןירָצְלִא 5
Flaches Ess- oder Trink- oz; י"לב) סָפְלֶא 

  PS (Geschirr wie Tiegel, Pfanneןישוע

 רכומה 'פב C תוינריה ןיספלא [ינימ ל"צ] יניממ
 ןיספלא b^ (.ב"ל 'צב) ןיתחופ ןיאד 'מגב ןיי ידכ
 snm [תוינוריא 'ע 'ייע ה"יחא] .תומותס תוינריה

 ןימותס ןיספלא C ןיתחופ ps (ג'פס 'ציב יתפסות)
 vnb ג'בש ןבר ילכ C רישכמ אוהש ינפמ 3^5
 הייחא] .ספל 'עב םנהו פפל ןהב בותכש םירפס שיו
 ןיחתופ ps םש ל'זו spvan וז .כ'ג 'תפסותב
 ד'פ 'שוריב לבא .ריתמ ג'בש ןברו ןימותס ןיספל
 תומותס םיספל ינת 'תיא ג'ע ב"סר yon 'ציבד
 אוהש ינפ מ ט'יב םחתפי אל ^b ברעמ ןאשע
 וניבר ינפלש עמשנ הזמו ,ט"י ב ילכ רישכ מ
 ןיחתופ ןיא םגו .התיה 'סריגה תאז 'תפסותב םג
 'וכלה ם"במרה 'סריגמ הארנ ןכו 'פריגה רקיע אוה

B^ר'פ  mnןכו  mwתוינשמה תואחסונב : — 
 יירדנ .םפליא השעמ :ז"ל 'יחספב my הלמה האצמנו
 by" .ספליאל דריש םדוק ארידקל דרי רבכ ,א'נ
 nmm ספליא :ד"ק םש mn ספליאב תיכליכ .ז'צ
 : 'מ יחספ ..הרדקבו ספליאב .ח"נד א"פ הלח "ורי
 :'פ תכש .הרדקהו ספליאה ('נשמב) .ב'מ תבשו
 א"פס תוושעמד אתפסות ,ספליאב הנותנו ('נשמב)
 ר"קיו א"פס v2 .הרדקל הרדקמו ספלאל ספלאמו

nobויוסכו ספלאכ אלא וארכנ אל םהינש ]. 
 םורמל םילפש םושל Bedrüngniss) 0/52( אָנְצְלּא

 יכיכמ האושל לוטמ 'גרת G^ n .בויא)
 לבחל (ניכ פש קחשת ןפכלו דושל .אמורל אנצלוא

pmoארבדמ ןצלואלו  qninןובער ימיבו  "enm 
 'גרתב דוע 'ייעו ה"יחא] .אנצלוא ימויבו )€^ ,זיל
 ;ח'כ 'ו /3 ^m ;ג ,יל בויא ^v5 w; ,ילשמ

[av^ ביל 

Erdfrüchte, holocyron 0A6xugov ורו י"לב) ןירצלא' 

(eine  Pistacienart, N'"ID2N ס"לב וא 

 הנותחתה הפילק ושעישמ ןילבורטציאבו ןיסרקיפאבו
 חימר בילה) תורשעמד ק"פב 'שוריב רשעמב ןיבייח
 שארבו 6ב'כד אילה יאמדד ב"פ שארבו (ר'ע
 סרג ןדיד תואחסונב ב"א) ןושאר רשעמ תפסות
 תחת הייחא] ,(' (;ןיקטסיפא ןיסוקיפאבו םוקמב
 'תפסותב אוה ןכ ןיקסירפאבו ןקתל ל"נ ןיסרקיפא
 'תפסותב ןכו .ןילבורטסאהו ןיקסרפאה ןירסלאה ל"נה

cv[ןירפלאה ל"צ] ןיפולאה לבא ג'פס  ^( 

 דע 'כו אקסיע («CUm ליזנו םקינ ירמא אבוט
 (הרוחפל" םשל ךלהש םוקממ 5^ אפליא יתאד

qoeר ' nm1 אל םירגו רמ ביתא יא ל"א " 
 אתניפסד . אירקסאב- הישפנ אלת bn רמ ךלמ
 'רו אייח ירד .אתינתמב יל ליאשד אכיא יא רמא
 אירקסאמ אנליפנ 'תינתממ הילאנטישפאלוהיעשוא
 :ט"ס 'בותכב רוציקב אבוהו .'כו אנעבטו אתניפסד
 'שודיק 'וריו .א"לד ו"פס 'בותכ 'ורי תצק יונישבו

NBםשו ד"ע ח"נד  smsירמא (ייפליח) יפליח  
 תקיפא אלד אר הנ 2*5 לע יינובתייא) ןובתייא
 ,ארהנל ינוקריז .'ינתמ ןמ הבר אייח 'רד היינתמ

mmי"הבמב "ייע) ייפליח וא יפליח ומש רקיע  
 : ז"י ה"ר ילבבב ןנירמא הז ןיעכו se פ'זר ןואנהל
 ול עויאש p b" (אפליא הל ירמאו יפליא
 אירקסא לע הישפנ (ןעשנ 'יפ) אלתש ל"נה השעמ

 וא .אפליא ורוד ינב והוארק הניפס לש «o 'ייע) =
 ,הניפסה oy הרוחפל ךלהש ow לע ול וארקש ילוא

 ,ה"כ 'רומתבו .א"יק 'בותכב «m רכזנ אפליאו
 .אבה 'ע y" ןירָטיִּבַּפלַא ץובקו אטיִּבַפְלַא *

 -Alphabeta, 020208256, al) אָתיִּבַפְלַא ד
Verse)רדמ | ןנ800+8עג0]186 — ' 

 אנטייפ ןידה ^O 79 יבל תא יתתנו אקספ 'לחק
 רבד 'ירחא כוט 'קפפבו .ןיתיבפלא Top אוה 33
 b^ ןיתיבפלא ןילאו ןירומזמ ןירמא ןילא .on יז פש)
 אפלא b'y תרסוימ הניק וא ריש יימורו י"לב
 pon ל"הזב אתיא םש 'בר ילהקב ה"יחא] .(אתיב
 הל לשח ןינמז ןיתיבפלא דיבע mn דכ אנטייפ
 ןיתיבפלא דיבע הוה דכ המלש לבא הל רסחמ ןינמזו
 m" 'דמב רוקמה רקיעו .ןאותא 'ה הל sms הוה

SRONרי תו ה ל רותל  punריבע דכ אנטייפ  
 לסחימ תילד ןנמיזו הל לסחמ ןינמז אתיב אפלא
 ןיתא אשמחו אתיב אפלא דבע המלש םרב הל

Piףלאו 'שמח וריש יהיו ('ד ,א"מ) ביתכד וילע  
 ח"עק זמר א'מ 'קליו :א"פרד npn 'פ 'וחנתבו יכו
 תורב jm 'ח 'ז 'כר 'להקבו -- .תינתשנ 'סרינה
 ןירמא ןילא . . ס"טב אתיא הלילה יניל 'פ "בר
 alphabetarium איה ילוא ןירטבפלא ל"צו ןירטנפלא
 תויתואב יושעה רבד לכ וא רישה alphabela ןינע
 הנשנ היובאב השעמה הזו ןתכלהכו ןרדסכ 'בו "אה

 [:ז"עד ב'פ 'גיגח 'וריב np םיונישב כג
 .סוסלא 'ע p" סיסולא תחת ס"מ םיפילא *

 ib ע"פדו ,תוינוריא עיייע תוינריח יִמ יייכבו .גימ רצ יציבל סייד יייע ve vi33 היכו רייפדו ר"ב דיל m v33 הב

 «^n םינפבכ 5n אוה רתוימ ילו ןישוע ןיאו ר ג ה ת א ןיתחופ ןיא לי'צו  ןישוע ןיא ןיתחופ ןיא עייפדב )* .תוינרח יציב

 ידיילו ויו vi33 הייכ תמאבו (+ aen ס"טו גייבש ןבר ר ח א 'י 5 רישכמ 'יא רייפדבו רישכמב םייטב ע"פרב )* .אתפסותב

 N/D. ךה ןייצ רפוס הזיא וא וניבר םא ny אלו ןיסרקיפאהו א"ס .ןיקתסיפאהו לי'צו ןיסרקיפאהו ןיקתסיפאהו אייס nx 3/3 "כב

 YD "Y 'ג פ'יסבו יא"פ TY מ/יקוצ תאצוה יייע ןיקסרפה ain" םש ןכו .ןירסליאה םשו אתפסות v33 כייחא mu" ןכו (*

 .תירוס הביתכל הבורק וזו .ןירס אל*אה «un o" האבוה

- 



/ 

T 

 " 'דמ .(ףיסומ לעב ומכ .האורב הגש אוה םג יקילא
"Unואיבה ותוא רתפ תודי יב לעב ,'ד ,'א  Db 

pow 
 ; n .תחתש אלפה ןמו) יקיעלא ךרע תחת bn ןוכנה ן 'עו ןיקטספא ע'ייע  .ןיליברטצאהו ןיקסרפאהו

FAS AS ^L 199 7h AU A CLA 

I9 

 ןירצלא
D 
UN 

Aue ^t \ x 

 .קתספ |

 «pe ןילוקפא 'ע y ןיאלוקדא .ןיאלוקלא *
ings MER |םיארנ ןיאו  vei]ושרפמ ינאו םש ןינעה יפל  ' 

 | (inconsulte וטלוסנוקניא ומעטש י"לב יקיא תרזגמ | יורי ^xiehtbestand [w) ייל ילשמ (yl םּוקלֶא * 5"
usא'פ הר = |  Tum auo₪5 מע םוקלא  | (temere) "TD'Dארטסורפ  (frustra)לא | תלמו  > 

wa .,הידיד לע םוקת  posרמול שי יכ הזל ךרצנ אלו ,'כו תפסונ ג"סקתת ז"מרס ילשמ  L*pbs 
 = 'מב ןכו .יקיא לע תחת ףוליחב הזו יקיעלא ומכ | = .םש הר יוריל הדע ןכרק 'יפ 'ייע .הידידא "תיא |

v[טיקלא ל'צ]ו יטקלַא *  vbs  sonateemach,םכל ןתונ ינא יקיעלא ה"בקה םהל רמא 5/31 ''זח |  | 

Gwoívov, xobvn, = s -יל ואיבה אלא ?הרותה תא ןיבוריע 'תפסותב  E rnc 

 = העט (ו"קד) מ'עב ברהו ,הימתב םכל ןתא ינא םכחב | [רזסתמומוזטו 3 .s טייד]תוטאיד שמח ה"פס 4
E.הזב ןירתומ ופתתשנ אלו וחכשו יטקלאל  תוחותפ , "yרעבאב המלש ר"רהומ םכחה ברה כ'ג  - 

Aייעו ,םש כ'רדספ | [0%:/40=-ןטיקלאב ל"צ]וטקליאב ןירוסאו תוטאידב " sunsט"ס רצ ש"טע ורפסב , gp 
^p i.היעמש םיקילא בר ,ח'נ ז'ע (יטרפ םש) םיִקיִלֶא * | .העידיה 'ה לש תארוה "לאוי ,בכשמה רדח י"לב  =" 

M[תוטיקלַא ל'צ]) תויִטקֶלַא  Sommerhütten,(אברד) ס"לב , 
 1 : ןיפירצה Gommer C)  ע"לב אטיק "

Bתויטקלאהו ןינגרובהו  i'n. meyosםינאת ריבעמב  | NPPDONאתפקרא — ') dpjamerns"bsןנממו . | 
 - bus הלודגה רקי תשרפח אוהו Arzabades ררקתהל ריעל ץוחמ םייושעה ens 'יפ ,(תולהאףסוזימ) .

D3 ייטפוש הרקמה רדחב 'גרתו .ץיקב ןהב / C2ןמ בכרומ יתעדלו םיסרפה תיבב  clפ"לב  opןמו  | 
m E.ןייע ה"יחא]  yשרושה הזמו .טיק  gesאתפכרא כ'או רמוש  Würdenhüterתועובשד 253  = 

avi .יעיבש " we4 ,אתולג שירו = אתפקלא אליפורו אכלמ 6« ץ י קה ילצב ייפ .ו'לד .ר'לה  
bסריגה רקיע ןאכ םגו םש הנשמבו  [stpאטפקלאו אכלמ 'תיא ס"שב ונינפל ה"יחא]  > 
p.וריבו ג'רו אליפורו | = 7770 / ' unieבילד א'פ  Egon vr» 

(eine auslündische Flachsart die zum npo Eילב היליח ברו .אתולג שירו אטכקראו היליח ברו  > jd 

nnn b'b poo | Tesverk gebraucht wird — Aevxaía, 4םישל אוהש רחאמו .אליפוה  EU 
 "< יאר רמולכ ןד מ ל ש ל ש םי כ פ em Dco | פנמה pon ג'ע י'ד ב"לה ז"פ תבש v3 ג\סנא66) ^

 = הז ow יתפא) תוכלמב הנושאר םיבשויח ךלמה ue ןכלמ םושמ בייח . . . הקילא ןילבחנ ינמ לאע /
Eארמימ ךה ,כ"ע /  PSבימ יייע ולמע קירל מ"פו ע'קו רחש הל  moםיניבמ אל םיקיתעמהו — )5^  ww = 

xושרפל  jenליח בר ובתכו הלמה מ"פו םוקמ םש הקילא תלמש הזב  aoהארנ 'שורי ךהמו  P 
Pוניבר איבהש ומכ םתואישנ תגרדמ רדסש 77 י'אלברחנ 355 ונכמ םוקמ םשל ןילכחנ םג , Lem 
 = אכלמ ep .לילע qwe ןנישקמ wo ב'פ 'וכרב היל אשרפמ אנא לבא תמאה jb אוה prm דואמ 3

rל'צכו תצק ןוקיתב בטיה  jw,רפגמד  N»אתולג שיר וא אטבקרא יאמדק ינמל  npםריג יפל '. = 
 L םיסופד ראשבו (אטפקרא ע"ייעו) webvo mb |? 'מולכ "ןיבלמ םושמ .zn . הקילא ןילבחו 4
 < by .חנוממ אתפקלא 'יפ [אסבקרא ימדק תועטב םילכח וא םילכ ךרוצל םיצע רפוכב ריחשמ רפגמש 3

 < בושחו ל'צש .ל'נ] .אליפורמ iem אתולנ שיר | הממ םיאבה סובנק וא ןתשפ ps י"לבאוהש הקילא :
Eלמור 'לב ומשו םישק םילבח ונממ תושעל  Datumיכה ךלמה תחת הנממש (אליפור ונמ מ |  ' 

 L הדלותמ ףידע תאש (םש תועובשב ל'ר) ימנ quos םושמ בייח הז לע ןוטרפסא y "יע = 3
Eס"לב יקיא לע=יקיעלא=-יקיאלא=) יִקיִלַא  [opsתרהבד  i56הנשמ 'גרת .אתפקרא 'ייע  Loqomb 
 ו תצקבו אכלמל אתפקלא )3 יי יתסא) שרושחא | umsonst, aufs Geradewohl) 61%, 6 י"לב 1

D.תואחסונ | נ"א) ישילשה שרחהבד 'תקיספב הב עבות ינא  n5ר ג ש ת פ ה"יחא] ,רגשתפ , o» 

E.2] = יקלא] י"לב ייפ oאוה ,וכרע | רמוא ינאו ה"יחא] (רזע  V dob mbאוהו ךלמ דנע =  = 
 L "ips "פ אליפור קזרפ :ז'ק : "מ מ"ב 'ייע אליפור | םנחב 'ירוסו "לב אוהש רוזע לפנו רזוע לשכ 3
 "= תלמש ןינעה הזמ אתפקרא םג ילואו ,ךלמל הנשמ ! ושוריפב ותופירח םצוע 2722 הארה רבכו ,אנדמואבו 4

* Al 

 | וותפקרא אוה קפס 352: אטבגרא :הזכ ץער לש תבתוכב היוצמש ןוכנ לע הלמה רוקמ הרעה יועל מייר moon ברהו ('
dז יחייכ יב הייד י'גרתב הייכו יוריה לש אטבקרא וא '. n/z2)ייחבזב סיישה יסונ לש אתפקלא םוקמב אטפקרא 'עב ר'יפד ייגב  

 mp שייטע ףיירהמו ךליאו טייפ n^n גיימר עימ y» :וי'צ
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 הנורטמ התשמה ימי תעבש לכ החמש ול תאבש
 אירלאב- p'bp ךלמהש דע ןירטלפ ינבל תזמרמ
 י"לב ןכ ב"א) אוה החמש ןינע .ןכיקסע ולאש ולש
 תיזח 'דמב ןכו ה"יחא] .(החמשו ןושש ימי ימורו
 םידמוע ויה אל יניפ רה לע ודמעש רדע . . 'ג ,'ד
 האריב אלא ארילאב ןידמע ויה אלו . . . ארילאב
 Heiterkeit] 00- אירלא ל"צ 'כו עיזו תתרו

0006766 == hilaritas] 

 ישש (רבדמב הנחמ םוקמ אוהו יטרפ םש) DON ג
 ?4G אמויד ק"פב )^ יג'ל 52352( שולא הנב

vox 2י"לב ו ע"לב הצולח ומכ)  CE20052 
 4335 אוה )25( וילא אריו שירב ר"בב

OO) [Dתוכז הז יאמ שולא רבדמ אוה  norלארשי  
 eem may ישעו ישול ליבשב ןמה םהל ןתנש
 שולאב R^ .א"פד ב"פר 'ציב 'וריבו ה"יחא] ,(י ^
 ייעשי יפב) םומינאראיה רבכש עדו .תבשה הנתינ

mm (0 oveשולאש הפיה ותעד  'Exooc«אוה  
 תישארב 'ב י"ת קיתעה אצולח תלמכו הצו לח
 םש תא םג ח"י ,ה"כ תישארב 'בו 'א m" ,'ז .ז"ט
 Pb "wx 'א י"ת my קיתעה nm ,רּוש םוקמ
 הידעס וניברו ;דרב ב"כ ,ו"ט 'ומש cm ד"י

waיכ ישארב) 333 'גרת . CM s» SNאצולחב כ'ג  
[ness ]. תימורד תיברעמ זוחמה לכש ןיבת הזמו 

 ,'ד ש"ירהמ 'ייע) שולא אוה אצולח ארקנ י"א לש
 הלאה תמאהו םירבדה רחאו .('ב 'רעה .'פ דנאל .ה
 לש ןיס רברמ nnne ל"מרה תעדל neu יתעד
 שי (ב'פ ז"מר ^n יישארב 'וקלי py" ר"בו ונכרע
 ה'מפ ר"בב שרופמ 'יא ןכו .רו ש .רבדמ ןקתל
 n3 WW" ןכו אצולחד אחוואב . . . רוש ךרדב

 ,[('ב ץלח 'ע ^«

 דיסח לש יטרפ םש C .עודיה איבנה (א) עָשיִלֶא"
OO wnהנפ רשא אנת לש יטרפ םש  

 המ האו איבנה עשילא .(תידוהי תדל ףרוע
 «v^ .א'ס : ה'נ :" 'ו כר ב ב ל'זח voy ושרדש
 43 'ליגמ qp :ו'פ "יחספ .ה'נ תב ש 6 ח'"
 Sb 5/2 "5 :Y5 3^ הטופס .ו'ק :ה'ק 'ובותכ

mmo53^3 ,ז"מ ,3^ 'דהנ ם 6 ז'ק :*/y C" ^5hm 

 1/3* ז"כפ ר'קיו ,ד'פ ר"מש ary mb ,ה"כ

"pר 'להק ' nbיכ יפ  sardi gtלעב  
 .ט"מ תבש ילבבו ג"ע ד"ד ב'פ 'וכרב 'ורי םיפנכ

NDDpONעָשיִלֶא * =  
d 

 קרא  [enפ'לב הנורתפ  piתפקו = [^]
 ל"ר ונח לש רקי 'מולכ רבח  snאוהו ךלמה

 .[(ךלמל הנשמ *

 תעבטב Sehneidinstrumen "aw) (רֶלּוא) 6
 סומלוקהו רלואה (Gr םילכב ב"יפ םדא ^

y^pוידה וב ברעמו ןיסומלוקה וב (* ןיכתוחש , 
 תציצקל sm םירפסמל המוד אוה ילכ םירמוא שיו
 me ש"רו ם"במרב yp" .ה"יחא] ,ןיסומלוקה =
 וניבר לש ושוריפמ וניבר לש ןושארה "יפה רוקמו

 דלואה :ל"הזב םש בותכו עבונ .ח"ד תורהטל יאה
 ךותחלו וידה וב ברעל ץע ה ךו תב ש ץע "ם
 bsp obw ומש הפושמה סומלוקה שאר וילע <
 ומעטש 50 ינוי 'שלמ ורזוגל b הז יפלו |
 שי הז רובעבו רבד pni רבד לכו ךורכו לגלונמ = 0

 .[ד לו א סורנל

npo) C NNוניבר  Gühnsuehtפ'למ ד"עפלו  
(Abzehrung, 9 ,ותטמ שמשמה  

 אירלא ותזחוא בשוימ (* תיעוע ותזחוא דמועמ
 ושוריפ (Gy וזחאש ימ תואופו ףוסב ןיטינב <
 רוצק ילוא ה"יחא] C י-ר ל א אוה זעלבו C קהפמ <

nonaתילטיא  gühnen,כ"כעבו  

 (haler, exhaler) 'פרצ 3 אוהש ריילאה ונקית

 'תיא ונלש 'חסונבד עדו .המישנה po חורה תפיאש |
 שמשמה ןכ אל םאש רתוי 'נוכנ ה"עב 'סריגו אירלד =
 הטמלמ אוהו 'לעמלמ איה ןכו בשוימ .ותשומ =

 ןושארב אלא איה אלו אירלד ותזחוא םהינשב =
puםורגל  subsוכרע 'ייע אייר ל ד ינשבו  

 n] ס ג 'עו

sbadigliare 

bw שאר טישכת "Beollyris (ר"לב wu 
(Kopfbinde Kopfsehmuck für Frauen םישנ 
Q'2 3 תופינצה (:ח'ד 'א (ייעשי Y) השא המבב "ו 

 י'ג 20 רמא תאד המכ אירלוא"  Cn,רוהטה ףינצה
 ירלוא ז"עלב ףינצו (  [verschleiern, velare]ב"א)

 אירלווא "מע  [Zaum, Zügel 0 ?].תופינצ י"לב

pb "bw "53 אוהש רעיש rom [ה"חא. 
 ןיא יתעדלו (* עיז לש"  peoיתמשרש הלמה איהש

 | ,םיסלא 'עו .זלטא 'ע 'ייע .שארב רסח 'קו ,הלחתב
Tןררא ,הרודא ]. Y 

V 

M 
LI (Freudenfest 00 (ie; oX| == hilaria) ar 

  2ךלמל (:ג'צק) תרצע ינימשה םויבד אתקיספב

 יקיע תיילדב קפס ילב לבא 'יסופדה לכב 'יא שייירב amt גי'הר יובד םע תמכסמ המושרה vts הרזגהו ג"הריפב ומכ
 5780 v" הלמה na שיירב can ספתש הממ הזו .ותוא רותפל més ל"ז ף"יל חונמה ברהו .ץע ה ךו ת בש ץע
 סיטב ר"פרב לבא שיירב הייכו )* .ןאכ וב רבודמה ןינעה ןמ ןיא א"מק יב (vex חיייר רצ וייט D va" חייב 730090

cesיר'יפרו רייב 15 ייכב הייכ (* .קהקמ  
7 

DU nm רייטב 00%000צ ,orarium (5 

14* 

 'ב י"כ יגהפמ דייל י"כב )5. תיוע 3433 (+ .הזה יעה רסח וייו יייכב (? .ןירתוחש

 .ולרוא ע''פדבו ילרוא דיילו וו viaa iav crm viaa ms (* ,אירלא עיפרשב לבא



E. 
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 < mmbs ןהש םינטקה םיבנזה ןתואבו ב גז אוה
 = ונינשש התואכ ('םילודג םיצעב רואה תא ןיתיצמ

. 

Ton)יםש ארפיס יייעו ,םש  Y3 wb"ןינעל 6:  

 ויה, ('םירזיגה ןיב היה חוירו הכרעמ
 ירבד הלא ה"יחא] ."םשמ התילאה תא ןיתיצמ
 - .[םייונש תצק ש'ע ט"כד תורהט רדסל 55 יאה 'ר
 לקד לש םיכר םיבלול o^ ןיטלא ומכ אתלא ב"א)
 תוירחב רמואו (םש nw» my גילפ אביקע 'רו

qmה"יחא] .(לקד לש תונשי תורומז  py pum 
 mea ש"רו ,ל'ז ym לש ושוריפ כ"ג ה"כו וניבר

ovירבעב הילא ומכ אתילאו .רוקמה תרכזה ילב , 
 | היכשמ היברת (v אתמשב .ז"כק on^ ןכו
 ,'א שמ (yy אתילא ליכאד p^ 'יחספ ,היתילאו
 T  ושוריפ רוקמו וניבר ושריפ ןורחאה 'עבו 'א לקק
 < יכ : ד'נ תבש .(ז'פקד 'יחספל ח'ר לש bb" עבונ
 Dy 'ג שמח p" "יע) היתיילא ןטמחל אלד יכיה
 Lo ומכ me לש תותילא 'יפ ל'ז ם'במרו .(תצק יוניש

—-—-' " 

₪ 

" 

 < sofort, auf der Stelle שו |

 < יםייחל רתלאל םימתחנו םיבתכנ +:ז'ט) ה"רד ק"פ

 b" כ"ג "ייעו אתוולא Cp "y io 'ציבד אתולא
 y] ב"בו ,ה"נ 'יחספלו םש 'ציבל י"שר

y/531 Snazudós י"לבץובקה som תואָרְּבְסּותְלַא 
. 08008626, Magazine תורצוא "5 thesaurus 

 ייעשי) ה"שז ךילהאב רוני b Yo 'מזמ ט'ש 'רדמב
 To תוארבסותלא הז . . רבעי רו ג מ מ ועלסו 08 איל
 - .חעידיה n שארב לאו רצוא ימורו י'לב p^ ,'כו ולש
 .רווסתו ובסט םג תבתכנ הלמהו איה 'יברע

 ,םכרע "ייע

 p" רתא ןמו (לע =) לא ןמ רוציק) רַתְלַא רע
ise yos 

 'מולכ (*רותלא וז הלמ םעט ילואו .דימו ףכית 'יפ
 . ילב הז םוקמב 'מולכ רתא לא המעט וא qni ילב

poenעופמל ןכו תישומש ד"מלב םלועל אבו  P 
 < ומדק רבכו xn ןורחאהו ה"יחא] .שרפאל ןכו
 ןמ :יטנ ^won m :'ג 'ירדנב ("ל'ז י"שר ב"רל
 < רתא לע ונייה ןניפרגד רתלאלכ העש התואב רתלא
 . .ל"צו אוה be .כ'ע תור יב שרפמ ןכו םוקמותואב
 "Lm :4^ 'וכרב תופסותה ורמא ןכו .ימלשוריב
 , ןנירמאד אה שי ימל שו ריב :שוייפב ובכש
 < "פ רתא לע הנשש אוהו הבר 'בהאב רטפנ רבכש
 . 'פסותהו .ל"כע epe ותואב רימ דמלש ותל אל

 השא תורירקה אוה לודג ךכ לכש רדנמלס ןמ ייפב בתכ Y םשו ביימס ,א"י )* .אסרומ רייב vi33 ,אירדומ ya י'כב )!
 Ly ישלט וא רילמ הלמה mum .ו ע י ג י ש ןויכו יתנקתש המל עיסמ הזו .אמלעב ה עי ג נ ב שאה תא הבכמ יכ וב
 < ייפב היכו Ya ריל ויו ייכב ןוכנל m/s )5 .תורוקב ye ייג )? vum איגאלאאז ןהאזיועל םכחה ברה y אוה תועט

Y mביר תנוכ ילוא (* .תועטב טמשנ ע'פדב לבא  nmmקוחרו דימו ףכית ייפ 50000000 ^^« הלמ לע  Zen pim 
 ^X N ,3/3 יב הייד יישרל םחוימה b my^ יויעו ("

pow — עשיִלא np 
 וילע p" רחא אוה היובא ןב עשילא — ,ל'ק
 ילהק b 'ר תור 'כ ,'ד תובא .'כ ק"מ are 'גיגח

 .אתיבפלא n .רחא Cp "^Y ,ד"פ 'בר

nosומכ (א)  G Keule, Kolben HNי"לב  Dern 
(Ruderstange Fichten holzיא  

 אוה 'יפ (C12. ^nbb וגהנש םוקמד ג'סב ןתלאמ יל
 8 הלא ע"ייע] הלעמל ונשריפש ומכ הלא ומכ
 ונינפל] mw הילע קיקחד אתילאב היל אניחמ
 הניפסה תא רכומה פ'רב 'כו [היהא אתיא ס"שב

en Cv» »»לקמ ןכ ומכ הז , vnןינושש  prin 
 .תוחול ןנישרפמו [ונינפל אוה ןכו] אתוולאב היל
 ןיגיהנמש םיכורא םיצע ןהש ןישרפמ שיו
 ,תורבלד Cae ןהו הניפסה ns ןהב

nons]י"שרו אידרמ ע"ייע .ז'פ מ'ב :ז"'ט 'ליגמ  
 ןיגיהנמש yp (34 sm ע"ל אידרומ .םש ס"של
 y' ט"ק י"כו ד"ל י"כבו) .תורבל nnm הניפסה וב
 תונרבל ןקתל b'3 (תודבל ס"טב 'חסונה אידרמ
 jm תונטק תוניפס ,b (Sehnellsegler^ 9ט0ש0)

mopםימה ינפ לע תכלל , yyאינרובל ]. 

 Feuerwurm שא תעלות b ND'Oy^ ומכ) אָתיִלַא
 תא בכעמ b ce^ ע'לב

 ^35( קלחב לובמה רורד 'מגב (ודגנכ דמועו שאה
 היח ןימ b^ ,ומש אתילאו דחא ןימ ונל שי (:ח'ק
 jp ה"יחא] ולגשי ןויכו שאה תא הבכמ היהש
 ר"בו ד"ל ^X י"כבו ואב ש עפ"דשבו ר'פדב אוה
 תואפרגב ב"א) קלתסנ [ועיגיש : ןקתל «b ואג ש
 ב" בויא 'קליבו ה"יחא] .(אתילע ןניסרג | ןדיד
 שרושמ רזגנ ד"עפלו .א תי לי ע 'תיא ו'קתת זמר
 ןיאש mm ^b שאה בכעמ y/b3 ומעטש תלע
 ונל רפיס הז ןיעכו ל"ז י"שריפ ןכו הב טלוש שא

 ,[רדנמלס 'ע כ'ג 'ייעו ,('סואינילפ

 תיצהל םידוא תוכנז מ'לב ומכ 3755 (e^ אָחיְלַא
 תא ןיתיצמ ויהש Holzstummel) שאה וב

 אתילאה תתצה ,+(.'ל .ט'כ) דימתב ב"פב םשמ אתילאה
 ,(ג''יע ט"לד .בייפ ימוי יורי ums ימוי) יפלקב "gne ג'סב

 יז יא 'קיו) שא ןהכה QUIM ינב ונתנו ארפיסבו
 שאה תא תיצהו ,(.'ז דצ v )b תאצוהב 'ה קרפ יד ישרפ

 םינטק .םיצע b, C5^ הנשמ) הרפב ג"פב תותילאב
 (יד ,יז ייעשי) ביתכדכ הכרעמה יצע םהב ביהלהל
 [49\] הילאו .הלאה םינשעה םידואה mas ינשמ

aus 
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 :'ל תבש — .הילע המיא ליטהל ידכ ט"פ ר"דמב
 אמירמל inp םש ,אתעמשב (nne התמיאב בתי
 יכ ךשיר יסכ :ו'נק DU .היתיב ישניאא אתמיא
 אתמיא 5 ק"ב ,אימשד אתמיא ךלע mm אכיה

massהילע , penהיברד אתמיא 5 . mmתכסמ  
 (die Furchtbaren)» ןינתמיאה ביפר א"ד

(wenn) DSיל השעת םינבא חבזמ םאו אתליכמב  
 לכ רמוא לאעמשי 'ַר ^w) 'שרפ ב"כ ,'כ תומש)

 םאו םינש דועו mb ץוח תושר manae םאו םא
 וב אצויכ הבוח ה" /3 ?p" םירוכב תחנמ בירקת
 ן כו .הבוח (ר'כ ,ביכ תומש) ימע תא הולתףסכ םא
 (ג'יע ביי רצ דיי קרפ ג'יי ישרפ שיר םש (Np א רפי סב

 הדוהי'ו['הל]םיווכב תחנמ ביוקתםאו

àsקופפל םיווכב תחנמ הדיתע  
 ןינמ רמועה תחנמ איה וז דע 'כורוזחלו
 'חפונ ךכ ה"יחא] .םירועשה ןמ האב איה
 יסופדבו םש ארפיסב אוה ןכו ר'ב י"כ לש הרשי

quinרסח  inbרצקל םיקיתעמה תולדתשה , 
 תחנמ םש בותכש my ומוקמ רכינ ר'פדב םלוא
 קפפל םירוכב «nm בירקת םאו 'כו הבוח םירוכב
 אבת התא DN .ג'נ הכוס ny" 'ייעו — .'וכו רוזחלו
 אבת אל התא םא ךתיב לא אבא ינא יתיב לא
 'תליכמ yp qm3" לא אבא אל ינא יתיב לא
 סאו ןאכ לכה ןאכ ינא םא : םשו (ורתי פ"סל בורק
 --(י'ד ןא ע'ייע הבוט רתויה ^3( .ןאכ ימ ןאכ יניא

^vםיחספ 'ורי .םא רמאד ןיגב ד"ע ח"מד ז"פ 'יטינ  
Yoנ"לד . owילבבמ תלחות שי ]. 

 שרשו רקע b Che! pupm^ ץ\ ע'לב) םֶא 2
(Wurzel, Grundשי  DNםא שיו ארקמל  

 (1ירדהנפד ג"רבו 6 0 הכוסד ק"פב תרוסמל
 'מגבו ^C תוכמ) (*ןילוגה ןה ולאד ג"רבו 60«
 Cn" 'wr" mj השאהב המצע תא הנוקהד
 תרוסמל pw ^p ,6 ו'פ םיחספ ןילוצ דציכד ג"סבו
 ו ב תכ ש ןויכו תרוסמל ox שי ירבס ןנבר הכוסד
 תחא תכסב ןשרודל ךרצנ אלמ דחאו ןירפח םינש
 'רו העברא ואצמנ םיתש תוכסב [תחא תכסנ]

 יפ לע שורדל qun אוקמל םא שי רבס ןועמש
 תוכסב תוכסב תוכסב ארקנו יווקה וובדה
 'דוהי 'ר ןילוצ דציכד ארקמל םא .b^ .שש ואצמנו
 (i^ mot בי ת כ לכ איי תרוסמל םא שי רמוא
 ולכואל לכואל תושר ול שי, לכאי דחא תיבב 02
 אלא ותוא 55s אלש אנמחר ריהזמ sp לכואלו
 ארקמל DM שי רבס ש"רו .םינשב אלו רחא םוקמב

uwאב ר"א : ג"ע ג"ד ח"לה א"פ 'וכרב 9*5 לע  

wmוישודיחב א'בשרה יייעו רתא לע הנשש  

 םשו .(רתא לע ארקש אוהו ד'באר םשב סרוגש
won ycרתא לע םא המשנ וב הרזחו ערק + ד"ד  

 ידכ רתא לע אוה המכו . < . עורקל .ךירצ ועא
 והזיא אתיא Ty YD 'ד ז"טפ תומבי 'וריב .רובוד
 ינב 'ג םש ורבע אלש לכ 'מא ןנחוי 'ר רתא לע
 לע והז יא vy ר'מד ג"להר Yo ןיטיג-'ריבו .םדא
 בקעי 'ר היירב «b רבע אלש לכ 'א ןנחוי 'ר רתא
 ילבב 'ייע) א'ב 'ג םש ורבע אלש לכ + + . m" רב

 אהשש 'א ןתנ 'ר רתלאל אלש והזיא + ז"כ ןיטינ
 אתיא QU DU הנשמבו 'כו ארייש רובעתש ידכ

 Cns. לע ואצמ םא 'נשמב 'וריבו רתלאל ואצמ

 רתלאל .הלע בייחימ .'ו ה"ר רתלאל my אצמנו

 תחא םעפ ל'פ v3 .הליחמ איוה רתלאל :'נ מ"ב =

 הקינמ רתלאל רתסאל אצמ אלו (יכדומ) רזח
 .[אוה הקינמ היהו

 -Eouocóc" אקיטאב רהנו םוקמ םש (b^ ('תיתלא

C30 ןירישכמ ףוסב CDaccós, 'Duscic 

 'סריג יפל ה"יחא] .תיתלא הכיתח רמוא הדוהי 'ר
 [תותלא רוצקה 'ורעו ,תתלא brem" 'נשמו ךורעי"כ

^bןישופמ שי. תיתלא םוקמב דוצנ ד  
 ל"ז יאה 'ר תעד ןכ ה"יחא] ."ןכ ומשש pep גד
 manne רחאמ לודג גד ל"צ ילואו .ח"לד ט"דסב
 .29\ ע'לב 'רקנ דחא גד ןימד עדו ,םינטק  םיחתנל
 אוהה גדה הנוכמש רתוי הארנ לבא 2!  פ"לבו
 וער וילע vas  ל"נה םוקמ וא un רהנ nw לע

 .[םש .י רצ מ ה גדו ןינפסיאה סילוק

DN 1מ"למהמיִא =)  (Furcht, Angst PINתמיא  
 Gn/s יוחנמ) םחלה יתשד 'מגב .ןהילע תוכלמ

 'ע תחת ורדסל wa mm ומוקמ ןאכ ןיא ה"יחא]
 המיא ליטמה סנרפ ,ז"י ה"ר ה'נכו .אָתְמיִאְו המיא

mmכו רובצה לע '. "wuהמיא ליטי לא ^  
 רובצל הרהזא .'ח 'ירדהנס 'כו ותיב ךותב הריתי
 Mp ייחבזו  .ח'צ m" .םהילע ןייד תמיא אהיש
 המל :'ז bw" .ךילע תוכלמ תמיא אהת םלועל
 as" .תוירבח לע תלטומ ןתמיאש םימי םמש ארקנ
 : ז"ע תבש .'כו האריב המיאב תינקנ הרותה ו"פ

moreתיממס ,עיגפמ .תיכלכ ,שותי 'ע 'ייענ 'כו ןה , 
 הל הנקי אלש :ז"טד א'פר 'טוס 'וריב .(תינונט
 now לש רכד ךותמ אלא . . . קוחש ךותמ אל
 ם"במרה תסריג ןכו) המיא ןוכנ רתוי רימאטיז 'דבו

brח"ילה 'טוס 'כלהב  "yז"כפ ר"קיו ,(מ"כ  map 
 לכאהל אנמחר והזמ sp חספה לע ןירוק לכאָי | .תוירבה לע ךתמיא ןתיל ל"פ םש .האריבו המיאב

"wy )'טארארוה  orיייעו .ג''כ ,יר סואינילפ ;יח ובארטש ;יב .ויט 'ג סואינאללאפא ;טייפק  myחה ברה לש איגאלאאז  

 ו דייל Ya v33 m3 )* .ךליאו בער דצ ןהאזיועל pin סיטב עיפדב )? .רסח ע"פרב לבא ר"ב

5% ARTI 
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 אמוי יייע | ,ביכ םיחספ)  Ty mםימה תמא 6 דימ =

 "מגב "יפו ,(בינשמ) האפב ב"פב רצקהל הלוכי הניאש = =
 ךל רכומ ינא ןיחלשה ma nos תוריפ רכומהד
 ןאכמ המאו ןאכמ המאו הכותל תומא יתש ול ןתונ
 < ךל רכומ cow ןוליקה mi המא ,היפנא ךרוצל
 אמוי ייחספב יישר סרג ןכו poo יתיא ונינפל םש ב"ב)

3 : 
 הכותל תחא המא ול ןתונ (ןולק יעב

my "y ל"נה vy 

^b היפנא ךרוצל ןאכמ המא יצחו ןאכמ המא, um 
 < = הכירצ םיחלשה תיב הנממ תוקשהל ידכ םימה תמא
 «Lo 2 ןוליקה (manos pmo אהתש

[hóhlung,  Wasservertiefungרצחב תרבועש  

 pnbwn m3,— המאיצחב ויד תיבהילכ םש ןיצחורש
 = ב"רב (der Unterbau der Mühlsteine) איחירד המא

 yw םיחירח תסיפת לכ 'יפ ^C n תוכרב) ותמש ימד
 םעפב םג הז יפלו ה"יחא] .םיחירה תמא יורק די
 תוכרבב ונינפל ןכו איחירד nes סורגל ךירצהנושאר
 וניבר היהתמא ךרע רדסב כ'או היחירד אתמא י"כבו
 המאב .[ה"יא הזב ךיראא םשו הלמה ןייצל ךירצ
 ומכ,, C5 םילכב א"כפ 7553 עגונהב ןיפינסבו
 ןינבה תמאב ופחרש יאמש השעמב GN תבש) ונינשש
 'ייעו ז'טד ט"דסל 5^ יאה 'ר ירבד הלא] "ודיבש
 ,הריגמה תא דימעמה ץעה תמאב א"פ .[המא 'ע

nons]םא 'יברע 'שלבש רקיע ל" הזו  [el]ארקנ  
 ב"א) | .[רחא רבד רשקמו דימעמו זחאש רבר לכ
 ,(עבצא 'עב 'ייע יעצמא עבצא ושוריפ רשא המא

£^ vos das münnliche glied (=הָמא DN 4 
  ms('טמשנ 'נושארה  mmsתא עלובו המאב

 ןיפיט ליטמה C60 ןפוד אצוי 'פב הדנב המורתה
 לארשי ץרא תואוקמב ח'פב המאה ךותמ ןיבע
 תנש) םיצרש הנמשר 'מגב ץצקית המאל די (.'ג ינשמ)
 דציכד) ג"רב המאה יפ תמיתחב :ךירצ בז ,6: ח'ק
 mm "y :זיס םיחספ) [םירבד ולאד [bn pe (ןילוצ
 רנאה p^ ,(תמיתחכ 'תיא ייתספבו םשו : גימ בב

 Lo :₪ט" ק'ב ןכו הייחא] .המא ארקנםימ ןי תש מה

0 
nensתחא הרובח לבא תורובח יתשב אלו תחא  

 ח"ו יונד הלא ה"יחא] ,"ןיאשר תומוקמ ינשב
 שרושורבדה וקיעו .[ט"לק 'יחספ 'יפל ל'ז
 ןינב הז (ארפס פ'ר) ורמאש ומכ ,םא 'יפ אוה
 ותנשמ רעינש לכ .('דחא בותכמו בא ןינבמ בא
 :ח'כ]הכופב ןשיהר ג"סב RDR ארוק וניאו
 ,ר"בוו"ו י"כב קר אתיא ןויצ ךה ,ב'פ 'וריע "יעו
 ברה ונלש ךרעב שח אל הז רובעבו רסח םיסופדבו

inb cpm sumהכוס ס"ד לעב ץטיוואניבאר  
 ןאכ ]^ 'רעה .ב"סקד "יבוריע ס"דו 'ד syn :ב"מד
 B̂ = ןכו [Wurzeln C2 תוהָמָאב ןאכ ןילעב
 (.מיכ יוריע) ןיברעמ לכבר ג'רב [ןישרש ?D י'שר
 ,תידודג םש «mmy ois CU ןירבעמ דציכבו
 /3 .האפב (Gtammzwiebeln) םילצב לש תוהמאה
 תושעל ץראב ןיחינמו םילודג םילצנ ישאר ['יפ] ד

qneר"א (אהיל ימוחנתב) יתקחב םאב ונדמליבו .ערז  
 ה"יחא] .תולוע תוהמאה Tb תדרוי nns העיבר יחא
 yy ה"נד ה"פס כוס 'וריו + כ"ד ב'פ mo" 'וריבו
 אלא ninos ןניאש (ג'כ יו ביש nus שרד

Y' "UTD (nnnsד"מ  qoxהירחא קודבל  
 הארקנ הליאשה ךרדבו .הנמש ןהש mus עברא
 םגו לארשיב םאו vy אהש לארשי ץרא םא
 ויחא ג'ע א"פד ג"פר ק"מ 'ורי y" .םא : הרות הארקנ
 קיח קביחו.(י"א 'מולכ) ומא קיח חינה שיאה ותוא לש
 תרסימש nmn וז : b" ר"דמב .(ל"ח 'מולכ) הירכנ
 םִא יכ אמיתד המכ הידמול םא תארקנש המלשל
 תוכרבב שרדה הז ןיעכו ('ג י'ב ילשמ ארקת הניבל

qnומר יב ילשמ יקלי)  G'opnnםולחב ומא לע אבה  
 .[ארקת הניבל םא יכ 'אנש הניבל הפצי

ON 3ס"לב 'יפ)  ,NNאי'מד אמא  CWasserleitung 

nesרכומהד 'מגב ךל רכומ ינא ןיחלשה תיב  
 תוקשהל םימה תמא 'יפ ,6 ט'צ ב'כ) וריבחל תוריפ
 סדרפ ךיחלש ^C ייר ש"הש) ביתכדכ םיעיטנ הנממ
 העש לכד ג'רב המאב ןיברעתמ ולאו ולא .םינומר

 וא ארקמל DM שי DN תואמגודה ןכו .ארפיס שירו זיילפ נ''רד תובאו זיפ 'דהנס יתפסות יייע ללהד תודמ 'זמ תחא תאז )!
 תניב בחורב םש ואבוהש םינויצה לכ בותכל יתיאלנו ארקמל םא שי y קחצי snb יייעו :'ז תוכמ .יד ידהנס y" תרוסמל
 ןמ אוהש םש השרחה הרעשהו ר'ייש יגהל uy דוע יייעו .םש ןייעי ןינעה הזב דומעל הצורש ימו רבחמה לעב לכש םושו

 טומכאה םהרבא ר'והמ םכחה ברה ידידי זילרת תנש רייא שדחמ תרגיאב יל בתכו ,(₪₪8008 (lectiones האירקה תומא
 תל ףיקתמ .יד יהנס .תמאה תדוקנמ םעפה תאז (ריייש) ונרוד רואמ nes יתעד יפל ליזו yan םירפסעוו ק'יקב דייבאו בר

vamשי היל תילד אכיא ימ  cwבלחב לוכי ומא בלחב יינתהו ארקמל  iwשי תרמא  pwארקמה יפל הנהו שייע ירקמל  
pubת'ייחה  neniטרופופאר וניבר לש ןינבה לכ רתסנ ןאכמו ! רתסנ חנל ונייהד האירקה םאל םוקמ ןיא אוש רחאו אוש . 

 יכ ללכו ללכ השק אל דיפל תאז mi יהאמוטה תובא ומכ ארקמל ב א :ורמא אל המ ינפמ (מ'ע y) ns לא הלאשהו
 ותרלותו ,שאב לושב אוה הכאלמ בא n^ wn "e םהש םינב ומכ תודלות ול שי םא ב א ארקנ זא ללכה וא רקעה

 תלמה ייפב s/5 רשאו ? בא ארקי ךיאו ונממ תרזגנה הרלות םוש ןיא ומא i5 תאירקל לבא שמשה םוחב וא ץמרב לושב
 בתכ וניבו השמ :ושוריפ הזו תרוסמל וא ארקמל יניס מ הר ימ א תיר אוה ם א יכ אוה תרוסמל םאו ארקמל םא
 תחא תויתואה ול רמא וא התאירקכ הלמו nón לכ ה'יע רימל ה"בקה ארק םא קפסל שי nim הרובגה יפמ הרותה תא
 DM הכס וא ,m" ירמל, ,mn" בתכיש -ר"מל רמאש וא התאירקכ תחא םעפב בלחב תלמ ה"בקה רמא םא מ"ד .תחא
 איה TM האיוקה יפכ nmm ינ'פמ הרימאה םא כ'יאו ו'ית ף"כ ךימס בתכיש וא תחא םעפב nob בתכיש הייבקה רמא
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 םלועל לובמ איבמ םימ ןיתשמו המאב זחואה
 6 דחב והנתיא והלוכו .ןיקוריפ המכ הב ןניקרפו

(TSןמחנ 'ר 'אד.ינאש יושנ 'מיא תיעביא  DN! 
 לש ןושל לכש עדו ה"יחא] .(*רתומ יושנ היה
 יסופדב האבוה המותכו המצעב i'm תבושת
 'ע !bmp ןיטנתמא 'ע רחא ומצע ינפב pi ךורע
 קיתעמו רפוס הזיא יכ קפס ןיאו .ב"יפ 'סב ל"ר ןא
 «3n 'נ םא 'עמ ג'הר תבושת ךה טימשה ךורע לש
 ר"פדבש רבדלהיארו .ק רפה pro רח א ל התוא
 דחוימ ליחתמה רובד ךרע הכושת ךהל ps ךורע י"כבו

(Schlagwort)הרדסנ םינורחאה ךורע יסופדב לנא  

 !ותמא 'עב ל"ר דחוימ 'עב ןוכנ ילב הבושתה
 יפ לע םיכרעה רדסל ותולדתשה zv 'שמא 'דכו
 אתימא 'ע רחא ות מ א ךרע בתכו רדסה בזע נ'א
 םיניעל הארנ ןיא הז ידי לעש ,אוה תווע ןוקית ךהו
 היארו .'ג ם א ךרעמ 'בושתה חכשש רפוסה תאינש
 םגש הממ ונכרעל ןיכייש הבושתה ירברש תיתפומ
 המאב mw" :ם א bm דחיב םבתכ רוצקה ךורע
 'יפו (ת'ק) psi ח'פב ץצקת המאל די ןכו 'כו
 bs הילכ Top ולש המאב זחואה יאה 'ר
 דיב 'יפא וירחאלו רתומ וב אצויכו רורצב חנקל
 רוציקב ל"כע .ז"ש םושמ ves ןנישייח וינפלד
 ym "ume pis לכ הארי פ"כע ,וכרדכ ץרמנ
 בוט קבדל רמא p'ny םגו םא 'ע םע דחי םיבלושמ
 «pz ללכ רסח ותמא 'רע קה'עב תמאבו .אוה
 ^b הלמה תרזג ןינעבו .םא yl" ואיבהש uns" אוה
 רבא ןכ ארקנ הליאשה ךרדבו ,דיו עורז 'יפ המא יכ
 רבא כ'ג הרומש pp ע בצ א ומכ שימשתה
 ןכו דילומה רבאו די b" 02 פ"לב ה'כו ,ךילומה

^g CAUדילומה רבאו עבצא פ"לב ). 
DN 5ע"לב םוא 'יפ)  ^eםחרה  (Muttermundהלטינ  

 (hn תופרט ולא 'פב הרשכ הלש םאה
vbַמְגְבְו (ב'ט ' CTSאיה תחפרט איה םאה אנת  

 y" : תייכ) יורוכבב ןנתדכ ם ח רה םא b" .תיחופלש
moג'צ .ג'ל .) me psאירדנסכלאמ תאצוי הריזחו  

 אלש ליבשב הלש םאה ןיכתוחש דע םירצמ לש
 ר"קיוב םד אלמ םלועל השא לש i =[ es] .דלת
 o" ךרדכ cu ה"יחא] ,(דייפ עירזת יכ השא

QN 5 —ON 4 

 הבושת .[אתמאא היקרט 41" ק"מ .התמאב השכשכ

 ^ 022 ותמאב זחואה [ןינעל ל"צ] (ןינעו) יאה ברל

 (: תייק תבש) ןנבר ימאד אה םתלאששו (.א'מ תבש

 יכיח וטנבאב הטמל ולי םינכה אלש שודקה וניברב <
 ןיב .דיבע יכיה ינירחא ילימבו חוניקבו ,ןנישרפמ

ia =ע"פדב לבא .ב'ה י"כב ה"כ ה"יחא]  "anפ"טב  
 ל"נו .אוה- ס"מ "5 bw ww תלמ םג םלוא אה
 איהה ^pa [i הדנ p" א נוה ברל ןיב ןקתל

ETסינכמה לכ 'א ןופרט 'ר :יכה אצרתמד ןופרט  
 ץוק ול בשי ט"רל ל"א ץצקת ורובטמ הטמל ודי

 קחומ ל'שר הייחא] ואל ל"א ונלטי wb וסידכב 7
 'סריגה 'תיהש תואורה wp לבא םש הדנב הז
 ל"א תעקבנ וסירכ אלהו ל"א [ל"ז יאה 'ר ינפל םג
 [הבושת] :תחש ראבל דרי לאו וסירכ עקבת בטומ
 ריפש סרחבו רורצב חוניק תעשב אלש ןנימקומ רבכ
 ,עגיל ךירצ וניא [ודיב :ןקתל ל"נ] םימב לבא ימד =

 אלא המאב עגתש :ידכ ודי םינכמ ןיאש דועו

 לכ (יא ,'ב הדג) ןנתד nay תילטמ תשבולמ ודישכ =
 ץצקת םישנאבו תחבושמ םישנב קודבל הברמה דיה
 ל בא ערז תככש ןינעל א'דב (.ג'י 'מגב םש) אנתו
 םישנכ הבושמ min ףא הביז ןינעל'

 ומצע קודבל אב םא "ערז תבכשב 'יפא)
 קדוב אינתהו אל תילטמב לבא קדוב סרחבו רורצב
 ייבא 'מאדכ הצריש רבד לכבו תילטמב ומצע
 תיל רוחאמ לבא םינפמ וללה םירבדו הבע תילטמב
 rb" אבי אלש םומיחה en mob ךכ לכו הב ןל
 יונפב pepe mm הלטבל pw תבכש תאצוה
 לשמ ה"יחא] ולסב תפ ול שיש ינאש יושנ לנא

94:14 
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 ימל ולפב ne ול שיש ימ המוד וניא אוה טוידה =
 ,ג"ס : ב'ס 'בותכ : ז"ל 'ומבי .ולפב np ול ןיאש

gb UO "Dyהמכח אצמת ןובנ יתפשבו :ד"ע  
 ששח תיל יו ש גב יאה 'ר רמול הצור הז לשמבו =
 ro" אב הרהמב אלו [הלטבל ערז 'ש תאצוה |
 (רומעה יסב םש הדנ) (* רמאק וז הדמ ומכו .םומיח <
sאתשינכ יבד ארגיא לע ימייק ווה הדוהי ברו לאומש  

 ינא qox הדוהי בר ל"א אעדרהנב ביתי[ו] ףשד
 ץוחל ןתשהו המאב זוחא אנניש ל"א םימ ןיתשהל
 לכ רזעילא vw אינתהו cin ל"א יכיהו ןנישקמו

 םא אתגולפה ז'יפלו רקעל תרוסמה תושעל לכונ האירקה אלו תויתואה תרופמ קר nmn sob הרימאה םא 538 ,הקעא |
DUMהרותה תביתכ ןינעב לודג רקע לע תכלוהו תבבוס איה תרופמל וא ארקמל  vyירבד בטיה םירשוימ הזבו .ריימ  

 לע לבא יניסמ nnn תויתואל הריסמה pot ייפעאש vy nnum שרדל לכונ םאש שייע והלוכ הייד .יד mo יפו
n3ה"כו י"יכ ל כ ב  

 ,Y ייכב ןוכנ יתלב "op" סייטב ייכב וז הדמ אלו יאמו
 בקש רובעב הפ לעבש הכלה ומכ איה האירקה ca mob לכ ('  .בהזה ל"כע .שיא יפמ שיא הל

 םשו ריפרב ה"כ )* ,הז רמאמ רפח עייפרב לבא סישה "חמוממ
va v3 a mo nייכב )? .ללכו ללכ רסח ע"פדבו וזה הדמר  xmיגה ' onaןוכנ .יתלבו ,םייסמ ןאכ רייפדבו  

 הדוהי ברל לאומש ימא ךכ םירמוא שיו :ל'יהזב 'עה םויס דוע ןאכ שי ר"ב V33 קריע V3 לכמ (* .הבושתה טימשה כ או |
 ךדובכ ןמ אצת

 הזב יתיאר אלו אוה רתוימ ןושל תמאבו .ע"פד והוחקל ונממו
1 

 ויר' ריור תויתר
 «^w ןישלה איבהלמ ידי יתכשמו יתכלה די יבתכ ראש ירחא m ןרעב םינפב

 ךכ השעת םא 'טולכ ץוחל םימ ןיתשהו המאב זוחא ךכ יל רמאת פ'ע הנשמה עדויש התא nons אננוש

 (סונוא (y/"y ר"ב יייכ רפוסה היגמ ןכש רבדה בווקו ,3'ע
 ןכל .תאש רתי םוש ייפה

, 
M V T 
₪ 
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 qom קשועה יכ קוספ 'בר 'להק 'רמ שמש
 - םיפי םימ םוקמ סואמאל ותשא לצא ךרע ןב א'ר
 - נ"רדאב ןכו :ז"מק תבשבו ,ודומלת חכשו הפי הונו
 P לצו (נ םומרד 'ע "יע) תפמידל אתיא ד"יפ
 -לכ רמולכ 80406 "5 אוה ילוא וא סואמיאל
 - ןיארקנ םהו םעה ךרוצלו איסהרפו יולג אוהש רבד
 .פואמא ריעב םגו ןומהה ךרוצל ויהש תואצחרמ
 < םואמא הלמהו הירבט לש ןיעכ םימח תואצחרמ ויה
 ' ,אמח תימרא הלממ םינוי יפב קפס ילב הנתשנ
 .השעמ :המכח הבוט 'פ ,'בר תלהק 'דמ .אתמח
 < החרזמל בשיו םינומיאל ךלהו סומלוב וזחאש י"רב
 < .אלב השעמ qn כ'ג הנשנ : ג'פ 'מויבו הנאת לש
 = "כרבה תאז 'קליב sen ןכו םינומיאל ךלהו תפסוה
 .E .ז"נ תאיג ץ"ירה לש םירופכה םוי 'כלהבו eap nn זמר
 = מ"עב'ייע םואמיא פורגלשי םינומיא תחתש peo ןיאו
 - myo"m .,'כו א'יקד הז לכ לע לכש םושו תוכיראב

 p ירגאיג רעיוביינו בייק ב'ח ף'זרהמ לש ע"מ
 | Volksmenge ןומה 854[ פ"לב (p^ אָהְּובְמא

(Menschenmasseהוה יכ  "mאהובמא  

 ס"מ] תוינעת רדסד ג"סבו 65( אמויד ג"סב הירתב

o6/1 'דהנס רוע יייע .היכ) [הכוסד  ^Bןומה  = 
 אוה ןכש ומע וקומנו ומעטו 'יפ "ne ה"יחא]

 | .[יתמשרש ומכ פ"לב |
"O280-4 י"ל וא ,ףסונ 'מ תואו יטבא ומכ)  = 

yr (Behiltniss zum Badenיטבמאב ומע  - 

n5האנה רדומה ןיב ןיא 'פב םירדנב  GT) 
 ברועמה לכ 'פ תיעיבר יטבמאה תא תלבקמ םא
 |  םיתב ('תעיז 'פב ןירישכמבו )070 8( תואוקמב
 ,ר"פד 'יגב ה"כ] ימבאב רמוא הדוהי 'ר Gi ביפ)

 E. mw הב שי DM הנטק [יטבמאב Du" ראשבו
 L םימשה ולכיו 33 םימ האלמ יטבמא TO ץחור
 : 'מוחנתב) לאוער ןב בבוחל השמ רמאיו ונדמליבו 09
 P = םיב המל היכרב ר"א םיקוחר C םיל (אתיל םש 'קליבו
 - ראשו ,ר'פדב) יטבאה אלא הוקמב אלו ןיעמב אל
 , ץוחרל ןילוכי ןיא ןבהו באה וזה (יטבמא 'יסופד
 . .ז'כד) רכזד 'קיספב תחתור יטבמא .'כו תחאכ וב
 LC ץילוס ז"עלב ימבמא b" ,(ב'יפ יתבר יתקיספ יייעו

at. solium, it. solio)הלעמ לש טבא אוה יטבמאו  = 
 = ,(םילכו םדא תציחרל דחוימ לודג ילכ י"לב 'יפ ב'א)
 'ייע) ןיכרכ לש תואיטבמא .'מ תבשב ןכו ה"יחא]

yימבאב 'מ "5:3 .יטבמאכ ,ב"מ םש .)* (טבא  
"vתבש  Yoו'ד , vnםש .תויטבמא יתש םש  | 

 . "ילהת 'קליבו .אתיטבמא גזשמר ןהה yy א"יד ח"פ

= CESDN ON ל ביק 

 םוא השענ UY א"יד ND 'ומבי 'וריב ןכו יברע
 .['כו רכז םא 'מולכ napi ms רכז

ich, du, er אָמיִנ ND? NDPD אָמיִא רע, 
  (móchte ; wir móchten sagenיש לב

 רמאל ומכ אמיל רמינ רמיי רמית רמיא ומכ ילבב
 nup Ty ךל אה ה"יחא] .אנא רמא ומכ אנימא
 NDUN :'כ "ילוח .ב"מ + ו"כ mp NDUN :םינויצ
 הכוס אמית a5 'וריע «in^ mi (רומָא =)
 ,ב"ל 'וריע אנימא .'ג יינעת אמינ ,םש אמיל : ג'י
 אנימאק הליחתב אק תפסוהבו :ה"פ 'מוי ay : ד'ע
 'פריג יפל) : 'ג 'יחספ (רמאקד) אמקד יאמ : 1 "טיג
 ב"ב ,(ןמקר יאה יאמ 'תיא ונינפלו 'א אמק 'עב וניבר
 ףוסב 'ר לש םולשתו :ז'פ 'ותכ (ל"נה yy : מ"ק

 ]1^ .'ו ; 'ט ,'ד ,יה ;'ח ,'ד 'רזע אמנכ ןכו 'א אוה
 'וכרב Gutter NIBN ס"לבו ירבעב DN 152(. אַמיִא*

in^אמיִאְל הל אָמיִא . oanאמיא :ז"כ  
 לכ הניקז איה וזוא ז"מפ ר"ב (Grossmutter) הניקז
 mv amps הניאו תינולפ אמיא התוא ןירוקש
 — תינולפ אמיאו ינולפ אבא םשו ,ןכ ומכ :ט"מ אפ
 אמיאל גילג ה"פר ר'קיו .אתיבט אמיאו יבט אבא
 אמיא : ו'טד ו"טפ תבש v .Q53" 'ע 'ייע) ךמיאד
 ,אמיא יחאןועמש : ב"עד אפ 'ליגמ 'ורי aen אתבוש
 ו'פ תיעיבש v^ .ןָהַמיִא הוה ,ד"עד ד"להס ג"פסש
 .ןמיא בגא ןייזח .ג"מק תבש ,הרצוב ע"ייע ג"עס ו"לד
 ירד והתיבד םולָש אָמיִא .אבא 'ע 'ייע תמייק אמיא
 ו"פ 'יעיבש 'ורי .ז"טק תבש y" ג"רד היתחא רזעילא
 וניא ותשא םולש אמיאל (רזעיל 'ר) רמא ג'ע ו"לד
 אמיאל רמא רזעילא 'ר e$ ר'קיובו ,ותבש אצוי

 ,ותבש איצומ וניא הז לש ותשאל יא םולש
 םעט תלאש TON 'יפ (weshalb, warum) יאָמָא"

 יאמ ןמו לע = לא = א ןמ הבכרוהו רבדה
 תבש .ט"כ 'וכרב y" ס"שב םימעפ הברה ,המ אוהו

 Ux .'ע 'בוריע .'פ ,ח"מ

^b (auf. wen) jNBN*לע  ^bלא = א ןמ בכרוה = 
 ,ותלוז םיבר דועוז"ט .'ט תוכרב ןאמ ןמו לע

 ינשעשס%, תומוקמ המכל יטרפה םש) םואָמָא
 המכ שי ,Emmaus) ג דמתנ הונא %

 דומלתב ןכו הז םשב םירפופה יפב םיארקנש תומוקמ
 ןורוח תיבמ ד"ע mos ט"פ תיעיבש rv" ,םישרדמבו
 'ילוח .הלפש דול דעו סואמאמ רה סואמא דעו
 'וכמו YD 'ותירכבו םואמיא לש זילטיאב : א'צ
 ?y" םירפוסב ןכו איה איהו םואמיע אתיא .ד"י

] 

/ 2 
v (1ייגב  vs ?) םוי עיפרשבו ר"פד ייגב ה"כ. ?( yyירידימ ילא חולש רקיאד ארגיא ינעיגה וז עגרב )* .יא חטב  

 7 פג םאו .טבמא םוקמב טבבא--טבא תיבה תא שוגדל הארג רתוי יכ ינזא תא הלגו va *ב כרה והילא םהרבא יר הלעגה רקוחה
 = תלמ היוצמ הניאש p )« רצב ע"ייע) פילמ טבא תרזג םייקל שי ילוא ז"כב inb איה היוצמ תאזכ העלבה יכ וירבד םינכ

 .E ,ימלשוריב טבא
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 .(אינליא bp] יאק [mms v2 בותכ ונלש

^e) Satע'לב  Jl! eros JUIאָרְבַמִא ס"לבו  
 Kornboden) ןיטח לש רצוא hambàr 3331 'לבו

 [g^ ןיקיזנהד הדגהב אנפכ הוהירבמא והלוכלוהנלק
 ,תורצוא 'יפ [ארמחד ארבמא .ה"ק 'בותכ ןכו .ו"נ
 ףכואו הסכמ (b^ [ןּולקיִרּוּבְמָא ל"צ] ןּולקּוריִּבְמָא"

 -BuBougbOov יעצמאה י"לב סוס לש
 Pferdedecke,Sattel imburuclum) ר"לבו סט

 ןולקוריבמאב ןילקורבא ףילחמה נ"ע ט"ד ד"פר מ'ב 'רי
 סיס לש תוטיפמ b^ ןולקירוכמאב ןילקירובא ל"צ
 תוארקבנא 'ע 'ייע ול 'תיה 'רחא 'סרינ וניברו הטיבעו

bomרתוי  ^pהז הפ יתכתכ רשאו  wy" 
 ,נ"לק .'א B3 ז"מיר m לש

 2>- ע'לבו ףסונ ם"מהו rias ,ןמכ'יפ) אָזּוגְמַא
 enguz; אינמרא 'לבו אז «pb 9 פ'לבו

 Nusskern) זונא לש ןיערג ייפ s» eo אוהש ל"י וא
 DIN "b Gb "cu תוטועפהד 'מגב אזוגלא וגלפו
 אזוגמאכ טוקנינו .ט"ס םש ןכו ה"חא] .שממ
 'וחנמ .אנקיר אבילא אזוגמאמ :מ"ק תבש .הימופב
 אנגילפמ אנא SD מ"ב ,אזונמא CO אדיבעד ,ה"ל
 :ד"פ 'מוי יזוגמא העברא ,ט'נ "לוח ,יזוגמא

 ,[(.יב שבש (yy יזוגמאב היל שיבשמו
DONושא ידמ טנשל יטופ םש ( יש —  

 תלממ לצאנו ריטסאורוצ mmn ץיברה
 ירגנוה («Cb ל ודג b maga, móghu" תירטקב

;magasםפוקו ףשכמ ןכ ארקנ דועו  Wahrsager 

sm (Zauberer,אשוגמא  oe? yos]22 , 
mm [Mager, Magierםיתבה תקזחב יבכש טטחמ  

 ףשכמ יונ ייפ C5 2« המהב דימעמ היהד 23
 אוה יסרפ יוג ךה ה"יחא] ,םיתמ טישפמ היהש

 ןערינאשאשה תכלממ num לאומשו בר ימיבו
 ןאגעבאב רישדרא הלע הז תיבמו ןאשאש תיבמ
 ירחא תוכלמה שארב ץפוקו םיטוידהה ןמ דחא
 (y"' ןבטרא םשב ארקנה םייתרפ לש ךלמ והכה
 by בו לש vvv היה sm (רישדרא 'עו וכרע
 אשונ לאומשו "הליבחה הדרפתני הנק אשנ ותומ
 ןעדינאשאש לש השדחה הכלממה יניעב ןח
 םייסרפ :םייסרפה םיארקנ םתוכלמ הדסוה םוימו
 הנושארה תעבו ('ב רבח 'ע (Uy םירבח וא םישדח
 לע םירבח לש השדחה mm הדיבכה וירחאו הליק
 דומעל םילוכי םידוהיה ןיאש תורזג ורזגו םידוהיה
 p'ypin םירפוח ויהש כ'ג היה תוריזגה ללכבו ןהב
 םמלועל וכלה רבכש רפע ינשי איצוהל המדאב

"DEANאָשּוגְמא -  
D. 

JO.תואטבמאכ ישפנ ךל האמצ ו"פתש זמר  
bn paט"ס 'פ'ר ר'בב 'תיאדכ תוהמככ . 

 ח"ספ ר"ב יטבמא אבה 'ע y "nob" ^? תויטבמא
Eטב .'ע 'ייע ס"ט  [n 

(Teigmodel = embates— iup«cno) Ds t 

 : 'יחספ 'וריב  iesןלוקו ר"ע ט"כד
  qeim 0%ןידבע = אירדנכלאבו : ןירפוס לש

 | 'למה ןכו םירויצו םיסופד רמולכ .קצב לש תויט כמא
  a'יפ : "מ "יחספ ילבבבו ,ועדי לב םישרפמהו
 - קובידמ םילגלגע םירודכ 'ולכ ,יפכשואד ארורפ

«(Leim, Klósse) 2p? | איה eb bom יפכשואלו 

0. 1184018600 5.2007 n," oe) CD'OSBN * E 

&vaBavcóc- Xu accóc י"למ וא M 

  ^v (der Ersteigbareתבשד  ('pהמהב המב
  Cr won n) agקלס רומח סיטבמא  "pי"לב

  NEםירג .'שוריד 'יאלכבו ,וילע בכור .לבוס
 = יכנא םג םשו ה"יחא] .ויתשריפ םשו םונוהבא

  "miהלוע התארוה י"לב סיטבמא הלמש יתער
  wmשממ הקתעה  qmתוכיראב ש"ע .ק ל ₪ רומח

 : payתחת ס"ט סיטבמא ילואו .תואחסונ יוניש
npnyn הז םגו Gespringer 60906 Dec) םיטבונ 

[pop רומח לש = e 
Klóppel, Sehlügel, ÉuBoAog "(m יילב) לָּבִמ 1 \ 

 =  iw (embolusןילבקמ ילבמא ןהל השעש
(vy f ויפו הגש) ישורי השא המב שירב האמומ 
^b ב"א) .והנינ אדחב ף"לאו ן"יע ןילובנעה ןה "יו 

  538אוהו רחא רבד ךות עוקתו חנומ רבד
 גוזב לוק עימשמה  "yלננעו ה"חא] (לכנע 'ע

 שממ  = yb.[לבנא 'ע 'ייעו
Anhühe אָנְּמַא D/os) אנּּבְמַא S 

  Gufoy = "by bלע שניא םיאק הוה יכ
 = ימחמל לוכי הוה אל םודסד אינובמא  Cאערא

it. melo) "ו'לרימ ז"עלב 'יפ אינליאד ןוהיליח מ 
  (Zinne, Giebel, Spitzeב'כ) ומכ « 6Aהאנבוק

 ה"יחא] :אר  "yםשו האננק 'ע  ^bוניבר
(Süule ckemba, ckanba) ני"צלב אוהו פ"לב ע 

 לבב"  n,ר"פדבו (הענבוק) האנבוק 'תיא ג"נו ר"ל
  "n3 TTCתואו האבמוק וא האבנוק ל"צו האנבמוק

 הליחתב 'ם  sonז"עלב המוח הלמה םש ינש 'יפלו
 שירבו 'ה'פ טיקשי אוהו ר"קיוב הז [ש'ע ילו

  umb vלבא אתיל מ"א שירב ונינפל ה""חא]
 [אידה רב 'עמ דוע הארנכ 'ינה ה"כ ה"עב ינ9

 מאש"  "53 "bםוקמ  miiתואחסונבו הפשנו

Berggipfel, 

* 
 יייע סורימוה תצילמ ןושלמ אוהש 5^ וייוב ב"ר הנווכב ןקית םאו ד'ויב גובש אוה סייטו 'ט רתא וייוב" ייא ומ %

 ג'ונב לבא  .יזחמל bi ש"מא יפרב (* .השא המב :תועטב גארפו ישמא יפרב (? .זיטש "w^ yop) ;דיילר 'ו סאו
 .יעה שארב כ'ג ןתוא יתגצה כ''ע םינפב תואב תואחסונה יתש (* .םינפב וניבר יריגב
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 ול םיאבה םידוהיה לכ own היה ותועט
 רייג לעפמ הרזגנ תטשפומה הלמהו -- .ונממ

  abschützen) TÍNתפסוהב דדמ לעפמ | וא <
r —abgrenzen 5333 5! y'bs וא .הליחתב 

 ערמעה תא הרזפש חורה (רעשמו םּוש ונייהו
 ןידמוא  cmsהאיפב  (7) meדמואב \

 ןיאס שמח  powוכרת לא .(יט'כ) רימתב ב"פב
 רשעל  most p/es nues)מט"(,   "Bpןלהו

 "רבו (.ב'ע ייטיג וזחאש ימ 'פב ותוא ןידמוא קושב
Ivi יורוכב :גיי יציב ^y :77) תואב תוחנמה לכד 
bs m^nw] C bw ןכ רזעלא אבא C55 יישג 

 ל'גה 'ורוכבו ל"נה 'וחנמב אוה ןכו למונ ןקתל
 למוג ןב ל"צו י"שר םש ג"כו למיג ןב 'תיא 'ציבבו

"v אלמג ןב םש 'יסופדבו 'יטיג "5 י"שרב ומכ 
E. םכתמוות םכל בשחנו רמא [:ג"י 'ציב ס"ד 

 הלודנ המורת תחא )23 ה"  nmmרשעמ תמורת
 יי דמואב תלטינ הלודג המורתש םשכ :

  (OMuthmassungיע ןתונש ^5 .['כו] הבשחמבו

es^ לוכיו רחא דצמ לכואו ןרוג לש הז דצמ 
 ןתונש רשעמ תמורת ךכ וב שי ןיאס המכ ותעדב

(abze- דימאד אה .הכשחמבו דמואב תלמינ יולה 
 ( schütztהמכד 'מגב ןיפתושה 'פב דימא אלד אה

 היל ןניפייכ דימא יא ,6יח ב"ב) ריעב אהי 13153
 (:טימ) ךייח וניא באהד 'מגב הרענ 'פב  b'wיא

 "מנב םיתבה תקזח 'פב השוריפכ השע ךל אדימא
 השאל אלוד  0x2 272הרישע איה םא '* רמולכ

 ה'יחא] .(* השוריפכ השע יפיכ ינה יכ הל תיאד
 םש .ךיתדמא יכהל .'ק 'בותכ .א"ס 'ורוכבב ה"נכו
 .א'נ 'ילוח .הינדימא אלד אה הינדימאד אה .ח"ס

 'ירדהנס ,השפנ הדמא  my'וריו '5 דומע םשו :
 .ז"כד .ט'פ 'דהנס  vno "v,והודמא .ח'נד מ"פ

Mamme» דהנס 'ורי) התימל והודמא . . םייחל' 
 ריזנ 'ורי  veרהל"ג   227שי םא ותוא ןידמוא

me» ןידמוא .ו'ד res ק'ב 'ורי .'כו ותוא ןיקלמ 
 אצויכ םדא  masרוד ד"ספ ר"ב .לוטיל הצור

ni mw והודימאהש (G^ v5 ישארב) םירעש האמ 

 "נוניב אוה  דיִמָא .והודימאהש המכ האמ התשעו

 "מינג DDR אלד mo אנעדי :ה"פ 'בותכ .דימא
 ריש ע .ב"'נ :'ח Y םש י"שריפו .דימא אלו : נ'נ

ybדימא אה .,'כ ןיכרע  "Np!שיניא ,ב'ס ק'ב , 

 דיק

 הלוע nb תאמוט :הזבמנהו הערה םתער יפלש
 המדאב םירפוח ןכל המדא 'אמטמו םוהתה דע תדרויו
 ינפ לע ןמודל האלהל םרבקמ םירגפה וכילשהו
 םעט הזו .םירפצלו הדשה תיחל הליכאל המדאה
 (םירבחה) ורזג ג'ס 'ומביב ןנירמא ןכו 5251 טטחמ
 םירבקנה םיאיצומ) יבכש יטמחמ אק ...o 'ג
 לבנ יוגב םירבחה לע י"ר ארקו (י"שר ,םהירבקמ
 C [א'מב ןינעה הזב ונרובד ונבחרה דועו .םסיעכא
 ולאו 'פב היה ישוגמא השמ ימיב היהש הערפ
 ישונמא b^ .הנושאר הכלה 'סב ^n) ק'מ) םיחלגמ
 prosa Gm» nun לודג ללכ פ"סד ותוא ומכ
 'מא דח לאומשו בר  [אשוגמא ל"צ] אתשוגמא
 ףשכמל pep י"לב ןכש ףשכמ sm אוה ישרח
 Ya ז"עלבו ,Zauberer magus] 92/6 —[ )* סוגמ
 Zauberer mago ט"יאלב 'יפ]

 יפודיג רמא דחו תפשכמ ליבשב רואיל אצוי יכהלו
 יל ימאש yweb אצוי יכהלו רקיעב רפוכ ונייהו
 שממו ה"יחא] ,('ג :טיכ יקזחי) ינתישע ינאו ירואי
 לש ארמימ nom ל"נה ק"מל י"שר vu ^b הזכ
 y ova" רקיע הז) ב ר ד הימשמ ארפס לוטיבא

^p s'yמ"כ ק"מ ס"דו : moתהימת תבשוימ  
 ברד אתגולפ לע (אשוגמא ה"ד .ה"ע תבש 'פסותה
 ברד םייתסת Tw ןניומא םשו ,תבשב לאומשו
 ,םייתסת קיסמו 'כו ארטוז בר 'מאד יפודג רמאד

reoבתכו הטקנ ךפיהב ףדג 'עב וניברש ע'צ . . 
 יפודיג 'מא לאומשו ישרח 'מא בר אתשונמא יאמ
 דח לאומשו בר אתשונמא יאמ ןקתל ךירצו 'כו

"BNרהמנה רפוס טעו 'כו יפודינ 'מא דחו ישרח  
 אשוגמ אוה אשוגמאו [,ותתוע איהו ןקתו רצק

 אשוגמא mb ,ה"ל 'מוי ןכו ה""חא] .שוגמ 'עב םנהו

 סרג שוגמ 'עב לבא ,הורפ 'עב וניבר כ'ג סרג ןכו
 ךורע י"כבו .ד"מ 'מוי ס"ד ,'מ י"כב אוה ןכו אשוגמ
 תבשו ,ח'צ 'ירדהנס Q5) הורפ 'עב םג סרג ט'ק
 erm] 'ע (y ישוגמא ילטב יריהי ילטב יא ,ט"לק

[M agier magio; 

(CProselytenthum). NE 288 ^ב"פ ז"ע 'וריב  

 היתרייגמא אלא mm אלו ,מ"ד
 p^ .היל ליטק היבג הרפסימ cya לזא יאדוי הוהו
 ויהי םידוהיהש םיבכוכב mm רֶּפַס היהש רג דח
 וארה תמאבו ותוא וגרהיש רבסו ומד תא ןיכפוש
 יפל sim ומד תא ןיכפוש והיו רייגתהל דיתעש ול

 ב ה וה 5

i^ 3xעימב היבוט רפס לע ונרמאמו האלהו  vn Yaדצ  voנ עיימבו יהאלהו  
 ביינש קיהעו סוגמא ייא Y י'יכבו :היב ייכב ןוכנל הייכ (? .ז"מו היימ ימונ won וטנאס ש"ר ללוכה םכחה רואל ואיצוה
 "פרבו ,ריפרב m'3 (+ .םישרפמה wy רמועב ג"ונב )3 vans ףשכמל ןירוק זייעלבו ייילב ןכש :םייטב ע'יפדב לבא שוגמא

mbישמאו 'ציניוו  cwקתעוה הזה ייפה (* .םולכ סייטב עיפרשב לבא רמולכ םוקמב רוציק אוהו יולכ ייא ריפדב (* .לאילמג ! 

 םידשו םיכאלמה 5y ונרפס יייע +

 busy .תשוריפכ השע םינורקפ תדקפמו תירישע mis איהש תתואש ךל הרימא יא zv רשא יייכב .bom .ב/ינ 3725 ה"מגר ייפמ

 ba" שממ היכו ,ם''בשרה



115 Bion: 

 : םש ףכית ביתכד וער וילע דיגיו רקיע הזו המורדמ
 קלח תמאבו :'ב ייא 'יטפוש) הלעי הדוהי ןומיס 'ריא

mmmחנומ היה י"א לש ב ג נ ב . | 

 ,Taucher אָדיִמְַע (NTby D'b3 ^p, יִאְדּומָא *
Schwimmerםימב ללוצו טושל עדויה םדא ) 

(y 32יפב ה"כו ,יאדומא ל"צו יארומא רכ תיחנ ' 
 ןכו יאדומא ל"צ יארומא רב תיחנו .ג"כ ה'ר ,י"ב ה"מגר
 'עבו 'צקה y 'סריג 'יפל יאדומארב 'עב וניבר סרג
 .ןושארה י"עבו (:ו'כ ה"ר b^) "p י"כב ןכו .'ב רמ

3mאוה לבא איה אלו י"למ ושרפל רבס 'ב דמ 'עב  
 ןכו םימב טשו ץחורה פ"לב ומעמש אדומע ומכ ר"פל

 sy ה"רל י"שרו ,ש"ע 'ב דמ 'עב וניבר ושריפ

ns *מ"למ)  ymהשש תב המא רועישו .ןותחתה  
 1 Arm; 2 Ellenmass, p'53 ה"כו םיחפט

(ilenbogenיחשה תמא .ג'ל מ"ב 'ו ,'ג דימת  
 תיב תמא :ח"מד 'וירוה i 'ורי

 'יחספ .א"ל ov .(יחשה (ma ריזנ) יחשה
 ,ב"נ 'מוי תומא שלש םורב המא לע המא :ט'ק
 המא D'2: 'יחכז  (.ןיסקרט 'ע 'ייע) ןיסקרט המא
 וניברו הדומג המא ג"ע א"מד ד"פ 'מוי 'ורי המודג
 ןכו 'נ דמג 'ע ep המורג המא 'ה ם ר ג 'עב סרנ
 המודג המאב ומא יעממ אצוי דלווהו ב"יפ ר"כב

"pכ'מ  «Dbןייבוע :נ'ד ו'פס ילקש- 'ורי  
 :'ג 'בוריע ..המורג המאב ןכראו תוקחוש המאב
 תוקחוש וללה אלא השש תב המאב תומא לכ
 סרג םשש 'א בצע 'עו קחס 'ע 'ייע) תובצע וללהו
 תוקחוש המא ןיבו המא ןיב שרפהו (תוקחוס וניבר

"yך' ש  T?"55 .א"קס א'ר ^ 'b a^המאה  
 הריבה ןשושב ויה תומא 'בו ,תינוניב המאב ורמאש

n'a "mb "y'»יחספ :ט"ל 'ורוכב ' ,Yb — 
 ויה תומאה לכ 'מוא מ"ר Cow יוחנמ) י"מ םש יילכו
 p'neb השש ןינבה תומא .'כוחבזממ ץוח תינוניב
 ^ ג"ע ב"כד ג"ה ח"פ 'טוס'ורי .השמח םילכ לשו
 השש לש המאב ןנחוי ר"א ד'ע ט"מד ו"פ 'ילקש
 םיחפמ השש לש המא אנת ןאמ ןוראה היה םיחפט
 ,תוינוניבב ויה תומאה לכ 'מוא מ"ר pnt איה מ"ר
 מ"ב 'ילכ 'תפסותב לבא ,ד"פר"דמב ןכו בטיה ש'ע
 לש המא הז תינוניב המא איה וזיאו תועטב 'תיא ו'פ

mnל"צו םיחפט  nןיא א"כחו .ח"מ 'יבוריע-- .םיחפט  
 עברא הינמ יעב Gm םש ינשמ) עברא אלא ול
 וא היל ןניבהי הי ידיד המ אב וומאש תומא

v32 8דיילו ו  inimהיחנמ עיפדב לבא .יא זג יעב ה'יכו ןאכ םג לי'צכו היחניל . ^u)מאד אגרד  (SYייישרב כ''ג ייא  
 soya" ייכבו ידיל ייכב n'3 )* ,אלדימאד אגרת 'מ י'יכבו אלרמד גייונבו .צ'ק רצ תבש סייד wp יישר ייכבו —

 *— דַמָא

 Cne 'ע "ייע) |

 וא תעדו םעט כוטב סרג מ'פו המורדמא 4 |

TS Eהעומשמו דמואמ .ז"ל 'דהנפ אָגְִמּואְו . 
 רחא qon :םשו .דמוא רחא דמוא D :ח'ע ם

 'וריו ל"נה תובא ,תודמוא ץובקהו .יעצמאה
 ןד םדא אהי אלש ןכימ x» mo To "נע
 ב'ב .אוה םולכ ואל אנדמוא .א"מ ק"ב -- ,תודמ
 'יכרע .ןנילזא אתשהד אנדמוא רתב ןיקזנבד +
Dאנדמואל תיחנ . "wtאנדמוא יל המל :ב'ע  

  ry ow T:ח"ע 'דהנס  "wnהמל ינדמוא 5^]

^ 

wbהיולת םירמת ילע תנירא %\> .ע'לב 'יפ)  
 לש לפרוע הליאשהנו ןליאה יפנעב

 anden Aesten befestigtes Hángebett) םירצ /

 ימ 'פב אלקידא «C mm אל אלדמאד |
d 'עיגהד 'מגב ךיש  Db ^p Gmap niיושעה  

m5יא ייעשי) בותכש אוהו ל סר ע ב וב  Cn 
 ppm תוריפ ירמושל הנולמ אוהו השקמב הנול

 לקדה לע םלוסה חינהל רופאש הכלה וזמ ישא
 ןליאה ידי'צ ב וב שמתשמ אצמנש וב תולעל
 «ma ןליאב ppm [םאו ל'צ] (םאש "יפו רופא
 הזו י ז א ו ו ג א 'תיא ונינפל] ' יזאוגהקיקחהתואב
 pw [Querholz Dr ע"לב sm ןוכנ י 1

 םלוסה אצמנ םלוסה םיצעה ןתואב חיניו ₪
noםיצעב  pe»הלכלכה  "uvaרוסא םגו ירש  

muםיצוענה םיצעב םלוס ותואב הלועה ילגר  
 יאדו ןה ויתובילש ןהו םלוסה תולעמ ינפמ ןליאב

nns] xmןילועש םלוס 'יפ י"שר ןכו  
 ןיסידנוק iy ןישועש םי רצונ תכופל |

(Stange, contus yzןליא ל הכומ ם איהו . 

 איה 'רומג תועטו ם ל ו ם ושריפ um^ למ
naה'עב וניבר  "bwועטה 'כו יושעה ם לו ם  

 Am א גר ד לש p^ "םלוט,, תמאב לבא םתוא
 וא העלדמא ומכ אלדמא תלמש b^ pi ילו
 האפ תועלדמ ץובקה wes אבש העלדמ 'א ₪ <

 'מ י'כו תועלדמו תואשקמב :'ג ק"מו א'מ ב
DD muUוריבו (תיעיבש ' Mo "ywא ' 

 .תעלבומ 'ע תואו הלדומו השקמ אתיא Ty "לד
 קוספהמ היאר וניבר איבמש המ הלוע הפי הז
 חקלנ וניבו'יפ לכש עדו .השקמב הנול

^Bט'וי 'להס ז"אב אבוה ח"ר  "bו"פש  ] 

2% 

mo T3 המורדמ וא תחת D'b DBTTTÓNS 
  nmm 0(םינקז) םינממ ןה * ןכיאמ

 Uy יא זג sys תמאב הארנ ןכו .המושרה עיל שממ אוהו יזווגא 'מ י'יכו םינפה ייגכ ןוכנ רתויהו wma עיפדב| ,2
j-לסרעב םוקמבו יזאוג חייר םשב ליינה ז"ואה ייגל  canםוקמב ז'וא ייגל לבא .ףידע וגיבר ייג לבא לקדב םש  

 .ןוכנ רתוי הזו ם א ו ייא יילוגיע יאצח ןיב ונמשש םאש ייפו :



E^ : 
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 ורמוש 'גרתבו לפא תחת 'כ n סומעל הטישפ
 . -[ואבה 'ע yr" הטלע תחת f^ sn ישארב

 Finsternis הטלע b^ אָנָטֶמַע («D/o ןיִטמיִא *
(Qunkelהיה .ל"בשר  «swידימלתל  

 m 'רו הלילב ןירקדו ןוריחשד הרות ודמלו ואוב
 | ןיטמיאד mmn vob ואוב וידימלתל רמוא היה
 לש הנר ןיאש pm 'ר היה הדומ כ'פעא אלא
 יכו הלילב ינור ימוק wow" הלילב אלא הרות
 וארנ הז םנמאה : ל"זו ב'פרד מ'עב ןואגה בתכו
 ל'רו י"ר (ט"יפר ר'קיו) רחא שרדמל רתוס ומכ

oמוא ' psהלילב אלא הרות לש הנר  gw 
 'רדמב שוביש שי" cbe 'וכ הלילב ינור ימוק
 ש"ממ הארנש ומכו ל"בשר היה הדומ ל"צו ןושארה
 וע קפסב רבדה כ"פעאו םש ר'קיו שרדמב ךומסב

 וועשהב קפס ליטהש ןואגה השע nen .ל"כע
 םישרדמ לכ שבשל השקו הזל ךרצנ אלו ולש
 "מ'כבו 'כו הרות לש הנר ןיא ארמימ n םהב אבש
 ! ושאר 'פ ('ט m) nn/ 'רדמ כ'ג y" י"רל סחוימ
 אלא הרות לש הנרג pw רמא "* ל"בשרו י"ר
 jen תעטומ 'סריגו ב"י ןישע ג'טסב אוה 'כו הלילב

: 

 ןואגה בתכש הממ ךפיהל כ"ג הארנ ר"קיומו .ר"קיו
 ליאב הלתנ ארמימ ךהש יאדוו ידימ איצומ קפס ןיאו
 ! ל'הזב שורדה םויס דיעמ הז לעו י"ר לש לודג
 וועב םקתו יארק ןיליאב יטמ הוה דכ . . ל"ר
 ^p) יב יכיא) הלילב ינור ימוק (ו'ט ab ילשמ) הליל

 Wm התעו .'כו י"ר * נ ד מ ל ה פי רמוא היה
 אוב וירימלתל רמוא היה  ל"בשר yos 'רדמל
 :wo ןירקדו תירחשב 'מולכ ,ןיריחשד הרות ודמלו
 unkel 60דוסצ-6%670י"לב)אוהו ןידקדו ןקתל ל"נ
 " :i וידימלתל 'מוא היה י"רו ; ברע לש לפא
 bs שממ ןכו הטלעב b^ ןיטמיאד הרות ודמלו
 מ יישארב לש הטלע הטישפה םגרת «n תירוס
 וש הנר ןיאש י'ו הדומ תאז לכב לבא 47
 ומילה תעיבק רקיע ןיאש ל"ר הלילב אלא הרות
 נפ םדא לש .ובלש הלילב אלא הרותב ןויעהו
 DUM .המ השק אה השק יאו .םלועה תודרטמ
 ייש ימ ומצע דננכ םא ורמא ימ דגנכו י"ר רמאש
 |" היתנולפ לעב ל"בשר דגנכ םאו הדומ רמול
 / רשא הרותב קוסעל Tox םויב ףא רכס אוה
 ול היה mmo כ"פעא אלא תצק ןקתל יתרמא ןכ
 נומ הזבו הלילב אלא ת'ש הנו ןיאש ןנחוי
 ידימלתל רמוא היה ל"רש בוט רתויב רמאמה
 ויה י'רו תיברעו תירחשב nuni ןיקסעמ והיש

 פשב wb ילשמ 'קליב אוה ןכו הנר ps ל'צו |

"p 

 שרד א"לפ ר'ב .'כו היל ןניבהי ש דק ל ש המ א ב
 ארוק אוה המלו :רמאו חנ תב ית לש תומא
 תואיבתמ ויהש יא אנוה 'ר ןיקיבת המא התוא
 ן"רה םשב b^ םש כ"מו (ןויקבת v 'ייע) הב
 .ש"ע ןיקבת ארק שדקמה תיב המאש
 לש חמא איהש ןוכנ רתויו תאז עדי ןיאמ האילפו

wv020060) ןיבית  = (hebüisehאיהו  nn" 

 הב ןישמתשמש C) םייוצמ לש הלודנ המא
 ייע) ,א"ל תבש pus] nes איה ילואו םינינבב
 ןה םדא ינב ןתוא :7^ t3" ," ,ז" ^55 (יב םא

nesןעבוכו  nesרבד 'ע 'ייע) 'כו ןחייצחמ ןירבדמו  
 ינב ןתוא יתיאר ד"ע ג"מד א"פס 'יטינ "וריבו )3
 יסויו ןייצחמ ןירבדמו המא ןהיעבוכו nes ןה םדא
 'קלי  ,ח"י ק"מ .תדרויו הלוע העוצרו תּופכ יחא
 היהש הערפ reb לאינד 'קלי ,ב"פק זמר אראו
 המא וקתשמרפו המא vpn המא אוה השמ ימיב
 'קלי (:טיכ דצ "p ס"ד) ' י"כ ;קתשמרפ 'ע יייע)

 .(ותשמרפ 'סריגה אראו

 הָמָא ירבעב ומכ פ"לב) NDDN ,אָתְהַמַא .אָהַמַא *
"v (Magdאדה ד'ע א'פד ג'פ ק"מ  

 ^ bus s33 יבד אתהמא :ג'נ 'וריע ,אהמא
 אתלמרא yp" ט'נד א"פ 'שודיק 'ורי .יבר יבד התמא

 ,אתמא תספת

(Dienstverhültniss der Magd סם"לב) אָתּוהַמא $ 

 ייטפשמ «p 'ז ,א"כ תומש אתליכמ
 תוהמא רחא שודיקו שודיק רחא שודיק ט"יש זמר
 רחא תוהמא ל"צאו שודיק רחא תוהמא אל לבא

 תוהמא

deshalb (תפסונ ף'לאו ,לטְמ ם"למ owe cuni 
(wegen,יג בויא) ודעב הולא ךסיו , 

 ה"יחא] ,(היתלוטמא אהלא לילטו [םוגרת] (ביכ
 ילו .היתלוטמא אתויח ירספמ ווה :ז"ס 'בותכב ןכו
 ,ךדיד אזוז וטמא .א"עס ו"נ 'וכרב םימעפל sen ףוסב

p"ןכו .'כו אקיקד אריעב וטמא ז'כפ  Dp 
 ,ב"ל דימת יכה וטמא :יכהלו יכה תלמב תורשקתה
 'ועובש ..א'ע ק"ב .ב"ל א"ל 'יחפפ יכהל וטמא
 'סריג יפל) .ה"כ t D y G5^ 'ירדנ 43^

 ]5'5 םש (!יטמא 'מגבו ,י"שר לש ינוכנ

 ינוומש ילב .אָתְטּומָע ס"לבו אָּתְטיִמָא 9
 dicke הליפא ךשוח :הטומע

Finsternissגרת (םַמְע=םַמָא ןמ רזכנו ' pyלפרעו  
Geo 2הלמה ה"יחא] ,(אתטימאו אננע  

nגרתב איה ןכו ל"נה שרשמ יתמשרש ומכ ' 

"m vea vus my (tםכחהו היילק  x53 (Bóckh Metrolog.) py»האלהו . 
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 ןינעה (nib .אתיטמא "יברע תלמב ו דז רשא
 ערכתא ןותערכאד .אתערכאב וירחא אבה רמאמב

nwעארכו רז שיא ₪ =ערכ ע'למ כ'נ אוהש  
 ינשו qu השוע תיחשמ שיאל רכח \>=
 ונוויכו תונושל יונישב דחא joy ורוה םירמאמה
 לטבמ ינירה «nt .םהילע ו ד ז רשא שורדה לע
 תמגמ םישורד 'ג לכש היארו ,אתערכא 'עב יתרימא
 'תקיספב ךומפב אבש הממ ודז רשא שורדל םהינפ
 ןוהל לשבתיא אב ןילשבד אלישבתב 'מא אנירחו
 ןובשחד הבשחמב 'א ןנברו .ריזנ בקעי 9 א"דמכ
 ומש) ' לע שיא די ז י יכו ר'הה ןוהל בשחתיא
 רשא שורדל אנירח תעדש האור ךנה ,'וכו (ד"י ,א'כ
 ^R 'טוס ס'שה השרוד ןכונ די זנ ןינעמ ו דז

"vimשיא די זי 'כו 55 ןנבר תעדו (.ט"ס -- 
 אצי אל דוע רשא ןודז שיש רחאמ המר עב -
 (יג יא ידבוע ove nm יימרי) בל  ןודז אוהו לעופב

 «A ןונשחד ה ב ש ח מ ב ורמא ןכלו

"bs ןוטנימא ,סוטנימא ס"לב) ןוטְנייְמא 7C 
 amiantus ר"לב ,9/40 6% [240066]

Stein, Amiantשרדמב  

 jp רמלו אצ C ^0 הנפוטת תפונ אקספ ש"הש
 י"לב p" רואב אלא ץהגתמ וניאש הזה ןוטניימא
 ותויהבו דגבל תגראנו היוטנה ןבא ןימ ימורו
 ןכו ה"יחא] QC רואב ותוא םיצהנמ תכלכולמ
 התלב אל ךתלמש «C חלשב יהיו 'תקיספב
 לאו . . תסוככת ןיכירצ ויה אלו . . . ךילעמ
 ן"תת זמר בקע 'קליב אוה ןכו) הזה ןוטימא המתת
 :אשד תואנב n 3/5 ט"וש 'דמוןוטיסא ז"פס ר'בדו
 ארדנמלס א"צרת זמר ג'כ 'ילהת 'קליו ןוטיסה
 הזיאמ תועטב תפסונ ארדנמלס תלמו ,ןו טומ ה
 "5 Dv3' ןכו) ן ו ט נ י מ א ל"צ םלוכו ,קיתעמ
 המלש ר"והומ לש Yes הרעה p" ,דראפסקא
 יתבר אינתב wm ןכו ןו ט ניי מ א וא ,(רעבאב
 אלא ותוא ןיציהגמ ןיא ('תקיספה םשב ח'מ 'מיס
 ה"א אתיא כ'פס תישארב תדנאבו .'וכו רואב
 לארשיו םהלש y'n לארשי לש םנהיג םירמוא
 ויהש םינשל לשמ vow ע'גו ה"א לש םנהיג 'ירמוא
 היהש הז ןוטנימא ןהמ 'או ןתשפ רכומןהמ 'א ןירכומ
 ל"צו ס"ט]רוא הזו ילש ןיטנימא רמא [ןתשפ] רכמ
 ןוטנימא רמוא תא nen לעב ל"א אוהילשמ[רמא
 אוה ,םכינפל שא ירה ילש ןוטנימא רמוא הזו ילש
 ה"א ורמא 75 ןיטנימא הזיאו ןתשפ הזיא קדוב
 Db" םינפב סינכה ונאזנול יד ם"רהמ בוהו יכו
 טילשה ינפלמ האצי הגנשו סובנק הבית ןוטנימא
 איצומהו ןרמאקדכ ןוטניימא אוהש תונוש תונושלב

(ein grünlicher 

 ןוטְניימא — ןיטמיא
 הדומ היהו תיברעבו לפאב הב ןיקסעמ והיש רמוא

ny)י"רל  pusןיאש 'מולכ הרות לש הנר  
 ub" םדא לש ובלש הלילנ אלא דומיל רקיע
 nni ונאצמ אכהל וניתאד אתשהו .תודוט לכמ
 ' mà ןיא 'מוא י"ר ל"רו י"ר +ר"קיוד ארמימב
 הלילו םמוי וב nam 'אנש הלילנו םויב 'מא ל"ר

 יארק ןיליאב יטמ הוה דכו יארק טישפ הוה ל"ר <
 הפי רמוא היה הלילב ינור ימוק ,הליל דועב םקתו
 הנר ןיאש י"רל ל"ר היה הדומ 'מולכ) sy ינדמל
 ינפלזא pen pos תיל ses רזח (הלילב אלא ת"ש
 ייפ .א מ מ י דו ילילד mm המלו יפאב vm המ
 הלילב ןויעה רקיעש 45 הדומ ינאש י"פעא
 הריאהש המ תאז לכב םלועה תודרט תרדעהב
 ,םויבו הלילב דומילמ יל היה הז ינפ הרותה

mmידעלבו הפי הלוע לכה  ^enרגנ תיל הזה  
 ינרזעש תעד םדאל ןנוח ךורבו .הנקרפיד רגנ רבו

 !ןיירוב לע ל'זח ירבד דימעהל

idוא תוירזכאו בל תוישק כ ע"לב) אָתיִטַמַא  

^b stolzes Einhergehen ab yonהכילה  

 (C25 חלשב יהיוד אתקיספב ,(בל ןורזבו הואגב
 טכיפמ קתע אצי ההובג ההובג ורבדת וברת לא
 דח (qm ל"בירו רזעלא 4 00a יב (wv יונו
 אתערכאב ןוהל טמתיא הב ןוטימאד אתיטמאב רמא
 אבומו 'כו רמא 'נירחו ןוהל ערכתא ןותערכאד
 הטמב 'תיא ם שו .'ב טמ 'עו 'ב ערכ p ךוועב
 ראשבו ,ר"פד 'סריג יפל ןכ) ןוהל טימתא ןוטימאד
 'שמא 'דבו ןוהל טימא מ"ק qup י"כבו םיסופד
 וטטומתנ טימהל וצרש המב b^ ,(ןוהלטימא תועטב
 בתכ m לעו .ל"כע וכוה וב תוכהל וצרש המב ל"יו
 (ץ"קת ע'הכבב) א"לד 'כ הרעה נ'ר תודלות לעב

59v,אתערכאב ל"ר) םדוקהרמאמ ןיעמ אוהש ל"נ  
Co»םינזאמ לש הנק אוהש טומ ןמ לעפ השעו  

 ",ךורעה ישוריפכ אלו ולקשש לקשמב כ'ג ל"רו
DRכ'אד הבושת שי ןידל םאו לכקנ איה הלבק  

 ושוריפמ הארנ םגו .תויהל Tox ו"יוב אתיטומא
 nma mns 'חסונ אתקיספב וינפלש וניבר לש
 רשא רבדב יכ ארקמה לע תאזה השרדה תלחתמש

verיומש) םהילע  (G^ n^הממ הזו  "bwוצרש המב  
 ןוויכ הזלו wm טפשמ p own ל"ר 'כו טימהל

"p 3^3לש  nem n^ילומרכ י"כבש הכרד הרות  
 רבדב יכ ל"נה pen" לע תאזה השררה תלחתמ
 םכחה ברה p" שורדה ןינעל הנוכנ רתוי sem 'כו
 םעטה !nib .א"מ הרעה רעבאב המלש 'ר ר"הומ
 רשאכ התארוהו 'יברע הלמ אתיטמא תלמש ד"עלנ
 שממ ww ז"פלו ,בלה יושיקו תוריהיו ןודז ונמשר

"y )'יה םיריראקסאיד ןינעה הזמ , vipםואינילפו  ae a5יייעו  ce nyט"י , oMיקזחיל סומינארעיהו  Um 
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 20005 עשוהי) יטישפב תרדא 'גרת ה"יחא] ,אתירוהזד

* npnyn רחא הז םוגרת ררגנו אלמא (ר'כ aes 

  E I DS ULיִתְליִמ תביתב  [une].לטסא איהו  Eגיי )5^ אימ) תרדא ומגרתש םינקז  qtוה ויב בימ |

 'עב ר"ד  'עה "סריג יפל) ,ד"מ 'דהנס אתלימאד
 לַמ y דוע us^ אתלימד :םיסופדבו .תילטסא

T^כ"כ לעבו  ^bומידקה "35! תוכירכ  "bn nm 
pmש"ע 'קזחיל  wv zuקוחרו 0 י"לל  

 [.אוה

 schwaeh, hinfállig) שונאו .בל תוכר (e^ לֶלָמָא *
 (רייכ טיי (p שרח ללקת אל p" 'רהנס

 םש י"שר 'ייע) רבדמ בותכה ךמעבש םיללמאב
 w5€ )3 .ימחנ) מ"ל ןמ .(םיללמוא אתיא ונינפל
 ןיללמאב ט'פ םישודק 'רפיפ .םיללמאה םידוהיה

 : ,םדא לש

 לם ץובקהו 6 ססצ x55 אַרּתַלָמִא

 וקזחל ןינבה ןוסכלאב הנותנה הרוק
Querbalkenאל התעמ אלא +.'ג) ייבוריעד .ג"רב  

 t€ /3 חבזמה b'  תודמבו ,ארתלמא היל ינהית
 .ל"צ [nons .םש ויה תלימ לש תוארתלמא שמח
 לבא ג'י למ 'עבו ס"שה יסופרב אוה ןכו הלימ לש
 יופסותבו םש תודמב אתיאדכ אלימ לש 'םריגה רקיע
 'יבוריע . 'מ י"כב ה"כו הרדסכא ה"ד :ח"כ 'וחנמ

b^ yי"ל אָליִמ 'ביתה םעטו םש  pBlusMa] 
yyא"לב 'קנה  ^b .[Eschenholz(םש יוריע) 'מכב  

 'מא [אהובא רב] הברד הירב אמח ארתלמא יאמ
ovpהילעו הרוק ^5  mewn wp peo»ןנקל  

 השעת «.^pup C 'שארב) n57« אה ןיעכ ןהילע
 'יבוריעל ל"ז י"שריפ הז ןיעכו ה"יחא] ,הביתה תא
 ןיטלוב ויה תופוע יניק yes :יניק .ח"בה 'סריג יפל

nnnoם'במרהו .הלעמל םלואה  b^ 'שמח 'יפב  
 + < » תחתופמה הרוקה :ארתלמ ל"זו בתכ תודמל

smםיאנכה הל ןירוקש  pape r3 [*= 
[Querbalkenהז ונרכז רבכו ן"יברקמ ברעמב 'מואו  

 , .בתכ הנושארה 'נשמה 'פב "בוריעבו 'כו 'יבוריעב
 'ץ בר ק מ יברעב pns ןיארוק ונאש qms ומכ

omסריגה יקיעו .'כו ארתלמא םימכחה ןתוא ןירוקש ' 
 ץע Tragpfeiler. 9 3[ ע"למ אוה  ד'עפלו ץברקמ
 (* pp'b* רמא אברעמב .[ןינבה לכ ןעשנ וילעש
 ינק א"פ .םיחפט 'ד הבחר ms mb ^b .אזראד
 תרוצכ ןייושעו הרוקה תחת ןייושעש םיחול ןה
 ה"יחא] .אזאוגה ןמ םינטק םיחתפ םהל ןייושע ןקה
 ידכ [,'א זג 'עו אלדמא yvy .ס"טו רוזאיגה ר"פדב

 העט (ה"כרת בובל) 'ישארב now 'דמ לש רואל
 y" .טסעבסא ל"רו ט"סיטעמא יזנכשאה ומוגרתב
 הגשש קדצב ריעה .אוה םגו nw רעבאב המלש 4
 ז"פ תבש 'שוריב תאזח הלמה 'יפב ע"הק לעב ברה
 ןיטניימה ןירסקר pas םשב ןהכ בר ג"ע י"ד ב"הס
 ןתוא ןיטניימה ע"הקב בתכ ז"עו ןבלמ םושמ בייח
 תמאה לבא ,ל"כע תונותכה םהו תוניימה ןישועש
 possem לע unm תנווכש המצעל mesi הדע
 ותפרש יכ ןכלמ םושמ תמאב בייח ז"עו הפ רבודמה
 ותואב ה'קעב ברה לש רחא ןויגש לעו .וסובכ איה

"vb qvxש"ע הקילא 'עב ליעל יתוריעה תבש .] 

 הכמ ,האכהה ineussus "לב (b^ 'ִתּוּכְמִא *
(das Ansehlagen, der Sehlagמב ' 

 ןוחל תיא nb :םירבד שי יכ b' +" 50 יבר 'להק
 B^ .יציקעמ דח וא יתוכמא דח וא ןוהנמ היינה

 ,הכמ ר"לב

nim המכסה óuoXovia ros) Cy nost ₪4 
 יכ  bspןוממ תא-:בוח לעבה

 -Zugestündniss die Wechselschuld em רטשבש

"T (fangen zu habenןיחלגמ ולאו 'רפ ק"מד  

ve)ןיגולומוא םירבוש 63787 ג"לה . 'emבתוכה  
 תיא ל"צ] (ברתיא) .erp ג'לד (yon wwe ,'ובותכב
 .(המכסהו האדוה רטש י"לב "יפ .איגולומוא [בר
 un Nm" :איה ךכ 'בותכב "יגוסה תעצה ה"יחא]
 'מולכ) הבוגו תרזוחו התבותכ תנמטמו הטיג הבוג

T'sשוחינ ירייא 'בותכ ןיבתוכש םוקמבד  
 איהו 'בותכה רטש תנמטמו Dis וישכע האיצומש
 ירה ינשמ 'ולכ) ד'ב םש ןיאו ('בותכה ךס הבוג

by»ד'ב פ'ע הל םלשל  bmרבכש ודיעי  po" 
 ןיאש nup ןתואב Tue 'ולכ) ןותמד ןוניאב (הל
 םידע םש ןיאו (ינשמו ,שוחל שי םשו ד'ב םש

m men»ינפל הל םלשל לוכי  nyץריתו ) 
 היינולומוא DU ןיא .םיה 'נידמל םהל וכלהשב ובה
 ררביו המכסהו האדוה רטש םש ןיא יכו .הימתב)
 בר תילו (השקה דועו .הל gm רבכש וכותמ
 לע הנוממה שיא םש ןיא יכו יולכ) אייגולומוא
 (ךירפו .םולישה לע דיעהל עדויש אוהה האדוה רטש
 רטשה לע הנוממ שי ox 'ולכ) הייגולומוא בר תיא
 in2 (טגהמ הקתעה הנממ איצותש שוחל שי אוהה
 רמאד ןאמכ 'ולכ) ןרוח דבע ןיסיטרכ- רבא רמד
 'גולפה כ'ג 'ייעו .(אנירחא יל השעו ירטש יתדבא

 .[ט"פ 'בותכ ילבבב

bes D'o3 ;Uiberwurt 20> = ע'לב) ןילמָא 
  po "53 Togaתרדא  "p'גרת (ךרעב

 JD'b רוצקב X "b 'b75^ (? .בטיה קד אל (ya ,ךומסב יבותכ יוריב ומכ ליצכ ('
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 אוה ילואו .תוכאיס ל"צו nia א י ש כ"ג תואבס
 אתאלילח יכית 'יפ לבא .תי נח ומעט pe ע'ל
 'ע y" םילידגו תורשרש ושוריפש ןכ עמשמ אל
 B^p: ק"ב :ז'נ תבש 'ייע גירא ומכ יכיתו 35 לח

mתוככס םורגל שיש יתרמא ןכ לע רשא ,גירא  
 תשר ,B [Gefecht" אכיבס ס"לב )ג ע"לב]

 הנכבוסת הב ow תלשלש ןוימד אוהו הכבשו
 יסופדכו .תותוס 'פריגה םילכב ונינפלו םישנ תורעש

 .[! תו ע ב ט ה םיקיתעמה תועטב 'עה
 (הבורעת B Geissel = £ujzzpoc" י"לב) אָיְרמַמיִא

 .'ז רמא 'ע 'ייע ר'פד Up סרג ןכ
 שרח ,הכאלמב גלפומ ס"לב obs .ןמוא =; ןַמָא

 bo לצאו Künstler, Handwerker 3שוחו

 םד תזקהו חלימ יקסעב T לגרה ול שיש ימ םנ
 (Geschneider, Aderlasserןינמואה  pmpשארב  

 ןמואב wp השעי אל (CU תוכרבב ב"פב ןליאה
 ,(.אימד TD ,ריפ) האנה רדומה ןיב ןיא 'פב םירדנב

^bתונמואב ומע השעי אל ורבחמ האנה רדונה  
 רפוח רידמשכש יפל תיבה לעבל הריפח תכאלמ
 רופחל איה החונו ץראה תא הפרמ ץראב הכמו
 קוחרב ןיריתמ םימכחו והנהמו ולצא רפוחש רדומל
 םבור םישרפמהו ה"יחא] .ותריפחב והנהי אלש
 השע אל .[ינ ןמא 'ע p" רחא pipa ^b םלוככ
 וריבח תונמואל דרי אלש (C2 m onn הער והערל
 ינפמ ,(.א'פ ידהנס .,ר'יכ תוכמ) ןיקולה jn ולאד ג"סב

 y" יייע .ג"ק תבש) הנובהד ג"רב ודי תא ןמאמש
 דומע pt am לע ןמיאש אוה ויבא : מיר wb ימורת ישורי

 הב ושקו תונמוא ודי דמלמ p^ וירי לע ןמאמ :יג
mm) moy nim ^3ןכש אברו ייבא טישפו  

 ידדומ ןכש b^n ה"יחא] .ןישוע C poo ידדרמ
ooפרוג ןכו .תבשב ה'כ ןכ ןישוע ןכשמה  

 הכאלמ התואל ורי ליגרמ ןמאמ b^ .['א ד ר 'עב וניבר
 ןדסה לע pen ןיחינמשכ םיחפ יעקרמ גהנמ ןכש
 הכאלמב ליחתמשכ ןדסה לע סנרוקב הלחת ןיכמ
 לגמ לטונל ימד אלו הרומג הכאלמ ג"בשר ירבדלו
 אלא דדר אלו רדרל סנרוק לטונלו רצק אלו רוצקל
 ךורעה ייפכ n^ ns] aen הבושח הכאלמ האכה התוא
 ל"ז ג"הר םש ב "יגופל א"בשרה 'דיחב אצמנ הז
 םיירומ .[א'הס ב"יפ תבש 'שוריב 'ייעו  ש'ע
 C T5 זיע) ןידימעמ ןיא 'פב םיירומהד 'מגב ןמוא
 םושמ לאילמג ןב הרוהי 'ר רתומ ןמוא סיירומ ר"ת

monoלאילמג ןב  pom mwןמוא . "pםיירומ  
 תא וב תפלל התוא ןירכומו םיגדה ןמ אצויה ןמש
 וכרדש ןויכד תונקל sme ןמוא יוג לשו תפה

je = ארל 
 ,וננקי םירפצ םש םימעפו םיחתפה ןהב תואנל | <

 לתוכב ןיעקושמ nw לש תורוק אזראד יקפפ
 ודצל ןיעיגמש דע ןיכושמו pins ןיטלוב ןיארנו

2 CASS 
ep 

nne 59הבוגה טעמל- ןיליעומו רחאה ודצמ ןכו  
 םיושע Tni תדמועה הרוק םוקמב ןתוא ןיאורו
 תוחנומ תולודג תורוק ארתלמ "55 p" ב"א) .חמא
 וניבר 'יפ ג"י-ל מ 'עבו ה"יחא] .(הוקתה עצמאב

nmp.יא ^298( עוצי ",ריקה תזיחאל  ^ Cn 
 nom םינקז 'ע ומגות C5 7 פש) םיפוקשו

mme prom )4\000(עוצי 'גרתו לכיהב : 

] 4 

 איוה ארתלמא לכיה ,'ג 'יבוריעב ןנירמא ןכו אזיז =
Hy n^ womb א"פר "יבוריע 'וריב דוע "ייעו .היל c 

 תרתומ וגיא אמש הרתלמ וליא הרתלמא איה ארהו
 אלו אפוקסיאל הרוקה תחת הל תימדמ יאמו 'ולכ)
 שמתשהל תרתומ וניא אמשו הרתלמאכ אלא אהת
 הרתלמא םש היה .ה"כד ms "יבוריע 'ורי .(היתחת

 .[תמתוסו תדרוי וליכ התוא האור תא
 רוא תוהכ ונינע «os ומכ) תוממוא ,םּומָא *

 'וכרב verglimmen, verlóschen) םילחג

i353ןיא תוממוא ןהילע ןיכרבמ תושחול םילחנ  
wn  .עליהן pissה"ע ייחספו :ז"ע תבשו : 

 aU יקזחי) והממע מ"למ b^ .תוממוע וא תוממוא
"y Cn |ע ' By 

 סופט b uina^ י"לבו אָמּומָא (p'53 םּומָא
 םומאה יבג לעש לענמ Gild, Form) הרוצו

 (.חיס) תותימ ד"פבו € א'מק תבש) רזעילא 'רד 303
 'ייעו ה"יחא] 0025( יקמע לדנס ו'כפ םילכבו
 ,םומיאה לעמ לוענמ .א"סד א"פס הציב v" דוע
 : פ"ד N'b ק"מ v^ ,םומאה ןמ לוענמ םשו

by»ג"כפ  םומאהו רודכה .[םומיאה יבג לעמ  
 לש (Typus) םופד םומא p CM" 'נשמ) םילכב

 לש םומא . . . Dex oa לש םומא ,לענמ
 א"מרופ T nm) םילכ py ילכ לכ 'פב תואבס ישוע
 ('ד ספט 'ע (y ;Form, Leisten, it. forma" ז"עלב

 ןילדונו םדא שאר nw םהל ןישוע תפנצמ ילדונו
 כ'חאו DNI איה םא התוארל ידכ תפנצמה הילע
 יכית תואבס ישוע לש,, \ שוריפ .ושאר לע המישמ
 ירבד הלא ה"יחא] ."םומאב ןישענ ןהש אתאלילח
 ^Y דצ ה"טסב פרוג אוהש קר ,ל"ז ןואג יאה 'ר
 א תאלילחיכית א" תואיפה ד'א תוכיאפ
 —5[ בלאק אוהש (פומאכ ןישענ ןהש

[Formסרג הז ןיעכ ד"ל י"כ 'ורעב ןכו  .תייטב  
 תואכס ף"כב [תואבט 'א םעפ ר"פדבו] תואבס תחת

 חסונ לצא סרג ש"רב ןכו ג'הר 'ינכ תוכיאס ל'צו
— — 

m3 )'ןכ \* ,ר"פדב ןוכנל  "anיהנסב כ''ג  vem6% י"ל אוה הז יפלו םש  ^b6 םשהו המוד uoiou.xןוימדו תומד  
 bos !דרב אלו ירד ירל ןומסב ןכו !ןסונ ירד רדמ ןכש ירומג ייטב v Voi (? axe יע לש םומא המצעב wm ילוא

 לעב ריעה ןכו \* .רדר אלו דדרל .יוחב jn יישוק וניבר vp בשוימ ךאיה ox דצ שייעו יע דומיל

"EUR 0 P MPs "Lind dif 
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 תוכמ) ןיקולה ןה ולאד ג'רב אנמואר  Greרק 'יפ

 = : א'כ ב'ב qx מ"בד עד ה"יחא] .םד זיקמ לש
 < BY זיקמ : ןמואו אנמוא Dp "s vb : ז"י 'דהנס
 = השעמ הז מ"ל .ב'א) .[תוקונית להומ e bp^ מ"בבו
 < אנמוא ,ןמוא ה"יחא] 43 ,'ז ש"הש ,ןמא ידי
 יקליב אבוה) א"פר vos דוע  םירכזנ  תונמואו
 ןיטלפ הנוב ו"במ םלועבש גהונב (ב"מקתת ילשמ
 ןמוא תעדמ אלא ומצע תעדמ התוא הנוב וניא

CP?» QUU "pub כו'. nm הנוב וניא ןמואהו 
 — אל אנמואד אבבאו אנפכ הוה ינש בש ,(ב'כר 'יכלמ

sponדחא לכ :ג"מ 'כרב  nebenה'בקה ול  > 
 יע y" .ביפ ישודיק) ,ג"ם 7533 209353 ותונמוא
 mpi תונמוא ונב תא םדא "55 ה םלועל (אתוימלת
 ירשא (: זיט ביב : ביפ ישודיק) ,ה"ס 'יחספ ,'כו הלקו

 .יסרוב ותנמואש ימ ול יוא םסב ותנמואש ימ
 ודמלמ תונמוא ודמלמ וניאש לכ ,ט"כ  'שודיק
 pw תונמוא ונב cb אל .ב"פ םשו .תוטסיל
 ייח יתיאר 'כו תוינע הב psv תונמוא ןיאש יכו
 "כו למג רמח דמלי אל 'כו תונמוא םהל שיש ףועו
 תונמוא ךל ps : םש .םיטפיל תנמוא םתנמואש
 הלועמ תונמואב ...wx" םלועה ןמ תרבועש
 םדא הנשי אל :ז"ט 'יכרע ..'כו המוגפ תנמואב וא
 דרי אלש .א'פ 'רדהנס .ויתובא תונמואמו ותנמואמ
 םדא לש ותנמוא המ aye "ילוח avum תנמואל
 Lo .תונמואל לפנ : ר'מק ב"ב .םלאכ ומצע םישי ז"העב

> m^) םתנומָאב שרד ד"ע ה"נד ה"פ Dp כופ' uv 
 ויט יא « GUג'פ "ירוכב תוינמוא ץובקהו .םתונמואב ><

  yo.תוינמוא ילעב  "yפ"סלק ר'ב .ןמוא לעב 'ע
 ,םדמל ר'הדא תוינמואה לכ ד"כ ? vלכ זימפ

 = = mm ו"טפר ר"מב .ה"בקה לע תוינמואב ואב םיקידצה
 אתונמוא -- .ךתלעהב 'מוחנת ןכו -תוינמוא ארוק
 - .'תירחא אתונמוא רמג : 'ח 'וכמ 'ייע .תונמוא ומכ
 אתונמא אד יעב Tv n'3 ז"לה ve "טיג 'ורי
 ןיליאב ires ה'פ ם ש ו .אתונמוא אד «py ל'צ
 |  :ןורתי המ 'פ vonp .'כו אתונמואל ןוהינב ןובהיד
 .  היתונמואב הנמוא ינהמ ןה cnp םיתעו ליאוה

 ; ,[היתורשכב הרישכו

 קוזיחל האירקה תלמ דועו לעפה ראות מ'למ) ןַמָא
 wahr! wohl! Amen | העובשה םויקלו הוקתה

 המותי ןמא ןינוע ps (Qe! ym ןימא ס"לב
 Gib יליגמ 'ופסות . זימ תוכרב ולכאש השלשד ג"רב

T TNT A S DARUM. em ל שק 
dia ו PT AP s e 

PNE : 

 ארייתמד ^j וב ברעמ ps לארשיל | רוכמל
 םינטק םיגד [e^] ןמוא pon avo ונקי אלש
 רוכמל יושעה ןמוא אוהש ןויכו ןירוהט qm רתויב
 לארשי ןיבז אלד אמט ןימ וב ברעמ ןיא לארשיל
 'רד mo ימיבא ינת m] ק ל ח 'ע "יע] הינימ
 אוהו הל un אוה ןמוא סיירומה («m oU) וחבא
 .רופא ישילשו רתומ ינשו ןושאר םעפ הל רמא
 אלו םיגד לש והיינמש שיפנ ינשו ןושאר םעפ 'יפ
 והיינמש שפנ אלד ישילש םעפ ארמח והב בברעמ
 ןמוא םיירומ ןינושש שיו .רופאו ארמח והב ברעמ

^bחלמב םישובכה םיגדה ןמ אצויה תינונמשה  
 ןמוא .סיירומ 'יפו ,חלמ 'א קלחו םיגד םיקלח ינש
 ןישובכ ןהשכ ינשו ןושאר אצויד ילכה ןמ הצמתמה
 לבא mb קזח ןנושידו םיגד לש ןנמשש רתומ וב

"nsךירצו ןנמש טעמתמו םיגדה הב שיחכמ ןכ  
 ןינושש שי 'יפכ ה"יחא] opino ןיי ןהילע ליטהל
 שוריפכ ושריִפ "D ה"ד םש 'ופסותהו ל"ז י"שריפ
 m םיהלא לא .[ומש תרכזה ילבמ וניבר לש 'א
 דחא DU ןתשלש] ('א (5i nm ץרא "sop רבד
 ל"צ] סנוטקיכרא ,ןיינב ,ןינמוא .[רמאד שניאכ
 א'לה 5/5( האורה שארב 'שוריב C] םינוטקיכרא

(Cvmאל 'פב אתמ רפסו אנמואו אחבט ,אלתש  
 לאושהד ג"רבו C א'כ 2/2( רצחבש nom 'מגב רופחי

Lr)ט'ק םש מיבו  p GCלתשמל עדי אלד אלתש  
 תישוק תצרותמ en ma" ה"יחא] .ויתועיטנ ושבינ
 mp י"נ bw ^p אלתש m4 םש i3 'ופסותה
 ,רשבה ףירטה וא םירגהש חבטה ןכו .[: 'ז ע"בשפה
 ,הל יעבדכ nbn ץיאמ אלד ל הומה ןמוא ןכו
 יר רמא 6 ג'לק) רמוא א"ר 'פב תבשב ןנירמאדכ
 םיבר ה"יחא] .הנכפ ץיאמ אלד אנמוא יאה אפפ
 לעב ס"מרהמו C ף'זרהמ Yos םכותבו םימלש ןכו

nnnהפב הציצמ לע איכורככ וחווצו ודמע רפוס  
 יכיה הטונ תעדהו הרותה תערש םתעד וררבו ונימיב
 אפפ 'ר רמא אל יאדו ונינמזב ןוגכ הנכס שיד
 אוה אתנכס ץיימד ןמוא יאה רמא יוה אברדאו אניד
 ןואגה ברה בתכש המ y" םלוא ,היל ןנירבעמו
 תירב ms ס"מעב (ןאדיס) ץטינוק ןועמש ר"רהומ
 בתוכש רלבל p" אתמ רפס ןכו [ימ ק"ס ז"יד
 והלוכ ינה .בתכב ריספמש ריעה לכ לש תורטש
 wm אל בות ירספמד אדיספד Ub והל ןנירבעמ
 אנרק ,(.ט'ס יישיג) וזחאש DT" 'מגב אנמואד אפסחא

 יורובו סנוט קיגרא רי'ב (V3 עיפדב הדרפנ |« םינוטק יכרא סיטב הלמה הדרפנ םש קר ^vem Y ייכב '( m5 'וכרב
 קר ןאכב היכו .שייע ,ךרא 'עב וניבר ^32 ןוטקטיכרא לייצ ןנטקט יכרא סישרהמה i^ ןאמעל מ"ר םכהה ברה י'ע רואל אצי

 טפירשטייצ ארקנה ולש ע'ימ יייע (? .ןושלה תעירי ןורפחמ םיסיפדמ תועטב וא םייטב טמשנ יט mw םינוטק ט ,יכרא ץובקב

i'nטפירשטאנאמ עיימב ןכו האלהו ב"צר  "yr xp i^nתנש קחצי יבכוכב ליז ם?מרהמ יבושת רוע  nnyr.1862יריל אב  

eונלש ןרינב תוחוכנ ליומה ברה רבד זייט וויט ידיי ,יי ייסב םשו זלעפנעיירט םכחה ברה רואל ואיצומ טפירשנעכאוו ירזיא ע"מ . 



 191 ןמא —

 ,ו"ל 'ועובש .ןמא הירחא ונעו םכיתונבל וקספת
 ןמא הנועה לכ :ט"כ םש ,'כו וב העובש וב ןמא
 .'כו ביתכד ימד ויפב העובש איצומכ העובש רחא
 ןינוע םעה לכ ד"פ ר"מב .ןמא אבר רמא .ה"ס ז"ע
 הזה ןמא .היוללה jew הביתה ינפל רבועה רחא
 'פ ר"להק .אילפסא 'ע 'ייע תוילפסא 'ג וב שי
 וירחא ןינועו שרודו בשוי ןקזה העשבש : הנטק ריע
 ילשמ 'רדמ .'כו ךרובמ לודנה ומש אהי ןמא

"pהבר הימש אהי ןמא ןינוע ןהש העשבש . .  . , 
 ךרכמ הבר הימש אהי ןמא הנועה לכ ל"נה תבשו

 Da רזג ול םיערוק וחכ לכב

 הפשו האפ שפי! פ'לב pos ומכ ןמוא) ןֶמַא
 -Rand, Umgebung, Um רבד הזיא תלבגהו

pin (reisהאיפה 'פב ןמואו ןמוא לכמ האיפ  
 ןמואמ ןתכילהב ןילכוא ןילעופה ,(ה'מ 02( תנתינ
 יפ ,(:א'צ) ןילעופה תא רכושה 'פב מ"כב ןמואל
 אתאיצוא ןה ארוש ל ארוש מ ןמואל ןמואמ
 אינמוא D) .ט'י ?p ךדש DB. "n G2 22 ןיפתושהד
 !Rand des Feldes 5? O4 פ"לב ה"'חא] אירחס
 "5 ראשו ;ר"ב mp י"כ לש הנוכנ רתויה 'סריגה 12
 RH 'ורי 'גרת םגו אידחא ר"פד ,אירחא 'יסופדו

 pena קפס ילבו רחש ןהל ןיא תואחסונה ולא לכו
 ייברעו פ"לב ומעטש אירחס ושבש םיקיתעמה תעירי
 סש) םכשאר תאפ n" [אירחא ובתכו הדש 2,5

 לכב ר'עפלו ה"יחא] .ןוכישירד אינמוא )72 'וספ
 שממ אוהו ןמוא תחת ןומא ל"צ הלאה תומוקמה
 י"שריפו תוינמוא ישאר : ט"פ מ"ב ןכו .ןרמאדכ פ"ל
 [y" אתייצוא ימרא 'לב םרכה nm ישאר 5
 'עב יתוריעה רבכו ,וניבר 'יפכ שממ mm [יצא 'ע

 ןמואל ןמואמ 5/23 ומכ ןאכ וניבר תסרינש ןווא
 לקנ יכ אנמאמ תחת אנוואמ אוה ס"מ ליעל ילוא
 ינש ^b וא .ןיואוו ינשל ם'מ ןמ שבתשהל אוה
 םגיצהל וכרד קידצ זחאיו וניבר ינפל ויה תואחסונ
 וניבר איבהש המ לכא .ןיבמה ארוק ינפל םיונישב
 be" 6: אימ סיררג) ןמואב ומע השעי אל 'א ןמא 'עב
 ומכ האיפו הרוש כ'ג ומעטו אוה הנשמ תונמוא
 ,י"שרל סחוימ ,ם"במר םיראבמה לכ םש ושריפש

 .[א"כקד מ"ע 'וכיראב 'ייע .ן"רו ,ש"אר [הנעמ]

Haufen םירמח ,הציבקו הפיסַא Al (פ"למ ps 
 ןנמאש םיזוכאה !gehüuft Os) םשה ראותו

 ןנמא b^ .(ה'ט (L5 ןשבכש םיתיז 'פ םיצקועב
 םילצבהו ןומחש ,cras ןינושש שיו .סצביק
 ןרמע C ^n תומש) םירמה ומכ qon יפו ןרמעש
 ה"יחא] (G^ 5/7 n»2, "הנרג רימעכ םצבק ומכ

 ש"ר «ou ,ד'מד ה'טסל 'יפב ל"ז ג'הר תעד תאזו
 ןמוא יהיו 'למ p^ ב"ערו ם"במרהו .םש ייצקועל

16 

 jos אבק
 לילחהב ןניסרגד אהא ל'ז םיסנ b" היל אישק =

nme)ףינמ הלה ןמא תונעל עיגהש ןויכ 6: א'ג  
 ןירדוסה תפנהב אלא הכרבה יעמש אל m ןירדוסב —

prm —אה קירפו .המותי ןמא ןינועו ןמא תנוע  
A(ג'ע 2 ט'ילה ח'יפ 'וכרב ישורי) אינתד  psןמא ןינוע  

 התואב בייחש ימ לעש אברעמ ינב ישרפמ המותי =
 ךירצו ותבוח ידי אצי jos ותינעבו .רמאק הכרב
 ןמא ןינועד אהו ןמא הנעי כ"חאו הכרבה עמשיש

 הלפתב אלו הרות רפס תאירקב ןירדוסה תפינמב =
 ידי םיברה תא איצומ wax חילשש רבדב אלו <
 «wa מהגמיי"מ  p" םשב וז העד האבוהו] ןתנח |

M 

* 
 'כוסד 'מגב שרופמ ךכו [ז"פ 'וכרבל םירובג יטלשב <

 אמיב (ג'ע nex אילה היפ הכוס (n אבועמ 7233

 דמועו moy דמוע תסנכה jm עצמאב yp לש —
 ספת ל"ז םיסנ ^ ה"יחא] ,הרותב תורקל ןהמ דחא =

 תורקל רסח : א'נ יכוס ילבבביכ 'כוס 'וריד ןושל
 .ןמא ןינוע jm ןירדוסב ףינמ הנוממה היהו [הרותב =
 'וכרבו ןויכו ה"ד ,ב"נ הכוס תופסות n ה"יחא] =
 'וכרבבו .[וניבר תא וריכזה אל םשו ןמא הד 8 <
 יייעו םש יוכרב ישורי) םירבד ולא פ'סב [ימלשורו] =
 בר המותי ןמא איה וזיא Go) היר .בינ הכוס 'ופסות %

 אוה המ עדי אלו הכרבמל בייחמד ןה ןה רמא אנו =
 חתפמה רפסב y" ל"ז םיסנ 'ר ירבד ה"יחא] ,ינע <
 ,ךורעה ep" ותגוכ p^ ל"ומה ברהו 3^ דצ 'וכרבְל
 בחורבו mss הרצק םיסנ 'ר לש ןושלה םש לבא <

NUSהדועס 'כלה ז"ואב אבוה  xp ^bש"ע  | 
 :הז לע בתכו הכר במ בי תיד v 'של איבהש =
 "יס ז"פ 'וכרב ש"ארה Di "pr 0b ררב תא א ל
 ,[בייחמר v2" "גה ז"פ 'וכרב 8753 לבא 35
 קותשל רוביצה ןיבייח רמא ןואנ קדצ ןהכ ב%

yep brןמא הנעי כ"חאו ןזחה יפמ הכרבו הכרב לכ  
 ,המותי ןמא :איה הכרבה עמש אלו ןמא הנועה יפ <
 יפמ הכרבה הלכתש םרוק ןמא רמאו nome הפושח <
 y" ה"יחא] .םיתשל ןמא קספש הפוטק .ךרנמה =
 :ו"טד ןואג ^y רודפבו ל"גה 'שוריו ילבב תוכוב |
 יפד ה"כד הלשב 'פ n3" וניברבו ד"כק b^ רוטב =

 כתכ ז"י Di'b" תוכרב ש"ארל תוהגהבו -- אשראוו
 | לארשימ םיבר עמשש b^ יאה 'בר בתכו ל'זו ו

 ןיאו הנקתכ הכרבה ועמש יאדווב ןמא םירמואש
 | שידקו השודק עמש ow כ'כו המותי ןמאל ןיששוח =
 | : ןמא my רכזנו -- .דיחימ עמש ox אל לבא וכרנו <

ore 32930סשו 'כו ולוק היבגי אלש ןמא הנועל : | 
 הנועה לודג + ג"נ םש  ,ויתוכרב רחא ןמא הנועה

 ym ןמא ןינוע לכה רחא . , , ךובמהמ רתוי ןמא
 ,שדקמב ןמא pay ןיא .ג'ס םש .ר"ב לש תוקנתמ
 cw ,וחרכ לעב jos nay ער ךאלמו : ט"יק תבש
 | ךכ :ו'ס 'ובותכ .'כו וחכ לכב ןמא הנועה 3

Ed 
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 יהב רוא הארנ התעו .םודקה 'עב וב ונרבדש
 . 'דהנסב אוהו ונפושי ךשוח nip רשא 'א רמאמב
 )05 זי ב אמישא תא ושע ת מח ישנא : ג'ס
 b DU^ אמישא 'ע p"' אחרק א ח רב והינ יאמו

cuןכו .שית אחרב  Up "yp 5/53 wmm 
 - רורב ונחכוהש ונתריקח תמאתת המכ דעהארו ,אחרב
 - הז pays oma םהיתובא תלבק התיהש המ שמשכ
 .םידקמ יז מו .ןו ט א תומש ינשל יכ ,ל"זח ינפל
 .ש אר DD יאמד 'וריב איהו תרחא vy םש דוע
 .אימ שיר ^Y  י"כ תיעיבש אתפסות אימ
 - ד'פלו הביבח הנורחאה Dom א ימ ש א 'יסופדבו
 .ןמצעל ושעש אמישא לילא םש לע ריעה 'ארקנ
 pem pos ריעל .הבורק התויהבו nbn ישנא

nenןרמארכ דכענ שית תומדב לילאה םשש (ראד - 
 - כ"ג אמישא לילאל רומלת ילעב ונתובר וסחי ןכ לע

mesלש 'רשי'סריג ךכ) והינ יאמו ורמאו שית  qnas 
 - ז'ע 'וריב אמישא שרופמ ןכו .אחרק אחרב (אמישא'עב

 CN רמא ע"ייע ארמיא yp" ר"ע ב"מד ג"פ

 ,Vertrauen" החטבהו םויק e^ מ"למ) C הָנְמָא 1
[Se א(! ע"לב ה"כו Glaubhattigkeit 
wm הנמא (Sicherheitswechsel oL! ע"לב הנמא 

 .םיתבה תקזח 'פב [פיראד ל"צ] (םידעד) 'מגב ונירבד

 .ימ") .תובותכב הנמלאתנש השאהד eam  (:ר'נק
 .איבמהב ןיבתוכ- לכבד 'מגבו C, ו'כר x6 יבותכ יורי
 733 הנומאב ןתונהו אשונה ,6 טיי ישיג ינש טג

^o6א'נ 57 בהזה 'פב לטוהש , "pb nmn] mes 
 («LCrb un ותשאל בתוכהד ג"סב וניבל יניב
 .'טנב םימדב הנמא ןישוע ןיאו תוריפב הנמא ןישוע
 "מגבו ,6.ג'ס מ"ב תיברת אוה הז יאו ךשנ והזיאד

 ,(.ג'ק ק'ב) םיצע לזוגה 'סב וריבח תא לזוגהל ךומסד
 ,ךמצע לע בוח רטש יל בותכ :הנמ א רט ש 'יפ
 הנמא 'יפ ןוממה ךל ןתאו ינולפ jer דע יל ןמאהו
 ןידיעמ "פא רמא ישא 'ר רב רמ וניובד היה
 אערומל יבתכ ועב יאר וגמ פ"ע תודע אערומ ירע
 ןויכ ט"מ אנקמד ארטשל היל יערמו ןינמאנ אתשה
 ןתינ אנוונ יאה יכ הריכמב היסנא יכ ןיריעמש
 ןינמאנ בתכהל ןתינש ןויכו הריכמ רטש בתכהל
 ישנא יכתכ אל mes רטשד הנמא רטשל ימד אלו
 הנמא רטשה ידע ירמאד ג"עא בתכהל ןתינ אלש ןויכו
 יהיתווכ ןל אמייקד ןינמאנ ןיא ןהיניב םירבדה ויה
 ^m תופסותב : ט"י 'בותכו ,םש 5'3 'ייע ה"יחא]

 הנומאב ןתונהו אשונה 'יפ .[ךורעכ י'ר b" םשש רמא

 Bh הָנֶמָא ו --ןמָא

 | 2^3( תמש ימד 'מגב הנמא רטש C 5^ 'בותכ : חיימב'יב) =

 רתי מ"למ רוזגל בוט רתויו 1 .'ב רתפא) הסדה תא
 י"שריפ 'ייעו ומוגרתכ ןומה 'יפ (ו"ט וב"נ יימרי) ןומאה

 ונמשר רשאכ 2/5 אוהש תמא ירבד םירכינ לבא ,םש
 .[םירמחל ץבק ומעטו

 Theben ריעל יוניכו Ammon יטרפה me» jw ג
 (אירדנפכלא ע"ייע pos אנ םלשה םשו

 תאה a»n Cn' י'ג) (' םוחנב ןומא sib יבטיתה
sibאירדנסכלאמ  Qnisאבוהו א"פר) | ר"בבו  
psםינינע 'דב ןומא ^5  (ב"מקתת זמר יח ילשמ  

 ,יתבר ןומא ,הסוכמ ןומא ,ענצומ ןומא ,גוגדפ ןומא
 םינינע 'ד bi DW ינושל תחת דחכא אל הייחא]
 דהא quy לע יתעדל םינוש תוארקמ לע םינעשנ
 רקיעש ונבלו mà תוינומדק ירקוחש עד  .ונוויכ
 וא ,לוח 2% י"למ וא pos לילא םש תארוה
 ,הסוכמו ןומטו ןופס המעטו הרזגנ תיטפוק ןושלמ

oyענצומ ןומא הסוכמ ןומא ר'ב תנווכ איה איהש , 
 | C qa] םוקמ ןאכ ןיאו

e"ןומא  vyרוצ םוחתב  pen cwארקמ לש ) 
 תורייע ןיב הנמ Ty ב"כד ב"פ יאמד 'וריב

 'תפסותב y הנשנו ,יזמו ןומא :רוצ םוחתב תורוסא
 תחת תואחסונב םייונש המכ םש שיו ד"פ תיעיבש

pes(קמוע ו"ו י"כבו) אירכ לזמ תיב : , nnmיזמ : 
 תעדל mw vy םשו — (ןיזמו 11 י"כו) לזמ קמעו
 עשוהי) neon vy oy (ג"נק דנאל .ה פאד) ש"ירהמ

n umts ieיא  inילתפנ לש וקלחב תחנומש (א'ס  
 nen כ"ג תארקנו wx לש המוחתל הבורקו רשא וא
 םכחה תעדל הטונ יתעדו (G^ aes cem ראד
 ןומא יכ איה תאזו תרחא הרעשה הב יל שי קר ל"נה
 (miünnl. Sehaf, Widder) ןירכיד ליא ]206:[ b" שממ
 לילאל לכיה םדקמ םש היהש רובעב ןכ ארקנו

posהיה ןירכיד ליאו שית תומדב כ"ג הז לילאהש  
 nnne היארו .תינומדק pin לכל .עדונכ רייוצמ

pesתיעיבשד 'תפסות סרוג  Dnאירכ לזמ תיב  
 י"ל כ'ג .אוה אירכו (ונרכזש תיתימא 'סריג יפל)

xgósהמ הזו ןירכיד ליא  "wvתיב : ח"כ ירומתב  
 תיב 'עב וניבר 'סריגל) אירכ תיב ותוא ןירוק אידג
 | וא Ziegenbock; ידג 'למ אידג תיב 'יפ ,(ש"ע אילג
 תיעיבשד אתפסותבו רקיע ינשה הזו ,לזמ + דג 'למ
 mm .אירכ rs תיב וקבודי וידחי תומשה ינש
 pen וא ראד nen ינבש המל םעט תארוה לזמ תיב
 ןומאל שדקומ דחא לילאל םיוחתשמו םיערוכ
 אָירְכ התיה לילאה תרוצו nen ןושל לע לפונש

xoc osןומא לילא תרוצכ ןירכיד ליא  Ammon 

 ויצק יר סאיניאל סואיורעס jy הלאה םינינעה לע דומעל הצורש ימו (* .אתבר תלמ רחא סייטב עיפדב הלמ ךה )!
 !עב ללכנ הז yn ע"פד יצקבו ריילו va י"כב (* .האלהו פייר ,ב"ח קילאבמיס רעציירק :וייטק wen סוריוזית סואיניזיג

 .ןוכנ היכו en ךרע תלחתה ןאכ (nb 'ציניוו יפדב לבא ןמא

", 
* 



  — TON | = Eאיִלּפְמִא 123
 Gleichheit, Einigkeit) 69% י"לב) איָנומוא רש

oy yה"יחא] .אינומוה  penאל  
 רתסאב אצמנ לבא אינומוא תסריגמ המואמ ב"ר איבה

mהאינומוא לארשי ושע ןלוכו : יתשו םג 'פ  
 nns] המכסהו תעד 'יפ ms ודבעו

^lרה) סּונְמּוא  "h^ (CAmanusיבדמב) רהה רהמ  

 .סונמוא סורווטמ )3,25 3123/5
 םנמא סרווט אתיא .פ"ד 'ח ,'ד הלח 'וריב ה"יחא]

5^nהלח אתפסותו ב"פ 'ומורת אתפסותב .סנמא  
ieוניברו .[פ"לב ה"כו] ןּונָמַא אתיא .'ח 'יטיגו  

 םּונָמִא רהו .םינמס א'נו םינמא סרוג םינמס ךרעב
 תיברעמ תינופצ דצמ Taur סורווט רהה קלח
 ןודרוד ma לביג כ"ג ארקנו אירוס דע ךשמנ
 י"א ירה Dy Dmm ירה רבחמו הגאד רואיגו
 רפכ +ו'ד ,'ל m ץראווש 'כחה תעדלו ,אירוסו
 ןיטיגו םשו Ty ו"לד 'א ,'ו ייעיבש 'ורי) אידלפק
 ושא אידלפק ויעב הוש (ש"רו תואב אתיא .'ח

 .[רונ לביגב התנוכת

 .וכרע 'ייע סואמא תחת ס"ט םיִנומיאי

Feiergesang, חבש לש ריש Duyoc (י"לב pw 

arymmusד"פ םילהת 'קליב  n^זמר וקשנ  
 ורמאו הנידמה ינב וכלה ג'פ םילהת 'דמבו ג"כרת

 quem 'ע y" 'וכו ךלמל «quien se ןונמיא

 ג"ע א"כר b" הטוס 'וריב (דחא רפכ (nv םּומָאי

 אוה ילוא סומא רפכ שיא הדוהי ןכ ש"ר

 cy ח"לד ט"לה ד"פ םירדנ 'וריד ימיא רפכ

 impilia ר'לב iwzÜux, יעצמאה י"לב) איִלָּפִמַא

Filzschuheןמ .בע רטצמ םישענה םילענ  
 הלוספ התצילח אילפמאב הצלח crilz 6 םשה
 א"ס אינלמיפ אילפמא ,(.א'ק) הצילח mas 'פב'ומביב
 תוצמד 'מגב 'יפ ,('ו יז"כ £52 אמטמ דגבה 'פב אילפנא
 ג''ע 3" א"ילה ביייפ יומבי 'וריב יייעו (iic cw 'צילח

 . . אייליפמא אתיא םשו

 ןאכ דגב לש אילפמאב ןאכ (אילפמא אתיא vy דימד
 תא ןיפוחש םינטק םילענמ ןהו רוע לש אילפמאב
 התוא ןישועו אוה רוע b C^ חילצמ ברו .לגרה בור
 םילסרקה דע עיגמו ןהילגר וב ןיסינכמ דרפס ץראב
 פרג ןכ ה"יחא] ןירלידע וארקנ רמצ דגכמ ןהשכו
 .ןיל דרע ןוכנה לבא רלדע 'עבו pono 'עב כ'ג וניבר

n»לש ייפ םש "ייעו .ו'ט 'ציבל יש'רבו 'מגב  
 אוה .ט"ס 'מויו םש יטמנ תלמו ,םינואגה 'בושת
 evo י"שריפ nen עללאווצליפ א'לב p^ 29. פ"לב

ov |צ"לב אוהו א"רטלפ וזעולו דבל  .Filz, feutre 

 א"לה ח''פ אמוי יוריו 'אייליפנא .

vpn )'וניא . *( yopםש הרעהו תלכא . 

"ww ד .יווו - " -" LIT ws IU, ה 
 ו 4 באלו יי"

 המכב ינעירוה ךנימאמ Cog ל"אש ןוגכ הנומאב 'כו <
yen nup —אשונה ה"ד םש מ"ב 'ופסותב 'ייע] הז  

 ךכו ךכ ךחיורמ com (ל'ז י"שר דגנ וניברכ 'יפש =
 ju ^3 תועירי "י הנק ow הז «pu םימכח ורמא = =

 תוושש שיו תוחפ אלא רניד תווש ןיאש ןהב שיו =
 " ול רמאיו mess תוערה בושחי אל רנידמ רתו

^neתופיהו רנידב תחא לכ ול בושחיו רניד "יב  
 םלוכ וא- אלא רנידמ רתוי תוושש cob םתומשב

 הנומאב ול םבשחי םאו אמושב םלוכ וא הנומאב =
 רכש ול nnb הצותנש חויוה לע רתי ול הלעמ-
 הינקה ימדב םללוכו קדנופ רכשו רמח רכשו ףתפ
 רכש לבא ןיבושח n הרוחפה ימד לע םלוכ ולאיכ =
 םלשמ ורכש ול ןתנ רבכש ול הלעמ ws ומצע <
 רכומה 'יפ תוריפב הנמא ן'שוע .הרוחסה לעב |
 ומע הנתהשכ םיטח הנוקל ןתונו ותנומאב דמועשב =

mew B'yR |וישכע  cvול ןתנ םא לבא רתויו  
 תיארמ conn לוטי אל וישכע תוושש ומכ תועמ

 אצמנ ןכו ה"יחא] .ןימדב הנמא ןישוע ןיא והזו ןיעה
 .[ש"ע יק .ב"נ ,א"מ .ב"לפ ר"בב הנמא

n3 1ירהמ עבונ רהנל יטרפ םש)  Baniasארקנו  
 הנמא דעו רהנה דעו Ganae) כ"ג רהנה מב

pgשלש  musתיעיבשב  vb)ירושת ומכ (א'מ  
 ^ הלחב ןכו ה'יחא] ,(יח .'ד שיהש) הנמא שארמ

 'שוריבו 'כו תולח יתש םינפלו הנמא דעו רהנה ןמ 'ח <
 ל"נה תיעיבשב ןכו ש"ארה 'יפב "ייעו םונמאמ רג

 ןכו םונמא כ'ג הנמא חסונה bus ם"במרה סרג <
 תמאבו (+ד"י 'יעיבש ס'ד) 'מ י"כב'תיא ןכו .ש"רב <
 םינמס 'עבו םנמא אתיא 'זיפו 'צינו ,ר"פד ךורעב םג —
 אב יתעדלו .םגמ א הלחב כ"ג ר"פד ךורעה סרג =
 םונמוא 312 Cy הנמא רהנ תופלחתהמ וז 'סרינל ==
 לצא אוה הנמא רהנ עובמ םוקמו .(ש"ע .סונמוא) =

 רהנה ארקנו סאנאב ירה pu אנאנ לא ma רפכ =
 רקה b [ 220! ] ידרבלא םיבשויה יפב כ"
 ארקנ «Du ימכח יפכו וימימ תורירק םושמ

 דרפנ רמוד רפכ לצאו בהז רהנ רמולכ ?(קט066%6
 ינשה pe wTNS3 תחאה םש םישאו השלשל

 pm" .ביתכ יפל 3^ ,'ה ב"מ) ns sim סאנאב
 רדאנו קשמד תרדה לדגתת הז רהנ ידי לעו (הנמא

mnmד ןנכ '. "yא"ל דצ ל"הד ש"ירהמ . 
 .[ר"צק דצ ב'ח 3" רענעיוו

$t |הָנַמָא  D?»ארקנש רהל יטרפ  (Amanusר"שב  

aש"הש שרד נ"כפ  n,"הנמא שאומ  

 y' יייע 'כו י"א רהה ותוא דע הנמא ומשו אוה

 .סנומא



 ש םויב רמוא א'ר וליחי םימ ךואר א'רד 'תיירב
 L  םהש םילינש 5^3 «wey ואפקנ םויב וב םימה
 < ליבש ps םימ תומוח ושענו םיטבש ב"י דגנכ
 = הביתו .ל"כע ולא תא ולא pios vm תונולח ליבשו

vovואיבה וניברו העידיה ןורפחמ םיסופדב רסח  > 
 ' כ'מ קרפ רזעילא 'וד אתיירבב,, :ל'צ ןכו

pai6 תוימופמא תונולח ליבשל ליבש  . 
 . תונולח b^ .ולא תא ולא ןיאור ויהו
 - תחתש רורב יל הארנו ,"דצל דצמ תוחותפ
 = .ריאמו הרב י"לב אוהש תויטופמא ל"צ תוימופמא
 - א'נב ומצעב הנוש אטמופא 'עב וניברש היארו
 | 'קליב תמאב אוה ןכו אמטופמא (ב'הו ?Y י"כ יפל)
 L pp םשרנו חלשב יהיו 'תקיספמ ב"נק זמר לאומש
 = תולמה "יפו ;רבעל רבעמ תוחותפ תונולח ê ןוילגב
 | ,ונלש p' ךורעמ הלא וירבד תא קפס ילב חקל

mp 3תיתפומ היארו .אטמופא 'על ונישוריפ  = 
 [  ינעש נ'קת זמר הנוי pos ese ךהמ ונינוקיתל
 < ילבו "תוריאמ תוי טפ רמ א תונולחכ,, ויה גדה

 ; -- איִלָּפְמִא דכק *
 ימ י"כב ה"כו ןאכב ו"ו ךורע י"כב רוע s^ ןילדרע "גו
 DIR :ו"ט דצ םש ס"ד"ייע) ןילידרע "א םש ךא 'ציבל
 תולמ ןינעבו ה"יחא].יל"ודיפ ז"עלבו] ברד 'נשילב [.'ג
 י"ל אוהו רדרע ומכ לדרע תביתש עד ל"נה תורזה
 Pantoffel, unter ^B oppi 0070000 (' ילעצמאה

gebundene Sandallenאוה יל"ודיפ תבי תו 16 0  

 msOUAov: ,ה5000 'צמאה י"ל ןמ 68416 ט"יאלב

 Sohle, 880816, 188018 pedules,pedales ר"לבו

"yאיבה 'ב ברג 'עבו 675 דצ ף"ירהמל ש"טע  
 p̂ ןכו .ברוג 'משי 'ל םש דועו יל"ודפ זעלה כ'גוניבר
 אוהו "ע"לב ברוגלא,, : ,ז"כ םילכל םב"מרה שממ

A-5315 welט"דסב) םש 'ילכל ג"הרו  
 [ןילידרע ל"צו] ןילירדע ןה b^ :אילפמא ^qu דצ

"mאוה ביראוג תלמו ,ל"כע ביראוג תייטב  pup 
 ר"לב 'יפ 3/8( Socken] "יפו ע"לב הברוג דיחיהמ
 .(רועב רמצה םיפחמ םימעפו עוש רמצ לש םילענמ
 איליפנא ג"ע ד"סד א"פ תינעת ^3 ה"נכו ה"יחא]
 איליפנא ,ה"כ 'יטיג y לש איליפנא . . . דנבלש

  Bםירדנ .תולוספ  cviתרי ט ופמ א ל'צ קפס | יעו אינלפ 'ע ייע אינילפו אילפנא '(  ^p 569%.תוריאמ <
  1לע איינלמפ  "pyאל . .א"נ פ'ר ר"שו .'סריגה |  mu nomהזיא תהנה ךותמ הבוטה השוריפ םע |
  Eתויטופמא תלמ תשכושמ קר םינפל ןוילגמ האבםכח | תומביבו .אילפנאב אלו תופח דוגרפב אל סנכנ היה -
3 [pre "y אל אתיא כ"לה ג"פ יילקשבו .איליפנאב : ב'ק 3 

BL. Verstándiger, Scharf- &j.pov 52) CpmBBs | ב"פ: n53 יע .לענ מ ב אלו" men דוגרפב P. 
EL ava יישארכ םימאלו םשוטלו Ginniger- j א"ספ ר"ב תואלפנאו, «5p תבש תואליפנא ץובקהו - 
  Pתבש 'ורי תוילפמא  UD VS j"Dיע יייעו |  COי'ת 'גרת  O8ישירו ןירופמא  jewןכו 333 |
  1ב"א) .(ןירפול 'תיא םשו א"ספ) .[אילפנא  ^bי"לב ,6009 =

 «  "oyeר"לב)  mappula.ןירנת :םיוושא 'גותש ירחאו ה"יחא] .(םירחוס | .הב תתל הנטק תחפטמ
E ב"רכ תויהל יל הארנ]. ws (Tüchlein, Màntelehen רומשל תועמ x. 
= Wmperator Y53 לשומו ךלמ) רּוטַרְּפְמִא 32 | ילופנואב 'תיא ונינפל] ילופמאב ותתנו 35 vnm E 

L שאול mex ויה הכיא שרדמ קרפ תועובשב ךלש [? Umwurf, Mantel 90/00 1 
D [vive domine Jm- רוטרפמא ינימוד יביב 00 יא'פ | ימדב ויתתנ חילצמ בר ^b 6.ה'מ) ןיעבשנה לכ, 
 יד ייטפש) הכימשב והסכתו ןושלמ הכימסה ^) | [! peratorר"לב ייפ  mmnהז ןושלבו ,לשומ ןודא =
 "^ א"לגרפ ז"עלבו - | [eine Sorte weisser Baumwollוניברו ה"יחא] .רפיקל םולש ןתיל :םיגהונ ויה =
L יביבו שבושמ סופרה חסונו ש"יע ינימד 'עב ואיבה | ינונחה וב ןינתונש י ל כ w'"zeuge = pereale] % 

 - קית ל'ז י"שריפ ןכו ה"יחא] .ויתועמ [ | Geld-kasseרפמא בתכו כ"מ ברה העט ןכו !רוטלפא יראמ '
Le ץקמ 'b מוחנתב אוה שבושמ ןכו .רוטפמאו | י"שר ירבד סינכה ל"מרו .תועמל יושעה' [9s E 
 " 5לצא ל"ר) ולצא םיכשה שודקה וניבר השע המ | [.ה"עב וניבר ירבדב םינפל ומש תרכזה ילב ,
Le אריכ יריק ל"צ] ארב יריק ל"א (םונינוטנא ,ו"לופמ ז"עלבו 1 
L העש רחאל [sei gegrüsst oh Herr [תויטּופמא ל'צ] (אלק 216 | 00% י"לב * niti 4 
  4ריהבו רורב ייפ , | lieht, hell.[וכו רומרפמא ל"צ] רוטרופמא ל"א ולצא סנכנ <"
  (dar Erןיב תוימופמא תונולחו ב"מפ א"רד אתיירבב |  [BNע"לבו ס"לב ומעטו ץמע ומכ)  vםתס .

 י'כו 'יפ ולא תא ולא ןיאור .vm ליבשל ליבש = verschliessen, die ןיע םצ ע מ"לבו ןיעה תא
  DR Augen zudrückenלכו תמה תא ןיצמאמ - 'סריג ךכש עדו .ןאכ יתיאר רמאמ סוריפ ה"יחא]

= 000 aO ל 06699 00 OV 71).01: 13 שממ ובתכש TY ךה סואיסרוימו עגנאקודמ יצמא 'וי ט'יואבו יור יילימ יצואב yt 

 מ'יעב )* .יי ^ סואינילפ דוע יייעו  3'3pריפדב )* .שי'ע רחא ןפואב הלמה תשרופמ יט דצ ש"טעבו יע ךה ריבשמהבו "

 .תויביפמא  "vw (5לע  m-תרזג לעו :רפמא קר ייא עיפרשב לבא ק'העב ןוכנל ה"כ (* ,אייצקת ,אייכח גיימר ע"מב ונרמאמ
 3 JYb רצ סוואפ "2^ לש תיסרפ תקתעה לע bb "y "y" הלמה
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 לע לכה «m .תצק תאילצו 'חילמ אלב יחב ירש
 פ"שב] אקריזמ יעיב אצמוא .[םולשב אובי ומוק
 (: גיצ nm" לילשב גהונ 'מגב השנה דיג 'פב [יקרזימ
 קימסאד אצמוא 'יפ Cy "nb "buy דציכד .כ"רב
 ושב לש הכיתה. s^] קימסאד אצמוא ל'צ]
 רתומ הרדקב לשבל 'יפא היחלמו היכתח המידאהש
 בשימ ירמוגא mans בייד בדימ אדופשב הרפש
 והניכתח והימרקב םיצב 'יפ (' יעיב ,אתכלה ןכו בייש
 ירש אדופשב והנלת ןיירש הרדקל 'יפא והניחלמו
 ,ורשו ןבייש  בשימ ירמונא והניתחא "j2 .בדימ
 יחלמו (*אקפודב והניכתח ('יקריזמ .הכלה ןכו
 "ןבייד בדימ אדופשב והנלת jus הרדקל "פא
 ה"יחא] ."ירשו ןבייש בשימ ירמונא והניחנא ורשו
 ב'כקד "יחספ לע 'יפב םה ל'ז ח'ר ירבד ולא לכ
 ma ארופשב והנלת : אוה ךכ ושוריפ םוייסב לבא

neneלע ח"ר 'פריגכו .ורשו ןביד בדימ יאתתל  
"abייע 'מ 'פ י"כב כ"ג אצמנ םיחספ ' D'Tייחספ  

 והימרקב תולימ mon םיסופדב ונינפלש : א"יק
 םיחספ 'סות my 'ייעו "יחספ "25 'תיאו אקפודבו
 יילוחב ש"ארו "^R ופרג ןכו epa ןכו ה'ד ל"נה
 4^ י"בב האבוה אניד ךהב 'ינושאר תקולחמו : ג'צ

^bאצמוא היתקנח ,ה"מ 'וכרב הלמהרוע 'ייע .--ז"ס , 
 ,[יצמוא בש .ט"ס 'יטיג .אתיילעמ אצמוא :ר"מ ןילוח
 תחת 'ד גפ 'עב וניבר סרג ןכו יצמ ומכ יִצְמיִא"

 ןינעה nte .ב'ס 'בותכ יכו ירכנ יצמיא אל
 : ט"פ 'ירדנ אנתימל יצמא אלו

 4% י"לב ND פ'לב pun — pubs רשע
 (תעבש ל"צ) העבש קרפ Quite ךות

 דמועו עצוממ חבזמה רמוא 'דוהי «C 6 ז'ט אסוי) םימי
 .עצמ 'ע 'ייע יצחו qn י"לב 'יפ הרזעה עצמאב
 לתוכה תא ןינוב ב"מו א"מ א'פ 12 ןכו ה"יחא]
 די :'ע מ"ב .עצמאל רכשה .ב"עק םשו .עצמאב
 ,עצמאב om" ..ז"עד כ"פר 'גיגח 'ורי .עצמאב ירכנ

^vעצמאב יוגה עבצא .'מ א"פ ז"ע ]. 

 א"פר 'רהנס v (Mitte^ = /506776) תּועָצְמָא

n^"התועצמאב ם"ימ . yeתיִעַצַמָא  
 < ע'יד Yp ס"לק ב'ב 'ורי .תיעצמאה 'ד ,'ג 'יעיבש
 .ןתיעצמא ר"ע ס"ד א'פ 'ודיק 'ורי התיעצמא ד'ע
 .אתיעצמאבו אפיסבו אשירב : ר"ד ד"פ ס"לק ק"ב 'ורי
 יורי ,ד"ע ר"ד ב"פ תוכרב 'ורי תויעצמא ץובקהו
 SU ז"נד ט'פ ריזנ 'שורי ,ד"ע $73 ד"פר "יאלכ

 תּועָצְמֶא * - ץמא

 ההווי

 הכק

 'פב םימד ךפוש הז ירה שפנ תאיצי DP ץמאמה
 non יניע ןימתופ e^ ,6א': תבשבםדא לאוש 0

. 
n = ןינעכ תוחותפ ויניע והי אלש ידכ התימה רחאל 

 ימגב ןכו םיצעמהו . . . ןימצעמ ןיא 'תיא סופדב ₪
vn tב"רה ינפל לבא ומצעמה  maןיצמעמ חסונ  

 'נשמב לבא ף"ירבו תוינשמב ה"כו 'מ "23 אוה ןכו
 י"כ ף"ירבו ורזיפו ילופאנ תוינשמבו תבש 'שוריד
 :ז"ע תבשב ןכו וגיבר 'סריגכ ןיצמאמ ןיא אפריגה
 תוהגהב y" ןיצמעמ וא pon ןיצמאמ wb איעביא

 תפריגו .ץמע 'ע "ייעו .ג"פקד תבש D^n ב"ירגה 9
 ץמאל הצורה ח"יפ תבש 'תפסותב 2/2 תינשנ ןיצמא
 ןמש ןתונו ומטוחב ןיי חפונ תבשב תמה יניע תא
 אצמנו '.ןהילאמ תוצמאתמ jm ויניע יסיר ינשב

 אמגודל ירבעב ges םעט תארוהב ץמא שרוש '
 לכה ד"ע ו'פד ו'לה Ye "pn "m : T 'ירדהנפ
 mmo בלה יצמאמ הליאשהבו .ךחכ ןיצמַאמ והי

 רוע (hy .ד'יפ 'טוס 'תפסות בלה יצמואו :ז"מ
 .[ץמע 'ע

 = m p/5y 0% י"לב אצמוא =) ץֶמָא

sa yosלשובמ וניאו יח רשב \ע<:י\  roh, 
(ungekocht 7אצמואל יזחד אזוא רב  pisיליבחד  

 אצמואב לכימל יעב יא (ח'נק תגש ןינפמב שק
 הלעמה ('ךומפב ושבה לכ 'פנ ימד ויפש
 ה"יחא]ל אנ לכאיהל p^ ,6 ג'ק "לי ףועה תא
 ליאוה ןל איעביאו סרנש ול התיה ף"ירה 'סריג וניבר
 א צמואב הינימ לכימל ירש ימ םירביאב םד עלביאו
 אל ל'ז vem לבא ל'ז ש"ארה ova ןכו .אל וא
 וא ירש הינימ .לכימל םירג אלא אצמואל סרג
 ילצ vy "pg וז 'פריג יפלו .רופא הינימ לכימל =
 לזאש yby b ן"רה b yn^ ןל "יעבימ החילמו =

 : ב"מק .ח"כק nova אצמוא 'יפש הימעטל י"שה
 ,. . היבט רב אוההב .ט'נ "ילוחבו ;יח תלמב *

 :b י"שר p^ :אצמואב הינימ לכימל ונס
 דואמ וחלומ אלא רונתב ךכ לכ ילצ וניא
 b י'שר pa^ קלחל ל"נו .והד לכ והלוצו
 יוש :ב'מק .ח"כק תכשב ןונכ ףוע 30333
 אקודש המהב ושכנ אלו יח ונייה אצמוא |
 יתא אתשהו .ירש np ילצ «vp בטיה תחילמב =

 אצמואב p "bw^ ל'ז י"שר רג אלש ריפש "
 אל יאדוב ןניקסע ה מה ב תקרפמ רבושב רחאמש

5 
% 

[jJ / 
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DUO (eימ ג ב ייטב עיפרשב לבא ר"פרב . ( ייפ אתכליה ןכו סייטב ע"פדבו ys *) יא ךכ תחא םעפ' DJיהספב " 
 קרזמ y Ty" יייעו א תוא :א"יק-ייחספ סייד יייע) אקירומ סייטב ימ ייכ ייגו דיוי ילב m^ ox יקרזימ 'ב םעפב לבא

pip דע תכלה ןכו תוביתמ ןאכ רסח ע"פרב לבא םינפכ qo וסרגש ד"לו ya ייכ ייג 273 קדטצנ םשמו UK 

 (סש סיד יייע) ןעכנימ יב ייכבו (* .'עה  ^Wייגל בורק הזו קפרב סייטב  yi rm vaאמטא  be "y.יד הרעה
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 הנס יורי MSN : םיברבו uU ארמיא 05 יז" | das NY ס"לב m'3 םשה ראות) יִעָצְמָא* : 3 א"פ יד

  Gnitlereןויא דכ ב"פ ר"דמבו  .ןיכיכר אירמיא ד'ע ח'יד | ונהה ג"ע ב"כד ה"פ 'וריע 'ורי =
 = "ייע 'כו ןיניכסמ prs דכו איּיִרְמָא ןיליאב ןיריתע | .ז"יד ב"פ האיפ 'ורי .יעצמא ונדייח :ם שו .יעצמא

 = 4N'3 "ילוח .פ"לב ה"כו אָּתְרַמיִא הבקנ 'לבו pis 'ע .ןייעצמאה ג'ע ז"יד ג'פ DU םייעצמאה
7M53 איער אתריזח ד"מפ ס"לק ר'ב .אתרמיא איהה | ויצח שבי 6% י"לב) סּוריִסְקיִמָא  L- 

 (albverdorrtו ,'ה 'קיו 'גרתב ה'כו רחב אל אתרמיאו | ש"הש 'רדמ ' : "aub = 
 תויונח םינומש sp ח"לה א"פ 'ינעת 'ורי ,--ד"י ,'ו | רצנדכובנ השענו 05 '% רמתב הלעא יתרמא אקספ

 pw "פ .ארמיא רפכב ויה תורהט ירכומ לש | ונינפל ה'יחא] .ףורש vun י"לב B^ .סוריסקימיא
 ןכו )7 ויט יא 'אומש) םיאלט תיב ומכ אוהו םוקמ שוסט ==וסימה = DYPN nm SPP סומיא אתיא

 | .לש 'יפ םש 'ייעו .םש 'ינעת 'וריב אירכיד רפכ | 'סריג :ז"פקד וצ 'פ 'מוחנתבו ,כ"מ יייע י"לב ויצח

 - ןח" vb ו  ידע) מ'למ  אָרָּמָאו רַמָאְו -- .ס"שה | השש : ט"יד (m 'מוחנתבו .ףוריש תמיא תשבושמ

nhe 

 = = ארמיא ל 7522( וב ןיאש ןבל קולחב םיאולימה ימי

 .— gedrehte דגבה תניראל ןירוזש ןיטוח col ע"למ וא

 ,[אוה 0^ ^ ,ודוסי קמנו ןשבכה ץרפנו 'כו ושענ םיסנ
 < רמולכ m3 ירמו mb ומכ ונינע יִרמיִא=רַמָא | :ב"צ "רדהנפו ודי ס ק מונו ג'סר לאינד 'קלי
 בורקו heftig anregen 2/5 y'b3 ןכו דרמ ןשבכה ריס ודיס קמוהו ל"ז י"שריפו ו רוס קמוהו

 ירוסו ones 'שלב ושוריפש חר מ ןינעה הזל | ול אצי 'ג רס 'ע ךורעמ ילואו יתעמש ךכ : םייסו
 אתקב יארמא פאה kühn sein בל דזו ץימא | ךורע 'סרינ יפל ודיס קמינ ומכ ודיס קרמוה "יפש הז
 ילו תופרט ולאב הילגר רבתשנד «Co אקבל | השענ ס"טב 'תיא ב"כ רומזמ 'ילהת 'רדמבו .,ר"פד
 my וניבר ny jum .אקבמ אתקב ארמיא יתיא םשו : חי | ברה ש"מ ny "ייעו .סוריסקמא ל'צו סוריכמא

 . ]53[ םילעופ ורמיאו אתדיבע C רקיא ,('ג קב 'ע | קאבאק ברהל ןורושי ע"מב רעבאב ש"רהמ םכחה
 תא רכושהד ג"רב תיבה לעב ירמיאו אתדיבע לזד ,[א"ל * א'ח

"BNלש ירשי סריג יפל ןכ .זיע מיב) ןינמואה 'שלב | ע"לב ^ אְָרַמיִא .אָרמַא=)  viודי ויו  

 C אירמא ,(םילעופה תא יכושה תועטב ךורעה יפופדבו ,ריבו | amm) הש :אָרְמָא 5/53 ,ראמא ינורמש
 5/3 םילעופה תא :רכושהד 'מגב אשנ יבל אלזא | 6 ז'ט הנשמב (cU ןורמ ינבכ יאמ (CD ה"רד ק"פב
 (תיירמיאד ר"פדבו) תרמיאד ךיירמיא ("ןאמ ,6ר'פ | .הנומ י"ע םירבועה םישבכ ינבכ b^ .אנרמיא ינבכ
 ה"יחא] ,ךסיעכה ימ 'יפ ,(ךירמא w^ םשו : הייל (ne םינטק םישבכ אָנּורְמִא ס"לב bn אנרמיא ה"יחא]

 < בויא bb "p" הדרמיא 'תיא : ד'פ מ'ב wb | . . ןורמ ינבכ :ז'נד ג'ה א"פ ה'ר 'ורימ עמשמ ןכו
 ..'בותכב mim יארמיא דיבז ברד היתלכ ^n ,ט"ל | לכיהכ חבזמכ םיצעכ םירידכ ארמיאכ .[ןיריד ןידהב
 י"שר 'יפ DP  'טוסבו .הדרמיא UN םשו : נ'ס Mos ym wu יירדנ 'וריו :יי) םירדנד ק"פב םילשוריכ

 - רוקמ תרכזה ילב ה"פס ר"דמב כ"מעב ןכו וניברכ | שיאה 'פבו ('א רויב יודיקב לבא  םיירירכ ילבבו םשו
 ,[ךורעה שריק דיזמב (שדקהד ל"צ) שדקמד 'מגב שדקמ
 Lo ץובקה en כ! עילב אָרְמּוא .אָרְמיא=) ON" | ילע אוה ירח רמאו רבדב ררונה b^ )072 ישוריק)
 - י'ה רג yy דגבה תפש Franse;* "mb םירידכ הלוע אוהש דימת לש שבככ ארמיאכ
 הכרעמ לש םיצעכ וא תונברק לש תומהב לש רידכ
 םילשוריכ .ןברקכ רדנ הז ירה mop לש םישאכ וא
 A^ 552. ym יברד אבילא םיאנת sn הב ינילפ
 DN אשדקמ םילשוריכ רכסש אנת שי C5 יודיק
 sin שיו וב ורדנשכ חבזמה שריקש ומכ הב רדנ
 pv3 "Eb sm' ןכ ה'יחא] .אשדקמ אל רבסש
 .ירת ^n^ s 'ירדנ י"שר n ד"לו ו"ו י"כ יתימא

oweהש לכ 'גרת ב'א) .[תצק יונישב ךורעה  
 ןאמל רמא : ג"נ 'בוריעב ןכו ה"יחא] .(רמא לכ
 Yb ז"ע vy .האסכתאל רמיא וא . . . ןאמל רמא
 ,יב יכל אמישא תא ושע nbn "wow ר"ע ב"מד

(Füden zur Umsüumungלכ השמ שמיש המב  

 ^CK, .יינעה םימשג תורובג םיריכזמ יתמיאמ 'פב
 y" .ריל Vy ןירימעמ ןיא 'פב םיונה תורונד 'מגבו
 ויתודמ יפ לע ,(א"יפ רייקיובו : nos wm wb אמוי

 ןיאש לכ .הישובלד ארמיא לע 'גרת 02 ap יילהת)
 ם'ד 'ייע תפשב ק"מ י"כ] nena ארמיא ןיוכל לוכי
 'מגב ןיקשמ 'פב וקולח nen] 'ע m" : ג'י ק"מ
 D^ ארמיא 12 ןיאש ןבל (por 6^ ק"מ טוידההד
 דחא ןויצ ןאכ רפחש ילצא קפס peo ה"יחא] (ולא

 ברה שיימל היאר הזמו ;ארמיאו הש máesha צ"לב אוהו אשימ ומכ תויתוא ךופיהב אמישא ןאכ שרדנ CO הנמאנ יתעדו ('
 Tw לש ךשמה ןוכנ לע ךורע ייכ 533 )? ,ארקייאד ביינש קייהעבו xax (? .זילק aen ךוברהאי ורפסב ללירב יכחה

p'nyi muתלחתה ס"טב ןאכ 'צינוו יזיפו ר"פדב לבא ביינש  synועטו ארמיא יע רחא רדסנ גארפו ישמא איליסב יפדבו  

 ,יאמ an y/by3^ לבא 'טוסב הייכו בינש קיהעו ריפדב m3 )+ aen הרומג

- 

 שא



 - רבד תפש "מור 'לב ארואו הזל היאר 'א רחא ו"יוב
 ייפ י"מ א"יפ 'יעננל מ"היפב ל"ז ם"במרו ה"יחא] דחא
 be ע"לבומכ תוירמוא רתופ כ'או תפנצמ vy הלמה

gym רמע 'למ ורתופ וניברו pim הארנ הזו eidaris 
 ר"כיא ןייצש הממ הארנ הזו מ"לב רמצ ומכ ס'לב

 pim] ל"נ הז םגו .אריפרופ אתקיספו
= Dunn ןב fyspov י"לב "p ןּוריִמיִא =( BN 

  Gahmומינפל) ח"עפ ודבל ב בקעי רתויו ר"בב |
 ןורימא (mus ןואירגא בלכ ול mme ךלמל 05«
 ראשבו ןואירנא 'ע ליעל y ס"טב ןירומנ ר"בב]
 שדוחהד אתקספב ןורימיא לוקה עמוש . né] םישובש
 אלש דע אחסונה ו'טפ יתבר אתקספבו : ד"מד]
 pres ת חח ג ב לוקה תא עמוש היה ר"הדא אטח
 ףעז ב דמועו לוקה תא עמוש היה אטחש ןויכו
 המלש ר"והומ םלשומה םכחה ריעה רבכו ,ןארגא
 הזיאמ ופסונ ף ע ז ב ת חח נ ב תולמהייתש יכ רעבאב
 כ"ררספ תאצוה 'ייע .ןארגאו ארימא לע 'יפל קיתעמ
 -  תשבושמ neun ד"לו ^y י"כבו .א'נ 'רעה םש

mersאתקספב תולמה םדוקו ! ןורימזא ג"נ י'כו  
 ןושל ןירוגא vbi ו'ו י"כב ^*  שרוחהד
 הזיאו םיתשלפ 'ושל ןוומזיא םילאעמשי

  sebה"בקה השוע אבל דיתעל .[הככ השע ליכסה ..
 השועו ןורימיא ןלוכ היחה תאו המהבה תא
 היס ?ye" רמאנש ןיקיזמ ןיאו  ןהיניב םולש
 'פב ונדמלי muni דחאכ וערי הלטו באז (ה'כ
 ז"עלב יתייב : ןורימיא b Cn" ימוחנתב) תישארב
 (domestico, dimestico ו'קיטשימוד

 .[הרימא ע"ייע ה"יחא]
 emo- NYIBN םשהמ cwn ראות IBN" =) רמא

Crüischג"סב יִארומא 'פב אנת ינת  Cהמבד  

 אתפסותב (" תבשב אוה קרפ p" ,(.ז"ס תכש השא
 ךוד לע תויונש ולש תוינשמ לכש (ז"פ אוהו)
 רכדו יארומאה יכרד םושמ וב שי הז רבד ,ןיארומא
 םיממעב ךל ps .ב"מפ ר"ב ה"יחא] ong הז
 .ירומא ותוא pp ןה השק םדאשכ ירומאמ השק
 רתוי ןותמ . . . ךל ps me תבש אתפסות יייעו
 רכל הארומא רב אוהה ל"א ,ב"יק 'ובותכ .ירומאמ
 'ע 'ייע 'כו exa ךיבא : ר"מ 'ירדהנס .לארשי
 ה"כפר ר'מש :ה"כ מ"ב qm םיִיְרּומָא לש .ןומטיא
 תכש "ייע ירומאה יכרד -- ,םיירומאה ןמ ערפשכו

"bינושת יייעו .(' א"מב הזב ונרבדו .ז'ע 'ילוח  
 םירוכג יטלשו תכשד ו"פס ף"ירו i^n ^b א'בשרה

 .[הזב ךיראהש ז"איר pe םש

«(zahm it. 

Moרמָא - 25  

 ארמוא תביתכו .איבמורפ ,אזוגמא ע"ייע תפסונ =

v4 v33 ma "mדילו  vmי'כבו  $iייל ןכו ייל 'חסונב )* .שיימו עיומב עזב עיייעו עזב ל"צו עצב עיפרשבו עצבמ  
 ג''סב nbn הרסח עייפרב לבא ,י'כ לכבו ר''פדב ןוכנ לע .n3 (* .םרשקאש jevea לבא ר'פדב ה"כ (*.יאמא ר'יפרב (? 0m כב :
 ה ארו א תועטב כ"ג םשו םיסופדב םוקמ הארמה רדענ ןכ לע

 .האלהו ז'ט רצ םירשהו םיכאלמה לע ונרפסב (* ccn ע"פרשב .

 לבא ר'יפדבו רי יבתכב ןוכנל més (* ,יארומא םוקמב

 תא ליצמ [:ל"צ p ז'כד תורהט רדסב ןואג
 (תוירמאה לע ליצמ סרוג 'ואנ יאה 'רו) תוירמואה

 וב ןיאש ןבל קולח ,s ןמגרא ןה es" ובש =
 תא ןירפותשכ ןיבושח םדא ינב ולא "יפו ^

 ל"צ) ןמגראב האנ 7233 רפתה תא ןיפחמ ד
eאתפסות תבשו ס"שב ונינפל] םגה לע .."(ןמגראנ  

 ם"ימבו .בגה ד"יד נ'יפר תבש m סגה mw" ג"פר =
uoארמיאה לעו ['ג םג 'עב וניבר כ"נ סר  i3א"רד  
 אוה םגה לע יאה 'ר p^ < ה'ק תבש) נרואה רמוא =

spaא"מג ןימכ םקועמ  enn novןאכל דחא  em 
 ארמיאה לע וא ןמיס וב אצמנש עובצ ןאכל דז
 וגרוא אוהשכ דגבב ןירייצמש רמולכ רויצה לע ו

pesומכ אצמנש תויתוא  m5שארב 'יפ ןכו  
mmo rג) '. "y6? תוכרב  nsיויכ םירבד) תרמאה 'ה  

O^ —הבימח  nnsרויצ םלועב  "nsרמולכ םלועב  
 חלשב 'תליכמבו ה"יחא] ames ןיאש רכינה רבד =

BOיזע  ^Wהרמיא ויתישעו הרמיא ינאשע חסונה , 
pm cזמר חלשב  ^an venהרימא  הנוכנ רתויה  

 b Emir" 2%! ע'לבו ארימא ם"ל אוהש הארנו =
 ov^ 'ירבדל ע'בארה כ'ג cy הלודגו טילש =
 תבוטח B^ ןכו .[ל"נה 'גינחכ קיתעה 'קנוא 'גרתו <
 ,םירצמ יטוחב ןירייוצמ 'ט 5 ילשמ) םירצמ ןושא =
 ,ןהינוטא ^G יא'כ ,ילהת .זיל ,'ג רבדמב) םהירתימ 'גרתו =

 'לינמב אריפרופ (' עזבמ 0^ 73 'כיא ותרמא ב,
 .ןמגרא אריפרופ (:כ'קד) הכיאד 'תקיספבו (CE הכיא

mm v pnr 2דע יחת לא 'שרפ דע  b bemעצב  
 עזב רמא pn רפכד כקעי 'ר רשפמ ירושפ ותרמא —
 ,אנמיז דחב C ארמיא ירסאו ירש והלוכ .אריפרופ =

pm(.ח"צ יירהנס) חישמ ןינעב , ^bןיריתמ ןלוכ  
 לכ ןירשוק כ'חאו דחיב ןהיתוכמ לעש םירשקה <
 Qn רטקו דח ירש והיא ומצע ינפב דחאו דחא
 ,דחאו ns לכל ןכו ורשוקו דחא עגנ nb רמולפ —
 יל ןייעב Cow [רמא] דחיב ןיעגנה לכ vnb ונואו <
 (* םרשאש דע בכעתא אלו ןמוזמ vns [הלואגל] |
 'תפסותו .ב"לד ט'פ 'יאלכ 'וריב ןכו ה"יחא] .םלוכ =
 : ה"סד ד"פר 'ודיק v^ .תמסרופמ הרמיא ה"פ ייאלכ |
 א"פ 'ליגמ 'ורי .קולחב ארמיאכ ןמצע ומסריפ =

 א"פ אמוי 'ורי Tp נ"עד ג'ס 'וירוה 'ורי 35
 ח'לה א"פ ק"מ rv .יקולח תרמיא ד"ע ח"לד אילה |
 ,טוידח והז תוירמואה תא גיוזמ אוהש לכ vy פר
 'מו "מור ןושלמ וא ונרמאכ תיברע 'למ הלמהו |

ant 
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Lo שרודהש םשכ ךאיבנ היהי ךיחא ןרהאו ח"פס ר"ש .'כו 
 התא ךכ ונינפל רמוא ארומ אהו שרודו בשיי -
 רשא לכ תא רבדת  qusץנעב רוע "ייעו .'כו =

 .,'ד 'ציב : 'כ אמוי ארומא : m^ "n3ייבוריע : ר"צ
  vp'ינעת  m,ג'ע ז"ד ר"פ 'וכרב 'ורי  ryיליגמ

  veרודה ילודג : ג'מד א"פ 'יטיג 'ורי ,ג"ע ה"עד
 םהמו ןירחוימ ןיארומא םהל ויה - אתביתמ ישארו -
 רב אכא ,ןדיבא ,אבא הלהתלו םשל םיברל םיעדונ = =

 'דוהי ,תיפצוח ,הרוחס רב אנוה ,הטישי רב ,ארטוז | '
 ירימלת םימכח ינש ואצמנשכ .תרפ ,ינמחנ רב «8^

 הז םירתופ םיארנו רמאמ הזיא ומשב םירמוא דחא <
 ינולפד 'םילאו והנינ יארומא םהילע רמאי הז תא
 ה'יפ יכוס ,ג''ע ב"ר א"פ יוכרב) 'וריבו + 'מ 'ועובש 'ייע

 זייד א"פ הטוס : היינד  C.ןירומא ןירת :הז לע 'תיא

'y "nb "y םיארומא ןינעב םיכיישה םיללכה 
 מ"יו םיארומא  372,5 n^ ^pו"טקד מ"ע דוע "ייעו

 .[ךיראהל םוקמ ןאכ ןיאו .'כו
 שף ,ש90י"לב םיִרּומיִא ,םיִרָמִא ץובקה) ('רַמָא

  ^eןהיבלחב תופרשנה תונברקה תוכיתח
  (Opferstücke mit ihren Fetttheilenהנשמ ףופב .

 תורמשמה לכ ויה הנשב םיקרפ 23 6072 יכוסד
 ג"ונבו ,ימ "53 כ'ג ה"כ] לגרה ירומאב ןיוש

 'יפ .[םילגרה ירומיאב בגמ'   (CE)לגרב רומאש המ
 .[םילגרב ג"ונב]  "eתונבוקב םילגוה ירומא

  pi» ponתאטח  vovןהב ןנתד ןהב אצויכו
 עלק 'ייע) םיעלקה ןמ םינפל הנוהכ ירכזל ןילכאנ
 לכא ,לגרב לגרה תמחמ תואבה תובוחה לכ ןכו (יא

 תולוע  masוהנינ ( Ce,לגרב ורמאש המ ונייהו
 ל"צכ] [םיבלחה לש] םמש המלו  "yמ"עו 'ב רמ 'ע

 "מויב ןכו ה"חא] ,רמ 'עב שרופמ םירומא [+ ו"נ <
L. ה"פ "יחספבו ןהירומיא תא איצוהו pop m ו"פ 

 ירומיא ,ט"ק : ז"כ "יחבז ,וירומיא איצוהו וערק י"מ

 וירומיא האור יוה ו'גפ ר"ב .'כו תאטח ירומיאו םשא
 םירומיאו ט"פ ר"קיובו ,ירב קחציד ירומיא וליאכ |

 םיבלחה וירומא םש 'יחספל ב"ערה'יפו .'כו ףבזמל
 חבזמה ג"ע םיברקה  vby iniט"ות לעב ברה

  cwםירומאה םירכדה ןה ולאש ןירומיא וארקנו
 ןכ .ןריטקהל הרותב  "b'וכ םישדק 155 ם"במרה

 אלב הביתכה רקיע הז יפלו .ש"ע  Tף"לאה רחא
 'יחספב ה"כו .ב"צ םש סיד "ייע 'כופ י"כ יסריג ךכו

 'עב ןאכ וניבר סרג ןכו : ג'ס  'ymיפל 'ב רמ
 י"כ 'סריג  ^pםיבלחה וארקנ המל בתכ םשו

 'כו םירביאה לכ לע םינודאו םירומ םהש םירומא
 ף'לאהש ותעד הז יפלו  wwףסונ  "y'נשמ כ'ג

 ,ח"ילה א"פ 'ונברקה 'שעמ 'כלה ךלמל « bיתעד
— 

"BNחכק רַמָא —  

"DNםשהו | ;רָּבְד 'יפ)  NYÍDNארומַא ס"לב  
qs) הָרּומ ירבע 'שלב. Lehrer 
pnm ךגרהל רמאו (ארמגה ימכח וארקנ יִאְרּומָא 

 ךילע ( QU UI sw opeהיל יעבימ יתרמאו רמאו

 תוכרב) 33 יב ירמא ,6 ב"ס תוכרכ הארוה ףוסב 'כו
UA יציב : דייצ : טיפ "יבוריע .ביינק .אימק .ה"יפ תבש ,'נ 

XB | תומבי i + יז הליגמ : בינ .זיל הכוס 

 דיכ ישודיק .'פ 'בותכ : םשו :  maoמ"ב : חיי ק"ב : ג"כ

 דייע ,זינ ידהנפ .,הייע : יכ זייע .ביינק : ה"ק :'פ ב"ב :ביק :

  "nat Vן:ו"ט תבש ורמא בר יבד אצמנ ןכו ,זיפ

 :היימ : יל יילוח ירמא בר יב ;:זיכ ק"ב בר יבד ירמא

 םיחספ  C372.יח ייכרב אברעמב ירמא ^ nam i.ביינק

  oy ^wיבוריע ,'ג ףלח  sהציב  ionאמוי :ו"ט הניגה

 הליגמ : ו'יפ .דיפ : הי'ג " n:א''כ יומבו .'י הכוס .'י יינעת

 יובותכ  .Ypקייב : יכ ריזנ : חיי יטוס  IVAב"'ק | .אי'צ :

  Là.יק .יע .ט"ס .גיכ :זיי ידהנס ,'פ :ייט 273 :דיצ

my : ימ nonas. np א'צ :'צ : א"פ: "nar גייי. "mn 

 יישר  .ov.גיי ,יח יורוכב : ביק  Y.ביל יולוח :הימ

 טייק זמ -:.םש 3 4 יב :  "pן:ר"יב 'תירכ .רייב ירומת

 ירמא אברעמב  ^N.י'ח קיימ : נייק : ג"ו תבש ,יח יכרב

 טיי יומותב .ז''ע : ג"ס : ביפ יומבי :'' :יח : יב תונעת :

  Uy:ימ ק"ב ,אימ :ח'ל : יג יירדנ .ח/יס : דייב ייטיג

v1 0299 : גייל ינרוכב i ט"פ ייתבז :ג"ק ידהנס .גיק 

  j;: 1Bתכש אברעמב ירמאדכ  Ipיועובש : דיפ ק"ב

 'ילוח.א'ינ יורוכב .ד"ימ ייחבז ,'ה  CYD,אתידבמופד יארומא

 ןירדהנסד ק'פסב ןישרופמ ןלוכ אעדרהנד יארומא
  Grmיעדרהנ ירמא םימעפ והזיא 'תיא ןכו ה"יחא]

 [,ג'נק ,ז"מק ב"ב :א"מ 'יבוריע  CU ^5יארומא
 | ויהש הנשמה ימכח ,יבר רחאש דומלת ילעב ןיארקנ
 לש ןתואו ןיאנת ןיארקנ הנשמב ורבדש ^ םדוק

vonתורמימ ילעב ןהש ןיארומ> ןיארקנ . 
 יילוח) םדה יוסיכד ג"רב הינימ הירומאל הוטמשיל

^p. Gbאנשילב תורימא לכד הינשילל הוקספינ  
 ןמגרותמה "pne הירומאל הוטמשיל א"פ .תורמאנ
 ה"יחא] .הכלהכ אלש שרודש םירבד םגרתמש

yימנ דחל .[ל"ז י"שריפ כ"ג  mes. sinתותירכב  
 5 ורמא 'תיא םשו ?is 'תירכ בלח תלכא ל"א פ"רב

 ךלהש השאה (:ו'פ 'ומביו (ov ןנתדכ v5) ירק דח ימנ

 ךילעב תמ הל ורמאו ואבו םיה תנידמל הלעב
 :ז"ט "נעת ןכו ה"יחא] .דחב 'יפאד ןל אמייקו
 רמאד .'מ הטוס .שרדו הילע ארומא ןמחנ בר םיקוא
 אמעט רח הירומא רמאו אמעט רח (אבא Uo והיא
 ילוכ וטא .ו"ט 'ילוח .,הירומא ה"ד י"שריפ ש"יעו
 :'ז "רדהנס ,יתייצ ארומאל יתייצ אנתל אמלע
 הילע ןיחג op ארומאב הילע םוק ל"רד הינמגרותמ

mos (!יייכב ןוכנל  n» YAןוכנ יתלבו םדוקה 'עמ ךשמה ע'פרב )* .קודקד אלבו רוציקב עיפרב לבא  Anm , 

 .גייב הייר
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 ינאשע (O22 ךרימאה . , . תרמאה שרוד
 ל"נה קוספה לע 'קליבו הרמיא ויתישעו הרמיא
 DR 'ע 'ייעו הרימא בוט רתויה Cre זמר חלשב)

 ,'א 'רעהב

 בשחמ 'יפ(* ,,3)₪\ = P פ\ פילבו לָּכְרַמַא
 Rechnungsrath, Rechenmeister ןכוס]

 Schatzmeister, Hamarakar) אינמרא ילבו

 ןהכב [השאל םדוק שיאה ל"צ] רידתה לכד 'מגב
menםוקמד ג"פב .ןילכרמא ןהינתחו 62^ יויו  

 רימתב ןכ) 5^3 ןיתחופ ps +.'':) םיחספב וגהנש
 ןילכרמא ן"יזו (יג==השלש ייא יילקש יתפסותבו יילקשב לבא

 i^m .ןינוממה ןה ולא (i curn€ ה'פ יילקשב
 יהיל יימרי) ףסה )* רמוש .ןילוכרמ א"ס (C2 דימתד
 יג  יברמב) יולה יאישנ אישנו ,אילכרמא 'גרת ('ד
 בייד גילה (b^ עינצמה p ^v^ .אלכרמאו 'גרת (ב'ל
 C'/b. [b^] והזיא 'פב םילקש אתפסותבו 07
 prb תניתנ ה"יחא] .(' לכה לע רמ אוהש לכרמא
 mme לכרמא ארוק אוה המל ה"פ ר'קיוב ונאצמ הז
 רמא . . לכרמא יאמ 'תיא ,םש 'וירוהבו .לכל רמ
 pe .ןילכומאו ןירכזנ םהמ ג"פ ר'דמב ,הלוכ
 שאר (vp םשו .םייולה לע לכרמא היה רזעילא
 הלמו ,רבזגל םדוק לכרמא לכרמאל םדוק בא תיב
 רבזגל דאמ הפי סחיתיו ,ונמשר רשאכ איה 'יסרפ
 'וריבו .וכרע 'ייע 'יסרפ 'של כ"ג אוהש ומע רכזנש
 ןוכנ 22 אוהו לכרמ דוע ןילוכרמא לצא אצמנ
 p" ןובשחו בָשָח ומעטו קרמ ,רמ הלמה שרושש
 pp Bn» ג"מד ע"מו ;: ז"כר ןאקיסקילדניצ יטסוי

"nהרעהב םינויצה רתי  [n 

 םשו היזבזב ע'ייע דחא ךאלמו חור םש) יִלְרָמַא"
 .(י"העב ךיראא

 IBS" ע"ייע Gunge Lümmer ןאצה יריעצ) אָנְרמיִא

 ק"הע ה"יחא] .ןורפסא 'עב (יטרפ םש) 6 לָפְרַמָא
 םרכא ליפהו רמאש לע :דוע ול שי

 ותרימא התיהש לפרמא ב"מפ 25 ורוקמו .ל"כע שאל
 ילפאו יומארד אמלעב ילפאו ירמאד הליפא |

"BNלָפְרִמִא -  
 וא Duos דקנל ךירצו ףסונ ף"לאהש mb הטונ
 םיבלחח ומעטו ונמשרשכ תינוי הלמ אוהו םירימא

 :.[ק"ודו naro") ג"ע םיברקה

 הבורע ת 6:ףַסס6-502ף0% 53 C »"BEPN —( רַמָא

(Pfand, Geisselינב 0^ י'ג) הכיא תליגמב  
 'פ רתסא nbus שרדמבו] יירמא ינב (6* ותפשא

mיירמא ינבו ימיב ] qneןהיתובא לש תורומת . 
 םש קר יכ רתפא 'גמ לש 'מאמ יתמלשה ה"יחא]
 [טמשנ ךורע לש י"כו םיסופדב לבא 'כו ןהש אצמנ
 ךלמל ןוברעל םינותנ םירש ינב "53 p^ ב"א)
 ,óurpov אנרמא ינב םיארקנ Dm וב ודמי אלש
 ךלמה ינפל qun jer ירימ םירבועה ןורמ ינבו
 ונשנ רשא םינושח םישנא 5ה0%%, יכופא ינבו

 .(םידוכלו םירצענ om המחלמב

 Lehrer, Vorgesetzter) הֶאְרּומָא —( BN" א

 .הארומא לק 0^ י'ג 298( שגנ לוק 'גרת
 הרומ ומכ תימרא 'שלב ww יתעד יפל ה"יחא]
 םיקוספה 550^ יס ;יב יד"י ;ב"י .יג 'יעשי) תירבעב
 ןינעב הליאשהב 'גרתה .שרוד ז"יפ דע ו'טפמ

 .[הזב חיגשה אל reps מ'עב ןואגהו .אתיירוא

NEN ₪46% : םוי י"לב 'יפ)  (Tagשורי ' 
 טילד בילה (wb ןהידיא ינפל 'פ ז"עד

oyארמיא (* ינלימ  ^pיילב  f éox)(!5)\ס0 =  

 ,הלודג mx וב עריאש ov 'ולכ רוחש םוי
 ךהב ירוביד ביחרא ה"עבו ,ןורמס כ'ג y" ה"יחא]

"envש"ע סדנלקו סירבוניי 'עב ]. 

Sanft- (ןוצרו סויפ רבד 4506 י"לב rrt" 
(muth, Friedfertigkeitךלמ ט'כפ ר"ש  

gu 723יבר ומע ןיאצוי םחלנ ידיחי אצוי הרימאל  
 ןורימיא םשה ראותמ cv אוה קפס יתלבו .'כו תובבר

"p "yלעו רָמָא  mיפו .כ'מב ןויכ " Tobאצוי  
 א"יפ ר"בדמב תמאבו .ידיחי אצוי םולשבו טקשהב

 .'כו םו ל ש ל ךלוה אוהשכ 'תיא

TD"ע'לבו אָריִמַא סילכ)  z^וופוז- לשומ  
(scher, Emirיזע ה"ד חלשב 'ליכמ  

 ,יא סאילליא) סורימוה לצא 804% לש ראות הז םעטמ (' ןיפרשנו םינמשה "5 TÍOVX iMm (ריסשת י'ד עססידא ;ימ
 וקמב תמאבו םירומא ןיארקנ םיבלחה יכ /3 רמ 'עבו ןאכ וגיבר ייפ ןכו .ו"גת s3 עססידא ;ס'ית 'א סאילליא יייע ןהיבלח םע
 מ"עב ןואגה תעדו .ו'ק Y" םש ייהספל m ייפב ה"כו :ג''צ רצ םש סייד יייע ןירומיאה b/w van "יג :ג"ס ייחספב בלחה

D'e3 Ty עיפרב )? .ריפר ייג יפל ה"כ (? .ב"ק דצ ל"רהמ םכהה ברהל ל'תמע mmy יייעו המלוהל השק iva" »" i y 

 תור m3 * כ ל מ סייטב ןלמ יעבו םיימה רחא v רסח עיומב לבא יוריב ןוכנב
  mmn.םירומא «3 "וגה ר"כיאבו +( ה"כ

 : איכק א''ח סרילואוו לש pony y )^ .הייכק s/m ves, זיימיר vy רבדה onu ןינעבו que) poo יעב לבא ןאכ 503 לצא
 ./יפרת ג"כח גמד עימ לע גישהל שי הז יייפעו רייר יה"ח xa עימו ויק שייטע ףיירהמו ^n ימונ vm חייב עימב ונרמאמו
 א'לב םייס ביינש קייהעו (* .םינפל אב ןוילגמ אוהו .והישעמר ל''צו mew non ירמוש ר'יפרבו ,ירמוש סייטב עיפרב (*
 לבא ישמא 'פרב ה''כו yn ד"ל v4 w33 בטיה יוא יעה תלחתהב (* HRechenmeister, Rentmeister רטשנוימטנער

 .אוה ס"טו לכרמא יעמ ךשמה קר תנמוסמ הלמ ילב ץייפרשו רייב י'כבו לכרמא יעב ללכנ yn שארב תנמופמ הלמה ר'יפדב
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 EC תַמָא — לָפְרַמִא
A \ | 

 = נג : ח'מק י"הבמב "m הזב שיגרה אל «o | .שאה ןושבכ ל דריש רמ אש םהובאב

 = "שר y" אקוד ואל מ"מלה ךהש 'ישרפמה ובתכ | = .[ש"ע רמאמה שאר ןמקל ןייצ ה'עב וניברו
 - .ותמדקהב ם"במרהו .א"מ ב"פ 'מורת ב"ערבו D מ"ב
 = ט"בו ,א"י תבש ,ב'פ 'ומורתד ךנה הנמ yw^ 'סל
 < קפס ילבו מ"טלה םהב 'אנ רשא ןינידה ןיב םש
 םלוע תוכילה דוע "ייעו sumen ךרדב ךלה רשאמ
 - "רהמל 'רמג יללכ .הכלה תודע ה"ד ג"פ 'ה רעש
 L תמא xx] 'עומש pc 'וכילה לע וראק
 = .דיק פש) ny המכ 'נובהד 'מגב תבשב ינובל ןנבלמ
 סרוג םש םגש יד ןבל y my יייעו .היגובל ןבלמ ייא םשו

 = ,(: בייק noe Doy ינובלו ,ינבל ןבלמ ימ י'כב ןכו ןאככ ,ש מ אמ ןתטיחש . . . םויהמ וטחשנש ^ii 4 li // ו 1 ו /

 - .אדחא mW לכ רקש הניבל ₪ הטמלמ 300 b | sm" שמא : 'מ 'דהנס .שמא לש םירמש .'ס מ"ב
 | 1 יליגמד ק"פסב הרות לש ) התימא RD אערכ ד"ע מ"ד ח"פר 13435 'וךי ty yo" א"פ ילינמ 'ורי

vu)ילוגמ יורי  Cn N'B5 |! רתסא) ביתכ ןכל "5 ( E 

verwiehene Naeht, רבעש nv לש 20 שמא 
  qesternםתלטב  vonלש  paםיברעה

 (WUD" ןידה רמגנד i53 b 6 גיס 075 רדהד 333
veליגמד ג"רבו 6 ' ^b C0ןכשמה םיקה אלש  

 התוא לארשי ורסאנו דימת ובירקה אלו הלילה התוא
 ןמז לכד (פש («n ירימגד הטמה שימשתב הלילה
 ןכשממ ץוח 'יפ ןמוקממ ץוח ןייורש הניכשו ןוראש
 'ציב ןכו ה"יחא] .הטמה שימשתב ןירוסא לארשי

 1 שמאמ ז"יפ יתבר 'תקיספ יהנושו בתוי יתייה שמא

 )0 ,הרות לש התימאכ טוטריש הכירצש ךדמלל ,תמאו לע ונרפס 'ייע הלמה תרזג ןינעב .תוצח דעו

 D  ןניסוגדכ הרות לש התימא איהש הזוזמכ b^ ,[ד'מש x" סוואט י'ביר לש 'יסרפ הקתעה
 ווחגמ) הזוזמ לש תוישרפ יתשד 'מגב הבר ץמוקהב

Ciהלוספ תטטרושמ הניאש הזוזמ לכ בר רמא  = 
 (רמא הידיד היקלח רב ןימינב ברו 'יא ונינפל) דועו
 = ח"יחא] .יניסמ השמל הכלה mmm לש טוטרש
 = | "יטינ תופסות 'ייע אוה ל'ז m 'יפכ was לש 'יפ
 <  ונתכש הכתכ ^m :ז"י 'טוס 'פסותו CON ה"ד :^
 -. והוריכזה אל -אה ^n םש 'וחנמבו br ns םשב ןכ
 = ו"פ 'שורי 'ועובש hp התימא ןינעבו — ,םשב
 < הרות לש התימא 5^3 ר"מב .םירבד ןתימא .ץ"לד
 P  [ידבע ל"צו] (ירמא) יכיה ןנברו .[הילעבל sen ןייז

pn» vaרזעילא ר"א  qnoה"בקהב ןיעדויש  p 
 P לודנ ןהכ ול אב ג'רב וב ובזכ אל (* יתימא אוהש
 = כ"עא"יר ג"לה ז"פ 'וכרביורי ןכו ה"יחא] ,6ט"ס ימוי)

 < nbw תומוקמבו y ד"עד ףוסב jn re ייגמ 'ודיו
 [  קחצי ר"א בותכ .ב"ק 'מוי ס"ד 'ייע SD י"כב ןכו
 P "יסופדב 'יא 'מויב לבא וניבר 'סרינכ רזעלא ר"א
 | דובע יכיה לאינדו mov pa ^b .[רזעלא ר"א
 = רמול וצר אלו וב ובזכ אל ארונו רובג ירמא אלש
 = תמא ןינעב פ"שה ירמאמ ה"יחא] .תמא אלא וב
 . "יחספ .ד"ק .ה"נ תבש :ד"י ,ב"י  :'ה 'וכרב האר

inpומבי ' vpטוס ' sbק'ב ,א"ל 'שודיק ,ה"ל  ] 
qvoב"ב :ה"ע מ'ב  Uyתובא .א"ק 'רדהנס  ' 

 1 .[ח"לפ ,ו"טפ נ"רדא .ה"פ ,א"פ

now OWahrheit) DNהיה 'פב יאהל הישפת  
 Gon יוכרב) םיקרפה pa qm ולאו 'מגב ארוק

 ךרדכ ותזחוא תמא תמא תחיש וליאכ הז המוד 'יפ
 ימב ןונירמאדכ םיטושה תזחוא הלמה תחישש
 ונינפ החיש אמלידו Gy ייטיג) םוקידרוק וזחאש

Gemeתמאב .היטקנ ןיה ןיהד נ"א היטקנ ואלד  
 תמאב ,(.א"י תבש) ןירוק תוקוניתה ןכיהמ האור ןזחה
 «C2 םש) עינצמה 'פב רניסב תרגוחה השאה ורמא
 שרפמכ C533 פש) יניסמ השמל הכלה תמאב לכ
 השק ברעל וריתה ןייב תמאב 'מגב בהזה פ'סב
 ר"פדב ה"כ] mp רזעלא ר"א וחיבשמש ינפמ ךרב
 ראשו .Tp ה"ד מ'ב י"שר yy" ד"לו ו"ו י"כב ה"כו
 הכלה תמאב לכ הרמא [הדה ר"ב י"כו ךורעה יסופד
 (Nb תבשב'וריד ק"פבו G '5 272( אוה יניסמ השמל
 יורי בע ביד ד"לה ייפ תבש יורי דוע יייעו :ג'יר וילה

 יורי Uy זייכד בילה iub ייאלכ יורי : א'מד א"לה ב/יפ ימורת

 ה"יחא] ,(יביגשמ) םיאלכב ב"פבו (ג'ע ויגד גילה vio ריזנ

 ןוויכ peo ילב was לבא ורמא תמאב 'תיא םשו
 רבדל היארו y ז"כד ב"לה ב"פ 'יאלכ 'ו רי לע
 ונינפלש ,ימלשוריה cns וניבר vu) qw לכבש
 האור pn] wes תמאב 'תיא ^Q תבש ילבבב
 ,ורזיפו ילופאנ תוינשמב ןכו ,'ריב לבא 'כו ןכיה
 ונינפל 'תיא םש D : ב"צ תבשב ןכו וניבר 'סרינכ
 LFun- 110? ^b ע'לב =! =) אָתַמַא ,תַמָא * | םרוג ('י"כ 'סריג יפל וניברו איה הכלה תמאב לכ
 - .והנילקש ליז : ח"י 222 Gament, Unterbau | האילפו ,יתנייצש pb" 523 'וריה 'סריגכ מ"מלה
 'וכרב ס"ד 'ייע "23 'יגה ה'כו איחירד א ת מ א ב | ונינינעב ב'צק 'בושתב ךיראהש ריאי mn לעבש
 [ 'עב ונילצאו) 'ד םא 'עב ואיבה וניברו :ד"מ דצ | ונלש ךרעב 'וריה רחא ררגנ וניברש הזב שיגרה אל

 < עיפרשב לבא גארפו ישמא יפרב ןוכנל הייכו יעה ךשמה (? .ילבב ס'שה יסופרכ anim יזיפו ריפדב םג ייא 2725 ןויצב ('

 .תמא 3n" סייטב ע"פרב לבא י"כבו ייסופדב סישה תואחסונב ה'יכו רייפדב ןוכנל mos (? yn תלחתה תועטב
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 אניעבד תמיא לכ :ג'נ ז"ע .ןנחוי ר"ל ןיעייסמו
 ^r 'ילוח .'כו אקלס תוהד תמיא לכ ap m .הל
 ,תמיא דע SN  ,ב"פ 'יעיבש ,'כו אמיליא תמיא
 ND  א'פ 'וכרב ;יתמיא דע M" הנשמ W"b םש

 ,יתמ 'ע yo" ןירוק יתמיאמ

sonisיפו " LAםיברנו  JJ!םינפ ע'לב  
oye 3335רקיעו  Aussehen, Form, Be- 

(ründungןיטיגד הנשמ 'סב אלתמא איה וז יא  
Cm)תובותכב הלמראתנש השאה יפבו  X3) 

"bריבז בר (:ט'פ) ןיטינ ףוסד 'מגב  "DNםוקמב  

 רבדל םינפ שי 'טולכ אלתמאל ןיששוח אלתמא
 הניאש פ"ע א תשדוקמ איהש לוק moy אציש

n]תחא השאב השעמ אוהה ןוגכ [ב"ה י"כב  

 הרמאש השאה 'פב 'ובותכב 'כו יונב הלודג התיהש
 תנמאנ הירבדל הנתנש ןויכ דע יתייה שיא תשא

on»אלו (ג'ע ויכד הילה ב"פ יבותכ יורו םש  

 רמאיהלו עמ שיהל רבדה ךירצ אלתמא לכש רמאת
 שיש רבדה הארמש Dp שי כ"א אלא

cvאצי ורובעב יכו השעמה הז ןונכ אלְתמא  
 אלתמא אידהב אלתמא עמשנ wow פ"עא לוקה
 אלתמא םש xv אלש דבלבו ) הי בי תי א איה
 אמיא קירפו .אידהב עמשיהל אלתמא ןניעבד

ov sm sovאתעייסו .6 אל תמ א םו קמ  
 השדקתנל אימד אלו אמק אל אנהכ בר היעייסד
 ישקמד ןויכו .אלתמא םוקמל 'כו הלעב אב כ"חאו
 ה"יחא] .היתווכ אתכליה מ"ש דיבז ברד לע קרפמו
 ברד ל"סד ף'ירה תטישב qon וניבוש mb עמשנ
 י"שר 'יפכ אלד אנוה בר רב הברד moy גילפ ריבז
 ל"זו גילפ אלו אדח רמא רמו אדח רמא רמד ל'ז
 'א דיבז ברו 'כו אנוה בר רב הבר רמא m^ לש
 ינתקד יאהו אלתמאל ןיששוח אלתמא םוקמב
 ןנירמאק אלתמא םוקמ אלתמא cv אהי אלש דבלבו
 ף"ירה ךרד «b ם"במרה םגו 'כו היתוכ ארבתסמו

 םעט אלתמא b^ ק'העו .יתבתכש 'יפל היאר הזו
 םלוא ע'לב הלמה תארוה שממ הזו היובדל
 י"שריפ הארש ןכ b^ ומצעמ ק'הע לש רבחמש ל"י

 [:ם y 51 לשמ :אלתמא 'יפש 'בותכו 'יטינל

 תויתואכ י"ל ילוא השאל יטרפ cen יִאְלְתַמָא *
 הימיא aU ('\.22.0> תוכופה

 יאלתמא ןמהד הימיא ובגרק תב יאלתמא םהרבאד
 ויבא חרת תמ "Dt :ו"כפ א"ודפבו יתבווע תב
 םהרבא n" רעעב י'ר חונמה ברהו .ומא יאלתמאו
 ורפסב ןאמעדיג השמ ר"רהומ םכחה ברהו ו"צ דצ

Im 
- 

nowיִאְלְתִמִא —  

| 

| 
| 

o3 8 XAתישרש ו"יתהש נ"לו םיחירה תסיפת ושריפו  

 אוהו יונבה mp הלמה םעטו mum ע"למו איה ==
wsייעשי)  C0קיתעה ג'סרו .םיפיסה ת ו מ א  

 יונבה דופי 'מולכ ןבאלמ =/3% npn םעט בוטב
 | :ושורפב םש 'וכרב י"שר ןויכ הזלו ףוקשמה תחת

 ןכו כ'ע םייחירה nes יורק םייחירה בשומ ןינב לכ
 :םא 'ע ףוס םישרשה 'סב ק'דר b" הזל בורק
 הזמו mo תוזוזמה לע רשא תונפה םה תומא

 "Tw סיסב איה תמאו .כ'ע םהילע ןעשנ ףוקשמהו

 )5( ליבורטסא וארקנש םייחירה םיחנומ ובש
rm ^b mb mbiמ"ד ט'דסל  "ewלעו  

 תוליאשב ושריפ רבכ p^ (א'ט .'ד םיבז) לבורטסיאה
 חמקה וב לפונש םוקמ אוה םייחירה תמא ליבורטציא

 ןילטבו עקרקכ ןה ירה ןהילע בשחישכ יכה םושמו

 | סיסב Ri ה יכ ליבורטציאה יבנל םימשנ ימ ןילה

 'ע vy "יעו ."כע הנותחתה םייחיול

 כ"ג וניבר סרג אירא 'עבו .ליבורטסא 'עו ארמח

 Uy איחירד אתמא :" ק"מב

(Ellenbogen — 5/53 דָמג ומכ ס"לב ^p) NBN 
30Dא"ק .ב"בו ,ביתי אתמאב ארבג .'ח : 

 D" 'ורי .,אתמאד אנלפ ,ז"ט ov .ןוסכלא ע"ייע
"bאתמא תוגלפו אתשיא אתמא ג'ע ב"כד  

Y Tv "$' אתהמא :m ילוח ץובקו .אתלת' 
DR 

CUP Gwahr, wahrhaftig) "DN .תַמא 'ע  

 ,יתימא כקעי םירמוא םתא ןיא ע"פ ר"בו

 .וב המרמו יתימא בקעי רשפא ח"עפ םש

NEPÉNר"לב)  omארקנו ףדונ וחירו בשע ןימ  
^p mentha— uivikx-7,ש"אלב  Münze, 

 T[xvo] םגיפב ןכו אתימאב ןכו 6

yvyאתנימ א"ס ['א םנפ  sumה"יחא] .ימ 'עב  

 "m "3 לבא אתנימא 'םריגה ף"רבו פ"א "33
 | יאמ .מ'ק תבשב ןכו .ז"מק תבש ס'ד "ייע אתימא

jn y b |אלתמ 'סריגה םוקמ לכב 'וריבו--.םש  
 "333 .ענענ 'עו 'א אי גג ע"ייע איינינ אתימא

 כ'ג 'תיא "x^ 'פד ש"ארבו י"כ ף"ירב פ"א

 אטנימ ז"עלב p" .[.ה'סק םש ם'ד "יע אתנימא
 י"שר b^ ןכו ה"יחא] .ועמשמכ menta] ט"יאלב]
 וניצנוש 'פדבו י"אטנימ אנינ ה"ד .ח"כק תבש

 ה"פ כ"ג "ייעו menthe צ"לב אוהו אטנימ אקארקו

moעגעגו .... ם'במרה םש 'יפש םיאלכ  
 [.אטנימ ז"עלבו ןילעה בחר

 מ"לב יתמ ומב יִתַמָא .תַמָא ס"לבו "D" .תָמיַא *
 ;wann, wenn ןמזה תערל הלאשה תלמ

Gann?ק"ב "ורי  Bןיביתמד תמיא ד"ע ג"ד  

ns (^קר  v33ןבומ רמאמהל ןיא הז ייעו טמשנ עיפרשב לבא ר''פדבו בייח . ?) ה"כו ל"צכ v/53ףוסל בורק ךומסב אוה ןכו בה  

 .ןיטיגב םש היכו יעה

 ןז*



 ושרמ הל אקפנ אהימ םירדנ תרפהמ א"יו
 = ?ויפ wn su" וריק :טייכ יומבי :וימ .טיל יותכ) ןנתר

 DO הירדנ ןיויפמ הלעבו mas הסרואמה (ny (:ר'ע
 Lom יד (m אינתדכל היל יעבימ ףסכ ןיא יאהו

mהאציו (ב'לה איפ  oonףסכ ןיא תורגב ימי ולא  =" 
 = = ד"ויב ןיא ארק 'תכדמ אניבר קיידו תורענ ימי ולא
 = = ןיהו ואל היל ןנישרד vv אלב son ןא בתכ אלו

nni]שורדש בורק רתויהו  [isומכ  jitם פ"לב " .= 
 = = טקנ השרפ'פומחנמ הל ןיא 'פ ר"כיאבו'ב s ע"יעןה
 =  תואמגוד'יא םשו"הל maps 'אנש מ'כ,,,ללכהיול 'ר
 = ןודאל ףסכ ןיא ואל, [כ"מבוח"ל פ"ס ר"בב"ייעו .ש"ע
 אינתד אנתיאהיכו ,בא ונמו רחא ןודאל ףסכ שי ןיה הז
 הלשירשכ yt אלא יל ןיא G2 'קיו) הל ןיא ערזו
 ערז 'יפא הל שי C םא mop ןייע הל ps bo ערז
 LL 'פסותו ג"ע ט"יד ב"לה ר"פ wp" 'ורי 'ייע] ,לוספ
 Lo הז [-ןייא 'ע ליעל n וערזלו ה'ד : Yo 'שודיק
 'בותכ 'פסותה ואיבה ה"יחא] ,ל"קז לאננח 'ר 'יפ
 וריכזה ןכו האיצי v ,'ד 'ודיקו האיצי ^m :ו"מ
 .D ינאו, םשב התווכד האיצי v םש 'בותכל י"שר
 ,--[ש"ע םנח האציו ה"ד :'ג "ישודקב ןכו "יתעמש

Lo 45) mora נושאר 'כלהב ודקדקב חומ ול' pw 
 ימבי יורי  wbהתיה הדותה 'פ 'וחנמבו +ג'ע ביד אילה

Lo QC הנמ) התרומתו הדות דלוד 'מגב האב" 
Lo תודמה לע petuo ps יולל ול רמוא יבר ןהיתשב, 

 (.'צ ביב) הניפסה תא רכומה פ"סב תותשמ רתוי
PAD ה האב הדותה לכד ג'רב ארמימה לכ ןכו' 

 יוחנמ) תוירבדמ השש ןהש תוימלשורי ? CIאנקסמו
 ה"כ םילקש םירשע רציכ ווה ןיעבראו ןתאמ הנמ
 םילקלש םישש אה םילקש רשע השמח םילקש
 הנמו ןיעבראו ןתאמ אה ןירניד העברא לקש לכו

> wwmp לש nm bw אלא רניד האמ אלא וניא 
D. דבלמ תותש וילע ופיסוהו רניד m היה לופכ 
| nex ייפב ה"כ ה"יחא] .ןיעבראו ןתאמ ןילועו ןרקה 

 כ'ג 'ייע םש ב'בל י"כ  voל"נה 'וחנמל  bpהוש = "
 .[הז 'יפל  ps'פב אמינ אלמכהתרבחב תעגונ תוכלמ | = <

 (:חיט יוכרב) םידבעו םישנד'מגב תחאכולכאש ישלש
n'p זמר 'אומש 'קלי ,יל תבש .ח"כ ק"מ :ח"ל 'מוי my] 

 'ייעוה"לתש זמר 'ילהת 'קלי  v Tyט"לה ג"פ 'מוי
 :א"מד  rx tU psp.[ךל ןכומב  ^b-ויהש

 לאומש לצא אהי אלש ידכ ךכ לכ וילא תורבדמ
  prהקספנ אל ןיידעש יפל תוכלמה לבקיו

 ל"א אינת .לואש תוכלמ הלח אלו לאומש תוכלמ
D. תחא אלא תעמש אל התא עשוהי 'רל רזעילא 'ר 
D. ba ס"טב הברה ^W הדנב] עברא יתעמש ינא 

E 

b. 
M 

M. 

ONT NES EP 0 VO Fe RT APP ATLETI 
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 בלק

 וכיראה M רצ ןעידוטש .שעגסנאיגילער רקיה

 ,רבדב

 siebzig ןיִטְכְתְפֶא ליצ) ןיִטְנָתְפֶא = ןיִטְנֶפִמֶא
 יל הפסא ונדמליב (508000%% ==

 יתיל ןכו ,יתיל ימוחנתב זייט איי ידמב) שיא םיעבש

 ודריש שפנ y דגנכ ייא ןכש von זמר ידמב םש 'קליב

Cb»לארשי לש ןיטנתמא דגנכ םיעבש המל  
 131 (y המירצמ וניתובא ודרי שפנ םיעבש לש
 «pi 5'5y3 3n ה"יחא] .ןיטנתפא א'ם (ב'כ ^
 ונינע .י"לבש ןיטכתפא ל"צו תועטה די התיה וב
 'תקיספב שרופמ אבו תותלאשב ונשי ןכו םיעבש
 ודריש (wc םיעבש דגנכ םיעבש un" קוספה לע
 «t (' ןיטכמתפא ל"צ ןיטכתפא  ל"כע .םירצמל

 [.טמשנ

inl) *ומוקמ םש יכ 'ג םא 'עב הב ונרבד רבכ  
 אצמ ומצעב וניבו וא דחא קיתעמו

 ןייצו םא 'ע תביתכ רמג רחא ןואג יאה 'ר תבושת
 (.לע לעד ןויכ אתשבשו םא קרפ רחא 'עה םוקמ

 שי לבא הז ןודאל ףסכ ןיא (Geht, niehts) ןיא
 'מגב התתפתנש הרענ 'פב רחא ןודאל ףסכ

 (DU ןישודיקד ג"רבו Cro יותכ) ותבב יאכז באה
 באל אוהש ןלנמ ףסכב (ב'לה ביפ יוריקד יורי .יד

 ידכמ Rb ןיא םנח האציו (Ut aes nn) יאנש
 עמשמ ףסכ אלבר ןניעדי ps com האציו בתכ
 ןיא דמלל אלא יל המל אנמחר בתכד ףסכ ןיא
 ףסכ שי לבא ותושרמ האצוישכ הז ןודאל ףסכ
 ^C יודיקו םש יוחכ) אנקיסאו יבא ונמו רחא ןודאל
 תבה וזל הל טעממ אק התווכד האיצי ארק יאה

sowתושרמ האצויש םשכ 'יפ ,הישודקב הכזת  
 הדוע יכ היבאל nsnm האצוי םירוענה ימיב ןודא
 ןיאו םירוענה ימיב האצוישכו האצוי הניאו הנטק
 ימיב mis תושרב האצוישכ ךכ ףסכ הינודאל
 אל wm ןנישקאו .היבאל הישודק ףסכ םירוענה
 אל ירמגל האצוי איה ןודא תושרמ התאיצי אימד
 באה תושרמ התאיציו םולכ תושר ול הראשנ
 vob" תושו הב באל ראשנ ןיידע ןישודקב
 ירמגל הל אקפנ רבכ אתלמ אהימ ןניקרפו הפוחל
 רחא תחפשל ותב רכומ םדא ןיא רמ רמאד

nons] mesתיל ' msאלו 'ותכב אל 'שלה  
 ט'נד א"פ 'ישוריק 'וריב 'תיא ךכ לבא "ישודיקב
 הנושו תושיאל ותב תא םדא אוה רכומ ינת ג'ע
 אל לכא תוחפש sns תושיאל הנושו תוחפשל
 n] יישודיק ילבבב ורוקמו .תושיא רחא תוחפשל

 ול החיה הפיו n'bni'2 :םרתופו תואהסונ יתש דדצמ דוד חמצ לעבו .ליינ px vop aem רייטב זמיר לש ייפו ('
 .םא לבא ם"יטב עיפרשב לבא ר'יפרב ןוכנל הייכ )* ,ותקיתש



 תונוא 'הו םינזאל תומודש האירה יפנכ םה ינואו
 ס"שב 'כזנ ןיא הז םשו .ת ו מ ו א יתשו האירב שי

myי"שר  n bmונייה  "mגוסב .א"בשרה ". 
 mm טנבאב היה תומוא ב'ל., ויטק מ"עעב בתכו |

 הארנ דעבמ pub ר'שהש quí ןאכל ומקעמ
 טילשה ינפלמהאצי הגגשכו "האיר לש המוא'שלמ

Uaל"צו ול העריא תעטומ  m5יורי "ייע .תומא  
 .[וב היה nes ב"ל טנבא b" ר'קיו :ד'מד ז'פ ימוי
 בלול 'פב אנ העישוה אוהו ינא Geh יִנָא=) ןא

 ביתכדכ םירומא םירבדה p Gm^ יכוס) הברעו
 תליגמב ןישרופמו רצ אל םתרצ 555 Ce יג'ס ייעשי)
 ה"בקה רמא C3 £2) gw ירחב עדנ ףוסב הכיא
 ייליחת) הרצב יכנא Cop ל"צ) ומע ינבל יתעבשנ רבכ

(OUS aeהרצב םהמע אהאש אוה ןידב  nnיכיא)  
(CU(יה יזילק יילהת) ימאו ,ונימי רוחא בישה  DR 

 לאיגדל הליג ףוסבו ינימי חכשת םילשורי ךחכשא
 ץק דע pen ץקל ךלרוגל דומעתו ^G 27( ד"הה

onmינב תדבעושמ ינימיש ןמז לכ יעמיל  
 רמא דודש אוה ינב יתלאנ ינימי יתלאג םידבעושמ

inso non)העישוה ךידידי ןוצלחי ןעמל (' חיק  
 אנ העישוה אוהו ON" חפונב ה"יחא] ,יננעו ךנימי
 אוהו ינא 'ד ,'ד ob vi .ןה םייוניש הברה
 DU '513 ןכו .אנ העישוה אוהו ינא אנ העישוה

vosזמו ח"יק 'ילהת 'קליו ל"פ ר"קיובו ג'ע  
 לש ינשמבו תוינשמב .תחא םעפ קו סרג ה"עתת
 י"כבו תחא םעפ אנ העישוה והו ינא ילבב דומלת
 י"שר סרג ןכו (: ט"ס םש ס"ד (y םימעפ ינש 'מ
 םיעבשמ Ty הוהי ל"ר 'ה אנא 'ירטמיגב 'יפו ל'ז
 וניא n3^ א'בשרה וילע בתכו 'כו תומש םיתשו
 תוינשמה לכבו sos אַלָב והוינא ל"לה כ"אש ןוכנ

menםג  nov»כו ףלאב בותכ םירפסה לכבו ', 
 'סרינה ף'לא אלב םגש ליז י"שר םע ןידהש ל"נו
 לש p^ כ'ג םיאצמנ ולאה םישוריפה ינשו .חכומכ
 ר"רהמ ידידי יפמ יתעמש ומצע en" ןינעבו .ב"ער
 וה חתננ םא :ל'זו י"נ רגרעבדלאג gov לאיחי

m;יאל  mbwm mיאהו (1 רפסמל כ'ג  
 m^ .אנא רמולכ ^53 וינפלש 'נאה םע ארקנ
 אצמנ וירחא לש הול חותנה jb 'הה Dy ינא ןמ
 ונובשח ושא ואולמב דבכנה םשה תא שרופמ
 ;10 ="ה יכ ב"ע רפסמל הלוע ויתויתוא ףוריצב
 ןונשחל תולוע 26 = mm ;21 = והי ;15=ה"י
 לבא .ל"כע .ב"ע לש םשה nis הזו .ב'ע רפסמב
 יכוס 'וריב ומכ שרדו וב התיה mns תעד וניברל
 אנ העישוה אוהו CON אנ העישוה אוהו ינא :םש
 ד"פס יתבר לאומשבו .ונל 'תעושיל ךל והבא ר"א
 ןמ דחא הז והבא ר"א ךתעושיב יתחמש יכ 'תיא

 ,א"ית b^ תופרט 'כלה ז"ואב אבוה ןכו תישילשהםע הנושארה וא :ייגה 3/0 v33 )* .ו מש ריכזהש .. .ול ןיא יינה עיפרב

. 

————————————————————————————— 797—700 

"iל ל  
TR XNל  Jw 

ws. QNA . 

 ימל ןירמוא pe [עבראב א"רכ 'כלה ם
 הדנד .ק"פב "Ty אבי שדוחה תא ה
 םולשבאד 'מגב 'טוסד ק"פבו ,(:'ז) רזעילא 'ר
 ימש ריכזה רובעב ןב 6' יל ps [רמא יכ]

 (oe ביתכהו ןינב והל ווה אלו Q^ n^ va) יאומש)
 nn תבו םינכ השלש םולשבאל ודלויו "כ הי
 .תוכלמל יואר ןב היה אלש ימידבא רב אדסח ר

 םייונכבו .תוכלמל ןוגה ןבסש'טוסבג'ונב ה
 עמוש יניא,ז"טוכרב אמגודל ס"שב דואמ הברק

 ה"מה"פ 'טוס .(ינא ןיא ומכנעדוייניא :ז"ֶצ
 ןיא=) ןמאנוניא :ד"נ "טינ .הפצמ *

 ,'כו השענש ןיד וניא .,ה"נד ו"פ 'יזנ 73 4
 ה ניא :םשו .םייקתת אלש ןיד וניא ג'מ ו"פ 'ט

 ג"ע ז"טד ח'פס ב'ב Uv .תמייקתמ eU) ןיא=-)
 הטרסיא איה הגיא cp ח"מד rb "טיג "ו 1

0 ? . 

-—-. 

 .ןירזוח ן נ י א ש ולאו ג"מ ח"פ 'טוס .(!הז

 (הניפסה תא רכומה) פ"וב ךינואמ אננ

 בישקמ ךניא םא 'יפ ,6:א'יק 2 [ןי לחונ ש

 הטמ mmn אלו אנניח 'ר ירבד ריפסתש דע ךל
mcינא א'פ ,וירבדל |  qusומש ריכזת אלש  

 ,יאנואב היבתוא יכ :ה"ק 'ילוח ןכו ה"יחא] .םלוע'
 n ךל רמא םא ה"מפ ר"ב ,ינוא יזוזאל .ח"ל םש"

sem v:יבורפ ךל דיתע ןיירת שוחית אל  "y 
 ןזא הליאשהנו — y ךל qo 'קליו 'נ רתע 'ע
 .ט'ס ייטיג Qn y y .'ג ," 'ואוקמ ומכ) יל כ ל

 רטפ (y^"y אבצחד אנוא mp תבש .אקיזד אנו
 .(תעלבומ ^ ms ךנדואמ ומכ ךנואמ ב'א) [

Coungenlüppehen)*3האירהד 'מכב ידדהל ןכירסד  
m» ^p Gra *ה"יחא] .(ןרדסכ אלש)  noi 

uSכלה ' ^D meseא"ח א"ית  "xר"ע ד'נ  
qum DESופסותמ לבא ' "nz "buאכ"שרה  

 bN^ בר יפמ בר הלכק [[רדסכ ל"צש m ונ ם
 ידדהמ יקרפמ ןרקיעו עצמאב ינוא יתרת יכיר

 םע C הנושארה וז ג'ע וז תוקבד םא כ"שכו'הש
 אדחד ןויכ ובתכ םינואגהו הפרט יאדוד תישיל
 |y" התעברמו הציברמ איה nmn לע הכ

"Dע'ר םש  [iOתפכא אלו  jbאכרס יאהב  
vmםייחב המהבל 'תיא ןכו והיתעיבר  "bM! 

 ןכו ה"יחא] .הרשכו Ten ןקחד ןכירס אלדב-
NDט"נ םש ,האירל הל תיא ינוא 'ה .ז"מ : "מ : 

 הלעמ לש אנדוא ומכ אנוא e" .אנואל אנוא יב

^ M » 

E 

(S 



 y ןהש תוינואה DM ויכ קוספ T'p יליהת 'דמבו
 pma" ןכו «p לכב ןהילע ןיביתכמ ןהש לארשיל
 "אתינוא ןיחלשמ ןווהו .ט"סד Te 'וינעת el" "יא
 ' בתוכ mm yos Cp ר"כיאב ןכו היתיב רבל
 | vba רכמה רטש ונוא b^ .('כו היתינוא חלשמו
 - ע'פדבו pony לש תיתימא "ג ה"כ] ונוא ותוא ןירוק
 .'יטינל י"שריפב כ"ג "א וניבר לש 'יפכו ש"ע ס"טב

ovם"בשרו  zbב'ג . qoינוא לע זמרה ' 
 r קר "שריפ םש 'ישוריקבו quei ,ט"מ יישארב

 / - ,[רטש
qw 3יפו " pgס'לכ  ;abgemüdetyY qpעילב  > 
 aw ונייהו üchzen מ"לב חנא ומכ ^o ,ט
numאתנוא ס"לב תּונינא  (Trauerהקפמהו ןנואה  > 

 | תיבב איהש ןמזב השאה 'פב ne לגה תא וילע
 < ח'מ ח'פ 'יחספ ןכו ה"יחא] ,6:'צ «no הלעב
 ow" 'גינח sm ברעל וחספ תא Pu לבוט ןנוא

xoשדקל הליבט ןיכירצ םירופכ רסוחמו ןנואה , . 
 - .בירקמ וניאו (םישדקב) vas pns א"מ ב'יפ 'יחבז
 ipia :"^ ק"מ .מ"צ "חבז :ב"י 'ירוה :נ" 'מוי

 «Lme ^B 'ורי .לכוא וניאו qns בירקמ ג"כ .י"ק
wmםימעפ הברה הנשנ  qnsתָנָנוא הבקנהו  = 

 ויה אל : b 'ירדהנס pins לעפהו i23 'ובותכ
 = .בלב אלא תונינא ןיאש pons אלא ןילבאתמ
 L'"p pins לארשי לכ vm .ח"עד crum 'ורי

CoDגינח ' g^תרצע ףא ה'ד ]. mwהליל  > 
 = ,6 ט"צ) pv לובטד ג'רב ייחבזב תונינא mov אל
 ..?ט'ק 'דהנס .תונינא תעש :'פ 'שודיק ןכו ה"יחא]

"yר"מב  DW n^»תונינאב בשיש . "Yרדחנס ' . 
 «.wm הרות הליל תונינא ןיאש .כ'ד א"לה ב"פ
 L^ "y תונינא יניד .-- 'כו הרות תונינא ורמא
 | ינאב יתלכא אל [ומכ] ייפ .[ה"עשו א"מש "יס
 Lem as םש) ונוא תישאר ^O 2 "30 ןנממ
 Lombe ימ ןנישרפמו .(:ג'כ) הדנב תלפמהד 'מגב
 , המהב ןמ יקופאל רוכב הז ירה me? cs voy הוד
 (TUN .תומי cw voy הוד ובל ןיאד ףועו היח

musהנינא םשה ןינעה . "vוהיו םש 'ירדהנס  
 x יאמד 1 .הרותהליל תנינא .ה"לד ז'פ 'יחספ
 ₪ ,.האמוט ןיב המו הנינא ןיב המ ר'ע א"כד

aen WM ם שו 253 תמל אלא הנינא: ps 
 ,ה"ספ ר"ב .הרובק תעש דע התימ תעשמ הנינא

 .ומצעל הנינא איבהש ןנוא  "Ub.הנינא 'חיתפ 'כיא
 :ר"כ 'וכרב הזה ןינעמ םגו ,ץוחבמ 'ליבאו םינפבמ

> mmy אנינא ,ב"יק יילוח .יאתעד אנינא ,נ"כ ב"ב 

 .ג''ל

 ג"פ 'וירוה 'ורי .היוצמ הניא הנינא היוצמ

' oy 
; MUTA 

 לש ותעושי לארשי לש ןתעושיש תוארקמה
 ,יקזחי) ינאְו ('א ,ימ יימרי) אוה שרד הז ןיעכו .ה"בקה
 רופא אוהו ז"כש זמר 'ימרי 'קלי y" ה"בקה לע +יא ייא

"ptsלוכיבכ  ammהלוגה ךותב ינאו התווכדו . . , 
 JN D^ DU 'כוס תופסות 'ייע אוהו ינא לוכיבכ
 33:5 וילעש שרד ךה 5/2 אצמנ ב'ער לש א"פבו
 איה mms 'חסונ הכיא 'ליגמב ונינפל לבא .וניבר
 לש ורמאמב ה " ב ק ה ל ע ינא הרומ ןכו .ש"יע
 ןיא םאו ןאכ לכה ןאכ ינא םא .ג'נ 'כוסב ללה
 4D י"כב תיתימא 'סריג איה תאז ןאכ D^ ןאכ ינא

ow D "yרעה ו"פד ' Jn 
DIN GUN CY CONO NOיילב "יפ  

 6 3 ov הריכמ רטשו הריכמ

(das Kaufen, der Kaufpreis, Kaufbrief. 

 'מגב [ןיטיגד ק"פב] תבשב "פא ונוא וילע ןיבתוכ
n^יטיג) רמא  Cnא"דב (:'ו) ןישודיקד ג"רבו  

 הז [ונוא וילע בתכ לבא] www וילע בתכ אלשב
 הז איצוהו] Cop 273( תמש ימד ג"סבו .ורורחש
 תקזחב ומש לע תואצוי תורטשו תונוא .[ונוא תא
 .C ינואב םהינש ,(.ב'ג פש) באל wow 'מגב םיתבה
 )300 'עב ה"כו 'מא 'דב ה"כ) nns ימיטבו תחא
 ה"יחא] .(ב"פר) wm ann nmm ץראהוב ר"בב
 :נ"מ "טיג .ונוא הבתכנ :ח"ד א"פר מ"ב 'ורי ןכו
 יל ןיא ונממ חרבתשכל . . . ונוא יאמ : ה"פ
 ע6000%) סיסויתסימ :א"לד ד"פ'יחספ v̂ .ךב קסע
 i'y ס"ד א'פ 'שודיק 'ורי .ינואכ .(הריכש ^5
 העש דע הנק אל ינוא ול בותכל תנמ לע ףסכב
 הנואה תא בתוכ ימו ט"עפס v . . ינוא בותכיש
 ^n הנואה לע דיעמ ימו הנואה תא בתוכ א'ה ד"וי
 ה"רד אתקיספב תוימיזו תוינוא wm] לע ריעמ
 ,טימ יישארב) החולש הליא ילתפנב ר"יתבו (,א'נקד)
 "5 לכב ה"כ n^nw] .C אלקחד אתינוא (א'כ
 כ'רר 'קיספבש עדו Uy ס"טב ע"פרשבו ,ר"פדו
 םשב ב"ש זמר bv" 'קליב ןכו תוינוה w^ םש
 תוינונרא N^ א"כק זמר אציו יקל 'וחנתבו 'תקיספה
 רעבאב המלש ר"רהומ םכחה ברה ןקתל הצור ןכו
 אתקיספה אוכמב ^p "y" נ"כ הרעה םש 'קיספב
 טילשה ינפלמ אציש הגנשכ הזו 'ה D^ א"י רצ

Dרחשה ע'מב לבא .םיסופדה תגנש רחא ררגנ  
 (ןיקפנעלאמס ץרפ ר"רוהמ םכחה ברה רואל ואיצומ)

mwתישילש  xםכחה ברה ןיקתה ט"נ  ^ 
 'קיעש ל"ירהמ תרעה י"פע ומצעב רעבאב המלש
 ש"ע ר"פד חסונ יפל וניבר 'ינכ אתקיספב "נה
 ab ובתכנ now המכ ד"פפ פ"לק 3/33 'יא ןכ תמאבו

 ,כזנ שבתשנ ר"ב יזכבו תחא ny ואב םינב םינש ס'טב ע'פרשב לבא ר"פדב (nos ב"ה דייל ya י"כב ןוכנל הייכ ('
 קפה wp םש יישארבל 'ב יורי יגרתה יחסונב היכו .קלחד יצקבו :pm) ס'יטב ייסופד יצקב (? .תחא םינואב םינב םינש

 "!i םש

0 a 

vp 
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 SRODIOO VP ןיִא ד"ע ר'נד ו"פ ^0 'ורי ,ינולפ
 ID '"p ps" ומכ 7" sb3 ןָא cm .(איָה ןיכ
 לזא תא !JN + » אכה ביתי תא ןִא 'חיתפ'בר 'כיא
 המ התנע תתא ןא :העו שי 'פ ר"להק .ןוהמע
 הברה ps"  .'כו תומה ךאלמ יתא ןאו הב תיא
 :א"ק תבש .ז"כ inn 'מגודל יייע ילבב ס"שב

 ]5 ק"מ :ו"צ bw" .ז"כק

c5» pw?ןיה=ןיִא  Ga, jawohl!ומכ  j^ 
 הברהו רבדה תתימא ovp לע הרומ הלמ ירבעב

 ןיא ןתכאלמ ןיעמ :ר"כק תבש לשמ ךרד לע ס"שב
 me שמח .ז"כק םש .א ל תרחא הכאלמ ןיעמ
 .אל ינירחא ידימ ן י א ינה :ם ש .א ל יפט ןי א
 יח"צ מ"ב .אל ארקיעמ ןיא אתשה .ה'ס 'בותכ
 ו"ד i'b ^233 "Y .התמ הלאש ןדיעב ןיא אדח
 ז"טפ תבש 'וריו :י"ד Yb Db ןכו ,ןיא ל"א ג'ע

 .ד"ע ו'טד

CENEאהיא ,אָקֶא ,אָה ףוגה ייוניכמ לצאנ) אָניִא  
 -er, derjeni אָניִא .אָּגַא ן"ונה תפסוהב

geע"ייע  unn onsךיראי עצב אנוש .אוה לש  
 )"3 ^w םש 'גרת 3a יייע re ,ח"כ יילשמ) םימי

 (דימ 'ב) לאינדב םיבר 'לבו .אימלוט ינשד אניאו
 'ירוכבהו 'מורת b^ 'ירוכב 'וריבו 408 איכלמ יד
 [והא 'ע p par ^s" ונינפל] ןונד (:ה"סד יח ,'ב)

^b pubןוניאד  possהבקנ 'לבו  qwה"יחא]  
wmןיִנה ,ןיִנַא תירוסב ומכ  Cpיורי  ^p buo 

 רכז pm) ua Cp דוע "עו ןיניא ןיליא .א'עד
 pag] ומכ pow ם"לב

 הציחלו השיגנ ןושל ירבעב m לעפהמ) הָאָנְוא *
 ונממו Y^ o) יקזחי (y הנוה ליעפהבו

 : ט"מ מ"ב Bedrückung, Uebervortheilung) האנוא

 P יייע 'כו םירשעמ ףסכ עברא האנואה 'נשמב
 npo2 האנואש םשכ 'גשמב :ח"נ םשו .תותש |

 ונות אל ר"ת םש 'מגבו .םירבדב האנוא ךכ רכממו
 התא רבדמ בותכה םירבד תאנואב ותימע תא שיא
 ד"פ מ"ב v" ,'כו וניא וא 'ירבד תאנואב 'מוא
 האנוא ול ןיאש תנמב ןתונו אשונה לכ vy ט"ד
 D מ"וח ע"ש y" האנוא תוכלה .האנוא ול שי
 ליעפהו לקב קר שמתשנ הני לעפה מ"לב .ז"כר

enimלעיפב כ"ג רומלתב לבא  : ysלַעָפְתְנַב  : 
msmט"מומ"ב מ"ר לע הָנּואְתִמ :לֶעָפְתֶהְב 'וריבו : 

 תא הנאמה :ט"כ םש .ינתיניאש המ יל ןת :'נ
 ?p .רכומ הנאתנ חקול הנאתנ :ז"מ םש .-- רגה
 הנאתנ ימ Yb l3: ,'כו רזוח הנאתנש ;'נ

wr) הצקש CD ^b תעדה ינינא :ג"ק. "nob 
 תינטסיא ירידל $^ םש ב"בב 'פסות 'יפו רבדב
 ס"לב ותארוהש ןנָא 'למ אלא איה אלו [9006%]

 .[האלנו חרט

 םוקמה לע הלאש ןושל ינורמוש 'לב) qs "שש
 ילבו ?wer, was, wo רבדהו man וא

 .(הרש ןא הרש היא 'גרת wo, da^ wo) הלאש
 ןאל בס ןהה ד'ע ב'יד ב'יפ 'ומבי v^ ןכו ה"יחא]
 ד"מד ח'פ 'מוי v^ .ךיל ןאל אתבס .mmn ךיל

mpןמ ןא ל"א  mmל"צ  jbןא  mnהזיאמ 'מולכ  
 ר"קיו .םימעפ 'ב ןיד אוה המ הז םדוק "אד ומכ
 תא יחמ תאד ןא עפשמ תא ביהי תאד ןא ז'כפו

 .(קדקדמ

NONUפ"לב)  awע'לב  Geh Ubינא ומכ  
 מ"ב .5 "233 ךוגכ ם"שב הברה ירבעב

 אנא ^i ק"ב .אניתא ND ףסויד 'ערזמ אנא .ד"פ
 אנא :א'כ 22 .'פ מ"ב .ארח ינש תאו אדח יאנש
 ,יקסש ע"יע .יקסיש גילפ תאו יזוגמא אנגילפמ
 קליח אל אנא .ט"י cen .אנאירמא יכ 12 :יב "לוח
 אנא :א"ל 'יכרע .קלח 'ע p .אנעדי קליב אלו אנעדי
 ,'רוביעל 'נתיחנ אל אנא 'כו הקורי ליכא םידק

wb peיע .יייע 'כו ארונ ןיחש םידק אנא "יל  
 רגנ רב אלו אנא רגנ אל אנא :'נ Uy SN ןחש
 רב ואלו אנא אחבט ואל אנא ou "ילוח אנא
 אנא האמיכח אל אנא :ה"ק "יחספ .אנא אחנמ
 דוע (Nus 'וריבו .זח 'ע y" .אנא האזוח אלו
 אננאד Ty ח'פד ד'פ pn àv קויחל אנ ג
 ןדידב ןנא .'ח 'וכרב .ןנא ץובקהו .אתנידמ םילשמ
 'רמחו ארשבב הל ןנירבת ps .ד"מ ,והדידב והניאו
 . . 'םינ שיחרתמ  אלד ןנא .'כ םש .'כו ןותא

wp psןנירעצמ אק ןנא < . ןיצקועב ןנינתמ  
 .םשה תשודקא ןישפנ ןנירסמ אל ןנא . . ןישפנ
 y" 'כו ארמנל 'דוגב אתכיס יכ ןנא 3 'יבוריע
 יכוס v px" אממיד ילעופ px .ה"ס Db «B ךס
 sw תעלבהבו .אכה ןאמ אכה ןנאד :ה"נד ה"פ

à? 33ח'פ 'מוי  ibnןנ המ .ה"מד  ..po"p 
 .ןימייק ןנ יכ אלא

 לא י"לבו qw ס"לב qw 'רמוש 'לב) ןא ג "₪
 = "YU" ;אסמת רבע ילב םא ומכ

 ?wenn es ist, ist dem so) איה םָא D^ יא ןיא==יה

 תלגרומ הלמ יניאו ןיא ps םא לש av 'גרת
 .(איה אל ומכ וא הימתב איה DW ומכ דומלתב
 | יוריה אובמ 'ייע .'ורי דומלתב לנרומ טרפנו ה"יחא]

 רכומהש העשב «T ט"ד ד"פ מ"ב 'ורי ,'כו חקול |

 הגואתמ חקולהש העשב שמוח דע הנואתמ הנואתמ

 .תותש דע הנואתמ

 'וכמ v Ay" ז'מד ה"פ "טיג v mp "ייעו ₪
 ןיא .ה"לד ב"יפ 'בותכ v^ .רמית ןיא :א'לד כ'פ
 רבג יתא ןיא עלב 'פ הבר 'כיא ד"מ .אחישמ יתא



 סריגה 'ינעתד הז ןואנ יאה בר "יפו ,םיניכ יציבו
 (DN ריזנד mw המוד ול איבהו אבניכ איה ךכ
 "ש יו .םיצרש הנומשב םירומאה םיניכ יציב ןהש
 .תעלות ןנישרפמו אכינאיםינושש
 "איי ח 'ר («Go ם ד ה יוסיכב ןניסרגדכ
 - .רקיעה והזו הינתיכב אכיניהיל ליפנ
 -ייכב לבא .ר'בו ^vb Y י'כב ןוכנ ה"כ הייחא]
 bm" ןואנ יאה וניבר "גלו אבינאו Di ג'ג
 ' אוה ךאבינ תויתוא ךופהב אבניכ noo 72 ל"
 ' הארנ יל pn .שאר לש םיניכ יציב eu ע"ל
 ?LORD וא אכינאי תיתימא 'סריגו ,רקיע ןורחאה
 " ר'בו ג'נ .ב'ה ,ד"ל a^ 3r "i וסרג ןכ יכ ף'כב
 = ךורע "5 לכ ופרנ ןכו .ח'כ bina" אכיני 'תיא ןכו
 .Dh ס"מ 'יסופדבו אכיני 'עב א כי ני ילש
 " שרופמ ,ma י"כ לכו ר"פד 'ע םייס אכיני 'עבו
 " .ף"כב יסריגה רקיעש הארת הז לכמ "א כ ג א יעב
 ' יאנתיכב תעלות &'53 אַכְנִי םעט תארוה ןכו
 " תעלות אביניא ine "wp ל'ז י"שר 'יפ ןכו
 " ,Motten ש"ניימ ל"צ ז"עלב ש"ייט ןתשפ תלכואה

teignesןכו  ^bאידהב  ownתעלותל :אכיניל .ח'כ  > 
nounינעתבו .א"יניט ןירוקש רמצ ידגבב " "pw 

"eאביניא לזו ךורע לש ןושאר ייפכ כ'ג י"שר  +" 
 T. [Nisse, lentes] ז"עלב אנדניל אבנא יכ א"ל תעלות
 = vnb י"שר y םיניכ יציב qm 'פסותה וזעול ןכו
 < לילעב הארת הזמו םיניכ יציב ה'ד :'ג ז"עלו םש

 " .[םהב שמתשהו וניבר ירבד האר ל'ז י"שרש

 = תואו y Frueht" ירפ N2N: 'יפ) N22N רע
 = היבנא U^ /m) ^ לאינדב (תפסונ ן"ונ | =

 = יי pn סלקנוא yr ה"יחא] ,בר וירפ b^ ,אינש
 = D'b ןינובנא ג"פר ר"מבו .--ב"י ,א"ל בויא 'גרת ; ג"כ

"yאניבלא 'ע ], E 

 / קפנא ומכ אוהו ambiga ר"לבו 2338 ס"לב) 2338

oposתותשל לודג ילכ "יפ =  L3 
  (grosses Gefüssג'סב לטנא ,קפנא  npimםיתבה |

LPBN נכנא איקטופקד, NDIYEN ביתכ CD o2) 
 .הרות לש תיעיבר איה וז לטנא [ D^ DIN'ודיק ןכו -
LB י"שרו (EON ע 'ייע) אגבנא' c5 יתשיל .'ע 

  iovב'ה 'ע י"כ םגו .םהיפב רוגש ויה קפנא ןושל
 .ייסרפ 'שלמ ישוריפל היאר הזו גפנא ונלש 'עב סרג = =

4-- 

LI 
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NIDN *35 23 (הזל םדוקה ךרע תארוהמ)  
 .ךתינוא :םש .םודאד אכלמד אתינוא

 ארוש לע "Cro "מע) ךנא שרד ג"לפר ר"קיו
Amas 

 קלחב «vy םש Qvo) ןימינבב ,wy םש) ונוא *
 ^jj ,'ח ,יא ה'דמ הארנכ דול ברקב ןימינב

 יכיא 'דמו הנשושכ m ר"שהש ןכו ה"ל א"י 'ימחנ
 (.ביל ייכרע (y" ,'ד יליגמ .ונואל דול :השרפ 'פ
 עשוהי תומימ mn תופקומ םישרחה איגו ונואו דול
 ונואו דול .ע"ד א'לה א"פ יליגמ 'וריבו om ןונ ןב
 ןב .בקעי ר"א :א"יק 'ובותכ .םישרחה איג ןה ןה
 םעפ ) ןילימ ה ש ל ש ונואל דולמ יאתסוד
 שבדב ילוסרק דע יתכלהו ףשנב יתמדק תחא
 ינואו ונואש 'יתפומ היאר הזמ .םינא ת ל ש
 ז"פ תיעיבש 'תפסותב ונינשש המ הזו אוה דחא
 תואחסונ ןייצא םשש ינויתיב 'ע 'ייע SYN IUS יגפ
 תיב ל"צש ל"נו ינוו ma ,ינאו ma ןכותבו תונוש
 C רעגידער 'כחה לש תמא ירבד ןירכינ הזמו .ינוא
 [U»l L9] אינוא ma איה ונוא vy םשש רעישש
 ריעה הרכזנ י ג ו א קר תיב אלב ןכו .םייברע לש
 דבעה תא רופמל) רופא ינוא .ו"מד Te ןיטיג 'ורי
 .ש"יעו .אכירצ סירוכרפא ירש (* pubis (חרבש
 ינוא שיא היננח ארקנו היננח היה תאזה ריעה ןמו

my ix? Hn»יאבה 'ע  

GNDINO NOD *"ארומאל יטרפה םש) איינא  
 ^ ינת :א'סד א"פ הלרע v" (י"אבש

 איינוא "יא ג'ע ג'ד א"פ תבש 'ורי .אינוא עשוהי
 לע סחוימו ינוא ריעמ היה ילוא acus vy םשו

 .הז ינפלש ע"יע ינוא שיא היננח ow המש

 Ch bbs ייפ wzy ,אָּביִנַא ל"צ) C אַבְנָא
 רזגנו Flachswurm ןתשפ לש תעלות

 אבניא ש"ת Flachssame) ןתשפ yw ̂ פ"ל ןמ
mmn(.ט'ל ריזנ) ןינימ השלש 'פב תוריזנ םתסד 7033. , 

 תוינעת רדסב ןיעירתמד 'מגב אבנא יכ היל יזחתימ
 --'מ י"כב לבא ,אביניא יזחתמ w^ םשו :2'2[ ולא

"unb. — :YD D"ככו אבניא יכ '* Sיזחתמו  
 ג"רד אה ןוגכ םיניכ יציב B^ אבנ N'D ,[!אטיחכ
 'מ י"כ 'סריג ןכ] םייופטה Crp תבש) םיצרש 'ח
 [ייופט 'פדבו n^p. םש ס'ד 'ייע ןייופטה תבש

^ 

cnm )'קפס וב ליטה ויילק אניטסלפ ורפסב רעמיור םכחהו םוקמ הארמ ילב ןכ ןייצ ג'יקתת אניטסילפ ורפסב דנאליר  
p»בותכב היה ורוקמש ערי לבו דנאליר לש 'יפל רוקמ אצמ אלש ' bn "ייע 1842 566 גנוטייצ עשיללאה ע"מב )*  ] 

 \  'תאצמ הבושת הילע ןיאש ייארו םסירטפיטנא ל"צ קפס לכ ילב )? .ט"סש .אינש .טימש £7 אניטסילאפ ןהאזניבאר
 = .ימלשורי לש סירטפיטנאו ונוא הגה qm 63906, "Aveva pis תוכומסה םירע יתש ןייצש (ו"טו רצ םש) דנאלירב
 אביני 'עב לבא אכנא יעב ירופמ דועו וסרגש םינפב ר'יפדו יזכה חסונ vy אכינא ya הלמה רדסל היה בוט רתויו (+

 .תייבב כ'יג ייסופדה i" אבנבו



 ןכו als by uno תועירי לש r תוכירכ

 Bündel = ול"יצרפ ןקתל ל'נו ר"פדב ה"כ ה"יחא]
 י"כו ולינרוט 'יסופד ראשבו fardello הכירכ ט"יאלב
 ל"צו ס"מ יעצמאה p רדעהב 2^ תואו ולנירוט ג'ג
 v3 י"כ ןולצרית ד"ל י"כ ;ולצרות ו"ו י"כ ןכו 'צ

pn» +ב'ה י"כב 'יאש המו .ולצירת ב"נש  
 תוכירכ וניבר לש p^ .-- ולנרת תחת ס"ט ולכרת
 היארו .'זנה מ"טשב Cp ל"ז m4 ירבד םה 'כו
 םגש הליבח התארוהו ונמשרכ י"ל הלמש ונישוריפל

^b 5n wsםכחחו .תו לי בח  vpn iesתלממ  
dgfovobOov navליעל ונחכוהכ  ^pןולקוריבמא , 

"ewתוארקבנא ןושל לבא ,םיסופ לש תוסכמ ונינעש  
 רחא ןינעב גגש ןכו ,איה הנגשש הארי םילכ לש

 .[ךיראהל ןיאו ב'כק מ"עב ר"יש לודגה ברה

 בוט רתויו .ןטק .טעמ 299 ע"לב (b^ דָגְנִא ₪
 klein, wenig) | פ"לב גדניא ומכ

 ה"יחא] ,אנקיחרמ המכ Gn ןיקזינה 'פ 'יטיג 'כסמ
 אתספ 'עבו אנקיחר בתכ ב'רו .'טיגכ ונינפל ןכ
 [א"ס ,ח"כ 'ירבדמ ל"ר] poe אתכודמ [אנקיחרא 'ב
 לבא .ע"לב אוה ןכ ה"יחא] .טעמ b^ דגניא ל"א
 «v םגו טעמ פ"לב אוהו גדניא ןקתל בוט רחוי
 ראבא םשו ,ש"יע איה פ'ל אתסופ םנש וער וילע
 ף"ירהמ !y" .ןייספא 'עו ,ןייטופא 'ע "ייעו ,ה"יא

 rb] ש"טע

DiOIN*רשל יטרפ םש)  cen waxירדהנס 'ורי ' 
iy םשו ןומגה סוטננא :ט"ד N'b 

 ,ןומגה סונינוטנא ? DUד"פ ר'דמבו ,סנגיטנא ד"ע
 'ורוכבו ןומגה סיטגנוה  vnאוהו .רשה סוקורטנוק

 ,ז'ביר לש ורוד ןב חיה

 ל"צו פ"ט ר"צשת זמר ח'ס 'ילהת 'קליב סּוטיגנא*
 ,סוקירגא 'ע 'ייע סוטסונוא

 'ע "ייע ס"ט iy ו'מד me 'ורת 'ורי םירטיגנא*
 ,ןיטנגרא

(Engel, 9536 angeli) '022Nוכז אל םימשו  
 אמורמ ילגנאו yn (ו'ט ויט בויא) ויניעב

 nm" םימש 'גרת jv ה"יחא] .יהומדק ןאכז אל
nיילהת) םכלוכ ןוילע ינבו .[אמורמ ילגנא 01 ;יד  

aךומכ ןיא .ןוכלכ םורמ ילגנא ךיה 'גרת 0  
 תיל 'גרת .(6n ve ce ,'ה [םיהלאב ל"צ] (םילאב)
 bw" י"לב p" ב"א) 'ה .אמורמ ילננאב ךנימ רב

 ,(םיכאלמ

fre "y ס"ט poxs* 

 .וליצרט pepe שיו .ילקורב ותוא pup ז'עלב
De 3ה"ד  Ommםרובכ תליחמב  wb 

 T - [םיקשמ םה pum גב

camp c 

nb» D'NDIIN 6תואכטנא ל"צ ב"ר . = 
bees vb | =תומוחה ןמ םינפל  

 ביגשי לא ןה 'רפ ר"מש Gnnerhalb der ג
 תואטבנא יושע היהו דרבה דרי טייפ

 י"לב- תואיִכיַמְנָאה םילתכ p^ שרפמה .תואט
 הז 'יפל היאר איבהל שיו ה"יחא] כ ויל

rlילהת ' myט"וש 'ייעו) כ"תת זמר  avyןויכ  
 זמר 'ומש 'קלי ןכו .הזה לתככ השענ ל
 אוהש הארנ ילו .לתוכב nns הטירס ול 1 ט

Treppe, Stufe -הובג הגרדמ םוקמ  

 זמר ^ רתסא 'קלי 'תיא ןכו תטמשנ
mתקיפא ימל ה'ד  m3אמע לכ . . .  
pusאבלצמל קיפנ הוהד יאדוהיד יטבנא  

 ולתי ךאיח תוארל mai םוקמל הלעי דחא 53
 שרד 'ח טר פ 'ע האר ve ןינעלו .יכדרמ 1

cen haec.ראבא  Ins 

 der Klóppel 200% =-לּּבמָא = 5333 ל

m der Schelle = 3שדקמ חבזמה פ"סב םיחבזב  
 ב"ע איבמו C mob ono תלכת לש ולוכ ליעמ ['מג

rw E n pantו"לו הז דצמ ו"ל [ןהב] הלותו  
^p rmומכ לובנא  mb)לובנעהו גוזה ('ח ב" , 

"nןילבגיע ."חבזב 'יא ןכו ה  "yגז 'עו וכרע  
0mךכ . "einז"ד ו"פר תבש  T'y 

 'סריגכ לבא .לבמא quy "y ילובמא |
 הל השע א'פ מ'ב .םילכ אתפסותב 'תיא

Doa)ל"צו םירוהט ןהיליכנא ולטינ ןיאמט  
nb | =ןהילובנא ]. 

 -àwx י"לב '(  p^ תואְלְקַּבְנַא =) תואָרקנ
o4xshog = diתוכירכ  (Bündel, Packלש  

 ליכאמו לזוגה 'פב וילכ ריכמה 'מגב ןהיפתכ לע ם%
 .תואלקובנא א'ם ,(תוארקרובכא w^ םשו : די 1

nn5 לש תיתימא 'סרינ איה ךכ " ma vo 
 יכ איה ס"טו תואלקרבנא וסרג "סופדו י'כ רא

 תואל בתוכ הזיא סומלוקב mam הנושאה '
"ng 5לעד ןויכ  byםג סרג ק"ב ילבבבו  

 ךווע יסופד ונייה םהינשו !ש"יר תואב םג וי

 ('דומלת ny mono] 'ר ms 'קל ושרק
 ןילקרובמא ףילחמה +ג'ע טיד יא (Y בהזחב *
 ןילקוריבמאב ןולקורבא 'יא ונינפל] הנק ןילקרוב
 ינשילב תועטל אילפה .ז'מ מ"ב לע - 1

 'יפ .[ןולק ורוכמאב pop ו רו כ מ א איבה

 ה.

 .םו גר ת ס"טב an v3" ןכו עיפרשב לבא יישמא יפדב ןוכנל m3 (* n שארב םג v^ v3 תמאב סרג ןכו (

8 



 ד תתימאל .היארו אצויכו םיכרר ןקתל
 אקד אנוגהרפ אוההל חכשא ש"רבאר :ג"פ
 .'כו יבנג סיפת אקו ש"רבארל הויתא 'כו יבנג
 וב יייעו ,תימור תוכלמ תדובעב היהש עמשנ

 רעבאב המלש ר"רהומ םכחה ברהל כ"רד

Bb ןימ 66ץ6ק* י"לב ןּורְנְניִא =( pul 
  vusיב םיברועמ םינטק םיגדו םיגדה

nit Wein gemischtes:Garon von Salzbrühe und 

IN] אקליסד | אימ ןורכנא. (einen Fischen 
 .אוה  "v  Mangold Qiםכא .['ג קלס 'ע

 ב .ןייה ןמ ץוחד 'מגב יקלש והלוכד אימ
 :ה"ל] ןיכרבמ  ^w Denעייצ רבכו ןורגיסנא פ"טב

  iunןורגיסכא ל"צש |  i5wובשב 'מויב «
 יעיבשד ח"פב 'וכרבד אהמ ש"רה קיתעה ןכו ךורעבו

 תועובשד ג"פב לכוא אלש העובש 'מגבו ,[ב"מ (2/0)
 אמוי) כ'הי יפב 'ליכאב רופא 'מגבו  "p Gyקליפ

 יטילב ז'עלב [ verbs vb vsילוטיב ןקתל ל'נו
  ₪010 == 21068. bietolab^s53ןורגסכא 'עב חכומכ ב18

pibe םיבשעה לכ לש 'יפ יקליש והלוכר 
 ה"יחא]  my "yיעיבש 'וריו :ג"נד ב"פ ש"מ 'ורי

 וגינא 'תיא םשו .ןורגסכא 'עב אבוהו .ח"לד ח"פ
 אוה ןכו .ןורגניא ל"צו תומוקמה לכב ילבבב ןכו

mos 1355 wary א'סד ב'פ סלק 'ציב 'וריב 
̂  pp "53מ b ב'א) [םיקוחש ux ןכותבו 

 אוהו ריצו ןייב גוזמ  um Dons] ieשמא
 הלא ב"ר ירבד  "ven[ז"חא אבה 'ע םע תועטב

EEתערל)  mb ompn dr waו'עפלו  
 eine Art el - פ"לב תועוקפ ןמ

Tm בובאר ימגב יקיירותו רגנכ (Coloquinten 

E" ןורגינא ^w םשו :ט'ק nav] יצרש 'חב' 
 יקייריתו  3s(.א"כק םש סידו 'מ  ^Wנכ .ןורגינא

 ןורגינא יקליס  omגיתעמ הזיא ריש ל'נו אקלס
  nonורנינא ןנירמאד אהמ תועט ול העריאו וב

pom ברהש אלפו הזל' emp ע' y אקליסד אימ 

 דגנכ סרג וניצנוש 'פדב י"שרו  .הזב שיגרה
 עבו הז ךרעב ר"פד 'ורעו ב'ה י"כ םגו ירגנכ ל'צו

 והקנה בשע www לש nme 'יפ .[רגנכ "3 כ"ג
 ליעומ םגו ב"א) תועוקפ ןה רגנכש ןנירמאו רגנכ
 33 ירבד 'טשמא 'פדב ה"יחא] .(תומה eb דגנ

eשייו וקבודי וידחי הז 'על םג םדוקה 'על  pnb 
 :«i וע תלמש וניבו תעדש עדו .יתישע רשאכ

y nom27 י'שר תעדכ אלו איה תחא םדוקה  
 תוכית שלש לכו .י"שר םע pum cw תבשל
 חוו ,תועוקפ pe ןתארוהו רחא ןינעל תוכורק הלא

 ול היל סינא אל זר לכ רשא ץטיואניבאר נ"רוהמ |

 !'טדב ^& קירת 'עב לבא דגנכ תועטב וסרג רגנכ |

S 

N33"רהנ ^£(  b'b3 Flussרגנ מ"לבו *3(  
 fliessen) ₪5 ע"לב ןכו הליזנ psp לעפנב |

 ארגינאד PDA" 'ד :ז"'ק מ"ב .ארגינא ..'ק 'יבוריע
 ב'ב .'ה רגנ 'עב וניבר 'סריגל איה ךכ ארגינ ינבד
 y' .ר"פדב ה"כ ירגינא DN" אתערא un" : ב"י

 ,'ה רגנ

einsammeln *|DN = &vocreigo (י"למ וא N723N 

 כ'או קושל וניאש המ 99904 י"למ וא
(eingezegene,ausser Brauch 20500260 Münze ארגנא 

 (אחא 'ר 'ינפל) אבא 'ר 'גרת 6 2 מ"ב בהזהד גרב
 ארגנאו אקאינ ירנידב  cnדחו תוכלמ ותלפפש

 ,(אקינא בותכ ןריד תואחסונב ב"א) הנידמ ותלספש
 פרוג אקנא 'עבו אקנא ינפלש תואחפונב ה"יחא]

 היה ךכ ילוא אקינא כ'ג ב"ר  "pyהארנכ וינפלש
 ה"ד י"שר 'יפ ךותמ  aanוניברו .ןוקינא ריכזהש

 אקיינ כ"ג םרוג  'p "yםשו הז  D"D'עב 'יפ רבב
 ירבד איבה קר המואמ 'יפ אל הפ םלוא ארגנא

 הלמ איה ר"פלו ,ס"שה « ^aהניאש עבטמ התארוהו
  mayאקאינו .םע ןומהמ הפסאנ רבכו קושב רחוסל

 פ"ל אוהש ל"נ יקיינ וא  JUהתעו ףייוזמו לוספ
 « nהתלספ ארגנא 'ולכ דח ס"שה 'מאש המ

 התלספ אקאינ רמולכ דחו ךרע הלןיאש רחאמ הנידמ
 ןאמרעקוצ 'רד ברהו .תפייוזמ איהש רחאמ תוכלמ
 ,א"עב 'יפ ד"ל רצ דומלת לש תועבטמ לע ורמאמב

(Frohneintreibung 0] "00 6( אָניִמורַגְנִא > 

 הייחא] .ןורגברפ ע"ייע סמ ןימ 'פ
 יקליבו אניטורגנא 0̂ ייד 70 ךלה 'יפ ר"בב ד'ספס
 םשה ןמ ראות אוהו 'נוטורגנא א"יק זמר תודלות
 רתסא שירבו ,אירגנאל ןיכירצש רבד 'יפ ,אירגנא

 .[אנונראב b /n" ב"בו .אירגנא וז ךלה

D'Ó23Z2Nלָּבַס וניבר תעדל)  Lasttrügerד"עפלו ;  
 -Frohnein סמ *&23 mb םדוקה ךרעמ

Cireiberםיטברגנא ינמתיא ןועמש 'ר רב רזעלא 'ר . 
 ר"ב י"כו ג'גו ב"ה 15 n) י"כ תפרג ךכ ה"יחא]
 כ"רד 'קיספב אוה ןכו סיטברגנא ל"צו סיטרבגנא
 לש דואפסקא י"כבו 'ורעה יסופדבו סוטברגנא
 תיתימא 'סריגש היארו .םיטכרגנא ס"טב 'תקיספ
 תרדסנ ךורעה לש םינושאר םיסופדב ירהש ת"יבב
 הידבוע קיפמ הוה [ןורגנא םדוקו ארגנא רחא הלמה
 by mm ףתכ b" +: ב'צי) חלשב יהיוד 'תקיספב
 .ונדמליב חרק np» coss ומכ ופיתכ לע רבד לכ
 'יפמ החונ יתעד ps .סםיטגוא Cp oy ה"יחא]

waהרות ינמתיא ןושלש  mmeהזיאב ש"באר  
 הלמהש יתעד יתיוח כ'ע ךלמ לש תרמשמו תדוקפ

"bיתמשרשכ , "bלש אירגנא לע הנוממה שיא  
 םדא ינב לע תלטומ הפיע אשמ תדובע איהש ךלמ

b] ^n 

| 
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 אנביתי יבכוכ יניב ןופידנא [ןורגנא ק"הע] ןורגינא | םינוש םיכרעמ ומצע וניבר לש ושוריפמ ונל ררבוה
 ר"דבו ;ט"ק י"כ 'סריג .יפל) י גי מ ש יעולב יב | תועוקפ 'עב nm .דחיב ןתוא דדצל יתרמא ןכ :

 ליל :איה ךכ (.ב'עק ס'ד) 'ט י"כ 'סריגו onov | . < + + ןירמ ןהו- םינטק ןיחיטבא ןוגכ הלמה
 יב יעולב יב יבכוכ יב אפירדנא ןורנינא ןפש
 ןפשלול w^ ב"פ s/n 'א ללכ 'ו רנ מ"הנמבו .ינימש
 ונמש יעלב יב אנביתי ינכוכ יב יפדויגא ןורנינא
 ל"צ אפירדנא ןורננא זפש לול ןקתל נ'לו .(הנמש)
 ow יִעּולָב ^3 אנביתי יבכוכ יניב אנאפירד

nלול ורזגנ יסרפ ןושלמ תונושארה תולמ  = 
 hwasha,spásh£ —( זפש ; תוילגרמו תורקיםינבא «

unendliche Raum, Himmelםימשה עיקר(06+ ; js 

 אפירדנא ;עיקרה ינפ לע ww 'עה תליחתב ונרמאכ
 ,die unendliche Zeit אנאורז ,ןנאורז=) אנאפירד ל"צ

 'ד לילב imn שחלה םעטו .רקח 753 ןמז (?ז+מה
 ריפסה תנבלכ רשא עיקרלו םימשל ארקי (תבש וא)
 הלאה mem יכאלמו ןימי pup תעלו רואל
 יעולב ןיב םיבכוכה ןיב יתבשב הער חורמ ינרמשי
 עלבומש ומכ םימשה יִפְסָאָנ ןיב רמולכ םימשה

paומותו ומצעב הז שחלו ,(:א'ל יוכיב) םישנא  
 םינוימדב בר םדי רשא םייסרפהמ םע ןומהל אב |

 לע ונופסב וב ונובד com הלאכ - ינויערו

 ,ג'צ דצ יידשו 'יכאלמה

 41906 Tm" י"לב ,אָיְראָנְנִא פ"לב) איִרְגְנַא
angariaeסמ תלטהו סנואב הדובעה  

5/D3 (Frohndienst ,Robot(.ביל) םירדנ העברא  

 US וינב ודבעתשנו וניבא םהרבא (Uy המ 3:55
 ידימלתב m^) ישב ס'שב) אירגנא השעש ינפמ םינש
 ,ויכינח תא ^py O ידיי יישארב) 'אנש םימכח

n^ niN]גרת ינורמש 'גרתב ' ponותפריג יפל  qm 
 לעב סג ילוא .קקד .קוד לעפמ וימילע m ירשו
 .[ןכ אתכמסא ןיעכ שרוד ם"שב רמאמה

 שב) ןינמואה תא רכושה 'פב אירגנא תישענש
myמ"ב יורי יייע  vbהיה רחשבד 'מנבו ,(.א'יד גילד  

 וידבע והואצמ C5 0«( הנוממה ל"א 'פב שבול
 ייררהנס) םיכלמ 'גד 'גב קלחבו .אירגנא וב ושעו

Capדוד ל"א  Twידכ המוחב תוצרפ ץרפ  
 תושעל ידכ םתוא תרדג התאו לגרל לארשי ולעיש
 רעשב תבשוי איה התיהש 'יפ ,הערפ תבל אירגנא
 ותואב אלא ריעב סנכל רחא םוקמ םעל היה אלו
 jT ה"יחא] .ןירוד הל ןיאי - ןדבעשמו רעשה
 'פבו .[א"לב התאו ה"ד םש 'דהנס י"שר 'יפב
 ינפמ אבר שרד ^C יטוס) ןושמשד 'מגב אנקמה
 ידימלתב אירגנא השעש ינפמ אסא שנענ המ
 ימשה אסא ךלמהו (ב'כ e יא יכלמ) 'אנש םימכח
 'דוהי ר"א יקנ ןיא יאמ יקנ ןיא הדוהי לכ תא
 כ"שכ 'יפ ,התפוחמ הלכו ורדחמ ןתח eN" בר 'מא
 pm א'חב א"שרהמה ה"יחא] .םימכח ידימלת

18* 

 וניצמ en^ ינש הלאו .ל"כע תוירבדמ יעוליד מ
 תועוקפ b" ט"ל ,'ד 'ב 'יכלמל ירוסה םירפאב 5%
 תוירבדמ . ןיחיטבא וא םינטק ןיעוליד ארקמ לש

imש"אלב  JE y bx Coloquintenקיתעה ןכו  

 םמשש D^w ירוסה םירפא רמוא דועו .יברע "גת
 ע"לב םגו Bn" (Eselsgurken) ,יתק, ןומהה

 'נשמל bt םכ'מרה [^ox u *5  םמש 10
 אתק םהש :רומח תוקרי b" תולהאד ח'פ ₪
 US mne רדסל ל"ז יאה 'ר "יפ ןכו רש

npםתוא וארקי םירומח יאושיק 'יפ ..רומח  
 .ל"כע תייטב :riri אתק ל"צ] ראמיח לתיק
 רומח יאושיק [2:-ע--] ראיכרכ פ'לב וארקנ פו
 גרהזרח יוניכ np םהל שי דואמ םירמ םתו'הבו
 רשאב ונומא ונבחוה won לש םס | =עללע=]
 תונושתב b" :ל"זו רגנכ 'עב וניבר ירבד 0
 ותוא pope vn ויליאמ אצויש רבד ונמוקמב ש*
 ר'פד p" 'סריגכ) ילאל קוזרח [ןירוקש שיו] רננפ

  ne NRIאוהו (יליאל  sbלטנח ע"לבו . .. |
  mppe qmmל"י יכהל וניתאד יתשהו .ל"כע |

nnneתיסופ הלמ איהו רגרכ ןקתל שי רגנכ  
 קוזרח sym נרהזרח כ"ג ןירוקש ראיכרכ 22

 b 83 zb wes" אוה ילאל תלמו קרזרח ל"צ
 "פרפ הלמ ןורננא םגו ",ויליאמ אצויש רבד
 .תועוקפכ וראותו ודוה ץראמ אבש ירפ אוהו ונחכוהב

pow "eדואמ רמ תועוקפה  cmןהב ןיחט  
 ם"שה רמא ןוכנ ןכל עוריכ ןישותיה םיתמ םילתפה
 ןלעמ קייר תו רננכו ןווגינאש (םש תנש)
 ירבד יניע דגנ יתיוש אל םאו -- .אי ולי גל
 תועוקפ יניממ אל הזש 'מוא יתייה רגנכ 'עב נימה
 ,Pfefferknóterich שלל + ] רגנכ vb אלא אוה

[polygonium2' ומשש העור בובא בשע אוהו  

 ,דואמ רמו (העור בובא 'ע 'ייע) יערלא אצע ע"לב
 ."רגנכ "55, אירכב ya וניבר ןויכ הז לע ילו(
 ,Saubrod 298[ רוכב ד"פל ע"לב wm .אירכב

[eyclamenתליכאמ לוספו דואמ דע רמו  meni 
 mns םשל יעיגהבו רחא'יפ הזב יל ש* «p תויחו

 .[ה"יא יתעד

mus *דניצ ישלב)  anaghraהלבגה ילב רוא  

.3^p חספב" (das unendliche Licht 

 יאו 'כו תויעיבר ילילב אל םימ םדא התשי אל
 ןורגינא ןפש לול 33 ימיל ל  pocoןיב

  8אנבית*  paש"ע אנליזא ינימש יעילב
'y3 וניברו ann. שחל po 185: םב"שרו IPSO 

 'ג לול [ owesןפש לול ותסרינו .ושריפ אלו



 nbbb שובש ירתכדנא היהתו 'מושרה הלמה
 ה ברהו .טחמ השעמ wn טחמ ב רפת b^ ,ןתכד
 פ'לב ורתופל קחדנ םימכח תפשב קעניללעי
 י'שריפל ילואו (' .קרזו ךילשה ונינעש שו
 6408816 180/66%=-ירתכדנא] 'ימור הלמ איה ל"נה

[Armbandןתליכמב הפי רתוי הלוע הזו .הדעצא  
 ,ק"ודו תוכות קחד אוה ירתכדנאוהפיכ יבג לע בתכש
 קו הלמה תרזג 'א הפכ 'עבו ןאכ 'יפ אל וניברו
 IB איהירתכדנא 'למש רמוא רזג ד"עפלינאו גשומה
 mit שש = [Qe 03V ןתכוד רדנא

[einer Nadel stechenטחמב בחתו רפת התארוהש  

reתביחתו תריפת ןתכדרדנא תחת ס"ט ירתכדנא . 
 ,--"הז ןוגכ טחמ השעמ ורמאבי וניבר ןויכהז לעוטחמ
 hs ןיינמ 'תיא ד"ע ה"מטד ר"לה ר"פ טיג 'וריבו
 .ונחלשי weno" ל"ת 'כו םינואיט קרינרהבו הפיכב
 " תחת ס"ט ילואו ומעט יל שירפתיא אלו ,מ"מ

 .[ירתכדנא

 פל :-

  idsיאבג  Geld- dומ סוגות 8

Schutz = פ"לב==עויס ח"ר "פלו sammler 

  vor ps ^eפ'שב ונינפל] הולצא לבא
 .'תיא לכא םש. ב"ב ם"בשרב רסח ןכו הלמה 'רסח

 ש'ביר 'בושתב  ^bתעייס יקסידנא [ש"ע ב"לק
 ,(.ה"נ 272( םיתבה . תקזח 'פב 'מגב אימשד ^

 תכדרפ (ישא 'ר ונינפל) ייבא רמא [8 ^pילב
ler Geschüftslose, eig. Müssig- Aie lo — Mey 

  [güngerניתיד ל ט ב ם ד א ]^5[ אתמ עייסמ
 אלו אגרכב עייסמ םערימ דיבע אק אלו היתיבב

 אוהש לכ אלא הבצק ריכזה « bs'ט'הו לובפל
E. wan אלד אתוכלמ ןמ הולצא אתמ ינבד 

 ש יקסידנא הולצא לבא היתלגלוג ףסכב
 ילעב  bbnישוע תא םיתושמה

2i E: m שוריפ ^p לע ה"יחא] .ה כ אל מ ה 
 יקתסר פ'לב הלמהש ——- Jושוע לש תרשמ

 ורמא יכ [הכאלמ  pyלטב הזש ונא  pmגס

 pm "5 לש תיתימא 'סרינ ךכ] ל א נג ח 'ר לש
pmטמשנ ךורעה יסופרב לבא ] E » 

 של ורמאו םוקמה ינכמ םניאש םדא ינב ואצמנ
 ול .ב ת כ ו ןוטלשה הצרתנו אוה ינע תכדרפ הז יכ
 .ןחונ וניא וילעש סמהול ח י ג ה שיקסידנאןוטלשה
 ךועה תלחתב ל"נהפ"למ [nns .םולכ ריעה ינבל

 השוריפו « .Schutzbrief nons 5nתופסותהו 3123

 .םולכמ רוטפו אוה אימשד אתעייס היחמב =

: | n ARN 

0 | ^ jd ה 

 מק |  — NNיקְסידְנַא
 ל"זו וילע גישמ ע"בשפה לעבו שרדה רוקמ שרפל

"ns wmmלש ויפב הכורע ךורע לש ותרותש  
nsnינאו .ל"כע ןוכנ 'יפןאכ רכז אלש א"שרהמ  

 לש ייפש voy ריעה אלש ב"ירגה לע יתאלפנ
 תאזש .ג'כד ח"פס nb'D "b עבונ ה"עב וניבר
 העש ותיבל יקנ ןיא רבס b^ 'רש םש ןינבר תעד
 ע'הק 'ייע י בי ר ב י בר תי ל ןירמא ןינברו תחא

BO Sרע בידי אים 001339. 'רריב / ה'נכ] 4—  
 ב"יפ ר"קיו .ןיטלפל סדה לבומ אירגנאב תידצתיא

"Uyאירגנא ןועמש ארת לא 'פ 'בר 'תסא 'דמ  
 תוירגנאו תויננוא ןיבגנ ןה ג"כפ "vp .אתנידמב

yy3 'ילהת 'דמ .תרחא 'פריג םשש 'ג סמד ^pאל  
 bin" טוקלי .החמשב אלא אירגנב תוצמה תא ושע
 החמשב 'א "b רוניכב ןוינה ילע ך"שת זמר ג'ל
 ס"טב א"כפ 'בר 'קיספבו .אירכנאב אלש ירמאןינברו
 "pe" ה'ד א"גרתת זמר 'ב 'תסא 'קלי .םירגנאב
 לש : תוירגנא המכ םלועב הז ןתנ תוחרט המכ
 סנוא D/o3 ארגנא "יפו — .ןשושל תואב םישנ

[Zwang 

 * .ןומונירגא 'ע סומונרגא תחת פ"ט תומְרָנְנַא

 רייוצמ דגב 255 x )= ם"לב) "352728
 (ןא תרבה תפסוהב fürbiges Tuch עבצב

 ה"יחא] ,ירתכדנאו הפיכ יבג לעש בתכב אל לבא
 ר"פד ןכו my" י"כו ס"שבו .ר"פדו ר"ב י"כ 'סריג ןכ

yינש טג איבמה 'פב [ירתכודנא 'יא 'א הפכ  

 ןיאיבמ ירתכדנא 'יפ ,(.'כ ייטיג) ןיבתוכ לכבד 'מגב
 ןישועש ומכ בתכ ןהב ןירייצמוםתוא ןיעבוצו םיצוה
 (תוארקנו) תויתוא ןיבתוכ תואלצחמב םילאעמשיה
 וא המיקרב בתכ םא jus [תוארקמו ל'צש ל"נ]
 'א הפכ 'עב ה"יחא] .טג וניא הז ןוגכ טחמ השעמ

 השאה השאר לע המישמש דגב איה הפיכש וניבר'יפ
 ונמשרש הלמ אוהו דגב ןימ ירתכדנא םג הז יפלו 'כו
 ןושל ןמ איה הפיכש כ"ג ל"י לבא ;ךרעה תלחתב
 DW 'כו יפיכ wp) wn ,ה"ל מ"ב יפיכ דיקפא

w^יפכ 'ע 'ייע םימזנ י"שרו וניכר ושריפש  'N 

 "טינב b" ןכו טישכת jb 2/2 ירתכדנא היהי זאו
 טישכת .ירתכודנא :םש n^ ומצעב י"שר םש
 ז"עלב ר"ידשורב ןיעכ טחמב ns וילע ןימקורו
 mam .ןעקיטש ש"אלב 'יפטס6+ צ"לב איהו כ"ע
 וירחא ררגנ ןכו ךורעה לעב וניבר 'יפכ אוה רבדה
 ו"ל .'א Y5, תומשל י"שריפ i yp הפיכ "יפב
 "mani :ב"ע 'מויב 'יפ ןכו טחמ השעמ י"ע םקור
 הז יפל טחמ השעמו .טחמ השעמ י"ע םקור השעמ
 אוח איקסירד ךלמה תורטש יבתוכ יקסידנא ובתכ םש | .תרזגל ונשוריפל היאר איהו םקור ה שעמל ונינע בורק

 ו הרזה הלמה תא inb" אל ומצע san לבא ^ רצ עדנוקכארפש ןעשיניבר רוצ ves רעלזייא יל יחה ברה תגשה הז לעיייע )1
 וצ Th mn איח רחש הב) mane יקסוואדולבאז מ"יר םכחה תהגה הלטבתנ םינפב וכבתכש המ יפלו .ו'ימקת ,ג'יח רחשה

nnn Gn m y vbר תפ'ד וא ה פ יה :ירתכודנאו הפיכ !!| 
1 
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wennוריב לבא. .א"פ תעדל 2^ רג 'עב וניבר ' 
 'ר ירבד pum ךפיהב "יא : א"יד ד"לה ז"פ תבש
 ןכו טיבחב הימחנ 'ר ירבדו הציבכ יושעב 'דוהי
 איהש ןמזב 'דוהי 'ר ירבד ןיארנ ט"פ תבש 'תפסותב
 יאו ,[טובחכ אוהש ןמזב 'ימחנ 'ר ירבדו הציבכ
 . .אוה טובח ידיאו ידיא אעריצ תבו אעדיצ תעד אקלס
 ךירצש ומכ ןה הז דצבהז ןהינש אעדיצ תבו אעריצש
 יבד קחצי ר"א אלא ,טובח הז ךירצ ךכ טובח הז
 יפל אוה ךכו קוחמל ךירצ ה"יחא] (יאמ) ימא 'ר
 יאמ קחצי 'ר א'א םיסופד ראשבו ,ר'פד 'ורע 'סריג
 תנשבו ,ימא 'ו תחת ס'ט יאמ תלמו .'פידנא
 ומ א «pm ר'א א'א תועטב כ'ג ב"ה ךורע י"כבו

CON 021ימ א 'ר יבד י"ר רמא ,ל"צו אפידנאא  
 דוע 'ייעו :ה"פ ם"ד יייע 'מ י"כב תמאב אוה ןכו
 Ab :ה"כ הדנב םגש 'ת 'רעה א"עק 'וכרב 04
 .ףו גה ל כ " ם .אפידנא [ןכ ms י"כ 'סריג יפל
 םיוש וירבדו ויתובנר םשב םש י"שריפ ןכו ה"יחא]
 רמול השקת םאו .-- ביטיה ש"יע ךורעה ירבד םע

pubתלמש רמול ל"ג ףוגה לכ אפידנא עמשמ  
 תופלחתמ ף'מוב תויתואו אמידנא ומכ אפידנא
 לופטיל ךתעד אקלסו [ףוג = ץ!3! eb אוהו
 השוע םדא יכו אנהכ בר היל ףיקתמו ,דחיב הלוכ
 רמאק יכהו ךספה תוארפנא יאמו תוארפנא ויתועמ
 עדויש bbb" ויתועמ איצוהל יושע םדא יכו
 לפוטו דוביאל ויתועמ איצומו הליפטב ותב התמש
 אל תותנש אנהכ בר א'א יוגה השועש ומכ התוא
 תותנש ןיעכ רבא רכא אלא דחיב ופוג לכ ךסש
 :ז"פ "וחנמב] ןנירמ א קדכ [םש י"שר יייע]
 םב"שרה''יפב .ז"פ ב"ב דוע 'ייעו ופסות ש"ע 'גשמב
 ,םכ"שרה b^ לע ושקמש המ םש mos" 'פסותו

3n»לע סנמא :תותנש 'ע ע"בשלפהב ב"ירגה  
 'נשמה 'תיימ אלו אנהכ 'רד אה איבהש ךורעה
 תויהל "ירצו ion שי ילואו תצק 'y תוחנמד
 ףידע םכח הנהו .ל"כע איגוסב 'תיאד ומכ 'עב
 אל ב'ירגה לש wy רשא ר"פד ךורעבש איבנמ
 איבמ המלש 'סריגב תמאב ט"ק י"כב ןכו והתפזש

waש'יע 'וחנמד הנשמ  Tw nלע הארמ ןכו  
TPהשק יאו .'תיל הז םג םיסופד ראשבו יפידנא  

 יתיימ vow ה ז 'עב וניברש ע"בשפה לע השק אה
 ןנירטאקרכ תלמב ןויכ הז לעו תוחנמד הנשמ
 רפל ןאכ דע ןיהב ויה תותנש [ב"ירגה ןמ םלענו
 םינמיס םישמ אוהש תותנש א'פ .ליאל ןאכ דע
 לש 'יתימא 'סריג bb ךכ] רייכמו תודמל םילכב
 [רייצמו תודע 5 םישדח םיסופדבו ,ר"פדו 5
 תאצוה וועיש והזו םשוורינה תציבב ןכותב

von33*6* ןיארנ ןכלו היטחנ 'ול * 
 ny'33 הימחנ'ויובדוטובהחכ הדוהי

'OUDN -- יקְסידְנַא 

—————————————————————————————————————————————————————————————7000oem = 

Br. 

 (ב"בל י"נ "יעו יאה 'ר לש 'יפ הארנ רתויו si רטש =
 י"ב (y" ךלמה omm 'מולכ אקסיד 'למ אוהש
 «Ja  פ"למ זא הלמהו (ףוסל בורק ג'סק b^ מ'ח
 ייפ םב"שרו .קפד 'ע y" .ךלמה תמיתח np בתכ
 תובגל pius qos לש pres :יקסידנא הפי <
 הב ונרבדש הלמ תארוה em .'כו תיבו תיב לכמ <
 יקפודנא :'יפ Us ב"בל ה"מגרו .ךרעה תליחתב =
 'יפכ ןוכנל b^ תכדרפ תלמו .ל"כע ריעה רש ונייה <

qum = <<הזב וילא ררגנ וניברו ]. 
 הקרו ,חצמ 660 6 (bs יִפיִדְנָא

.Sürne, Sehláfe ———תופלחתמ ן"ונו ם"ימ  
 דוסל ידכ רומא הדוהי ^ (תפסונ שארב 'א תי

 תבשב יפידנא דוסל ידכ sew mom 'ר לוכלכ
 ל"נו יפדנוא 'נשמב םשו :ח'ע] ^j איצומה 'פב
 W^ תוינשמבו 'וריבו .:יפ 'מגב לבא bru ל"צש =
 'א pu ,'א לכלכ .אעדיצ n3 יעב ןכו יפידנא =

cט"פ תבשד אתפסותב לבא .ר'פדל תותנש  ^N 
 ורזיפ 'וינשמבו יפטנא ילופאנ תוינשמבו יפדנא
 היאר הזו Gib D "y qu ה"כו יפיטנא =

 ילוא ל"י דועו .ל"נה "למ seme ונתרעשהל
àפ'ל היהת זאו ינאריפ תויתואה ךפיהב יפידנא  

 יאמ CD ארמג .['א בא ע"ייע חצמ 'מולכ | 2-4 =
 b^ .אעדיצ תבו אעדיצ בר רמא יפידנא יאמו לוכלכ =
 ה"כ [DIN .א"לפמימ ז"עלב ןירוקש אעדיצ לוכלכ =

 86111816, tempiale 'ילטיא 'לב אוהו ב"ה י'כ'סריג יפל
 .י"שר זעול i א"לפניט י"כו pres" ראשבו .הקר =
 ידכ ה"ד .'ג ריזנבו אערצ לוכלכ m4 :'פ תבשב |

mobפרצ ז"עלב יכ  ודיל אב ךורעה ןמ יאדובו ' 
 b^ ב"כ 'ד "יטפושבו ju DU ןיאו tempe הקר
 אילטיא 'של והזו ה"יפמיט ה"לינ היעריצב :ותקרב |

 p" 'ג ,'ד ש"השב לבא nella tempia רוריבב
 ו"עלב ש"ילימופ ןירוקש םינפה nan איה ךתקר

 :'ס ב'ב םב"שר ןכו Backe, pommette ש"יטימופ 1

 ךורעה ךותמ m en ל"פנט זעול אעדיצ תב ה'ד
 «s קקו שרושב ק'דוה זעול ןכו .ודיל 'ד הנא |
 תודלותב ר"ישו קסרפא 'ע רתפא רוא לעב וריעה |

 א"כמותסיא ןינעב 'ס 'רעה ,נ'דץ"קת םיתעה ירוכב ג"ר
 ירבדל ןויכ הלא תולמה יתש ז'עלב ל"ז י"שוש |

qumיפידנא .[םהיניב עירכיו ישילשה אבי התעז  
 תורעש vv אלש ןיכס תחד פה moo אעדיצ תב
 םינפה עוצקמ אוה אעדצ Wb .לודג ןחצמ והיש
rןמ  o jb "mmלש רעש  nosדע  qo 
 םוקמ ןירסו לוכלכ ארקנו דיסב ותוא ןידס םינפה |

 ^ ירבד ןיארנ אעדצ תב ארקנו טוח ומכ ?p רחא
"mmmרעישה הברמ 'כיפל קדה אוהש טובח איצומב  

 ייעשי) רינ ינבאכ בא אוהש ריגה תציבכ הימחנ'ר ירבדו
sתבשבר עדו הייחא] ,(ש  ^wתציבב  Tb?ןכו  
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 ןיא םירמוא ןועמש 'רו יסוי 'ר דע 'כו הוישיק איה
 םיאלכב ןנתד שוריק .תותבש יתשמ sme וישיק
 "| ג'ע ונפג ךכסמה +.'ק ק"ב .ג'פ 'ומבי ,ר"לה) ז"פב
 ירו יפוי 'רותוירחאב בייחו שדק ז"ה ורבח לש ותאובת
 ולש וניאש רבד שדקמ םדא ןיא 'ירמוא ןועמש
 Lo "יאלכ my רפוא םדא PR. "an 'ומביבו ה"יחא]
 ,ה"לה yo ז"ע y" ה"לה ה"פ ה"לה ד"פ ,ה"לה 3/8

n5»ועובש 'וריב ' xeג"ל  vyסוניגורדנא  
 ב"פ םיכז "יע) wee שדקמל סנכנו ןבול האר

«Wwורי ' mח'מד א"לה א"פ  Tyםש 'יבז)  
 ןייד וארש סניגורדנאו םוטמוט (א"פ 'דנ 'תפסות
 וארב םוניגורדנא ד"יפר "vp ח'פר ר'ב .ןתעש

"yב"א) .[ףוצרפויד  ^pול שיש םדא 'ימורו "53  
 .(הבקנו רכז תורע

NON0 י"למ אָטְִניִרְדְנַא ס"לב)  

&Bildsüule, Statue םדא םלצו nm ^b 
 ללכד y43 תבשב היל דיגסו אטרדנא אזחד אלא
 (:"ע םש (D 'ט י"כבו ה"יחא] .(:ב'ע) לודג
 שיו אטירדנא וניצנוש 'דב בוט 'תויבו אטירדניא
 [אטנירדנא תחת רסחש ן"ונה םולשתל 'טה שוגדל
 תותימ 'דב ז"ע דבועהד 'מגבו ,(-'ג) תותירכד ג"רבו

 ןיערוק psc Cai ןיחלגמ ולא 'פבו ,(:ב'פ ידהנס)
C3 p»5 [ןיארוק ם"ט םישדחה םיסופדב] ^ nj 

 וכע רפכ שיא אייח 'רד הירב םוחנת 'רד הישפנ
 סיד יייע) '5 י"כב 5/3 ה"כ] איטרדנא לכ ורקעתיא
 אייח רב םוחנת 'רד N^ 'יסופדב ונינפל (:רימ םש
 אייח 'רד mu3 'וחנת 'ר 'סריגה רקיעו ,וצצקתיא
 !נ"פ 'וכרב :ז"ט ק"מ כ'ג 'תיא p" רפכ .שיא
 Ye ג"ח יח ללכ יג רנ מ"הונמב אוה ןכו :'ז 'ינעת
 אתשינכ יב (:ד'כ (^n ןיריכמ ןניא DN 'פב ה"רבו
 םש ס'ד'מ "53 ה"כו]הב ומיקואד אעדרהנב ביתי ףשד
 אטרדנא 'יפ אטרדנא [היבהוהד s^ 'פדב ונינפלו ,'ל
 3^3 ה"כ] תובושת תולאשב בותכו שי א תרוצ
 L wow ק"העבו !תולאש תובושתב 'יסופד ראשבו

"enאתשינכד אטרדנא [ח"ר םשב הזה  nbהיה  " 
vmהמ ינפמ היל השקהו םייסרפה ותוא ןידבוע  
"wbםחרכ לע והודימעה ךלמה :רזג תסנכה תיבב  

 תוכלמ mun והוקלס min הלטבשכו לארשי לש
 y" םדא תרוצו םלצ "53 b" ב"א) .הלטב המצע
 רתפא) קופפב 'גרת .[םיטניירדא ל"צ] סוטנאירדא
 םיקה יד אטרדנאל ןמהל םיוחתשמו םיערוכ 03 .'ג

mp ייעו ה"יחא] .(ןמהל היל םידיגסו" musa 
 לש 'יטרדנא :'מ ז'ע ןכו .םש 'הו 'ד קוספל 'גרת
 pn 'ו ךמד. דכ vy ב"מד Yo vy 'ורי ,םיכלמ
 ןיטרדניא ךלמה רמא ח'פ ^Y .אָיַטיִרִּנַא ןופכתיא
 ,םש וניבר 'סריג םיטניירדא ע"ייע התוא השוע ינא

y^הז רחא אבה ]. 

"b"במק אָטיִרְדְנא —  

 nnm i ב'הו ד'ל 15 י"כ 'סריג יפל ךכ] רי גה
 לש i'n mp "y ל"דש םכחה ברה ינפל "5 "סריג
 יאו] [אוה םינפב ןורסח ע"פדבו :ו"טק ע"בשלפה
 יכו] .חצמ [e^] אתופא [יפידנא יאמ 'מיא תיעב
 ]^[ אתיערע [הקפנו דע 'כו לילג רב אוההד אה
 תולמ המכמ הפ ברעתנש אערצ םיסופדב] הערצ
 מ"ע לעב לש qm bsp הז ys תונשנה אערצ
 'עב דוע ys ^y" ל"רש ינפל ןוכנב היה ןכו ג"כקד
 אלתוכ ןמ] [ח'לד 'ד ,'ו ןירישכמב i'm "יפו ערצ
 ןוכנ רתוי 'מ י"כבו) ,היל רמא תימו יפידנאב היתחומ
 וישעממ 'מולכ (:'פתבש) היל אד היליד ןמ o] מ א
 סינכה המל ול תאז התיה ודימ 'מולכ םלתשנ

 .[י"שריפב ןכ ומכו] הבכרמב שורדל ומצע

 Richter טפוש 0200 ב'ר תעדל) ןיקידנָא 4
 'רדמ (ע'ייע סוקידגא ל"צ ד'עפלו

 תוברל +'ח י'ז) רמתב הלעא יתרמא אקספ ש"הש
 ה"י'חא] ,(םיטפוש י"לכ 'יפ םינומגהו ןיקידנאו ןיסכוד
 ונחכוהו .סוקירגא 'עו סוקידגא 'עב וב ונרבד רבכ

 .[וניבר ינפל הנמדזנ תעטומ 'סריגש

E. N. einer Person viel. 090009( *י'רדנא ,יארדנא 

  ^" (Muth, Tapferkeitט"פ 'ובותכ
anosיארדנא רבד ןיליא , ^pתופיקתו הקזח לש  

 ונתיש 'אש «pn 'ר לע (aspe בלה ץומיאו
 לע עגה ךירפו ופוגבש לשוכל הולמ וא ןודקיפה
 "יפ יארדנא רב ופוגבש שלח m mm os ךמצע
 חכב תוחוקלה sexm בל ץימאו חור ץימא שיא
 הלמה םגו — םדא ינב ראשמ רתוי ול jn המל
 :ה"עד .ד'פ יליגמ vei אנניח 'ר לש םשה יוניכ
 א"פ 'וכרב 'וריבו ,ייכז 'ר םשב יירדנא רב אנניח 'ר
 רב לאומש 'ר םשב SUN" רב אנינח 'ר ג'ע ב'ד
 ןהל ןיא םיכאלמה (יאטרסיפ רב 'צנגמ 'דבו) רטוס
 רמאנ םתס לאומש 'ו םשב ה"ספ ר"בבו ,ןיציפק

 pep] 'ע דוע Up" הזה שרדה

(Mannweib, Zwitter, - &vOpóuvoc) D2 211728 

 י'א) םירוכבד ק"פב  Cnםוטמוט

 יא (UB הגינח 'רבו ןירוק אלו .ןיאיבמ סוניגורדנאו
Cxהימשמ בר יבד ירמא (ג'פ) 'מגב לרעה 'פבו  

 לאומשו הבכרהבו סוניגורדנאב יסוי 'רכ התכליה ברד
 'מוא יס 'ר ןישרופמ םשו ןישודקבו ישוקב 'א
 וב ועירכה אלו אוה ומצע ינפב הירב סוניגורדנא
 "pn הבכרה .אוה napi םאו רכז םא םימכח
 רמוא ןועמש 'רו יסוי 9 Y) ו יב תיעיבשב
 דוע 'ייעו :'י) ה"רד ק"פב ןישרופמו תותבש יתש

vא"פ 'לרע 'ורי ,ג"ע ב"נד א"פ ש"מ  GR/DT 
 y" :ו"ל ^( םיתוכ תוגב 'פ הדנב ןנתד ישוק
 המכ +(ג'לה א"פ 'דנ 'וריו א"ילה ve 'ומבי 'ורי
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 הז ןכ םיעשרה jm ויזופ שאר ויטמב תבקג
 ל"נ רשאו ה"יחא] .רוסא זוריפ ארקנה תפרדנא
 םימעפ הברהכ הנוכמ םוקמה םש לע ףועהםש יכ אוה
 תומש ןניא זוריפו רובש תולמש עדו .ונילצא םג
 הברה יח זוריפ יכ ,Sehahpur 12080808 םיכלמ
 הרות תמא לבא mm רמאמ לעב בר ירחא םינש
 לש תדלוה ריע) 225 cy התיה זוריפש הכרד
 ריע רובשו (זומאק מ"ע לש ראופמה רבחמה לעב
 ןעקניפה ןיממ ףוע אתפרדנאו .ןאתפיקרוטב .ע<-
 הנידמה גהנמכ לכהו רתומ ןהמ (^v רוסא ןהמ שי

 כ'ג הארמ רופא אוהש זוריפ (j^ D םש אצמיש \ םב השועו ויתונוינל םש חלשמ n ^ מי ^ |

 :הזבנו po ND המעטש 395  תיסרפ nos לע
 ריפש ומכ .^s | תיסרפב כ'ג אוה רובשו

 .אטפרדנא N^ ס"שבו ,ה פי ו בוט 'יפו תימראב |

 א"סק תויחה תודלות ורפסב ןהאזיוועל םכחה ברהו
 .[ש"ע רחא ןפואב 'יפ

 | PT RE .ש"ע סוקיפורדא ל"צו ס"ט סוקיפּורדנא *

 ,והא ע"ייע יהניא ,והניא *

 .ןינלגולוא ע"ייע ןינולא ל"צו orm ןיגולנא *

Geufzen) TON *מ"לב ומכ  nowלַעְפְתֶאְבּו  ninw 
 חנתמ יחונְתֶא .ט"נ 'וכרב חַנָתְתַא חַנַּתַא פ"לב

 'תקיספו חלשב pp ר"קיספ ,(םש ^D ,'מ י"כ יפל)
 pv .חנאתהל לחה b^ .חנתימ ירש .ב"עד רמועה
 לש ופוג יצח תרבוש החנא :ח'נ 'וכרב ,החנא

 .החנאל ונאו החונמל aene :ה"כ ק"מ .םדא

 Bretehen, Tàfelehen) חול ע"לב = אא
 השיפכב התחנמו הלח הנמיה הל הצוק

 התעש היד דציכד 'מגב הדנד p'53 אתוחנאב וא
jw)ן"ונ 'עב 'רופמה אתוחנ אוה ('ב ייד יוי לובט . 

 םירגנה ןמ לפונש חול לש הכיתח b^ םשו ה"יחא]

 ןכו .םירגנה jb לפנש רסנ ןימכ b^ :(שפכ 'ע כ"ג
^bיתיאר יי א ה בר תבוש תבו הדנב י'שר  

 y" יכו םירגנה םירסנמש ןיחוול םירסנ אתוחנא
 'ימיגב לבא .ושוריפ רוקמ תרכזה ילב eb" ש"ר

bicי'שר  mmmתותמח יאלב לש םילכ  
"e cp me»וניבר לש  ysש"יע שפכ . mnm 

 אתפסות — Verschluss. >< ע"ל הלמה זא
 .[אתוחנאו הרוגמ ו"פ מ"ב םילכ

ov) apos *האיפ 'ורי (החפשמ הזיאל יטרפ  
 התיה אליבטנא תחפשמ .א"כ ח"פ :

 pa .אתלבג תיב s^ ר"פ םש אתפסותבו ,םילשוריב
 'תפסות) מ"קוצ תאצוהב ואבוהש תואחסונה ייוניש

 .יאלביטנא ^3 272 'אצמנ (ג"כ x" האיפ

 אָליִּבְמְנַא * — סּוטְנַאיִרְדְנַא *

 | 3800006 - סו )

od, - "1524 "Y "AP ד ועל 

 גמק |

DYOQNUSTNN*םדוקה 'ע ןינעמ)  qubז"כפ ר"ש  
 ךנק עלסב םישו quens ןתיא

 mw" לצא ךבישוה ימ הצעב תייה ונמע p" ל"א
 ךותל הלפנו רייצה ןמ חרבש רופצל לשמ םלוע
 s/n ר"בדו Nb םשו 'כו איטנאירדנא לש ודי

yyסיטניירדא . 
 סנכנש העשב wb Y^ (Hadrian) תּוניִיְרְדְנַא *

 | .תוניירדא ע"ייע ק"הק תיבל תוניירדנא

 סּומָיְלּורְדְנַא ₪
(Menschenseucheפ ר"מכ ' np" 

 (Y^b) חרק

 ה"יחא] .(םישנא neis י"לב e" ,איסומילורדנא
 איסומולורדנא ט"פ ר"מב ג"כפ ר"קיו ו"כפ ר"בב ה"נכו
 םלועל אב (האיסומורדנא אכה 'עב ךורעה תסרינו)
 איסמולורדנא "יא Db ר"מבבו .םיערו םיבוט תגרוהו

vem)זמר 'בדמב 'קלי ,(איסומולורדנא ג'י 0 ישארב  

 .היפמולורדנא .ז"יר א"פ'טוס"ורי .ןייסמולורדנאז"שת
 nr] רחא אבה ע"ייעו

  N'DYSYYDNםדוקה 'ע ןינעמ)  * | Dium mbש"ע ןיי ו ב א תחת חרשי סריג איה ןיינָא .
nbn &vogovoücoz vb וא ,ד'מלה 

 ןב חנ יהיו ו"כרפ ר"בב Menschenelend) םישנא

 התאש םוקמ לכ יאלמש ר'א הנש תואמ שמח
 תא גרוהו םלועל אב האיסמורדנא תונז אצומ
 (y^ $33 ונינפל ה"יחא] .םיערה תאו םיפיה
 'מוחנתו ט"פ ר"מב .ג"כפ ר'קיובו G^ a m יישר

mוניבר איבה סומלרד 'עבו .איפומולורדא ^3  
 אוהש (b^ 'כו איסומלרוד pape ךלמל ב"לפס ר"ב
 איסומלרודנא תחת ס"ט אוה תמאבו .איסומורדנא
 quam שארב תנייוצמה תלממו .איסומלורדנא ל"צ
 היהת זאו יג תחת ימ יכ 5^ וא 'ל תואה תטמשנ
 (םיערז) ףוסב ר"קיובו [יתמשר רשא תינוי הלמ
 "פ .[תויר ע bu ילוא mb ירחא 'וסב אוהו]

 (Vy""^ אתוחניא סרגש םש י"טל ג'הר ירבד ןה ןה | ע"ייע] ת"לד 'עבש תויסמרד ומכ 32 1 איסמורדנא « | UTI il ו

 .[סומלרד
 ךות 23! gon ,רדח ס"לב) אָנּורְדְנָא ₪

 das Innere des רדח לש םינפו

(Zimmersאתיילעמ אנוודנאכ בר יבד ארדסכא  
amb)עב ייפ ,(: גיל ' «quosה"פ ק"ב ןכו הייחא] : 

 'א קזרה 'עב וניבר סרג ןכו אנורדניאב היקזוהד
 s .ה"כ "ינעת .אנורדיא 'יפופדבו ב'ה י"כ יפל

 .[אנורדניאל

 ארקנה ףוע םש 5055 5( («pb אָחָּפִרַדִנִא
 QN) :תרבה תפסוהב ע : ו ₪ < שא"לב

 אתפרדנא זוריפ ,ירש אתפרדנא רוכש בר רמא
 'מגב תופרט ולא 'פב העישר זוריפ ךינמיפו רופא
 | Y^ oa) יוקבח) ומכ p CI" יילוח) ףועה ינמיסד



WANT 

 וטנא
  epפוקידיטנא ןוכנב םש 'קליבו ב"סק זמר יחיו

ow ר"בב לבא ןוקידיטנא cw יעשי 'קליבו' 
 ר'בדב ןכו .סוקוריטנא תועטב םימעפ  m'bשאם  "

Lo bw כו בשוי ןוקירטנאה בישוהל ןיידה הצור' 
 כ"מ סרוג ןכו ,ןיקידיטנאה  cw,[ךורעה יפ לע <"
  78ל"צ ה"יחא] .ןיד לעבל ןירוק ךכ ימור 'לב =
 ימור 'של ופילחה םימעפ הברה םירפופו י נ וי 'לב = =

 םש ר"בדו ר"בל כ'ממו .עודיכ ימורב ינויו ינויב
 כ"גש הארנ  nmn.ונלש ךרעכ ןושלה תעצה וינפל

 התעמ רומא  nov'טשמא םופדב איבהש , ^pי"לב
 "הבוח דצל הטמו ןיד לעב  npn smלש ר'כ  .
E [T תינבתב ןמסנ ןיא 'שמא 'ופדבו 

 /. -Antioehi וזה ריעמ שיא אָיְכּוטְנא ס"לב) יִבּוטְנַא
(enserחלושה 'פב  $iצוחל וא 'מגב ' — 

 אצי אל יכוטנא ינולפל היתרכמ (:ר'מ ייטיג) ץראל
 < ניי יבדמב) תמח 'ורי 'גרת .אצי האיכוטנאבש יכוטנאל
 < = 30n* רהמ .איכוטנא ?Con ;'ה וגייי ew msan ny א"כ
 " | יתמחה תאו ,איכוטנא ('ח ,ר'ל'בדמב) תמח אבל ואתת
 יכויטנא וא ,יכוטנא ה"יחא] .איכוטנא תיו O0) ייי ירב)
 < | איכוטנאב דלונ וא רדש שיא אוה .ו"מד 'יטיג 'ורי

"yי"שר  ^bיורשה יכוטנא םש 'מגב ןכו .םש  = 
 < Avnofeia" 1 י"לבוס"לב ה"כו איכוטנאו .דולב

 לע הארקו רטאקינ סוקויליס y" תדסוימ  םייריס
 יאנומשח לש ירפס האר) סוכויטנא ונב וא ויבא םש
 433 bm ירכד ונויכ הז לעו .(ה"ל ,'ד ;ז"ל ,יג 'א
 ban" 'דמב לבא ,סכויטנא םש לע איכוטנא ג"כפר
 pow רדסב ןכו איכוטנא הנ ב םכויטנא N^ 'ט
 תנידמב התיה ריעה .איכוטנא הנב יקוטנא אטוז
 לודג mn. nep רשא Antiochene  יניכויטנא
 [^D "יע) :א"ס 'יבוריעב ונרמאש המ הזו דואמ
 ,איכוטנאכ הלודג איה 'יפא ריעב תבש (: ג"כקר םש
 הלודג איה bM" הנידמב תובשה Ye ven ןכו
 הגידמ איהש איכוטנאכ :רבדמב 'מוחנת .איכוטנאכ
 | לש הפ קיה אוהש תלוחמ רבודמ ןכו .הלודג
 .D תלוח .ח"מד ג"פ הדנ 'ורי ,ט"יפ ר"ב Uy איכוטנא
 :^w .איכוטנא לש אתליח ve ר"בד ,איכוטנא

n'yaש"ע הלוח ןינעב בטיה קד אל ט"מקר , 
 Lo men pi רשאבו י"א לש הנופצב nmn איכוטנאו
 (זיימ יזימ יקזחי .איכ ^o יברמב) י"א לש ינופצ לובג

 ר"בדמבו b" ר"קיו ןכו ,איכוטנא nen 'גרת ןכ לע
nen "eאיכוטנא לש הנכשב .איכוטנא לש  mmn 

 ריעה הז רובעבו (Daphne, Á«gvi) ינפד תרשא

 - ןיּבּוטְניִא

Antiochia |םיכלמ תירק םיכר םימי הראופמה ריע  

TEL.ו( עי | 0  DIS.ל 21,  m1  
RT TX 4גמא  
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  EM'ורו י"לב ןיִבּוטְנַא ס"לב) ןיּבּוטְכיֶא 360
Endivie — intubium,ע"ייע  

 תרזחו תרזח cr57 ב"ה) ק"פ v7" 'יאלכ (יבדנה
 ןיבוטניא רמא ןיבא 'רד הירב ןועמש . . . 053
 (' ימורו י"לב p^ (ןיבוטנא ל"צ ןיכוטנא ונינפל)
 אוה ץראה תחת ןמטי אל םאו לכאנה קרי ןימ

 ,(5>* = יבידנה ארקנ 'משי 'לבו רמ

 —-Gegenschrift, schrift 0/0007 ןיִפרְגיִסְנַא

diche Antwortי"כב ה"כ) ח"ספ ר"בב  
G5 a"ראשבו  ^bונינפלו ,שבושמ י"כו  

 י"כב ה"כ) י ל ב ה ל"א mmn pne Tm (ז"ספ
vimדע רסח ר"פדנו רסח 'ורעה יסופדב לכא  

 qu תא אל ל"א ,ןיפרגיטנא ('כו תא אל ל"א
 C וא"יפרג זיעלב ארקנה סומלוקב בתכנה בתכ 'יפ
 בתכה ןגשתפ 'גרת Y'so «CGriffel, grafio ט"יאלב)
 ה"יחא] .(ימורו י"לב ןכו ןיפרגיטנא ^O 02 יתפא)
 הפי Dy ר"ב תאצוהב) אפרגיטנא N^ 123 ונינפל
 jin po ל"א היבגל קילס iow ךומסב ןכו (ראת
 ^5 ונמשרש הלמהי"לב המצעב יהו 'כו אפרגיטנא
 ונאזנל מ"רהמ «p "יפ ןכו בתכה תבוש ת
 ריכזהש ןגשתפ לש 'גר ת ןיפרגיטנא לבא .ךירעמב
 33n7' םש רתפא לש שרדמ un^5 איה ס"ט 3^
 ןכו 94-[0900% bb" .אוה (וכרע 'ייע אמגטיד

 ,[ גטפ016 Copie בתכה הנשמ 'מולכ ס"לב

 ימ 94-08 י"למ אקיריטְנאפ"לב) ('םּוקידיִטְנַא
 -der gerieht ןיד לעבו ודגנכ אוהש :

(liche Anwalt; Gegnerג"פפ ר"בב  (bb)אריו  
 בשוי תומואה תא ןד הב"קהשמ :בקעי לא םיהלא
 ,סוקידיטנא השענו דמוע כ"חאוךיראמו ןידב קדקדמו
 השאב השעמ יול ר"א 6: ב"כקד) הכיאד אתקיספבו

nnsפוקידיטנא ךלהו ףסכ לש הרונמ ןיידל הדביכש  
 תא חיס הפיכ דע 'כו בהז לש היס ודבכו הלש

omenתבשב םייונישב רופיסה 'ייע ה"יחא]  
 הזה עודיה לשמה לע םיזמרו שטב 'עו :ז"'טק
 ר"קיו .ג"ע mos א"לה א"פ 'מוי 'וריב כ'ג ואצמנ
 ,ז"עקד תומ ירחא אתקיספ ,('ח ףכ 'ע 'ייע) א"כפ
 אתקיספבו .[ח"גר זמר 'יעשי 'קלי ,סחנפ שיר ירפס
 ינא nb ויחאל ףסוי ןהל 'מא (י"כק) ומחנד
 רבוק ינאו דילומ אבא אבא לש סוקידיטנא השענ
 ה"בקה לש סוקידיטנא השענ ינא [המ] רמא דועו
 'תקיספב ונינפל ה"יחא] .ףייסמ אנאו ךרבמ ה"בקה
 םש 'קיספ רעבאב המלש 'ר y" םלש רמאמ רפח
 וקלי p"b v'33 ^W, וניבר א תסריגכו ,ח"ס הרעה

 (050% Xe 080000006) םש ונושלמו סייק יב סידיראקסאיר my 650% וא ,xU opac %( 000% הארקנ הקיתע ייילבו (
 ןוכנל ה"כ )3 .יא לגר יעב וניבר my איכה הזה ז''עלהו )? .םינפה לש ןויצמ'עמשמ ןכו וב ןישמתשמ Salat א'ילב ארקנש לכאמל םג יכ היאר
 .פוקידיטנא ל'צ םלוכבו סיקוריטנא קייהעבו סוקירמכא ב'יהי'יכב ,סוקידכא ו"ו ייכבו ,סוקיטידנא ע'פרשב לבא 'שמא 'פדבו ר"בו ר"ל י"כב



 145 הָיִטיְִנִא * — יִבּוטְנִא

 Antoninus, y/"y) סונינוטנא ומכ) סּוניִלוטְנָא *
vיובותכ יורי :ב"לד ט"פ םיאלכ  

 'ירדהנס 5v 2330 לאש סונילטנא .ה"לד ב"יפ
Ubתיא נ"ע מ"כד  pnריינתיא אלד ןירמא  

 .סונילוטנא ריינתיאד ןירמא .pos תיאו סונילוטנא
 ,ד"עד ג"פ 'ליגמ 'וריבו 'כו יבר יבג יתא סונילוטנא
 רשא לכ 'פ ר'להק 'רדמ .ש"יע סונינוטנא "יא

 .סונילוטנא ל"צו ס"ט ריזג הוה סומילטנא

y" (םיימור ירסיק המכל הנוכמה םש. Dy bos" 
 לש  omםונינוט נא אוה ינשה הדוהי

(Antonius (Alexander) Severus פו ריוס א ןב 

m יברל לאש סונינוטנא :ב"עד א"פ 'ליגמ v 
 רייגתיאד ןירמא ןילימ תיא :םשו .חבזמ תונבל

 'ע 'ייע 'כו םונינוטנא  empרב סוריוסא .'י ז'ע .הזל
pe כו יברל סונינוטנא ל"א ךלמד סונינוטנא' 

 ינטסויב השעמ ,ה"מ הדנ .סוריוסאןב סונינוטנא ב"ע
 ,יבר ינפל תאבש םונינוטנא ןב סוריוסא לש ותב
 לש ודידי סונינוטנא רסיקה רכזנ םימעפ המכ דועו
 שאר ןואגה ברהו םישרדמבו םידומלת ינשב יבר
 עידוה ר"יש םידוהי לש תוינומדק תריקחב םירבדמה
 פואילירוא קראמ היה רסיקה יכ ותופירח סצוע ונל
 אוה יכ ובשח רשא םירפוסה 73 תויארב ךיראהו
 םהייחב םיארקנהו הזה ןמזב םירחואמה םירסקמ

 סונינוטנא םשב כ'ג  "pב"סר .ו"מק -- גיכקד מ"ע
 ח'כו יכו  T'hםיברו .'טו 'ח בתכמ ז"חו ,ד"כ בתכמ

 « 1ויתויאר וחד ץטערג 'רד םכחה םכותבו םימלש
 רסיקה יכ ןבלו ררב דבכנ יכה ןורחאה הזו םידייתשב
 היהש יברו םידוהיה לש בהוא סוריויס רדנפכלא היה

 'ר שודקה וניבר לש ודכנ אוה ודידי  nmmהאישנ
 הועשה וזו  .עודיכ יבר כ'ג ארקנש  "m3ןמאנ

 .'כזנה ןינעב שרדמו ם"שה ירמאמ לכ הב תולתל
 תמאבו  DNםואילירוא קראמ רסיקה היהי סונינוטנא

  vvתיל יבר לש ( wuתובוצרח יקרפיד רגנ רבו
 ,ל"נה םירמאמב הכובמה  "yיתע בתכמ הז לכ לע

vm "men תורוקו 'כו ל"ת ,'ת א'ח ף'זרהמ לש 
 ,ה'פת ,ב"מר 'כו ג"כרד  "ybדוע  DD,ב"צקד

 .ךיואהל םוקמ ןאכ ןיאו

"Avriyovoc, (מורו ינוי יטרפ םש' D'UN * 
  (Antigonosסונגיטנא 'ג ,'א תובא

B^; vby "yp קידצה ןועמשמ לבק וכוס שיא 
 זעלא יבר (ב -- .ט'ד םש ורמאמ לעו 'ל ,ט"כד

Ab ןיטיג :ו'נ :ה"נ 'ילוח .ד"ל 'ציב םונגיטנא ןב 
 'וכרב 'ורי  mp:ט"לה  "ba nv.ה"מד ח"לה ג"פ

t א'נד ב"לה Tb ורשעמ יורי פונגיטנא ןב רזעל יבר' 
 ז"פ מ"ב 'ורי  Yon:א"יד

 .איניטנא 'ע np" אייניטנא ל"צ ס"ט הָיְמיִמְנַא *
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 (Antiochia Epidaphnes סינפדיפא איכויטנא תארקנ

Up 6%ףסוי  ;נ"ל /4 םייבקמ . j3 
 H^ m סואינילפ SN 2^ 'וינומדקב והיתתמ
 ינפד ל"זר לצא תאהקנ ןכו 'ד ,'ב 276 ובארטס
 Ay ט"כד Up "ירדהנס v omm^ :איכוטנא לש
 .ז"טפ ר"דמב .ט"יפ vpn .ניד Yp "bpp יוהי
 איריס ירעב יתבר התיה איכוטגא vy םינשה ברקב
 ,הלצא תורחא םירעשלש םייריס יכלמ ודסיוונב כ"ע
 ונל ריאה הזו סינפיפא סוכויטנא הנב תישילשהו
 י נ פיפ יתמחה תאו ז"'לפ ר"בב ל"זח ורמאש המ
 סינפיפא איכוטנא ל"ר סינפיפא תחת ס"ט יאדובו
 איכוטנא תיו יתמחה תאו 'גרת ליעל 'כזנש 'גרתו
 :ו"צ 'דהנסב כ"ג והבא 'ר שרד הככו aen איה

 תמח ץראב הלבר תויהב .איכוטנא וז ה ל בר לע =
G5 ava s)םייברעה יפב םויה הרקנ) הלבר םגו  

Ribleh |תמחמ הקחר רשא  myv 3^3 (Hums) 
 תחנומ (ז"מתשד in אניטשעלאפ ןהאזניבאר 'ייע

by.יסאלא תפש  (Al-Asy)סיטנרא איהו  (Orontes) 

 .אוהה רהנה neve לע כ'ג snm איכוטנא ומכ
 jj ףסויב "יע) םידוהי הכרה ובשי איכוטנאב
 יומחלמב ;'ו 3^ ,ד" ;'א /3,3^ 'וינומדק והיתתמ
 הב vn םיארומא ימיב 03 +('ג ,'נ ,'ז ;'ה חל ב

 ינפל אב השעמ m 'בותכ y" םהיניידו םידוהי
 רש אחא 'ר .ה"מ יומבי "ייעו ,איכוטנאב קחצי 'ר
 ןומראמ ותאד אתייוכש והנה קורפ םוחנת ברו הריבה

oyל"ז י"שר סרוגש ומכ ל"צ] (אירבטל) יאמראמ  
 רפיס ט"יפ 1/23 םגו .(ח"מקד y^ 'ייע) [איכוטנאל
 איכוטנאב ינולאש וזה הלאשה א מוחנ ת 'ו
 םיעדוי יכ םהל יתרמא [יעדוי םיהלאכ םתייהו]
 ןויכו .כ"ע םיהלא עדוי יכ אלא ביתכ pu םיהלא
 "ייע) םיבר םש vnm רשא השדח תירב ילעב לע
 איכוטנא לש םימשבו זרוא .(א"סד ,א"ח ב"וור רעניוו
 זרוא ד"ע ב"כד .ב'פ יאמד 'ורי "ייע ויה םיראופמ
 .איכוטנא לש םימשב ז"ס 'ובותכו .רתומ איכוטנאבש
 אבוק אחנאל ולזאד אילט וחצנ ,נ'ל 'טופ —
 ינא 'פ ש"הש 'רדמבו ט'פ םש vn" ,איכוטנאל
 תכוטנאב ג'יפ 'טוס אתפסותכו ,איכוטנאב 'יא המוח
 | lap מ"ע "ייע סכויטנאב ר"יש ןואגה ברה היגהו

 .[ןינעה הזב תעדו םעט בוטב ורוביד ביחרהש

 ,וכרע ליעל y" ןי בו ט ג א תחת ס"מ ןיכּוטנָא *
 ילוא וא םיטח רחוסו רכומל יטרפ םש) יִלּוטִנָא *

 םדק "35 דחא 970%, 490 י"ל
"Y (Morgenlünderאבא ד"ע ד"כד ה"פ יאמד  

 הדוהי 'רד יבגל אתא יאמראר b] יריפ ןיבז ילוטנא
 'ינוי הלמ םש לע ארקנ ילואו שיאה םש b^ ,'כו
 אכא רמולכ חרזמ ,םדק ץרא התארוהש ונטשרש

Omm 



 ב ;
z 

 -ה"יחא] .(קר הזו אלמ הז meis תוסוכ יושע קומע
 = "רישכמ אתספות כ'ג ןיבהל שי ןורחאה ןינעבו
 7 אילטנא ינפמ תואמט אירדנסכלאמ תואבהןיטיח ג"פ
 | םכחה sym .א'מ ,ו'פ ןירישכמ ש'ר p" ,ןהלש
 = ד'פ אתפסותב 'ואוקמב ןכו p ב'ח ר"טב ז"מיר

moורתפו .הוקטה ןילסופ איליטנאב ןילועה . . " = 
 = םיילדו םילכ mes וביבס wm לודג לגלג הלמה
 . רחאה קירמ דחאהשכו םהיתחתב םיבוקנ םיזוחא
 Pw wan jb תונגה תא וב ןיקשמו אלמתמ
 | לגלגל ז"עה המוד המל א"לפ ר"שב ותרומתב
 . םיאלמ םילוע םינותחתה ובש own ילכ הנגבש
 < ש'ארה כ'ג p" 'כו ךכ ןינקיר ןידרוי ןינוילעהו
 " ןתוא ןהו . . 5m ויתוריפ רמשמה ה"ד 'יבוריע ףוס
 Popp map ביבס הברה םיילד ןהב ןיעובקה םילגלג
 |  אתקיפפב יומאד לט נא 'עב ךורעב שרפמ
 | לטנאד אלגלגל המוד אמ לעיתבו
 D'un ןקויתמ יאהו אלמתמ יאה
 ?Lys הזמ עמשנ .א למ תמיאהו]ןקוותמ

vovהמוד אמלע :לשמהו — .ל"נה רמאמ רסח  L 
 = ?א'נק תבש םלועב רזוחש אוה לוגלג וא אלגלגל
 . אב א'רת זמר תור 'קלי אלגלג יהולע ךיפהתא וא
 . לזמ תכלמש nios ודבש םיימור ינויערמ ל"זרל
 = | דימתו 5353 וא ןפוא לע תדמוע (G'ortuna אנוטרפ

 | roy] הלועו תדרוי

 E .ש"יע סונילוטנא תחת ס"ט םּומילוטנא *

 < ל יעצמאה י"לבו 5עלס\פ% י"לב (p^ רַלָטְנָא
 L 6- האשרהו ps ול שיש חילש 6%

 i : עגה רלטנא הנמיו יאמא y^) טיייד א'ילה ב'יפ 'רהנפ!ותוא

 b^ בתימה  B .העובשב רלטנאו העובש הלפנש ךמצע
 < .לוכי סופורטיפא'מולכ סיפורטיפא אוה רלטנאו ובישה
 "רלטנא ייונמל עבתנה לוכיד ןניעמש אהימ עבשיל
 = הילע אכיאד אכיה אלא ותוא ןינד ןיתינתמבינתאלו
 . עבתנל היל תיא יכו הילע המתמ הוה אל יאד העובש
 - הלפנש ךמצע עגה יחד אקדמ אלא רלטנא ייונמל
 = "יע ה"יחא] en ןנירמאדכ מ"ש העובש וילע
 =. ר'פ 'ועובשל א"בטירו ן"ר לש 'יפו 'דהנסל מ"פ

 .[ר"כק b^ מ'ח רוטל י"ב

 / הכרה ןינווגב ןירייוצמ םידגב ינימ) אָיִניִסְנַא 76:0
 = לש םילשהל שיו 29006 י"לב

Guntgefürbte Kleiderןיחלגמ וליאו קרפ ק"מד 'ורי  A. 
ove)פדנ ה"יחא] םישנ ירנלב והמ +.ביפד ב"לה ' = 

 | יומא ירסיקד piis [!ישנרנלב ל"מרו 'טשמא
 .(.בילד גילה טיפ) םיאלכד ns 'פבו ..איניטנא
 ;סונוהבא תחת סוטחבא ומכ ה"יחא] איטיטנא סרג

DZPPON "אָיניִטְנא -  

  ^w. Gollmüchtigter ;Mandatar'פב  v5ןינדו ןד =

| Weinmass]" תדמל ילכ ןימ ,)\ ע'ל ('א) לַטְנַא 
Avv Mov, divx Xov, 06 000076 י"ל C3 

 -םוקממ םימ קירהל (;Pumpe —Xv72o) תונמרע םגו | ,Antiochus) סוכויטנא ,סָכיִסְנַא (b'53 סֶכּויְטְנַא *
Yיכוטנא ע"ייע ג'כפר . 

 .סדרטנא yvy ס"מ םירייטנא *

 דוד 5 yb תויתואה ךפיהב וא) יכיטנא
 -Wasser 2/9060 י"ל וא 68601 תשוחנ

(behülterהפורגש פ"עא —  psןיתוש  mi»m 
 נ"סבו Gv גיפ תבש יורי .א"מ) הריכ 'פב תבשב

 (ג"פ יציב יפסות (ovo Pl מ"יב ןיי ידכ איבמהד

peusןכ הייחא] .יכיטנאב ןימח ןימחמו ינרופב  
 'ציניוו 'פדבו ר"פדב לבא י"כו "סופה 203 אוח
 לש ךהמ 'ב דג 'עב וניבר סרג ןכו יכוטנא "א
 םג סופדבו :נ'נד םש 'מ 53 אוה ןכו :ח"כ ק"מ
 היהת זא הנוכנ ונתרעשה םאו .יכיטנאל םש
 ע"ל איה םאו .הבוט רתוי ו"יוב 'סריגו «ma הלמה
 ד"ויב 'סריגה זא (יפידנא ע"ייע) תויתואה ךפיהב
 .ריילומ 'עב יכיטנא'יפ wn] ליכשמהו 'נוכנ רתוי
 לש ילכ gym ;דוד יב יכיטנא 'יפ םשו ה"יחא]
 'ציב 'ורי ןכו .תשוחנ לש הרוי י"שריפ ןכו ,תשוחנ
 הימרי 'ר by תלפנ יכיטנא אדהכ ג"ע ס"ד א"פ

 ,[אתבושב

wechselseitige — 0700006 | D'O'12" DON * 

(Benützung, Gegengebrauchוריב ' 

 ,איה תיבר סיסירכיטנא אדה .א"יד ז"לה Yo מ"ב
^pםילכ וא ףפכ .והערמ שיא רבד תלאש י'לב  

Sלשב דחא לכ שמתשהל  uan 

 ,ש"יע ןוטמיטא תחת פ"ט ןּוטיִמיִטְנַא *

 ,ש"יע סטיטא תחת ס"ט םּוניִטְנַא *

 Uy ןוטכטסא תחת ס"ט ןּונְכֶטְנַא *

 םיתבה תקזח ףוסב קפנא ,גבנא Schüpfeimer) ילד
xa)ח'נ :), ^pומכו הצחמו הציב .דחא 55 רועיש  

 — הרות לש תיעיבר sm םוגרפסא רעיש ןכ
 עיייע vob) b4 לא ליכשמ 'שרפב "Yo ףוסבו
 43 (התומח הל רמאתו קוספ 'ר תורב ןכו ידלגלג

 ילמתמד [אילטנאד] לגלגל המוד ז"העה 'מא ארפק
 ןיאנבה ןימישמש לגלנ'יפ ,ילמתמו ןקורתמ ,ןקורתמו
 לכח לגלגהלע ןיכילשמו הבוגב ןינובשכ ןינבה לע
 וישאר ינשב ןירשוקו הטמל וישאר ינשו ךורא
 T jp הלוע אלמה ןילטנא םמשו םילכ ינש

nmה"יחא] .(הלילח)  n'3םשב ר'קיול כ'מב  
 לכ איבהש ה"סרת רהב 'וקליל תולמה p^ ךורעה
 לבא ^ bn עיייע ל"זר יפב לגרומ ןכו ונלש ךרע
 ינב ןכו [ה לו עו x" ןכו ס"מ peo ילב ןאכ
 ילד י"לב p^ ב"א) .דרוי דחאו הלוע דחא םלועה
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 ,מ  יפב ux Cui) סודרוה sy הייונב ירסיקל | תוחפטמ e^ .[םכרע y" ןייונאל תחת ןוטאל
 עיגה לילגל הדוהימ ךלוה היה (GUy ex וזחאש
 לבא ,'וריו תוינשמב m ה"יחא] .סרטפיטנאל
 'וריב טמשנ ןכו טמשנ 'טו ,םופיטנא ילבבב
 'רדמ .ע"ד א"פ 'ליגמ av :ט"סד ד"פ "ינעת
 רקבב 'פ ר"להק 'דמבו תפנ 'פו הפי ךנה b' ר'שהש
 ה"כו סרטפיטנא bu סרפיטנא דעו תבגמ :ערז
 א"יד ז"פ 'ציב 'וריו .הדוהיב סירטפיטנא םש ןיטיגב
 ןה תומוקמ ינש ולא p^ .[הדוהיכ םירטפיטנא ג"ע
 [אירדנסכלא [yy אנ 'גרת ןכוםירצמ לש 'רדנסכלא
 pipa" ר'ב ,ד"ל ,ו'ו י"כ וסרג ןכ] תירטפיטנאו
 ימד 'מגב שרופמכ הדוהיב התיהש ריע .[ך"מסב
 הארקו ריעה תא הנב סודרוה ךלמה ה"יחא] ,וזחאש
 אבס רפכ הארקנ םינפלו רטפיטנא ויבא םש לע

n7)ףסוי ירבדמ חכומכ (ב"לה ביפ יאמד יורי  .א"ס  

 ז'ט DU "y 'א ,ו"טפ ג" 'וינומדקב והיתתמ ןב
 יכ .הארנ וירבדמו SD ,א'כפ 'א 'ומחלמ ;'ב ,ה"פ
 המ לע ע"צ הז יפלו ,ופיל ירסק ןיב ריעה םוקמ
 אלה לילגב וא הדוהיב איה םא 'מגב וקפתסנש
 'רהנסמ עמשנ ןכו התיה י"א לש יברעמ לובגב ריעה
 'ולכ) עבש ראב דעו ןדמ וקדב היקזח ימיב :ד'צ
 אלו (יברעמ ימורד דע י"אל יחרזמ ינופצ לובגמ
 יחרזמ לובגמ 'מולכ) סרפיטנא דעו תבגמ ה"ע ואצמ
 א"פ יאמד אתפסותמ םגו ,'כו ואצמ אלו (יברעמ דע
 הבורק וא תחנומ ירסיקו ופי ןיב סרטפיטנאש עמשנ
 הניפסה ןמו ופיב הניפסה ןמ חקולה :םש'יא ןכש הל
 תפיכו בושייה תפיכ 'א הדוהי 'ר בייח ירסיקב
 רעמיור ;ו"פ רעיוביינו 'ע qn מ"ע'יע 'כו סרטפיטנא

 .[ט"נר ןאזניבארו א"לק

  "b) NDD'OONי"לב סוטפוטנא ס"לב 00%
 לשומ לש ומוקמ אלממ  CProconsulןירסיקד

 תוכרב] 'שוריב ומולשב לאוש ךלמה 'יפאר 'מגב [

 שקבל ny 'פ ר"להקו ,אטיפיטנא .ג"עד anb 'ליגמ
^Rא") חלש 'פ םשו ,אתופיטנא , CNיטיפיטנא , 

 .[וניבר 'פריגכ bx םלוכו אטיפטוא ס"טב םשו
 לא ימ רשא Cn ימוחנתב) ונדמליב ןנחתאו שירבו
 רבד השוע פותפיטנא אוה טילש 'יפ .ץראבו םימשב
 לבא ךלמה jb םסוכרפיאו סוכרפיא ןמ אריתמו
 .ץראבו םימשב לא ימ רשא אריתמ יממ ךלמה

^pךלמל ישילש אוהו סוכרפיא תחתש אוה טילש . 
 ינש ימורבו הנידמ לע הנוממ רש י"לב 'יפ ב'א)
 לע הושמהו הנשב הנש ידמ pu ויה םירש
 םהלש םינשמהו סותפיא םיארקנ Dm םמכש

 ה"יחא] .(ץחרמה תיבב ןתויהב םישנל תודחוימ
 םישנ ידגב b^ 'מושרה "נוי הלמהש בוט רתויו

 רשאכ תרחואמ תעכו תונוזה תושבולש םיעובצ =
Yon.םידגבה יעגנ  bw (Kleiderluxus)םיימור  

 םיעובצ ידגבב ןישבלתמ םישנה ץחרמה תיבב =
 םילהת +מבו vestes anthinae 1/52 pm הלאכ םירק*

Yepאיל 'יעשי) רבעי  רוגממ ועלסו ' Coיכלמב  
yp)ולש אייניטנא וז ועלסו רבדמ 'ותכה  "py 

 תוארבפתלא וז רבעי רוגממ (טישכת שופמה
be =יכיא זפב םיאלפמה ומכ ועלפ שרדש 53  

 ישרפ ירפסבו .םיעובצה םירקי םידגב nm ('ב 7.
 רמאת wow םהיהלאל שורדת jb א"פ D" האר
 אגיטבאב אצא ינא ףא אגיטבאב ןיאצוי ןהו ליאוה

 םיעובצ םירקי םישובלב b^ .אניטנא ל"צו ם"ש =
 ל"ק א"ח ז"מיר 'ייעו .רעיש ןכ אל «o מ"ע לעבו

 .[ל"נה ןויצ וריכזהש ילבמ

 רובידה םייקל הלמ 6% י"לב ןכו פ"לב) םּוטְנָא
Gn. Wahrheit! wirklich! |לאיכר) אדצה והמ  

CI 3.לאומש 'ר (' סוטנא אנהכ רב אבא 'ר רמא  
 םייחו "mb "wb vp ףוסב ודצ רמא ינמחנ רב

m3ןושלה  ^b)ג'ל ), (ב'א new "b3 ^pביציו ). 
 [פוטנא ל"צ] (םוטנא) ו'טפ ר"דמב s^ ןכו ה"יחא]
 חקיל שקבמ אוהש ימ לכ םירמוא םתא לומתא
 ודצ ילש ז"ע תושעל םתאב וישכעו . . . ז"ע ול
 ת מ אה חנ b 'מוחנתב ק"הלל קתעומ ןכו .אדצה
 'טישפב תונשיה תוקתעהב ה"כו .ךכ םירמוא םתא
 \ג=-| יברע 'גרתבו verene אטאגלואוו ,אטשוקב

^Dג'סרל סחוימה 'יפבו ע"בארב ה"כו אוה תמאה  
 ר"דמבב לבא .ש"ע ר'קיול כ'מב ה"כו wma "יא

  bomסומוטא. ל"צ םימוטא ןוכנ יתלב 8906 |
 .[שרדמב ינמחנ רב ש"ר תעדכ הזו ודצ ושריפ י"שרו

 | :. 7 י ^
 'וריבו ,אתופיטנא 'תיא םשו .ט"ד א"לה ה"פ] | anti ז"חא אבה T5 ראותה םש) תירטּפ טנא

(atriniseh400צ] תירדנסכלא רתנ / 

 ^A י"כבה"כ] .תירטפיטנא רתנ אלו [' 5500
 יפדבו(:ז"צד םש ס'ד'ייענ 'בש 'מ י"כב ח"'כור'ב היל
 תירטנפנא 'דנבו ןירטנפנא תכשבו ןירטפיטנא 'ורעה
 !yy וניבר 'פרינכ ל"צו ןורטנפא הדנ "351
 תבשב רתנד 033 אביקע ר"א 'פב [תירדנסכלא

m1, 609ןיריבעמ ןינממס העבשד'מגב השאה ''פב  

 ריעמ אבוה רתנ b^ ה"יחחא] ,(.ב'5) םתכה לע
 .[אבה ע"ייע סירטפיטנא

 י"לב סורטפיטנא ס"לב) תיִרְטּפיִטְנַא-סרֶטפיִטְנַא |
 הפי ןיב התנוכתש vy '\צ 6

 .סוטנוא ייגה ר''קיוב ('
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o" ig, wóg ןמ Faden, Faser ivtov vb p 

  pem-(חמוצ לש המודכו ןתשפ לש םידיגו
 תבש שירב  pins psךותל ןתשפ לש ןינוא -
 לאעמשי ירד 'מגב ןיקילדמ המב 'פב .(3"י) רוגתה -
 םש)  Crברעהו יתשה (ח"מ) א" 'פב םיעגנבו <

 םיעגנב ןיאמטמ  Tb'ר  mmרמוא  nenקלשישמ =
 הלשישמ "א תבשבו ה"יחא]  bun"עננב ומכ ="
 :ואיבה ןכו :ה'כד םש ס'ד .'מ י"כב ה"כו קלשישמ =
 ארפסכו ,ןינוא ה'ד :3^ 'כוסב 'ופסות  'bעירזת <
= vb ברעהו .[פ'ש לש םינשיה םיסופדב n 
 .ןינוא ןכו הייחא] .ונבלתישמ ןתשפ לש ןינואהו =
L טינ" "v ו'לד. e "yip וריב ןתשפ לש' 
| C gm הוקתמ"לכ ןינוא') "o ג"ע ז"מדה"פסל בורק 

> exen טוח תוקת תא וה" ייב ישוהי) ומכ ןיטוח 
  3"יעגנל) 'ורהט רדפב ג'הר ה"יחא] .(י"לב ןכו ==
D = הניריכ ל"צ ילוא תייטב niv pow ^b ז"כ) 
r [ban sy םיטוח == 

 = .ע"לב ןכו Bündel הכירכ 4-2! פ'לב 'יפ) יִציְנא
(Gebund ^e»(.איכ) תואיצמ ולא  'פב  > 

 < 'פב םירדנבו .ןמגרא לש תונושלו ןתשפ יצינאו
 D bw 'וינשמב n ןתשפ «Co קריה ןמ רדונה

^vתוסכל רתומ ילע הלוע [ןתשפה ילבבב לבא  \ 
 LP הכוסד ק"פב שק יליבחד 'מגבו .ןתשפ יצינאב
 |[ א'פ 'כוס 'וריב ןכו ןתשפ יצינאב הככיס :ב"י]
 pem ןתשפ ייפ .[ץנע 'עו ינשה ע"ייעו : ב"ג ר"לה

ye»היוטל דמועה , nns] Cב" 'כוסב 'ופפותה  fr: - 
 | — ןינוא n^ bu :ז'כ תבשב mp "p — ןינוא
 = םנמא י"שר דגנכ וניבר ירבד םייקל לופלפב וכיראה
 = ןתשפ לש הו ט מ ךורעב היה םתסרגד עמשמ םהירבדמ
 ,  "היוטל דמועהי ,וניברד אנשיל לבא הוטנ רבכשונייה

eb yvoשי ינשה 'עמ לבא תבשו 'כוסב י"שר  = 
 " איבה ןכו .בטיה ש"יע תופסותה לש 'יפכ חיכוהל
 .  הוטנש ןינוא'יפ ךורעהםש : ז"כב תבשל 'יחב א"בשרה
 LOW :כ'ג בתכ ה"פק b^ רשיה 'סב ת"ר .ל"כע
 = ל"צו כ"ע ר"ע ב 'יפמ הווט היהיש דע ןינוא יורק
 Lon ת"ו לש pum .ךורע ה ל ע ב ל"ר ה"עב
 Low 'עב וינפל חנומ היה םלש רתיי ךורעש רורב
 = .ילואו .דחא 'עב ולצא וללכנ ץיינואו ןינוא ילואו

B 

NDEONיִציִנַא * —  
 WD" ץוח םוקמ םש b (Orisname)^ םיִרָטְנַא * | ןכו סותפיטנא םיארקנ תונידמל םהיתחת םיחלשנה

 ,(רסיקל הנשמ רסיקיטנא

 .ש"יע סרטפיטנא תחת ס"ט סֶרפיִטְנַא *

Anticüsar, 00000050, Stellvertr.) רָסיקיִסְנַא 

 . (es Kaisד"נפ ר"בב ( O7דקפ יהו
 ל"ת ps C5 2^ ישוהי) דחא וחירי ךלמ ,הרש תא
 ו"ו י"כ) ו"ם פ"סבו .ולש רפיקיטנאו אוה אלא רחא
 יהיו (ונינפל . ה"פ אוהו Ye ל"צ vs 'יסופדבו ,ד"ל
 ללשב אראו ,ויחא תאמ הדוהי דריו איהה 'תעב
 רב אנניח y (א'כ ייז ישוה) תחא רענש תרדא
 (אירפרופ 'ינפל) אריפרופ 'מא (אנוה 'רונינפל) קחצי
 אלש ךלמ לכ אלא אכה ארבע לבב המו האלבב
 לש ר"פדבו 'רדמב (mo ץראב ןוטלש ול היה
 כ"מ ב'ג y" לארשי ץראב 'יסופד רעשבו 'ורע
 לכב ךלמו םולכ ותוכלמ ps (אוה ךרוצ אללו
 mb הז חלשמו וחיריב בשוי היה iow רפיקיטנא
 הזו [תונ תוכ ^Y י"כב "יאדכ ל"צו] (תובתוכ)
 תוירוד ,5b" בתכ כ"מ לעבו ה"יחא] .תוירוד הזל

nommונינפלו ".ןורודל ול חלש רענש תרדאו  
 רפחש mo עמשנ mus 'עב 'תיל םגו 'תיל 'עב
 .(רסיקל הנשמ י"לב ייפ ב'א) .[ונלש ךורעב ןאכ

 .סוריקפא yy םּוריקיטנא

 סוקידיטנא תחת D'D ןּוקיִריִטְנַא :םּוקּוריִטְנַא *
 .ש"יע :

 םש Avcápadoc' י"לב ,םּודְרְמְנַא פ"לב םֶדְרָטְנַא *
 ,ג'פ 'ציב 'וריב 64880 יא לומ םוקמ

 סדרטנאל לזא יימיס יברד ןמ רימלת דח .ב"סד 3/58
 ,א'פ nae 'וריבו ,ליכאו אנקסמרוד היל ןותייא
 אוהו פדרטנאל ל"צו סירייטנאל לזא "יא oo ב"לה
 סודארא יא לש ונופצמ ,יצינעהפ D דחא יא

imיי ישארב) ידוראה לש 'ורי 'גרת  (Y^יאנדירטנא  
 .וכרע יייע .דוורא הז ידוראה e" ז"לפ ר'בב ןכו

 .א'צ m" ב"וור רענעיוו דוע "ייעו

 : 7eקסצ הקימעו הרעמ יורוי"לב ייפוןורַטְנַא =
(Hóohle, Vertiefung, antrumורי ' 

 עקשמ ]15[ (.י"ד א"לה ז'פ) לודג 555 'פ תבשד
 ה"יחא] .(הריפח »53 b^ הנוב םושמ ןורטנאב
 wn pov 'רו יאני 'ר ג'כפ onm 'תקיספב ןכו
 .[ה רע מ 'ולכ המדא תריפח p^ ירטנאב ןילייטמ

ín» )'אוה ךוראו רתוימ ישל תמאבו תוכיראב ש"ע םינפל אב ןוילגמ יכ ןיכורעבש דירש לעב . ?) E, py» 3 v3» 
 < תליבח הארקנ םירכיא ןושלבו (* .ךורעה ןושל בשייל שי הז ייפעו ןינ וא תלמ לע בבוס כייאו pem ן הו ייגה .ב"נש
 .'לכ אטשיי :ןתשפ יצינא שריפל לינה םיבל 54 יישריפב שרופמ ה"כו Reiste, Riste א'לב ץפונמ ןתשפ תכירכו
 = ווטשיר "3 ייל יישר vss  .זנכשא ילב ייל םש לבא יכוסל י"שריפב הייכו (איימ בייפ «nb wn y זנ כ ש א

 .א"טשייר :ביינש ק"העב םייסה |« (א"כ מ"בו .זיל תבש ןושל אפרמב ןקתל שי הלאה coin י'פעו)



Onyx, óvuE, m י"לב סוכונוא .אכנא 0/52) DN 
 הבוט ןבא ןימ  (Edelsteinהזיא הרות רפסו

 ינפלב םיפטרקד 'טגב ורבחל סיסב השעי ןהמ
 pen .ךינא ל'צו ךניא יא םשו :'ח ז'ע) ןהידיא
 םיקוושה תא ןיפחמו ^N: םשו .ךניאו אבט ןבא
 ט"יאלב] אניכנוא ועמשמכ ז'עלב ייפ .[ךניאב

[onichinoב'א) .מ"לב םהוש אוהו  ^pי"לב  "pw 
 ןיכנוא ץובקהו ה"יחא] .(ןרופצכ תקהבמ הבוט ןבא
 'תפסותב py לעפו sm ,ג'ל 'בדמב 'א י"תב

 .[ךנאב ןכנאש םירוהטה םילכ א'פר מ"ב םילכ

vp" Gleigewieht, Senkblei) TON *ךנא ג"לפר  
 ,ךנא ןינמ + . הלודג ירדהנס m (יז ייז יומע)

smמ"למ  cvmםש אוהו (םש םומע) ךנא  
 .םינובהמ לידבה תלקשמל

 יכנא ןוקירטונ יכנא ..ה"ק תבש (Geh יִכְנָא *
 ייכ pou s י"כב ה"כ] תיבתכ ישפנ

"yתיבה* [תביתכ "יסופדנו .ד"קד םש ס'ר . 
 יכנא ד"א הביהי הביתכ המיענ הרימא ירמא ןינבר
 'תקיספבו .הירמא ןינמאנ nn nj ערפמל
 תיבתכ ישפנ אנא הוה i53 יכנא CD שדוחב
 ר"א הירמא םימיענ הביתכ הביהי רמא בר תיבהי
 והמ :ב'ע םשו qme ךלילכ ךרוהנ אנא היכרב
 א"כפ יתבר 'תיקספב ןכו אוה י ר צ מ ןושל יכנא
 ךונא יכנא יוצמ ןושלב ves זמר ורתי 'קליו
 ^b ונממ דבאנה אמוחנתב רמאמה אבוה םייונשבו
 אתקספל רעבאב המלש יר תרעה y vuv" ונדמליב
 "now 'פ 'בר רתסאבו .ב'פק תוא +ט'ק דצ כ'רד
 בתכ ת"פי לעב בוהו ךנחי ןושל יכנא םירפס
 יכנא 'עב כ"כ לעב סרג ןכו "יסרג ךונא ןושל םש

smירצמ ןושל  anok—]ו0 ]. 

 .ירכנווא ע"ייע רָכָנוא *

vow00,060 י"לב)  = (Lesepultפב םילכב ' 

 ןינלנאו (ז (me קלחנש ץע ילכ לכ
 ר'פד לבא ב'הו ו"ו י"כב ה"כו pons 'יסופדב]
 'ורי תועטב ןכו .'ג םדוק יל ןוכנ י"כו 'יסופד ראשו
 וב ןיא ןינלנא boy ןילגניא .נ'עד iw 'נ'פ 'לינמ
 'י פ .רננה תיכו רפס לש [ןווא תשודק םושמ
 תווקלופפהוילע ןימישמש לפספס
 "רפסה וב ןיסינכמש רוע לש קתרנ 305, א"פ .ו ב
 (' .נ"יד nb 'דסל im ירבד הנה ןה ה"יחא]
 תואב תוא b^ ש'רו .ןיננולא א'נ 273 שי םשו
 'יננילנא ד'או ןינילנא סרוגו ורוקמ ןורכז ילב וניברכ
 וא «n רוא י'כבו ןינל ולא ב'פ "ילכ 'תפסותבו

 p םיכוע ינשמ םהל ויה םש 'כוסב
 .ץינואב תפלחתנ ןינוא תלמו בטיה ש'ע
 pns םוקמב ןינוא 'יגה יכוסב י"שר י"כב
 mw] 'כופל p^ "y םיסופד לש

"p"2N m3 =(יקיִנּואתיִּב  = Bithynia 
Bithyniea )0171688(םש אוהו  nnbאיסאב  

Propontis, thracisch. Bosporus T .דועו  

(Pontus Euxinos.וז לכות  [mai]יקיינא  
 ימוי הייחא] .אמוי שארב ןירדהרפ תכשל

 תלמו יקיינוא תיב "יא :ד"ל :ט"כ ז"עבו םשו .*
 רקיעד עדו os ז"עמ ןויצבו ךורעב הטמשנ תא
 m5 "prs  תיב ,יקניא תיב ,יקיניא תיב "סרינה

D^?)ת"האבו  Cn yn i^ "bv DU Up)לכו  
 3( pem ךשמו לבות אוה ןכ 'מויב רמ

 - < < < סרית איסומ-הז quo יקיינוא תיב הז לכות 63 י*
pun maיקרט ואי'כ'וקליב ה"כויקארט וז'מי"כבו  

m5וריבו .(םש ס"ד 'ייע) ת"האב ה"כו יקרט 'עב ' 
 אייסומ היינתוו "א :א'עד ט'לה wo 'לינמ
 ה'ד'גרתב ןכו) pom איסומו איניתיו 'א י"תבו אקר ת

 יישארבל 'ב'ורי 'גרתכ איסנא אלו אייסומ 'ה ,יא
 הזמעמשנ ,(ס"ט אוהש ז'לפר 3/25 אינסיא אלו'ב

 הלמ ל"צ יקינוא תיב וא ,יקיניא ma תולמ יתשש
 היינתוו וא י"רת לש איניתיו sm יקינואתיב תחא
 הלמ איהו ז"לפר ר'ב לש הינותו וא ילינמ 'ורי לש
 תמסרופמהיארו LBithyniea ךרעה תליחתב ונמשרש
 'תפסותבו יאקיניה ma ^w ה"פס ז"עד אתפסותבש
 א"ע דצ) אתפסות י'כו וקינוה תיב Y 'יעיבש"
 אלפו .ינואתיב ,ינייתיב ,ינאיתיב ovpu 'צוהל

 לכב ז"עד 'פסות ךה איבהש (ז"כד) מ"ע לע
 עדו .הלמה רוקמ ונממ םלענו האורב הגש
 םירדה היכשוי םש לעהארקנ אקינוהתיב תניד

 םושרגו םודימשה םשמו (Thracien) איקארטב םינפל

 ;ה'ע 'ד סערידיקות 'ייע) (OMysier םייפומ לש םע
 ;ה"ע 'ז .טודוריה ;'ד "ו םיסאבאנא ןאפאנעסק

 ןירכמנש תומשה הנה ןהו ('ג .'ג ,ב"י ובו
 אוהו .[אייסומו איקארט (אינותיב) אקינוהתיב :

Dתיב תניבג 6ט'כ) ןידימעמ ןיא 'פב ז'עב  
 יקינואתיב ןקתל שיש ונחכוה רבכ ה"יחא] .יקיינא
 הניבגהו py 'וריד ב"פ 'ה 'נשמבו  .יקינוהתיב וא
 םגו .יקייניתו ל"'צש ילצא peo jin יקיירי תד
 יקינוהתיב תוניבגש הזלםימיכסמ םיימורוםיינוי ימכח

 סואינילפ ; 'ז ,'ד ,ב" ובארטש p" ויה תוראופמ
 .[ז'צפ א"י * -

mum )'רבדה  ^bםש יילכל ל"ז םיבמרה םג ןכ . 



 Y DAN) םינונא תונ תמ עבדאו םירשעו .תועטב
 | ד"ושב ח"יפס ר'קיוב ןכו .סנונא W^ ר"קיוב ונינפלו
 owwnv "ub 2 .סנונא ןתונ ה"בקהו סנונא ןתונ
 - יאנונא ומכ סנּונָא ס"ל איהו סנונא ינימ הריגה 'פ
 [y אבי טנוד םהל ןתיל קקזנ אוה א'מפ ר'שבו

qwהז ] "tnb ponoקסופ אלא ...תינונא . 
 6 .םונריפ אנונא .b^ .[סנונא ל"צ כ'גו תינונא
 annona" ט"יאלב] הנונא סופה לכאמל ןירוק ז'עלבו

Proviantר"קיו "ירבו | ,[860:010601ע84]  QU) > 

 JAN Two] ונאזנל  ם"רהמו] קיתשו אנונא ביהי
 quei חמוצש המ לכ vm ^b ו ןאכ סרוג
 "ולמה שרפמ b^ ןכו ה"יחא] .קתושו םיינעל
 "ם נונ א סרוג םגו א'צש זמר אשת יכ 'פ 'קליב
 : = ?אננוא ראות אנונא תחת םג 'צמנו םינונא לצא

Ye vasךלמ לש אננוא ברעל (םירמ) הליחתה . > 
 E .[אירגנא 'ייע תויננוא ץובקהו

 / QQualitüt תוכיא b^ ס"ל שממ אוהו) אָתיִנּוניִא *
 ..רבב טלמנו יקנ יא טלמי woo ר"בב

 < איקנוא אתינוניא  אנניח ר"א יל יביכ בויא) ךיפכ
 2453 אלא טלמנ המל כ"א חנ ריב התיה תחא
 Lr זמר חנ «Cp ןכו איקנוא 'עב Y .ךיפכ
 Lom mnn 'עמ לבא אתינוניא הלמה וטימשה
 , ול 'תיה 'חא 'פרינ וניבר לבא ר"בב 'תיא הלמהש
 = ז'מירו ת"פי "ייע ושרפל וחירטה nmn .ש"יע

vesאלו א"כד א'ח  noyאיה יתעדלו .םדיב  nibo . 
 " תוהמו ךרע 'מולכ ךרעו תוהמ b^ אתויוניא 'ירוס
 < קיה wen לש nw" ןטק לקשמ ל"ר mns אקינוא

vaאלו טלמנ כ'פעא איקנוא יקנ יא שרדו חנב  = 
 = ןושלהו ה'בקה לש ויפכ רבב לבא ומצע תוכזב
 .ץשחמ תחא יקנוא וב ןיאש mm רוד לכ ןיא ומכ

 5 - יאיקוא 'ע"ייע לגע לש

E = 60 "ob הקוצו הרצ ונינעו 0/53 05) "DN 
  (Noth, Bedrüngnissתאצומ איה י"תב <

 ווי ,ב'כ 'ארבל n" 'ייעו ה'כ ,ח"ל 'ארבל 'א י'ת]
 - יקננאל ינעד יקננא תעש Ww] ,'ה ינש 'תסא 'גרת
 ' .קחדה תעש 'יפ .[י"תב ש"יע  םייונישב ונינפל]
 .חתומ ד"ושב םימשה mn הלא ?G ג'יפ ר'בבו
 .ונינפל] טעמכ הפר wm תוהש י"ע יקננא להא
 . םיקחשל wy עיקרת אכה םרב |העמיק יפר אוה
 pw םיקזח ל"ת pes ןהש mae 0^ r5 בויא)
 קננא סלוב ךסומ ד"ושב w' ל"בשר (פש) קצומ

SOINS יקננא 2: n 

EET RS e IND ROSA Y 

jn ןושאר ^b j»m sw פ"ט םלכו], piso 
 ,(י"לב

 .ןיג לגו לוא yy ןיגולא תחת ס"ט-ןיִנּולּונַא *
 היל .םינא (mb ג'ע ג"פד io ק"מ 'ורי םיִנָא *

\ 

 .ביג 'ע 'ייע ביגא תחת ס"מ

DON *לש  תוכופה תויתואב)  anbלאינדב . /m 
 אנמ טעמכ 'פ ר"שהש 2 nup" (ה'כ

sooתקל םנא םנא 'א ןנחוי 'ר . . ןיסרפו לקת  
 su לאינדו לתוכל ןיבותכ ויה ךכ 'יפ ,ופוסינ

 ,םתוא רתפו pero לאמשמ

 00005% שבדו ןיימ יושע הקשמ י"לב) ןיִלָמְנא
 -Weinho ,3-22| פ"לב ,\2יפ| ע"לב ןכו

Qigעילא 'ר 'פב ' ^wןישועו (:ט'לק תבש) יילות  
 .דוי 'עב p) posu" &"D^  .תבשב ןילימוניא
 ןילמונא w sb sym^ ם"שב ונינפל ה"יחא]
 תבש ס"ד ,ןילימניי «u^ ורזיפו ילופאנ 'וינשמבו
 Ay ר"יד iba ר'יפ תבש 'וריבו s» yn .ד'סק
 םלכ ,ןילימונייו ןילימיניי ג'ע ז"יד ב"לה כ"פ םשו
 ..[תבשל י"שרו ves my 'פרינכ ןילמוניא ל"צ

"Gnסאסקס ) ןּוניִריִמִָא  Myrrhenwein 

potio murrhinaןעג000%%6|= )) 

 ןונירימניא 35 םוכרכו דרנ €^ ^0 ש"הש 'רדמ
 רמ Dy ברועמ ןיי י"לב b^  (ןונרמניא ונינפל)

 ,(םימשבו

NYON >ר"לבו 090% יעצמאה י"לבו פ"לב)  annona 
 ןאוג. הסנרפו קופס p" הדשה לובי

(Feldertrag, Mundprovisionח"מפ ר"בב  )רמאיו 072 

 הדוהי ר"א ךתשא ירש לבא םהרבא לא םיהלא
 לשמ (הדוהי 'ר םשב ןדוי 'ר ונינפל) ןדוי 'ר םשב
 אנונא ול הלעמ ךלמה היהש ךלמ לש ובהואל
 ו'נו .ךלש אנונא לופכל שקבמ cow ךלמה ל"א
 תשא אשתו הלאה םירבדה cns יהיו )"5 ח"פפ
 תכתוח ינא ול תרמוא nmm Cf יטיל ישארב) וינודא
 'סריגכ לבא ,ךלש ה ס 3 ר פ ונינפלו] .ךלש אנונא
 Am הל רמא Yep] זמר בשיו 'קלי כ'ג x^ וניבר
 Cup יילהת) םיבערל םחל ןתונ(הל לש 'ה ןמ ס"ט
 ינס רהב לד לא ליכשמ ירשא ףוסב ר'קיובו
 ול איצוה דוד ןרמ יבג .אנונא איה  ןאו (ד"לפ)
 םינויבאל ןתנ רזפ C6 יב"ק) קוספ והארהו םילת רפס

^mןנמ בה שנ רב תיא "יא 'חא 'סונ ונינפלו]  
 לארשי ךלמ דוד יבג ל"א אוה ןה הדיד יכיפא
 םירשעו  .[יכפא Cy Cy 'כו ןתנ we היב ביתכד

 ouv דוע שבתשמ qym יפד ק"העבו vot pmys היכו .סוכריפ .םייטב עיפרשב לבא ר''פרבו vs לכב ןוכנל הי'כ )!
 ו mb היל תילו הסנרפ ישל סוכרפ יעבו סוכרפא ןוטלש ישל סוכרפ ייפ
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qvoןישוריגהו טג טגה יאנתה םייקתנ אלש  
 פ"סב הינריע היל וסנאד אבר ינאש .ןירומנ ןישוריג
 .('ב ןדע) ןריע 'עב ונשריפ C25 תבש) ןיקילדמ המב

texירכנלו ןהכל טחושהד 'טגב םייחלהו עורזה  
 ייבא b^ .הינדיע היל יסנא mr םורפלו .Gp יילוח)
 אריתמ mm ויבקנ תוהשל a5 היה אלו ילוח ול היה
 והוקחדי אמש ויפכ סורפל הביתה ינפל רובעל

vipירבד ה"יחא] .אפוסיכ ידיל אבו  wasעב ' 
 וניבר ןייצ םשש 'ב ןדע 'עבש וירבד םירתוס הז
 ילב תבשד n ,ןילוחו תבשמ םירמאמ ינש כ'ג

"vבתכ ןילוחד ךה לעו  ^bותוא ןיחינמ ויה אל,,  
 םיתע י"שר p^ ןכו .ל"כע "םדמול mme יפל דומעל
 תא אשילמ ותוא םידרומ ויה וידימלתל עבקש

ve»ע"בש לפהב ב"ירגהו .'כו וידימלתל קסוע היהש  
 וז אלו ע"צב הריתס ךה 'ב ןדע 'עבו הז 'עב חינה
 ןינעב הארמ הז 'עבש וז ףא אלא יל השק דבלב

^bאל םשו /3 ןדע ךוע לע תבש לש רמאמ  
 פ"עא ןילוח לש רמאמ 'יפ לבא םולכ וניבר 'יפ
 ןינעב ושרפמ דועו הז ונכועב תחא םעפ ושריפש

nsלע וניבר לש ושוריפ ןרע 'עבש יתרמא ןכ לע  
 B" אל ןילוח לש 'מאמו בבופ תבש לש רמאמ
 b Nb Dow^ ךרעבו .ונכוע לש 'יפב ללכנ רבכש
 הפי הלוע לכה הזבו .ןדע'עב שרפתנד תבש לש ךה
 חיכוא רשאכ תצק הטמשה אלא הריתס ןאכ תילו
 ןילוחד ךה כ'ג 'יפ ף"ירד ערו ,םשל יעיגהב י"העב
 הלוח רמולכ הינדיע היל pos : ל"זו בתכש וניברכ
 ךכיפלו ויבקנ תא תוהשל לוכי היה אלו היה ויעמב
 תבשל י"שר b" הז ןיעכו ,ל"כע וירי שרופ היה אל

v5יסנאד ה"ד  [mb 

DAN * |םדוקה ךרעמ) , (Gewaltthüterה'מ 'ירדהנס , 
 א'פ 'שודיק v" .אוה DJN Dy םתס

 ,א'לד re םיאלכ y" .ןלזוגהו סנאה xy ס"ד
 : ד"נד ד"פר 'כוס 'ורי .,עקשישמ םנא ארקנ יתמיאמ

 ,רקבה םיִסָּנַא רקבה ןיא

Feuer- שאה דבועו רמוכ פ"לב Uy! ^p) pay 
sa יוסש S) שורי' n ןידמל (anbeter 

 "סופדב 12[ (רומח) b" .ןידמ ןהכ ('א ^m ;זיט

qe bx»לש ]120 וא 9322 ןקתל  
 pop .י"לב ןכש) ותונגב םגרתמה רביד ) ,ןידמ
 ול ןירוק ראשהו ו'קיטילופ 'ושלב סונוא רומחל

B veil ודי וקלה 

yp.םדא 'ןריבו .ם י ל כ קצומ 'רדמבו .'ב סלב  
 םרב הדולח הלעמ sv תוהש y" [םילכ ךסונ
 ונינפל) spun ןימכ ןיארנ קצומ יארכ םיקזח אכה
 ד'ע ב'ד א"לה] א'פ יורי 'כרבב ונשי ןכו (עיקות"
 ..םילוב*סונ וניבר 'סריגכ ןוכנ 'צנגמ סופדבו
 ואיליריס המלש ר"רהומו .א י ק ר ת ןמכ ןיאונ"
 סלב y" "תיכוכז לש הארמ b^ ךורעב,, 3037

"b 29 [3ר"ש ה"נכו ה"יחא] (סנואו קחוד "53  
Werתיוהד יתדחפ  cnsהנממ תטלפו יקננאב . 

 אלא יקננא ינתמ שנ רב תיל sw ר"שהש 'רדמ
 יקונא ס"ט תלהק ינא 'פ ר"להקבו .היחוור תעשב

m vnb.יע) הדבמ אד תיל :ךנתי ימ 'פ 'א " 
 — wen .טלפתנו יקננאב ons אוהד יל (כ'מב"
 ,peb הלמה b^ קננא 'ע ןמגרותמב רוחב א"ר"

  muבתכו "הקנאו יכב 'שלמ ורקעו רעצו |
 יכ תינוי הלמה.יכ עדי אל אוהו כ'כ לעב וילע

 [!הניבב ול קלח אל
1 p/55 ה"כו חרכה ונינעו n (א רתסא מ"למ', DJN 

mm "bn (drüngen, zwingen, nóthigen 

  DIN.המצע הסנא םשו .םינמיסב " vpד"לפ
 אנטינון.  'ע יייע אנדיע היל הסנא .ג'לק 'ילוח

 יסינא ינה .ה"ל ה'ר .הישפנ סנימל :ז'ג ב"ב אבה
 םש .סינא אל .'ג 'בותכ :ז"כ הדנ .יסינא אל ינה

  43סנואה ד'מ ,ג"פ םשו .הירטפ אנמחר םונא
  «(der Nothzüchtiger)הסונא ג"ע ז"ד ו"פ 'ומבי 'ורי |

(die Genothzüchtigte)סנאנ :ג" 'וכרב :לעפנב  
 :ב"י  "ובותכ .הלבטו הסנאנ w/b. "ילוח ;הנישב

 | : ז"ט 'בותכ ,יסנתא :ה"מק תבש :לעפתא .יתסנאצ
 | .[פנאתַא פ"לב] סינתיא :'ב םש.וסינתאד אוה יסונתא
 .אבה 'ע y" סנוא םשו .םינתא םנימ אה .ז"כ 78
 חכשש ןקז T'y א'פד ג'פ ק"מ 'וריו .'ח "ורב
 :;דילד א"יפ 'בותכ 7v .וסנוא nens ודומלת
 דבלבו . . היתונוזמ הדביא ד"בב התבותכ תעבותה
 ירדנ .ז'כ :'כ "רדג a5 סנואמ אה יפושה ןמ

 .םש ן"רו ש"אר 'ייע ןיסנוא

 ג"רב "יטיגב םנוא ןיא (Zwang) םָנוא ,םֶנָא
 ןויכ p Cana^ .יל םש .ר"ל) טג חלושהד = |

 אבא אל םא 'מולכ ךכו ךכ יאנת לע טנה ןתנש
 סונא ןעוטו אב אלו סנאנו םוי םישלש דע ןאכמ
 סנאנש פ'עא וירבדב שממ ןיא טגה לטבו יתייח

 :בעל) טיל םכחה ברה y" יייעו «vy דצ Yom גיימד עימבו ךרע ךה רי'יתמעב לייירהמו גיפק aen yas 'זימיר וו(

 הטקשו nni יתעד ןיא זיכב ךא םיקתממ ולוכ אוהה ךוראה cows לכו האלהו nam זייח pano לש עימב
 B 608% vb vy" ותוא םישרפמו סורוא :סונוא םוקמב סורגנ DN ונל ליעוי המ יכ לינה םכחה לש וגוק'תו 8

 םא תיגש rwn ,הלמה הללכנ . . רוא אלו .

cyקפס לכ ילב אוהש ןורדייג תלמ  poרשפא יא םשו רומח  

 . גוא AD nnn יוחא סוג ו א ייגה רקיעש ודע jm בא 20 אלה ןהכ

 השעי המ em יכחה תעדכ רמוכ :רומח םוקמב סורנג 2

 yes ונחכוה ןכו .הפי הלוע לכה ונשוריפ יפל לבא .ןקתל רבח תלמ הנתשנ םעפה wy" יכ wf ה"מ ימונ ^W תנש םויצויג
 Suy .רומח תשבושמ הלמל



 ב ונל ריאשה אל רשא ,ךורע י'כ רפופה
 ךשמהל bzw ןוילגב «nin אלש ויתופסוהב
 עפ המכ וניבר ירבד ונל בברע הזבו !םינפב ךרע

o»וירבד איבהש דבל אלש השע ליכסה התע  
wowםעטב  quאלא וניבר לש וירבד  xw 

 $31 כ'ג ,ורכנ אל הנוכב wow וא | הנוכב
wu»סרגל רבח וא רמכ תחת  "emתועטהו  

 ינרתמה רביד, וניבר ירבד וארקב ול 'נמרזנ וזה
 פונו א 'גרתב ותונגש ומצעב ללפו "ותונגב
 ומעטו פ"ל אוהש איה אלו ,רומח voc י"ל אוהש
 רישב "b לש םתעד ןכו ,(וכיע 7« רבח וא רמכ
 web הב ןיאש הארו ז'על היה ר מ ו כ ורתי א'פ
 ומוכ 'א עשוהי 'ר :ןידמ ןהכ ה'ד 'תליכמ ןכו 'כו
 ול ליעוה המש רוזע לפנו wy לשכ  כ'או ,היה
 33 ל'ז יסופנה השמ 'ר יפמ עמשש ךרובמ רפוסל
 יקיטילופ 'לב ןירוקש המ יכו סונוא רומחל ןירוק ןכ

npלש יתימא חסונ  "yיסופדבו ;ק'העו ב'ה י"כ ". 
peu1 רייע ןושל אוה ה וקיטילופ ילו  

 :יע יייע ו'קיטמרג wb ומכ בתכה ימכח 'של אוהו
"epeרטאת 'עו ןיטרק  "pהעב יתכתכש המ ": 

 ראשה prp ךכ 6n ^D א"פ רוביחה הזל אובמב
 ר'ב "3 הרשי 'פריג T» poa טוידה 'שלב 55
 y" דוע p" ןודריג .יפופד ראשבו ודריג ר"דבו
 , ןושל ול ףיסוי המו ול ןתי המ qm m רדייג
 לכו .ללכו ללכ vb py ןיאש ירחא הימר
 הע י'לבןכש,ןמ רפופה ךוונמיובד
 |ןנתכ אלוובלמ ןייודב ארוימנ
 ןמ םגש המחכ הרב היארו םלועמ וניבר
 'עבש איה וניברל ךייש אל qn דע "י"לב ןכש.
 הארמ ןורדג 'עמו ןורדג 'ע לע וניבר הארמ רדייג
 = [ןן00600%-=] ןורדייג רומחל pop "bae רדייג'ע לע
 im .הארמ אל םיכרעה $003 םדקש bow v לעו
 mo רבד «ow ונלש 'עב וניבר ריכזה אלש רובעב

má» quimארוק ינפל ךירעא  Dos spy pub 
 ןהכ "רי 'רת ןידמד םונוא, :וניבו

 pss לש (ובח :וא) ומוכ "יפןידמ
 תעד ןנוח ךורכו C "ו תונ ג ב 'גר תמה רב ד
 " ויפהל ותימאל nes ןיד יתנדו ןידה תא יתקדצהש
 Wow אתאו הלפא ךשוח ריאהלו תועט ינושמק
 לש םכש לע וסימעהש ארמחל שטבו הריקח לש
 "יפ ב"א) .[! םכמ יתאשנ רומח אלה ,ןתנ וניברו י"ת

bh «([honor = honos] דובכ ר"לב 

2 

/ 

 בנק ו א

 יסופנה השמ 'ר יפמ ךרובמ ינא יתעמש ןכו ןורדייג
 יכ ףא ה"יחא] .(פונוא רומחל pup ןכ יכ ל"ז
 ץרמנ רוציקב ירוביד טילחהל יטע םע יתרכ תירב
 תופר םידי ולח המכ יתוארכ לכוי ימ ןילימב רוצע
 םידי תולפשו תולשרתהב יפוד םושל ונלש ךרעב
 םידיעמ םה יכ בזכל ןתנ וניברבו 'ורי 'גרתב תובתוכ
 השודקה וניתרות והנכ רשא השמ ןתוחש רקש תודע
 ויכזהלמ פה !ןידמ לש ר ו מ ח היה ןידמ ןה כ
 'גות לש יכרד אלה הלאכ yov o תאזכ האר ימ
 םימלש ןכו םיבר ןכ לע רשא .םעונ יכרד וניברו
 שרפלו תוועמה ןקתל ודמע ונינמז יִנָשְלַבּו ירקוחמ
 תויהב םדיב התלע אלו ונמשרש הלמה םעט
 ,üvoc 090%, 9%, י"ל אלו יתנייצשכ פ"ל הלמה

cósvüc, 6006; %יהתע דע וועשש ומכ  

 ר"פדב קר ךרובמה הלמה men move לכבש עדו
 י"כ ונל בישה הז לע ?ךרובמ ינא הז היה ימו ,'יא
 הז י"כבו דוד ןב ןהכ עשוהי ובתכ רשא ר'ב ךורע
 'ע האר 'מגודל לכזנה םשה וניצמ םימעפ הברה
 :תלחתמה הלודג הפסוה שי ןוילגבש Ca רנ
 רמאש ונממ קיתעמ יתייהש ךורעב בותכ יתאצמ,,
 שירפופה ךרובמ ינ או ובתכש רפוסה ךכ
 שי y] DYD רחא 'ה ץ מ ח 'ע .'כו "הרבס ידיב
 "ןמוא ידי השעמ,, םירבד רחא םינפב הפסוה דוע
 בורמ ןילוח ןהש רמו א ךרובמ נאו, ל"זו
 'א ף ם ח 'ע ",ןמצע ןילחמ הלילבו םויב ןרעצ
 ךוובמ ינ או, ל"הזב םינפב כ'ג הפסוה ול שי
 Y ",ץיקח ימיב םוחכ ךרדב ילימ ינה רמו א
 ךוובמ ינא ו, :ל'הזב םינפב הפסוה שי p ש ח
 םיקיזנ usb אצמ ארקמ ילעבמ רחא י תע מ ש
 'מא ךרדה יצחב התמו רומח רכושה בותכ וב האר
 ינא ל"א sv היה sb] ל"צ] ול יכו ןיעטהו אבר
 תשוב ינפמ רומא אל לודג אוקמל לעב התא
 יע ."קתש Tb הילע בכראו רומחה יל השבחא

cwm45 הפסוה ול שי mךוובמ ינאו  
 תבקונמו הרעק ומכ הייושע איה תננסמ י תר מ א
 רבד וב תוננפל םימשב לש wm הברה םיבקנ
 ןויצב קר םש ילב תופסוהו ",-- תואופרו חלה
 ,א תזפ א י קי רפ א 'עב ואצמנ ינא רמואו

p?ינאו ת"ר וא רמאו ל"ר 'מאו .םכרע "ייע 'א  
 רחאו .ש"ייע ן י פ פ ופ א 'ע ףוסב אצמנ ךרובמ
 יתעמ ש ןכו תולמה הלאה תמאהו םירבדה
 quib םיכייש כ'ג יאדוב 'כו ךרוב מ ינא

 ןאכ שי יכו ךרובמ תלמ w vu^ יכ jn vus עיימבו רי'תמעב ל"ירהמ לודגה םכהה ברה ריעה רבכ ('
 יע ה ףו סם דע יי'ל ב ןכ ש, תובית מ ה להה ר ב כ וז הפסוההש ymmo הריקחה יתקמעה ינא לבא ע'פדב
 ויה תודלותב ריייש an לע םג כ'יאו (.ל"נה אובמב Di יייעו) רפוסה ךרובמ Vy בתכנש ריב v3 ץוח cy יייכב ייל ןכו
 הוד ןב DM יכ יסופנת nén יר םש ריכזה ןתנ וניבר אל תמאב יכ גישהל שי £5 הרעה ב"מ רצו v5 הרעה ms דצ

 .ךרובמ רפוסה



 is ןוכיקפנָא — אָמויִסְנא *
 wy ןוילפא בתכנ ב"ר ןויכ הילעש הלמה ,תלדה

Ty ^mג ן ל פ ', [m 

 גבנא grosser Weinbecher e) פ"לב) קַפְנֶא

 ,(גבנא y"y :ח":) םיתבה תקזח 'סב לטנא
 אקפנא ,(:ט'ס 'יטיג) וזחאש ימד 2/73 ארמחד אקפנא
 אקפנא . . . אניזמ ארמח הייקשאו "יוקשאל ל"א

wonחלושד 'מגב השנה דינ 'פב עמשמ אייח  
 היל ינס ימ ל"א גבנא רמ יתשיל Cs 'ילוח) םדא
 קפנא וא ןנכו רומאדכ םוגופסא רמימל רמל
 CY "p pone הרשעד i'i ישניא ירמאדכ
 אקפנאא אמייקד דע :ט'ק תבש ןכו ה"יחא]
 שיא ןיא :היתשהו 'פ ר'תסא .אקפנא וניצנוש 'פדבו

 .[[סנוא] אקפנאב
- 

mppos *גגט — 'רפו ע'לב ,תוקפנ =)  
(Ausgaben, Auslagenמ"ב  Jp 

 p^ תוקפנבו 'יסופדבו ,י"שר סרג ןכ ,ידי תוקפנאבו
 תקתעה לע וגרפסב וב ונרבדו תואצוה 'יסרפו ע"לב

 יח"מ דצ סוואט "3" לש 'יסרפ

 .ז"חא אבה ע'ייע ןוניקפנא תחת ס"ט ןטיקפנא *

 ןכו ןוניקפמא ס"לבו !aUe יפו ע"לב) ןּוניקפנא
; 00/0000 omphaeium (22.20v) m v3 

  (Oel  unreifer Olivenקרפ תוחנמד הנשמב

 רובצה תונברק לכ  ps COEןוניקפנא ןיאיבמ
 ד"ל ו"ו י"כב ה'כ]  am'נשמבו  mפ"'ש לש 'ג

YD וחנמב אוה ןכו ןונקפנא תחת ס"מ ןטקפנא' 
"pb י"כב ה"כו ןונקיפנא תבשב .ןוניקפנא 'ליגמב 

 ( DD Dק"מבו ןינקיפנא 'יסופדבו 6 א"סד
 ןיניקיפנא « mב'גש ק"העב  'pbnזמר ^ סומע

 השועד 'מגבו .רשכ איבה םאו [ןניקיפנא ה"מקת
 (:יט קימב) ןיקשמב היטישכת השא  mana'לינמד

 ( C2איצומה 'פבו ^ j'מגב [ TDידכ mp5] תנש)
  Cbאינת ,6.ג'מ) חספב ןירבוע ולאד ג'רבו ^

 שילש איבה אלש תיז ןמש ןוניקפנא 'מוא הדוהי
 ,ושבה תאןדעמו רעשה תארישמש וב ןיכס המלו
 תאריחשהש ל'ז חילצמ'ויפמיתדמל ינאו

 ה"יחא] .רעיש ה  moי"כב ^ 15 Aה"פר"קיוב .ר'ב
(10 n9») םינמש תישאר שוופמ "p ר"דמבו 

 ןטיקפנאו תוילפכ ח'צפ ר'בו  .ןונקיפנא ןמש
  5n.ןניקפנא « oס"טב ןינבלמ יתא ר'שהש

D'b NOTDON *ש"יע אמויסכא תחת . 
(ein Metallgerüth, weibl. Putzsache) N3D!3N * | 

 א תקרא vaunvb' 'ייע : 'נ תבשב
 ,'ג רמ ק א ךפס ג ,'א

^B3N ₪אפנא דיחיהמ ץובקה) . "bופו ר"אלב ' 
 (יידיפילהת) ךחישמ ינפ 'גרת Gesicht) םייפא

 ;ויימ ייב יאינד) ןיפנאמ תוכימס ה"יחא] ,(ךחישמ יפנא

- 

 ישפנ יפנא ;םחיה תלמ ירבעב ינפב ומכ םגו )̂ ו'ג —

 ד"ל 3^ 'בדמב 'קנוא 'גרת 'ייע ז'ט ,'א 'ירבד'א ית"
 (יח"ס הדנ השפנ יפאב=) השפנ יפנאב :ב"כ מ"בו ==

 .והייפנאב :'ז 'ובותכ .הישפנ יפנאב .א"כק 'ילוח |
 .[היפנאב אבבל היקרט ,ו"פ מ'ב

 '" .יתנפא ע'ייע יטנפא תחת ס"ט יטפנא *

 ,'א ןוילפא ע"ייע ןויליפא תחת פ"ט ןּוליַפְנַא *
 ,ש"יע ילופמא תחת ס"ט ילפנוא *

 אינלמפו Filzsehuhe) ע"ייע אילפמא=) אילפנא ו

yy]ש"יע אילנמפ ןקתל ל"נו אינלמפו אינלפ ] 
 תוסכה jb רדונה 'מגב קריה ןמ רדונה 'פב םיסנכמו
 םייונישב N" ג'יע DU גילה זיפ יירדנ יוריבו imn יירדנ)

ryןילוספ אילפנאו ןטק +ה'כ) טגה לכד ג"רבו . 
 ,(.כ'ק (na שדוקה יבתכ לכ 'מגב תואילפנא ינש
 )»^5 'רפ) םישגלפה ינבלו ר"בב תואילפנא ינש

 (' .הלעמל ונשריפש אילפמא ומכ אוהו

  Eי"ל אוה ב"ר תעדל) םּוגּוליִּפְבָא 20006
ix. ד"עפל ; zweifelhaft 

 ןובשחו המכח  (Ueberlegung, Berechnung'רדמ

 .י) ץרא ךל יא אקפפ 'להק  Cליחתה העש התוא
 .[ותמכחב 'יא ונינפל] המכחב םונוליפנא  "sי"לב

 לש רבד  «pepי"ל אוהש רתוי הארנ ילו ה"יחא]
"bw יל ןוא יתאצמו .ןונשחו המיזמ ^p ונמשרש 

 ה'עק זמר 'ג םיכלמ 'קליה ואיבה ט"ש  ^wליחתה
 ותמכחב עבונד'פ , mmתפסונ ן"ונ

 .[סּוגּוליִפָא ^20 רקיעו

poe uo |דטג5שש י"למ ב"ר תעדל)  Zimmer - 

(an der Thüre iy zóXo ד"עפל 

 קוספ 'גרת  v ne) by 13יד ^ Gןרימט ךילותבו
  qoamןילפנאב  "pתיב י"לב  comד'עפל ה"יחא]

 | wmm לצא ןנינע ונמשרש nv תולמ יתש

tt$53 אוהו ם'יונצלאק ימר הייד .^ תבשלו שייונצלק וזעול ליינה תבשו ייטיגל יישר  calceusט"יאלבו  calziniא'לב  
 א'לב אוהו ה'הוש תחת סיט אוהש ליי וא ןעשאמאק אילב houseaux — שישוה זעול יירדנבו ןעקקַאז עפפמורטש

 איבה ןכו 068 ןימטקנא עיייעו שיפר ץנוצ ?^b ^ לש עימ יייע Unterschuhe ך"ושרדנוא : בק יומביב
  pomב"נש  w^ p"bןזוה —  Hosenלש שייונצלק ןיבה ד"פל כ"או  vemציילמ  pO 68160088םינותחת םייסנכמ —

,Unterhosen 

20 



 .םילעבה ריב ושמתשנ ,wow 'מולכ ןיעה ןתעבש
 | (םש 'וינשמה b^ ם'במר) "םריכהל ולכויש ןינעב
 קירטונ wb ילכ 55 n ט"ויתו : ג"כ wh 'יפכו

psלע ןויכ היאר הפ  non₪066 ונמשרש תינוי  
 ילעבהש םילכ רמולכ העידי ןורסחו קפס ומעטש
 ..אלש ךותמ םתוא רוריבב וריכה אלו ועדי אל
 | איהש כ"ג ^b לבא .ןכרצ לכ םדיב ושמתשנ
 < תולתל שיש רבד 'מולכ «àvagopsóg mi הלמ
 = .ד"כ מ"ב ונינשש הממ דמלנ הזו .המ רבד וב
 | .ידב ןוגכ . . ןיעה ןתעבש אלש cwn םילכ

ponoתומודודק לש תוזורחמו תוירוניצו  ... | 
 ורק דב ידימ היב ו ל ת ד רבד ידב היל ורק יאמאו
 | ב'פר מ"ב אתפסותב ןכו .6ד ד ב «yj היל
 < = תוזורחמו תוירוניצו ןיטחמ ידב הירופנא ילכ ןה ולאו
 "  הירופנא ילכ ,ח"ד ב"פר מ'ב 'וריב ןכו ,ןימוררק לש
 |  ידב ןוגכ ןה ולאו הל ינתו . . זירכהל בייח וניא

 ,['כו ןיטחמ

— 

n 
i / 
1 

N'mBON *57006 י"לכ)  (Reisezehrungרדמ " = 
 L ןיקתהש רחאל לשמ :ח"יק we "יש = =

 [  ,םירקי םישדחה םילכ שרפמה 'יפו] ולש אירופנא
 | ול ןיאו הלעמ לש ךרעמ וריבפהש ול האב הזו
 < ,ךרדל הדיצ bs ^p" .'כו ךרדב תאצל [הפ רחש

"yיהו 'עב 53  

/ das Abtreten seines Besitzthumes durch) תורָפנא 

  DN (Gewalt — &vargopsרוטפ תורפנאב .

 «PW תא רכומהד 'מגב טג חלושה 'פב רשעלמ
Cvm seu)עורזהד ג"רבו  non)א'לק .), ^Bתורפנא  > 

 = ןניסרגדכ ןידכ אלש סנואב יוג Djs חקלש עורזהד
 qe) חקלד 'מנב תוידיעב םהל ןימש ןיקיזנה 'פב
 f. nene בוח nens אבה ר'ת Cn ייטיג) ןיקירקפה
 = ןיא ףסוי בר רמא ןוקירקס םושמ וב ןיא תורפנא
 = .אירטו אלקש רצק וניברו ה"יחא] .לבבב תורפנא
 [ יייעו :ז'מדי vbn n'b "wi 'וריבו ש"יע ס"שד

myאנונראב יבר גיהנה ,ר"לד י"פסלק 'בותכ יורי " ] 
 : הלמה ןינעבו .סננ ןבד אדהכ תורפנאבו תלוגלוגבו

"eנ א ו :ח'נ 'יטיגל י"שר  bןכו תורפנאב ירכנה  ] 
 .."לוחל לבא ,סנוא : תורפנא םש 'יטיגל ן"רה 'יפ
 r2 ^p ןכו דספהב הלמה י'שר b^ .ר'מ 'יטינלו
 L .ו'תועמ השוע םדא יכו :'פ תבשר Tn יפידנא 'עב
 || ע"יע ד ספ ה תורפנא יאמ וניבר 'יפו .תורפנא
 [ ויסכנ תריסמ י'לב הלמה םעטו .הז רחא אבה
 [ לע ןויכו ,הקזחו םנואב en" הליאשהבו םירחאל
 " 'ה חכ אנ לדגי התעו ונרמליבו -- [אוהה ןינעה

  v HYו |
 ו ו

 וניקפְנֶא
 םדועב םיתיזמ יושע ןמש "53 p^ ב"א) .[ןוניקפיא

 ,(םיגפ

 י"לבו ארופאננא ,ארופאנא ס"לב) אַרּופְנא 6
 תומישר דועו םירבד תעדוה 8

 -Berichterstattung, Militairverzeich תולייח לש

(issיה רבדיו 'שרפ (גארפו ישמא יפרב .ייל) ר"דמב  
 דקפמ nob רפסמ םא (ג'פ) ןרהא לאו השמ לא
 אלא רפסמ המל דקפמ v2 € (nw יב יאומש יייע)
 ןובשח י"לב b^ .הנטקו הלודג תואירפנא יתש השע
 :םש לאומשל י"שר ל'זו ה"יחא] .(המ רבד רפסמו

"bbbהלודג השע תואריפנא ינש דקפמ  
 !DN הנטקה תא NON (באוי ל'ר) רמא הנטקו

Supרקפמ 'מאנ ךכל הלודגה תא ונארא  wb 
 יתבר 'קיספב y" ,ל"כע אתקיספב wm ךכ ןורסח
 ייא ר"מבו) י"שר 'פרינ לש תואריפנא nnm א"יפ
 :ל"צ) תוארנופא 'יא יתבר 'קיספבו תואירפנא
 'קליב אבוה :ח"ידםילקשד 'קיספבה'כו(תוארופנא
 יתש השע אלא . . m'Dp זמר םש לאומש
 לע רמאמה תנוכו 'כו הנטקו הלודג תוארופנא
 יתש שרדו ,דקפמו רפסמ ,םיִמַעַפ הלמה תונשה
 הבורמ תחא 'מולכ הנטקו הלודג השע תוארופנא
 המישר יתבתכש ומכ ארופנא 'יפו .תטעומ תחאו
 ירדמב בטיה שרופמו אבצה ןובשח ןינעב בתכ לש
 ןויכ ni "pop רפסמ תא באוי "jn ל"פ לאומש
 יהתו רמא תא אכה הבקנכ םחכ ששת ונמנש
 (^e n ןלהלו שיא ףלא mss הנומש לארשי
 האמו םיפלא ףלא לארשי לכ ויהיו 'מא תא (א'כ
 אקתַפ ס"לב] ןיקתפ ינש התעמ רומא ?שיא ףלא
 רפסו בתכ 'מולכ 'א קתפ ,y/"y pittacium ר"לבו
 DM רמא טעומ דחאו הבוומ 'א באוי השע [ןטק
 תיבה לעב חלש 'פ ףוסב 'מוחנתב ,(' 'כו לבקמ
 יוה ינב . + תוירפנא בתוכו תוינונרא לקוש היהש
 .[תויכפא ע"ייע תויכפאב ל'צו 'כו תוירפנאב ריהז

 Zweifel, Ungewissheit ונינע 'מגה ייפל) אירּופנא
D"ךרעב הטמל תרכזנה י"ל אוהש כ'ג  

(Werkzeug darauf zu hiüngen, Tragbandתנשמב  

 אירופנא ילכ לכ (.א'כד יא ,יב מ'ב) תואיצמ ולא
  ws:גיכ) 'מגב והושריפ ,זירכהל בייח  v3םילכ |

 [iymopia י"לב b" ב"א) .ןיעה ןתעבש sow םישרח
[Handelswaareהרוחס  emםישדח םילכ ). nns] 

 ותעד ףוסל יתדרי אלו 25 ירבד ןיבהל יתיכז אל
 ר"עפל לבא .אקוד ם י ש ד ח הרוחס ילכ ויהי עודמ

 sow םישדח םילכ ס"שה לש ושוריפש הארנ

 mm הלמה mov: ow לבא 'ט קוספ v5 רישהשב שרדה ןכו ('
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me)יח םלואוז"י  seש"יע קנע 'עב וניבר סרג ןכו וניצנוש 'פדבו י'שר | לטונינא ךכיפלילש תוכנל ; 
 15333 !w^ :ד"מ 'וכרבמ ןויצ 2/2 וניבר איבה םשו
 ^ רמא שפנה תא בישמ שפנל ברקה לכ םש
 (.כ'ק םש ס'ד) 'מ י"כב לבא .אקנוע בקעי רב אחא

Np ^Nסקוב םכחהו '. aiv "bm ^bולכ ' 
 .[איה תועטו ףרוע

 םדוקה ךרעמ הבקנ 'שלב םשה ראות אקְבַא "9
 ואוצ ול שיש ימ 2e ע'לב

 Greif) ףועל הנוכמ םש אוהו langhalsig ךורא
 ינש יגות ךלמה תבשכ םהה םימיב pibe 'גרת
 m" ונינפלו] אבהרד אקנא הלבקלו )3 sw רתסאל
 רבופ ב'ר הייחא] ,(הקנ y'"y [אבהד יד אקניא
 הנקנ ל מ ג p^ הז רחא אבה 'ע Uy" הקאנ איהש
 אוהש בתכה ןגשתפב שדוק inveni אב ןכו
 תישילשה הלעמה לע :ל"זו ש"תמ may הקתעה

 לבא איה אלו .בהז ל מ ג ותמועלו בהז רמנ ץבור |
 איגאלאהטימב ומש רשא רשנ pe הלמה ע'לב | הדמו ןה'תונועמ שילש םהל vnb ה"בקה ןינעתמ

 max .אקנע = אקנא oci ןושלבו "ףיירג.
 אסכה השעמ הזו :ליחתמה םש רופסה םיכסמ
 םתמועלו zm תויר א רשע cows voy םידמוע

 ,['כו בהז י ר ש 3 רשע םינש

* 
 'ליגמ weibliches Kameel àsb) ע"לב) אקנא

 אדח אקנא ןנימוק תיא יתבר 'פ הבר 'כיא
 רתוי הזו הקנ E הקאנ סווג הקנ y3' וניברו .אריוע

 .הבקנ למג b" ןוכנ

ND2N 6%פ"לב)  DUבזכו אוש  falehכ'או  
falsche, ausser Curs הלמה ןורתפ 

(gesetzte Münzeמ"בב בהזהד ג"רב  Y7)רנידב 6  

 ארננא 'עב אקאינ סרג ךורעה לעב ארנינאו אקאינ
"eהב יתיוח רבכ ה"יחא] .(לספנש עבטמ הלמה  

 ,[ארגנא y/vy ליעל יתעד

 תרוצ 'יפ óvoc xac ₪ 0% י"לב'יפו ןימטקְנא

 םפתכ לע םינצלה התוא ןיאשונש רומח
(Eselsfigur, auf der Schulter der Possenreisser) 

 (Y השא המב 'פב תבשב ןהב ןיאצוי ןיאו ןירוהט
ms»ש"ארבו ישוריו : תוינשמב  nmינשמב לבא יייב  

 (' ןימטקול w'p ,(אי'ס יסריגכ w^ ילבב דומלת לש

 ןכו :ו"ס 'טנבו .ו"פ 'נשמב תבשב ה"כ ה"יחא]

 ט"קו ר"ב Tb a י"כ יפל וניבר איבה ןכו "שרב
 הושש ל"נו sb לש 'סריג דחוימ 'עב 'ציניוו 'פדבו

byםשו ןומטקנ ע'ייע ןימטקנ כ"ג ןימטקול תלמ  
 לע הארמו ןומטקנה 'סריגה כ"ג ('ב ןטב 'עב ןכו)

 ו"יוב 'םיגה רקיעש כ"ג
 ימאדפ 'עבו ,'א רמח 'עבו ןאכ 'יאש ומכ אלו'מ רחא |
 הארנ םשמו ןומטקנא 'ע |

 ןימְקְנָא — .תורָפנַא

 ו

 .הדיש הייד .א''ל יוחנמ יפסות

20* 
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 סיניאו םהלךיראמינאו הנשו הנש 553 ןהמ תוירפנא
nns] eb»ףוסב 'תיא לבא 'תיל ונינפל 'מוחנתב  

 y" תויכפא 'סריגהי רקיעו תוירפנא בתוכו חלש
 י"לב ונדמלי לש תוירפנא 'יפו .תויכפא yn" ארופנא

piהנש לכב סמ לטונ ת"ישה 'מולכ 60004 =  
 "יא הז ןינעכו הקדצו הלפתו הבושת םהו הנשו
 ולטנש יפל גחב לבא ד'נות זמר .רומא 'קליב
 הזה םויב יכ 'מאנש ומכ כ'היב ס ומ י ד תושפנה

se»21 תוחמש שלש בתכ ךכיפל . . . םכילע / 
 T? 'b ר'להק 'ייע) ל"פ ר"קיומ עבונ 'קליה רוקמו

(nsnספיל תבייחש הנידמל לשמ  vnp]ןיספיל  
 התובגל ךלמה ךלהו ךלמל [ןוימז yy ה9/06 =

 ריתה והוסלקו רודה ילודג ואצי ןילימ הרשע ךותב =
 poe השמח ךותב םהלש א פ ו מ ד מ שילש םהל

 רודה ילודג ה"ר ברעב ךכ 'כו הנידמה ינוניב ואצי =

 אסומדו .סומיד «.qm ןינעתמ ןידיחיה ם'כהוי דעו <
 .['יא סמד ע"ייע י"לב סמ 3^

 קזנבו תלעות ^53 99094% י"לב) תּורָפְנַא *
;unnütz, 1029! ם"לב קזנו  

 ויתועמ השוע םדא יכו :'פ תבש (ש"יר תפסוהב

 ינפלש yy ד ס פ ה י"שרו וניבר b^ תוארפנא
 תארוהב ונמשרש ומכ פ"ל וא י"ל וא הלמהו .הז
 px דחוימ 'רעב ונייצ אל וניברו .קזנו דספה ןינע

 ,ופיסומ אל ב"ר

 ץקוע .ןינע ₪ י"לבו oe yb» yas א
 antreiben ררועמו

 )^ 3^ תלהק) תונוברדכ םימכח ירבד קוספה 'גרת
 ?ax ןברדה ביצהלו .אתמכוח אפלאל ןיצנאד
 אתקז 'עב ה"עב תסהיג וז ,תקז אצנאלו (א'כ יניי יא
 ע"למ וא ה"יחא] .(אבצנאלו בותכ תואחסונב לבא

 הברהו ,ררועמ :םירומ םהינשש ץֶנכ be" וא
 vbw pw ס"ש לש mw mons הטמשנ םימעפ

ms wwהביתה תליחתמ 'כ  "yזלטא 'ע , 
 .[רודא

(an—aufstacheln, 

pÓN *א"פ 'ירוכב 'ורי קבא תחת פ"ט  YDד"ע  
 תוקבואמ ל'צ 'כו תונשועמו תוקנואמ םיבנע

pas "pב הרעה 'א '. 

 ראוצ "פ QR ע"לב ,אקנוע =) NONO "בא
 (Cp ןילות 'פ תבש תכסמ 8

 ר א ו b^ .אושב ינימ אתלת הב תיאד אקנוא
 פ"ד) 'מ י"כבו ה"יחא] .(אקנוע ^w" 'לבו ףרועו
 י"כב ה'כו אקנוע ל'צו אקזוע w^ (:ו'סק תבש

iy ןימוטקולא סרג mw )' 



 יה"יא 'ע ךהב חיכוא .רשאכ הנוכנ 'סריג איה ךכ
symי"כ 'עב 2 ,ש"יע פ"ל  DU TN 2/nיא מ דב  

 D 'רעה .א"ע (D'7 פ"א ס'ש י"כבו ד"לו ^Y י"כבו
 Lyn זמר "לת 'קליבו ,ימ ארפ 'תיא ף"רו
 .'שמא ,"ניוו rb s up 'ופדבו ימאור פ
 32314 מ ר פ ד"פ ר"מב ןכו תבש 'ופדבו יא מ רפ

wnדגב לש הכיתח ושוריפו .[ ('א"מב הב . 

 | םדיג אפכאד ארמח א"פ — .תוטפרתמ ןהיתותפשש
vvvלש די ול ןישוע תוצוצק  pyארמח ארקנו  - 

 = .[ליעל 'כזנש ג'הר לש b sim^ ה"יחא] .אפכאד
 - ןירוהט ןימטקנא we (גיע ח'ד (món ve ימלשורי
 = ד"ל ^Y י"כ 'פריג ה"כ] ןימטקסונוא והבא יבר רמא
 p'b 'בש 'וריבו  .ןימטקסוניא 'יסופדב לבא ר"ב
 - ה"כ] ארי יד ארמח [.ןימטקסונוה ל'צו ןימטק םינוה
 . [אדייד 'יא תבש er" ר"דבו י"כ ראשבו ,ו'ו י"כב
 E wa רומח י"לב b^ ב'א) C י"לב רומח אוה סונואו
 < "למ by ןויכו ה"יחא] .(םדא ידיב יושע וא

 4 ו

 מ ,e. Gewicht ןטק לקשמ) איקְנּוא

(Unze 00 unciaפ ר'בב ' >" 

 < ה"יחא] nm תחא איקנוא (ט'כפ) ןח אצמ חנו
 < איקנוא אתינוניא ל"צש אתינוניא 'עב ונררב רבכ
 Bosw ולקלשמ-רשא לקשמ םש ימורו י"לב ייפ ]3
 -ר'בכ ןכו ה"יחא] .(ןינמכרד הנומש וא שדוקה ילקש
 -. יאשחב ףסכ לש איקנוא ךדיל םדא דיקפה םא ז"יפ
 «Lp ,גיל תישארב) הטישק שרד ט"ע פ'ס םשו ,'כו
 4b ןובסנ ריעה 'פ הכיא 'רדמ .תויקנוא האמב
 yp" תינעת 'ורי .אקנוא גלפ ןמ . . . ןובסנ אקנוא

noג"ע  y^pאיקוא ]. | 

 -םילכב Haken = 6c, uneus) ^ 53( תויקְנּוא
G"» 3"b3תעבט  :DTNםינזאמ הנק . 

 [Robys bw p ,תויקנוא ינפמ אמט תוקורס לש
 תויקנואהש b^ .אמט תויקנוא וב שי DN םיתב
 ב"א) אוה לובק ילכ ךכיפלו םינזאמ הנקב תויולת

bהמ רבד וב תולתל ףופכו םוקע וזו וו י"לב יקנוא ), , 

 1 ,akenstange ףופכו םוקע ^5( לקנּוא e לּוקְנַא

à A.oc-O^rztvoc ורו י"למ' Widerhaken 

 , "B uncinusילקנוא (ףופכ  Dan» bwהרוהט

bw םילכור לש 'מוא הדוהי 'ר האמט םילכור לשו 
3 

 .תעבט 'פב םילכב הרוהט vns לשו האממ וינפ
ÉD 

^p C3 20)וז םיפתכ לש ילקנוא  gyהייחא]  = 

 ינפמ םריו ןעמל םהיפ לע םינקזל ןירשוקש

 ו ו due ^ ARA א וי

 יילכב ש"רה 'יפש nb .ןימטקנא 'תיאש רשק יעו
 (ןימטקול ל'צ) ןימוטקול הז ןיא ןומטקנה vs ו"ט
 אכהד אפכאד ארמח םתה ןנירמאקד השא המב 'פד
 שיד ץרתל שי ,ל"כע אוה רחא ןינעו רוהט םתהו אמט
 הזו הזש mum םילכ תאמוט pair תבש pi קליח
 ד"א ןומטקינה" א"יד'ורהט 1105 ג"הר'יפש הממ םיוש
 ארמח רמא והבא 'ר תב שב ' תי א דכ ןומטיקנה
 ץע םהל שי ןיעטקה ולא רמולכ רומח 'יפ אפכואד

ommsןומטקינה תלמש הזמ עמשנ ייםהב םיכלהמו  
non(ןומטיקנה ד"א תחת סורגל 5/3 שי ןכ) ןומטקנא  

 ןימטקול w/o ovas mb ub אצוי .איה תחא
 םילכ לש ןומטקינה אוהו ןומטקנ םע הוש התארוהב

[Yתבש) 'מגב 'יפ  C Yoאפכאד ארמח ןימטקול יאמ  
 ןינועבצ ינימ לכ וב הלותו אוה לולח ץע רומח ןימכ
 ןיבוגו קושב םיבר ינפב קחושו ופיתכ לע וביכרמו
 ןיאוןירוהט ךכיפל וילע ילכ תרות ןיאו תועמ ןהמ
 ה"יחא] רמא אפפ רב אבו .תבשב ןהב ןיאצוי
 רב הבר N bu^ י"כב לבא ,תבשב ייסופדב ה"כ
 סופדב ש"ארבו י"כ ף"ירב ה"כו wp 'עב ה"כו אפפ
 ה"יחא] .ירושיק [,'ע הרעה .'ע םש ס"ד y" 'ציניוו
 ירשיק R^ רשק 'עבו ירישק 'יסופדבו ,'מ י"כב ה"כו
 "יפו .[ירושיק כ"ג וסרג ש"ארו 'סותהו י"שרו

 ןהב שיו תומא 'ה םיקד םיכורא םיצע 'ב ןיאיבמ
 םע הדוגא הנוילעה המאו םילגרה םוקמ תומא 'דב
 .ןהב דקרמו ןהב ךלהמו הלעמל ןהילע דמועו ויקוש
 ,'א בק .ךמס mas Nn 'עב דוע 'ייעו ה"יחא]

 ירבד ואיבה ירושיק ^n םש תבש תופסותכו .עטק "
 ונייה ירושיקד e^ ךורעבו : ןושלה הזב וניבר
 ל'ז י"שר 'יפ ןכו ; (Stelzfuss—schiaecia ש"צקשא

 בקב אצוי ה'ד : ח"ע 'מויב my "Uy ירושיק ה"ד
 'ומביבו ; Stelze = 66/8885 צ'לב אוהו א'צקשא
 ול שי הכילה תנעשמלו + עטיקה בקב ^n + ב'ק
 ןירוקש vr תנעשמו . . . א"ציקשא ל'צו א'ניקשא
 בתכ דומע התואב nx Krücke א"ל איהו א'קורק
 ('רעהב איליפנא 'ע ליעל my ך"ושרדנוא א"ל י"שר
 דקרל אלא ןניאו דאמ ןיהובג ןהו ןינצילה ןישועש
 יפסותב my ןייעו ל"כע ידיבע ךוליהל אלו ןהילע
 JUS "bomb בורקש הדיש nU qo ,א'ל 'וחנמ
 ,[ש"ציקשא ליעלכ כ"ג ל"צ ז"עלב ש"ניקשא םשו
 ה"יחא] רמא אלועד הימשמ si בר רב אבר
 י"כב "יא לבא אלועד הימשמ רפח 'בשב ונינפל
 יא (אנוה בר רב ל"צ) אנוה רב הבר 'יא םשו 'מ
 ה"יחא] .ימארפ [ימאדפ 'ע 'עב ןכו אלועד הימשמ

 רבכש ויתאבה אל ינאו "הלעמל ונבתכש ומכ my, ^w עיפרבו (? .ט"יר רצ ו"ט ייס תירישע הנש mes ע'מב )!

 . זומרל לינה םויסה m היה אוה ןאכ םג יכ ס"יאו האצי רפוסה ךר ובמ ןטבמ תאזה הפסוה יכ תורורב תויארב יתחכוה סונוא

 1 .תוילקנוא םש םג םודכ יעב לבא רייפדב ה'יכ (* .סונוא 'עב הלעמ לש ושוריפ לע
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 151 יל נוא *— לּוקנא

 «Cv קימ) ברחשמ רמוא רזעילא 'ר ךמסד 'מגב
 םישרפמו ותיב ךותב ילקנואב לייטמ לבא אבר רמא
 ףופב ילקנואב ןהכ לש ותפנצמ ןונכ תפנצמ איהש
 (ano יעמשו [וינוחכ ונינפל] ינוחב השעמב תוחנמ
 ילקנואב ושיבלה y") ילקנוא ייא םימעפ הברה םשו : ט"ק

 לש תעד ה"יחא] .לצלצב vom www לש
 moy לבא 'כלה תאיג ץ"ירב 2/2 וניצמ "םישרפמ.
 "ותפנצמ b" ילקנואב,. (ב"הדי ר"והומ 'צוהב) 'ס
 munie רעשב ן"במרה [wem ח"ו לש תעד הזו
 : ל"זו י"שר ירבדל עייסמ ן"במרהו (ג"ע) םיבוט םימיו
 אוה עווק ילקנואהש ש"ו יובדכ pes םירבדהו
 םירחא ןיאבשכו וינפל וערקו העניצב וב ךלהמו
 ד ג ב ש וילע םלש דגב שבול םינפ ול תוארהל
 אוהש הארנ ןכו שרפל ונלוכי לבא ,אוה ןותח ת
 ילקנואב הלעמ לש הפשב ותוא ןירבחמש שובלמ
 ירבד האר אלש םש qv קחצי «y s" 505 לש
 ח"יד ותואכ הנוחד ילקנוא ארבתסמו .[ןאכב וניבר
 דע המאה קרפ ןמ עורזה י"לב b" ב"א) .םילכ
 ונא ןכו עורזה שובל אוה ילקנא תיבו יחשה תיב
 רמול ל"זח ולינרהו םילגר יתב םידי יתב םירמוא
 35 ירבד ה"יחא] .(ילקנא תיב םוקמב דבל ילקנא
 vb הלמהש וירבד ונמאי םאש םה םינוכנ יתלב
 תבית טומשל ס"שה יצמ ךאיה עורז b^ ג
 םילגרו םידי רמול שי «c 'כזנה הלמה ןמ תיב
 ומלוהל השק דועו ? םילגר יתבו םידי יתב תחת
 םינויצה לכב עורזה שובל ל"ר עורז תיב הלמה םעט
 ןמ רואה ןורתיכ כ"כ לעב ירבדל ןורתי לבא ל"נה
 תושקה תולמה ןמ איה ילקנוא : וירבד הלאו ךשוחה
 ישרפמ לכ לע יתרזחו 5m ירבדב יתיאר יתאצמש
 הלוג ןיאו בשיתמו ץפח רבד אצמל תורזה תולמה
 יתאצמו יניע ורוא הריקחה ברו חרוטה רחאו ינזא תא
 ינרזאמה n" לאל הלהת בר ללש אצומכ יל ןוה
 תדוצמ 'פב ה'ב ךאראש ומכ תאז החקל י"למ ליח

qnxםיתפש .ל"כע דואמ הרצק תנותכ הנינעו  pe" 
 תליחתב vow רשא הלמה יכ ,םיחכנ םירבד בישמ

 דודל םיכסמ ינאו כ"כ לעב ןווכתנ הילע יאדוב 'עה |

 י"שר p^ ןכו (*הנושלכ 'ביתה יתבתכו ליכשמ
 :ילקנוא זעול ק"מבו שובל וא שובלמ הלמה מ"כב
 תנשבו Kittel, Unterkleid, jupon] צ"לב] ש"ניפייש

cvתחת ס"ט ילוא יל ררבתיא אלו א"שיניריש  
 ל"נו ה"'אישחמ יברע 'שלבו םש ףיסוהו א"שיניפיש
 קלח B (kurzes Kleidungsstück) lost" אוהש

 ןווטקמ w^ ד'ע .ו"טד ז"טפ תבש 'וריבו ,רוצק
 םהינשש הלקנוא = הלקנ ומכ אוהו אדנופו ילקינ

jq» (*רצ םידוהיה ישובלמ לע ורמאמב ללירב םכחה רעיש  
 .תואורה וניניע ow x3 לעב ברה

| 

| 

| 
| 
| 
| 

op 
 הרוצה 'ייע לבא הרוצה 'רסח 'פדבו .ב'ה "53 הב =

 קש ןהיפתכ לע לובסל ןיצורשכ [ם"במרל מ"היפב
 ותצקמ ןהידיב ןישפותו קשב ןשאר ןיעקוש לודנ =
 לכור תקבא 'שלמ םילכור לשו .קשה לופי אלש =

eme)יג  (nלוביק תיב הב שיש האמט וינפ לש  
m^תיב וב ןיאו וירחאמ דחאו יושמה ןהב ןילטונ  

 ןילתוכבש ילקנוא .ווהט אוה ךכיפלו לוביק תיּב
Go ee)ןילותו םילתכב םתוא ןיעבוק  jiלכ  

 [Haken, uncino] א"ניצנוא אוה ז"עלב ילקנואו ,רבד
 ףוסבו + יג" םילכב ןיכסהו ףייסה 'פב הזה ןינעכו
 כ'ג וניבר 'פריג ה"כ] םימודכה )72. ידיפ) םוי לובט

'y3כ"ג "53 םשו ש'ע םודכ  mmmר"פדב לבא  
 "יא י"ד ג"הר לש 'ורהט רדסבו ןולקשא 'עבו ןאכ
 ןהלש . ילקנואו ורבשנש םינולקשאהו [םימורכה
 ןיאצויו ךורא לודג ץע b^ .ןיאמט ולא ירה תמייק
 ןירוחי ןתואב תולתל םגהנמו ךליאו ךליא ןירוחי וב
 ונגהנמו וררקתיש ידכ ריואב םימ ןיאלמ םיקובקב
 b^ הז ה"יחא] םישרפמ שיו תורדק qa תולתל
 ('ךכ ותרוצש ילכ [ש"יע ,י"ד .ט"סל ג'הר לש
 ילכ םוש וא רוכב לפונשכ ילד וב ןילעמו 3

mo — 05ןימודכ וארקנ ןמצע םילכהו ילקנוא . 
 ש"מ ןייעו] ןולקשאמ jme םינולקשאה

 €?^( דימתב ג'פב הז pops» [qw ךהב םש
 .ןהב ןיעובק לזרב לש תוילקנואו 615 תודמב ג"פבו

(pim) iamימ . Groןי לקנועו דחא חפט םיתפשהו  
 (וייכ ,ימ בויא) ופאב ןומגא םישתה ,דח ךשפ [ןיקפנ]
 ילקנאו יקנוא ב"א) .היריחנב אלקנוא יושתד רשפא
 .(םיחחו םיפופכ p י"לב םשוריפו םהל דחא ןינע
 a3 תומש) םידומעה m ל'ז י"שר p^ ןכו ה"יחא]

 .[םש 'קזחיל p^r י"שר p" תוילקנואה םה
(Jrcovioxoc) "53 ^B 3538) "5p29%.  

 kurzes hemdartiges Kleid) ןטק קלחכ רגב |

'b3שדוקה יבתכ לכ  m^sםילכ  Cx nx) 
 דגב b^ אדנופו ילקנוא [רוטקמ 'ע "ייע] ןירוטקמ
 ןוילגבו קיקו "יפופד 'אשבו ר'פדב 32[ קיקד
 ונינש ןכו .ורשב לע םדא שבולש [קוקו תנש
 די לש poen ןינעל (:ר'כ) הליגמד [ג'פ] ףופב
 תוינשמב ה"כ] ולש ילקנוא תיב לע ונתנו בהז והפצ
 Yo ^v לש 'נשמב לבא ילבב ס"ש לש 'נשמבו

bonד"עד  ^g yyךורע י"כב ה"כו ילקנוא די תיב  
j823 358ירה ['ב די תי ב 'עב ךורע יסופדב ה"כו  

mrךרד  nm[םינוציחה ונינפל] . p»ולא 'פב  
 (.ביפ ירדהנפ) הופקה תא בנוגהד 'מגב םיפרשנה
 ןיחלגמ ולא 'פבו .ילקנואב החינהו אנניש ףלש

p הזכ הרוצה בייה: v33 לבא y v33 mad 
 ^ v---ומירקה "33 לבא |



 w« שרופמ qu) by mm םירבאה ףפוכו
 המישנ דבוכ 900606 אוהש אבלד אכמוטסאב

 / | Im רצקו

 ein Arm voll, Bündel) 06,):%0/0 = י"לב) ילקנוא *

 איהש ןיב ד'פ ינש 'שעמ 'תפסותב
 תיארו הדוגאב b^ .ןילקנואב איהש ןיב רכומה דיב
 תודו גא רשע הנמיה חקל : םש וירחא אבש ןינעמ
 p אלא ילקנואה לב לע שירפי אל קרי לש

neהדוגאש וער וילע ריגי לא  Beeא ןינע  
 ] m bes הדוגא י"לב סולקנוא m^ אוה

 הרותה םגרתמל יטרפ «ne םּולְקְנָא ,םּולקנּוא *
 לש םוגרת .'ג הליגמ (ימרא תפשל

 עשוהי 'רו רזעילא 'ר יפמ ורמא רגה םולקנוא הרות
 וניבר ואיבה רייגיא סומינולק רב סולקנוא א"י ז'ע
 mar סולקנוא וילע mus :םש sp .ב דנג 'עב
 .רמוא רגה סלקנוא .ט"צ ב"ב ocu הנמ םיעבש
 םשש עצעצ 'ע 'ייע ןה םיעוצעצ השעמ םיבורכ
 mun .סולקנוא ג"פר 'גיגח 'תפסות .וניבר ואיבה
 )13 אבוה הליגמד qm .שדקה תרהט לע לכוא
 הרותה רגה סליק ע םגות Yy א'עד Np 'ליגמ
 Av mp "pi עשוהי 'ר ינפלו רזעילא 'ר ינפל
 bs "יטפשמ 'מוחנת .ט"נד א'להס א'פ 'שודיק
 ubi "wo אב . . . סוניירדא לש ותוחא ןב רגה
 E / עשוהי 'רו רזעילא 'ר והואצמ ןמז רחאל הרות
 םישרדמו ילבב דומלת ואיבה סולקנוא לש םוגרתו
 סגרתמדכ «sb ןנימגרתמדכ םשב םימעפ המכ
 .E נש יקלוו : bibo nbn my ; יל 'לינמ ty (סלקנוא

 ג : יורוכב : ח'ס "יטיג + ביי ב"ב yb n4 os: י'ל
 ודנ WD ,ח'כ : 'י תבש .'פ 'ילוח :ו"ק 'ירדהנס
 ive ק"ב .'ב ק"מ : ו'ט ןיכרע :ז" ז'ע : א'ל
 nm ח"לפ UM 'רד 'תיירבב ^8 תחא םעפ קר
 pamm תרשו ם ו ל ק נ א 'גרתו םהיבא בקעי חור
 3 רחואמ א"הד 'יירבש עודיו .ןהובא בקעי לע
 ןנימגרתמדכ םימעפ והזיא הנשנ םישרדמב ןכו .היה
 E םינויצה y" סולקנוא לש 'גרת לע ןוויכו
 E 'רד לודגה םכחהמ פ'דג רקיהו דבכנה

 1 .('הרעהב ץרמנ רוציקב

erichtliche Vor- £pXwsi) םיִווְלְקְנָא 
Ee Schuldmahnug 

 [ .(ריע אייר א'לה 5( הרפה תא לאושה 'פב מ"ב

 א .םיסוולְקְָא - ילקנוא חנק

 יצאו הפיה םתעד wn םימלש ןכו םיבר ונינעבו

 ושיבלהו y ג"מד Yb (bv 'וריב ודעונ וידחי
 ךילש ה ל קנ שבלא , , .לצלצ mam הל קנוא

sunmהלקנ ושיבלהו ךלהו . . . ךילש לצלצב  
 ילקנואב שובלא םש ילבב 'וחנמבו ,לצלצ ורגחו
 אלש . . , ןויצ ינב m 'בר 'כיא 'דמבו ,'כו יבילש
 די ךפוה כ'א אלא הדועסל ךלוה ןהמ דחא היה
 רחא וננעטי אלש ידכ המל ךכ לכו ולש ילקנוא
 וכלה אל םירקיה ןויצ ינבמ דחא לכ 'יפ ,םנח תנעט
 די תיב ךפוה תיבה לעבש וארש כ'א אלא הדועסל
 לכה וריכיש רכיה היה אוהו וקולח לש + 6זזמ01)
 לש ותעד בנוג אלו הדועסל ןמוזמו ןכומש ועדיו
 pw כ"מ p" םנחב הבוט ול קיזחמ אלו וריבח
 ךל ךירעא היתחספא 'על יעיגהבו m ךיראהש

 ,ןה"יא ma יתעד

 סוכס ןכ .ארקנו ףופכ .qx  י"למ) יִלְקְנְוא
 -der schwerdtühnliche Brust הזחה ףופבש

 (knorpelןיא 'פב ז"עב  j'TDyDןיאפרתמד 513  
 תבשב ילקנוא ןילעמ יול ןב עשוהי 'ר רמא 60(

"wnה"יחא] .אבלד אכמוטסא אבא ר"א ילקנוא  
 ,[אבילד אכמותפי א "יא ונינפל לבא ף"ירב ןכו
 לקנוא יעב ל"ר] ןושאר ךרעב ךייש הז ילקנא ב"א)
 הזה ךרעה ינפלש ילקנוא 'על אלו הלעמ לש
 י"כב לבא  .דחא 'עב rra" ופפדנ 'יסופדב כ"פעא
 n'y שמא 'פדב ה"כו ומצע ינפב דחוימ p" "יא
 ומכ KnorpeD) סוכס שי (690/8/%) אכמטסאה

bותוא ןילעמו אכמוטסאה יפלכ ומצע ףפוכו ברח  
Uyהאופר  "yה"יחא] .(אבלד אכמוטסא  ampi 
mbאלבג ןירוקש בלה דגנכש ךונת א"לב י"שר 'יפ  

 המישנה תא בכעמו םינפ דצל ףפכנש םימעפו
 ןושל םושב ןורתפו רחש ול ןיא אלבינו .ל"כע
 יפלו Knorpel! = א"לברנק תחת ס"ט אוה ילוא
 הזב ןיארוקו םוקעו ףופכש המ רבד אוה ילקנוא הז
 י"לב ומשש הזחה ףוסבש סוכס אוהו שפנ רופצ
 לעו cartilago ensiformis, J.óvàgoc &vgozt ác 'ורו

 לש ותסריג יפל («m ןזא םג ארקנ ףופכש םש
 ילקנוא תחת תמאבו 'ד ל עמ 'עבו ןזא ya וניבר
 571-29 ז"ע 'רוטו  דיע TT b תבש יוריב\ א

Tyדגנ רמוא יתייה אניפתסמ ילולו .םינזא- תונב  
ny?אכמס רבו ןמוא אפור היה אוה יכ ףא ב'ר  

 dpxüXn י"ל ww ילקנוא תלמש תואופר ןינעב
(Lühmung, die krumm macht)ריבכמש ילח  

 צ היט עזיגיסקַא 'טסילפ רעד סולפנייא ראופמה ורפסב nans ,לירשרמ רג sms דוע יייע Tera הלענה רפס רבלמ ('

 ק ץערג ,דייכק .דייח רוע יייעו היעק n ולש עימבו vp טפירשרוא ורפסב רעגייג ,יליאו Cp מייד ורפסבו ;א"ק
"mmnצירהמ ;זילת רצ 'ב דיח  menmלודגה ברה- רואל ואיצוה תרוקב 'גיאב  ^n»לע טוהאק רוע יייעו ללירב  

 .האלהו ב'סק רצ סוואט י'ביר לש ייסרפ
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 159 ןיפדרינא * — סיסוולקנא

 men י"לב p^ ןומילקנאב ספתנ אוהו voy םייקתמ | ב'ר ה"יחא] enx 53 ^p. הידיד סיסוולקנא אלמא
 ןוטילקנא ע"ייע ןוטילקנאב 'יא ונינפל ה"יחא] .ןועו | piss ךשמה לבא 59066 iv^ הלמ לע ןויכ

 'ביתה 'בתכנו תארקנ תרחואמה י"לבו .אמילקנא 'עו | ינפל הנמזה המעטו ונמשרש הלמה איהש הארמ

 רזג תאירק התארוהו Klage— 02% 23 | ma ;ןוערפל הנמזה המעט "pn qu תואכרע

 p] ךה סויסרוימ לש ep "y" .ןיד ןמזב  איסוליקנוא א"פר מ'בד .אתפסותהב ןינעה
 wr אל ואל םאו הולמל um הדומ הולהש
 »» איסלקנוא א"יפ ב"בד 'תפסותבו .הזל אלו הזל אל
 món תאדוה b món" תעדמ אלא ןיבתוכ ןיא
 רקיעו .בוחה ערפל םידע וא םיניידה ינפב ןעטנש
 po bos] 'םריגה |

 א י"למ vy רפוס וניבר תעדל) סּומְלְקנַא
"bתיבה תא רכומה 'פב (רפוס םע  

 'מא הדוהי 'ר 6: ח'ס 3( ריעה תא רכומהד ימגב
 אוהש דבע b^ .רוכמ וניא סומלקנוא רוכמ רוטנס

Eeלכו ריעה תודש לכ בותכל עדויש ריעל רפוס  
 וניבר es" ה"יחא] .(' רכמה לכו סמה לכו הירצח | An = 99990066 י"לב ןיטילקְנא = ( ןּוטילקְנַא

Cu Hilferuf — Appellation :125 סומלוקנוא : ל'זוב"בל י"כ ה"מגר 'יפב 'י א |  
Cp yii(.ט"מ ונינפל)  Cmהסכמה רמא  ONןיערופו ןיאצוי המכ בתוכש ריעה רפו ם והזו |  

 ם"בשרה דוע 'ייעו כ"ע תודשו םיתכמ ךלמל סמ | ונינפל) םדו רשב ןומיס רב 'דוהי ר"א : םהרבאמ

 ט"פ מ"ב 'תפסותב 2/2 m" וניבר 'יגכו .םש 335 | ס"טו ד"וב ךלמ N^ נ"פ זמר אריו 'קליב ןכו ר"בב

pon amןוטילקנא ול ?) cowsסוכרפאל  | pyד"יד ר"פ ב'ב "וריבו .רייב  yתא רכמ "יא  

 ג"לה ה"פ מ"ב 'וריב ןכו סנמוקיאה אל לבא רטנסה | ךל ןיאש ליבשב התאו סיטילוטרטסאל סוכרפאמ
 ט"פ מ'ב 'וריב אוה ןכו פומונוקיאה ל"צו ד"ע א"יד | ה"י'חא] .טפשמ השעת אל ןוטילקנא ךל הלתי יש
 איפסומב 'ייע) סומונוקיאהו ריעה ירמוש .ב"יד א"לה | םפתנ אוהו ז"ע זמר ךל ךל 'פ 'קליו ב'פ ריבר צו
 006 אָמּונּוקיִא) ירופו י"ל אוהו (ךרע ךהב | ןיא ט"פ םשו ,'כו ונורטפל ואצמו וכלה ןוטילקנאש
 .תיב קשמ j3 "B (Glausverwalter, Oekonom = לוכי םדא ןיא ןיטילקנא ינפל ןתיל לוכי םדא

 תולמ הברהו ל"צכ .ב"ב ילבבב םגש קפס ןיאו | ח'פ ר"להקב ןכו .אבה ע'ייע אמולקנא וינפל רמול

 ולקלקתנ 'שורי 'מלתב ןגוהכןיבתכנש תוימורו תוינוי | ןיא ןיטילקנא הלתיש ימ ןיא : םדא ןיא 'פ ח"סש
Bאמילקנא .רמאיש '. ^b l'exעודיב ילבב 'מלתב ןתביתכב ט"פ ר'ברל ]. 
 בייח אצויש האור אוהשכ.. ךו ר עה ' יפ יטילקנא

team cep oU ME le dמורת יל וחקיו 'פב ונדמלי תדגה ('ףו ם ב ' 
 לעש עיקרהו שא לש תויחה € ג"מקד המורת ימוהנת) ii An 'תיל TE ונינפלו ימה תא

 ותוא 2 תונועט תודמוע ןהו םימה ןמ םשאר | b" אמוחגת .וניבר Yo NO 8 ילהקל
"b DNIארייתמ אוה :היהי יכ םדא  obו 1 | 9 1 אוהש  

5mאלש ונממ  wvסומוקל ןיטילקנוא וילע  | ied r x. hal p Tc n 2g ad kd 
 dics 4 is yat cu iol | תאירק "53 b^ 8^3( ,['כו סוכרפה ןמ אריתמ סומוק

ps masהריזגה ךופהל ונממ ןוילע לא ןותחת ). AP,ל  TA QUT 
 יפל המ ליבשב הזה סוקנואה לכ :םש "יאד |

ENאָמיְלְקַנַא  des Anrufen, = &vdximpanזמר 'שארב 'קליה תסרב |  m^םיקנואה ר"בב לבא ] 
 .(םוצעו לודג דבוכ י"לב B^ ב'א) | )5( ךליו 'פ ר"בד CAppellation ו

  DRלוכי םדא ןיא ןיטילקנא וינפל ןתיל לוכי םדא | ,
 .ש"יע סּונקַא תחת פ"מ םּוקְכַא | ,(יד רזג תאירק "53 p^ .אמילקנא ונפל רש

 i Anklage <> י"ל אוהש «^b דועו ,אמילקנא
PUו ם " / "os - / 

 א'לב .ארקנה ףוע pe .ע'לב 29 "יפו NDON' | ben" תחת םש בותכש המ הזו i ר'דב ןכו

 "יפ ירוקנאד .- ,ז"נ "ילוחב Gperling תמאבו .ולש הי יט ח ב ספתנ ...mm ןיטילקנאב
 איה "ברע 'למהו 3 :PM - אלמ לס | win ע'ייע ןומילקנא ןוטילקנא תחת ב"ר 039

 י"שר b^ ןכו 'א רקנ ע"ייע ף"לא אלב oo וניברו
 0 ל אוהו ב'ו "יג פל «n ןומ לקנַא ₪ | | | | sl, u ^U ^ " י

(Anklage, Verbrechen £u 

"p 39ןורגנא ע"ייע אפרדנא תחת ס"ט ןיפדרינא* | אוהש ןורטפ ול השוע םדו רשב ןנחתאו . 

 ,schwere Masse) 1,286 6% יילב דבוכ) סּוקְנּוא

 ל'צו רטכעוו ראש" םייסמ ביינש pony (* .יטולקנא הנושאר סעפל ce 'קליב (? .ח'יג ע"פרשב לבא רייפרב ןוכנל היפ(
 .טמשנ עיפדשב לבא ר'פרב ןוכנל mos (* .Thorwüchter רטכעווראט



 Up ירעה .ז'טקד אמוי ס'ד D" .פ'א י"כ תסריג
ooב'צ ק'ב ,יברכ יקל אצוה ידהב א'אר מ'המ ; , = 

 - 'וכרב "y 'יפטקמ ןיצוב ןיצוב א'אדה ;(ץה 'ע)
 .ןשאימד התאיצוב א'אדכ ;('א pui ע"ייע) ,ח"מ
 . + ג'ס 'ומבי אתליסב אלו אתרבחב א"אד ; .ג'ע ב"ב
 .ב'ב 'כו ןיתיש תרליד ךייחב א'אדהו ; ('ד לס 3(
 LU» wb הינימ תיתשר אריב א"אד מ"המ ; .א'צ
 Umy א אלק 'ע) ג"לקתת אצת יכ 'קלי xw ק"ב
 , ינק pa א'אדהו ;ה"פשת «wo p" ב"כפ ר"מב
 = פחנפ 'קלי b'3: 'דהנס y2", יאמ יאנליוש ינברואל
 [ רמל היל «53 א"אדה ;(יאנליוש «yu ב'עשת
 = אהו ; (ר"לר ייכלמ 'קלי) ap mio 'כו ym אלד

NNארטימ יבב חתפמב  i" "3ynמ "351 ' LB» 
 : ךמ 'עב ה"כו .אבב חתפמב ארטימ "N CX^ םש
 | ייטופדבו (.ת"סק םש D"D ,ט"נ תוכרב ימ י"כבו 'א

cvב"כקת עשוה 'ליבו ארטמ יבב חתפמ דכ  | 
 = אלב יאמש אתמב N'NT ;'כו אבב חתפמ 72 ארטמ
 | א"אדה | ('ב בת (y :ה"מק תבש ,יאבתות אתמ
 . א"אד ; :'ה 'וכרב ,םיעט אמעטו בונג אבנג רתב

 Lr'm ק"מ אטהר אלבמ לקל תיש תבכ ןיתיש תב
 . אתוינע ילזא אינע רתב א"אד מ'הנמ ;('א אלבט 5(
 ;יקלי 3 snp" :ה"ק 'ילוח :ר'עק ב'ב .ב'צ ק"ב
 Es יסכינ ירמ רתב א"אד מ"המ ;ג'נקת עירזת

qubדהנס ,הניד לטב אניד תב א'אדה ; .ג"צ ק"ב '. 
 | qu 'ע) ד"פר 'יעשי 'קלי .,ה"צ

^ y).m'p מ"ב ,ירותל 533 ארותל ליבג א"אד C3 
 ,'וכ ירד הרשע דע ארויג א"אדה ;('א לבג 'ע

 .אלד אנדריג א"אדה ;ח"סר ורתי po ,,ר"צ 'הנס
 = s/bp חלשיו יקלי ,ו"כ ז'ע ,הינשמ ריצב אתש ןוייט
 .'כו ליטקמ הירינב אריג . . א"אדה ;(ןדרג ע"ייעו
 :אנקא ידמב אלמנ א'א ;א'ר אב 'קלי .ח"כ 'יחספ
 אלמג א'אדה ;€3 למג 'ע) .ה"מ תומבי ,אדקר
 mem 'מוחנת .ו'ק me" ,'כו ינרק יעבימל ילזא
 טופא אכנג א'אדה ;('ב למג 'ע) ר"פשת י'וטמ 'קלי
 U* pb ונייהו b תוכרב ,ירק אנמחר אתרתחמ
 :ארגיאד םופ לע אבנג 'יא +(.ר'פק סידו 'מ י"כבו ,י"ע
 «v היל veo האמראל היתרירג א"אדה ;'כו

 = .וערג (yy ו"ער 'יעשי 'קלי vg 'דהנס
; 

 'קל iv מ"ב 'כו אפיקז היל ףיקזד א"אדהו ('ד
 יפלמד א'אד ;ו"ירת םישודק ,ט'מש 'יטפשמ

 03 לכת ,ףל 'ע) .ב'ס ns ,אתהב אל ילכת
 :א"ארה ; .ג"ס 'ומבי 'כו אמעט ?yo pei א"אקרה
 ?p ,: ב"ק Uo gemi בירחמ האיניק ערפד

 e) ןק "יע) ב"כר 'יכלמ

 bom שָנא ,אשנא פ"לב) NÜYN NUON ,שְנָא*
 Mensch, Mann, Jemand) שונא

 ח'פ 'וכרב v" .3^ ,'ז ;'ז ,ה ,'ה ;" ,'ג לאינדב
 אשניא ד"ע 8/27 ג"פ 'דהנס 'ורי ,אבר אשנא ,ב"יד

aunשניאכ .ה"כד ז"פ םש  SOTורי ' m)א"פ  
 Uy 'ורי .הלע ישקמו הלימ עמשרד שניאב : ט"מד
 :ח"לד א"פ 'מוי 'ורי an ד"פ 'ומבי 'ורי : ה"מד ה"פ
 רמאד שניאכ .ג"כד ח"פ 'טוס 'ורי Uy ט"לד ב"פ

mwינא  scsאלו ,ה"מ 'יטיג ןישניא ץובקהו  
 יינעת 'ייע ישניא "א םימעפ הברהו ,ןישניא ותיל
 םשו ,ישניא ידיבע  ,ג'כ 'ובותכ ישניא ינב :א'כ
 ,ישניא ירמא "יא םימעפ המכו .ילעמ אלד ישניא
 ילשמ ררבלו ןיבהל ונל האצויש תלעותה לדוגמו
 תומוקמה לכ 035 יתרמא ל"זח ןמזב םע לש טוידה
 ,ישניא ירמא ישניא ירמאד ונייה וניצמש
 הלוכמ np רודיס ךל אהו .ישני א ירטאדכ
 ירדס אתישב תורזופמה א"אדכו ,א"אד ,א"א א"אדה
 םגו .ת"יב ף"לאה רדפ לע יאלבב יאדומלת
 'רחא 'סריג וא רמאמה אבוה וב רשא ךרעה ןמסנ
 .המוצע הדיקש רחא םיהלא יננחש המב הזו ,ךורעב

 ,עמתשיא ךכבד לעבל ךחרוא בגא א'ארה פ'רא ('א
 אנפיקמדא ישניא ירמאד ןאמכ : ה"צ 'רדהנפ

 'מ י"כ תסרג יפל) : ב"ס 'וכרב ,אהב לועיא ירדא
"yליגמבו שניא רמאד 'יא 'יסופדבו : ב'פק ם"ד ' 
Q2וא א"אדה ,('כו אנפיקמדא רמאד ןאמכ 'יא  

 : ז"ט ב'ב יייע | ,ג"כ "ינעת ,אתותימ וא אתורבח
SUNT D'UDאנילד ארוד תילד יא  a»ב'צ ק"ב  : 

 ,'כו אלייד ךיתחא רב יא א'אדה ; ('ב לד ע"ייע)
 אמוי  ,הירמע ץופ b^ תרגת יא א'א ;ח"י אמוי
 ;: ז"ט ב'ב ,יריצק ילדיא אמוי ילדיא א'אדה ; :'כ
 'טוס ,ב"י 'ליגמ יניצובב היתתאו ירקב והיא א"אדה
 אמוי יכדאו אשמש ברעיא א'דכ ;('ו רק "יע) ."
 : 'ב 'גינח הילולימ ליקתשיא א"אדכ ; :'ב 'וכרב
 ,הכליפ אתוש ידהב אתתיא א"אדה ; ,א'ע "טיג
 שוחלתו ןיחג אצוג ךתתיא SN אהו ; :'י הליגמ
 יניב יאקד אסא א'אדה ; ('ג pu 'ע) 2^4 מ"ב ,הל
 אריתסיא א"אדה ; ('ג ףלח 'ע) .ד"מ 'דהנס ,'כו יפליח
 .אינקתת ילשמ יקלי) : ה"פ מ'ב ,אירק שיק שיק אניגלב
 ,הינתאו אד אתשרפ רובעא א"אד ;('ה שכ עיייע ג"נקתת
 ב'ב אללצל העברא אלצל העברא א'א ; ,'ד 'ליגמ
 רבע אלד אלבכמ אערא א"או ;(אלצ ע"יע) .'ה
 לתוכל םינזא א'אד ;(לבכ ע"ייע) .ר"ג תבש ,יריפ
 ר'קיוב y" הדשב אלא ה'ד :'ח 'וכרב י"שריפב)

 ,(ךעדמב םגו b' .ר'להק 'דמבו ב"לפר
C3ארתאב א"אדה  messהיל אלת  ma"ידהנס  

jp (יייע cuיאבלק 'ע : דיפ ) ; לידב א'אדה 

/ 
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 הברהו ארקנימר סרג 'ד סכ 'עב p^ ארקומד אסכב
 יפל ונייהד (,א'ע 'כרב DS Cy 'סריגב םיוניש
 T5 א"ח 'ז ללכ ב'פ 'ב רג מ'הנמבו y" 'סרינ

 .ש"ארה 'ותבו י"רה 'ותבו ת"האב

CDו'ט הציב ,ירד ירדל אמייקד ארדא יאמ א'דכ : 
 א'אדכ ; ^C הציב (D א"אדהו W "p^ י"כבו

 :'נ 'דחנפ ,אנייד יבגל ברקיל אניד היל תיאד ןאמ
 תועובש nrw monio א"א ; "מש 'יטפשמ 'קלי

is^יבנ אשיב אלקיד ליזאו לייטמ א"אד מ'הנמ  
 'יטפוש p^ יודלות Cp? iiu ק"ב ,יכרשד ינק |

UD (3 ךדש ע"ייע/ TUא ') ; היבו הינימ א'ארה 
 ר'ב : ב"'ס "ירדנ : ט"ל 'דהנס ,אגרנ היב ליזיל אבא

po vy |לאומש  aepהידבוע  y)ליעל  pאבא  
CDהירבחב אלגר עזב אללג אבתכמ א"אדה ; (הרעהב | ילממ אתפירח אתלפליפ אדח אבט א"אדה  

 ללג יעו 'ב .ז"כ אריס ןב 'פסב יייע) :ב'ב ז"ע ,ערי
 ,ישיב יגז היסירכ ילמ א"אדה ;(בתכמ ,'א לגד ,'ב
 מ"המ ; ('ג ןז 'ע) ז'צשת םירבד pb ..ב"ל 'וכרב
 ק"ב mew cup ךב ms האננ אתלימ א"אד
 :ו"ט ק"ב .ערפא ND" ךיתושר ירממ א"אד ;: נ'צ
 חבנמ א"אדכ ;('א יראפ 'ע) : ב"צ ב"ב .ח"יק מ"ב

omaןזייא יאוה יטילשו ינגסמ א"אדה ; .ג"ס 'וחנמ  
 n' ה"פשת bb 'p» vp" 'רהנס (su ירבגל
 א"אדה ; .'ה 'וירוה ,אינלפד יניעמ א"אדכ ; (ןגס

 03 ןתמ 'עו .: ח"מ ס"ד 'מ י"כ

 ,קופ אתיירוג ךכ חכנ לוע אכלכ ךב ךבנ א'אד )3
 ישיפנ א"אדה ;(א" רג ,חבנ 'ע) .ו'פ 'וריע

 'קלי .ב"ג 'רהנס som יכשמ rye: ip ילמג
 יייעו ;'א ןגה Go ר"כקת ינימש א"סש 'יטפשמ
 ושענו ותמ ןיחייס הברה תומוא לוק תב oro ר"כ
 לפנ א"אדכ :ו"נ תוכרב ;(ןהיתומא ג'ע ןהיתורוע
 יכרב פ"ד 'ייע b' י"כב ה"כ חכתשא אלו אריבל

 : ר"נק ר'צ

B^ "339 כו אתיבב אחאפ 'תיכב אבס א'א' (D 
 ינרפב אנדס . . א"אדה ;ו'ערת יתקוחב 'קלי

 אב 'קלי .ח'כ 'יחספ ,םילתשמ הידי ליודמ ביתי
 ^ N('א ןדס 'ע) ;  NNםתס  spאערא ירמל

 ,ארוויח ןקבל איחיג אקמוס א"אדכ ;.ט'ס מ'ב 'כו
 .ןקוול ,'א רחג 'ע) :ה"מ תורוכב

wb אמייק אככיש ביכש אלד דע א"אדהו CY | E 
 ;(תיבונמ 'ע) א"רת תור 'קלי .א"צ 35 ,היתייב [^ Tשיניא יעביל א"אדה ;('א רח 'ע) אבר רמא |

 'ע) .ב"נ מ"ב .ךיסרכל wn Tib קישע א"אד
 .(קשע

Cbאבלכל אושב ידשו אחלמ ץופ א"אדה , mo 
OR ץפ y» א"ל. 

 ; .ג"ס "וחנמ ,היתותפש gem הוה א'אדכ (יה
 Nb 'וכרב ,'כו והנתיא 5535 אתינצ an א"אד

 ןיבז א'אד :םשו .ט'נ מ"ב n'p תינבז א"אד 61

 'גינח ,'כו חיכש אל אללעל אזוז א"אדה .דיבוא
emnזוז 'ע) , 

i05 CHיקלי : ב"צ ק"ב ,ארמח ךיירק ךרבח א"אד  
 רפס לעב 'יגל ונייהו (ףכא ע"ייע) ט'ע ךל ךל

"m nmm.טיג ,'כו רשא תימ ךרבח א"ארה ; ש"ע " 
 תבש ,אביכ ארפוש יפולח א"אדה ;('ברשא 'ע) :יל

SYאיקשל אתוביטו הירמל ארמח א"אד מ"המ  

 EN" ארמח א"אדה ;ו"עשת סחנפ pb" + ב"צ ק"ב
 Xj תבש ,היל ארירק nen תפוקתב

 'קלי .'ז הליגמ : ה'פ אמוי ^v 'גיגח ,ירקד אנצ
"ppsו"כש , mobט"נרתת 'תסא 'דמ ה"פשת . 

y)ארהיט רהט א"אדכ ;(לפלפ  Nobbמוי .אמויד ' 
C3 רהט 'ע) : ח"ל. םיחבז ^ e 

  Os:'ט 'גינח 'כו לארשיל אתוינע האי א'ארה
 ( rp» myיתקחב  "ye n,'ע /איפקתת שייהש ,זינר

 ,(יב זרב

 ms ליעל y ארטמ יבב חתפמ דכ א"א אה 03

 r | אתשה ירבגל ירטוז ןניוה דכ א"אד מ"המ +'ב
i n | 9A 1 $e mu) ₪3 יזוז הא 1 .m4 :ב ?םל % וכ  Mןותמ ןותט | ;מיכר חלשב 'קלייו ביצע  Tםריג לפלנ .'כ תוכרב החוש יזוז האמ  

 ;:ב"כ 'כוס .תחתלמ 'ריתסיאכ ליעלמ אזוזכ א"אדה
NUNד'ק מ"ב ,הירמ שוחכיל אלו אערא אשחכ  +; 

NW NIמ'הנמ ;: ז"צ 'ילוח ,אמלעב יעיבד אימ יכ  
wan]ב"צ ק"ב .עלבמ יללג הינפכב אבלכ : p» 

 אדכמ יועש םלשמכ א"אדה ;א'סקתת ילשמ
 אפכ א"אדה CN ש ק ע"ייע) .ט"ג מ"ב ,'כו שיקנ

 ,ח"כ 'יחספ ,אלדרח ףוושנ היווגב ארגנ אטחד
 י"כב ה'כו ₪ ח ד 'יא םשו 'א ףכ 7( א'ר אב 'קלי
 .ח"ל 'יחפפ ס"ד y" םינשי 'יסופדב rf" 'מ
 א"אדה ;(ו'מד ח"ר b^ 'ייע טטח s" ח"ר "יפבו

PESאלו אינע  yvארושכ א'א :'ז 'לינמ ,'כו  
 ארנושו אתשוכרכ א"אדה ;.א"י ק"ב ,'וכ אזוזב אתמב
 | 'קלי .ה'ק 'רהנס ,אדג שיבד אברתמ אלולה ודנע

 .('א אתשכרכ 'ע) ה"סשת קלב

 | : ו'ג 'שודיק ,בנג ארוח אלא בגג ארבכע ואל 05
^pa 7י"שריפ האר ,'ל 'יכרע .ה'מ  ^npbט"פ  : 

 אתמל א'א ;ט"ישת 'ילהת 'קלי .'ח 'וכרב ,'כו ימחר
 ב"פק אראו p» re m (pe אקרי אקדי
 mv אלמג םופל א"אדכ ;('א nb n ,ינחוי ע"ייע)
 .ט"יתת ןנחתאו 'קלי ,:ג'י 'טוס CP) rp 'בותפ
 שניא שמתשל א'א ; ('ב ןחש 'ע) .ז'סקתת 'להק
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"moט"ש "מרי 'קלי .ג'צ  (ע' bpוניבר 'סריג 'א ); 

 (אתיישק 'ע) b'y: 'מוי 'כו ירמתד יבק n א"ארה

Üümner deo 2N תיִּב ישְנַאְו רָמָשִמ "voN 
| esterpostens und Münner 

  (der Priestera biheilungעת רדס 'פב

JE םיקלחנ םינהכ ^b C י'ט) דציכ 
 לארשיו םיולהו םינהכה ויה ןיעדויו לארשי ןכו םיולה
 ויולו וינהכ רמשמה ןמז עיגה רמשמו רמשמ לכבש

  powועאש רמשמ ותואבש לארשיו םילשוריל
  py"ןיארוקו ןהירעב ןיצבקתמ םילשוריל תולעל

  psתונברקה  pupsץלטבו תישארב השעמ
 רמשמבש לארשיו ,(.י"כסש) תבש התוא לכהכאלממ
 הלפתב ןידמועש ליבשב \' דמעמ ישנא ןיארקנ
 לכ לעד 'מגב שרופמכ תבשב תוינעת 'ד ןינעתמו

b- € v3 EP) הנשב םיקרפ 'ג 'פב רמשמו רמשמ 

 'ם ותואב ןידבועש ןתוא ןיארקנ בא תיב ישנא
 ;ותואב םידבועש ןתוא ןיארקנ רמשמ ישנא ,ןיעינמש

DON תיב ישנא ןיבו רמשמ ישנא ןיבו C עובש 
 ה .תונעתהל ןירוסא

L יישנ 'ע 'ייע ב'פר 'ומורת 'ורי DUONT 

  =( DONעילב תנא סילב .הָתְנַא !2
 = תלמ  qun,חכונ  du(חיכ / לאינדב

 = ןכו ה"יחא] .ּונינושלב התא ומכ ,הישיר אוה התנא
 Ems mb a5 א"ל ,ט"כ 'ב לאינרב
 המלש תנא .ל תבש .א'כ ,ז"י ,'ו ;ג"כ .ב"ב .ח"י
 Hy" p'ab י'נו ף"יר .ךתונתלכס ןא ךתמכח ןא
 1Yb מ"בב לבא 'כו העובשב יל תנמיהמ תנא וסרג

 4 .[יכו תא "א

= (wn םינפב my Kuchen, runde Brótchen) NID2N 

 הדותהד ג"רב תוחנמב  nze(,ח'ע יוחנמ) קואב
 .ןימכ לוגע שורק ןמש אתנא b^ ,אחשמד אתנא
 הרתפל השק הלמהו ה"יחא] .ןמש םחל ונייה םחל
 תחת העיטק איה ר"עפלו ינושרד ewe "Nb דע
 איה תחת ןונייט 'ע'מכודל y (lacenta)^ אתנ"כלפ
 ,"לוגע םינטק םימחל nos פ"ל mnn וא .ןוניטנ יק
 הבע תסיע הכיתח b "v^ 15 תואמ 'שבתשנ D תואו
 "0600000: ^*^( התנע פ"ל כ'ג הלמה mnn זאו

(Teigלבא  ^b s/53וניברכ שממ ]. > 

 Eu השא 'יפו ןכ ומכ םילכ) CON ,אָתְּתְנָא"
"n (Gattinהשא לש  "n "y 

 [ד'כ ,'ב 'קנוא 'גרת ;ב"י ,'כ ;ט"י ,ב"י "ישארבל 'א

 % יוינומדקה לע והיתתמ ןבב יייע

 333 והיתתמ ןב לע ע'ינ רעספיצ 37

 (ח-'ק תוא)

| 
| 
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NUN | בסק 

(pאבקו אבר אבק א"אדהו  NDYליזאו .רדנגימ  
 יבד ארדק א'אד ;(רדנג 'ע) .ז"י תומבי ,'כו

 :דיכ ביביייע ,'ג יבוריע ,אמימח אלו ארירק אל יפתוש
 ימק ארמח ארמח יתשד Cep א"ארה ;('ב רדק יע
 ע"ייע) .ט'פ ר"דמב ^ הטוס ,אלבוד אידירג אקופר
 אלו ךריבח תירק s'wT snb :(קפר 'עו 'ב דרג
 לאקזחי po" :ב"צ ק"ב ,היב e" אבר אדוג ךנע
 יליספ ...tp" םילוספ םייותרק א'אדכ ;ד'סש

5 me» 

w'w m (€^אנא ךתרב רב יבר יבר , D'à nO! 
 ע"ייע) : ח"צ 'דהנס 'כו ארות לפנו םיהר א"אדה

 : ב"פ 'וריע ,חיכש אמיסבל אחוור א"אד ;(אירא
 א"אדהו ;(םסב 'ע) : 'ז 'ליגמ 'כו אחוור א"אדה

 ילשמ pb" ..ג"ס 'בותכ sois אליחר רתב אליחר
 ; ,ט"מ 'טוס 'כו ינבא אבאר ימחר א"אדה ; ח'מקתת
 ,ב"כ 'טוס bs יאמ עדי אלו אשוגמ pos א"אד

 : ו'פ מ"ב בטו ךיכר א'אדכ ; (ןטר ,שוגמ 'ע)

yr | ד"יק 'ומבי 2 אנתומ הוה ןינש בש א'אד CU 
 בש NN wm ; ב"כר םיכלמ 'קלי ,ט"כ 'דהנס

 ;'ג קב 'ב רמא ע"ייע) : ח"נ bin" 'כו ארמא ינש
 ,הימאד וא אבאד וא אקושב אקוניד אתוש א"אדכ
 אככל אייטמ ילכת ןיתיש א'אד מ"המ ;+:ו"נ הכוס

msn opsהרש ייח'קלי :ב"צ ק'ב ,ליכא אלו עמש  
a»יכלמ ' vopא'או . < + מ'המ ;('ג לכת יע)  

 ,ךירכ ארפצמד ארבגל וטמ אלו טוהר יטוהר ןיתיש
pז"ק מ'ב : ב'צ : pbייעשי .ט"נש 'יטפשמ  

 אלזרפ ינמ ןיתיש א"אדה ; ('ג רד 'ע p" ה"לש
 .('ב סנרק ע"ייע) :ח"נ יילוח ,היסנרוקב אקבל ולת
 : 'ח 'טוס ,ינאסמ םויסו יאליטרע חילש א'אדכ
 ;('ב חלש (y ז"שת אשנ po :ה"ס 'בותכ יייע
 יפייטמ היניעו .אזווא רב ליזאו Dew s/w מ"המ
 ,'ב ףט ^y» i יליגמ 'כו ליפש א"אדה : ב"צ ק"ב
 NN ;:ג'מ יורוכב ,אסיפ ליקש א"אדכ ;(לפש

 Yo אמוי .אינלפל הירמ היל ירש

(rhאהת א"אדה ; ,'ג ב"ב 'תגולפ דיבענ את א'אדכ  
 אלת אתליס אלת א"אדכ ; :ח'מ 'דהנס 'כו אטול

 א"אדה ;('א לת 'א אתליס 'ע) : א"יק 'יחספ ,הינוזמ
 תוכרב ,דיבע הידיד והיאו רחא רכדל ארוק היל הלת
 'ורעבו .עדי הוה הדידב איהו םש 'מ י"כבו) : נ"מ
 היגריעב הלעת א"ארה : y^ 'רחא 'סריג 'ד רק יעב

qvo 36ירת א"אדה ; ג'נק יחיו 'קלי :ז"ט 'ליגמ  
 ,אביטרל ישיבי ודיקוא אביטר דחו ישיבי ידוא

 Pynusoixt י"לב וארקנ ןכ לע יכ )* .רמשמ w^ עיפרשבו ,ר"פדב ןוכנב הייכ )!
 תונמה ברה לש ורפס יייעו יא ,'ב םייבקמ ; יז ייב ןויפא דגנ ;א'פ וייה ;'ז ר"י

 .ו"נש ,ר"סר רצ תיסרפ הקתעה לע טוהאקו יא"כק דצ ןויפא
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DNפ"לב 9% =)  NON.יהיאסא ינוומש ישלב . 
 ע"לב יִסֶא לעפהו Arzt אפור b^ + \ ע'לב

 ךמל ישנ היל .ירמא heilen "DN) ס"לב 9(
 תשריפ םולכ Tm (Geile יפא איפא םדאל

"ommsל"ק  '"y] mwר'ב :ח" "בוריע  
 אלש אלא [ו'מק זמר 'ב לאומש 'קלי ,כ"פ
 .וישנל ךמל רמאיו (ג'כ) ר"כפ ר"בב ערז דימעת

nansפב ךתולעהבב ונדמלי ' npיבדמב) םיולה תא  
snלארשי תא חיכוהל אב השמ ('תיל 'מוחנתב ייו  
 ול םירטוא om לרע ונב תא ןיאור om הלימה לע
 וקנחל ךאלמה אב דימ אלא ךיתרגיח יסא איסא
 אקיחר איסא .ותוא הלמו רצ הרופצ החקלש דע
 p" (:ו"מ םשו .Tub  קיב) לבוחהד 343 ריוע אניע
 ym רוועתמ אביש דע קוחר םוקממ אבש א פור
 הייסא האניחרי לאומש ime מ"ב «mai ה"יחא]
 :ח'כ ז'ע .איסא ןימינב : ט'צ 'דהנס ,הוה יברד

 יטנריג רב ג'ע ס"ד Rb הציב 'ורי .איסא ימוינמ
 pn שוי,  Y) ןגמב ןגמד איסא .ה'פ ק"ב .איסא
 'ורי /21 רמא ןירופיצב יפא דח ד'ע מ'ד ג'פ אמוי
 ריקוא ך"קתת בויא Cp yp vote 'ינעת
 ^R,^; אריס ןבמ sm .היל ךירטצתאלד דע איסאל

Vp ra m5רמוא לשמה א'כפ ר"שב  
 זמר 'קיו 'קלי .ה"פ ר'קיו .'כו דע ךאפור תא דבכ

wonיייע ו איסאד אתנידמ איה הבולע  
 אערת : ב"כד ר"שהשו ט'פ ר"מב .אטטוקיא 'ע
 Dx" ץובקהו .איסאל mne אתווצמל mne אלד
 טיפ 'דהנס יורי) .אייסא ןירמא )127 ט'פ ריזנ 'ורי
 ANTT הייח איה העטקמ ןיא (איסא רמא W^ .ז'כד

"bumו'נ  : ^Nאתווסא ץובקה  wmאָתְוסֶא פ"ל  
 yp) ןינב) Cos שוושמ ורזגנ םלכו .םיאפור 'יפ
 pen  .הויסַאל איסא אוהה היבגל לע .ט'מ םירדנ

niosbו"נ יטינ .יפמ הכמ אכיא .א"יק תבש ,היתי  : 
 ףוסל בורק vpn .קודצ 'רל היל ןייסמד אתוופא
 ; ִפָתֶא byens: ןינבבו .ימרגל הל היניסאו ז"טפ
 אמוי ,ייוסתא יעבד : 3^ "טיג ;יִפתִיִא ,ג'ל תכש
 .יפתיאו םשו ,יאסתיאו םשו ,יאסתיא אלו ,ד"פ
 םיובדה לכ 'פ wbnp .תאיסתיאו : ב'ס 'ובותכ
 תוחינ :יתשו םנ 'פ ר'תסא 'SU"bND . . . לזא
 תואצוי ונממו -- .הירבטד דקומ b puni^ יאסתנו
 .[םכרע 'ייע אנייסא .אתוסא ,אתויסא SDN תולמ

 ,(יסאו Gn ,'כ יישארב) אפריו 'גרת ב'א)

DNר"עפלו ,םיריחנ, ושוריפ הימעדו וניבר תעדל)  
"b gm059 שלל פ'לבו 0%  ^bןזוא  

(Ohr |סריג ה"כ] אתירוגד יסואאו יראד יפקרקא ' 

 ^ y;ט"  N' "pe.'ה .'נ « moה"מ :
 mmo : ז'צ nés .אתתנא םשל . , . |

GUIבותכ ' Tp15 ר"קיו ; הוחא תתניא + e 
 ן"ונה ןורטחבו יכו poo הרשע היתתניא

 T ,וכרע Up אתתא *
 ,ש"יע יאסותרא תחת ed ב

(Einsatz, Eingelegtes, Ladung, vds) 3" 

wb 7הניפסה תא רכומה 'פב יקיתנאה תא  
^p 6X2מגב ' ce)אוה הוגבד אקסיע (:זיע  

 ,אקיתנא אוה שממ ז"על by חניפסה ךותבש
Eוניאו רחא רבד לע ףסונה רבד י"לב  

 cim םצעמ

 שיא 8990976 י"לב b" ,סופורתנא=-) יפו
ann =ה ביו (א'לפ דועו ח"י) ט"יפ ר"בב ' 

 ארקי תאזל חנ תודלות הלא שירכו ,עלצה תא ם
 הנתנש דמל התא ןאכמ תאז החקל שיאמ יכ ז

pim "mםלועה ארבנ ןכ ק"הלב הנתנש םשכו  
 לש ר"פדב ה"כ] ינוג ךימימ תעמש שדוקה ^»
 ל"צ «s א"לפבו ,יניג ^T ר'בו 'יסופד ראשכו יו

[Frau ov un?יפורתניא אתתיא .אתיא ,איניג  

 אתרבנ ארבג .האיפורתניא [יפורתנא ןוכנב s ב
 mm ישלה לע לפונ ישלהש nob השאו שיא |

 ףסויו םכח עמשי (א'לפ) ON" 'ר םשב
 ,א'כ רברטב) ול יאנשכ השמ nr ('ה יא ^

dרמא שרפתנ  DNוא בהז לש התוא השעא  
v3]אלא ,הזה 'שלה לע לפונ הזה 'שלה ןיא  

o»הזה 'שלה לע לפונ הז תשוחנ לש השוע  : 
 ק"הלב הרות הנתנש דמל התא ןאכמ ,תשוחנ שז
 ינוג b^ ]51 ךימימ תעמש ק"הלב ארבנ םלועה 3:
 'יסופדב לבא ; ר"בו ד'ל י"כבו ר'פדב ה"כ] ו
 ^me אייניג [לבא] .ר כז 'ושל ] תאזה הלמה ה

C sn lהשאל ןירוק  Frau]— C Nus 
[roví, vuvatxós ; weiblich = *'uvatx os — 

 [,àvig ורדנא ןירוק רכזלו "53 שיא סופורת
 : תובקנו תורכז ול שיש ימל ןירוק ןכלו -

(Dןיא הבקנל -- הבקנ סנוג ,רכז ורדנא  
jnאתיא ןיארוק ןיא רכזל .האיפורתנא  n2] 

Yen "pyלש  "pןוכנ יתלב 'יפופד ראשבו  
 תאירק שרדמה שרפל אב וניִברש ירחא א ק

 ןיא  הבקנל ארבג ןיארוק רכזלו  .[אתתיאו ₪
 הזה ישלהש המל השאו שיא אלא .אתרבנ

 ,שיא 53 סופורתנא b^ ב"א) הזה won" לע
 ,(השא ינוג ְי
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 ינש pi vent ארוקה לע לקהלו רע ןכלו ןמ רגסומ רמאמ ןכו יוסופורתנא רע י'לב ןמ אוח רגסומ ו רטאמ
npי"כבו אקיניי ץיפדב )*  YAאקני דילו  p/mאוה , 

21" 



 .םיוש תואב תוא וירבד איבהש 'ג D^ ז"יפב
^bל"ש ס"ס ח"א רוטה ואיבה ןכו ,וניבר לש , | 

 ןעיה אקוני יכוסאד ל'ז ח"רפ : ל"זו בתכ "יגוסל
 us .ןיהיבגמו pub 'לפנד אמופד אמרנ יקוסא

vaיכוסא 'סריגו .ל"כע  ^sכבו ן"רו ף"ירו ש"ארב ' 
 : מה 'יפו ,6:מ'ק nas סיד (y" ס"ש לש פ'א

 כתוכה ינאו ל'הזב ךורעה ירבד ואיבה gp י'שרל
 " m ןירוקש ןורגה תלרע תלפונשכ ךורעב יתאצמ
 ןושלל iow ל"נו ,ל"כע 'כו mm המישמ זעלב
 ם'כמוו י11ה]820010ג0 glottide אילטיא

 ופירכ קוחדל רפאו :בתכ son א"כפ תבש 'כלהב
 א "אא ראובמ יתאצמ אל הז מ'מ 'כו קונית לש

mאקוני יכוסאל שוריפ  woreעלכה לכנ  
 = quo יכרע 'שלבש וירבדל דעס יתאצמ ינאו ,ל"כע

mp oe 2אלקש ןינעבו  ^w»ןאכילא ; 
 :ראהל מ'כאו .יבוסא ךרע ב"שלפהב y" 'תכלהר

 à ,[ רתוי

 Züchtigung רפומ b^ אָבְסִא פ"למ וא) [ּו]הּוּבְסַא
vemלעפה  ^bועפא אוה וא ,והרסי  

 asset ihn nehmen תולקמה ל ב ק * 'יפ בסנ לעפמ
^b S515 (ehlügeןיכמש תולקמב הוכה  na 

 וירחב א". .6." 002 תאשנ תלותבד ג"רב הז
 עמ חכומ ןכו ב"ה י"כב ה'כ ה'יחא] [ 4n3 ןיכמש

von3^3 ^55 ירפוכ תלמ וניבר םש 'יפש 'א " 
 ותכל מ"טשמ הארנכ ג'הר אוהו nsa שוריפ" םשב

ov41 םשב םינואגה יטוקילמ ןכ איבהש m 

DIBIDN"סומגס יעו ,'ב אסמ 'ע 'ייע . 

 icf; bs ןירטנגנא תחתס"טב וא) ןירטנגסא*
Eingeborenerלמ וא ,חרזאו בשות " 

or, Ausgezeichneter, signatus, signatorius . 

 וימנגסיא ינאש אלא :םרמאב יהיו 'פ ר"תסא 'רדמ
 קזו ץראל הצוחב ודלונ םיטבשה לכש ה"בקה לש
 ושרש י"ל אוהש ל"נ 'כו לארשי ץראב דלונ

5nןירטנגנא  xmץראב דלונ . d b^ mw 
"wbסחוימ ונינעו 'ימור  mb mamקלי ' . 

 ווי - הוחתשמ ןירטנגסיא יכו םייפש ד"נרתת זמר
p 

 וכ m םיככרומ םיצע 393! ע"לב 'יפ) (' דָסֶא
 מ "פר ןיבזב Floss) תודוספר אוהו הז

 292331 .אדסאב וא הניפפסב וב שיש רוהטהו בזה

'b339 םיתבה לכ ( ma (Umהניפסב יונב  | 
 וקפא 'עב !m אירקסא "יא ונינפל] .אדסאב
 וקסא ןקתל םש 5"; לבא ,ארסא 'סרינה לצא

 ו —————————— A ו ו ב דקה o סחקהפמ Rr החמה הימט מ חההה שתה Deom ה 07

"mes53 ןכו ףקרק ע"ייע " Y^לבא ,ב'הו ד"לו  
 תבש 'מ י"כנו .אוה ס"טו יסוא אויראד 'יסופדב
 המבד ג'סב [.יפק pw" פ"מ יפקרקא תחת «CX סידו
 C גיע ביב) הניפסה תא רכומהד ג"רבו (6U5 השא

 הלכא פ"שב ונינפל) אניט moy קילסד ארווכ אוהה
 סנכנש םישרפמ שי, .תימו היפואב הילכא (אניט
 ה"יחא] ",וירי חנ ב אניט ארקנש ןטק ץרש ול
 p353w : םש י"כב ל'זו ב'בל ה"מגר eb" קתעוה
 ויריחנב E ה ל כ א ארקנש ןטק ץרש ותוא ול
 'תכליהו € ז'פ (w^ תופרט ולאד ג'סבו ,[ל"כע
 יריסא [um y vo 5 "53 v5 ינאיקוק
 .היסואב ילייעו .ארווכ םיינ םנימ [אמעט יאמ]
 אדחפל אגרד איסואא אדי ,ב"יק יחפפב ןכו ה"יחא]
 וניבר סרג 'ה גפ ym" .אתנישל אגרד אתופא אדי
 ח"ר 'יפב ה"כו 'כו אדחפל אכ רד אגפ ל אדי
 ,אגפא אדי 5/2 'יא (.ב'עק ייחספ סיר) 'מ י"כבו .ה"סקד

bemיפרפ וא י"למ איהש ל'נ  niוניברל לבא  
 הז b^ יפלו .םיריחנ וא םטוח ם'בשרו י"שרל םגו
 הנושאר תואו Nase 7-6 י"למ הלמה תרזג ןכתת

 .[תטמשנ
NONשי! ע'לב ןכו סדה ייפ ס'לבו  Olyrthe.אסא  

 לבא ונינפל ה"כו ר"פדב ה"כ ה"יחא] ארד
 ה'כו ןאכ ךורעה יסופדב ומכ אדר 'יא 'ג דר 'עב
 23(. ביפ ייחפפ .ס"ר יייע .?'שר vam םיא ייבב

 ומעטו 9606 י"לב וא Q2 פ"לב אוהו ארד 'ימא
 םוקמ 'פב םירבד הששד ג"רב [י"שר e5" חל
 ייפ ,(ט'0 וזחאש ימד ג'רבו 6. ו'ג ייחספ) וגהנש
 ב"א) .בחרו mo" א"יו ^nb eu w םדה
 pn הלעי דפרסה תחת 'גרת ארד ןניסרנ 'ואחסונב
 ה"יחא] WDR) קסי איברוא ףלחו C^ vo ייעשי)

n"מ תוכרב ;אסא :םדה שרופמ , ג'כ ': 
 לבומ W^ 'וכרב 'וריבו ,אכלמ יבל אסא תייטמאד
 JD 'בותכ D "UD .אירגנא ע"ייע 'כו םדה

pbהימש אסא יפליח יניב יאקד אסא ז"י 'שוהי  
somץובקהו ,('ג ףלח 'ייע) הל ורק  m W"DN 

 .[איפא אחרפ .ז"ל

(lo NDN 8ש"יע אשא סרג ה'עב אבלכ  
":33DNע'לב)  das Zurechtlegen, = o 

(Zurechtsetzenופא ןמחנ בו אקוני  ^ 

 הלפנשכ p" ,(.ג'כק תבש) םילכה לכד ג"רב ירש תשש
 ויפב העבצא היחה המישמ קונית לש ןורגה תלרע
 לע קוניתה איקמש םימעפו הלרעה התוא תקלסמו
 ה"יחא] .ןוזיפטקיפא ןישוע ןיא אהו ול השקה ןכ
 דלונ אוהשכ וירביא רדס קילחהלי p^ ל"ז י"שרו
 ונקתעה m ןינעבו .[ בשיי ל ךירצו םיקרפתמ

 ,דֶסִא 'ע PT ררסנ ךאיה ןכ םאש הרסא וסרגש ע'פד ייגכ אלו הרס יעב ה'יכו ךרעה שארב ל'צצכ ('



 yy me הדנ :'י ." ז"ע (Geverus ּוריִוְסַא" ְי

 .סונינטנא

 - 5 80056 י"לב אָטּוסֶא NON פ'לב) טּוסָא ₪
Ciederlich, ausschweifendאבוס 'גר ת  

 = | [ןכסמתמ] טיסאו יורד «GU .ג'כ ילשמ) שרוי ללוזו
  ^bי"לב  qmכ קופפבו טיסא 'יא ונינפל ה"יחא] = =

 ילשמ 'טישפ 'גרתב ה"כו טופא 'נוכנ 'יגו ןוטיסא
 .[א"כ .'כ ,ג'כ ;א" ,'ז

 .לבטצא y Up [אְְלְּבַתְסִא רצ

 stabulum ר'לכו טֶלְבטְסֶאס'לב (o^ טאְלְּבַטְסֶא"
(tallung,ר"תסא 'דמב  /Nפ 3^ ' 

 יטאלבטסא (Oberster = comes) םומוק + ןאמתו
 תוורוא לע הנוממו שאר b^ .תייה אבא תיב לש
 Oberstallknecht = stabularius 153 ארקנ ןכו םיסוס

 .ריירוהא ע'ייע

 .All = עילב (ŝ אָּבַטְצַא ,אָּבַטְסִא ,ביִטְסיִא
 בסימובשומ +

 ע"ייע (Altan, Estrado) ןינב לש הובגב םינבאמ
 ביטסיא ןמ רטילח דח ינפ : ג'י ב'פ כ"ב 'ורי (אוטפא
 החותפ אוהש pon : ד'יד YeD םש ,ביטסיאל
 "= = לע הבטסיא השוע : ח'יד א'פ my 1v .ביטסאל
 .אבטציא ג'ע אבטציא UD" 'יבוריע .יובמה חתפ

 א"לפ ר"ש ,'כו ישניא ירמאד אבטציא Sy 'שודיק

 : ה'ס ייחספ ,תואבטציאו תואצחרמו תואסמיב הנוב

 | .'ב אוטסא 'ע my 3n" יבטציאא יגסמד

p) nT2DDNר"לבו 060 ומכ 6 "לב  

(Dach 22 tectumרונת 'פב םילכב  
 ןבר תויגטסא רמוא הדוהי .יר UO MD) וצצחש
 ומכ תויגטסא 'יפ .תויפס הל שי םא 'מוא לאילמג
 ושוריפ הז ה"יחא] .הפיכ ןיעכ אלא שממ גג אלו גג
 א"ו .[הפיכ ןימכ גג תויגטסא ו"ד ט"דסל ג'הר לש
 םיפופדב ה"כ] (ןיבולו) תויגטסא א"פ .הבוק ןיעכ
 תויפשו [בזילו ל'צו אוה פ"טו : ג'יד 5/53
 ונייה א"פ i^ ה'יחא] .תופש qne ns ןינע ןלוכ

"bרחא  "Nיא ע"פדבו ,ב'ה י"כב קר " ^bייעו ' 
 .םישוריפ 'בכ בתכש bn 'ילכל  ב'ער ייפ כ'ג
 ,ב'מד ז"עד ב'פס 'ורימ וניבר לש א "פ ל היארו
 DR" 'סריג ה"כ .תויפס ןה תויניטסיא ןה
 D'b3 pw 'ילכ ש"רבו 'יסופד ראשבו 'ימטיז 'פד
 אנרופ Yb ק"ב םילכ אתפסות דוע 'ייעו ,תויטסיא
 . . . האמט זיבזילה הל שי םא . . , הרוהט ז"ה
 p^ .ב"א) jn] דחא םש ןלוכו תואניפס הל שי םא

«Q3 י"לב 
 א — — -

 ,הרס 'עב דוע 'רופמו םיב תורבד םישא ינא
 הלגע ןימ [essedum, esseda] ר"לב הדסא

"Bb m + ,דיפ יוכרב) "שורי  iy n^ nón 

y^ונינפל) אידכסא איה אדסא איה 'רופמ (הדס  
 [6%586%] אידכסא 'יפו תודוספר איה (ש"ירב

 לבא ל"נ ןיא ב'ר לש e" ה"יחא] .(תודוספר 5
 הז םיבכרמ םיצע המעטו y/b ונמשרש ומכ 1
 תודוספרו י"לב אידכסא NY וניבר 'יפכ הז

 םיבכרמ Duy 9 = תמר "ברע 'שלמ מ'לב |
 םיעגנד .ךה b r5" ט'רסל ium .הז לא ה

wa 
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p)מש) 'אנש התימ ביח ןיא ןידטסאה רוש +(.ט'ל " L0 
 [ pbuse ^b .והוחיניש אלו חני יכ | (חיכ ,איב
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n5תוינחה לכ ינפב ןישוע ןכו םיחפט . 

 הוטסא ל'צו peo ר"פדבו ;'יסופדב ה'כ] ויטס
[Erker, wohin man sich hinaussetzt D^2:אוהו  

 [gemauerte Anhóhe, 660100, xon7íc אט

[Vorsprung am —Gel ude :זישוע םימעפו  

 ןינעה mm ה"'חא] .םדא ינב תבישיל |
 pi םע men ונמשרש mon הלמה תשמת תש

ent mאנוטסאו ר"פד לש ןיטס איה איהו  

D 
E^ 



La 

 .ויטסמ םינפל ויטס סרג ר'פ 'כוס אתפסותו

einer Pers) N''OD'N *א.  ^v (E.א"פ 'ומבי  
Y"ליבש ר"א אייטסיא רב קחצי ג'ע  

 י'כו יעב

 דניצ («wb םסיִוָטְסֶא .טיוְטְסֶא ) (טויטסא)
thwishדחפמ  "y sich fürehten 

 pst ג'סב (ב"מק ,א"מק דצ ןאקיסקילדניצ יטסוי ו

 אריתות אטמ CN 753( האנה רדומה ןיב

 דיל י"כו ב'ה י"כ py3' ה"כ] C אירש םיוט סא
 'ורעב םיסופדה חסינו .טויתסא ס"שבו טיוטסא 1^
 ןושל סיוטסא ר ש ג  אריתות b" .[ס"ט טויטסא
 יפל 'א טס 'עב moy יִרָטיִיַסָא אוה זעל 'לו טיסה
 beunruhigen, esagitare] 'ילטיא 'של אוהו ר"דו י"כ

sme ^eה"יחא] .להבנו  vmןורדג  ^bוניבר  
 עזערזנ Ya ד"לו ב"ה י"כ יפל טיוטסיא וא סיוטסא
 המצעב הלמה יכ וללמ ררב ויתפש תעדו איה איהו

neumימי אשיִוְס םשהו .ונמשרשכ הנשי פ'ל  

 *  — DONןויכטסא = 168

 אוה Cm םייס (py ג'י 'ב לאומש pb :ב'כ |
 y dwüetha"' וא ,דחפ ^5 thwüesha פ"ל כ'ג |

 אטויס אזח :ב"כ 'מוי לע הארמש ש"אר לש "יפב
 .הדחפתנ :טיותסיא ^8 ל'ז י'שר םגו .אטיוס ל'צו

my "iעו ,רקתסא 'ע ' [nb 

 ןויטסא ןכ ןוירוג :ו"פ מ"ב (יטרפה «ov ןויִטסֶא *
 ,בר םשב

Ae! פ"לב אָטקטסַא ס'לבו ןּוטְכַמְסֶא 7E 
 קתענו ,25-5\ ןמשבושמ קפסילב

 ר"קיו OLyrhenil, Zimmtól רומה ןמש 672277, י"למ
 םינמש תישארו (CU אטהי חישמה ןהכ םאו 'רפ
 י"לב p^ ןוטכטסא ןמש (nr 0 D וחשמי
 ואיבהו ןוטקטסא W^ ונינפל ה"יחא] .(רומה ןמש

wuםגו ןוטקתסא 'סריגבו 'עב  ^Mתכטס  "y 
 זמר סומע 'קליו ןונכטנא ןמש b" ר"דמבו .םש
 יתא 'פ ר'שהשכו ןינבטנא ר'קיו םשב ה"מקת

 וא ןוטכטסא ל"צ םלוכו ןינסקיפא ןמש ןונכלמ | =
 a ישאיב) טול ומגרת םינקז םיעבשו ,ןוטקטסא

om ma(ר'ל ,'ל יומש) ףטנ ;(א"י ; «wsיא ש"הש)  

G^ד : תביתב  Ü 

a0, 070/00 v3) (* ["20DNר"לב  stica 

eine Art ןוילע שובלמ ןימ stigia 
  3753 (Tunik, Oberkleidםווע היה שחנהו 'רפ

 םנמא אירש ע"פדשב לבא ריפדו ביה י'כב ה"כ )* syn שארב («5x טיוטסא yn עצמאב י"כב לבא עיפרב היכ ('

 חסק

 - : כ" ייחספבו ד"ע ו'פד ג"פ 'ינעת yi" ה'כו .התיה | הארש דמושמה רמולכ .,הלאשה א'הב אוה
 יאני 'ר לש רתיה םעטמ תיעיבשב ןישווחש
 (תיעיבשב ףא ךלמה תנמ עורפל ויה םיחרכומש)
 םכל ריתהש יאני 'ר 55 mpg "b ּוטְקיִאָה לאש
 ןקתלו רדסל כ'ג הטמשב םכל ריתהה שורחל
 ומכ התעבוק — ?םירמע תושעלו ירכל םילבשה
 'יפו .עבכ ע'ייע ח"מ ה"פ האיפ תועבוכל רמעמה
 ף'זרהמ ןואגה וניבר וננודאמ וגלבק הזה שבדמ קותמ

 xe" Y ךרכ ,ע'מ יייעו ל"צז

 stativa (eastra) ר"לב "יפ) הָבִטַטְסֶא "טנג

(Standlager, Ausruhortר"ב  

 השוע אוהש םדו רשב (י"פס) םימשה 525 'רפ
 םי גי ג ב ר'לב p^ הביטנוד ןתונ וניא הביטאטסא
 םהש ןמב המחלמה ישנאל םינכומ
 ,(תונתמ ר"לב [donativa] הביטנוד "יפו םיטקוש
 יעבו ביטנד 'עב ושריפו ואיבה cua ה"יחא]

 .האיטטס 'שמא 'פדב "יאש ומכ אלו הביט טס
 סואיויל sey םיימור .יבתכב הלגרומ 'ימור הלמהו

 .[הזב אצויכו ג'ל ,ג"כ ,ז"לפ

(Aufenthalt, Station, statio 353) N'ODDN T 

 השע אל ןויצ רמאתו יתבר 'תקיספ
 םוקמ D N'ODDN^ השע םשו ,י"א לכב איטטסא

 ,הדימעו החונמ

p'bs sew הדי ע wo (תעדל qPOUDN 
der Aufenthalt, statio 1/53 NIPODDN 

  23 (das Verharren:ךל ןתיו (ו"ס) ז"ספ .« Noter nexתוינפסא $53
^ TU. 

 תמלשמ איהש המוא CN יז ש"הש) תימלושה
 nya ןה ןה ז"העב ןה ןה now לש ונויטטסא

"bןימייק ןהש 'מולכ םלוע לש ותדימע תמלשמ  
 [it. stazio וא'צטסא אוה זעל wo" ב"העלו ז"העב
 לכוי הזו ואיצנטצא ב"ה י"כבו .ןאיסטסיא ק"העבו
 עדו ,םויק 'מולכ Bestand, it. costanza תויהל

 יא ,'ז we 'קליב לבא ,ונויטטשיא 'רב חסונד
 םלוע לש ונויט טס א וניברכ סרג ר"ב םשב
 חסונה לבא .ונויטמשא N n' "b Dy^ ר'גבו
 לש ןוונויטטסיא PN ,'א ,'ז ר'שהשב ןוכנ רתויה
 stationarii y 53 "פו ('וטשמא 'פד) םלוע

(Posten, Soldaten die auf P. ausgestellt sind) 

cowלבא .רנויטטס ע"ייע הפצמה לע ודמעש  
 (w'3 [.הפצמ ר"לב המעט statio האיטטס תלמ םג

 ,(ר"לב ןכו

  b(88ט10תשהםש % י"לב ויטס =) ּויסְסַא ^

 ויטסמ םינפל ויטסא .ה"נד ה"פ 'כוס

 my (+ .יב ,3^. ;הייל ביי סואינילפ ; 'ב .'ד ,יה ייחמצה לע סוטסרפאית ;ריינק יד סידיראקסאיד qma ) ry יעב ןוכנה
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 םינקז 'ע .ומגרת ןכו אוה ןבא תבצמ ןימש ירה | ןויכטפא (' 50 'שארב) תרגח םהל ושעיו (ט"פ) =
 ^mb iy ,איל ;בזכ .תיו ח"כ ישארב) תבצמ ,הכצמ

 iw תבצמ לע בתכמהו .6'כ 5^ (pe  ךיצנ - ,(ר"
 תאז הלמבו 6-3 0906 ארקנ תורוד רכזל
 933 ,(יא 172 :'א 0172 ; יא וו"ט יילהת) בתכמ "ינקז 'עומנות

qusםילטסיא ץוביקה וניבר סרג ]. 

 פ'לב יִלָטצֶא .תיִלְטְצִא uoi תיִלְטְסֶא
 לילב 1 079003 י"לב אָלְמְסַא

stolaךורא שובל  (Faltenreiches Kleid, Mantel 
 wp& ואל םאו Cms איט זיפ ול אב 'פב 'מויב
 'וריב לבא תילטצאב s^ ונינפל] ולשמ ןבל תילטסאב
 .[תילטסיאב 'תיא n'y 'מוי ס'ד 'ייע פ'א י"כב ןכו

 ןדיצב השעמ law vw CUY ייטיג וזחאש CO 'פבו |
 יל inne mis לע ךטיג jm ותשאל 'אש רחאב
 'נשמב vm" ונינפל] ותילטסא הדבאו יתלטסא

vsאלטסא .['טציא 'יא .ט"מד םש 'מגבו ה"לה  

iהיי  wy(.דיימ 'דהנס) זי 0 ימד |  
(ten, Vertrügen beschriebenללשב אראו ב אתלימד | (ד'ע) ה"עפ ר"בב  

 אלטסא DNCDN' 'ר )02 יז ישוה) רענש תרדא
 לארשי לכ .[ילטציא יז 'שוהי 'קליבו םשו] אתלימד | vus (as יב יאמש) nar םראלו םירהנ םראל

 ןינפמב ףולה תא אלוד 'מגב אלטסא התואל ןייואר
 ה"נכו ה"יחא] .אלטצא ןהב בותכש p^ «map תבש)
 אלטציא Dun .תילטציא פ"א י"כבו םש תבשב
 :ח"כ ק"מ ,אלטציא התוא ua מ"ב .הנמ האמ תב
 יורי :ץובקהו .לויש cp p אתלימד .אלטציא
 Y'b.^bpw ^v .ןילטציא קקרד p ו"ד ie וכרב

 [ןותחת שובל soos ס"ל אוהו בהז לש תוארטסא
 v" פנהדי  p" .אתלימ ילטצא רפילת .ד'כ ק'מ |
 ןוולטצא חלש 'פ ר'להק .ןישובלו ןוולטסא :ט'כ |

 תא "nb םש "np .הלמש v" 'גרת .[ןישובלד
 )"5 m5 םש תופילח יגרת ןכו ג'יכ ("D'UN הלמשה

 תרדא ,(ח"י 0 0527( הלמשו םחל ול תתל רג בהאו
 ה"כ [nns .יאלבב ילטצא 'גרת+(א'כ י'ז 'שוהי) רענש
 האלבב "'ירחא 'יסופדבו ר'ב 375 ^ י"כו ר"פד
 ונינפלש 'גרתבו .םש 'שוהי ק"דרו י"שרב ה'כו

 jo them שובל ןימ ימורו י"לב b^ ב"א) .[ילבב | הנוכנ רתוי תאז 'ריגו .רחא רבד וא ךלמה יווצ וא
 הייחא] .(םישנא שובלל קתענו םישנל דחוימה

ow |ןבל תילטפאב ל"נה 'מויב ונינש הז םעטמ  
 רכז וב שמתשמש דגב אוהש דיגהל הנבל אלו

 .[ןהכ ל"ר

spitziges Eisen, stilus Y 55) = ןיליטסיִא à 

Gpitzpfahlיהיו ה"ד א'יפ לאומש 'רדמ  

 | ןישוע ןכ שיאל ןישועש םשכ םינידס (' ןילוג =
 איבה ןכו ה"יחא] esse ןיסולוק ןילוצלצ השאל

 ven ב"ה ר"ל ו"ו י"כ יפל 'ו לג 'עב הביתה וניבר |
 םעט ינויו ר"לבו .ןוירטפא ס"מ 'יפופד ראשבו
 | םיירצונ םירמוכ לש תנותכ ןכ ארקנו תנותכ 'למה

 .[אבה Tw כ'ג יייעו

 6000900 "לב .p) P?20D'N^ (ןיכרטסיא) *
 ןמ stoecharium ר"לב 070000

nemהזל םדוקה ךרע  (Tunik, weisser Chorroek 
v3ק"ב  "pג"ע ז'ד א"ילה  mmאדח היל דיבע  

 [ןירכטסיא ל"צו] (ןיכדטסיא 'מאטיז 'פדבוןיכרטסיא)
 וניב pm ןוילע שובל ןימ 'יפ ss רמע דח ןמ

 ,לרבה םדקה 'ע ןיבו

 stela, stele Y53 ןכו oecákn י"לב (p^ יִלּוטסֶא

 -Denksiüule mit Inschrif ןכא תכצמ

 באוי תא דוד חלשש העשב :בקעי חלשיו ךמסב

 ןהלש תואילטסא ול ואיצוה ןכנזל שקב םיימודאב
 עגפ 'גו Cio "30 הזה רהה תא בופ םכל בר
 ןהלש תוילטסא תא ואיצוה ןכנזל שקב םיבאומב
 | ונינפל ה"יחא] ,(יט (pes ce באומ תא רצת לא
 ,[וניבר לש ס"יכ ילוטסיפא 'יאז"מק זמר'אומש'קליבו

  mum'תיל 'מוחנתב] םכל בר קוספב ונדמלי |
 ^33 ונדמלי 4n wa איבהש לטספ y my יייעו  vesלש ילטצא ג'ע  2m'פסותבו)  "bpwב"פ

 [ןילוטספ ט"ק י"כבו ,ר'פד 'סריג יפל ןילוטסיפא
 8 ויד 3o" ךל רצב 'פבו quam הז לכ בותכ
 הלעי pw הילע בותכו ילוטסא השעו O5 ימוחנתב
 אימ) םלשוריב 'ה תיבב םיחבז תושעל הזה םעה
 [Schriften ילוטפפא ןהב בותכש ם'יו a) בי"

[Urkunden 500700, 8רקיעה אוהו  Y 

 ט"יאלב] ילוטשיפא םיבנתכל ןיווק זעל
n3xp "m "53 "b 3'w).[epistola, pistola 

 םולש תירב ירבד הב םיבותכו הדעל תבצנ.] ב א

 היארו 3^ bp pum ה"יחא] .(ילוטסיפא "יגמ
 ירעל תוננוכמ תוילטסא םהל דמעה ג"כפ ר"דמבמ
 תוילטפא לכבו םשל ךליל עדוי אהיש טלקמ

moy owד"ע א"כד ה"לה ז'פ 'טוס יורי דועו 'כו  
'"y)ינימ השלש (השלש ה'ד :ה"ל 'טוס 'ופסות  

 .השמ םהל ןתנש תוילטסיאו . .םה םיננא

vayלש רמעו טיילקת רצ סואיסרוימ לש יצמא  prpיייעו 84100 ךרע  cvyזינ דצ ללירב םכחהל םידוהיה ישובלמ . 

 ןיכרטסיא םש איבהש ייג םגו 'ומוקמ הארמב העט יטסקוב יכחהו .כ'כ לעב רבכ הלמה ןורתפב רעוש nbn אוה ס"מ

 .םינילגה ייא y/pys לבא quy vos ייא םינפה ייגכו .שיימו יו לג עייייע (' .זיחא אבה יעב ךורע יסופד לש ןיורטסיא לייצו



 N55 'פסותבו םש תבש 'פסותב ;אמטסיא 'וריבו
 :אמטסיא ND" ןינשקמ pw תבשבו ,אמטסאה"פ
 "D תבש פ"ד y "m" פ'א י"כבו) ינויזיב
 p איילב 'מ י"כבו) יחורפ אילכ . , ינויזיב יאמ

D'Y3 לכ 'עב וניבר 2/2 סרג 'כבו אוה ' y^y 
usnmמ י"כ ינייזופא =) ינייזב וא ' "y DU 

 ושוקש בחר טוח "פ ww ל'פ  is (ינייזפא
 /'נ יחורפ אילכו sw בא 'ייע ןחצמ לע  םישנה
 b םישנ לש עבוכ net pos | 335  פ"לב
 יש תורעשה 2E פ"ל יחורפו רעשה וב
 ועש י"שר 'יפ 'ייעו התפנצמ רושיק ןמ ץוחל
 נ לכ 'עב וניבו ny m ,ונשריפש המ םע הפי

wmהשק ש"יע ש"ארו ף"ירה תעד כ"ג  bw 
 27 אמטסיאד, םש תבש 'פסותב o" א"בירו
 א םע הביתה ףילחהש ודיל האב הנגשו "השק
 bw טישכת ארקנ ןכ ב'א) .[םדקה 'ע לש

 | .(י"לב

 achus, 9160206 "rw י"לב (b^ אָכְמּוטְסִא
 , סרכה b^ אָכְמּוטְסִא ס"לב

 מינפה סרכה הז יא «^C 'יליח) תופרט ולאב סרכד
 lomaco ט"יאלב] וכמוטסא זעלב סרכד אכמוטסיא

 קת ע"הבב--ר'ישגהמ ןתנ 'ר 'לות "ייע הז ודיל
iםינפ לכ לעו--'ס 'רעה  peoעדוי יניא  UD 

 Blestomae תפרצ 'לב םג mb ברקש ךותמ ןיבהל
 לילעב הארנ .ןמקל '"« ,ר'להקו ר"קיומ
 תענו ודבל סרכה יפ ימורו י"לב ^8 3/8( ,[הלמה
 ונומדקה םיאפור יכ ןעיו סרכה לכל םימעפל וז הלמ
 ותיו גופי וילחב יכ ב ל סרכה יפל םיארוק ויה
 .אבלד אכמוטסא סרכה יפל ונימכח ורמא בלה
 יח :חיכיוכרב יע :ט"כ יבורע אבלד אשלוחורמא
 תורבכלו תושילחל "Ce ייטיג אבלד ארקויו
 וחכ יפ אכמוטסא יכ רבדה תמא ה"יחא] .(סרכה
 פמ הנממ הלכאמ אצי . . ג"פ ר'קיומ הארנ ןכו
 יפמחל אכמוטסיאמ אכמוטסיאל אטשוומ אטשוול
 ( המכחה 'פ ר"להקבו ,'כו איסכ תיבל אסיסמהמ
 Bp אכורכל אכמוטסאמו אכמוטסאל אתביקמ
 NND המ לבא .הכרטטפ 'עו ,'א הכורכ ע"ייע 'כו
 ור היה אוהש ג"עא אבלד אכמוטסא ןינעמ ב"ר
 'ע לש אכמוטסאש ומע םיכסהל לכונ אל החמומ

 יש

Magenmund.גד אכמוטסא (ךרעה ףוסב "ייע לבא  
 גנו ,(.ט'כ (y ןידימעמ PR 'פב ןיאפרתמד 'מגב

 ns ' ת ע מ ש י נ א ל"זו 'ילוחב 'יפ י"שרו
 /ךורעה רפסמ קפס יתלבו nb yv יניאו זעלב |

ypליטְסיא *  

 הוה wb ןכה (mem 'ר רב עשוהי ר'א 'כו וריכזהב
 ןיליטסיא השמח וא ןירפוט השמה ןוניחממ יל
 ימ יתיאר אלו .ןוראה לע הרובש תקרפמ אלא
 לכ ונרמאש ומכ הלמהרואב .יילוחינה epe ושריפש
 השמח ורועישו 'מודכו לזרב q2w ןוגכ דודח רבד
 תוכהל ולכי אל םידודח לזרב ילכ וא םינרפצ
 לבא הרהמב תומיש ךכ לכ הקזחב ילע תא
 ותתימ הבסה 'ה ןורא חקלה לע הער העומש
 וחבש ךותמ Ne לעב תאז vom .םאתפ

 ^D ,'ד 'אומשל ג"בלר לש op 'ייע

 'ע y" ןיקטסילוכסא תחת ס'ט ןיקטסילטסא *
 ,אכיטסולוקפא

NIODNתשע 160 י"לבו אָמָמְסֶא פ"לב 'יפ)  
 רחשה דומעב הניש tah) קצומ לזרב

 אמטסאכ רחשה דומעב האיצי אלזרפל אמטסאכ
 b" ,6ביס יוכרב) האורה 'פב לקי אלד 'מגב אלזרפל
 תומודרקה יפ תא ןיפצמ ובש רבד אוה אמטסא
 [!לפפו רמו 'פד ראשו ,ר'דו י"כב ה"כ] לספורמו
 ט"יאלב 'יפ] ּוריצא ומש ז"עלבו קזחו רח אהיש ידכ

.[Stahl — acciároתירחש תנישש יפלו  noy) 
 תא ןיאיצומש םירבד םע ^O י'ג 238 הוללכ דואמ
 םדא דמלל אלש ץרא ךרד יאדו םלועה ןמ םדאה
 לעבו] (' .רתומ רחשה דומעב לבא ךכב ומצע תא
 וניבר לש 'יפ ךה איבה ןארוד צ'בשר תובא ןגמ
 א ל ש ןקתל ל"נ] (רבשנה) ותואו ow] 'ובאב
 .אממוטצא ןירוק י"לבו וריצא זעל 'לב הרהמ [רבשנ
 3 יקוח) תושע לזרב ארקנ ארקמ 'של א"י

D"בותכש שיו אמטצאכ ןהב בותכש  j 
 אמוטסכ W^ 'פ י"כבו ה"יחא] sw אלב אמטצכ

 .[אמוטסיכ :ט"לד נ'בבו :א"פק 'כרב ס"ד

 stemma 1/53 07600 "לב eoa 2/5( אָמְטְסִא

 Kopfbinde ,שאר לש טישכתו תרטע ןימ
(Kranz ums Hauptאמטסאב וומאנ םירבד 'נ  

 המלא sw גירא אלד םיאלכ םושמ ןהב ןיא
 אלד םיעגנב אמטמ וניאו .םיתשפו רמצמ תישענ
 אלד ןויכ תבשב הב ןיאצוי ןיאו ,אוה ברעו יתש
 'יפו ,ייותאל יתאו הלפג אמלד ןנישייח הב אדיגא
 בהז לש אלו ףסכ לש אל טישכת ןימ אמטסא
 תוילגרמו תובוט םינבאו םינועבצ ינימ לש אלא אוה
 pm ה"'ד םש תבש 'סותו ה"יחא] .הב תועובק

 לש הכיתח אמטסיא b^ חסונה ךורעה םשב ואיבה
 [תוילגרמו תובוט םינבא n3 ןיעובקו בהזומ דגב
 3[ השא המבד ג'רב ,השאר לע התוא הליטמו
 [ה'פ תבש אתפסות ,ד"ע ז"ד ר'פ תבש 'ורי 'ייע

y" (!רחא ןינעב ייפש עייומב יו ןש . E 

E 
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 קיקפד תיוה יכה אמיל אדי ש ל :ליזו שחלה שרפלו | ס'שב "יאכ בתכָהל ךירצ אכ טו תפ אן
 אמט רב טיט רב תמושמו רובת אטיל תיוה קיקפד | ,Athembesehwerde 0007066 "נוי הלמ אי

piaהאמטסיאו זגירמ זגמשכ אניט רב | ונרבדש (וכרע יייע) ילקנוא הזו המישנה . ^bםידשה דגנכ  
 תומשה ויהי (mmus רבשנו ללוקמ שחלה רמאי | 'עב הלמה רידסהל ךירצ היה קדקדל םאו .ליעל

 )^ = 459 = wasatya = טיזנ ל"צ טיט רב | ח"רל י"כ 'יפ ב םג י כ השעא המ לבא רח
pפ  אבילד א כ מוט סא :ל"ה "א " | ;Naoghaithyaסה זְנָמָשַכ ;(גסת: המט רב  

 ) Marakaéga = DASS ;Asmogs Ashemaogha | 5544- אָוהְו ל"כע הדעמ לא ע"לב אכמוט

Á-ר כ ייפ  ;die zum Tod Führende [D[רסח ס"שה 'פדב] תפירומ  

Mrava ( ein weiblicher Dimonהיּתַמְּתְמְסַא ;  )152 

 השדח פ"לב ארקנ יאדמשאו LAGshmadáo (יאדמשא
 'סריגל שחלה תליחתב םשב 'ת ילואו ,<= םשכ
 הארנ סופדה חסונ לבא ,םשכ ל"צ «v וניבר
 ירפסב ירובד יתבחוה רשאב ךיראהל ןיאו .רתוי
 ל'זחל אב הזה שחלו ,'צ דצ םידשו םיכאלמה לע
 C] םייסרפ לצא אצמנ הז שחל ןיעכו םייסרפהמ

 6700000900 -c'voux י"לב (p^ 135'8 וטו

Magenbinde 9יתב יטישכת יכ אף06א,  

 ר"דב ה"כ .השא nep (סרכה eb" ןירשקנ ₪
 'פב 'שוריב (ל"צו bn» הז םג "יסופד "וש
 וטסא ס"טב N^ םשו :ח'ד (Tn YE ה ש א המ

 סליקע ?sn (2 sh: "ye שפנה יתבו (אירכ
 l ,ר"דו ב'ה "va v5 a י"כב [ms .אירכמוטס

"bר רפח '] sasב לע ןתינש  nןָטֶסַא* | ה"יחא] .שפנה  woאיה הרומג 5  (Begrübnissplatz 4 U-| 

 תומצע ל"ר) איצומה ג'יפ תוחמש 'כסמב םגמגמ ק'העו ma 'יסופד ראשו ,ר"פדו 'וריב ה
wdורי !םוגרת פרנש ' onmםוקמ 'יפ .ןמוקממ םזיזי אל ןטסאב ןה ךוכב (תמה | םלוקיע שפנה  
 ארקנ םיבושחו םילודג טרפב םיתמה תא ןירבקמש | ץבוקבש עדו !שפנה ma לע ןתונש רבד יכמוטז

BN)ןטסא וא הנטסָא,פ"לב | ד"פל לבא וז הקתעה אצמנ אל םליקע לש . cx(וכרע יייע) ךוכ תלמ  
 ןמסאש היארו .תונולח ול ןיאש תיב <- > פיל | יתבש בלה לע רושיק המעטו ונמשרש הלמ איה |

8B)ולתנ בלה דגנכ  "yי"שר  p^mוחמשב כ'חא אבש הממ איה תדבוכמ הרובקה תיב | ןכו םש ' 
 םוקמל 35b" םוקממ . . . ןינפמ ןיא . . . םש | א'ח היעשי b^ סואינעזעג האר םימעה ימכח

 ,יוזיב | לש שפנה יתבו םי רש קהו ךשמהמו אה

 היה םיושק Up שפנה יתבש 272 עמשנ קופש

 .[אירכמוטסא םעט הזו ,תודונא =
 .ארדנתסא ע"ייע ארדנטסא " | .ass תעדל הָיִתַמִּתְטְסֶא ל'צ) הָיַחיִמְמטס

dאיְהּניִנֶטְסֶא * | תרחא הביתכ איה ד"עפלו ,םתוח ןינע  cx)אל  wowםוקמב אוה  
Pלב יאדמשא ' ^P 089886 PYתויהל ןכתת זא .אתונינפטסא דש םש  

 'ורי Mistel) ארקנה חמוצ 05946, 8056 י"למ | תפירומו זגירומ םשב GUD השא המבד נ"פב 8
 לע ינינפתסיא ילעמ ןימרות D vp) הלח | 'אה JO» Dmm ןינע םירבדה ןיארנ ,4

 ילוא איתונינטסיא הנקתמ ישניא . . ינינפתסיאה | 7035 ברקו ה"יחא] «Q0 57« אינקד אתמו
 (וכרע 'ייע) ינינפטסא וא ינינפתסיא תחת ס'ט | ה' תמ תטסיאו תפירומ זיגרמ םשב פ"א י"כב'יא

"D v3:7223 ומכ זנירומ ל"צ] ןגירומ םשב  Y5" .םדוקמ הב רבדמש |  mpהלמ איהש  »^ 
 ,תופלחתמ 'נו 'ל תואו ונמשרש ;יתיימ ימתסיאו תפירומו [ךורע לש ר'פדו ר'ב

 ונינפלו .אמטסיאו N^ צ"רו פ'ר 'צנוש "יניוו פלג
'DT3 38זגירמ זגמשכ :איה ךכ םיסופדה  

 לכו ךאיה אדח העשכ םמותשאו .האמטסואו
 המי תחה תעבט איהש אתמוטיסב הביתה שרפל 933

 םידש לש תומש ןאכ ונמנש .תומשה לכ אל
 ₪456 à "bs" ,סיטאפא "לב e) D'ÉDN^ | םיטעמ רשאכו .ל"ז יש"ריפ ןכו .אוה שחלו |

 Waid םיעבצ לש בשע isatis (tinetoria) | רמאמה לכ הפ גיצהל יתרמא הזכ אלפומב וש

 ,ש"יע ןוטניימא תחת ס'ט ןּוטיִסַא *

(Gehwach, kraftlos D'3ODN ^&98הנאמ 'גרת  

puתבירס )0^ בוי ישפנ  
 סינתסא ומכ סינטסא ןידבע ןוניה ישפנ ברקמל

 .(ש"יע

1 
ur] , 

LI 

, ms 
 םידשו םיכאלמה לע ירפסו ט'כק ,ב"ח תויסרפה תוינומדקהב לעגעופש sp *( סש )3 ,ל"ר רצ 'קיסקילדניצ יטסוי

 ,  noc) 00הז ןעי יכ 5« םייסרפה לצא איה הבקנ  ni winןאכ  npa vonתארוהל הלמה  poלעגעיפש "« (* .הבקנ
DAL 

  uaeםייסופ לש הלבקה יבתכל המדקה  i'm,זיסק

22* / 



 ירח [yy עירח món ק'הלב רחא םש ולו
 9755 ושוריפ] אקירומ ימרא 'לבו ['ג אקרמ
 ben ןורתפ ןכ ומכו Safran דנעו םודא
 ירח ,mbm / ,'ג "יצקועב i'm 'יפ ןכו
 ?E (E = "םיטרוק תייטבו . . אקירומ
 53 וב ןיעבוצו Safran] 74-27 —[ רופצע
 ןרייל י"כבו ; תלימ ידגב ^81 7531[ אנפג רמע דגבו
 ימ ימורו "53 'יפ ב"א) .ןתפוח תיבב תולכל [עבצ דגב
 9 יכ ןושאר 'יפבה'עב 'יפש ומכ םיעבצ לש בשע

pnsש י"שר 'יפ 'א 'יפכו ה"יחא] ,(אוה הגשמ  

"bbר י"כב ה"כו 6ח'פ תנש) א"דשיוו :םיטס  
 ."ייע) ארשייוו פ"ט 'יסופדב לבא ,םש 'יחספל
 ו סם"ט וא Waid א"ל אוהו (.ד"פד םיחספ

s^צ"לב  Waid, guedeא'ק ק"בב 'אדכ  + 
 ב א'גורק סיטס י"שר b" םש ק"ב לבא .הצוק
 p Np'ub :סיטס b^ םש 'יחספב ןכו 'וכרכ
 an, eroeus צ"לב אוהו ג'ורק דבל בתכ הדנבו
 אפרמ רוע 'ייעו .וניבר לש 'ב 'יפל הלוע 'יפה הזו

EU א'פ האפל]. wo 

05066 "b וא Sitz 576 (י"ל וא D'OD'N 
wmm שרפ' ver (tand 

SDN םיננע P2235 ppm כ'חאו +(וו'טפ) סכל 
b לע ולש [תיטסאה ^w ונינפל] סיטסיאה 

"aub "bs "p 

 ע

"B 05086 "bs ןכו ם"לב m'5) D'DUDN 
Wwiliige Verabredung p'nb nym 

Gum Schaden[ל'צכ סיסטסא] רמוא הדוהי 'ר  
 יתימא 'סריג ה"כ ה"יחא] .םידעה רציכ 'פב וז איה
 D'D'ÉDN 'שמאו ייניוו 'פדו ,ד'ל י'כו ;ו"ו v5 לש
 ,ןוכנ pubs לבא סיטסא ר"פד ;סטסא vc י"כ

 "שרל סחוימה 'יפבו תוינשמב לבא ף"יר םשב
 ויה םיסטסא תוכושתב b^ .[סיסטסיא N^ ף"ירל
 X תוסבוק ר"פדבו ;ר"ב י"כב ה"כ] תיסבוק וז

mo —א0006% י"ל אוהו  htsinn, xougóct, 

 ויתיטבוק 'יסופד ראשבו תיתסבוק וסרג ר"ל ^Y י"כ

p^ 
m. 

 Myno םידעה תא ןימיזמש םידע וללה וז איה
 י"כבו ר"פדב ה"כ] איסוטסאב ודמעו הצע ושע הז גרוהב
 ותשנ הזמו איזטסאב n/2 י"כבו ,איזיתסאב ןעדייל
 "my אביש ימ לכש ,[איותסיאב םינורחא "יסופדב
 תושעל םבל תא ושקהו ותוא ןימיזמ ןה הז גרוהב
 ו'כו ה"יחא] .הז אוה ןוכנ אל ייפ nv .הז רבד
 'כב 'ולה 'יפה .ןאיבהו תוכמל ^m "יפב תמאב
 y' רענלרעב א"והומ סכחה ברה אמור ריעמ
 I3 ל'ז ח"ר ןויכש הארנו ^ דומע לאננח לדגמ

p 

 פסותה ג'כו תיטטסיא .'ה 'וכמ 'נשמבו ; סיסטסא

IGaukelei, Gaukelstückchen, 02460766 זא mnm . 

NN = םיטסא בעק 

 \א"מזיפ) לודג ללכ 'פב תיעיבשב הצוקו (די טסו
 אתפסותבו םיטסא N^ :ז'לד םש 'מגב 'וריבו]
 תוהגה y" סיטסא b'y םהינשבו ןיטס ה"פ 'יעיבש
 (.תי תבשב ורמא לודג ללכד ג'רבו .[םש א'רגה
 לזוגהב רמצ ןתנד 'טגבו C00 תבשב ע"רא 'פבו
 וגהנש םוקמב םירבד 'וד 'מגבו 6א'ק ק'ב) םיצע

rine)ריפדב קר .'נ 01( ן מ יפי אב 'מ ג ב ו וכ  

 ןהב בותכש ס"יו .(ןויצ 7n sen 'ופד 'אשבו ןמסנ
 "כב לבא ס"שב 'יסופדב ה"כ ה"יחא] .םיטס
 םש ס'ד יייע) האפו סיטסיא ,ח"ס תבשב 'פסקא
 האופו D'UDN 'ז ,'ד 'ליגמ תוינשמב ה'כו (:ד'ע
 "^ ,'ב 'יאלכבו רסח האופו ;סיטס :ד"כ םש 'מגבו
 סיטס תחת D'b3 םיטס םימעפ המכ ןכו .סטסא
 םימסא b" [:ז"צ .תבש ס"ד 'ייע bp ^s" דועו

 ט"יאלב indieum ר"ל sim ר"פדב ה"כ] םוקידניא
 4-2 ל"ר ה"'חא] ל"יניברע'לבו .indigo] צלב
 ,Indigosubstanz סיטסא לש ץימ פ לב 'רקנ

sogen. Indicanה"לינ יברעב'רקנ ןמצע בשעהו  = 
 'וינשמ 'יפ 'ייעו = גלינ 'רקנ wm ג
 הגילינה אוה סטסא 'יפו 'ה ,'ב 'יאלכל ם"במרה
 םש יייעו .ת ל כ ת וב םיעבוצש ז"עלב ו'דניא אוהו
 כ"חאו והורצקיו והוערזיש המ חמצה jb שיו ליעל
 בשעה ןוגכ תישילש םעפו תינש םעפ חמצי
 y» ryos" י"דניא «sum n הגילינ 'רקנה
 n3 ('כו םיחפס טיקנ יכהל qvo תבשל י"שר
 עבצה אוה !D'ODNP ם"במרה ריכזה ow "יעיבשל
 l5 ורפסב ם"במרהש ע"צו .ת ל כ ת וב 'יעבוצש

wnל'זו רוחש עבצ אוה לינלאש בתכ ג"עפ  
 יפ לזנא ידלא . . + (קנומ xmi po ע'לב
 ןאל הדופ גלינלא סיל גבצנאפ גלינלא היבאל
 אל גלינלא םספגיפ ץרעדאופלא
 pan ; י"רבשר תקתעה הזו 'כו הריגל ידעתי
 דגבה 5^( םשוה רשא . . ('בצלוז 'פד א"צד)
 סיטסיאה אל ,עבצנה סי ט ^D א ה תרויב (ןבלה
 םשגב הוקמ תווחשה יכ וריחשה
 לבא כו ותלזלרובעי אל םיטפיאה
 ותקתעהב 5^ קנומ המלש 'ר לודגה םכחה עיבה רבכ
 יפל תאזה העדהש 'רעהב ב'צשד א"חב 'יתפרצה
 עבצש םירבוסש .ןומיללכתומ 'קנה ,םירבדמה תרבס
 רכוז ע"בארה םג תמאבו .רוחש yox pe תלכת

py?ןינעב הז  nםשב תל כ  neיומשל  n'5יד  
 [,םיעבצה לכ תילכת אוה יכ ת ו ר ח ש תומדכ
 תונית 'גש 57( ה"יחא] .(אקירומ ימרא 'שלבו)
 ןאכמ ןקחמל ךירצו וחקלנ רחא שוריפמ הלא
 תובית 'גההנתילביהי":נב תמאבו
 =  ר"עלב] ימטרוק לש דרו אוה א'פ .[הל א

"àר"לבו  mus tinctorum6 ₪ זי + ]ו ה  [Safran,Saflor 
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 יאמדב ב"פב הכונח דעו תרצע ןמ תוטולפקהו
wvשי ב"ה י"כנו ה"יחא] .(ג"ע ב"כד .ב'לה)  

D'ODDNליִבּורָטְסַא —  

 תפלו ןונרז 'מגב יאמרב ב"פבו 5 m" הפסוה ןאכ |
 ןושאר 'פב אתפסותבו ינינפטסא ןונמ קופנ המ
 ןיאמטמ סופנהו ןונצהו ןונינפטסאהו םירזחה ישרוש
 v3"nm 'מגב א"פ הלרע 'סמבו םירצמו ןימטמו
 ילעמ ןימרותש ןתנוי 'ר םשכ ינמחנ רב לאומש רמד
 אדהב ןילכואש םוקמב ינינפטסאה לע ינינפטסא
 רפוסה אטח xem osa pbi .ל"כע'כו אנוז אלמכ
 אלש תינש דועו ןוכנב תומוקמ ןייצ אלש רהמנה

p?יתעני ,ולוקלק ןקתל יתאב ינאו המת הביתכב  
 : תויהל ןיכירצ ךכ xum ירבדש יתאצמו הברה
 paw  'מגב (.ו'כ 'ד 500 cvy םיאלכד א"פבו

neונינפלש עדו] ינינפטסא ןוהנימ קופנ המ  
 לבא noob ארטיפ רטפ ןוהנימ קופנ המ N^ 'וריב
 םשב סרג ר'מ 'א םיאלכב ש"רש יתיאר יתאצמ

vן גי ל פט ס א ןוהיניבמ קיפנ המ תפלו ןידג  
 ל"כע .ןונליסורטפ ןוהנימ קיפנ המ ספרכו אמוש
 prb wan 'סריגו רמאמה יצח 'וריב רפחש ירה
 אתפסותנו [.איה אדח ןנילפטסאו ינינפטסאש
 ןיננפטסאהו םירזחה ישרוש א"פ ןיצקועד
 ךכ] .םיפרטצמו ןימטימו ןיאמטמ סופנהו ןונצהו
 'יסופדב יכ ינושל תחת דחכא אל יכ ףא ןקתל ל'נ
 ץקועה תלחתמה ye cv לובט אתפסות ונלש
 :'סרינה ה'כ ןיצקוע לש אתפסות פ"ר איה איהו
 םירזחה ןאכ [vm ןיבשעה ל"צו יבשה ישרוש
 ןיאמטמו ןיאמטימ [סופנהו ןונצה ןינינפטסאהו
 ייל pw 3'b w'b ןיצקועב "ייעו .ל"כע ןיפרטצמו
 'וריבו .['ד בס ,'& ספנ 'ג in ע"ייעו ןינינממסאה

nbnר"פ  vmלאומש בר רמד "5 ייתאו 'מגב (.ס'ד  
 ילעמ ןימרותש ןתני 'ו םשב jm בו רב
 ןילכואש םוקמב ]'5 תחת 'תב'יא ונינפל] ינינפטסיא
 ונפרצ רשא Down םינויצה דבלמש עדו .'כו ותוא
 תורשעמ 'וריב תחא םעפ דוע N^ קקוזמ םיתעבש
 p" .ב"א) .[ינינפטסיא ןולכימ (x 'ר .נ'ד ב'פ
 הלעמב "wa םח ףדונ וחירו בשע ןמ ינפטסא י"לב
 םכחה "יע] .(הודק לש ןילבתמ אוהו תישילש
 גישהש המ ט"כקד sn 'רטייב ז"מיר לודגה ןשבלהו
 ש"רש ונמשרש "רוסו "5 הלמהש היארו .הז לע

 .[ןנילפטסא סרוג ל"נה 'יאלכב

 .ןוטכטסא ע'ייע ןוטקטְסֶא *

 ,תילטסא ע'ייע אָרְטְסֶא *

 בוביסו (w^ בל"י  wy exon ליִּבּורְטְסֶא 1

 Kreisel, Walze des םיחיר לש

 Mühlsteinsרבד לכ 500006 ראותהמ  by 

 ym מ'כב פ'שב] ליבורטסאה תא 25 (לנלנו | |

 | לא רמאתו ןינמ (תטאיסטסא ל"צו  תוינטטסאו) <

 ;unsicher, unbestündig & ca. x0 'ינוי תלמ לע ה |

 wn 'יפב ם'במרה .תסריג הארמ וז nón לע |
 ל"ר ונרכזש iv^ הלממ םש אוהו תיסיטסא סרנש =

Unsicherheit, "Unbestündigkeit 8009006לבא  
iושוריפ =  wisןיעכ וב םיעבוצש עבצ אוהו סיטסא ןמ  

 ןיא ,(םדקה 'ע "ייע) 'כו,, ג"לנ יברעב ארקנו תלכת =
 ,m 'ב'יפב'יפש ב"ערל en" אב הזמו .ותלבוס תעד 2

 םהיגשו "הב עונה לכ תעבוצש איה !תיסטסיא לש
 ןושאר 'יפו .ש"יע ןכ 'יפש ף"ירה תובקעב וכלה =

 הצע ולטנ bv" י'שר bp םיכסמ ב'ער לש
 םשב וניבר cy הוש הזו ..םיזה ל םהיניב
 רוערע תקולחמ י"לב p e^o^ .[תובושתה "יש <
 [אבה (yy תונאיסטסא םישנהו המוהמו הטטק =
 סרוגש ספלא בר"יגל ןיכירצונא]יאו ,תוררוסו תוימוה |

 y" .םיסטסא "יא ינפלש ף"ירבו ה"יחא] (.תיטטפא
 אתפסותמ הארנ ןכו ף"יר םשב 'ופסותה 'סריג ליעל =
 ווהתנ vj תויתואו תיסינטצא סרגש א"פ תוכמ =
 יתשו .תיסטטצא 5^ (אבה ע"יע) 'ט תואמ |
 ר'בד כ'מ לעבל כ'ג תוחנומ ויה sus תואסריג <

Y'bאבה ע"ייע .תוינויפטסיא ה"ד ]. 
1l 

 seditiosa ר'למ וא 0-00 י"לב) תונא'סטסא 3

 Aufwieglerin) תדרומו תקולחמ תלעב

 רב עשוהי 'ר םרבא תשא ירשו (ה"מ) ו"מפ 132308

 'ר 'יא ונינפל] ("mis תונאיפטסא ףא 'א ינמחנ
TWO Eתוינרבדו תוינטטסוא ףא 'א הימחנ רב . 

 'סריג הארנ .תוטטפו תוינוסתסיא N" ו"פ ר'בדנו <

 'ט תואמ (Wn ו'נ תויתוא ןאכ םגו רקיע ועבד
bתטאיסמפא ל'צו | , ^bתקולחמ תלעב ימורו "53  
 תוינפטסא,+ רמאמה לעב איבהש היאוו .רוערעו <

 ונדמלי תדגהבו [.ירבדל דעס "ךילע יסמח םרנא =
 'מוחנתב) םירמ רבדתו 'פבו :הניד אצתו קוספב |
 ןהב בותכש םייו Gon יא ביי יבדמבו יא vs ישארב |

 .P .[תטאיסיטס ל"צו] תונאיסיטס

"p יטילוטרטסא תחת ס"ט ןיטאלוטסטסיא? * D 
Eוכרע . 

 ,stupidus, stuptius תימור ישלב) אָטיִפּוטְסיִא *4

bewunderungs-staunenswerth, zum \ ₪ 

(Corstaבורק ג"פ 'ר תור 'רדמ  vיכ ארתו  
 qo תיא אנמ (תילגרמ ל"ר) אדה ל"א :תצמאתמ >
 לש רבד ר'לב b^ :איה אטיפוטסיאד הלימ אדה |
 eum עייסמש ןינעה לכ ש"ע האילפו המת"

yn 0סוסלא . 

y "y mw ? Üתינלפסא . 

^b) pont2-09 "53 ןיִלְפטְסַא ס'לב  
 םלועל .Pastinak) ארקנה חמוצ



 < רי ,ןילבורטצאהו ןיקטספאה :ב'כ .ב'פ יאמד = ww .ןילפלפו (םיל . < . א ל"צ) | תילבורטסא
 < ,ץילבורטציאכו ןיקטספיאבו inb w/o 'ורשעמ

y'"yןהב בותכש ם"יו ,['ב אקתספ 'עו ןירצלא  E.לכאנה זרא ירפ ןימ י"לב 'יפ 38( .ליבורטצא  Logon 
 < ולש רודמב דחא דחא םינותנ הברה ןיניערג וב

 quas» הלודגו השק הפילק ךותב

 b^3 'בותכ 'ורי (יטרפ םש (e^ אָילּוּביִרְטְסיִא *
 L = ,אילובירטסיא רכ ןכואר 'ר :ה"לד

 - ,וליבורטסיא רכ ןבואר 'ר ד"ע ב"לד ט'פ "יאלכ 'וריבו
cwםולובוטסירא תחת ס"ט   Aristobolus > 

(C 40660006ןכ ןבואר 'ר "א ז"טפ כ"רדבאבו  LO 
 ןבואר 'ר 'יא פ'ק דצ םלשה ןיסחויבו ,ילבורטצא

 ן y אתירבד son ילבורטציאה

 DU יייע יגיטרטסא תחת ס"ט יגורטסיא *

Pobגילורטסא ע'ייע פ'ט אְליִנורטסיא . 

 וניבר סרג ןכ יכ ארידתסא yy אָדיִרָטְסיִא *
 יתעד הוחא ow :N"p תבשב |

nya 

Lo יעצמאהי'לכו strata Gio Y 53 ^p) O9DON 
-oxben ךוד אוהו הלולס ךרד 60090 

  (geebneter Weg, Strasse'גרתב טבשו טבש

Lo הדגהבו א ,יא 0720 םירבדה הלאוד ['א] יורי 
LL mona! ya sa יישארב) םהרבא םשמ עסיוב ונדמלי 

  Cenאטרמסאה התוא הלטב םודס הברחש ןויכ -
 ךרד "יפ  [sm =[ jv 3ז'עלב ןכו אטרטסא

 [ = Strasse, 16 stradaועבר זעול ןכ אדרטשא =
 יברע 'לב ןכו [ט'ק י"כ 3 יפל 'ג טרס 'עב

 טארפ ]= : bleי'כבו ;ו'ו "33 ןוכנב ה"כ <
P. רמאמה *bh יפופדו י"כ ראשבו טארט ס"ט' v5 
LO עייע ה"יחא] 6ותבש איטלפו איטרס 'יפ ןכו [הזה 
 תבש 'וריב ותרומתכו ע'לב איהו 'א איטלפו 'ג טרס =
 איטלפו איטרטסיא ר'ע ב"ד א'פ  ^pס"לב «* -
 "א ןכו .ךלמה ךרד אוהו ךרדה בוחרו 'לולס ךרד =
D  :ק'ג "nem ךלמ לש איטרטסא 2 "יבוריע, 

 םימעפ 'ג ש"דב י"שר סרג ןכו .ךלמ לש אירטסא |
 'יבוריעב ^ cתואו (איטרסו איטרסא "יא ונינפלו) =
P = ןילייטמ ma ח'ד ו'פ. nae וריב ןכו .תעלבנ' v 

 'וריו ד'ע ב"לד ט"פ םיאלכ 'וריב לבא ןיטרטסאב
L ןירטסא, ^W וייחל 'פ ר'שהש :ה'לד ב"יפ 'בותכ 

 וא תעלבנ 'ט ןאכ םגו ^ bתחת ס'מ אוהש
 ךוד ע'לב אוהש טרס = טרסא ע"יע ןיטרסא <

Emp ןוכנב הלמה 'אצמנו .ןירטסא pm ונרכזהשכ 
 ,אטרמסאכ היחכשא ג"ע ה"מד ד"פר 'יטיג 'ורי
 'וירוה 'ורי ןכו .הטרטסיא וג  ,כ'ד ב"פ 'דהנס 'ורי

x 

m 

 יי יי
P CSשה ואיי  

 = טרֶטְסֶא - ליִכּורְמְסַא רעק
 רכומה 'פב תלקה תא אל לבא ['צב ^& :'כ ב"במ
 ימגב vem אל 'פבו (:'כ y" .ה"פ ב"ב) תיבה תא
 ליבורטצאה ןמ השלש רומח לשו Cio פש) ןיקיחרמד

qneעברא  jbי"שרב לבא 'סב 'יא ונינפל] תלקה  
 "יא :7^3 N'bn ie 32 'וריב ןכו םש 'ופסותו
 ,ט"ס 'בותכ) השאה תאיצמד ג"סבו quas 'ינכ

 היבגא mon) איחירד ibn אלבורטציא N^ םשו
 תא רכומה 'פבו) איחירד ילבורטסאמ יסכנ רושיע
 ס"טו יסופדב ה"כ .תיבה תא רכומהד 'גבו תיבה

wmלע  nemליעל ןמסנ רבכש םימעפ ןויצ ךה  
 (בימ (vb עשוהי ר'א 'פב ןיבזבו .(ךרעה 'ליחתב
 רמאיו (ח"כ) ט"כפ ר"בבו .ליבורמסאה לעו םיה לע
 םיחיר לש יליבורטסא 'יפא םדאה תא החמא 7
 ה"יחא] ,(יל) א"לפ חנ תודלות הלא שירבו ,החמנ
 ר'השבו mms לש ןילבורטסא א"לפ ר"קיוב ןכו
 b" "ייעו םיחיר לש ןילובירטצא הפי  ךנה 'פ
 רמאש ימ שי ליבורטסא b^ ]̂ 'ח) m ן"במרה
 תמא רמאש ימי שיו עקרקב עובקה הנותחתה םיחיר
 ןורחאה הזו ה"יחא] .לוביק תיב epo אוהו םיחירה

im nyל"זו .'מד ט"דסל  "bושריפ 323  
 לפונש םוקמ ןה םייחירה תמא לבורטציא תוליאשב
 י"שר b^ ןכו .תַמָא 'ע 'ייעו ש"יע 'כו חמקה וב
 "פ ןכוםיחירה תא בשומ iov 'נותכל
 צ"לב אוהו א"קרצ 'רקנש Ty ףיסוהו :'כ  ב'בל

"b Reif, cerceauןכו םיחירה ביבסש לוגעה אוה  
 לוגע : ליבורטציא m) ב"בל ם"בשרה "=
 ןיאו אוה עובק רבדו ז"עלב א"ייקרצ םיחירה ביבסש
 לבורטצא 'יפ םש 'יבזל ם"במרו .ומוקממ ותוא ןיזיזמ
 ואשניש ידכ םיחירה תחת אוהש ץע לש בו בי ם

jbהניחמ תעב עקרקה  mus £3 smעקרקב . 
 היושע . . ושרפל Ty וניבר .ףיסוה son 'עבו
 .ליבווטצא הזו םיחיה הילעו אסכ ןימכ
 הארנכ b" m^ bw 'יפ אוה וז העד לש רוקמו
 ןבא "53 p^ ב"א) .[לשו ה'ד :'כ 3/5. 'פסותמ

 ,(םיחירב וא תגב תנחוט וא תכרודה
 יילב .סּולּופּורְטְסֶא ס"לב v^ ליִּבּורְטְסִא 2

Fichtenipfel, 2000 

 ולא 6ג'י) ז"עד ק"פב 0x33 ^b םשו yy ע"ייע

 ,חוש «mi ןילינווטסא םיוגל רוכמל רופא 'ירבד
^bאריפ 69ש)  'מנב  metה"חא]  yp 

qosא'פ ז"ע 'וריבו  minט"לד . ypאל  
 תמרע ךנטב אשת יכ שיר ונדמליבו .[ס"שה השריפ

Cio tme) Denר'א  "rwלש תמירע אלהו  
 תמירע רמוא אוה ןאכו ןיטח לשמ הפי ןיליבורטסא
 ה'כו :נ'קד אשת יכ 'מוחנת ה"כו ה"יחא] ,םיטח

 תמירע b" 'כו 'קיספבו .ךרוש 'פ  ר'שהש
 םש ןכו .(םילבורטסיא  ל"צ) | תילבורטסיא

"Y 
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vyל"צ] סויטרטסא והיש ורזנ  — [bvלעוב  
 ,הליחת רספטל לעבית 'יא :'ג 'בותכ ילבבבוג הלחת
 'מוחנת .(הלחת הלעובו סנכנ לודנ ו"כפ ר"בו
 .ולצא הנידמ התוא לש ןיטויטרטסא אב :וניזאה
 ןיכרפיאו ןיסכוד m^e vpn ןכ ץובקה םגו
 D'53 יתרמא 'פ 'ז ,'ז רישהשבו) ןיטויטרטסיאו

 ןידימעמ ויה :יתוקחב שירב 'מוחנת ,(יטרטטסיא |

 .לארשימ רחאו דחא לכל ןיטויטרטסיא 'ב ןהל
covו'טפ  Y3םירוכנ ןיטויטרטס ול ביתכמ  

 ןניאש ולש ןיטויטרטס ביתכה ה"בקהו . . . םיאירב
"vm qum |ק"ב  Ty T* Yחילשש השעמ  

b]תוטויטרוט ס א ינש תוכלמה [החלשש  

 'טמשנ םימעפ בורבו .לאילמג ןברמ הרות דמלל |
 y "ny' 'ייעו .טויטרסא ,טוידרסא 'ייע 'טה |

 .סוליטרטסא

 סילב | סּוגיטרטְסא | .גיטרטסא) יניטרטסַא
j2 2850י"לב =  "imn0דסד[6  

strategus,אבצ רש  (Heerführerתמש ימד ג"רב  

 אכלמ יב ודשד אלילכ ימד אוהה +(.ג'טק ביב)
 "יא וניבר 'יפכו "251 ה"'חא] ,יניטרטסאו יאלובא

 ינימרמסא - טרְטְסא

 ינורטסיא 'יא ב"בב ונינפל לבא ,ב"בל י"כ ה"מגר 'יפב |
 ילוב ל"צ יגיטרסאו ילוכ .ט'לד א'פ 'מוי יוריבו

 םירשו םירישע יגיטרטסאו ילוב b" .[יגיטרטסאו |
 ילובסורפב אב הז ןמהו יכדרמב +.ו'ט יליגמ) ןניסרגדכ
 יעב [p nox) ^er DD"' .יטובסורפב אב הזו
 ושריפ םש 'לינמב י"שרו ב"בב ם"בשרו אלונא
 םיהלא "sop ר'בב .[יב לב ע"ייעו וניברכ 2^
 web הלדבא לדביו ל'רו ןנחוי 'ר (9"3) pv רואל
 םויב טילש דחא pressos 'נ ול היהש ךלמל
 ב"יד ח'פ 'וכרב 'ורי "יעו] .הלילב טילש דחאו

[yyןוכנב ה"כ] ביצמ 'גרת  "mpכ"ג םשו ר"פד  
^p n»7 אלו ילוב o»םעפבו ילובא 'יסופדה  

 יאלובא תחת יאלובאא תועטב ר"פדב םנ 'נושאר
 ^Y) ; גיב גיי יא יאומש) םיתשלפ [ד"ל 3 י"כ 'יגכ

owד '. Q^םיביצנ דוד םשיו .יאתשלפ ןיניטרטסא  
 יא ייכלמ ;יה יי sw יאומש יגרת vun יו יח ,יב יאומש)

 ןכו ה"יחא] ,ןינימרטסא O יח ,יב היד ;יז vum .יד

 ל"צו .תונידמ 'בב שמשש ןיגיטרטסאל p" ר"בד
 אגיטארטסא שבלא תאז ימ 'פ ר"שהש .סוניטרטסא
 ויחאמ לודגה ןהכהו ונדמליב .[טויטרטסא ע"ייע
 י"כב ה'כ] סוגיטרטסאל )^5 .יוהנתב ^ ,איכ יקיו)
 י"כבו .סוניטרוטסא ס"טב 'ופדו י"כ ראשבו ב"ה
 [אוה ןוכנ הזו םדוקה 'ע ךשמהב 'עה רדופמ ר'ב
 םכל םתחקובו .איטרטסא לע ותונמל ושקבש 132

(C22 ce)ךלהו  wwwר"פד] סוגטרטסא . ^W 
 ה"יחא] .םורע [טוירטסא 'ופד ראשבו ,טונרטתא

 סוניטרטסא םויה ves והונימ sp ר"מש ןכו

Yoהנומתב האצמנ ותרומתב ןאכ םגו) ד'ע ז"מד  

 ד"מד ה"פ ז"ע 'ורי (<.טרסא ע"ייע אטרסיא תיברע

 "רבדה לכ b ר"להקו ןדייצד אטרטסא ד"ע

 םיקע אניוה קשעה יכ 'פ םשו .ירופצ לש אטרטסאב

 'פ יתבר קוספ (ni 'כיא .(טרסא ע"יע) יטרטסא

 רדנ 'פ 2,2 םשו .אטרטסאל בסנו 'ב םניתאמ דח

 חרוא :הליאשהבו .תיתא אייטרטסא אנדיאב

 תרבוע איטוטסיאל המוד mob נ'רדבאב םייח

 'כו גלש לש תחאו רוא לש תחא םיכרד ינש ןיב
 'כו םיליבש ינשל המוד s^ .ז"עד ב"פר 'גיגח ורובו

 p" "5 יג יפל .'ה ק"מ תּואָיְטְרַמְסיִא :ץובקהו
 'תליכמב ה"כו (תואטרטסא 'יסופדבו :ה'ד םש ם"ד

 .[תולקלוקמ תואיטרטסא ג'פ יתעמש 'פ חלשב

"p) N'O*DDNי"לב  szoxzix, ccoxcinתולייח  

 (Kriegsheerרפב ' ^ pom?ישודיק)  

 איטרטסאב בתכומ היהש n^ ףא b)  רידמב .ויע
 ךלמ לש איטרטסא יאמ (CE) 'מגב p^ ךלמ לש

mmm vwכו דוד תיב לש תולייח לאומש ר"א '. 
 והבתכת לא ('ג «s ופאב ביעי הכיא 'לינמבו
 'פ 'כיא 'ליגמב ןכו ה"יחא] .ךלש איטרטסאב
 Xn "vm" .ךלש איטרטסאב «in לא :עלב
 ר"מב .איטרסיאב !Nw" 'טה הטמשנ ד"ע ח"פד ד"פ

 ג"פ 'יטיג 'ורי .הלעמ לש איטרטסאב ןותנכ .ב"יפ
 U» "U^ :ריעה nS ןיפיקמה תויטרטסַא .ה'מד

 םשו .ריעל וסנכנ תויטרטסיא cy ב"מד א"יפ

 | "י) טוירטפא ל"צו b'O ינקבח תויט רט פא
 ירמושו תוטויטרטסיא .ז"נד ז"פס or 'ןךי ,(וכרע

v3 qxו"לד ח"פס 'יחספ : "sתוטויטרסא ס"טב  

 | yy .טויטרסא yp םלשוריב ןיריצ ירמוש 19
 | שיא טויטרטסאו N23 י"לב (p 3'w^ .[איטסב
 | | סוגיטרטסא .טוידרס והארק רוצקב ל"זחו המחלמ
 ךלמה ינפררשחא 'גרת .אבצ רש סיטליטרטסא םגו
 יסוליטרטסא = ('ג 'ט ;'ט »sn c 3^ יג רתפַא)

 .[םידחוימה םיכרעה "ייע] (אכלמ

 תוירטאט םוקמב תויטרט ומכ (b^ תואָיְטְרַשְסַא *
 שירב ,Theater) 6 ני י"לב ו

 תואסיקיקלו תואיטרטסאל ןיכלוה תישארב 'מוחנת
 תואיטרט ומכ 'יפ .תבשב םיבר יקסע לע חוקפל

DAהלמה שארב תפסונ הרבה  "pיקמרפסא , 
 תואיטרטל ןיכלוה'יא arp תבשבו .אירקסא ,יקניפסא

 eM רקיע ר ט א ת ע"ייע 'כו תואסקרקלו

 ANETPIBDN ס'לכו ןיטּויטרטְסֶא .טּויִטרֶטְסִא *
 רשו אבצ שיא 07007007 י"לב

 'ורי Krieger, Kriegsoberster) אבצ

 טויטרטסיאל שיבלהש דחא ןהכב השעמ .ט"מד ב"לה
 ה"כד א'פ 'בותכ 'ורי .(גיטרטסא ע"ייעו) דחא

"boה"פ  
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 "סבו .(ד"ל ^Y 33 "א לבא רמאמה אלו ןויצה
 < me לש ןתפוו וינודא תשא אשתו D") ח"פ
 = ךלוה רבע ול חקול ןהמ דחא היהש ןויכ םלועה
 "= ר'פדו «v י"כב ה"כ] .sun ל"או סוגולורטסא לצא
 " "רעה יסופדבו ,הנה "מב vm ר"ל י"כב לבא
 = .שארמ יכ קוספב 'דמליבו .אבט אשחנ אבט [אנמיס
 " ג"כ 'בדמב 'קליב "יאו 'תיל 'וחנתב) ונארא םירוצ
 = ('תיל 'קליב) אלש ךלמל cs םשב ו'סתש זמר
 < דיתע אוהש האיגולורטסאב הארו ןב ול היה
 = .יוחיב ה"נכו ה"יחא] .םיבככב nm 'יפ .דילוהל
 "  םשו .סוגולורטסא אדח ןיתמח vy ח'ד Ye תבש
 ,א"מד ב'פ ז"ע 'וריבו .סוגולורטסא הוה רויג .דח
 = התא ןיאו התא איבנ ד"מפ ר"ב .םוגולורטציא הוה
 E סוגולורטסא ותוא האר ד'פ v2 .סוגולורטסא
 Lom לודגו סוגולורמסיא התא ירה 'D םש 'כו
 | " העשב אלא יגולורטסאב טיבמ יתייה אל ל"א

| 

( 

E 55 תא 'פ vbnp הרותה, jb "wb יתייהש | 
 49« ןמלה nne לע בשוי היהש סוגולורטסאל

 = ול םירמוא ןיגולורטסא ויהש א"פ ר"מש :ץובקהו |
 "= תומש p» yx ונממ .הרבעתנ לארשי לאונג |

 Lo .ןילוגורטסיא ם"טב םשו ימוחנת םשב ר'סק זמר
 = <\ולש םיגולורטצאב ןוטלשה ותוא nex voe ר'קיו

 L. n כ'רד 'קסיפבו ,ולש ןיגלורטסא ט" 0 וז לכ
C70 mbא'מפ א'רדפכו .ולש ןילגורטציא ס"טב  = L 

 P = ןא"לתת זמר ןנחתאו 'קליבו פולגרסא ול mme ךלמל
 .ET נ'פ א"רדפב ה"כו סולגורטסיא א"רדפ םשב
 L  'קיספ רעבאב ש"רוהמ !"mun ne ,סוגולורטסא

vUח"פ ר'בד  psןיגולורטסאב היוצמ הרותה . =" 
 .(^LL. Q7 ra אכלמ ירבדהו הלעאיתרמא b" ר"שהשו
 = = (יטינוקורטסיא ם"ט םישדח 'יסופדבו) יסיגולורטסיא
 = ןושלו תירופ ןושלב ה'כו איִגּולּורָטקא םשהו —
 < Ze iy 'וךי Sterndeuterei] 0070006 תינוי

 " p'p ר"בד mr אינולורטסאב ימח הוה .א"מד
vusיגולורטסאב . yילבו ליעל  pepטמשנ  " 

 -ד"יפ יתבר 'תקיספבו .איגולורטסא ל'צו ^ לע וקה
^bינב תמכח והמ 'ט  nupםדק ינכ לכש אלא  " 

 אליגורטסיאב העיד 553 םימכחו bows םיאיקב
 L ! המלש ר"רהומ םכחה ברה 'ייעו איגולורטסאב ל'צ
 L ma רבדש ב"ס הרעהב .ד"ל כ"רדספב רעבאב

c2תבש ^" .תעדו םעט  vy m^ Ys .ארבג  " 
 .[ןירקש היריד איָינּולּורְתְסַאר רקש

 "  ר'שהש 60486  :ע"יע ,ןיטרטסא=) ןירטסא *
 LO 'תיירואכ ןייעלו ןיקפנ ןניוהו וייחל 'פ

 < .[ןיטרסא וא ןיטרטסא אדהב ל'צ] ןירטסא אדהכ
 |  היהת זאו ןירכְטקא ל"צ ילואו .טרטסא ע"ייע
 — jn Reihen und Gliedern 0700/0009 = י"ל 'למה
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 יפ ר"להקבו ולש ןיגולרטצא לכ םנכ ט"יפ ר"דמב |

Ww "| V 

DÜUDDN 

va»םשו .(וכרע 'ייע סוגיטארטסיכרא 'יא ח"נפ  
 םימי רחאל . . . . סוקילתק תונמיל שקבו ז"לפר
 סוניטרא N^ .ס"טבו ,סוגיטוטסא תושעל שקב

 .[ע"ייע

 ךוועה | יסופדבו ,'יל 'וחנתב ז'כ at» pm בשכ
 היהש ד"ושב ךלמל (םדוקה 'ע ךשמהב רדופמ
 ר"בבו .ומע ולש סוליטרטסאו אוה רבדמב ךלוה

C) n'es3) ס"מב ע"פדשבו ,ר"פדב ה"כ) כ"ק 'p 
 mmn תאזב ר"קויבו .ןיטילטרטסא כ'קו ןיכרפיא
 לטונו ותוא האור סוכרפיא (C755 ערוצמה תרות
 [ר"קויב ה"כו סוטילטרטסא [by סוליטרטסא ןתוא
 גיטרטסא ומכ ולא 'יפ .ןתוא לטונו ןתוא האור
 | םש 'מוחנתבו] םיטפשמה הלאב 'דמליב הז ןכו
 | ול רמא [סודילטרטסא ל"צו סורילטרטסא 'יא
 | םשו ,םש 'וחנתב ןכו] [תתנ ל"צ] «enn סולקנוא

[oppסולוטרטסאל  miosונייז לטנ כ"א אלא  | 
 ךירצו שובישב םימעפ המכב אבוה ה"יחא] .ולש
 | ןיסוכוד «m .א'פ ז"ע mn "W ןוכנב ,ונקתל
 א"פר | ר"קיוב ןכו ןיטילטרטסיאו S ןיכרפיאו
 (:א"מדנהרפ 'שרפ כ"רד 'קיספב ןכו ןיטילטרטסאו
 'ע 'ייע) הכרבה תאזד 'תקיספב ןכו סיטילטרטסאו
 זמר .יאומש 'קליבו ן"קתת זמר םש 'קליו (סוכד

apםוטילרטסא "יא ז"טפ ר"קיובו ט"מפ ר"בב לבא  . 
boyג"פ זמר אריו 'קלי ןוכנב ה'כו פוטילטרטסא , 
vuג"לק זמר חלשיו 'קליבו יטלרטסא ח"עפ  

 ןכו ןיטילרטסיא א"לפ «yp ,סוטילטרטסא ןוכנב
 ל"צ םילוטרטסיא אמט mo 'פ | ר'כיא "75
 ר"שהשו ז"טפ ר"קיוב («pix) n סוטילוטרטסיא
 סוליטרסיא א"כפיתבר 'קיפפבוןילטרסיאינקשי 'וספ

mmדהנס ' "bט רפח ןלוכב היטילטרסא :ח"כד ' 
 ל"צו ןילטרטיאו .יבוש 'פ .ר"שהשבו ,'ר  םדוק
 ,תאז ימ 'פ ר"שהש ןוכנב ה"כו ןיטיליטרטסיאו
 ןיטויטרטסא תלמ םע םימעפל הלמה הפלחתנ םגו--
 כ'ק ovy זמר qo ךל picos) ליעל ונשריפש
 ט"יפ ר"קויב ןכו ןיטויטרטסא כ"ק . . ןיסכוד
 :הובגמ םג 'פ ר"להק ףוסבו ןיטויטרטסיאו ןיכרפאו
 .ןיטאלוטרטסאו ל"צו ןיטאלוטסטסיא שובשב 'יא

my "yסוכרפא 'ע ]. 

 ה'כו . - < . טצא ,םּוגּולּורטְסֶא-) גולורטסא
 םיבכוכב nmn 5006 0יי"לבוס"לב
(ierndeuterשירב  v3א'פ)  qon r^vךלמה  

 |  תעב יהיו Gvb יינפל) ו"פ 'פבו אוה לודג גולורטסא
 | הלש איגולורטסאב התיה האור הדוהי דריו איהה
 | קר N ym^ יסופדב] ןב ונממ דימעהל הריתעש



 Tr אטמופורטסא — ןירטסא |

 רחא בקעי ול דמע ןהירוחאל תולפכנ ויה תותלדה
nonד'הה ול אציו ושע סנכנש דע  TNאצי  

 אצי אצי ךא אלא רמוא וניא אצי ךא בקעי אצי
 [MY אטמופורטסא 'יפ .אצוי וניאו אצוי הארנ
 ראשבו ;ר"פדבו ו"ו י"כב ה"כ] הטימאברטצא ןינעכ
 'קזחיל ק"דרו הטימ אברטצא תובית יתשב 'ופד
 הטמ הכרציא an^ ךורעה םשב איבה ד"כ ,א'מ
 םלכבו 12 ד"ל י"כב ה"כו הטימ הברציא תחת ס"טו
 [ש"יע אטימברצא 'עמ חכומכ תחא 'ביתב ל'צ
 (wb לכיה לש וחתפ [קרפ ל"צ] (vb תודמבש

(UD (םשו ^Nהטימרטציא ) ר' "Umךותב רמוא  
 אטמאברטצא ןימכו תודמוע תותלדה ויה חתפה
 ולאו הצחמו תומא 'ב ולא ןהירוחאל תולפכנ ויה
 תודמ לש הז יתאצמ רחא רפסבו ,הצחמו תומא 'ב
 לבא ;ר"בו ג'ג ,ב"ה ,ד"ל n י"כב ה"כ] הטמופורטסא
 ךפוהמל ןירוק י"לבו [אטמטופורטפא ס"טב'יפופדב
 וקיתעה הזה eme 21,5:0550 לע ןויכ ה"יחא],ופרטפא
 ;'כ ,'ח 'שוהי ;ו"ט ,'ז תומש y" ךפה nob םינקז 'ע

ay» "banבבס שרש וקיתעה ןכו .ב"י .ז'ע ;ד"י  
 ,ד"י ,ו"כ ילשמ ;'ג ,ג'יק ban" ;ו"ט ,'ב ,'א 'יכלמ
 םעט ןינעב וניניע וחקפנ תאז הלמב תמאבו
 יקזחי) קוספמ היאר 'אבוה תודמ הנשמבש הביתה

C» woתוב ומ  mnoלכיה לש וחתפש  
 (יורעה ייגל) הטמופורטסא וא הטימאברטצא ןימכ
 יִאָטּופּורטָס תובסומ םינקז 'ע וקיתעה םש םגו ,ויה
 ,'ו 'א "יכלמב 'יא םיבסומ תרומתבו 6%
 = אנימופרטס : םינקז 'ע וקיתעהו םילילג ד"ל
 ונמשרש תינוי הלמ השעת אל םאו . 09006
 תואש ונומא זא חוו תחנ sop yn תליחתב
 3n« ל"צ ל"נה ^3 םוקמבו ינ תויתואמ 'שבתשנ ט
 םילילג qw תובסומ שממ התארוהש אנימופורטסא
 ןייצח דננכ . . י"שריפ םש 'קזחיבו .ארקמ לש
 ןתוא ןיחתופשכ ןהירוחאל תולפקנ (תותלדה) ויה
 טעב םהילע ןיבתוכש yy לש תואסקנפ ןימכ
 ש"רה ןויכ הז 'יפלו ,'וכ וז רחא וז תולפקנש לזרב
 תונכשמב הפי הפי בוטל רכז וניבר 'יפ ורמאב תודמל
 p" תודמל ם"במרה ןכו .ל"כע ארקמה לע לאקזחי
 תולפקנש ומכ תולפקנש 5^ תותלד תובסומ
 ו"ספס ר"בל b^ 5^5 לעב לבא .תוקלוחמה תותלדה
 םהירוחאל לופכו ךפוהמ ךורעה 'יפ אטימופירטסיא
 עצמאבו הטמל חתפה עצמאב היה תלדה ריצו
 .'כו לאמשו ןימיל רגוסו חתופו הלעמל ףוקשמה
 ונלש י"כבו 'יסופדב רסח זא וניבו לש'יפ הז לכ םאו
 תלמש ל"י זא כ"מב ברה ירבד כ'ג וב םיבברועמ םאו
 המעטש ccpopouxTuv ןאיטמופורטס איה "נוי

 ילשמ) הריצ (Aquila) סליקע 'גרתו .חתפה v י"לב
[Eri 0700060 Cn v3 
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 'יגה זאו ת ג ור ע כ רמאמה לעב שרדו הרוש:
 pom ןוכנ רתוי הד ה כ |

Gefolge eig. die hinter- 0079006 (י"לב Deos 

 : (Ger kommen . 3זמר 'ג 'להק 'קליב
www ולוט ולש ןווטסאל ךלמה רמא ט"פקתתת = 
wow םישנאל י"לב ^p כו וינפ לע ותוא וחפמו'. 

 = ופפתיש סוניירדנא םויצו ךלמה תדונאב ויוחא
 .השעמה לכ ש"יע ותוא וכיו שיאה תא

 ד"ק 'ילהת 'בדמב (Gefehlshaber ןילוקוטרטסוא*
hk.ןיכרפאו ןיסכוד תונטק תויח ה'ד  

 ןיטילטרטסא וא ןיגיטרטסא תחת ט'ס ןילוקוטרטסיאו
 .ב"סתת זמר ףוסל בורק ד"ק 'ילהת'קליב ןוכנב ה

 (bup scpoyyUhow "ba ^m ןּוליִנְנּורשסַא *
rund, gerundet 4 3 3ארקנ .ןכ ןעי  

 d E יתבו אתקיפפב o3neos) לוגעה ירוסה בתכה

  "DESשיחש) רהסה ןגא ךררש :אשת יכ ^ 2)
  POCOןירדהנס וז ארהס חריל ןירוק רמא אדסח רב

 ןינוגירטב ל"צ] ןינוגוטוב ןיבש" ויה אלש =
  0ע"ייע צסוסס<  [pb,הכורא הרוש

 < = ןרוג יצחכ ןוליגנורמסא אלא  quyויהיש ירכ
 ויה ןינוגרטב ןיבשוי ויה םאש הז תא הז ןיאוה

  DOולא תא ולא תוארל םירעטצמ תרויוזב
 יוה הז תא הז לואשל ןילוכי םנואו  psרהפה

 — ןגא המ  mיימש) ביתכדכ לפסה « G vהשמ חקיו
 לפסה המ תונגאב םשיו םדה יצח  mn,לוגע

 , .ל"כע ןיבשוי ויה ךכ ןוליננוי " mbאתקיספה
 | תעדכ כ"רד 'קיפפ לש אלו) תנו  b'y3(ג'נקד

nmn ןירדהנפ :ו"לד 'רהנס הנשמ לש שדוק יררחב 
  maןיאוו והיש ידכ הלונעה  mהז תא

  xa[םיבשוי ויה 'לוגעבד] מ'המ .ז"ל 'מגב םש
 ךררש ארק 'מאד אנינח רב אחא ר"א  pwרהפה

 = 'ייעו "כו  "Yםעטו .ג'ע ט"יד ד"לה א"פ 'דהנס
 י"לב הלמה  buyר"ש ברהו " zen bרעשל

 "הלוגע ןרוג יצחכ,, תולמחש  jnהזיאמ הפסוה
 — ןיניגרטוב לצא "הכורא הרוש., תולמה יתש ןכו רפופ

  mebוקיתעה ונמשרש תינוי הלמבו .ש"יע ןה
 .'ב ,'ד ,'ב היד .ב'כ ,'ז 'א 'יכלמ לוגע םינקז וע"

 = ןרונ יכ קפס ןיא ילצאו  ywמ"למ  (Tene)יכ
oup ^b ,6ןטס ov י"לב םא E 

 — אטמופורשסא =  "b53) mPBNI3DYNיעצמאה
das sich הבסוה oxpafouxcix = A^ | 

die dreh — תותלד תובסומ וארקנ ןכו Wenden 
  (wendbaren Thürflügelר"בב  Yosןתיו (פ"פלק)

  395יהיו  TMישאיב) בקעי אצי אצי 2 5) '
pe» ר"בב ונינפל] אטמופורטסא.  'אמו 33307 

 < [!אטומודטסיא ו"טק זמר 'ארב 'קליבו 'טימופירטסיא
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 \ תרגא y3' (:ט"ס 'קילדניצ יטסוי
 p^ ייחספפ) איסולב איסוא תלזא nas וניבר

 ,ויתשריפ

₪ cis ארקנה N'DN ץראמ "ms קלחו N'DW 1 
  nnns mm Taurumארקנו םיימורה

 חרב ךיבא pergamenisches Reich) ללוכה םשב
 יסופדבו .'מגב ה"כ] .איקידולל חרב תאו איסאל

"ya5/3 םילעופה תא רכושהד ג'רב [איקדלל  
Cv»םיכרע 'ד וללכוי  ךורעה יפופדב ה"יחא]  

 ,םישרפמה ןיכ הלודג הכובמה הז רובעבו איסא 'עב
 ^Hmm quon me איסא 'עמש הארי ןייעמה לבא
 (ם"לב ה'כו) איְסַא רחאה םש םישאר השלשל
 זוחמו oy Dp ארקנו הנטק איסאמ pon אוהו
 א ים א : תורחא דועו NO ר א ק ו איגירפ אי די ל
 [i 8666 xaXouuévn " Acíx תייר קיעו הבושה

[Asia propria =סוטפוגוא תלשממ ןמזמו  Damm 
 = םיראלוזנוקארפ איסא הארקנו ימור לגד תחת

mao [Asia proconsularis]42 ז'עב רמאמ ןיבנ  

 ר"א אנירק יאמ יוליג םושמ וב ןיא אנירק
 :אנירק 'עב וניברו .איסעמ יתאר אילח ארמח והבא
 .קפס ילב אוה א נ י ר קו ,איסאמ בוט רתוי סרג
 " םגו .ל"נה 'עב ב"ר ey Caria, Carien" איראק
 .איסא זוחמל איה םג הבשחנ [Lydia; Aula] אידיל
 ומשיו (יל ,'ה סואינילפ iio ,'ב ,'ה סואימעלאטפו
 ןכ ףסויל תוינומדקמ חכומכ םיבר םידוהי אירילב
 73 לאעמשי ירל והילא yy ןכלו .'ד 'ג ,ב"י והיתתמ

ovאיקידואאל אלואידיל איהוזו איקידולל חרביש  
(Laodicea)דע הנממ הקוחרש  "bף'זרהמ תערכ  

 .איריל ישנאמו .(הרעהב ו"רד Tn ולש ע"מ)
 .םיאיקב ויהש (ד"צ .א'נ ,ה'כ ,'א) טאדאריה םסרפמ
 .ןינעב חבשה ןיבנ הזבו דואמ דואמ די תנמואב
 IU ם"במר ש"יע א"מ «Y םילכ) י ק י ד ל לדנס
 ''ומבי .ט'ק תבש 'ייע) םירחא תומוקממ .(קידל 'עו
 Mw" (ו"פ ר'ב ג"ע 357 ט"פס 'יאלכ v ,א"כק
 איהו םיה mm לע תחנומ התיה (איסע) איפאש
 p הנשה רבעל ריאמ 'ו עסנ הב רשא ריעה
 םש nb רשא ^vyn sm vob va im 'ליגמ

 .לארשיד אערא ינבל ןירומיא רמא אייסאב היל
 יפרע יבהי pb רמא ןכ 'יפא ןוכריד ןוכתישמ אה
 וישמ ןוכחישמ מ"פ לש ושוריפו ,'כו אמי ףיג לע
 :ה'נק ינשמה יכרדב ף'זרהמו .עומשל א'א םכלש
 " החיש 'למ ןוכחישמ b op "vm" 'רעהב
 Ims ע"ל אוהש :i .םכלש הבדו רובד y 'ולכ
 = ורטא 'ולכ ui הברה העותש ימ &7 =
 = כבשו רבעו ךרדב העת הברהש ימ חנ הפ י"א ינבל

b 1 

 .ךמריא הוה ריאמ 'ר :םש bm .(םיאלכ ףוס יורי) |

 חעק

 ילקוט y ^w אליל *
"DNיברע 'פב (הלהתלו םשל עודיה ארומא םש)  

 ל"א :יוחמתה jb 'יפאד 'מגב (CX^P 'יחספ
 הייחא] .יסא אשירד אתמב רודת אל יסא ברל בר
 לנא .איסא אתמ שירד «vy רודת לאו 'יא םשו
 | [איס א M^ םש  םג לבא וניברכ סרג 'מ י'כב

^bךומכ םימכח ירימלת השארש ריעב רודת לא  
 הלשממ תמיא םהל ןיא םימכח ידימלתש המל
 יכ ,םיצרופ םילעוש 'יפא וגיהנמ אוהש םוקמו
 רבח תחת אלו יוג תחת (.א" תכש) בר רמאד אוהה
 ר"תד איהה יכו םימכח ידימלת תחת אלו רבח תחת
 תחאו ונב תא ע"ר הוצ םירבד העבש Ca"p ייחספ)

 ,םימכח ידימלת השארש ריעב רודת לא ןהמ
 'ולכ איסא וסרגו 'יפ ם'בשר 03 י"שר םג ה"יחא]
 א מי ת א לו ה"ד p" ב'בב b^ ת"ר לבא אפור
 שאו mmn ךמצעב התאש רמולכ,, ל'זו וניברכ
 לאומש וניבר bb ומכ אלו 'כו יסא 'ר ךמשש
 בישלפהב השקה ב"ירגהו ,ל"כע "יפור יסא ישירד
 שיו י"שר 'יפש ומכ אלו כותכל ול היה הרואכלו
 םג 'ב 'יסב י"שרש 3'5 הבושתהו ,ל"כע בשייל
 .םימכח ירימלת יסא שרפל וניבר ap םיכסמ אוה
 עיסהש תעב יכ רעשל b^ ps 'רל בר תצע ןינעבו
 6א'ל ."שודיק (Uy י"אב רודל ומוקממ יפא 'ר
 אתוינע 'לזא אינע רתב לבא הבוט הצע בר ול ןתנ
 ןסומיר ןהאב יחסמ cymy י"אל אב רשאכש
 דח ל ד ק ו ר פ היל בהיו ןציל דח היב עגפ אירביטד
 אוההד אדג שיב D3 ,(.ג"ע nm ביפ יכרב יורי)

 ^ וגממ שאיתנו אפוספסב הבשנש אבר ארבג |
 mp וליצהל וילע ושפנ opo ל"בשר לבא ןתנוי

me qo mומורתד ' my "niveןיח לעו וילע  
 שיא ארקנ דועו — .ק"ד ף'זרהמל 'וריה אובמב וכרע
 ב"פ 'בותכ 'ורי 'ייע םירפס בתוכל םסרופמש יסארחא
 יורפס ןיליא ןירמאד ןוגכ הגומ רפסמ ןירימל :ו"כד

 pap] ירישו מ"פ לש b^ 'ייעו יסאר

(Geil) 'DN *ונינעש  &b*ע הלעמל "ייע ' DW 
 ,אנייסאו ,אתויסא הזמו

(Heilung (האופו :םדוקה לעפמ םש NDYDN * 
(vm ,T pm oe (vp) אפרמ 'גות 

 ,אתויסא

N2"DN *ס'לב)  :RYDNDאפור  (Arztתכש יורי  
  mon vo.אנייפאל לאש ג"ע ח"ד "^

 = היָיַסָא :ץובקהו איסא ומכו 'פסונ ן"ונהו .בקעי
 ישארב) םיאפורה ינורמש 'גרת ,היאסא ינורמש 'שלב
 אלד אעות :תנג לא 'פ א" ,'ו ר"שהש 037
 ט'פ ר"דמבו .הייסאל mno wm אתווצמל חיתפ

 .סֶא 'ע דוע «op .איסאלו דיחיה
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 Oriens כ'ג mN'"pJ DN רהנש ונרמא 322 תינש
"bןומדק . v2) maל"נה 'ינויצבש תמא ירבד  

 ינומדקהו crap cop ןוכנה רדסה תויהל qux ךכ
 .איסאו (סוקסמרדו יימפסא וא) אימפסא סוקסמרד
 ארקל ןכתת me רהנו ריע איהש ,איסא תלמו
 תלמ לע שרד ןכ לע ינומדק b Oriens^ .סנעירוא

 prm] .איסא :ינומדקה

yos "b NDN 3ישנא לש השודקה  
 by התנוכתו Asaland םינושארה אינמרג

 .איפא זנכשא "17 'גרת (2180₪8 לש mm^ םי ףוח
 m^b 'גרת ;'ג ." ישארבל 'ב י"תב ה"כ ה"יחא]
 זנכש א ז'לפו ר"בב שרופמ ןכו S0 .'א ,'א

nemל"צ] איינמגו ףיידהו א י י ם א :המרגותו  
 :א'עד א"לה א"פ 'ליגמ ava ה"כו .[איינמרג
 nnm .היקינמרגו [ףיידהו [bx תיידהו אייפא
 י"לב איהו בידה ז'כ .א"נ "ימרי 'גרתב W^ ףיידה

"ADוובע ל רש פא י א ש הלמה "יפו  
 :תולודג nmm יתש pa תחנומ רשאנ הי לע

meינופצ לובגו .(בידח ,ביידה ע"ייע) לקדחו  
 ימורד us ,ידמ יחרזמ לובג ,אינימרא בידה לש
 אערא לצא בידה mon 'גותב ןכו .אנאיזוז
 ןאתשיררוק רחואמ jer בידה תארקנ ןכו) .ודרקד

(Kurdistán =הזו ינימרוהו  Armenienהז יפלו  

 ךומסב בידה 'גרתה תעדל אוהש זנכשא תנוכת
 C והיתתמ ןב ףסוי תעד po omn אנאיזוזו ידמ
 .ידמב םאו ריע איהש אנירב היה םיזנכשא בשומש
 רעטטיר אלפנה רקוחהו לודגה םכחה ריאהו ריעה םגו

Cתנומאלו תועדל םיינמרג לש םינומדק תובאש  
 םיידמ לש ןוילע לאל ווחתשהו ,וקיפשה םיידמ
 ימולכ י ס א ומש ונכש א ר ט י מ ל לר םיירטקבו
 לש Dp םמצע תא םינכמ וירחאו חכוש מה
 רשא סוזאקיוק ירה יבשוי םיארקנ ןכ םגו .םייסא
 רכדה (rp ןוותפ הזו .ואצי אינמרג שושמ
 p" ז נ כ ש א שרופמ שרדמבו ס"שבו 'גותבש
 .אינמרג יבשוי םינומדקה 1555 זנכשא תלמבו איפא

 [!אוה רבד אלה (*
 Vermügen שוכרו ןוממ 09 י"לב (p^ איִסֶא 4

 ,Feld הדש +! פ'ל אוה יכ ןוכנ רתויו
(Acker(ט"מ) נ"פ ר"בב  [םשו ^Wיסוא ] רמא 'הו 

 ,יא יוינומדקב veis cn הלאו (* .האלהו ד"גת non 3 עימ יויעו יב .ח"י יה סואינילפ ,היינשת זייט ובארטש .%) (*
ob vOv Ponqivec "E2Xxyvov xoXoüveat SRומכ אלו 7'1:/:%% ריעו .'/\0/090%00 ספ  wem 

Preces mansoאיה  Raghaרפס לע ירמאמ 'ייע ידמב םאו ריע  mumי"ח רעגייג עימב  vnךליאו . *) vyורופס  

ad 

 אל ותריטפ רחאל םג הז לכ םאו ץראל ץוא
bspדובכ תחונמ ותחונמ םוקמל אב דע טוקשל  
"wbונורא םשוי רבקל לבוה תע דעש הויצ כ"ע  

 m me לע אוה יכ ביתכד איסאב םיה ףוחל =
 ,ב"י ובארטש y vos" איסא תנוכת לעו .-- 3$

 איסאו -םירחא דועו 'מ ח"כ י'ה סואינילפ ;ז'עק
Eו"כ 'הנסב כ"ג תנבומ תאז .], 

v» N'ON :תמוחתב  "SNתיחרזמ הנופצ "33  

 ר"בב Asi, Assi) רהנה םש by הארקנו "7%
cmsסוקסמרד :'ה רבד היה הלאה םירבדה  

N'Dר'בב ג"ונב ה"יחא] ,[אימפאו=] אימפפאו  
 פוקסומרד . . . םהל ןתינ אלש 'גה םהמ הזיאו םש

 N^ : וילד ב'פר 'יעיבש יוריבו .איימפסאו אימא <
 א"סד ND 'שודיק 'וריבו ,קשמדו אימפסא איפא

 R^ .ו"נ 3/3 ילבבבו .קשמרדו הימפסא איסא
v3תודמועה תווייע  bpןיביחו ןילוב גה  
 ל"צ] סוקסידרע ינומדקו יזינק ינק יקופאל רשעמב =
 [םסקדרא ע"ייעו 'ה,ח"י ,יא ה"ד ,קשמרד=םוקסמרה =

 התיה איסא תארקנש TY הזיאו .אימפסאו איסא
nnaםויה המשש ריעה ?י"א לובגב  Asiasיצח  

 עגילייה (bs ש"יר ברה רעשש ומכ סאיגבמ חַנ
 nmm הניאש now רכד ןאמ mb (ז'ער

 ומכ שעדראס תויהל ןוכנ יתלב ןכו  .ןילובנ <
 האבוט) r'5b mb אתפסותב יוהש מ'עב רעישש
 ולע וז הכלה תאטח ימ ןינעב x Qn ro^ שירג

 ישילשה .לגרב הנביל םילגר 'ג הייסא ינב חילע
 ברה ירבדכ םאו .תחא העש תארוה ןהל וישו

 ימ יניד אלהו השק שעדואס איה איסא
 ילב לבא .ץראל הצוח ינשותל וכייש אל
 bep" אוהו י"א לו ב ג ב nmn וזה איסא

 אקווד ואלו +: 'ד (b^ י"אב 'כזוהש אופא לש =
"NAEאיסאש הטונ יתעד ןכ לע .המוחתב אלא  
nmmרחנ םש לע תארקנ  Asi, Assi Axius] "DN 

. 

 אימפא ןיב ךלוהו Oriens, Orontes] (' כ"ג המש' , \

Apamü.איכוטנאו  Antiochiaלעו  DUוא יסא  
 וא N'N אוהה רהנ ףוח לע vp תארקנ יססא |
 ל"נה םינויצה וריכזהש הפי הלוע הזבו .איספע <
 b' ירפסבו .אימפא איהש אימפסא לצא יא <

 תאזו .איכוטנ א לצא איסא כ"ג ריכזה קלב

 ורפס תוחוקפ םיניעב טיבי הלאה םינינעה לע דומעל הצורש ימו קזחה ונינב ל"נה םכהה רסי חייפקת sn ובארטש לש

 רואל ואיצוה (תישילש הנש) טילארזיא .יננוא עימב ןינעה הזב ונרובד ונבחרהו .ביימתת rn עדנוקדרעו sb ו

 i'n סוריוזיתב סואיגיזיגו ,טילר דצ יא א"ח  תוינומדקה ורפסב רעללימניזאר םכחהו )* .ךיראהל nw .קאב םכחה 2%

 לכ יפב לגרומ תיפל רשא הרעשהל לגר ףכל חונמ ואצמ אל ג"נר ייזנכשא 'קתעהבו דיימק ץראה תואובת ורפסב שייירהמו
 .יוככה הז ביציו תמא cubi ונשוריפ י'פעו (דנאלשטייד) אינמרג איה זנכשא יכ םישנאה
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 wy לזרב 55 .Bratrost Eo. pa י"לב) הֶלָּכְסֶא

 pow .ןיא (וב תולצל תולעמ ןיעכ
 'פב הלכסאב אלו דופשב אל חספה תא

powי"שרבו םשו הנשמב 'א ,'ז יחספ]  ^w 
 'ז 'יחספ 'וריב לבא .הלכסא ל ע . . דופש
 ייחספ (D^; "y 'זיפו ילופאנ 'וינשמבו 'מ י"כב ה"כו

^W C"vpןנכלמ הלכסאהו דופשה .[וניכר ^:  
mssז"ע ףוסב  Cיחספכ ה"נכו ה"יחא] ' «y 

 ילצ אל .ד"לד ב'לה ז"פ 'יחספ v^ .תבקונמ הלכסא
 :ה'כ ה"יחא] .אלּוגיטרג ז"עלב הלכסא 'יפ .[הלכסא

 .ה"כו אלכיטרג ג'ג י"כבו ;איה איהו אלגטרג ד"לו
 יפדב לבא ;ף'כב ל"צו אלביטרג ס"טב ק"העבו רשי
 " 18001 ט"יאלב ןכ 152: אלידרג 'שמאו 'צינוו
 pm 5:533 '^nbp י'כ י"שרר mb ןכו
 Ew px [gr צ"ל אוהו שליארג 'יסופדבו (םש
 לכו bbw ר"לב b" ב'א) .תולעמ «po היושע
 וילע תולצל דחוימ ילכ ומכ םיבלש ול רשא ילכ
 רוקמ י"לב ^5 ןוכנהו ה"יחא] .(לכאמ ינימ

= 4nben 

 "פ"לב ונממו («schola = 603% "b אָלּוכְסַא
 אתקיספב Sebule "Eon) תיב יִלּוכְסא

 ל"צ] (םיכלמ) ןבל יול ר"א Cip ישילשה שדחבד
 ניער זמר ורתי 'קליכו ינוכמס יפ ר'שהשב 'יאש ומכ
 :רוקמ ילב ו'פקת זמר ש"הש 'קליבו 'תקיספה םשב
 pon ר"שהשב ה"כו] וגוגדיפ רמא וילחמ דמעש [ך למ
 p ר"להקב םש w^ ןכו ונוגדיפ אתקיספבו םשומש
 כ"ג ןקיתש ומכ ךלמ ןבל ל'צו 15 מ ל לכה תא
 תוא םש 'קיספב רעבאב המלש ר"רהומ םכחה ברה
 ךלמה רמא ילוכסאל ךלי [ז'כ תוא רוע n^ ו"כ
 ו'להקב ה"כו] וילחמ ינב לש וויז אב אל ןיידע
 מש תלהק 'קליב w^ וילחמ תלמ mon ךא םש
 ו'צו ויז W^ םהינשבו כ'ג הרסח vuv 'קליב לבא
 !ילוכסאל ךלוה אוהו [ר""שהשבו 'תקיספב ה"'כו וויז
 מא b^, א"י 'וחנתב] יל הפסאב ונדמליבו .'וכו
 [רוקמה ןויצ ילב Y own זמר ךתלעהב יוקליב 'יא
 וא mm aub ול השעו ןב ול היהש ךלמל
 ר"משב ה"נכו ה"יחא] .ילוכסאל וכילומ גוגדיפה
 Bnbw ילוכסא ןמ | תוקונית איבהו חלש :ט"פ
 ) ו"שהשבו .ילוכסאב דומלל ךלוה כ'פר םשו
 ."פ .[םהלש תוילוכסיאה ןמ םהינב ןיאיבמ :וזחא

noםירענה וב םידמלמש  prpן"עלב ותוא  
 2531 ימורו י"לב ןכ b^ ב'א) [scuola] אלוקשא
 "ןאירבתד (יט 00 רמתב הלעא יתרמא אקספ ש'הש
 "ע"יע primo ימורו י"לב ^6 יקיטסלוכסא

 .[יב לוכַשָא [yy (אקיטסלוקסא

2 2 : | jm 6 אָלּוכְסַא - N'ON 

 ^Y י"כ ,ר'פדבו graticola; ט"יאל אוהו 'זיפ 'פדב |

 ובהואל webs ןתנש ךלמל :םהרבאמ ינא הסכמה
 pop ינליא יה הכותמ ץוקל ךלמה שקב ןמז רחא
 60 ,יד ילהק) nni ףכ אלמ בוט (ג'פ) ר"קיו "ירבו
 ףכ אלמ 'פ ר"להקבו] .ןאיסא ירמ ירקתמ היתוער

^Rירמ א"עקתת זמר םש 'קליבו ,סאייסוא ירמ  
 ךומי יכו 09( ר"קיו ףוסבו ws] ל"צ איפוא
 יא 'דמבו] אתיש ע"רל היל sm ןופרט 'ר :ךיחא
 ןנוופא יל par bn ףסכד ןירטניק [!ה אמ :דוע
 me ןיסנרפתמ ps | אתיירואב ןעל ןנאד
 )5 יתנתב) םישנא ךל חלשב ואבת יכב ונדמליבו
 'ורעה יפופדבו] איפא ול היה wow ךלמ לכ
 "nn Y אלב bns 'ומוקמה לכב לבא ,איסוא

[ynיכיא 'ליגמבו ,םולכ הפי היה אל י"אב  
 יעב תאד «jo ןניעמשד pas €i י'ב) ביעי הכיאב
 לבו תלמ 2/3 ייא ישמא יפדבו) 'יִמ ,ךדידא יפא אנכנזימ

mאיסא (םינשיה 'יסופדב רסח  UPה"כו ה"יחא]  

 לבא ob רתוי הז "cob Y אלב now פ"לב
 102( .ט"ס ד"פ 'ינעת 'ורי my יייעו ו"יוב יא שררמב
 .ךליד איסוא אנבזמ יעב תאר opas רכזש ונדמליב
 p' הכיא 'ליגמ ה"כו .הידיד איסואל לועימ : םשו
 ;תויפוא " ול ויה כ"פ ר"מש nxp. יונישב ודצ
 איסוא jb תוחפש וידבעל אישמ mm ג"כפ ר"דמב

mnsאיסוא ןמ םידבע ויתוחפשלו  mnsינ יפלו ' 
 .[איפּוא ם"לב ה"כו ונמשרשכ תינוי noo איהש ל" וז

I T20N. ₪אידכסא ס"לבו 6%5%6 י"לב 'יפ)  
 "^"^ DN) ע"ייע תודוספר 38

 אדסא אוה (GUY nn UB רחשה תלפת 'פב תוכרבד
 השוריפו איה תינוי הלמ תודוספר אוה הידכסא אוה
 Dj ריזנב אידקסא ה"כו ה"יחא] .(תודוספר

"paaא ,ב"יפ '. "DN yupאירקסא 'עו ]. 

 scala (navis) ר"לבו 66 י"לב (b" הֶלְּבְסֶא

schiffsleiterןילועש שבכ  prmןמ וב  
 ר"ת «6X ב"ב) הניפסה תא רכומהד ג"רב (הניפסה

 'יא ונינפל] הלכסאה תא רכמ הניפסה תא רכומה
 וניבר 733 4/5 ה"פר ב"ב 'וריב לבא הלכסיאה
 . הלכסא b" .[אלקפא ד"פ ב"ב אתפסותבו הלכסאה
 דריל .שבכ à" השע (.כ'כק (n3 ןנתדכ ,ש ב כ
 תעתנ םוקמ םיקבה וב ppm ךורא yy אוהו וב
 השביל הניפסה jb www ןיטישומו לגרה תסרפ
 scala] ט"יאלב] הלקסא ז"עלבו וילע ןילועו ןידרויו
 ב"ב ם"בשר 'ייע imm m ושריפ ןכו ה"יחא]
 הלכסיאה ל'זו ייפ ינש ול שי י"כ ב'בל ה"מגרו
 וילע לשבל ידכ הניפסב ןינקתמש הריכה ונייה
 הניפסה pb וב ןידוויש םלוס ירמאד 'יאו .ןהיכרצ
 ןמ ןושארה 'יפו ,ךורעה 'יפכ ןורחאה 'יפו .ל"כע

muאבה ךוע לש הלמה  [rms 
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 a" avo) יילהת) רקש ירבוד יפ ר כ ס י 'למ הרזגנ
 הפבו טשוב דלונ שופיע 'יפו י"למ ורקיע וא |

 ןיקילדמ המב 'רפ תבש תכסמב ןניסרנ אידהבו
 הפב ורמוגו םיעמ ינבב תלחתמ וז הכמ (:ג'ל)

ryתומוקמ הלאבו ה"יחא] .[ךנרס ל"צ] יקנרס  
nnינימ) ןלכבש השק "יא םש 'כרב ,וז הכמ  

 אבבגב ארזיחכ אימד הרכסא :םשו .הרכסא (התימ
 טשוה יפב ירוטיפכ ד"או ירשנ ירוחאלד ארמעד

by»בג ע"ייע וניבר ^3 , (cnנאדי הלילב .'מ םש  
 לע םלועל האב הרכסא .,נ"ל תבש ,הרכסא ינפמ
 ךלמהו הארק יאמ . . ערה ןושל לע . . רשעמה
 ינפמ וז הכמ . . . רקש ירבוד יפ ר כ םי יכ 5
 ,ה"ק ייחספ .'כו הפב רמוגו םייעמ ינבב תלחתמ המ
 ל"א הלדבה םדוק אימ אתשד ארבג אוההל הייזח
 לכ ע"רד הימשמ אנתד הרכסאמ רמ יפתסימ אל
 3yn^ .ארכסאב ותתימ לידביש םדוק סולכ םעוטה
 ישנא (הלא לע 'פ ר'כיא ז"יפ 'ירפוס 'כסמ) :ז"כ
 . . + תוינעת 'ד ןיבשויו כ'היבל ןיסנכתמ דמעמ
 ,תוקוניתה לע לופית אלש ארכסא לע יעיברב
 by ןינעתמ vn יעיברב :ח'סד ד'פ יינעת יורי
 םשו .םהיפ ךותל הרכסא הלעת אלש תוקוניתה
 רבדב pow wwe לכ הרכסא in ד'ע ו"סד ג"פ
 ימח אתיא (ןיעירתמ GN 'מולכ) הרכסאב דחאו
 ח"יפ ר"קיו .'כו ןיכה רמא תאו ה'שכ הרכסא

r'e vbארכסאל (יכ 4 ידמב) ארזל שרפמ , 
 וקנחנו םנורגב התלע ארכסא םג יכ 'פ ר"להק

ansןייעמה טופשיו הארי הלא םינויצ לכמ  
 לפנש קנחמה ןורגה ילוח ןימ ארכסאש ליכשמה
 bs תליחת אל ןורגה באכ לכא תוקוניתה לע
 ארקנש תוקוניתה תכמ איהש «^b אוה ילוחה ףוס
 ןינעב התע החככ זא החככו Scharlaeh א"לב
 ans ןהילע הלפנש תוקונית לש םבורו הנכס
 שאבו הזע המחב תלחתמ וז אפרמ ןיאל הלחמהו
 הליכאה איקב px םייעמה לושלשבו תומצע לש
 המ wm םייעמ ינבב 'לחתמ ןנירמאש המ הזו
 וכרא אלו .הרכסאל :א ר ז ל רמאמה לעב שרודש
 םיבכעמו ןורגבו טשוב תועובעבו prie ולעש םיטיה
 רמוגו ונומאש המ הזו הלוחה 'יקנחמו המישנה
 אימד וא טשוב יווטיפכ ןניומאש המו ;הפב
 CD יפ ,'ה רשנ ,'ח בג ע"ייע) 'כו אבבגב ארזיחכ
 ירקנ הכמה ןיחשו עובעבו .המישנה בכעמש ונייה
 וכ פי יכ vp .הכמה 'נוכמ הנממו moy י"לב
 רמאש ב'ר לע אלפו .אמלעב אתכמסא רקש ירבד |

 הָרָכְסֶא — יִליִּכָפַא

assecla Tb3 יִלָָּסַא ,יִלְּיּסֶא = bsp * > 
(Anhang, einer aus der Suite 

mns —םיסנ האר עשוהי ר"א 5^3 335 והערמ  DU PU 

 םימלא ושענ םהמ הערפ יליכסא לכ השמל ה"בקה

qmeיליכסאל יתישעש המ רוכז 'כו םישוח ושענ  
gu.ר"שהשבו  'bלש ןילוקפיא לכ ךראוצ  

 ל"נ 'כו ןיטלא ןהמ העש התואב ושענ העופ
 ה'ד 'ד 'מזמ 'ילהת 'דמבו .ילקיסאו ,ילכיסא ןקתל
 ןיסולכוא ס"ט .ג"יד ט"פ 'וכרב 'וריכו יגנע יארקב

 W^ א"פ ר"שבו ,ולש ןי ס לכו או ,הערפ לש |
 יליכסא b" .'כו ןיטילקנפה לכ ושענ ל"בהי ר"א
 םירפה והערמ תזוחאו ותעיס ר'לב ילכיפא וא
 'ע לשב. הלמה ףילחה כ'מ לעבו .ותעמשמל

 .ןיאלוקרא yn 'דוקה

 .אילפסא 'עב ב"ר ןייע תוויְלָּבְסַא *

NIPSDN "EN Dאָמּכְסַא ס"לבו 0% י"לב)  
 Gestalt, Miene) הנומתו הרוצ

 אתינזד C אמיכסאב € ייז 'ילשמ) הנוז תיש 'גרת
^p[הנוכתו ל"צ] (ןוקתו) הרוצ י"לב . 

 y" הפוקסא ק"העו «wa ב"ה י"כב] הפּּכסא
 ףוקשמ ,«b snesow p'5" [וכרע

 Ow = ;ןוילעה ףוקשמ <>
 «nep CN עינצמה 'פב תבשב qunm ףוקשמ
 ,הנוציחה הפוקפאה לע הנותנו תוריפ האלמ איהש

 לע דוקנ ךכיפל (Gr» ^nob אמט mme ימ 'פבו
 ךל seb ג דקנ יע v^ sm" ידמב) הקוחרד "ה
 הרזעה תפוקפאמ אלא יאדו הקוחר איהש ינפמ אל
 mani התיה (Cb הבורא 'פב תולהאבו .ץוחלו
 תאיציד 'מגבו .(ף'וקב w^ ונינפל) הפוכסאה דצב
 יתש תשמשמ הפוכסא (ף"וקב םש םגו .'ו) תבשה
 י"שר b "y^ ה"יחא] ןתפמ הפוכסא b^ .תויושר
 אפוקסא ע"ייע ףוקב םוקמ לכב'מגבו .'ה 'ה ,'א'אומשל
 וד ןה .ג"ע ה'עד ר"פס oin 'ורי ף'כב "יא לבא

iy חיילד איפ ימוי יוריב) אתייערא אתפוכסא D?7 

 ד"ע ב"עד א"פ 'ליגמ 'וריבו (אתייערא אתפוקסא ייא

 .[הלישד הָיַסּוּכְסיִא דע

 עובעבאו היוכ ןמ 90% י"לב (b^ הרָכְסַא "8
brandartiger Schorfהדלונש  

 תוכרבד אמק קרפ (8 6 ג +1 א 6 \ ארקנה ילוחב
Cmירוחאלד ארמעד אבבגא ארזיחכ אימד הרכסא  

 תאז non ילואו קנחמה ןורגה ילוח pe ^p .ירשג

vy ^yךיע ךהב ליירחמ לש . ms +יפל קר  ciןודנול ילגילופ לש תיתימאה , "Dimסייטב יירחא  

Lo ע"לבו Schwelle | 
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 bos ^p .לפאב ורשוקו הלחת ולש תא אלממ
 < [" שורי] 'גרתמ (ג'כ 3^ 023( טומב והאשיו .ט ו מ
 = [סונייקוא 'עו 'ג wn N'p Ux" פ'ג ץנוצ "ייע]
 < ,(טומ ומכ רצו בע רסנ ר'לב b" ב'א) .אלסאב
 B מ asser ר"למ איהש x4 תעד ה"יחא]

Lb!  בל"ם vo Latteלבא טומ 'יפ  nbnינו " - 
000 4p» mv b/ עה תליחתב ונמשרש' 

  ^b) NDDNי"לב  500 sella ^mיעצמא י"לבו =
  52aאסכ  (essel, Stuhlב"כ 'פב ןחלשהב =
 'ילכב  (7Dאפכ .תמ אמטו סרדמ האמט אלסאה <
 (.חילק תבש) ןילות רמוא א'ר 'פב אלסאו לקסרט <
 'מגב ןיבוריעד ק"פב ,ולש ללחו אלסאה רוע <

  ommםשו :^ 'וריע] תומא רשעמ  ^wאלסע -
 תבש י'כבו  nw.לבא אלסאהו י"כ ף"ירבו אלסרע <

T  "א"פק תבש ס'ד 'ייע !אלקסיאהו 'יפופדב ם:], 
> pb wp») nb | תרמשמהו mun תבשד אלסא 
L םש) nae) רופא לבא רוטפ השע םאו השעי אל 
= gu וניבר ה"יחא] תרמשמ .ןנברד ארופיא 'מולכ 
= phu se nw נשמב הנשנש םעטמ ל"נו רדסה' 
 ןיא "רמוא םימכחו [ןנתדכ] ['כו תרמשמה תא <

 תננסמ אוהו (םש ינשמ) ט"יב תרמשמה תא. ןילות =
 זנשמב י"שריפ ןכו] ןיי לש -  miע"ייע ה"יחא] =

 פ"או 'מ י'כבו 'א לג  ^n» b.א'בשרה  ^Wוהנוד  =
 אוה [םש ס'ד 'ייע  nonבלול 'פד [איההכ] םימ =
 אוההד היכשמ (:ח"מ יכוס) הברעו  solaןנידבער <
 'עבו םשו ה"יחא] אדוג היל  N^ 72ןניושמ 'יא .
 'כוס 'מ י"כבו ןנירבעד תחת  DC"p DU!ו"ע <
  ^Nןנילמו [אדונ  mi.ןיצעונ םיכרד יכלוהו .אימ =

 ןיטוחב הז תמח ןירשוקו עקרקב תודתי העברא =
 "!חילק תבש לע וניבר תנווכש ל"נ ה"יחא] .ןיבע

L'y3 ה"כ ויכסיכב וא אכסיכב ל'צו אנסיכב דוג 
 ךסכ «^ s.םש י"שרל 'חוימה 'יפבו « vם'א |
  ^Nם"ד) ויסכסכב  ^b! «DUויכסכב דונ םש ן"רה <
cwm תבשב ותוטנל רתומ . . . ויתועוצרב רוע 
Lm אלד אכיה רוסא לבא men ליעל ןנירמאד 

 ונשריפ רבכ ויכסכב דוגה :ךסכ ע"ייעו ל"כע ןקותמ <
 'עב  bbwל"כע « jv'עבו כ'רו ונבתכש ךהל =

 :ולאב ותוא ןילותו [הזב ושיגרה אל ע"בשפה
  numה'ד ,ח'לק י"שריפ 'ייעו] וימימ ןנטצהל <
"bw wv ןילג אסכ .חפמ וגנב שיש הליכ .[דוגה 

 ןיבשויו םישרק וילע ןינעוט תוילוח  voy.ןירמועשכו =
"ROT [ברה שממ בתכ ןכ ה'יחא noy ןיקרופ 

 .חטמ .[ךורעה תא ריכזהש ילבמ כ'פר תבש 'יחב
 "א םשו :ז'מ תכש לע ןויכ] אתיליג הטמ איה

Mr»! m י"כבו anna 5 n^» אתינללג. 
 אתלילנ 'צנוש 'פד י"שרב . Cro 070לג 'עב לבא =

m. 

ON — PODDN 
 םלענו '« רכסי 'למ הרזגנ תאז הלמילוא
 ךנרס 'עבו .םש תבשב 'מגב שוריפב ה"כש ונממ

^Bר"פ ימוי) יכנורפש וניבר .+ ^pיקנורסו ,הרכסא  

 קנחמ 'גרת ןכו ןורגה תקינח 'ירוסו yos איה
amp)ר כ םי 'גרת ןכו אקונרס יט יז  "mW *'b 
(Geיכנורס :'ל יבותכ י"שריפ ןכו .ןוהמופ קינרסי  
^bטוסבו ;ט'נלמ ןורגב אוהו ארכסא ' imnה"ד  

 Ami ילוח aem 'יפו ט"נלמוב זעול יכנורס
 .ד"פ 'מויב ה"כו ט"נאלמנוב ל"צו ם"ט םהינשבו

 pa אוה ןויליגנוטשא ומשש ילוח י כ נו ר ם לה'ד =
 ;ט"נמלוגנארטשיא הרכסא nnb .'ח 'כרבבו ;ט"נלמ
 תנשבו ,ט"נאלמ ןוב הרכסא ה"ד .'מ םשו

abרכסא ה'ד ' ^bרמוגו םייעמב ליחתמה ילוח  
quaiן'אלמנוב ארקנה . mmלכב ןקתל 5^;  

 bubons צ"לבו ט"נאלמ ןבוב ל"צש הלאה תומוקמה
bósartíge Drüsengeschwüre; malignesאסרומ 'יפ  

 שרפמ nob ךהבו .י"למ אָרַכְסֶא ןיעכ אוהו ךיחב
 etranguillon 1/53 ן"ויליננרטשא תרחא 'יפרצ הלמ

.Brüune, Kehlsueht,א אטמס 'עבו ' ^bךה וניבר  
 וזוב וא bp ו"נוב זעלבו pne 'יפ ל"הזב הלמ
 Beule, bubbone ונבוב וא Beule, bozza ט"יאלב

 ילוחה ןינעב יתרעשהו -- .לע לעד ןויכ אתשבשו
 ןיחמומ 'יאפור ידידי ינפל הניחבה רוכל יתדמעה

maר'הומ  sovםהרבא ר'הומו אָבְלַאמ יטעגיל  
 ז"מיר 'ייע yn am םשאר יל «vy הפמ ףאהלוש |

 כ'ג האצמנ תאזה mm הלמה יכ עדו ab /3 ר"טב
 808298, 080828, ,scara vulnerum הזכ 'צמאה ר"לב

Cyעגנקוד לש ר"מ ךרע  xp amילואו  mo 
 םישדחה םיאפורה לצא הלחמה ov םנ לצאנ

searlatina, scarlatumוחמצנ יכ ןעי ןכ הארקנו  

 searia» 53 וארקנש תועובעבאו ןיחש הלוחה ףוגב
 וגיצה תמאה ירקוחל תולבוקמ יתלב תורחא תועדו
 .האלהו ב'כש «ca ע"ק רצ ב'ח ח"כב םירקבמה

wnפ'לב יכ .ריעהל שי  pb Dלש ילוח  
 פרילואוו p"' ןרעזאמ א"לב הארקנש תוקונית

boyדאדידניפ) אטסיפאדניצב םגו :נ'כת .ב"ח  
 ns] ןכוסמ ילוח ןימ ishiré ארקנ (ג"כ ,'כ

 ַאידְכסַא תחתס"ט ג"עח'ד ד"פ 'וכרב 'ורי איִרְכְסַא *
 ,ש"יע

 םיפתכה לע םיחנומש םיצע 400 י"לב 'יפ) לָּסַא
das auf המודכו םילס םיצעה ןתוא som 
den ₪0]גט]60עת ruhende Tragholz woran Kórbe 

 ז"פ) םיתב ילעב 555 לכ 'פב םילכב 0%. ₪ א.
 ריילהקבו ,ז'יט  (bישי אהסונה 'יא יתיאר הז םג יפ טייפ

 הב שיש לסאה (ליסא  maהרפבו .תועמ לוכק
 ואלמש השמח 'פב (« vתאטחלו ול אלממה (ה'מ
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 18 אַטַמיִסֶא — הַלָסַא

 תועוצרה יתש ןיב ראשנו ןאכמ תוחפ וא םיעבצאב
 אוהש לודנ רוע ןישועו הלוגמ אסכה עצמא אוהש
 לש דחא bi ams ןירפותו ולוכ תא הסכמ
 אוהש אסככ הארנו אסכה לע ותוא ןישרופו אסכ
 תושעל וילע בשיל הצורשכו רועב הסוכמו אלמ
 רופתש לגרל וריזחמו עצמאב רועה הלגמ ויכרצ
 חותפ אפכה עצמאו רבלב תועוצר יתש וראשנו וב
 והסכמו רועה ריזחמ הנפנ אוהשכו םשל הנפנו
 בותכש D (20a) C אַָלָמ ותוא ןירוק י"לבו
 לס 'עב וניבר סרג ןכו ה"יחא] .האמט אלסה ןהב
 Mbps חסונה לצא (* ז"יד ט"דסב ג"הר ג"כו ;'ג

 אסכה תיב לשו אסכ לש 'יפ 'וריעד יאה 'יפ ןכו
 ידכ ותיעצמאב בוקנו וילע ןינפנו וילע ןיבשויש
 ןירוק ז"עלבו .[ל"כע רוע וילע ןישרופו יערה אציש

 .[ט"יאלב [sella אלס :אסכ לכל

[boמ"למ)  ce noיוזיבו הטיעב ןינע  
verachten, verschmiühenס"לב ה"כו  

 יבל ץאנ תחכותו (י ל bs :לעפא pium א ל ם
 תבעות ענשו .יבל ילסא 'גרת ^G יה ילשמ)
 .הישפנ תיילסא עבשבו 'גרת )78 :יו םש) ושפנ
 אהלאד אתודרמ )^ 53( סאמת לא ינב 'ה רסומ
 לכא 'שב Ww" ונינפל ה"יחא] .ילפת אל ירב
 bam" אוה מ"לו וניבר 'ינכ 'גרת י"כו אטישפב
 n] לס y3' ביר יייעו ;ו"ט 'א 'כיא ;ח'יק :ט"יק

robos ^7ר"למ $4 תעדל)  saltusרעי  

Wald, Forstטרסא--טלסא ד"פלו  
"Dךוד  CWeg, Strasseןידמוע ןיא 'פ 'וכרבד 'ורי  

mb)6 אילה bיאני 'ר . mןתנוי  wrןילייטמ  
 ה"יחא] .(םיצע לש רעי ר"לב ןוטלס b^ ןיטלסאב
 ןיטרסאב 'ו Dp 'לה ףוליחב אוהש ןוכנ רתויו
 Y" יפדב לבא .ש"יע ןיטרטסא ותרומתבו ש"יע
 י"בשר ר'הומ 'יפו ןיסלטאב 'סריגה "יא אצננמ
 ל'כע תוינח 'כיאד אכיה קושב :ןיסלטאב ואיליריס
 ליעל ^« פילט או הילטא ומכ הז יפלו

 .[וכרע

(Fussweg, Pfad semita (ר"לב NOD'DN ^C 

  vרילה 1/5( ותמש ימ 'פ 'וכרב

 ]3[ אטמס 'ע "ייע אטימסיאב יתא הוה (ג'ע ו"ד

 "נשר ר"הומו ה"יחא] .(רצ sw ר'לב 'יפ רשא
 אטמסיא bU" שרפמהו .אט רפי אב סרג ואיליריס

 ייגה ליז יישר םשב אבוה יח p/b n'y "b תכש יכלה זיואבו ל"וטשדולפ יישר יייכבו ייילייוטשדולפ vers עול םשו (%

 ילה va לוטסייירלפ :יקדולגב ה"ד : הייכ יציבל י"שריפ ןכו Feldstuhl שייאלב wm יכ הנמאנ יתעדלו ל"יטשרלפ

 ידב ייפ ww mb" ןאכ ומכ וניבר סרנ יא
 םיערכהו .[:ז"מ 'דב 'יעו w^p וניברכ (' .חילק <
 היה םא (Cr? nor ןרמאדכ jn ןייופר ןיריזחמש =

ames «eכ"ע וניבר תנווכו] הָיושע איה הבוגלו  
COROלהאכ 'נושח  ^e»ימ שיו .[ךומסב ומצעב  

 הפוקז איהו םירמסמב היושע איהש הטמ רמואש
 הבוגלו ליאוה mop ןשיל [ןכר ע"יע] הנימרמו 1
 הזו וב בשיל אסכ ןכו ,להאכ הבושח הניא היושע =

 ND5 הטמ םדא ררוג (ןמסנ םשו :ג"כ יציב) רמואש —

boe.דחא םעט ןתשלש  nהרעק איה לקסרט  
 .א'ק .יה תבש) אינתדכו ןטק ןחלוש ןונכ הטושפ =
Eל יוחוע " "mm vicos Xרמוא  yr)ה"רב הנק  

 m םג ויבג לע «n קרזו bposb ושארב חינהו
 -- רםיצמה d notes היושע (* הבוגל =

 (םש יילכ) ןנתד bns לש לספס אוה אלפא 'ופ
 ה"כ] רועה השרפ nb אמטו סרדמ האמט אלסאה
 פ"ט ךורעה 'פדבו .םש 'ילכבו ב"ה י"כב ןוכנפ

^N %תמ אמט האמט .אלסה ר"פדבו .אלסאה  
 האמט [!איה שרפ אמטב ר"פדבו ,איה השרפ -

 לזוב לש m לספסו .תמ אמט לזרבהו טרדמ <
 רוע «C^ m ןנתד ,וילע בשיל יוטנ רוע ו
 [ט"דסל ג"הר 'יפב 'יגה ןכו אלסע ונינפל] אלפאה

bbm :ּצנוש יפד ס"שב ה"כו] חפטל ןיפרטצמ ולש ' 
bog —תליחתב רמאו |אוה ם"טו חפטב ונינפל  

(Om) ravרב רב הבור רמא אלסא רוע יאמ  
mmר"א  pn»לש אסכ רוע  wb2n maאוהו  

 בוקנ רוע וילע יוטנ לזרב לש boob ונומאש
 וילע בשויו wm ןה רפח jn טיפ רועישכ עצמַאב =
 ארקנ 'כיפל 3 וב לבקל ידכ ףרג ותחתו םדא =

 ןתוטנל ןירתומ ןלוכ ולא אסכה תיב לש אסכ רוע
 רועב 'וויעב םיסנ יבר 'יפש א"פ .הליחתפל
 ןיפרטצמ ולש bom אלסאה רוע םתה jn אלסאה = ,
 ןחכשא אל האמוטל לכוא תושעיהל ידכ b^ .חפטל =
M 1םילכד אתפסותב אלא ללכ ןיתינתמב  "bי"כב]  
 [א'פ 3'3 "ילכד 'פסותב 'יא ונינפל א"יפב 308
 ןנחוי ר"א הנח רב רב הבר רמא אלפאה רוע יאמ |
 שי ןוי ץראב יכ ונעמש ךכו .אסכה ma לש רוע %

 תועוצו יתש ול ןישועו לזוב לש אסכ ןהל"
 שופתל ידכ הז דצמ דחאו הז דצמ דחא תונחו

mb %בשויל םינכומ ויהיו ולפי אלש לזרב לש  
 ןתוא ןישוע 'כיפלו ןהילע בשיל ויכרצ תושעלו = =

e. 

 ל'יייוטדשופ זעול םשש אלבטרוקב n7 .b/y תבשל יישריפב ומכ 57$ הלאה תומוקמ 533 ילואו ל"וטשדלפ דיינש ייסר ו

mציל  fauteuilשייאלב  vs (* .Armsesselה ב ג ל :םעפה לכב ייגה ביה .*) ר"לב ארקנ ןכו sellaאסכ 3/3  

 .אלס Sw עלס ס'יטב יילכל שירבו (* .רעללעש לש ריימע y sella pertusa, familiarica זא ראותמו ויכרצל םשל תונפתל

% 



 ^? םשב יסוי 'ר Cnm תוכלמהו ל
 אצוי התיה ד"ע ט"ד ד"פ מ'ב 'ורי ;ןומיסאכ
 'יפ .['כו לקשב ןומיסא לע . . עלסב ןומיסא

pesosפ ןכו ה"יחא] .הרוצ וילע ןיאש ףסכ  
 מ [ןמסנ םשו ןומיסא ה"ד .ד"מ מ"ב 'פסות יייעו
 לו ףסכל pop י"לבו םיניע הל ןיאש אמוס
 ו 66 י"לב ] י מ י ס א [bw ימיסא ףסכ
 prec יולהעפ 'לבו ₪: וא «o np") .פ'לב
 Jnt וא ףסכו ןמיס וב ןיאש רבד "53 b^ ב'א)
 1 ינעמ יאמשא תלמו עבטמה תרוצ רסח ןידע רשא
 < הגשמ ןורחאה הזו ה"יחא] .(יאמשא ע"ייע הז

 | Web יעיגהב ה"יא חיכוא רשאכ אוה

Em םיביוא ע'לב ש\-3=---אינמסוח) ןֶמְֶא  
CWidersacher, Feindeגרת ' Orne 

 אנמסא "DIT 93 in ביל avo יילהת) םינמשח
 .םחד יונב ןותיי w^ ונינפל ה"יחא] ,(םירצמד
 Deus "או .אר"נתאל םיוצממ אינמפוה
 -יפב אטיול א"ר ^35 ה'כו ,אנמסוא ד"או אנמכוא
 "לב ןכ «mp ^B NODDU, b" 3n ןמגרותמ

pupףסכ ילכלו ףסכל  mim "mosירבד - 
 ^m E ן א כ ו anpbi ונטמ יכ ןומיסא 'עב וניבר
 "pn תלמש רמול ונכירצ הז ייפ יפל on רחש
 'גרתו םינמשח תלמש "לו .ואיבה 'ולכ puvw ומכ
 'מולכ םיביוא ומעטו ונמשרש ע"למ איה אינמסוח
 .לארשי תלודג ריכהל ואובי לארשי יאנושו יביוא םג
 קורס ןב םחנמ 'ר 'יפכ יטרפ םצע אוהש 5̂ םגו

"yםש יילהתל י"שר  nenארקנ שוכב ריעה  
Hermopolis UTגייל יבדמב הנומשח יייעו) , NS 

^yהיר ;דיי יי ישארב םיחלסכ ומגרת םינקז  WR vM 
O^יבשות ויה ריעה יבשויו 000.0.  mna : 

 | s) "הספ mp 'ייעו .טראכָאב םכחה תעדכ םיוצמ

muB =ו =  vor | 

 d מ אוהו ןידגרמסא ןלובז ח"לפ
 ידגרמזא ע"ייעו אדגרמסיא ס"לב n רקי ןבא

 ( ןיּדְגַרַמְסִא *

"n('ב ,יג יומש) הנפה ךותמ . 
 BN ,אָּגַסֶא םינוש םידוקנב כ"סבו ה"יחא] .אנסא
 לש ער 'יפ אנסאד ארריג  .ח'כ ז'עבו .אָנֶסֶא .אָנְסַא
 :אוה ע"דפלו .אנסיסא 'עו 'א דרג y "עו הנס

 | .[ז"חא אבש y" ןינעמ

E ach — מ"לב 39m NJUN 7X 

 הלמהמ ודיל האב תועטהו העט הליפאב
 י[אטמסיאל הכוממה אי לי לב

 pay 0/53( 5/53 'יפ ךמס שרשמ) C אקְכְמְסַא 1
"YD --הכימתו  anlehnen, stützen 

 Anlehnung, mündliche אמלעב החטבה םשה ונממו

(Zusicherungעופש ימד 'מגב טושפ שנ 'פב  

 יאמב Cn/op 3( ורטש תא שילשהו ובוח תצקמ
 n^ אינק אל .אתכמסא רבס הדוהי'ר יגלפמ אק
 אל אתכמםא אנקיפאו אינק אתכמסא רבס יסוי
 וערופל לוכיש ותעדב ךמוסש אמעט יאמ אינק
 הינימ ינק יא כ"פעאו .ותונקהל רמג אלו ןמזה דע
 ןניסרג יכהד sup bos אלדב בושח ןיד תיבב
 תצקמ ערפש ימ «"inm Cv ןיסנוא ירדנד ד"פב
 ןמחנ 'ר רמאד דע 'כו ורטש תא שילשהו ובוח
 יסוי 'רכ הכלה ps בר רמא והבא רב הבר רמא
 ינקד אוהו סינא אלד אוהו אינק אתכמסא רמאד
 :ו"פ מ"ב my יייעו [nns .בושח ןיד תיבב הינימ
 א'ח קחצי דחפב.'ייע הינידו אתכמסא ןינעב : ד'ק

imeררגנ וניברו .םש  םיניוצמה םירפסבו 'כו  
 א ת כ מ ם א bm י"כ ב"בל "יפש ה"מגר p^ רחא
 וערופל לוכישותעדב ךמופש איה
 םויסו לכע ול והנקמ ןכ לעוןמזהדע

 .[וניבר 'יפמ ךפיה ושוריפ

Anlehnung an einen Sehriftvers) אָּתְכַמְסַא 2 . 

  ^5ירבד תכימס  busבותכהל
 אעראא והייתכמסא

annארקא הוכמסא םימעפל רמאנ הליאשהבו  
 מ"ב Ty v .ז"ע :ד"ס 'ילוח yp" ןנברד ןינעמ

ono» imeארקו ןנברדמ ....'ג ק"מ .ב"ע  

 "ס יכאלמ רי nm ןינעמ y" .אמלעב אתכמסא
^ 

^p) posהרוצ ילב עבטמ 66ףק0+ "לב  
 "לב Sw) *nv וא הת 080008 8

 ינש רשעמד ק"פב (םינפב הטמל ע"ייע ף ס כ 'פו
 ש"מ v א"פ ש"מ 'תפסות ב"מ ג'פ 'וידע ב'מ)
 .ןומיפא לע ינש רשעמ ןיללחמ ps (ג'ע ב"נד א"פ
 .עבטמה תא הנוק ןומיסא ?CU 57( בהזה 'פבו
 pa irm יוכרב ולכאש 'ג 'פב ינש רשעמד 'מגבו
 לכב 'פב יאמדב ןיברעמד 'מגבו (ןומיסא vy וארפש
 ןומיסא ND" :ז"מ מ"בב ה"נכו :א"ל 'וריע] ןיברעמ
 תיבל (Marke) ןמיסב תונתינה תועמ בר רמא
 ע"לב) אפלופ ןומיסא יאמ ןנחוי ר"א . . . ץחרמה

vmm o50 0 61 % 5 = ש->  yyפלפ  

 .  יירדנל ייפבו »31 לע ךומסל א מ לע ב ה ח ט ב ה איה אתכמסא :רמוא ינא הייד YD מ'יבל יישריפ י"פע ונקתעה )!
muy וניבר לש ייפל הטונ cv 

 ,ז"ס 'בותכ cs היארל |

 דפק



%- 
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 קווזל ןכודש וישכע 5m םש ובתכו
 ןיב יחש) see ברלו .'כו םינתח תי בב םיטח
 החמשהש ךרבל הפוח תחמש תליחת jer (סייסרפה
 ימר יכמ איה (יתמיאמ ^m י"שר (y" ונועמב

 qne םירועש תקירז ןמזמ 'מולכ אתניסאב ירעש
ypישוריפ יכ עדו -- .המחכ הרב ל"נ הזו  

 םינואגהםשב ןיגוסב 'בותכל מ"טשב ואבוה וניבר
 .[בטיה ש"ע

 'תפסות ,ש"יע ןורגיסכא ל"צו ס"ט ןירגנסא *
 .ןירגנסאו ןורגנא ves תיעיבש

 היינתוו וא איניתיו תחת ס"מ אינסיא *

yy)ז"לפר ר"בב (יקיינא . 

N2D'DNןימ ר"לב)  sisymbrium meפ'לבו  
(auf den Hederich = 7*4א תשיבי  

 ושוריפ DN ב"א) ,6 טיס "ישג vnm ימד תואופרב

 אוה qunm םאו אתשיבי אנסאא סורגל שי הנס
 ה"יחא] .(ןכתי אל הז 'עו ןייס ומכ 'יפ אנסיס

jmאנסיס «« תחת ונייצל ךירצש 35 םע  
 איה אנסיס תלמש ל"נו לע ומכ שארב ף"לאש
 ילוחל .ליעומ רכזנה חמצו ונמשרשכ 'ימורו פ"למ
 רמצ ע'ייע) תורכז םוקמב ןבא תכמ אוהש ארמצ
 םש 'יטינב ןנירטא הז לעו ;(םש 'יטיגל י"שרו יד
 אנפיסא ןיתשנ ןיתשמ 'כו יתינ אתרימצל
 הנפ לע אתשיבי אנסיסא b^ י"שרו C .אתשיבי
 םינואגה תבושת םשב י"שר סרג ,'ד 'יחספבו ,שבי
 . . "פו אתארב אנסא :אתאריב ינסיס א תחת
 תומוקמב םה םישורב םיה תפש לעש םיאנס
 Sp "ייעו 'כו אנסא ימרא 'לב ...mo םירחא

 ,[אבה

 = ue | שישי! imp ע'לב (b^ יִנְסיִסֶא *
(Fundamentיחספ " QUאמי ףיכא  

 יתאק ןולובזמד והוחכשאו וקדב אתאריב ינסיפא
 ישלב י"שריפו .ןוכשי םימי ףוחל ןולובז ביתכד
 יל היה םא תונוריב ןק תא 'כו ףיכא 'נושאר
 תפש לע אלא העבוק יתייה אל תונבל ןוטלפ

onתונוריב ןקתא תולמו .'כו  ^bםיסופדבו י"כב  
 ם'ד 'ייע ןושארה 'דב ל"שרמה ןפיסוהו םינשיה
 'עב wa) ^b ןכש in" םייקל ל"נו :'ד 'יחספ
 ףוחה לע b^ אתריב אנסיסא אמי ףיכא 'ב ףכ

bmל'כע הריב דס'יא . ^p np"ע"לב יכ  
 דופי םישא םיה ףוחב ?b b" ומעט ןֶסיִסַא
 אנא אמי ףיכא ^31 א"סק זמר יחיו 'קליבו .,'תיב

vob! Sennesstaude U-  'ופ y'bs) N3DN.ארקנ  
prbyDpsN'eBGennesbülglein D 

 "NIDN אתיישק m Cm^ "« ןיאפרתמד ימגב
 'עב :m5 אעקיפ ונינפלו] אקיפ ידהל אקיפ חנינו <
 ק"העבו] ינסא ומשו לקד לש יניערג 'יפ ^d עקפ -
 ועבטמו senna 53 תארקנוהנוכנ כ'ג וזה ^30 יניפא =

 ימל אתוסא אוה םש ז"עב םגו םיעמה לש
 םיעמה ומתסנ רשאבו י"שריפ ש"יע העקיפב שח

mneבברעל םיאפורה ךרד כ'ע אָניִסה יִלָע  
 הזו (ג106 .100:88) mew תולהא "np" ן

 הלהא יניב ב ש יתיל םש ז'עב ונוטאש המ
 לש אנסאד אדרינ ד'פל חמצ ךהמו .אנ לו ת/ <
 הלמבו :ם"ק תבש אתניסא ny mun םדוקה 5
 nbb3"^ ץובקהו 130p 'ייע אנסיסא י"שר 'יפ תאו

ap 3יזינסאו יניאת  

(Schüssel s, 2: הרעק פ"לב ^p) Nye 
  0'לותבד 123 תניא ירעש ומר יכמ

 = .יגותכ) תיאשנ  (6mןה ולאוד 'מגב ז'עד .ק"פבו
 | ןהידיא  "b CUmתשתכמב םירועש ןינתונש תעמ

 < תחמשב לוכאל ןלצפל  nnןיליחתמש העשמ א"פ
 אתניסא ארקנה ילכה ותואב ןיוועש תוושל

"NT אכיא qnm תדועס qux רכש תושעל | 
 = הפוח תושעל הצורשכ  pinsדע ןיציצעב ןירועש

 = םשכ 'מולכ םהינפל ןתוא ןיאיצומו וחמציש
  moyךכ ולא  ve'גב ה"יחא] .הלכו ןתח

 , mw" Eכ'נ הטונ םינורחאה םינשלו -- הלאה
  Lונמיה החונ יתעד ןיא — ז'עבו 'ותכב י"שר עו

 תלמש וניבר רבס ןושאר 'פב יכ הלמה תרזנ יגעמ
nos ny הלמה הושהו תשתכמ איה NADRO 

  1ןינעבו .(וכרע "יע) 1 א  ^pהרואכל ינשה
  pה'ד םש ז'עב 'ופסותה ושקהש ומכ תושקהל
 אל דומלתה לכבד השקו ל"זו י'שר לע'פמ

 (« 3םירמתמ אלא ןירועשמ רכש ןישוע ויהש
  1ל  DONOןנירמא אידהבד אישק אל אה

 םיוועש רכש דחאו םירמת רכש דחא :ן"צ ב'בב
 האי  byםהמ 'מלענש תופסותה ילעב לע

 הכורע  aהלמהש ג'לו  b'5המעטו ונמשרשכ
  doyםדוק ףכיתש היה ) םייסרפ יגהנממו הר

  qo meתרימא םדוקו רמוכל ותלכ םע ןתחה
 ( n338רמוכה לטנ ןיסוריא  np: vזרואה ןמ

pon וינפל תחנומה הועקב רשא ןירועשו 
 כ'ג םסרפתנ הזה גהנמהו ,הלכו ןתח שאר לע וג
 תומיב אלו ה'ד :'ג 'וכרב 'ופסותמ הארנכ לארש

Y: 

^n ^ 

H^ 

^ 
 יש 0

I "d . HT. 
E "M 

4 DM 

npnyn mp Eהיימש ,טיח ףיזרהמ לש עימב ףיירהמו איל רצ המדקהב בייח לעגעיפש 'חהמ אטכיפא  cenאל הלמה  

 iy ןתשה דבוכ דגנ הלוגסל וב םישמתשמו herba erysimi ארקנ ראופמ רתויה pom )*  .בטיה 3273 השש
D 

 BD ,יב סידיראקסאיד ;'ד .'א ,יח סיטסרפאית
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 כ הרועישו ןיריטפ ןיגופסא 'גרתמו תוצמ
 < הנטק תיגופסא ף"ירה לש ל"ז ה'יזחא] em תבש)

n5»עלסכ 'רועיש  "bביתכדכ ק י ק ר תיגופסא  . 
 < b'sp ןיריטפ ןיגופסיא ןגימגרתמו תוצמ קיקרו

mmונלש 'עב םגש הארנ  "b b'zלעו קי קר  . 
 «Lg ..'כו יקיקרו ב י ת כ ד כ mm איבמ ריפש הז
 = 33155 ב'א) .[קיקר .ןיגופפא :םש תבש יישריפ
 < גופסא רמאנ דיב קחדי DN טמקנו םירוח אלמ לק
 pm הפקנה ףצקהמ ma לדגה גופסאה םש לע
 - ה"יחא] .(ימורו י"לב גנופסאו 'משי 'לב ומש
 = נ'מב קיתעה ןבית '] m" .ןגפס יעו גופס ע"ייע

i"אנשיל (קנומ 'כחה 'צוהב :ז"מ 'ד) א"כפ  - 
 wa לכלכתלאו הפאתכלא ם"במרהד
 - קנומ 'הל 'פרצ 'קתעהב 'ייע) וכפהו תו יגופפסה

 1 .[(א"עקד ב'ח

 . das םדוקה 'עמ םשה ראות) תיִנָגַּפְסיִא *

(schwammartige Brodןיצקועב  = 

 ט"דסב ג"הר סרוג ןכ תינ גפסיי א ה תפ ח"מ .ב"פ
 - = ןגפפ ע"ייע ף'לא אלב סרג וניברו ד"מד

 - אכדיפסא םילב (NZTBDN bw] אָּביִדְּפְסִא

 = אש! eg ol ע'לב ,,אכרפסא :

ais9 פ"לב  | Früuen- 

schminkeףסכ דועו  cnע"ייע] אכתרמו , [ieiglitte — 
 = ב'ה י"כבו םשו :ט"ם 'יטיג) וזחאש ימד תואופרב

 < ר'פדבו T5 י'כב לבא 'ד תחת ws ^W ר"בו
pn»ןוכנב ). "b אוהו [י"שריפ ןכו] יח ףסכ  

 3/53 אוהו ב'ה י"כב [v3 י ברע 'לב קוז א
 = ילופיטמ N'b.[Quecksilber 2« פ"לב = )55(
 - .האופרו םישנה לופט ןימ 'משי 'לב 'יפ ב"א) .םישנ

 = .(ןבל רפעל «jen ץמוחב qm תרפועמ היושע

 \ םינבל םימ פ"לב 'מושרה הלמה תארוהו ה"יחא]
 = (yy םינותחתה דגנ ותלוגסו יח ףסכ הליאשהבו
 :ףסכב םיאפורה םישמתשמ םויה Ty םגו (אתחש
 " דגנ acetum lithargyrii ארקנש הלח py ברועמ יח

 E ,[םינותחתה לש הוכמו ןיחש

| Bleiweiss 

d 

breites בחר ברח spatha, 67407, 

(Gchwerdtאיפ) הערפ חלשב יהיוד אתקיספב : 
 ."א םשו ביש זמר ייעשי יקליבו ,ויכר זמר חלשב יקליו

 < [הימחנ 'רו הדוהי 'ר] (קוחמל שי op me יטקפסיאב

sow [mnm ^ bu] avem»לקמב  Lame 
 .[רמא הימחנ [m וקל וב לארשי תא םירצמ
 < 'אנש וקל וב לארשי תא םירצמ וכהש יטפסאב
 3 pb" ה"כ] האס האסב האסאסב n) יז'ב 'יעשי)

vsילומרכ  Cpהרעהב רעבאב ש"ר  Tp [m/b 
 WW ק'העב ה"כ] אַדַפְסַא ז"עלב ןירוק נרח

"DBDN - יִנָסיִסַא 

 Lm "b3 NDBDN פ"לב ,יִּתַפְסִא = ג יטפסא

 י"שר לש רחא 'יפו 'שלש עמשנ ןאכמו ,בי תי
 ,ומלוהל השק 'יחספ

Findling, ein. von der Strasse (=יפוסא FON 

  (Aufgelesener, Eingesammelter iיניתנ

 (.טיסד N/D דיפ ןיסחוי ^ 'פב יפוסאו יקותש
[oU]אל ריכמ וניאו קושה ןמ ףסאנש לכ יפוסא  

 אלא ,ג"ע םש ןכו ה"יחא] .ומא תא אלו ויבא תא
 b מ'ב ,'כו אשי אל תיפוסא יפוסא התעמ
 תא םהרבא למגש םויה ותוא ב"מפ יתבר 'תקיספ
 הנקזו ןקז םתיאר םירמואו םיננרמ . . ונב קחצי

 .['כו קושה ןמ יפוסא ואיבהש

(die Ernte, das Einheimsen מ"למוהָפיִסֶא ,ףיִסֶא a 

nvתיעיבש  Yoהשש .ד'לד  
 ןמזב אבה ^am .n 'גינח .ןיפיסא הששו ןיערז

 .הפיסא

werden) הָפיִסֶא 1 * 

Sterben der Frommen; 2 das 

(Tódten (Nichtschlachten) der Fischeז"מ 373 : 

 bw" — .ומע לא ףסאנו מ"למ אוהו הפיסאו העיוג
 ולא ט"יפ ר"רבד .והל io אמלעב הפיסאב :ז"כ
 ףסאי מ"למ mos ןינועט ולאו הטיחש ןינועט

 Q3 ואיי ידמב)

1 das וה 

;Volksversammlung) "DN 2 *תופּוסִא  

CVersammlung der Weisen ! ^ 

 ןוהת ח"צפ v2 .םע תפיסא ג'ע T'DT א'פ 'ינעת
 ילעב ד"יפ ר"דמב :'ג 'גיגח .תחא הפיסא ןוכלוכ
 ןיבשויש םימכח ידימלת ולא )^ 3^ להק תופוסא
 B" 'דהנס 'ורי ,הרותב ןיקסועו תופוסא תופוסא
 ןירדהנפ אלא תופוסא ps תופוסא ילעב .ח"כד
 תופוסא ילעב א"ד 'גו יל הפסא רמיתד המכ
 ילעב לבא ,3^ ילבב 'דהנס .הפיסאב םירמאנש
 תמש החריב דחא ביצנ ול ועבקו ופסאנ תופוסא

 .'ג גז יע Uy ןהכה ןרהא וב

 Schwelle-NB*D) ימרא 'לבו ףס מ'לב) הָפיִסֶא *
 היתיבד אפיסא בגא . . והנינקא ,ד"ק ק"ב

^bףס 'עו םש י"שר יייע ותיב ןתפמ  JT 

 pn האלמ any הליאשהבו גופס 'יפ) תיִנּופְסַא
 00106  י"לב | גופסכ

schwammiger Kuchenאגופסא ס"לְב  y/b3פו ' 
4e» eפרפב (גופפ ע"יע ££" = ' 

 [הנטק תינופפא] bam איצומהד 'מגב "j איצומה
 ף"ירב 3 בבר 'עב וניבר סרג ןכו :ח"ע תבש)
 D" .(ןיגפסא M" ונינפלו 6גיפ nim ס'ד) 'מ י"כבו
 ;ק'העו ר"פד 'ועבו ב'ה י'"כב $2[ ןטק רככ
 יקיקרו 02 יטיכ יומש) ביתכדכ [!רבד ס"ט 'יסופדבו

poróser, 
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 םלוכבו .ש"מו ו"צ syn םש כ"רדספ רעבאב המלש
 איִטְלַפְסַא וא איִטְלּפ (לע) oes וניבר 'יגכ ןקתל ל"נ
 pm תלמ שרפל םינפל ןוילגמ האב לע תביתו
 יפא וניבר 'יגל חסונה 'קיע כ'או =יפא תינוי
 ixi י"לבו איטלפסא cow א"ס םהלש איטלפ

Eri 6000056ןמז ךשמ יפל 'מולכ ה א0  
 ולא תועד יתשו יםתחונמ דמעמ יפל א'סלו םהלש
 y לש תועדה יתש םע הנושארו םצעב תוליבקמ

 ,[חכשתו ק"ודו .ןאכב

 50000 י"לב [אימטּוּפְסַמ=] אָיְמַטּופְסָא
(Mesopotamienהתאש דע ל"פס ר"ב  

 ,היתורבחמו אימטופסאמ יל ריאמ (םהרבא ל"ר)
 זמר חנ 'קליבו .היתורבחמו אימפסאמ *D'b ר"ככו
 סרג כ"מל לבא אימפסאמ ןושאר ןויצב כ'ג W" 'נ
 DN ^p אימטופסממ ל"צו איטטופסאמ 'קליב
 יקליבו םש 'קליב ןילימ שרפמב 'רופמ ןכו םירהנ
 ע"ייעו .אימטופסאמ 'יגה "DU 'נ זמר היעשי
 ,אימטופופממ 'סו 'ל ר"בב וניברפרג םשש אימטופסמ

 ,רקיעה הזו

"GMי"לב) איִלפסַא  (se. Apo)עס  
Versicherung, Unerschütterlichkeit 

"Wr ר"א (ז"פר) אבת יכ 'פ ר"בד (eines Beweises 

 ,העובש תוילפסא השלש וב שי הזה ןמא אמיס רב
 אל .הנומאו הלבק  nyתוילכסא ילוא ,הלמה 'יפ

 ןניסרג ! "bי"לב  [Erklürung cXoXx]םיקודקד
  «emerריעה ןכו ,ונמשרשכ י"לב הלמהו ה"יחא]

 ,[(ט"סק 'א ר"טב) ז"מירה

NTEDN0.00 י"לב "יפ)  Grotte, Hóhleאוהו  

"wbהרעמ חוש י"למ הלילק . &'p 
 ןיפתושה 'פב Güulengang, Halle NTbDN) ס"לב

 יב והנה 6. ב'ב) דחא לתוכ ול ךמסר 'מגב
 ונלפד ]55 wem יורע  ייכבו [xus n3 יחא ירת

 הייטמ דחו אדילפסא הייטמ דח rm" ידֶהב
 .הרדסכא רחא 'יפ .הרעמ 'דילפסא  'יפ ,הציברת
 — רצח freier Raum PST] פ"לב] הציברת 'יפ

 םדק jb "mn ('א 4« cónm הרעמב לואש ינסמ
wwימורו י"לב ב"א) אדילפסאב  spelaeum 

 ךורעה לע וקלח ב"בל תופסותה ה"יחא] .(הרעמ
 השקו ארדסכא הוה אכהד 'דילפסאד י"ר שרפמו
 p" אוה םגש ךורע לש רחא 'יפכ הארנו ל"להד
 ma פ"לב 'למה pyb ןכו .'רדסכא 'עב ןכו ,ןכ
 ןאכו 'כו רמ יבד ירילפסיא : "ל mes ןינעה
 קדקרל שי ןכו ךורעה לע כ"נ 'ופפותה "יקלוח
 י"שר b^ םש 'וחנמבו .ע"בשפהב y" םהירבדב
 ןינעה הזבו was לש רחא 'יפכ אוהו תוארדסכא
 ימבו .אדילפסאד אמופא אתישא ינבאק םש 3/25

2T 

 יטפסא ב"א) .[אטפסיא 'ופדבו spada ט"יאלב :

 םיאפור ילכו ברח י"לב השוריפו תחא הלמ יתפסאו

 'רדמ .םתכאלמ קחדלו ךופהל םיגרואו םילשבמו

 לשמ 05/2 םילעוש ונל וזחא אקפפ ש"הש
 ידמולמ םישנא b^ ןירתפפא תלדנמש הנירמל

 .[ןירתפסא 'עו יתפסא ע"ייע ה"יחא] .(בוח

CUDBDNך"לב)  (Zeitraum, Frist— spatiumר"בב  

OS Wb. =רמא הלאה םירבדה רחא  ^ 

je[ו] תודבע תוריג  "upתל םהל אל ץראב ' 

mwןהלש היטפסאל . ^bהיטפסא  DUויע . 
quys qo con Tyb censומילשהל שיו  

 עדונכ ךורעמ חקלנש טוקלי לש ןילמה שוריפמ

 "פו וניברכ שממ סרוג ry זמר ךל ךל יקליהו

 םיומוא שיו םנוב שח תמ ל ש ה ל היטפסאל

 'י פ by» pep רמאמ אוה ךורעבו .ריע םש

 .ריע םש א"יוםנובשח תמלשהל היטפסאל
ymיג וינפל התיה ר"בב כ'מ לעבש ' nnsל"זו ךורעב  

 יםהל ןכומה רי עב ךורעה b^ םהלש איטפסאל*
v»ןינעבו  ^bהלמהש ל"נ ןושאר  ^Yונמשרש  

 רובעש רזגנש ןמזה ךשממ 'מולכ תעה ךשמ המעשו
nmm maת ' mssכ'מה 'יגל א"י יפלו .הנש  

 007%, 607009) ימורו 'צמאה י"ל אוהש הארנ
(hospitium == Wohnung, Behausungרבכ ורועישו  

 תבישיו םיתב תבש ןוכמ םהל תויהב הרזגה הרזגנ <
sym masשארבלי'שר ' Yםישוריפה ינשבו .ג"י  

 בתכש 'ב איטלפ 'עב וניבר ירבד ןיבהל ;ws הלא
5nתודנע שדוחהד אתקיספ  nesאל ץראב  

 לע 'יפא הנש תואמ עברא םתוא ונעו םודבעו םהל
 ,ל"כע החונמ b^ איטלפסא wD םהלש איטלפ

by₪506 י"ל איה איטלפ תלמש  ^bךשמ  
 20924006 י"ל איה איטלפסא א"םו Zeitdauor ,[מזה

Festigkeit, Sicherheit =םימיכסמ םישוריפ ינשו  

 הנמנ הנש תואמ 'ת ל"ר 'ירכזנש םישוריפ ינשל
 ויה דוע רשא ןמז יפל א'סלו ןמזה ךשמ לכ פל
 וא ר"פדב 'יאכ) 'יפא ןושלו (moz ןוכנ דמעמב
 ל'צש ל"נו ומלוהל השק (םישדח 'יסופדב 350
 "יא Tb  ר'בבו .יפל 'טולכ ₪ י"ל 8₪
 ,תורינ ר"לב (b vw^ .[ש"יע םייונישב רמָאמה
 ש"הש 'דמבו ,רג pos ונינעש אזיפשוא ומכ הלמהו
 הילטיפסואל םירג 0^ י'ב) םויה חופיש דע אקפמ
 "מוו הלמ לע ןויכ ^z ה"יחא] .(דחא ןינעהו

hospitium, hospitalitasןכו  ^Nשדוחה 'תקיספב  
Gro)תואמ עבוא דראפס קא "5 'סרינ יפל  

"bs meאתקיספכו םהלש תי ל טי פסי א לע  
 'דמבו ,םהלש אי ל טפ סי א לש 'יפא ז"טפ יתבו

vemאתיאחופיש דע 'פב לבא הז רסח ידוד לוק 'פ  
 ר"והומ םכחה ברה 'ייע ןהלש י לט פס א ב "פא



N'SBDN 153 א'נפסא פ"לב)  nien, "Iova. 
mo» (pyrenüische Halbinselםילשורי  > : 

 = םילשורי תולגו 'גרת ('כ יפפ יידבע דר פ 02 רשא
 = .אתיבשו הטישפה 'גרת «p ה"יחא] .אימפסאב יד
 "  חאננ '] הנוי 'ר ושריפ ןכו אינפפאבד םלשרואד
 WD הקוחרל אימפסא ץרא ^D ובשחו .ק"דרו
 .  םישוע DN" רמוא CRI ןב :ב'ס 'וכרב Uy" י'אמ
 - ירהש המתת לאו sb הדנ .'וכ אימפסאב םיפשכ
 = mb ב"ב 6* ,אימפסאב םולח האורו ןאכ ןשי םדא
 = .והועידויו וכלי הנש pm אימפסאב אהיש ידכ ,ט"ל
 -  ן(משמב ne net יייע) תרחא הנשל אביו הנש
 = א"לש זמר מ'מ ייעשי 'קליב אבוה יתבר 'תקיספב
 תומוקמב םינותנש ולא 'כו ואבי קוחרמ הלא הנה
 שרחב ס"פר כ'רד 'קיספבו 'כו אימפסאב םיקוחר
 .אילגמ )^ ייל יימרי) םיבש ץראמ ךערז תאו יעיבשה
 Lo .'קליב 'קיפפה םשב אבוהו .,היתורבחמו אימפסאמו
 EC wear ב"רו ט"כפ ר'קיוב ה"כו ב"יש זמר 'ל 'ימרי
 | = 'מוחנתב ונינפל ה'כו אציו ונדמלי םשב 'א אילג 'עב
 L ^b ודצב םשרנו א"כק זמר "NY 'קליבו אציו
 = D תומביב 'יא ןכו אוה ןכ תמאבו ,דרפסו תפרצ

 = ירה ג'פ ר'קיובו ,אימפסאל אילגמ תואבה תוניפס
 = אילגמ סרג ט"ושבו אימפסאמ הלוגמ ותחנמ איבהש
 "  איהש אי מ פא מ ל'צש ג'לו ow n'en כ"מ 'ייע

n'mb vyגקגנמאה , "pהמ ןכ אל םאש ,הטמל  
pu»אימפסא לש תולג ינבל ןברק תאבה  Spanien - 

 < ונשוריפל היארו י"אל אירופ Domo םינינע המכבו
 = .אימפאמ םירוכיב איבה ןוטסרא א'ימ T's הלחמ
 L הנוקכ אירוסב הנוקה ורמאש ינפמ ונממ ולכקו
 E Qa אילנ 'עו אבה p yt .אימפא 'ע Uy י"אב
 ?«L M30 וב דרפסו אינפסא ארקנ יברעמ nno כ'א)
 - יכ דע ץרא יצעויו םירש ויה nm םידוהיל תואסכ

 C (םשמ ונחסנ המחבו ףאב

N'DBDN 2ל"צ))  ev [NP DONאיריסב ריעל יטרפה  = > 
 - ר"בב Apamüa) ארקנה םירהנ םראבו

 Lo bg 'ה רבד היה הלאה םירבדה רחא «OU ה"מפ
 Ly ה"יחא] .אימפסאו איסא םוקפמרד םרבא
 " ווניתעד וניוח םשש 'ב איסא 'עב 'ירחא םינויצ

Ty nmmאירוסב  "b nbnהלח 'נשמב ם"במרה  
 T דוע עריאו .אירוסב םוקמ םש אימפא א"י ,'ד
 וכעמ הלועה גד םעט המוד וניא ה"פס ר"בב ס"ט
 Lp כ"ג "יע) .איימססאמ הלועלו ןודיצמ הלועל
 VL למרכו םילא תיבמ אב רובת ט"צפר ר"בבו .(ןינפסא

NTOBON | 
2 w^ 

. 

 אדילפסא תיבב ןתוא "?mini sn םנ 'פ ר'תפא
 ,['כו הלש

 .םש y" ןוטרפסא תחת ס"ט ןוטילפסיא*

 «vb .אְִָלְּפְסא .אָוינְלּפְא פילכו תיִנְלפְַ
(Pflaster, Verband הייטר oXov 

 שלש לע שלש ח"כ יפב 'ילכב « CUהשועה
 ק"פ 'מגבו האמט רועב ןיב דגבב ןיב תינלפסא
 :גנורו בלח ןמ ןישועש "mes ^b Cn תבשד
 אתינלפסא םא יל mos C y^p תבש) ייבא רמאדכ"
 גהנמו אריק אדחו הברת ינאמ בש יביאכ והלוכד
 ותוא ןיחרממ כ"חאו דגב לש תלטמ לע ןתנהל ולא
 ט"דסב ג'הר לש ונושל ןאכ דע ה"יחא] .יהכמה לע
 ,וניברד 'נשיל לבא ןי חי ג מ כ"חאו w^ םשו ט"יד
 ינשיל g^ ןכו רתוי קייודמ ,םש ^55 ש"רב ה"כו
 .תינלפסיאה תא חר טמ ה Ty ז"פסלק תבש 'וריב
 תא םדא rop אל xy voy "n 'וריע 'וריבו
 תבשב חרממהו חורימ ידיל אבי אלש תינלפסיאה
 ביהי ד"ע /D ב"פ y "Uy — .םימעפ 'ב םשו 'כו
 ביהי ג"ע vus ז"טפר 'ומבי 'רי .אתינלפסא הילע
 mb av .סניקסרא ע"ייע .היריחנ לע ינלפסא
 טוטרמסד [ינלפס ל"צ] ינלפיס בהי vy 353 ייאלכ
 אדח לע ןתיכד טוטרמסד ינלפסו אדח לע רמעד
 ! טוטרמד ינלפיס 'טרק 'דבו 'מאטיז 'ופד סרג ךכ)
 T^  .(ינילפס 'עב ^v ןמקל סרג ןכו .אוה ס"טו
 רושמ תינלפפא השועה Ty ror Yes 'לרע

boomכו '. een porיפלו יננח ה"ד א"נפר םילהת  
 יתבר 'תקיספ .הלורג תינלפסיא ןת הלודג הכמהש
 [תינלפסא ל"צ] םינלפסא םהל ןתנ ד'מפ הבוש 'פ
 הילע ןתונ ב'פ םילכ מ"ב 'תפסות : ץובקהו
 תינילפטסא :םיאלכ ףוס 'תפסותבו ,'כו תואינלפסיא
 אתפסות י"כב כ"חא יתאצמ ןכו תינלפסיא ל"צ]

"yהייטרו 'מגולמ [.'פ רצ מ"קוצ  Psםושמ ןהב  
 דגב לע טשפנ רוזמ ימורו י"לב p^ ב"א) .[םיאלכ
 ןינלפפא ומש רשא לוחט תרוצ ומכ ךוראו רצ

.[Milz, ez, splen]ודיפב (' םירפס תצקב 'גרתו  

 ,(אתינלפסא inb mes 675 55 בויא) עוש םהל
 איה לבא ב"רה ינפלמ האציש הגגשכ הזו ה"יחא]
 תשובחתוהייטרהמעטו ,ונחכוהכ 'ירוסו'ינוי תלמ
 C ל"נה יינויצל ב"ערו ם"במרו ,ש"רו ,י"שריפ ןכו
 םג הרואכל ב'ער לש b" לע ב"ירגה השקהש המו
 אלפו ב'ער ךלה ויתובקעבש השק ם'במרה 'יפל
 .[ךיראהל מ"כאו ב"שלפהב ןואגה יניעמ הז םלענש

vns "y (!ךה לייירהמ לש  yס"טו אתיעלפסא ג'יונבו . aonםייסמ ןכו )?  p'nyליר .ארטסאלפ ביינש  Pflaster2  

"Eh 373 היה איפסומ ןימינב 7 ברהש עודיו (+ .שייע :ז"נק מ'יעב שרופמו אבוה אטוז ע''דסב רופיסה כי'ג יייעו e 

 דרפס ישרוגממ

 חפק |

wr 

c 
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 ,Rüster 00982046, 9 דחא ץע י"לב) ןּומדְנָפְסַא | אימפא דבלמו aencs ל"צ םהינשבו .אימפס)

(nwאצמנ ' Tyםירה> םראב אימפא ריע  homיל .וחקיוב ונדמלי תדגהב  
mSרבעמ לע התנוכתו ג ה  meה"כ ה"יחא] .ןומדניפסא רהדת ןיטלא שורב 'מורת | דצב  

 "סופדו י"כ ראשבו 'שמא m" ד"ל י"כב ןוכנב | איהו אימפפא 'בתכנ תאז אימפא םגו הלש- וז
S'BEDRORUMס"ט אוהו 'ד תחת ש"ירב | .אימטופסא ע"ייע ר"ב לש היתורבחו  "minmיא 'מורת שיר " 

 ,וזרא ןימ י"לב p^ ב'א) I] זומרנ ופסא | אכהל וניתאד אתשה לבא ,אימטופסמ סרוג 93
 C ןיִנָּפְסַאָה pp ; Spanier, Hispanus) 'ÓBDN | אימטופסמב vy התיהש אימפא 5^5 אימפסא

"n8הרשי  vy Toy aenארקנה גדה ר"לב רכזנ הז זוחמ וא תאז  spanische Makrele 
 הונשנש תיבח 'פב תבשב colias hispanus) | רב 'תולג שיר קחצי םש 'יאש :ו'טק 23"

 פיד יייע ימ ייכב [mot ןשיה חילמה ןמ ץוח Cn'3P | אימפסאל א ב ט רו ק מ ליזאק הוה יביב ברד הית
 [פילוקו .ל"צ] (פוליקו)  [חילממ ייסופרבו : ג'עק תבש | הוה יביב ברד היתחא רב קחצי םתהמ וחלש בומש

bsאימפסאל .אבטרוקמ  rowsןירישכמבו .ןינפסאה | ןנישייח ימ  'bהלעמה  Y5)דוהי 'ר (ג'מ ' 
 פילוקו אפוקב אבה ירצמה גדו תיתלא תכיתח 'מוא | ותינעמל ךיראה vow ןואגהו .'כו אל וא קחצי יות
 ןיאד]'מגב הריכ'פבו .הרהט תקזחב ולא ירהןינפסאה | בישמ קשי םיתפשו rop מ"עב הזה רבדה ןינענ
 תבשב תויהל לחש "p ג'רבו +. טיל (nx [ןינתונ | הארי ודקדקב חומ שיש n^ לכ יכ םיחוכנ יב

 אינפסאה תומוקבש גד ןינפסאה סילוק 'יפ ,(:ז'טהציב) | 'יברעבו Corduba Ty תויהל א"א אבטרוק ריעש"
 שדקה !bx [ by ] טיובשלא ע"לב ומשו | ימעטמ Spanien אימפסא תכלממבהתיהש 85

 ןנירמארכ היפוכ ןנבר 'שלבו[אטבש ע"ייע] אטוביש | ארטרק ל"צש ותרעשה םג לבא .ש"יע bn וג
 ג"הרו ר"ב ^y י"כב [mc אתררמ C55 ייחספ) | ל"צ אבטרוקש נ"לו aen 'קוחד אבטרוק תא
 ע"ייעו אתרירמ 'יסופדבו 'יחספל י"שרו ח"ל ט"דסב | תכלממב vy. lopjusvá = Korduene (* אנו

UNS 2"איפוכד ]^ רמ | .אימטופוסמ לש ונופצב איה אינימראו , w^בתכ ה"יחא] .אנינוט אוהש  
 ילב איפוכ b" : ןינפסיאה Db 5n םש ג'הר | ינטרוק ריעמ ךלה (*יביב ברד היתחא רב קש

 אוה איפוכש 'שרפמו איפוכד אתררמ רמאדכ ןנכר | ,ז"'לפ סואיססק ויד םגו ,אימטופוסמב אימפא
ppרסיקש ונל . ovesסילוק אוהו אטובש | ואבצ רש חלש  puerumו רמ 'עבו .ל"כע ' 

DYCINONÜריעל  nnb)ינטרוק  Gordyeneיפ איפוכד אתררמ וניבר בתכ | שובכל ' mbומשש גר לש  
 .ל"כע ןינפסאה סיילוק אוהו אטוביש אוהו איפוכ | Tom עסנ שוביכ רחאלו ותלשממ nnn ראה"
 םשב ןכ בתכש תואב ^ms b? m ירבד ןה jm | לולסמ ךרדש mie הארנ .אימטופופמ ץראב %

 הארנ ןכו .ז"פד ייחספל ייפ y" רמואש ימ שי | שובישמו .אימפאל ל"צ אימפסאל ינטרוקמ
 ןלוכי תחת סרגש :ט"פד ח"לה ד"פ ipn "wb" | ינש שוביש אצי אימפא תחת אימפסא .תל8"

 : ה"מק תבש ילבב לש "ןינפסיאה en ipe ץוח ורזח | םכחתמ רפוס תנוכו יבטרוק + ינטרוק תחת
 .אטוביש ארקנה גדה ןמ ץוח ןהמע ורזח םהלוכ ל'זכ | ץראל הבשחש אימפסא תלמ ey התוושהל הת
 םירהה לע 'פ יתבר 'כיא אתחיתפ ףוסב אוה ןכו | תחת דחכא אל לבא .הכותב ריע יבטרוקו דפ"
 ורזחשכו (ר"כיא םשב א"פר זמר 'ימרי 'קליב אבוה) | ע'ייעו :איכ .יז emo אתינדרוק יטיח תחתש ינושל"

POא"פ "יחספ 'וריה רג  vnז"כד  yתקיספבו .אטוביש ומשש דחא גדמץוח םהמעורזח | םיטיח ' 
 ארקנה גדה jb ץוח 'יא : ד"יקד והימרי ירבד כ'רד | וינבטרק ןאכש ל"י לבא ,רבדמב תו ג ב ₪
 ם"במרה b" ןכו .אטוביש ןינפפאה [םילוק ל"צ] | הלמ תפסוהמ םנ חכומכ אוה זלה ריע םש ןמ

 דואמ ךר ורועו םיגד ןימ ןינפסאה םילוקו ןירישכמל | 'יפו p: 52 yos רזגנ vob לבא 33108
 .ל"כע אטובשלא ול ןירוקו ברעמב ונלצא עדונו | ow] ןיחמוצ 'ולכ רבדמב םיחנומו םיקרזנה 8

EX tn 

ytובארטש התנוכת לעו הילע  bתעכ 23 הארקנו וייט יה סואימילתפ ;^ יב  y Phamiaדצ ל"הד שייירהמ  

 ךרכ ירגאיג טרעננאמ y" )* .ויכש איפאגראיג רעיוביינו ריפש ren ףיזרהמ ע"מב לאוי םכחה ברה y" דיל 8
nap mהזו (+ .ךליאו ס'ק רצ םשו (* .ךליאו  penהלוג שאר היה אלש יוניכ קר  "yiשייארה יבושת  "Dינ  

perרילב ארקנה הז גד לש דחא ןימו (* :טנק דצ םלשה  scomberשייאלב אוהו  Makreleדי לע עסנו ךלה  mn 
 .ף צ ק כ םימה ינפ הארמ תוציבה בורמו םימה vb לע ויתוציב םש ליטהל א ' כ 5 מ א דע תינופצ תפרצו אינטירב '

 b/53 ^b איפוכ ראותמ םגו אימפסא ףוח די לע ול ךלה ףלח רשאב ןיגפסאה ראותמש הז גד לש יוניכ ןיבג התעמו =
 רתוי bs "bm הזו ונרמאש ומכ םימה ינפ לע תולטומה תוציב בורמ ףצק הארמכ אמיד אתוזה רשאב ף'צ ק

moיודלותב ןהאזיועל יכחה ברה לש ושוריפמ ולבקל  nenaש'ע .ג'גר דצ . 
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 = .םש Uy" ןיספופיא תחת ס'ט ןיסופסא *
 ופיק אוהו ס'לב ה'כו) D'U"DEDN .סּונָאיִסּפְסא"

 ror i. Kaiser Vespasianus) עודיה "מור

 לעו עודיכ השככ סוטיט ונבו םילשוריל ריצה אוה
 א'ערת זמר ^r 'קליו ?or "להת שרדמ ןויכ הז
 וירכחו סונייספסא הז ^C^ s םילהת) םינב ועבשי

von 5^יטיטאדו טוטיט רמולכ וינב םה  s 
 ויבא ליחתהש המ עצב סוטיט יכ םידוהיל וריצהש
 ולוגס pp דגנ וינפ זיעה ןאיטימאדו סונאיספסא
 וונייספפפא לש סומלופ ד"י ,'ט 'טוס ,וניקלא

my)יישר  "mbרפיק סונייספסא »2 ןיטיג € זייצ  

 mox ויה 'פ יתבר 'כיא exe תלת הלע רצ אתא
 ולש היביוא סונאיספסא הז שארל הירצ ויה א'ד
 פונאיפפפא ףיקה numm םינש שלש סוטיט הז
 "ג'פ bus" 'וריבו םש אתחיתפבו .םילשורי תא
 ]1 סונאיספסא הלע (םהלוכו) ןלוכו ר"ע ג'עד
 אבשכו ד"פ | נ'רדבא | .ןבירחהו = (םונייספסא
 כו nnb רמא םילשורי תא בירחהל סונייספסא
 היתומוח דגנכ ןייורש םישנא סונייספסאל ויה םשו
 ₪ spp לוק :ז'נ ןיטיגבו .'כו םילשורי לש
 יקליב ןכו) 'כו ר ^n ב ךרכב גרהש רסיק סונייספסא
 פונייפפסא תחת "Du ל'צ (ו'טק זמר 'ודלות
 DU"DDDM השרפ 'פ ר"כיא 'דמב ןקתל Tx ןכו

coםירמוש בישוה  vm...ילועל םילאוש  
 םהל םירמוא ויהו םתא ימל םהל 'מואו םילגר
 9/3/51 יניירדא (יניירט ל"צ) יניכרט ינאיספסא
 IN בוד 'פ םשו .סונייספסא םוקמב סוניירדא ל"צ
 וז םירתסמב ירא סונאיספסא הז ברוא 277 א'ד
 שירו n'b יתקוחב ארפס .(םוניירט ל"צ) סוניכרט
 כו סונאיספסא ימיב םיתסאמ אל ר"תסא 'דמ
 ח'כש D^ וניזאה ירפס ,(רחא ןינעב שרד . איי .יליגמבו)

Cro peu "vy)וועיספסא לש ותשא ןב סוטיט  
 < כו תכורפה תא (v3 ק"הק תיבל סנכנ

 ges = ע'לבו oos = פ"לב) ןואירּוסּופיסֶא"
 ינע םגו Verwalter. קשמ ביפ

 וב ךל me ר"קיוב Unterhündler) רסרסו ןכוס
 Rr היכרב ר"א .. 078 12 היעשי) ןכוסה לא
 ה"נכ ןיאירסופסיא תימוק הנמתנו הלעו הוה ןינכס
 לעו הוה ינכיס ארהמ s^ א'צר זמר 'יעשי 'קליבו
 לילעב הארנ .םילשוריב סוכרפיאו סומוק הנמתנו
 חלמ םוקמב רפוס הזיא בתכ סוכרפיאו תלמש
 Ma pep 'עבו .הנורתפ תעידי ןורסחמ ונמשרש

wmהלעו היה ינכסנה ןמ  Dibp men» 
 לש תיתימא 'יג יפל nn םלשוריב ןואירוסופפא
 !"פדב ה"כוימלשוריב פ"טב 'יסופד ראשבו b'p י"כ
 (ןינכיס אדה ןמ 'יסופד 'אשבו ינכסנה ןמ ןוכנב םשו

^ 
h* 

 ב

m. 

wt - p 

 .רמו לכ ע"למ ינכסנש ל"נו ושריפ אל וניברו |!

 ₪ ו
mE UM ו 
l Pus ESPUMA LUE 

3BDN sp 
 ןינפסאה תיילוקו :ז"ט יציבמ עמשמ ןכ תמאבו

 ןתנש  pen voy'כו  DU "yאוה חילמ גד י"שר
pon voy ןינתונש אלא יח אוהש ומכ לכאנו ךרו 

 ו תחד ה ש : ה"מק 'ד תבש 'מב ןנתדכ ולושיב הזו
 מ "53 .ל"כע ותכאלמ רמג איה וז  ^Wהציבב

 ( on y"גה ןימח וילע ןתנש תחת (חיי
 ,ש"ארבו ף"ירב ה"כו וחידהש ל"צ ןחידהש
 ינימל ןינפסאה םילוקה תא תונמל ובשח םינומדקה

 סנוט םיארקנה םיגד  "Y) Thunfisehרובעבו (וכרע
 =םילוק ארקנ י"לב םג הז  pb xoXMacסנוט גד

 « v.ט'ל תבשב י"שר לשו ךורעב א"י לש תעד
 ה"פס ר"בה ןוויכ ןינפסאה סילוק םיגד לע ילואו
 גהונב ט"פ ר"מש ןיבנ ןכו .'ב אימפסא ע"יע

 ןיכירצש םוקמל 'יטמקרפ 'יכילומ א'נב םלועבש
 (םולכ ל'צ) רמולכ הל  Deaeאימפסאל סיירומ

 .וכעל םיגדו  yp.[םירמ 'עו 'א ןמא

 DU "y אינספא תחת ס'ט אָיְנַפְסֶא*

 rother המודא הרוגח ND'3bDN פ"לב 'יפ) קיִנּפְסַא
Ledergurtי"למ רזכנו  Qotwxócםודא ) 

 ומוגרת .(א'י וחיי יב .לאומש) תחא הרוגחו «sp הרשע
'Preowאזכ יב לאומש השדח רונח אוהו .אדח  

sק"העב ה"כ .ה"יחא] .אתדח יקינפסיא םוגרת  

 ברח רוגח 'גרת ןכו .'גרתה רפח ךורעה יסופדבו
 ana .אזרזמ ברח יקינפסא 0n) 'כ יב לאומש)
 יד היקינפפאב 'גרת ('ה יב יא ייכלמ) וינתמב רשא
 םימדאמ תורועמ הרוגח ס"לב הלמה 'יפ .היצרחב
 ילע רב "ייע Ws) המעטו ונמשרש י"למ רזננו
 :TP Uy ט"ל דצ ןאמפאה םכחה רואל ואיצוה

 .[ח"צ s/n ר"טב ז"מיר

i למ »3« אָּתְספְסִא פ'לב" NDDBD'N 
Luzern ארקנה המהב לכאמ = cd 

  6'מגב אימד רקב תפרכ ^25 ע"לב ונממו
 אל 'פב תומאבד  «gmב'ב)   €2תקזחד ג'רבו

 יחרי אתלתב יריפ אתלת הלכא € ח"כ טש) םיתבה
 י"שריפ ןכו] המהב לכאמ א תספסא 'יפ .אתספסא ןוגכ

farrago 53— 3** 3 p [ל"צ se ח"כ ב"ב :] ז"עלבו 
 .לע רוש «ny םא 'גרת ןכו Futter, forrágio] ט"יאלב
 הזני w^ ונינפל ה"יחא] «ny ה 'ו בוי ולילב
 ה"יחא] .היתספסא לע ארות |הזנ 'עב un" ןכו
 bep ע"ייע אתספסא לוטק : א"כק 'ומביב ה"נכו
 Uy .לתפ ע"ייע אתספסאד אליתפ .'כ ק"ב .'א
 אתספסאד ארזיב ג"צ'דהנס .אתספסאד אחשמ :ח"כ
 ר"טב ז"ימרו ונחכוהכ איה פ"ל הלמו .'א רזב ע"ייע
 הספספ אוקנ ע"לבו כ"חמב הזב העט ו"כ ,'ב

^b "nאוה אספספו . . 'ה 'ב 'יאלכל ם"במרה  
 .(ימגב אתספסא ארקנה
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p»תלמו  wee  )כצ"ל( psvosbRומקו (ינש ירת יב ,יה רחפא) ךלמה תוארכ יהיו 'גרת | דיגנ י"לב  
«oes ירוטלקפסא 

 יעצמאה י"לבו speeulans 1/53( אָיְרְלְקפְסַא
 ןבא NY הָקגטְָסַפ1ִַּא 6%

 םירפס שי (תונולח םוקמב הב ןישמתשמה הפוקש
 pen ה"יחא] .ךמפ 'עב אוהו אירלקפס ןהב בותכש
 ף'לאב 'יא ונינפלו :ה"מ 'כוסו יִב 'ל יילכ וניבר איבה
 אירלקפסיאב ילכתסמד iru 'הנפב ה"כו אירלקפסא
 .הריאמ 'ניאש אירלקפסיאב ילכתסמד אה הריאמה
 ,םירצמב ורבפש איולקפפאב הארש א'צפ ר"'ב
 אירלקפסא ךותמ ואר םיאיכנה לכ א'פ ר'קיו
 .תחצחוצמ אירלקפסא ךותמ האר השמ . . תכלכולמ
 השמו םיאור םיאיבגה ויה תוירלקפסא 'ט ךותמ םשו
 xm 'גרת ב"א) .[תחא אירלקפסיא ךותמ האר

 .(אירלקפסאו אבהר )^ .חיכ בויא) תיכוכזו

 -ansehnlich, spe ר"למ ב"ר תעדל) ןיִסיקָּפְסַא א

Y DS 8ייא)  O^ןיסיקפסיא היה הז ןכוממ  
 "יא ידמב ה"יחא] .(בושחו דבכנ 3/53 'יפ םלוכבש
 התיהש םלוכבש ןיטיסקפסיא היה הז ןכוממ
 ה"מ ורמא ןיכירצ ויהש המ לכ ןהל תנקתמ ותשא
 חבזמה תא ךינפל po ימ ןכוממ . . ה"בקה ינפל
 םהלו ןחלוש החנמ וגיכה םולכ איינ ףלא זמר 'תסא יקליבו)

 לע pz 'שלמ ןכוממ שרדש הארנ ,(ךינפל םינפה
 leutselig 09% NY ןיסקיטיפסיא סורגל ל"נ ןכ

freundlichבל בוטו יוצר תרחואמה י"לב הנורתפ  
 vortrefflieh, adspectatus Y5 אוהש ל"י וא לכל

"bןכוממ תמאבו דבכנו בושה  hervorragende) 

(Grósse — mahmahanלודג :ותארוה תירטקב 'לב  

 .[('א'מב ונחכוהכ םלוכבש בושחו

 .יטפקסא y'"y יטספרקפסא*

"IBDN06% י"לב ומכ ריִפְסֶא פ"לב רופסא =)  
Cohorte, Legion, gewisse Anzahl Schwer- 

^T] מגב קלחב' «ques דוע "Up bewaffneter 
 רבדמבכ) םיתכ דימ םיצו +. י"ק ידהנפ) תוטוידה 0/3

  02םיצייאמ [ senא"עשת זמר קלב'קליבו 'דהנסב
[D^ אל תלמו רפסא ןויגל אל בר רמא 'יא םשו 

 ןובל "יא 'דהנפב ה"יחא] .רפסא ןיכל בר רמא
 י"כב ןוכנב לבא .ןיבל 'ורעה יסופדבו " a,ב'ה

 ןיכל ךועב עמשמ ןכו ר"פד 'עב | ה'כו גג
 ןיכל ארקנ םיצ תוכלמ ותוא 'יפ .[ךולכל 'ע רחא

 תובושתבו .ופסא  ^bןויגל אלא אוה ךכ אל
 אוה ךכ אל ר"פד 'עבו ד"ל ,ו'ו י"כב ה"כ] רופפא

  pr5וופפא ןיניל אלא 'ישדח 'יפופדבו רופסא

wy (iיר םכחה רואל איצוה (תינש הנש אייכ ימונ) גנוטייצלוש -- עדניימעג עימב ירמאמ  qniרעשיפ . 
. 

  Reתנצנצ י"רתו ( vnתומש יא  ro.אקפסיא (גיל |

 ו

 ורועישו ;ריע יכרצ לכ קשי ודי לע רשא
 תיבה לע ץעוי קר ןכוסה mov היה ה וז
 אלולו .םילשורי לכ לע mum דיקפ הנמתנ ףופבל

 'שבושמ ןואירוסופסא תלמשרמואיתייחאניפתסי
Tרוופת .רבסט .ארוסט ומכ אוהו ןואירוסמסא  

 ןואירוסטסא סמוקו .רצ ו א י"לכ (הלאה םיכרעהייי
 אא י"לב ארבסותלא py ןואירוסטלא רשפא

by  ממונה Schatzmeister 5 06תווצואה  
^vםימוק ). emןמ רצוא ומעט ןכוסש ןוכנ הז  

 היה אנבשו .אסנרפ ןתנוי 'גרת ןכו תונכסמ יי
 לע רשאו הזו mpm ךלמה תיבב רצואו די
 pi ^b "y ךלמה תיב לע הנוממש ליו תו

quoתיב וא םילשוריבש רצואה לע הנמתנ  
 ל"נח קוספב p^r י"שר b "yp '"pr" | .שדקמז
 ז"מירו vp לש .ינכס תלמ רחא pays ושריפש

 ,הלמה שוריפב הגש ג"כק א'ח ר"טב

 ל

 י"למ mepow ס"לב תוכופה תויתואב)
 Pokal, Trinkgefüss) עיבגו סוכ 6% /

b Bןיטיגד  C7")הוה הישאי רב יחא 'ר  
 לש mox ^b .אעדרהנב אפסכד אקפסוא היל

 אקפסא תלמו תיחולצ 'גרתכ w^ ונינפל ה
 'ירוסו י"לב ומעטו 'יגה רקיע הזו אפקפא 182.7
 b ,ה'כ mew עיבג 'ירוס 'טישפה 'גרת ןכו עב

 .[אסג 'ע «m "ייעו .ד"ל !

 .יטפסא ע"ייע ס"ט יטקפםיא

Yר"לב 'יפ) אָלּוקְפְס -אָלּוקיַפַ  spiculumטבש  
x 

 וא QRuthe, Stachel ןכרדו רפומ 1

 ו"טפ 70 (שנוע .D supplicium^ תויתוא ךפיהב
 (y ןיתפסא ושע רמואו םידבע הנוק אוהש 373

ba 02ועמשי ודומי םאש ל"א ךכ המל  
 ,'כו םנהיג ינא ארוב ה"בקה sew 12 אלוקיפפא"

 הרוגש הלמהו .אלקפס w^ הרש ייח פ"ד 8 1
 .םש ב'ר 'יפו לקפס 'עו 'ז סמד ע'ייע ל'זח ₪

ws 3וא לקמ המעטו ונמשרש 'ימור הלמ  
 .שנוע p^ תרחא 'ימור הלמ וא ןכרד

speculator y 523 ארטלָקּופסא ס"לב) רּוטֶלק ON. 

Spion, 600) 700p יעצמאה י"לבו 

 'רופמו רוטלוקיפס ןהב בותכש 'ירפס שי
 לבא .ח"ק תבש וניכר ןייצ םשו ה'יחא] .ךטס 'ענ
 ר"מבו .רוטלקפסא 'מ "521 רוטילקפסא "יא 138%

pu puaב'א) .[ולש רוטלקפסיאל סלקמ  

" 



 נמה mae אבי ומוקמ לע לכה הזבו .י מ ור י"ע
3s | 

À D nere pis רי םם RD *BDN 7E 
  Saphir— = 0%פ"לבו '

 Lasursein עיקרה הארמכ ?na ןבאו םימש ונינע
(G. himmelblauer Farbeוידי לע 'גרת  arisבז  

 רופסא by (ףילג 'ינפל) קיקח ילתפנ 0^ n שיהש)
 ל'נ וז ןבא לע הקיקחה m" הייחא] ,(ריפס ^5
 'נו ילתפנ (א'כ יטימ תישארב) ארקמ ןושלמ קוידמ
 ןושל by לפונ ןשל "sew .ר פ ש ירמא ןתנה
 פיל ב המעטש ר ה פ 0 פ"למ התוא ינא רזוגו ,רפסא
 om" םימש הארממ ןבא 'מולכ ם י מ ש שראוצוהו
 םינכא ןמ ("םימשה םינומדקה םייסרפה תעדלו תלכת

bn bpםימשו ,רקי ןבא פ"לב (םימש ?) ןמסאו , 
 םימשה םצעכו ^ bb ה תנבל vp אצמנ ןכו

mee)ןכו 0 )"3  rpm?עיקול לעממו 0"כ ,'א .. 

 רשקמו המדמ C סואינילפ ןכו רי פ b j28 הארמכ
 : . !web םימש הארמ

p Spargeltrank [eine Art) D33?BDN 

| poctoz יורו י"לב E 

  asparagusרדונה 'פב םירדנב (ָק- || יפו ע"לב ,
 לשובמה ןמ  Cx-[רופ א ל'צ] (רתומ) .בורכה ןמ

E גבו .בורכב רתומ סוגרפסאה ןמ ,סוגרפסאב' 
 ''ק) ייחספ יברע 'פב ול ותחפי  Cןרמצמ סוגרפסא
 ,ףרטצמ ןיא הל ירמאו  vemולכאש השלשר

myn יסופד לכבו יוכרבב n2] השש ר"ת GN mas» 

 ונממו ייל שבתשנו יו בתכנ היה הלחתב קפס ילבו הרשע

 ןיתוש ps סוגרפסאב ורמאנ םירבד [השש ליצו הרשע
 oven ופוג סוגרפסא ל'ז ג'הר 'יפ .'וכו גוזמ ותוא
 .סוגרפסא ותוא ןירוקו ןייב ותוא ןירוש vm בורכ
 pai והתושש רמולכ רקב לש ןיי סוגרפסא י"לבו
 .[ייחספב םש תוגוז ןינעב bo] bs ינה ןואגה רמאו
 היב יגיהנ wm ןי ק יז מ תנכס םושמ היב ןרימאד
 E ולאשו ,אנדיע אוהה יכ ישיפנ אל אתשהו
 / 'וכרב 'ייעו ול א ש sen ע"דשבו ר"פדב ה"כ]
 :n pov 'פד םינומדק ג'התב תאבוה הבושתהו

 יה ארכישדב אה ארמחדב אה ינשמו תפב וכמוס
 וירחא (p ארכישדב והיינימ יהו ארמחדב והיינימ
 .יעב והיינימ יה הקול וירחא קר אל sunm הקול
 :לשו ןייב ונימב וכמוס ןיי לש סוגרפסא ,הקיקר

 = םּוגְרפְסִא — BON" בצק

 oam ונימב וכמוס םימכח ורמאש םסוגרפסא [:'ג

 ןויגל אל םש 'קליבו ןויגל רפסא אלא ה"עבו
 םיימור לש הנחמ [רפסא ןויגל אלא ל"צו רפסא
 ,ןידבעשמ ךליאו ןאכמ ןיגרוהו רושא דע ןיאבש

iw)רפסמ י"לב ^5  prrלש המחלמ ןשנאמ  
 תולמב 'א ןינעהו [legio] ןויגל 'ימור 'לבו םיימור
 ה"יחא] ]0 רטפ ע"ייע] ןיריטפ ילייפ ומכ תולופכ
 דבל אלו תולופכ תולמב דחא ןינעש ג"עפל םגו
 6 יכו ןויגל an^ םשש תובושת לש אנשילב
 ע"לב ה תארוהו ןיכל 'יגהש אמק אנשילל ףא
 hs ,דחא idu הצבקנ המחלמ ישנאמ אבצ
 יולהעפבו גלי! פ"לב כ"ג (הרשיה "יג ןכ) רופסא
 אבר אלו) ברו .המחלמ ילעב לש תולייחע! לי!
 םגרתל ונידי לאל שיש ל"מק הבוט הצע (ק"העכ
 .רופפא פ'ל vy וא ןיכל yb י'ע וא px תלמ
 ייברע ny pon לש אנשילא יאדוב לבבב יחש גרו
 הניאש 'ימור ow "נוי אנשילא אלו ןוויכ 'יסרפו
 (pow) תובושת לש 'יגו b^ לבא .םעה יפב הרוגש

qbררגנ "יג  ^b nyאמק  אנשילב וניבר לש  
 ('תוכלמה 'תוא לש ומש ךכ 'יפי ודצב בתכנש
 'טישפה 'גרת ןכו ןוויכ legio ימור mobs יאדוב
 ןיכל ברד אנשילב ןקתל שי sey aub םיצ
 וא (ןיכל) ע'לב רמול תיצר םא 'מולכ רופסא וא
 וא רופסא תובושת לש אנשילבו .(רופסא) פ"לב
 םיצו ולש ע"רתב קיתעה ןואג הידעס וניברו .ןויגל
 %\2!223] פרבק הסרפ ןמ ןימארדלאו :םיתכ דימ

Qeהעיססב ואב 'יפ .[(ע5 1  np?ףוח ןמ  
 יתיוח (' DB" 'קתעה לע ירפסבו (Cypern) סרבק

ny?אילטיאו ימור וא םיתכ תארוהש םינומדקה  
 «rp ןב apr 'רו הטאנלוו סולקנוא ומגרת ןכו)
 (nw והיתתמ ןב ףסוי תעד ןכו .סרבק וא (פוואט
 nb ^ יישארב לע "יפב סומינארעיהו CR יו א
 הקד העיספב ואב b^ ןימארדלאו ג"סר קיתעהש
 ןיכל שרדו בר לש 'יפה תובקעב ךלהש התע ל"נ
 העיספב ךלה s Ole" ןאנל ע'לב jm ןיגל וא
 רוא הארנ ג'סר לש "פבו .המחכ רורב הזו הקד
 יאה p" רפסא תלמ שרפל לכונ קדצבש ריהב

Cyprus, 0706 Dexםיתכ . . . םיצ 35«  

sinוא סורפצ לש אבצ "פ רפסא ןיכל  
 אלא אוה ךכ אל תובושתה 'יפלו ;םוופס
 לש הנחמ ('מולכ) ןויגל אוה ...mni םיצ
 םינומדקה ישוריפכ ואב םישוריפה ינשו ,םיימור
 וא סור פס y" םיתכ שרפנ וא רמול יתיצר ל"נה

4 

 qa "an יקיע יכ יתיאר םולה nan רפסא ן ו ב י ל ןינעב םש ישוריפ ןמ רזוח cow התעמו .ךליאו ביכר דצ יייע )!
"y (*גימד ע"מ  wnלעגעיפש יחהמ אטסיפא תקתעה .ד'יר ,יב סרילואוו לש פימע ;ביינר  xmיטפוי ןמ"ל דצ  , 

 ft % .טחל ,ז"ל im» (3: n יסקילדניצ
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 המחלמ ילעב יכרצ (pom  תואושמה לע הנוממ
sovיפב י"שר ןויכ הזלו .ריעל אבצ רש םדוק ' 

 ול םיניכמה ויתרש מ ליח :הידיד אוורפסיא
 צ"לב ד'פלו .ש"יינריה ז'על 'לב הדועס יכרוצ

[Ordner, arrangeur 

"93! spartum. v'b3 לכחו ub ^b) ןטיִרָפְסֶא 
  (Seil, Strick, a7: Xocovהיהת תאז ר"קיוב

 עדו «n^nWN].0^5 אפראו 'ה ינאפר 'שרפ תרות

 'שרפהו אסראו 'ה ינאפר םייס ז"טפ ף ו ם ונינפלש

 היה וניבר ינפל לבא .ואובת יכ תלחתמ האבה

"onימרי) אפראו 'ה ינאפר " d^15 אלו 3^ ^ 

 לש חסונמ אוהש אפרנו 'ה ונאפר םיסופד לש

 'שרפו ז"טפ כ'או ז"ט 'שרפ לש ךשמהמ (ע"שה

 "i לח 'עמ היארו .תחא 'שרפל תוקובד ויה ז"
 עקש 'עבו היהת תאזב 'ה ינאפר 'שרפ וניבר ןייצש

 [אמגטסרפ 'ע דוע 'ייעו ינאפר 'שרפ היהת תאז

 ,הבע תחא העמו הקד תחא העמ הווט וז השא

 תחת w. vpn^ ח'תח זמר ג"ע 'ילהת 'קליב ה"כו]

 תאזה השא ג'ע 'מזמ 'ילהת 'דמבו ה פ מ העמ

 ולא [אסועמ תחאו תפטוקמ nns הוטמב הווט
 ,'ה בצ 'עב ה"כו] ןטירפסיאל ולאו תוניעלו ןיביצל

vousןוטילפפיאל ולאו  תונועל םוביצה ולא . 
 ןיטיפסיאל ולאו תונעלו םיתיכצל ולא םש 'קליבו
 תוניעו ןיביצ .mw תולמו sn ס"ט םהינשבו

 ןרוקמש ל"נ ,(תונועלו פ"דשבו) 'יסבו 'מא 03 יפל

 ם"ימו ת"יבו Faden 070.09 י"לב איה ןיביצ יכ ייל

 ;ש"יע ןינוא ומכ Faser— ivíoy. m»y ; זיפלחתמ

 העמ הושש ןיטוחמ ל"רהעממ הווט השא : ורועישו

 תחא הווטו הוטמ וא הפמ תחת ס"ט אוהש 5^ וא

 ר'לב b^ ב"א) .[םירתימל תחאו ןיטוחל mss קד
 ,(רתימו לבח

 טועיממ .לולחו ןטק עבטמ 'פו (y/bs ^p יִרָּפְסַא
 עבטמה ארקנ אטסיפאדניצבו !Jo רקיה

 20000 'ורו 'צמאה י"לב דוע yt acperenó" אוהה
(zy oov À£uAOY = Weisspfennig "B asprum— 

 'ר 02( תוידעד ק"פבו )972 ב"פב ינש רשעמב

 'הל poni ףסכה b" .ףסכ ירפסא 'ד רמוא ןופרט

 ש"מל ב'ערו ש"מל ש'ר yy" י"כב ה'כ] םיקלח

 [אוה ס"טו םיקלח 'חל w^ ךורעה יסופדבו תוידעו

 ה"כ] ירבצא רמא יאה ברו ירפסא וארקנ םיקלח 'ד

a^ v.ר"פד ג'ג , wmתוכיתח < ע'ל  

 M" 'יסופדבו .המודכו לזרב ,םינבא לש תונטק

 ס"ד "ייע ירטצא N^ ש"מ 'מ י"כו ר"ב י"כבו ,ירפצא

 י"כבו ה"יחא] .ףסכ לש תוכיתח im poss [ר"כד

 שיש רבד אישק "ינימ 'ד : ל"הזב yn םייסמ ב'ה

 הרוצ וילע ןיא ףסכ לש תכיתחו ןניעב הרוצ וילע

n2 cQ 

"óBDN — םּוגְרפְסַא גצק 

 הקול וירחא "pj לש סוגרפסא nea וכמוס רכש

bp»וירחא קר אל רכש : np?ה"נכו ה"יחא]  

 תא בנקל וטקלש בורכ דפו יאמד אתפסותב

 סוגרפסיא .'ע 'ישודיק ,'כו ךילשהלו ובש סוגרפסאה

 הקשמ ר"לב ייפ ב"א) .[קפנא 'ע y"" ןנבר הוירקד

 .(רפעכ הקד רשא דע הנוחט האופו םע ברועמ

 הארנ ₪" ה" סואינילפ ירבדמ py היוחא]

 הקשמ ןימ םיבשע ראשו ענענ םע ברועמ סוגרפסאש

 תוערה תוחילה קירהל ליעומו aen האופר לש

 קיזמ הברה התש םאו םייעמ ינב תא לשלשלו
 םש 'וכרבב ןנירמאש המ הזו םד ןיתשמו ףוגה תא

 Dei» לכל השק ונממ רכתשמהו

 יפו «v אָלְגְרַפְסַא פילבנ ןיִלגְרּפְסֶא מ
^b . ==;600818016 ןישיבח  

^v (Aopfel, Quittenbirneםיאלכ 'רב  N^)דילה  

Gras1385 ה"יחא] .(ןילגרפסא יסוי ר"א ןישירפ  

 TTD הארנכ .איה D'b ןיגלרפסא הנוי ר"א 'יא

 םשו 'כו ןילגרפסיא ןישירפה ד"ע ח"מד א"פ 'רשעמ

 ש"והו שירפ 'עב ןתנ 'ר ינפל לבא יש » ייל

 ןכו "D" ^ ןאכ םג Dvon ^w' ו'מ א"ם ןיצקוע

pyב"רכ "יאלכב ]. ^pןישובח 'משי 'לב  TNינא  

 pow יניאו vos ןכ ארקנה ירפ ןישירפש רמוא

 וילגר רפע ךוחלל םיאדכ ונא ןיאש אנת ירבד לע

 םשוריפו םנינע ופלחוהש ne לש תומש שי ךא

 ר"לב ארקנה ירפ םש יסוי 'ר ןמזב ןילגרפסא ילואו

 21^ לפכ םשו ה"יחא] .שירפ ע"יע שורויפ

 אלש ינפל המיתה ןמ לבא .ש"ייע ןאכ ומכ ורובד

 אוה שירפ םעט יכ ותומכ ןשלבו לודנ םדא עדי

 ! Quittenbirne, pyrus Cydonia א'נאדיצ סוריפ ר"לב

 «nb ושוריפב 'וריב יסוי 'ר תעד כ"נ תמאב הזו

 שירפ ןליא ןימ ךל pss ןישירפ qe ארקנ

 רמולכ zy דבלב m ןימ אלא  ארירקל

 ךרד ןיאש לושיב אלב ןלכאל םדאה לוכי וניאש

 לגרפסאו Quitte שובח ירפ אוהו יח םתוא לכאל א''ב

 אינאדיצ סוריפ ל"ר .סוריפ וא ןישיבח ע'לב שממ

 ןיצקועב ם"במרה 'יפ ןכו שירפ ןנברד אנשילב אוחו

 .(לגרפסא ע"לב ןישירפו vo 'א

 Gepück תוכירכו תואושמה 2 פ"לב) הורָּפְסַא

 mum חלושמ Q9 pos ילוא וא

 ג'רב יתא ישילשב הידיד מ

 םע ולש (Gepüel) תואושמה («^b C^ תובותכד

oonרתוי 'יגה ק"העבו] ולש  pz)דיק פמהה  

 פ'ש לש 'יסופדבו ^Y דחב הורפסא ק"הע סרג ןכו
 הייחא] ns םוי וינפל םידקמ n^n] ינשב ךורעו

 הלעמ לש רָפְסָא ומכ איה הלמהש םירמוא םיבר

 | השוריפו ונמשרשכ 'יסרפ הלמ איה אלא איה אלו

à 
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 אוה ד'עפלו 430 85700%=וניבר תעדל) ןּורְפְסיא
(Krüizfiseh תערוצמ גד Ox» yb 

 ר"בב  (7) ymדחא םיגד ינש איבמ םימה וצרשי
qub ר"פדו ו"ו י"כב ה"יחא] ןורומ דחאו ןורפסא 

 י"כבו דחו  v5ןיריימ דח ר"ככו .ןורוומ ל"צו ןורזומ
 רוויח דחא א"ס .ימגבןושוקו [ןוופסא דחו
 ורסח םשו ר'פדו 35 ^ י"כב ה"כ] סיכל דחאו
 א'ם לעו :ר"בב "יא ןוכנבו ימגב ןירשוקו תולמ

 ש"יע סיכל 'עב וניבר ןויכ  ^bb'פדבו ,ר'פר 'יג
 דחא פ"טב יטשמא  senל"צו  wnוניבר םש בתכו

 ןורפסא 'עב ונשריפ ( zwב'ו לבא .אוה ןוכנו
 ןייע אלש רובעב ול עריא הזו "ויתאצמ אלוי גישה
 ר"יש ןואגהמ ןויצ ךה םלענש שוריחו ,י"כבו ר"פדב

 .ב'ס הרעה א'נד נ"רתב  b'יסופדב ^31 ךכ 'תיהש
 'קליה סרגש הממ רבדל היארו 3 לש םינושארה

[wn דחו םכוא דח ר"ב םשב 2^ זמר "ישארב 
  "bןורפסא י"לב ןבל  (eno)י"לב ןורומ

 ] =  [pxopóv, 000000(בימפ 53'4 ןכו ,ךושח

 ךשוח ןושל לפרמא  mes[לפרמא ע'ייע] הליפא
 לאוי) [הלפאו ךשח ל"צש ל"ג] (לפואו ךשוח) ומכ
 ,(ב'יכ ^ תומש ,הלפא ךשה ליי וא .ו"ט ,יא יינפצ ; יב ,יב

 רויח דחא א'פ ןושל םג הז 'יפ יפלו הייחא]
 התארוה םיכל 'חאו  cp moיאו ןורפסא 'א

 גש[9%% י"ל סיכל תלמו .רוחשו ןבל 'מולכ ןורומ
 "א .ז"כד ו"לה א'פ ייאלכ 'וריבו .םכואו רוחש

  cnsכ ל ד הינדואב רטקו טוח ^ Dאינדואכו
 מ"ב 'וריב "ייעו--אקוריד  son 35לש תוזורחמ

 .[זירכהל בייח דחא םיכל וא דחא קרי ןכותבו םיגד
 ב'א)  ^p"מורו י"לב  pbןימכ ותרוצ אמט גד

(5/5 vy) ירמג 'שלבו םיינע לכאמ wm Dip 
 ע"ייע !אגונ ס"טב 'שמא 'פדב] אנונ רפש ארקנ

 י"לב ןורומו ['ב רפש  po "smךווא אמט גד
 לע ןויכ ב"ר ה"יחא] .(םיכלמ ןחלש לע הלוע קדו

 י"ל  Hammerfisch, 6000,דמונזהסת ה ל עו 5000

  Flussaalגדש 57 ןיאו  p cópxcaלודג גד
  "NDםדא עלובו םינינתה ןמ  mmךייש .ךאיהו

 לבא ! ימגב ןירשוק רמול  Tbע'ל אוהש הארנ
 יפלקש םעטמו תערוצמ גד ומשו גד ןימ ונחכוהשכ
 ,תערצכ ורוע הארנ םיניעל םירכינ םניא הזה גדה

 ב"ר תעדכ אוה ןורומו  .Aabםגש עודיו  mbןיא
 הז סושמו דואמ דע קולח ורועו םיחמצו םיפלק ול

 ינשש ל"רס  ybדחא ןיממ הלא םיגד  cnןכלע

 ןּורְפְסיִא — יִרְפְסַא

TUA P»5 יי יי וקר ו" ריס yY.ג  
3 7 . , -1 | 2 4 e 

 דצק

 אה ול השקש רפוס הזיא nma איהש ל"נ .ל"כע
 רבד לכ תוברל 'כו ףסכה תרצו :ז"מ מ"ב אינתד
 לש p^ ןינעבו .ןומיסא ע"ייעו mex וילע שיש
 ם"במרה םגו אוהו .םש תוידעל ד"באר p" הנשמה
 יהש ומלוהל השקו yb רפסא o (ow^ ש'מל
 v ybb pn ירניד m "nw" עלס bn ירפסא יקלח
 יישודיק Hb ב"ב אתפסות יייע) דחא רניד םה העמ

 ש"מל ב"ער | לבא ,(ר'ע mu | יישוריק m .ב"
 ץראב אוה עבטמו ירפסא 'ה ר ג י דה ש רבס 'וידעו

jmדעו  emmירפסא 'כ עלסה אצמנ ורפסא ול ןירוק  
 ףסכ ירפסא יד לע ונללחי רנידה ללחמ אוהשכו

 ]121 תשחנ דחא רפסאו

 ,ש"יע לגרפסא תחת ס'ט גלרפסא*

 Gewürz) םימשב 9:00 י"לב (np יקַמְרַפְסֶא

 תחת ילכ ןינתונד ['מגב] ןילישמ קרפב
 יקמרפסאב חכתשאד ארבכע אוהה C ייל הציב) ףלרה
 רבל הוקפאו היתיצוצב יהוטקנ והל רמא ישא 'רד
 . + יקמרפסא יב . + ; אתרבכע אוהה 'יא ונינפלו]
 . . ארבכע 'יא : א"כק תבש לבא .הוקפאו התיצוצב
 פ"ד יייע wu ^w ף"יר י"כבו 'כו יקמרפסיאב
 ,רבל nbn 'רסח םש םג לבא 'ג 'רעה :ט"מ הציב
 ל"צ] (ףוסב) תלכתה 'פבו .['ג x 'עב רסח ןכו
 בייח 6 ג'מ יוחנמ) רמא ריאמ 'ר היה Nn ['מגב
 ^M "30 יאנש «p לכב תוכרב האמ ךרבל םדא

G^האמ ךמעמ לאש ךיהלא 'ה ה מ לארשי התעו  
 ימויבו אתבשב] איוא 'רד הירב אייח בר .שממ
 ה"יחא] .ידגמו יקמרפסאב והל ילממו חרט ]35
 בקע 'קליב לבא ימקרפסיאב ס"טב N" 'מגב םשו
 שמ מ האמ mmm .יקמרפסיא ןוכנב ה"נתת זמר
 'מגב ןניא האמ ע"ייע האמ אלא המ ארקת לא וא
 יפלו .האמ היב ירק המ 'וחנמב י"שריפ ןכו ונלש
 pv וחלש uw« דע םיבר יפב לנוומש המ הז
 האמ אלא המ ת"א תבשל תודמעמ חסונב וסיפדהו
 וניברמ יכ םירפוסו םיקיתעמה ודב םבלמ אל יאדוב
 םרמע 23 רודיסב 'יגה יתיאר ןכו וז 'יג םדיל האב

p"שדחמ םפדנה  CDDךמס יתאצמו .ש"ע 'א  
 ט"פס 'וכרב 'וריו ז"פס 'וכרבד אתפסותמ רבדל
 לארשימ דחא ךל ןיא ריאמ 'ר םשב ינת ר'ע 1
 יקמרפסא 'יפ .['כו םוי לכב תוצמ האמ השוע וניאש
 םימשב י"לב יקמרפ (D 3'W^ .ןה םימשב ינימ

 ,(תואופרו

an mmy )'הלמה ם''כמרה ייפ  vyתירטקב עבטמ לש ןורתפ ןכו ם הרר  acpernoשרופמו  Dirhem vyראססאלג ^«  
 .ח'ל .יקילדניצ יטסוי ;ח'פק  .וימק א'ח  אטסיפאל ושוריפו ,ע'ש רצ לעגעיפש יכחה תאמ םייסרפר הלכקה ירפס לש אובמל
 ,גאלארטימ .דלעפצריה םכחה ברה לש ורמאמו ,ןאמרעקוצ לש תולקשמו תועבטמה לעו aecp nya mem הלמה לע דוע ^"

 .גיסק .ןעגנוכוזרעטנוא



 התאו ןכ לע (איטרוקס ע"ייע) ןוילעה דגב ושבל
 רעיש הזל בורקו .דובכה תתיחפ דוד תולגתהב לכימ
 םידגב ינימ רייושמו סריפסא bp vo" לעב
 תליחמב העמ תולמה תארוה ןינעב לבא 'כו םיכורא
 'עו me y"p ץפק b^ ריושמו תלמש ,ודובכ
 ןוילע דגב טישפה דקרו זזפש vaya .םירטסיכרא

 .[וילעמ

ND'OBDNר"לב)  "B. Speer, Lanze, sparusתינח . 

 הכיא תליגמב ;Pfeil yn cs) פ'לבו
 ןנבר ^G יג יכיא) ץחל הרטמכ ינביציו ותשק ךרד
 'רדמב ונינפלו י"כב ה"כ] אתירפסאל ורמא ןמתד
 תרוקכ רמא דחו אסירפסאל אמרוב רמא דח 'יא
 םירפסה 'סריגו ןטק nun pe ר"לב b^ ב'א) .[םיצח
 ב"ר לש ונוקית יפל ה"כ] אסירפסאל אמרפכ איה

pptאמרב ע"ייעו אמרוב 'יא ונינפל לבא ,'ד אמרפ ], 
 Schild] 900: י"לב ןכו parma =[ Y 53 אמרפ ^£!
 דגנ הניגמ אמרפה יכ רמאמה םעטו ןגמו הנצ ןימ
 תרוק ןכ אל תרספנו הבוקנ םתכממ ךא םיצחה
 הניא הכותב םינותנ םיצחהש ,פ'"עאש םיצחה קיתו

 ,(רמאמה לכ y" תדספנ

Stadt am Müotischen See, deren Volk) pbbs* 

na C Ae xoug'ruacyotףסוי ^ :'ל  

 ףסוי ר"א z'7. ק"בבו קרופסאמ ןוירוג םשב רמא
 םיב ריע התיהש הטונ יתעדו .קרופסאמ ןוירונ ינת
 ינאיגרופפא לש cp בשוי םשש םיטאָאְמ לש

 .ובארטש תודעל

 ,ש"יע יקמרפסא תחת ס"ט יִמקְרַפְסַא"

Riegelzunge 5 (א) לּוענַמ ןושל ע'לב "BON 

(sע'לב תבצ=  Obiהקובא לש ילכ  
C .Feuerzangeהמ רבד םירמסמב עבק +>* ע"לב  

 .[רנלו] יתפסאלו הנקל epo השועה (וב תולתל
 p^ יתבצאלו א"ס +'ד יג'יפ) השועה 'פב תולהאב
 ל"צו ס"ט] cane קילדהל תלדב רוח ןיחינמש ןוגכ
 [וב :םש 'ולהאל ש"רו ה"כד ט"רסב ג'הר b3^ ומכ
 הנקל המודש ץע וא הנק רוחה ותואמ איצוהלו רנה
 א"יו הקובא יתפסא א"יו יתפסא ומשו םילוענמל אוהש
 אוה ןושארה א"י דע [DIN .םילכ וב תולתל דתי

nyםש ט'דסב ג"הר . y"תעדכ ם"במרה תעדש  
 ןושארה א"י תעדכ ד"באר תעדו ,ןורחאה א"יו וניבר
 בקנ לתוכב בקנש ימ :םש 'ולהאב בתכ ם"כמרה הנהד
 הנקוב היבגהל (ב'ער 'ייע ש לופמ :ושוריפו) רבוע
 ארקי רשא אוה חתפה וב לועני רומ סמ וא המ ןינעל
 ומישי ילכ pw םושל וא םירעשה לכל יתפסא
 T2 nb תאמוט תכלהב בתכ ןכו ,'כו רנה וילע
 חינהל ידכ לתוכב רוח השועה bm ז"לה ,ד"יפ 'קזחה

n2 C 
* 

 תופסות כ'ג y) m3 m"' םיאלכש אנוי 'ר רמא
 ל"נה םיגד ינשש 3^5 דועו .(עיברמה ה'ד ma ק"ב
 עלקיא ישא 'ו השעמ ךהב .ט"ל vys םירכזנ
 ימד mm אנונ אוהה הימקל ותייא אירודמטל
 צילב ,א"יליגנא wen גד [sve אחפולצל

al? anguilleיפו אחבלצ ע"ייעו " wc)אוהש  
 היטקנ  [א41 ק-<=-< אוהש וירבד  םינכו ע'ל
c[שמשה .דגנ] אמוי ידהל  cumיחמוצ היב הוהד  
 אוההל עלקיא ישא בר .היירשו [םיקד םישקשק]
 אנונפשל ימד יוהד אנונ הימקל ותייא ארתא

nenיזח ירויח ילכישמב  maןיאו .הירשו יפלק  
pepןירומ ןימ אוה אחפולצ גרש ילצא  muraena 

 ר'לב תארקנ ןכ לע יכ אחפולצ יניממ גדה הזש
"m 7108888] muraena anguillaןמזב ןירמשנ  

 ופש ו .הליכאל קותמ םושבש םירביבב םדוק
 המ m!,Krützfisch ןוופסא שממ NM אנונ ּי

 דועו םיקד םישקשק אוהו י פ ל ק mam רמאש
 ןיארנ םניאש y ^p" .'דו 'א ףלק ע"ייע ,תערצ ומעט
 ^b התעמו .תערצל רועה המוד םיניעל םישקשקה
 ןורפסאל כ"ג םיוש 'ורי לש אקוריו םיכל םינד ינימש
 Acuwf-Aeuxós י"לב איה סיכל תלמ ל"יש ןורומו
 קורי «geb Oo Y אוה אקוריו ,גלשכ תערצ
 חכשתו קודו .muraena» ןורומ לש ןוונ הזו םוכרככ

 .[וללמ רורב וגניתפש תעדש

entfernt von obs)! פ"לב) אָנְרַפְסֶא ^al 

Thorheit = weiseאדזרדא ע"ייע ; 

 אתדבעו Cn 50( .ארזעב 66:86 *\)ע* פ'לב וא
 ה"יחא] .(הרהמב e^ אנרפסא [ךד ל"צ] (ס"ט ,אד)
 הרזגנ ד"פל לבא ,םיקיתעמהו םישרפמה ושריפ ןכו
 pm רמולכ ןאנופ זא ob" ןושלמ הלמה
 תרחא 'יסרפ הלמ איה וא ;המכחב b^ תוטשמ
 המכחב המעטו תויתואה ףוליחב אנאסרפ ונמשרש
 אצמל ולמע םימלש ןכו םיברו copy ל"נ הזו

 .[םדיב הלע אלו הלמה ןורתפ

Umwurf, 0767006, 06009 (י"לב D''BDN 4 

(eng anliegendes Kleidungsstück 

 דוד היהש (C5 רכז רוכב לכ רוקפ אקספ ר"בדמב
 (.םילגרה תופכ "53 p^ [ריושמו] סוריפסא ךפוה
 איה אלו 6סטֶקיא "נוי תלמ לע ןויכ "x ה"יחא]
 לע ןותנ דגב המעטש ונמשרש הלמה איה לבא
 דגבה ריפה ךלמה דודו .הקובד תנותכו ,וושב
 לואש n3 לכימ הבשח ורשב תולנתה לעו .ןוילעה
 שרדמב ןנירמאש המ הזו .םיקירה דחאכ דוד תא
 איה ןכש ריושמו סריפסא ךפוה היהש דמל תא ןאכמ
 דחא תולגנ תולגהכ . ,םויה הלגנ רשא ול תרמוא
 ןינדבעה קר יכ רובעבו  ,(יכ ,'ו 'ב (ne םיקירה
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 האסרפ א"גואט םירת הז w^ ונינפלו 5/23 "35 | : בתכ םש ד'בארו .'כו C לודג רומסמ וא הנק וב
 "נה ט'ש םשב ג"לתת זמר T 'ילהת 'קליבו | הנקל אתפסותה 'לב ותוא יתאצמ רשאכ רקיעה
 ודצב בתכנו אפופ הטוקשא Dunn הז הנוכנה | הרונמ ינק הנק הרונמה ןינעמ םלכו רנלו יתבצאלו
 ואב תומש יתשש ל"נו "שטמ יזעול ןושל אוהי | ןושאר א" ןויכהז ןינע לע ד"פלו 'כו םיחקלמ יתבצא
 kleiner 9005%] םירת תלמ ראבל םינפל ןוילגמ | וכמסיש המ לע םהל שי םישוריפ 'גלו ךורעה לש
 = הטוקסא ז"עלב אוהש קיתעמ והזיא 'יפו Sehid] | 'יפלש ,הביתה תרזג ןינעב qun תליחתב ונחכוהשכ
 אוהש (אסרפ תחת ל"צכ) אמרפו scutum הטוקשא | SY הקובא [לש] יתפסא 'בה 'יפלו רמסמ אוה 'א
 ,אתירפסא ע"ייע ןגמ ^5 parma ^B תפס = תבש ע"למ 'גה 'יפלו ע"לב םיחקלמ

pnmאלש שוב אלו הדוה כ'כ לעבו .המ רבד  Ponאָלטּוקְסֶא ג |  vb)90018=- 60593 הרעק ימורו  
 תנשמ ףוסב Schüssel) == 8 םרג סופדה לוקלק ילוא רמאו וניבר ישוריפו ירבד

 לבאה תיבל ןיכילומ ps (.ז'כ ק"מ) ןיחלנמ ולא .[ןוכנ לכה ש"מ יפל לבא כ'ע הז
PRBDN 708יטפסא —  (oreites Schwerdtםילסב אלא ןונקב אלו אלטוקפאב אלו אלבטב אל | ר"מש . 

 לש אלטוקפאה אלבטה Gn .ל"פ) םילכ ףופבו | ד"ושב 075 םכל הזה שדוחה 'רפ |

 ףסכ לש ןיב ןחלש ןימכ אלבט b^ .ןירוהט :תיכוכז | ףייס 'יפ ןיתפסא ושע רמואו DUU£p הנוק אוהש
 הועק ןימכ אלטוקסא .תיכוכז לש ןיב בהז לש ןיב | ןורחאה ייפב b^ כ"מ לעבו ה"וחא] (יטפסא ע"ייע

 א"כד ה"טדסל 'יפב i'm ירבד הלא ה"יחא] .,הנטק ,[אוה nave םדוקה 'ע לש יתפסא ומכ
PhEBON*איבה םש וירבד ראשו | 53 65000006  יעצמאה י"לב)  wasש"יע ילש 'עב ]. p 

(Satelit, Leibwaehe, spathariusט"יאלב] א"לובט ז"עלב םמש | ר"שהש  tavolaר"לבו  [tabula 
 jp [ט"יאלב [scodella אלידוקסיא : אלטוקסא ךלמל ןירתפסיא תלדגמש "55 לשמ uns 'פ

 ,(ומש ךכ ר"לב .ב"א) הנק שרשמ ןישועש ילכ | [Zwerg, vévoz] סכנ ןב הדליו תחא השא םש התיהו
 הרעק 'ילכל ש'רו יוחמת b^ ק'מל י"שר ה"יחא] | ל"צ] םוראפיל ירקימ הנב תא תארוק nmm דחא
 ושעי רשא חול ןימ sum . . ^b ם"במרו .הטושפ | sehnellfüssiger = 2000000006 — סוראפילורקמ

mb [Rieseע"ייעו ,תוקיתמה ינימ וב םתא ןיאו סוראפיל ירקימ ינב םהל  (o [DEN | 
 ןכו Fingerglied cxuvaAMc י"לב) אלטּוקְסיִא 2 | ר"בבו ,'כו [ןירתפסיא ל"צ] ןירותספסיא ums םישוע
 ולדוגב הקיבדמ אדרצ עבצא תכמ ,םש ע"ייע ןומקנע 'סריגה ןירתפסא תחת w^ ה"ספ
 ,יל) קרט Gehnalzen mit dem Daumenjman אוהש | תזוחא 'מושרה )52( 'יעצמאה 753 ןירתפסא 'יפו

 אלטמוקסאב היל (ד קוט 'עב «on ל'צו ס'מ | סואיזריימ 'ייע :ותרמשמ ישנאו ךלמ לש והערמ
 W^ םשו] (.ה"כ תינעת) Ü םידיפח 'פ ףוסב יתופאא ינ'כק רצ א"ח ר"טב ז"טירו ךרע ךה

 אלטוקסיאב ןייחמ'יא ]^ קרט 'עב ה"כו וניבר ^22. | עו וברע y" ירטירקסיא תחת ס"ט יריטבקסא*

 ,(ז"ע רצ 'ינעת ס'ד "ייע) 'מ 'ב י"כב לבא ,יאתופא .רטבקס

 )3 (vy ןידימעמ ps ק"פב ןיאפרתמר 'גבו
 היתנקת יאמ איה אתשיאד אקנווופ אטמיס
 היערקנו ילטוקסא ןיתיש [הייחמל ל"צ] (הייחמנ)
 וגהוב לע ועבצא "o ףפוכשכ b^ ,ברעו יתש
 [)-exucdXn] י"לב p^ ב"א) .וב הכמו חכב 'טשופו
 .(דיבש םיקרפה ישאר ןכ וארקנ םגו העוצרו טבש

 .[ילטוקתיא ס"טב 'יא םש ז"עב ה"יחא]

 .הָלְכְסַא ע"ייע הָלְקְסיא
opp"יִליִכָסַא ע"ע  

 'זהו - י"לב אקיטסילּוכסַא פילב) אָּכיִטְסַלּוקְסַא
. - , 

scholasticus 6/0. 

N'TDON"2" תיב .אידכסא ע"יע nהניפסב  
 םיעגנב ב"יפ םיתבה לכב אידקסאבו

 אירקסא 'עב וניבר ל"כע הדסאבו הניפסב sp ,(א"מ)
 ,אידקסא ל"צו אירקסא 'ינה םשו

das üusserste 13800, 6% (י"לב n"pow* 

(Untergangבורקהו 'פ ר"תסא 'דמב  

 ןלוכ לש תיזוקסיא nmn ןכיה יכוי 0^ ^. וילא
 | לבא כ"מב y p" רמגו הצק b^ י"לב ."תונקותמ

 b ונינפלו ע"צ טקס 'ע לע ותכימס
 'רדמ Schild, scutum) = ןגמ ר"לב) הָטּוקְסֶא"

 ה"כ ,הטוקסא םירת הז ןגמ 'א 'מזמ ט"ש

| 
| 

| 

| | 

| 
| 
 ו

| 
! 
| 

| 
| 

 ;'ו ,יו אררַאוו יייע תותלדה ןמ םויב םתוא םילטונ ויה לבא תלדב םיבוצקו םיעובק cup ימוב ויה אל םירומסמה ('
 .ןונק עיייע Korb לס xavoüv = xXvcov י"ל אוהש עד הלמה תרזג ןינעב לבא n vas קר הייכ (? ,זיט סואינארטעפ
 לס ונינע XAXVOUV כי"או ןומגאו הנק b" אלא, XXVVX םשהמ התנבנ תאז יינוי הלמ ci יכ וניבר טפש קרצב רבדה ףוגבו
 vy" תינעתד ישילשה קרפה תא וניבר הנכמ הז םשב (? .הט8 Rohr, Binsen geflochtener Korb ןומגאו םינקמ יושע

Tyיא אסמ ,'ב ךלכ ,יב סנ 'ע . 



 הזונשוריפ יפלו .יִרּודקִנָסֶא םוקמב ירדנוקפאהז יפלו
 יפל ןכ ןיאש המ םירדנבו תועובשב איגוסה הפי הלוע

"bל"נה כ"כ ]. 

 י"למ וא holzern 5036 י"לב (e^ אָחיִנְקְסּוא*
(von Holz geschnitzt — 000 

 רשפ אימ יוקשאל אטמ יכ ארמח ןכז : ID 'ירדהנס
 וניבר 'יפו 'ג למג 'עב ה"כ אתינקסואד אלמנא םקו
 םקו 'יא ס"שה יסופדבו .ןטק רשג לש תוחו ל לע
 [ןמ ל"צ] po .אתינוקס י"שריפו .אתינקסוד אלמג

yyנו פונילופק 'ינוי תלמ איהש ל"נו ,ל"כע אוה ' 
 .תוכופה תויתואב py ןמ o^ אתינוסק וא 'ל תרומת

 scapha 1/53 0, י"לב) אפקְסיִא

"m (Gehleppkahnכומה 'פב ב"בד ' 
 'וריב ונינפל] אפקסיאה Gres אילה ה'פ) 'ניפסה תא
 vb3 ^p [ys ע"ייע] nim [אפוקפיאה ס"ט
 סרג GY5 22( אתפסותבו .הנטק הניפס 'ימורו

 ,(אפקזיא

(Poka) NBDDN"אקָפְסֶא ע"ייע . 

 ףוקשמה ע"לב הפוכסא ומכ 'יפ) הָפּוקְסִא \*
 Jn תבש Unterschwelle) ןותחתה

 . .יובמ תפוקפא 'ט bw .הפוקסאה לע דמוע םדא
 לטומ היה xy ב'ד א'פ תבש v^ .תיב תפוקפא
 ןיבו «vy .ח"יד א"פ 'יבוריע mv .הפוקפאה לע
 וא תרתומ הפוקסיאכ : םשו .הפוקסאכ ןודינ םייחל
 ,'כו  ההובגה הפוקפיא : םשו .הרוסא הפוקסיאכ
 ,ץוחלו הרזע תפוקסאמ y'£ ג"לד Ye "nob יורי
 ןאמ .ז"לד ט"פ םש .ץוחלו v תפוקסאמ ג'ע םשו

 .הפוכסא 'ע רוע y" .'כו הפוקפא ףס רמאד
 (Ziel, Zielscheibe —6x076c, scopus) הָפּוקְסֶא 9*

nvםא :ג"כד ה"להס ו'פ 'ירדהנס  
 הפוקפאכ יתוא nep Tv לע העושת אובל תשקב
 'יפ י תו א Dn" ח"פרת זמר שיר ב"כ 'ילהת יליבו
 "$55 םיצח ירומ vos וטיביש הרטמ im" י"לב

 ,ימדל סוחת לא

np) '"BPON "€6676, 6% י"לב  oxi,ןינע  

 exemacocc (y.xz o&) ונממו יופיחו יוסיכ
 וחרבב 'מזמ "לת 'ודמ Deckwagen) 2€ תלגע
 תכלהמ yw תב לש יפקסא +יא 'ג) םולשבא ינפמ
 ע"ייע ('ג יז רבדמב) בצ תלגע י"לב p^ .דוד ינפל
 םגרת ןכש C א"מב יתחכוה רבכו ה"יחא] ,(יתספקס
 טספקס ע"ייע 00000 05700706 בצ תלגע םליקע

 אתקיספ ןמסנ Den (ו"פד לש הרשי ^3 'יפל)
 | 'נורטמ לש יטספוקס +.ג'קי) ישילשה שדחבד

(Sehullehrer, Lehrer der Beredsamkeit Eיהיו ר"בב  

 אוהש היננח ןב עשוהי 'ר לועיי (OU ץראב בער | =
 .איקטסוליכרא'דמבו ה"יחא]אתיירואד אכיטסלוקסא =

 ל"צ יקקסולכסיא :הלעא יתרמא 'פ ר"שהש 'מַבו
 ןירבוש םהש הירבתד םהל sip אוה יקיטסלוכסיא |

 השע [%20600<] הרדתק ג'מפ ר"מש .םירבדה תא
 [ןיקטסלוכסיא ל"צ] ןיקטסילטסא לש הרדתקכ ול
 p" .'כו ןוטלשה ינפל ןיסנכנ ןהש העשב וללה
 טפשמ ינידב jn ןידב jn אשנש ימ ר"לב הלמה

qnתמכח ינידב  ^b z'w) [nmmןדמל "מורו י"לב  
 רחשה תלפת 'פ 'ופרב 'וריבו .שרדמה תיבב דוקשו

va)אכיטסילוקסא רב םוחנת 'ר (ר'ע ויד בילה  
 ^ לש ונב היה ילוא [אקיטסלוכסיא 'יא ונינפל]

Gem 

 םינבא תכלשה b 'y7p3ow^ ןמ ,שבתשנ יִרָּדְנּוקְסַא
 אמק קרפב Wurfsteinspiel 9&2« פ"לב

 'ר ל"א (C M2 העיצרב הנקנ עצרנה 'מגב ןישודקד
 לאומש [^ws b] בר יב ותיוה py ברל ןמחנ *

 [ירדמוקפיאב 'מגב לבא י"שרב כ"ג ה"כ] ירדנוקסאב
 [וכרע 'ייע] ירדנוקס ןהב בותכש «b ,ותיללטיא
 "pm םיבלכ ירוגב לאננח 'ר e^  ,ף'לא אלב
 "סרפ תלמ by ןויכ ^m  ה'יחא] ,.םיקחוש
 שרפל NN תועובשו 'ירדנב לבא בלכ < = קס
 ירבש ןיאיבמ תוקונית וב ןיקחושש קוחש א'פ .[ךכ
 ונממ ןישועו לוגע עלס pos ןתוא ןישועו -שרח
 םתייהשכ ל"א ךכלה םהב ןיקחשמו םישלש דע
 אלש םיקחשמ םתייה ירדנוקפאב לאומש [רמ] יב
 י"צירב ז"עלב םמשש רמאו וז העומש םעט םתדמל
 brincoli ט"אלב ,י"לצירב ל"צו 'ינשיה 'יסופדב ה"כ]

([Spielmarkenירדנד 'ד 'פב םירדנד יאה 'יפ ןכו ' 

 (.טיכ) ג"פסב תועובשבו %-ה'כ) יאבה ירדנד 'מנב
 jn» pom "apos היל ביהי יאד יקופאל ואל
 = ןיספספ b^ 'שודיקל י"שר ה"יחא] onm אמש
 תוכיתח p^ 'ועובשלו םינטק םינבא רמולכ שס

y»תונטק , ^b»ירדנל ן'רה ' munלש 'יפל  
 ףא ןוכנ יתלב m^ ^b לבא 'כו שרח ירבש וניבר

DNתיינטיק אתיירוג קוחש ןימ : א"ס 'ובותכב רכזוה '. 
 א99800.6] י"לב סולדניק ומכ אוהש b"  כ"כבו

[holzerner — Nagelאוהו ש"יו תרומת 'להו  
 הזב wp? run s3:30)009»0ucpóc סומסילדנוק
 ע"מב ף"ירהמ sm ,םילודגה םינשלבה ןמ דחא
 פ'למ ורזוגל b my» vo^ a^n sm ,לש

 וב םיקחושש םינבא קוחש ןימ רוזקנס 25
 : א'לש ב'ח סרילואוו לש פ"מע y" תוקוניתה

Dp סוואט via תיסרפ הקתעה לע bp "y (t 



 « %-: אר

 .ןירקסא «sun ס"שה יסופדב לבא י"שרב ה"כו
 םיעלותה יניממ po sms ובשח ל"מרו כ"כבו

by wv»3" תלמ ^ Springwurm  00%906הזו  
 ןיא םש ונומא ךפיהבש אוה תועט קפס יתלב
 ןמז רחאל לדגל ריתעו וישכע (םילוצרק ל"ר) ו ל
 הלמהש (' ןהאזיועל םכחה לש תעד e ,לחזה ןוגכ

nieht hüpfend dexagícןיאש  Y?ץופקל  px 
 b333 הרומ היה "38 תינש nsn ,יניעב הארנ
 ל"נ לבא .הב שמתשמ ךאיהו תינוי ןושל עדי לבו
 ןאוש לוקו הקעצ ומעטש ונמשרשכ bos אוהש
 -Sehnarr הז רובעב ארקנ דחא בגח ןימש עודיו

heuschreckeתמאבו .הללי תימהו הקעצ לוק אשנש  
5mלחזו .הלליו החנא לוק ע'לב ארקנ (.)ל2)  

 ומעט !(JL .קריסא םגו .וכרע yen" בגח ןימ
 ונלש הבית איהש רשפאו הקעצו ןאוש לוק פ"לב

 .[תוכופה תויתואב

Krug mit einer D ET פ"לב) ןיאָטירקְסא 

mms גות' amm (Giessrühre 

 ןוטירקפא N^ ונינפל ^n^n] G :יד הירכז) בהזה
 פ'ל שממ אוהו ןוכירקפא תחת ס'ט אוהש 5^

 .[ארקמ לש תורתנצ ומכ המעטו המושרה

Marzepan, Zucker- "c 5/53) ןיִטירקְסַא 

  6תלחו  menהלחד ק"פב
C72 e)ייהפפ) םירבד ילאוד 'מגב העש לכ 'פבו  

"n Ce" 23^(איל .זיט תומש) שבדב תחיפצכ  
 ילומסורק םמש ז"עלב יכ רמאו שבדב ןווטירקסאכ
 +[ 12101808 138.01 סי Zuckerbrod, crustulum ר"לב]

 [auf dem Rost icXapíenc ןיטירכסא י"לב ב"א)
[gebackenes Brodןימ  nbnל"צ] םע הפאנ  [bp 

 הארנ ילו ה"יחא] .(מש ילב תבחמב וא םילחג
 המ הזו רקושמ ppt ןיטילח המעטש פ"למ איהש
 ןיטירקפיאה ד"ע ז"נד ג"לה א'פ non 'וריב ןנירמאש
 ל'נו ..יומד ןיטילח תרשמ nbm קו ש ד הטילח
 ,רקושד ל"ר 'קושד הטילח ל"צכו רסח ןוילעה וקש
 .יטירקסא ןיעכ כ"ג תיחיפצכ p^ א"ל ,ז"ט 'תליכמבו
 השעמ וא המח השעמ DN קפתסנ DU 'יחספנו
 ונישוריפ יפלילבא .ב'ר תעדכ אלש כ'ג הזו ספלא

amןייצש "מור תלמ םעט ןכו  wem»ושוריפו  
nonפופ הלמה םעט הזו שבד קיקר וא רקוש " 

 ,ןיטירקפא םוקמב כ'ג ל"צכ ילואו * ^ הנירקס
 ps pos ל"צו ונ תויתואמ 'שבתשנ 'טו

N'OTDDN*ר"לב)  scorteumייעצמאה י"לב ' 

(aus, von Leder Verfertigtes 670097 0x 

UTE A NS 

"bpowאָיטְרּוקְסַא —  

% v 

 חצק

 אינורטמ לש יטופוקס ס"טב 'יא םש כ"רדפב ונינפלו
 , .יטפוקס בותכ ייספסשב א"מקתת זמר ילשמ'קליבו
 ךותב (pm אוהש םדאכ 'ג ז"מ nn] 'דמבו
 ילהק 'דמבו ,יטפקסיאה וא יפקסיאה ל"צו תפוקסיאה
 יטספרקפסיאב ןותנ ךלמל המוד : םילבה לבה 'פ
 בותכ yp re "bnn 'דמבו .יטספקסיאב ל'צו
 ב"ער זמר ורתי 'קליבו יטספקסיא ל"צו תספסקסיא-
 אלא בצ ps רמוא 7o 37b ר'בדמבו יטסופוקס
 'ואטספיקס ןימכול"צו תוא קפפ יקפנמכותווומק

vyאבה ע"ייעו : ח"'ד כ"רדספל רעבאב ש'ר ]. 

  CENםדוקש ךרעמ) יִטָפְקְסֶא  mb(ש"ע "^
 תומוא +'ג .י'א) ידוהי 'תלג 'קספ 'כיא

 ןתולג ps ןהלש תויטפקסיאב םיכלהמ םהש םלועה
 אוהש רקיעו ה"יחא] .(שובלו mes י"לב 'יפ תולג
 "פו 'טמשנ 'ט ינפל 'סו :.יטספקסיא םדוקה 'עכ
 רבעשל : הנכלתו 'פ הבר תור ןכו .הסוכמו בצ תלגע

nmaאיה וישכעו הלש תואיטפקסיאב תכלהמ  
 רובעא יכ ב"משת זמר 'ילהת 'קליבו .הפיחי תכלהמ
 ,תואטספקסב ךינפ תוארל םילגרב 'ילועשכ 105
 'ה  ,ב"מ 'ילהתל י"שריפ ןכו יהכוס" ודצב םשרנו
 ויהש בצ תלגעב 'ולכ הכוסו )20 'ל 45 א'ד

memoתואטספקס הדגא 'לב ןמשו הכוס ןימכ  
 .[םיטיפוקסאו

rהָפּוקְסֶא=) הָּתְפּוקְסַא  (Untersehwelleורי ' 

 סרד וד qn ג"ע ח"לד א"פ 'ליגמ
 'מוי : ץובקהו (הפוכסא ע"ייע) אתייערא אתפוקסא

 ג"ע ב"מד ג"פ Uy US .אתפוקסא ןסוותימ ,ג'נ
 ךהכו .םיתב ילעבמ ןיפוקסיא ןיעבוש ןורקעתא
 ק"מבו דומע 00, scapus "Dr י"ל איהילוא ז"ע
 ,י"שריפ םש y" אתרתחמ ןיעבש ןירתחיא 'יא :ה"כ

 ינב וא םילגר .ןוגכ sua cpom הָּתְפּוקְסִא פ*
,n"yo .ייברע '53  € Füsse ; 

 ד"ע א'מד Yb ז'ע 'ורי «^Gingeweide e פ"לב
 ,הרהנ וג התפוקסא אגזשמ יעב ליזא שנ רב דח
 היתפוקסא הגזישמ יעב ג"ע iore יילקש 'ורי
 םשו .(אגישמ D'Ó פ"דשבו רימאטיז 'פדב ה'כ)
 והז מ"פ 'יפו היתפוקפא רשב 'ד ,'ז 'ילקש ילבבב
 .אתפוקס "יברע 'לבו .'כו םייעמ ינבו לגרהו שארה
 םקס פ"לב וא םילגר 'ולכ בוקס ע"ל אוה ילואו

 .םייעמ ינב 'יפ (תופלחתמ 'פו 'מו)

 Schnarrheuschrecke א"ל ארקנה בגח (pe אַָרְקְסַא
mp»שערו הקעצ םש לע ןכ , p'b3 

 םיכנח 3n 'מגב תופרט ולא 'פב ₪ ל
 אנותיכ ח"בב הבר 'מא היטרוקסא יאמ :ה"ג "ירדנ | ה"יחא] .אוקסא ייבא רמא לחז wp +(. היס יילוח)

 ram דצ תויחה תודלוח ורפסב ('

E ia... יי" 
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 :אירקסא : םש ב'בל ם"בשרב ןוכנבו ; ט'שופ ס'ט
 ןוליוה תא וילע ןישרופש [ט"שמ [bx טשמ
 א"טונ אירקסיאבו : םש ייזנ 'פסותבו ,הניפפה שארב
 ל"צו wm שבושמ 'כו הניפסה ט"ושמ ז'עלב
 י"שר לש ש"מייר ומכ אוהו אמור "OIN תחת
 צ"לבו remo ט"אלב sm חלממ ה"ד .ה"פ 'ובותכ

Ruder-rameי"שרב ה"כו  d^ 2"3 pim 

 .JUR  פילב = [הרדנקסא ל"צ]) הדגרקסא *
  Courier, Boteלצאנ ונממו 8 8121

 ימראו פ"לב  ^pז'עד ק"פב (חילש  ^vט"לד ר"לה
 ד'ע  wsקדצוי ןכ שיול לאש חלש ןנחוי ןב

 ןיא ל"א והמ רוצד הדיריד ןהא קידב תא תיל
 לאע הדנרקסיאל ןילפליפד ארטיל ןיתרת בהי
 תינכש אכלמ סונאיטלקיד אנא ןמת ביתכ חכשאו

per אינמת יחא םילקראד הידגל רוצד הדירי qns 
  c£ psumל"רדו ב"פקד מ"עב  mnורובד

  pupaאיה הדנרקפא הרוה הלמה םעטש רעישו הז
 י"לב  ioXápooyי'בשר אוה רמאמה 'יפו הנטק הריכ

 וב שי םא רוצ לש דיוי לע ול לואשל חלש
 דנענ הזיא םשל דיריה דסונ םא ונייה ז"ע ששח

 ןכלו ז'ע ששח םש שי ןה ובישהו  jmןירטיל 'ב
 ףורשל שא לש הנטק הריכל םשמ הנקש ןילפלפ
 םצעה םשש ותלמ ןואגה ףיטה סילקרא 'עבו .םתוא

Heraclius Maximianus לע ןולכו Heraclius אוה הזה 
 היהש  ysאוה םג תויהל סונאיטילקויד רסיקל

^p י ַח א םילקרא בתכש המ הזו רסיקל, wy 
 ומלהל השקש (א :םימעט המכמ ךרפומ ןואגה לש

  papa npo wvלש רירימ ןילפליפד ןירטיל 'ב
  vxששח שי םא ש"ר לאשש (ב ;י"אמ הקוחרש

 לש דיריב ז'ע  wsןיא .ןיא בישמ קדצוי ןב ש"רו
 הביס הזיאמ כ"אש ז"ע ששח שי יאדובש םעטה

 קודבל רוצל ךלה  mmsםשש עדי הלחתמ םא
  Uyתלאש רקיעש  "aesםא היה «55

 'ולכ ןיא בישה הז לעו קודב ל  in;ידי לאל שי
 הדנרקסא הלמה שרפל ד"פלנ וללה םימעטה לכמו
 חי לש פ'לב איהש הרדנקסא תוכופה תויתואב

 טמשנ ימראו ס"לבו הפסוה 'נ תואו  jnותרומתו
 י"בשר אוה ךכ רמאמה רועישו ,(וכיע יייע אדגזיא
 ןה בישהו ?רוצ לש דירי קודבל ךדיב שי לאש

 'ולכ « bיות קרצוי ןב ש"ר ןתנו .קודנל ינא
  puroוכשב חי ל ש ל :הדנוקסאל ןילפלפד

nàm3 םש אצמו רוצל הלע חילשהו . .הכילה 
  Jnschriftדסי סונאיטלקויד רפיקש הב המושר

  vvחילשה םש אצמש תבתוכ ידי לעו .רוצ לש
 שי םשש רבדה ררבוה  yעד ?םש היה ז'ע המו

 אוקנש םינוי לש יהולא רובג אוה סילקואש

 י"לב 'יפ ,ר'פד y "ib^ איטרוקס 'ע "ייע אלצד =
 ,דבועמ רוע ןמ 'ימורו <

 'צמאה | י"לבו (secretarius יִרּוטְרְקסֶא ₪

 ((10110111801ג70100י" 6 |

C6 הילד גילה .בייפ השאה תא אשונה 'פ 'בותכד 'ורי  
 ירוטירקסא ירת ('ג ייד s 5295( היחאו ףרחילא
 ה"יחא] .(דוס ירפוס ר"לב ירטרקס b^ המלשד
 המלשד םירפוס ותרומתב בותכ .ג'נ 'כוס ילבבבו
 D^ ירוטברקסא תחת ס"ט הלמהש כ'ג ^b ילואו
 ו"לה w/n 'יאלכ | 'וריבו םירפוס scriptores ר"לב

 .[ייריטברקסיא ל"צו ייריטבקפיא 'יא ג'ע ב"לד

 ה"כו הניפפ לש ןרות אירקפא ס"לב) אירקסא
 Segelstange) 10705000 י"לב

nbnא'כ תוינעת רדסד ג"רב האירקסאב הישפנ .) 
"emמיב) הרפ ןימשר 'מגב ךשנ והזיא  Cb"הניפס  

 אירקסאבו  הניפסב יונבה תיב) ,אירקסא הל תושעל
 הניפסב א"ס (GN םיעגנב ב"יפ cna לכב
 םילוגע ינש ןיב ןויצ ךה יתמש ה"יחא] ,(הדסאבו
 אידקסא 'עב םוקמ ול גיצהל ךירצו ומוקמ ןאכ ןיאש
 ט"דסב ג"הר סרג ןכו DR 'עב ונחכוהשכ ל"צכש
 אתאדא .[וכרע 'ייע אידסכא ומכ הלמהו ז"כ דצ
 אתוכמד אירקסאב הישפנ הלתןנחוי 'ר ךלמיאאפלי א

main)טיס  Cונינפלואתוכמ 'עואפליא ע"ייע ה"יחא]  
 וניבר 'סרינכ ל"צו אתוכמד אילקסיאב אתיא ס"שב
 אתטמד W^ 'יסופדבו ו"ו י"כו ר"פד 'יג bb" אוהו
 'קליו .יאו ה'ד ,ה"נ ריזנ 'פסותב ה"כו ,אתוכמד ל"צו
 י"שרו Ox ^xyn קר ןמסנ ד"צתת זמר האר
 לכבו «b ה ם כ מ" בתכ אלת ^n 'ינעתל

"oTאתוכמ "יא םינשיה  "xi wm qn 
 אתוכמד איוקסאב י"שר ינפל התיהש תיתימאה

 אלש מ"דפפ 'דבו ע"פב רבד אוהו 'ובותכב אוהש ומכ =
 "ינעת ס"ד y"' הסכמ והינהו ושבש אוה המ ועדי
 ייסופדבש םעטמ wi ונלש 'ע לע זמר אלו .מ'נד

"wmןויצל ךייש תמאבו 'ובותכ לש ןויצ רסח  
 i^3 האירקסיאב הישפנ «non bw ןושאר לש
 הישפנ הלת י"ר ךלמיא אפליא אתאדא (.א'כ) ת"סד
 002 .ריזנו לודג ןהכ 'פ 'פבו .[אתוכמד אירקסאב
 רכומהד ג"רבו .אירקסיאבו הניפסבו ןורקב 6?

 רמוא אוה ןכו .אירקסא ןרות (.ג'ע 2/2( הניפפה תא
 porn תושעל וחקל ןונבלמ זרא Cn יזיכ יקזחי)
 אידכסא [ומכ אוה] ת"לד תואב אידקסא'א) .ךילע

^bאוה ש"יר תואב אירקסא לבא תודוספר  qun 
 ץעה אוה ןרות :םש 'קזחיל י"שר sey ה"יחא]
 שרפמה ןילות ובש הניפסב עוקתה הובגו .ףוקזה
 סנכנ 'כו םיבקנ ובו [voile] ז"עלב א"לייוב ןירוקש

sumז"עלב ט"שמ וב  [Mastbaum, mát]יזנבו ' 

EU 



 רפיק תחת והוכילמיו ותא רשא םירשה לכ לעמ ואסכ
Co» ovpסונאיטילקויד דסי םלוע רכז םעטמש  

 דובכל ל"נה «nam םושרל הוצו vx לש דירי
 ןויכ ז'ע ילואו רעי ריזח גרה אוה םגש םילקרא

 .ק"ודו .י ַח א תלמב

 הליבחו הכירכ פ"לב אתרפאמ (b^ (' אָתיִרּוסֶא
Bündeלעפמ  yox swיס!  ) 

 43^ :ב"י) הציבב ןיכילומ pesto אלדרחד
 יישריפ ןנישייח אתיירופא :א"נ 'ילוחב ןכו ה'יחא]
 ירכיאד אתיירוסא : ח'כ ייבוריע .םינק לש תוליבח
 יישריפ ירסיא יתרת :ב"יק nie .'ב לזא ע"ייע

 .(תורופא תוליבח ייפ ב'א) .[םילבח ינש
(Verband anlegen) "DN 1רסא  "nmמנב ' 

 CY 272( (* ןילעופה תא רכושהב השעמד
 ל"צו אוה D'b רתהו רופיא "א 'עה יסופדבו]
 םש בותכ םלוא pw מ'בב אוה ןכו ריתהו רסא
 ירש יוחד 'ב ,ח" wes" י"שר oy י ר ש ו רפא
 םהרבא ^ םכחהמ םלענו ל"נה מ"בב ורוקמו רסאו

 .[יג רמא ע'ייעו st^ רסא ל"צש רענילרעב
(binden übtg. verbieten *DN (מ"למ "DN 2 * 

 אבראל התרסא : א'פ תבש  "bהרשק
 רפאש אלולא ג'כפר ר'קיו .ףושיכ Uy הניפסה
 "9 vnm jb Tem .'כו העובשב exp ה"בקה
 .הרסא .'מ 'ילוח .וילע רסוא ה"מ ,ד"מ n'b 'וריע
 ןל רפאד לכ w'p: םש ,רסוא DN ןיא :םש

semהיתוכ ןל ארש . vpnריתמ 'ה שרד כ'כפ  
 ךל יתרתה ךל יתרסאש המ CU semp) םילהת) םירופא
 ע"ד א'פ 'ליגמ vv .'כו המהב בלח ךל יתרסא
 sb ז"ע .וינפל רפול :םשו .רוסאל אב המ ג"ע

 bui" .הכאלמב רסתימ sp :,ג'ל 'ומבי :לעפתא
QNTאתעש יאהמ  comoהשעמ .ו"טק םשו  

 "לוח ;ח"כ 'וכרב bw" לועפ ינוניב .ורפתיל תבש
"Yןכו  TONםש  «Dp3 :םשו ^p 

"DNןמ שרדנו יטרפה םש)  vwמ"לבו "לב  
 תונוממ יניד דחא 'פב Gefangener) שבחנ

 הינכי ינבו 6ז'ל 0:5( py םתייה וליאוד 'מגב
 ותרבעש ריסא 0^ יג יא ה"ד) ונב לאיתלאש רסא
 אלש לא ולתשש לאיתלאש ןירוסאה תיבב ומא
 דמועמ תרבעתמ השא ןיאד ירימג ןילתשנה ךרדכ
 [לאיתלאש| רחא רבד .דמועמ תרבעתמ איהו
 לאשנש 'יא 'הנפב ה"יחא] .ותלאב לא לאשנש

 פיטב ריפרב )*.^" — ^« יב יריטאס )*?

 ור שבתשנ קפס ילבו חניפסה תא רכומה 'פב השעמ
 ו-=-

 4 רפא — הָדְנרְקְסִא

Heracles 0%םירצמב םינומדק םימיב דבענו  
 הז op bp ןוי ץראב טרפ בו ןעיצינעפבו
 archivischer'Hoo;:fic d) on óc—nN םילקרא ארקנ

Heraclesנויה סילקוא 'ולכ  
 םילכורוהו םיוגתה לש bos היהש רובעבו
 רקיעו .םילכור לש ny םייצינעפה והודבע
 168% Gades תידג ריעב nmm ותכלממ תישארו
 לש םיצנעפ תוישעמ יפלו .ולכיה היה םשו
 לש הנובו דפימ םילקרא היה סואילוי סואידיולק
 רסיקל mw תועבטמב ואצמנ ןכו ,תידני א
 תידנ .קרא המישר Dp םילקרא תרוצ סוניירדא

.[HERC. GADIT = Herculi Gaditano]התעמו  

 דובכל 555 nw סילקראד הידגל i תבתוכה ןיבנ
 פילקארעה דובכל 'ולכ m" bw vn סילקרא
 אוה יחא תלמש ^b דועו .תידג יא לש ינויה

mwסילקרא ארקנ ןכש שממ  yw nsםירבוע לש  
 pum C .סואיטארה בתכ ןכו םהילע ןיגמש םיבשו
 דיריל cwm םירבוע לע ןיגמש ול האיו האנ הז

vxאוה יחאש ל"י דועו  Hirscheber 80045 i bs 
"bלע םילקראל אוה סוחו ועי ויזח  pw 
 .םיאלפנה וישעמ ב"ימ ns הזו רעי ריזח גרהש
 .נרוטאס) סואיברקמ רפס תמאבו ביבח ןורחאה הזו
 ווצ לש םיל קוא דובכל ואינהש )^ 73
 T ביצה עודמ ןיבנ התעמו !ןבוקל רעי יריזח
 ,סילקרא לילאל טרפב סונאיטילקויד רסיקה ןורכזו
 בהוא םיימורה ירפסמ עודיכ היה הזה רסיקה םגש
 תעדלו) רובג דיצ וז תונמואב היהו רעי יריזח דוצל
 ג"פס 'וריו ג"ספ ר'בב 'ייע ןיריזח ה ע ו ר היה 53
 תאז םגו .(יטנגרא yp iy") ו'מד המורת לש

griech. 

 | Vyw רובעב רעי יריזח דוצל בהאש x5 רפוסת
 pr אלש | סונאיטילקוידל האבנתנ םימסק ;י"ק יילוח רסאנ :לעפנ .היל יעבימ אָרְסֶא ףסוי |

 אלו .דחא רעי ריזח גרהיש דע הכולמ לש אסכל
 תא ותימהו וכליו םיקוב חלשיו םימיה וכוא
 סונאירעמונ ונבו םופסמל ר"פר תנשב סוראק רסיקה

  svnוגרהו םויה יהיו הכולמה אסכ לע אשנהל |
 ויתחת בשיל םמזש Aper ,רעפא סונאיררא וימח
 רש סונאיטילקיד תאז האו ושאכו אסכה לע
 רכז ווחושמ דבע םדקמ היהש םיימור לש אבצ
 הלעי רעי ריזח וגוהבש ובל יפערשו וינוימדב
 ועפ א תא גוהו וינתמ תא סנשיו הכולמל
 לכ ונממ רצבג אל תמאבו רעי ריזח ר"לב ומעטש
 :ולדג רעפא דגנדי חלשש רחאו .תושעל םמז רשא
 תא ומשו והואשניו סונאיטילקויד תא המחלמ ילעב

j^ €ו . 3 " ,  . , 
 .\ 0/0 יט (Ootwxf;z wriaxc T6 12069 ורבד םה הלאו ('

 ל'הזב ןויצ דוע ןאכ 'יא v33 (* .רסא 'עה תליחתב ע"פרשב לבא .אדירוסא

 .ןושארה ןויצמ



"DN =אָרּופיִא * -  

 יפל ןקתל שי כ"ג ov לבא יתנקת ןכו ה"עו ר'ע
 רסח רסיא ןרופיאו דע א'פ jb אמגודל ונלש ךרע
 ןידה אוה רחא תינש m m שיגרה אל ל"ומהו
 לכוי ונממש ונלש 'עב חינשה אלו םידוקנ גיצה
 הטמשנש ה ל ר ע ל תלמ םילשהלו תועמה ןקתל
 PW א :ט'ט יישארב) הריע ןפגל ירסא .-- [סופדב
 תחא ריע הכירצ הניאש י"אבש ןפגו ןפג לכ ךל
 ןליא לכ 45 ps [ונתא ינב הקרשלו] ,הרצבל
 ינב ינש ואשמ ירפ השוע וניאש י"אבש קרס

 ,6א'יק תובותכ ףוסב 'כו תונותא

 )1 (Anfügung, Anhüngsel 2 Verbot רופיא 1

 היתשו הליכאב anb רוסיא :ּה"מ 'כוס
  ^pם"לב ןכו .הדוגא :רוסא י"שריפו רושיק ןושל =

 לע רסואש המ ומעט דועו רושיק ןושל ארופא
 םשו ,הורע רופיא «S5 co ןינעה map ומצע
 לח רופיא .א"ק 'ילוח .השודק רוסיאו הוצמ רוסיא
 יועובש .לק רוסיא . . רומח רוסיא . . רוסיא לע
 אבה רוסיא . . ויליאמ אבה רוסיא :םשו ,ד'כ

"yרופיא :ו'טק "לוח .ומצע  "ssהאנה רוסיא  
 .'סב הרותבש ןירופיא לכ ,ח"צ םש .לושיב רופיא
 רופיא ןהב שי הרות ירבד p'3 ג'ד א"פ 'וכרב 'ורי

 ןיא תבש .א'עד א'פ jb" 'ורי amm ןהב שיו
 רתיה ול ןיא פ'כהי ףא הרוסיא רחא רתיה הל

 ,תומב רופיא bb/2 ר"ב .ורוסיא רחא

 יקליפב טעב ל"פ ר"מש (Gefesselter) רּופיִא 2 *
 .ןירוסיא איצוהו Gefüngniss] קט ]

 ומכ [oye (ןוירב ע"ייע) ןיִרְסיִא איצוה םש ןכו
 ,'א ,ב"י "ילכ .ןירָיסֶא לש .., תורוק ינשמ 'שלבוְןיִרּופא

DUהריִסֶא  Gefüngnissןלוכ ןיא ב'צפ ר"ב  
 .םירוסאה תיב b" ,הריסאב

 3'3 .'ע .ז'עב (N. P. eines Mannes) רסיא 3 *

 אוהו םדא םש D^ ארוינ רופיא .ט"מק
5y3ונממ דלונו םיוגה ןיבל תיבשנש לאומש תב  

 ,ןכ ירחא רייגתנ רוסיא ארקנה יונ ותואו ירמ 'ר

 ד"יד ד'פר ב'ב Y^ (8אמ (?Bündel ןירּוסָא *

 ,ןירוסאה תאו ןינקיה תא רכמ ג'ע
 :ז"פ 33 ילבבב ה"כו ןירסנה תחת ס"טש הארנו

 ,םיר'צי כ'נ סרוג ם"בשרו ,'ב רסנ 'עו בקי ע"'ייע

 ה"גפ ר"ב (,das Binden Anspannen) הֶרְסַא ,

 v3N תארקל ףסוי רפאש mos אנת
 )5/3 ומ יישארב 7( הערפ לש הרסא לע דומעתו

noon6.'ו 0^. , 

(Verbot, Verbotenes, Unzucht) N'GDN /NH3D'N 

 "לוח  v3 Dיב :ב"צ ב'ב :א'ק
 .אל אנוממב ארופיאב אבור רתב ןנילזא  nac:'פ

26 

* 

| 

(mn ר"שהשו B^b "b vpn ייעולא ותלא לע" 
jj men) ww nb) b333 ערזנש לבבורז [n > 

 ול לחמו ותלאב לא לאשנ המלו .ומש הילכח
 היהת תאז פ"סב ר'קיוב 'רופמ ויתונוע לכ לע
 רסח םישדחה 'יסופדבו ר"פד 'עו י"כ ה"כ ,ט"יפ]

 .['כו לבבורז רמאמ

Collecti v- ללוכ רּופיא ; Verbot-nD'N— "IDN 
verbot, Erlaubtes u. Unerl. zus. fassend 

ein vermehrendes Verbot, das ףיסומ רּופיא 

relativ Unerl. zum absolut Unerl. verwandelnd 

n33 רוסיא perennirendes Verbot obw רוסיא 

 תחא  (ein zusammeneintreffendes Verbotרוסיא |

 תוכמ שרוח שיד 'מגב ppibn ןה ולא 'פב ללוכ
(xלכוא אלש העובשרד 'מגב תועובשב 'ג 'פַבָו  

 «ppm ^ 'פבו ,6סשו .דיכ «ir ןילכוא לכאו
 «vw CU "שוד הללח אשנש ןהכ 'מגב
 6 םשו  .גיל ^039 ןיחא 'ד 'פבו .היל תיא ףיסומ
 .תחא ni רופיאו ללוכ wow pns ינש 833
 אב שי 'מגב בלח תלכא ול ורמא 'פב 'ותירכבו
 ןינימ השלשר ג'רבו | ,6ד"" יתירכ תחא האיב
 ןירוסיא לכל ןד nns ןאכמ CU ריזנב ןירופא
 pow רוסיא ורוסיא ןיאש ריזנ המ ריזנמ הרותבש
 nini ורוסיאל רתיה "vw האנה רפיא ורוסיא ןיאו
 חספב ןירבוע ולאוד ג'רבו .רקיעכ םעט הרות וב

vn [nm], ^p 6רוסיא ורופיא ןיאש  pow 
 רסיא ורוסיא ןיאו דבלב ורזנ ימי תאלמ דע אלא
 דבלב ותיתש דע אלא וילע הנתה אלו האנה
 ורוסיאל רתיה שיו  ןייב ריזנל ןיברעמ pn אהד
 וישכע הייתשב ול רסאנש ומצעב ןייה הז "פאש
 יאנש ומצע ןייב אוה רתומ ורזנ ימי תאלמ רחא
 תרשמ וב השע ןיי ריזנה התשי רחאו 02 0 'בדמב)
 םיאלכ ןמצע םיבנעכ ^j םעט אלא וב ןיאש םיבנע
 יתוקח תא )^ יט" יקי יאנש םלוע רסיא ןרופיאש
 ןרוסיאב םרמשת 322 םכל יתקקחש םיקוח וומשת
 םלוע רסיא ןווסיאש םרכה יאלכ א"פ .םלועל
 האנה רסיא (Pow םיאלכ עורזל רופא םלועלש
 [ערזה] האלמה שדקת jb (ט ovo יירבד) "תכד
 דקות שדקת je G'ep "hn ivo ישוריק היל ןנישרד
 אוה הפרשלד םלועל ורופיאל רתיה ןיאו שא
 pon אוהו [רקיעכ םעט וב איהש ןיד וניא| ךלוה
 ?P 'יאנש] האנה רוסיא ורוסיאש םיתשב הלרעל
 :ביכ ייחספ היב ןנישרדו לכאי אל םילרע 675 יט"
 רוסיא INT" האנה רוסיא דחא +(איק ps np ישודיק

 ומכ ליצו סיט 2212 ןליאה הז רתיה ןיאו [הליכא
weייפב  mינש ו ל א ב  nbspאלו וב אל ללכ  

 תוריפה pom ןכ יוחאל לבא 555 ויתוריפב
 ףד 'יחספל ^m לש 'יפב ה"כ ה"יחא] ".ןליאהו
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"emםיטח ונמיה חקל דציכד 'מגב ךשנ והזיא  
cmאב ורסיאכ ואלד (:ביס  vroהעשב 'יפ .[ימד]  

 na3 jb ןתאש pen יל שי הולמל mon רמאש
 רסיא הולל inj אל תעה התוא הולמה םנקי
 אל ךכיפל ךשמ אל םיטחהו יל ונק יתועמ רמאיש
 jm 'מגב ובל דגנכש DW האריש דע .-- הנק
 "יא םשו :ח'כ 'וכרב) רחשה תלפתב לאילמנ

 פיד יייע 'פו ימ "53 ^5 ןכו 'כו האריש ידכ
ivyוניבר 'יגכו  ^wוכרבב ה'פסב ש"ארו ף"ירב ' 

 p" ,(ןמקל "ייע im לש ושוריפמ הארנ ןכו
 הארנו ויעמ ךותב ורובט לפקתמ ns ףפוכשכ

cunותיעצמאב הזחה יהלישבש שפנ רופיצ אוהו  
 ףוכיש דע ןישרפמ שיו רסיא רועישכ אוהו טלוב
 ינפמ ובל "35 ץראב bbw רסיא ns ותמוק
 ןיא rn" חושי אל םאו ןטק עבממ רסיאהש
 b דננכ לטומו ןווכמ אוהש תעב ץראב וטיבמ
 mm תשוחנ לש תימור עבטמ yo י"לב ייפ 5/8(
 [dupondium] ןוידנופיד 5/53 תארקנה עבטמה לפכ
 ויה ןירסיא ינשו ה"יחא] .(ןוידנופ הוארק ונימכחו
 ,ר"פ ש"מ אתפפות ,ח"מ ,ד"פ ש"מ 'ייע ןוידנופ דח

 Tp" 'ורי 1^ "ישודיק :ה"נד v ש"מ 'ורי
m»ד"כמ דחא רסיאהש כ"ג הארנ םשמו .ד"ע  

 האריש דע תוכרב לש רמאמ ןינעבו ,-- ףסכ רנידב
 'מולכ ונלש הלמ הניא רסיא תלמש 5 'כו
 !der weiche | = Jb ע'ל איה לבא עבטמ

Theil des 

hypochondriaתועלצ לש עפושמ םוקמ אוהו  
 שפנ רופצ אוהו "Knorpel D'non p וב רשא

 כ"ג ל"נ ('א רופצ 'ייע) רופצ תלמו mm יהלישבש
Rippenknorpe! p y^יעלצ לש סוחס  

amaללפתמה רמאמה רועישו  qoxדע ערכיש  
 רמולכ (תופלחתמ m 'ל) bos אוהו רסיא הָאְרִיש
 לש םישוריפ ינשו .בלה דגנכ עלצה תחת סוחס

vוכרבל ן"רכ ואבו ג'הר לש ישוריפמ םיעבונ ' 
 כ"כ החשיש ךירצש ^b b" ג'הרו :ל'זו ה"פס
 החושהש ובל דגנכ עקוקב by" רפיא היה םאש
 דע כ'כ החשיש b mp ams" הארי ומצע

 105 האריו אמוג השעי ובל 755 wv" רוביטהש
 רובימהש החוש םדאש העשב אוה ןכש רסיא
 וסיא ומכ הנטק אמוג השענו םינפ יפלכ סנכנ
 לש ושוריפל ןושאר ןורחאה הזו .ל"כע ןטק אוהש
 ה"כו i'm 'יפל ןושאר וניבר לש ינש שוריפו וניבר
 ש"ארה תופסות רוע 'ייעו .תוכרבב ה'פס י"רשאב

 ^n] רצ תשלשמ הכרב 'פסב

Leibes unter dem  Brustknorpel 

O"]N — הֶרּופיִא * בר 

 ,ירוסאב ברכ אתכלה :3/2 הדנ ,יִרוסיא ירש יאלבב
 :םש | .ארוסיא הדבע .,ח'י ז"ע nor הליאשהבו
 ידבעמ אק [Ww .ח'ל 'יטיג .ארוסיא הב דיבעתיא

 .ארוסיא ישניא הב
 yazaia הנשיה פ'לכ) NTD'N] ל"צ] אָרְמיִא *

 ןמו Engel. ךאלמ 22! 'שרחה פ'לבו
 b isten "wm" 'לב 53 טל! ץובקה
 ה"כ יסרפד ארסיא לאיבוד .ז"ע אמוי י"כ (םיהלא
 ארש לאיבוד w^ ונינפלו up ם"ד y" 'מ י"כב
 דיקנ ינוזמד א ר סי א :א"יק "יחספבו .יאסרפד
 ארסיא י"שריפו .הימש לבנ אתוינעד ארסיא הימש
 :ם"בשרו vun דקנמ 'של 'יפ (Tp לעו ך א ל מ
 'ילוחבו .ךולכיל ם"בשר b^ לבג לעו ,תויקנ 'של
 הנוממה רש י"שריפו 'כו אתוינעד א ר ש "יא :ה'ק
 י"כב n'3 .אדש 'יא bmp" "53 .תוינעה לע
 אדש ייא םשו :א'עק םש D'1 ep 5/33 'יחספ
 ורק [רוקנו] wpa mew [mpi ל"צ] רוקב ינוזמד
 י"כבו mb ורק ליבנו הימש :ליבנ אתוינער היל
 ם"בשרבו "5 'קליבו 'ב י"כבו אריש s" 5 'קליו 'ב

v3יא " piדיקנ סופד לש אסריגה םייקל נ"לו  
 ךאלמש עדו דיכנ ןקתל ל"נ י"כ לש ליבנ תחתו
 לצא ארקנ תונ תמה לעו תוי ק נ לע הנוממה
 !)  |TE" Anáhita, Nahid 2-9  , JuRU םייסרס
 תונתמה ןיחכושו הבוט ייופכ םישנא לע הנוממה
 290 9 | (* pose לצא ארקנ

Bund. Nákáit =לע הנוממה ךאלמ הז יפלו  
 ב-50 = דיקנ ארקנ תונתמל םיוארש םישנא
 נוטל םייואר יתלבש ,םישנא לע הנוממש ךאלמו
 לע לפונ ןושלו == 9 = דיכנ .ארקנ תונתמו
 הלמ ארסיא תחת ןקתל לכונ התעמו .איה ןושל
 ךאלמ ורועישו .ְך א ל מ ם'לב ומעטש (' אדסיא
 ךאלמו דיקנ ארקנ תובוטו תונתמ ל"ר תונוזמ לש
 y! 2i^ .ארקנ nuno תעינמ איהו תוינע לש

yארש סרגש 'ה רס /3 דקנ 'ג לבנ . "PM 
 רזגנו .5004ק0+ י"לבו רפא ס"לב רֶסיִא =) רָסֶא

 rÜmische היה תשוחנמו ,ימור עבטמ 4% ר"למ =
(Kupfermünzeןישודיק תנשמ שירב  C3הטורפ  

 200%0ו0צ [Vecauxóv יקלטיאה רסיאב 'חמ 'א ורמאש

.das italische Ass =אצמנ  Tp(רוסיא) רסיא  

 'ורוכב ;ז"מ ,ד"פ תוידע ;ה"מ ,ד"פ מ"בב יקלטיאה
 ;ה"מ ,ט"פ 'ואוקמ ;א"מ ,ח"פ "יכוע ;ה"מ ,ד"ם

 'תפסות ;ד"פו ג"פ ש"מ אתפסות ;ב"מ Yo "ילוח
Yaורי  ;ג'ע א"לד 'ובותכ 'ורי .ה"ע 'ובותכ ה"פ ' 

 ,[ה'צר D" אצת יכ ירפס ;ד"ע ח"נד א'פ 'שודיק

₪ 

Nüoghaithya, 

npnyn "y )' -לעגעיפש יחהמ אטסיפא  nרצ המדקהב  mתויסרפ תוינומדקו  cen (* vo m 7nלע ירפסו טייכק רצ  
 m3 ,א"כה ףיזרהמ לש ץעימב ףיירהמ y" (* ,יס רצ םידשו םיכאלמה
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NSD'Nאיטרטסיא תחת ס"מ  "yליעל םש . 
 בתכנ 'i 'מזמ ףוס םילהת 'דמב ןכו

 תעלבנ 'טו הרובח ךותב 'יפ חהלעמ לש איטרסיאב
 UR אבה ע"ייע

 Schaar e7pxcíx י"לב איטרטסא ומכ) ןויִטַרְסִא
 (הרובחו דודג Sehaar 0/5  ע"למ וא

 רמא ינודא ןה :םירבדה ירחא יהיו 07D ח"פפ 323
 ייד אל ל"א והגרהא הרמא ינודאמ ON אריתמ
 לש [ןיטרסאב ר"כב ונינפל] ןויטרפאב הנָמָאש
 "פ ,ןיחצור לש ןויטרסאב הנמאש אלא ןיפאונ

mean .ןינעה יפל  (ב"א. ^bםייק .בתכ ר"לב ), 
 הלמהו תעלבג 'ט תואש וניבר Dy pum ה"יחא]
 nob לע ןויכ ב"רו .,ונחכוהשכ ע'ל וא ןויטרטסא 155
 א"ח ר"טב ז"מירו Bestütigung — assertum; תימור

 ,אוה ןוכנ יתלבו exercitus אוהש רבס א"עק

 ,ש"יע יגיטרטסא תחת pb ינגיטרסא *

 .טוידוסא ע"ייע סוטרסיא *

 ,סוליטוטסא yy היטילטרסא *

 ,טרפא ע'ייע התרסא ,הקרסיא *

Mürser תשתכמ ^b אתיפא D'55) NIPDN 
mürserartiger ךריה ףכ הליאשהבו 
j^ איצומה 'פב אתריסח (Knochen, Pfanne 

An דיל י"כבו ונינפל ה"כ :ז"ע תבש) שארב, 
 לבא  v3 "23טוקליבו פ'א י"כבו 'מ תבש י"כבו

  ^W USוניבר ינפל 'וחנומ תואחסונ יתשו אתדיסח
  "yn mea "yאיצומהב רגנד 'מגבו € ב"ס ס'ד 'ייעו

 'וריעו) ןיליפת  Gpרמ יב הוהד אתיסאד איהה
 לאומש  nmהארנכ הרשי ^3 ה"כ] הבדרא הקזחמ

 'פדבו הברדא ןאכב ךורעה יסופדב לבא בדרא 'עמ
 י"כבו אגרדא ר"ב י"כ 'יניוו ,'זיפ  vy Ynה"כו אברדא

 תבשב י"כ ף"ירב לבא י"כ ףירבו 'וריעב 'צנוש 'פדב
 אבדרא ןוכנל 'יא  "y[א'ר 'וריע ס"ד  wmהב ילקש

 הילע ילכ תרות ירה ורמא אשדא הל ודשו הרשע יב
 אשדא היידשמל לאומש רמ הרש "יא 'ריעב ונינפל]
 ילקש ווהד אבירדא פ'א י"כבו .וילע ילכ תרות רמא
 'כו רמאו אשדא היידשמל הרשו הרשע יב היל

"p! םש ס"ד יייע ,ש"ארבו .ף"ירבו ג"הבב ה"כו], 
 ןיחלנמ ולא « puהאישנ (נ'כ  cowל"א 21

  wenרב ןמחנ ברל ונינפל) ימא רב ןמחנ ברל
  (0ק"מב] אוובצב אתיסא היל ופכ  "Mופכ

 'פבו ,['בותכב "יא לבא ^5 'וובצב תלמו אתוסא
 « mתונוזמב בייח וניא .באהד 'מגב התתפתנש

 הלע םוקילו ארובצב אתיסא ופכ 6ט'מ יבותכ) ותב
 אמילו  oonיעב אל :ארבג אוההו ינב יעב אברוע

26* 
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Enthaltungsgelübde, Angelo- 5/53 ^DN) "D'N * 

(ungוהז יא ג"ע ו"לד א"פר 'ירדנ 'ורי  
 ילבב y" אבא וב תמש םויכ ילע הז רככ רסיא =

 ילבבב םשו .העובש וז רוסיא םשו «s 'ועובש
 ,א"נד א"פר ריזנ 'וריבו 'וריב םשו DW רוסיא

ps3 'וריבו ,תורסיאה לע ןיקול ^b ^n?ר"ע ג"יד  
^sירדנ 'וריבו .תורסיאה ל"צו תורוסאה לע ס"טב ' 

 .ןירסיאה לע W^ ד"ער םש

 ₪010 י"לב) טויטרְסִא .טוידרסא *

(riegsbefehlshaberחלש 'פ ר"להק  
 .'כו טוידררסא אוהה עמש :םש .רח טוידרסא ירהב

"Yןירמוש ויה תוטויטרסיא :ו"לד ח'פס 'יחספ  
 םילכ ip ר"מב .(איטרטסיא ע"ייע) םלשוריב ןיריצ |

 .היטסב 'עב ב"ר ^3 'ייע תוטויטרפיאל איטסבו
 'ייע תעלבומ 'טו טויטרטסיא 355 טויטרסא "פו
 מ"ב "וריב -- .טוידרס y my' 'ייעו ליעל וכרע
 סוטרסיאד ןיליאמ ןיטיחד ירכ דח ןינבז ג"ע ח"ד ב"פ

 .סוטרטסיאד ל"צו ס"ט

bl.o = עיל וא yy (טרטסא ומכ אוהו D*DN 
"y ir")  'ק"פד 03 (ךרד דעירו Weg 

 איצומה (טרטסא 'עב תונוש תואחסונ  nbלטומ
 .איטרפאב [ mי"כב ^ aוהנפמ [ר"פדבו ד"ל

p^» בורמד ג'סב ןכו הלאמשל וא אטרסא ןימיל' 
 י"כבו ר"פדב ה"כ] טארסאל םיה ןמ קרוזה ,6א'פ

 ! Y[ונמשרשכ ע'לב ןכו אטארסא ל"צו אאטרסא
 [תילוחד ל"צ] .(תולייחד) 'מגב  wonקרוזה 'פב

(5 amn» ןיהת םישודק 'רב 'דמליבו Cp (תבש 
Künigstsrasse] יקיליפכ אטרסאב ימע תא ךלהמ םאו 

  [strata basiliea,ךרמשמו ךמע ינירה  ^bאטרפא
 ומא 'יפב םשו ה"יחא] .הלעמ לש טרטסא ומכ

wasטארס תלמש  yoאיה  yםש  sebי"כ , 
 חכתשא ג"ע נ'ד ג"פ 'ילקש v^ הלמה האצמנ ןכו
 אקרסיאב ס'טב "יא ילבבכו) אתפוגד אטרסאב
 מ"ב אתפסות .הלודג איטרסיא :םשו (התפרגד
 תבש 'תפסותבו .הלודג איטלפבו איטרסאב ב"פר
 .ט"ד ה"פ 'וכרב 'ורי .רידל אטרסאה ןמ קרז א"יפר
 pn :ד"סד א"פ 'ינעת 'ורי .איטרסאב ללפתמ היה
 ךלהמ הוה : ג"פד ג"פ ק"מ 'ורי .אטרפיא ונב הייכב
 איה הניא Yys ז"טד ח'פס 23 'ורי .אטרסיאב
 הניא ס"טב ד'ע ח"מד ז"פ 'יטיג 'וריבו ,הטרסיא
 ,ןיטרסא םיקע אניוה DT ד"פ 'ינעת 'ורי ,התרסיא

3^b mb» "maןטרסא ד'ע 7^2 . jb t" 
 ms םימעפש היאול טוטסא 'עב הלאה םינויצה
 אמית תוחרא 'גרת 289 .[אבה ע"ייעו ,תעלבנ 'ט

 ,(אמית אטרסא )^ n בויא)

^$ 
 A ל



SIDON "4הנשיה 2/53(  etreישדחה פ"לב  
961166, vw י"לכ | = yu 

  ^b Stern aster, astrum = G6 70vטרפבו בכוכ

 איל בוי רוא .הארא םא 'גרת (הגונה בכוכ 3)
 רהתסא ימחא ןיא  ^bןכו הייחא] .(ארתסא 'ומכ

 'ב רתסאל 'קליו .רהתסא ש"ע רתסא ^ 'ליגמב
"wn רהתסא ש"ע]. Venus] nion בכוכ 'ז 

 ג"בלרו ע"באר  cms ^5דיגי לכא שמש :בויאב
 אוהו בכוכ אוהש (ךלוה רֶקי חרי ו) וער וילע

  25:5תפוקתו תחירזש הגונה  vnsלכ לע הלוע
 :[םיבכוכה

 Athembesehwerde) 00/0 י"לב) אָכְמּותְסַא"

 יעב הזב וניתעד וניוח רבכ "5 ז"עב

 ,ש"יע אכמוטסא

 -Spitzpfahl, kreuz 69006 י"לב (א) אָרְווִתְסא
weise über einander gelegte Sache 

«Schienbein בקעה דע קושה ןמ ררויה םצע הליאשהבו 
  (3לופרק 66590 י"לב  (Knóchelאערא דע

  mmיתשד 'מגבו (.ג'ק תוטב) הצילח תוצמד ג"רב
 הבר ץמוקה יפב תוישרפ ( C25 amoאדיבעד אה

 ,ארותסיא 'יכרעבו ;אריותסא יכ ונינפל] ארוותסא יכ
 ילקשמ רמואה 'פד 'מגבו ,[אריותסיא ף"ירבו 'ומבי
 דע ארוותפא יאה אפפ ר'א 69" ןיכרעב ילע

 ,תיחנ אערא  ^bםצע אוה ארוותסא  "wnןמ
 שרפמ שיו .תיחנ אערא דע בקעה רע קושה
 דיל 1^ י"כבה'כ ה"יחא] .א לובנ ארוותפא
 ןיאו תיחנ אערא דע [רסח 'יסופד ראשבו ,ר"פדבו

 דע קוספ וב  suo.בקעה  ^bיכ אדינעד אה
 ר'פד] ןיעכ ארוותסא  ^Nתסיפ דע קושה (!ןיבמ

 .הבוכש ויצחוהפוקזויצהש לגוה
 איי יב"כ בויא) ילגר הזחא ורושאב  aunהירוותסאב

 ב'א) .ילגר תדחא  ^bי'לב « yדתיכ דחו ףוקז
 ה"יחא] ,(הרוקו יחל ומכ רחא ץע ושארב םא טרפבו
 הלחתב יתמשרש הלמה איהו הזל הטונ יתעד םגו

  ovv mקושה  Dpףוקז ץעל ןוימד ול שי לגרה
 וניבר ןויכ הז לעו בחורב ךורא רחא ץע ושארנו
 'וחנמב י"שריפ ןכו .הבוכש ויצחו הפוקז ויצח ושוריפב

 רוביח םוקמד יכיה יכ :אריותסיא :ל"זו א"לב םש
 בכוש לגרהו הלעמלמ ףוקז קושה יוה לגרהו קושה

  . . .\- mzאריותסיא ןושאר 'שלב י"שריפש המו :
Dp mw כ"ג ww לגרהו קושה רוביח םוקמ ונייה 

 םשב וניבר 'יפש המ ^ Dיכ .א ל ו ב ג ארוותפא
 ומעטו .)-=  ע'ל אלובנ  wanארקנ לוסרקו

 קושה רוביח 'מולכ == 'רע 'שלב הז רובעב
  cyאריותסא י"שריפ 'ומביכו 'יכרעב תמאבו .לגרה

 ז"עלב א"ליבק ל"צו .אליבק םע  wmיפרצ 'שלמ
 |  "y Fussknóchel = cheville'ופסותב  "n5םש

DN — ND'ON דר 

 היתועלצ בור ורבתשנו 'מגב תופרט ולא 'פבו ,ינב
 יכה אתיסא אלב אנכוב םתה ירמא (.ב'נ יילוח)
 תונב 'פבו .אתיסאו אנכוב CON ברו אנהכ ברד
 השקמהד ל"צו] (פ'ט mU הקשמהד 'מגבו) םיתוכ
 ילכ אתדיסח אתיסא 'יפ .אשחנד אתיסא 6י'ל) [הדנ
 הז ןיעכו ה"יחא] .בלענה דיסחכ תוכמה לבוסש
 עפשמד . . . איכודמ שורפ :ב'כ 'טוסב ןנירמא
 אתריסח אתיסא א"פ .[י"שריפ ש"יע איכודמ יכ

 ילבו תשתכמ איהו הכודמ איהו םינפבמ הריסחש
 mortajo ט"יאלב .mortarium; 3/53[ ו"רטרומ ז"על

iMürserר"ייטרומ 'יבוריעו תבשל י"שריפ ןכו  
 +[ ד 010 צ"לב

 dumm,  unverstündig 90008704 י"לב) אָחיִסַא

 ח"יפ ר"בב ,rauh) 0 6% י"ל וא

 יהודימלת היל ןירמא :ודבל םדאה תויה בוט אל 0«
 ךומי  יכב ר"קיובו ye אתיסא-אדה קבש [יבר]
 תסעכמ ^b C^ לד לא ליכשמ ירשא פ'סב ךיחא

cobר"בב ה"יחא] .ןינעה  ^Nר"קיובו אתתנא  
 קר בותכ ג"כ זמר 'ישארב 'קליבו אשיב אתתיא
 ךכ םירפוסה והינה הלמה תעידי ןורסחמו הקבש
 תשגרדנ 2 ms הטוש 'יפ אתניסא י"ל איהש ל"נו
 וניאש 'יפ יתבתכש "גוי תרחא nob איהש ל"י וא
 י"למ איהש רבס ל"מרו .ץרא qum בושייה ןמ
 .[טופא ע"ייע טיסא 'גרתב התביתכ לבא 9%

 פ'ל וא 001006 53 אריקתפא — אָריִדּתְסֶא
^b 5הניפסה ןרות  Schifs- 

 ירטק 6א"יק תבש) םירשק ולאוד 73 זוהה
 ף"ירבו אדירטסיאב N^ ונינפל] ארידתסאב ירטיקד
 י"כב לבא ארירתסאב "5 ף"רבו אדיוטצאב
 י"שרב ה"כו םימעפ ארידטסיאב פ"א תבש

 ^32 w^ וניצנוש 'פד י"שרבו 'ליסבו iw 'פדב
 "ארי 'פסב אבוהו רקיעה ה"כו ארידתסיא 'ורעה
 אריד תסא יי פ .[,ד"כק תבש ס"ד "ייע 'מורתה 'פסבו
 לבח וכ ןירשוקש ןרות אוהו א אוה
 תעבט ןימכ אוהש אמייק לש רשק אוהו ןטק
 ותואב ןירשוקש cm לכחו םלועל רתינ וניאו
 י"כב ה"כ] * כ ש ו מ b" .ירגנ היב ילייעד תעבט
 ארטק אוהו הגיפסה לע ומירהל ןיאבשכ עלקה )35
 "סופד ראשבו ר'פדב ה"כ] (ארתסאב) ןיוטקד
 b^ ]8 ריד תס א ב :ב'ה י"כב ומכ ל'צו רסח
 ןיבקנמ הניפסל ןישוע ויה ךכ [רסח 'זיפו ר"פדב]
 םלועמ םשמ וז הניאו תעבט pes הל ןישועו הב

53mוריתמ םימעפו וב ורשוק םימעפ ךורא דחא  
 b B/b" 'למהש ל'ג m^nw] «snp לש וניאו

imnוודא תלמב ומכ טמשנ 'כ תואו הניפס לש  
 י"ל יזאו אריקתפא ל"צש ^o וא ;םכרע 'ייע זלטא

 .[המושרה

 נב )^

 יוקפא



 "יי

 ' התאי 3m ןופצמ .[בישמ ומכ בישנו

 יתאד ןמזב אלוע רמא ותרהטב עיקר יזחתמ יתמיא
 by" אנתסא יתא ארפצבו הליל הילוכ ארטימ
 בר רמא Gro יבוריע ירכנה םע רדהדהכלהבו .אימשל
 אמויכ אתוליצ אתכלה הכירצ הובא רבהבר רמא ןמחנ
 יר רמא p" 'מגב ריעה ינב 'פב 'ליגמבו .ינתסאד

mmmיליגמ [הברחש] תסנכה תיב  Cmאקד יאה  
 םושמ אלא ארטמ םושמ ואל אתשנכ יבל ןנילייע

NUITלכ יפבו .אנתסאד אמויכ אתוליצ אתעמש  
 6ז'טק תבש) רפסה קית ןיליצמד 'מגב שדקה יכתכ
 אמוי ימנ יא אבהרד הרותפא חנמד אמיא תיעב יא
 יבותכ הנמלאתנש השאה 'פב 'בותכבו .אנתסאד

(Uoןישודקד .ק"פבו .רסאתו ןתסא דצב היריע  
 'מגב םילחונ שי 'פבו < ב'י'הטורפ םירמוא ה"בד 'מגב
 אנינח ר'ד ונייה ואל (ה'לק ב"כ ןמאנ ינב הז רמואה
 ןויצ ךה ה"יחא] .וסאיתו ןתסא דצב הידיע רמאד

^Nןמאנ הז יאהד 'מגב 'יא ס"טב םשו י"כב קר ], 
"bרצב ולא םידע  pexרפאיתו  y]ע כ"ג ' 

 חוו וב תנשנמש nv אנתסאד ND? ^B .[ַאיִרוא

 תיחרזמ חור תומש ןהל שי mm עבראלו ,תינופצ
 ,אנתסא תינופצ חור יאירוא תיברעמ חור ,אתוש
 ס"טב ךורעה יסופדב ה"יחא] .אידש תימורד חור
 : א"ל ןיטיגמו TU 'עמ הארנכ אידש ל"צו אירש
 אטסיפאדנעצב «Dx .אידש ה"ד םש 'ופסותו
 ארקנ )3^ טסיהיבידרא טפאי ;ד"כ ,'י דאדידנעוו)
 -Diümonen אידש חור 'מולכ vátó 88616 תינופצ חור

windםידשה תאיצמ םייסופה תעדלש םעטמו  
 ,הערה חתפת ןופצמו pev רצב םה םיתיחשמה

yיגרתה םגו ז'נ םידשהו םיכאלמה לע ירפס  
"wonבטקמ קיתעה  meםירהצ  "onn)א'צ , ( 

 אידש שרופמ 'ג רש 'עבו .ארהטב אדישד אחור
 «zw .[ונלש 'עב ומכ תימורד חור ל"צו ep חור
 mpm" אוה עיטק רמאמ ה"חא] Os ומכ
 אידש CNÓ ןיטיגד ג'פסב ומכ ל"צו .ארסחמ
 בישנ
 הייחא] .יתיי אנתסא אנופצ ןמ 'גרת (נ'כ 05 בויא)
 ל"נ רשאו Db ע"באר b Typ^ 'יעו 'גרת לש א'נ הז
 בותכש ,ה"כ ב"ב הדגאה תובקעב ךלה 'גרתהש אוה
 תלזמש תינופ צ חור וזיתרמא oes orn :םש
 בוש האיבמו הממחמש ייפ י"שרו .ב ה ז ה תא
 b ודובכ תליחמבו ל"כע לז בהזהו אב ןובערו
 יד םש ב'בו :א"ל "יטיגב ןנירמא ירהש ךסיהב

mmלכב תוכשנמ  mm n»תובשנמ תינופצ  
oyםייקתמ םלועה ןיא ךכ אלמלאש ןלוכ  "bM 

 ןכ b" ומצעב י"שר ןכו .ןכ ןיזעו ל ש אה ה"ך
 ןיווקש snow ילוס וק 'יפש ^ יגינחב
 הילסרקב ה"ר :ד'נ 'וכרבב ה'כו .,ז"עלב א"ייליבק

 .[ז"עלב א'יליבק

 פ'למ תבכרומ C [nivibnos) ל"צ]) תיִניִגְלִתְסַא
astraרקדו ברח  Dolehפ"ל ןמו  

haónaאכצ  (Sehaarתיפסכתו הלבח יכאלמ לש  
 Peinigung יוניע tbaósha דניצ'לב) [תוכסבתו ל"צ]

 ןירמושו ןיבשוי הער חור לש (ירבע ץוביקב אוהו
 'גד ג'סב לשכיו ולאמ nns לע רובעי יתמ םדאל

 .ינפמ "יא םשו ה"יחא] ,(א"נ "וכרכ ולכאש =
 הלבח יכאלמ לש תינגלתסיא ל"או תיפסכתש
 rb" םדא אבי .יתמיא םירמואו .םדאל ול ןיפצמ

"nsינפמ "יא 'מ י"כבו .דכליו וללה םירבדמ  
 לש 'וסככוד ל"או הלבח יכאלמ לש תונתלתסיאש
 םירבדל םדא אביש ןתי ימ תרמואו הפצמ הער חור
 תיסיסכטסיא ,אתילילגטסיא 'יא 'פ י"כבו ,דכליו ולא
 .תיפוסכתסא 'יגה ו"פ א'ח 'א ללכ 6 רנ מ'הונמבו

"paיפסת ןושארה ' "yנ"בבו :ה"לק 'וכרב ס"ד  
 תילילגטסיאש ינפמ 'פ י"כל בורק 'יא :'ל 'וכרבל
 'עבו ,הער חור לש תיסיסגטסיאש ל"או ח"מ לש
 ק"העו 'יסופד ראשו תיגיגלתסא וסרג  י"כו ר"פד
 : תיפסכת b^ י"שרו un כ 'יפ םייס םשו תיניגלתסא
 הנהו--ח"מ תרובח oe : תינגלתסא ;םידש תרובח םש
 םייסרפה תדמ םידשו םיכאלמה תנומאש תעדי רבכ
 ח"מפ ר"בב וניתובר ורמא ןכו םידוהי לש ןומהל אבה

namלבבמ םהמע ולע םיכאלמה תומש ד"לה א"פ , 
 לכ םירבד תכיואו בחורב ommum יתראב רבכו
 ומדו y^ םידשהו םיכאלמה by ירמאמב ןינעה

"aברחב סיבשו םירבוע םידשהש םבלמ םייסרפה  
 (y'"y אַמְשִא םינטשה לש שארו לבחמו שטולמ
 ולש תכו ודיב לבחמ ברח דימת ול שי (יאדמשא
 :רתסא 'ולכ הניגלתסא wn haóna אניה תארקנ
 תלמו .תכ b^ תונינ ץוכקו ««m דח בוח
 (* הָכְסַּבְת דיחימ jp אוהו תוכסבת ל"צ תיפסכת
 שוחנ םאו :םילבחו הרס יתלב הכמ ם"לב ומעטש
 ח"מ לש C תותלתסיא ןקתל Toy iw 'מ י"כ ^35
 Helfershelfer = satelites ר"לכ 'מולכ תוסכוד ל"א

[duces ;Anführer = 

N)DDNחור ושוריפ פ'לב)  XNordwind m'3ex 
 ר"לבו Evnoíos (Booío:) י"לב ןכ €«

 m3) 0372( םירהה לעד 'מנב האורה 'פבכ 6

(fאטסיפאדנוצ יייעו . v5 me)1 ( יסקילדניצ יטסוי יייעו ias usiדצ םירשהו םיכאלמה לע ירוביחו  "y )? ayיטסוי  

 ןיבו .םימעפ הברהב תפסונ הביתה שארב D א תרבהו אבצ ל95% v5 אוהש לי תיסיסגטסיא ייגלו (*  .האלהו .ז'לק םש

 ,רואיב תבוח ידי ונאצי הזבו .דחא הנקב הלוע לכה וז ייגב ןיב וז ייגב קיזחג

^ 

E 



 חיל ש 926-2988  איהש דוד ריעב אראל יד

 הזבו .ונמשרש 'יסרפה הלמה איה לבא ןוכנ וניא
 .[י"שרו וניבר לש ושוריפ הפי הלוע

 Bethaunia אוהש יל בורקו ָאיִנּותְסְו= איִנּותְסֶא *
 43Yn3 (תימורד אימטופוסמ ץראב

^pילואו .אינותסאל אתידבמופמ קפנד אוהה  
 ל"נו אינתסוומ אייח 'ר .'ט 'ינעת לש אינתסו אוה
 ילואו .תימורד אימטופוסמב יתמשרש vy איהש
 אישרשמ 'ר :א'כ 'ומביב ונרמאש המ איה איה
 יחבזב M m nnm" איינתסומ ל'צו איינסותמ

o» jpאיניתסוימ אייח  buיייע .איניתסומ  
 יו"לר ,ב'ח 'ה ךרכ איפרגאיג טרעננאמ

schwach, krünklich 2208  בל"י( D'2RDN 

 וכפהו קנופמו גנועמ םדאל לאשוהו
 ראשכ יניא CUD יוכרבב ינש 'פב (הפי ותעדש

 [סינתסיא 'יגה 'ומוקמ בורב 'מגב] b'inbW םדא לכ
 היה םא «CK 'מויב הנוממה םהל רמא 'פבו .ינא

 תכסמד 'מגבו .ןימח ול ןימחמ םינתסא וא ןקז ג"כ
 ןתו םימ התשש דחאב השעמ «Cr דימת
 םינתסא דימלת ותואו ןהמ ךפש אלו ודימלתל
 התשי אלו ורמא העש התואב ,אמצב תמו היה
 qa ךפש כ"א אלא ודימלתל ןתיו םימ םדא
 ^ 6היימק 37( תוניבשושהד 'מגב תמש ימ 'פבו

 m 0'ט ויט ילשמ) םיער ינע ימי לכ רמוא יאני
 ותעדש on CO דימת התשמ בל cw ,םינתסא

me^יברע 'פבו  "nbb(תיק) החנמל ךומסה 0:13  
 הנקמה 'פבו .הוה םינתסא תשש 'ר איה אלו

 םולכ (GN" mb הבוטה ןינעל ןכוד 'מגב ותשאל
 קלחב ע"רד 'טגבו .הערפמ uw" םינתסא התא
 הז םיער uy ימי לכ 'וא יאני C3 Cp ידחנפ)
 יב"יד mb 'וכרב 'וריב ה"נכו ה"יחא] .םינתסא

 ו םיד ואיפ יציב יורי . ;ד"ע ד"מד ח'פ י'מוי 'ורי
nvא"פ 'שודיק 'ורי ;ג"ע ד"סד א'פ 'ינעת  N/DT 

 ךרניו א'יפ v33 .[ד'ע .ד"לד ג'פ 'ועובש 'ורי
 כ"מו ,ןיסינטסיאה ונינפל] םיסונתסאה ינפמ םיהלא
 ?mp שפנ ול שיש םדא b^ .[םינטסיאה סרג
 ןירוק סואמ רכד תוארל 423 לכ תלבקמ הניאו
 Qn וגזמו שלח שיא י"לב p^ ב'א) .סינתסא ול
 .קנופמ :'טוסלו ,גנעמ 'יפ 'יחספל vem ה"יחא]
 ותעדש b^ :וניבו יובדל בורק 'יחספל ם"בשרו

 .ל"כע האור אוהש הנוגמ רבד לכב פאמנ ובלו הצק |
 ףוגה רק תינטסא ^5335 ם"במרה לש o^ האילפו

 הזו ךמסב כתכנש פ'עאו גלש ת נ x תלממ רוזג

 « Etesiae. יעו 67766 יע םייטורו םייגוי ירשה ירצוא יייע רטמ ND תינופצ חור םיימורו םיגוי םירפוס תודעל ם

 DAnoN — אָכְתְסִא | = ור
 אנתסא חווש הארנ .ט"נ 'וכרבמ םגו ,תחא העש
 yb Nus תינופצ חורהש ירה (' ארטימ איבמ
 תלזמש 'כו לטכ לזת רמאש המ הזו לוז תנשו

 .[יכו בהז ןופצמ םגרת ןכו בהזה תא

 סינתסא 905% י"לב ומכ וניבר תעדל) דינתסא
 ₪35! פ"ל אוהש הארנ ד"עפל לבא ,אצאממ = =

 רינתפאד ןקבש festhalten, ergreifen) דכלו זחא 'יפ
 npe לש רושד 'מגב mov רוש 'פב אתימקב
 "יליסב ,ישמא 'פדבו רגתסא ?N Den] C^ קיב)
 "רגתסא ןקבש ןהב בותכש םירפס vw כ'נ 'יא
 יתילח «b ^b v^ "ינושארה םיסופדב לבא
 י"לב אוהש ינא D'3nD א ן ו ג כ חלאשה תאזמ
 ni "23 ה"כ] םינויה ןיבש ל אר שי ו .הלוח
 35 תודלותב sw ןואגה ירבדל היאר איבהל שי
 םיזעול [. . mer ש ^ 'יא"יסופדבו ;ו"ט הרעה ח'כד
 םיזעול שיו ; סנתסא CN no omo הלוח ךיבא הנהו
 krünklich. 2060076 י"ל .אוהו ה"יחא] סּוטסורא
 וקיתעה ןכו .םש 'ישארב סליקע 'גרת קיתעה ןכו

vםשהו ;'ו ,'ה ,ג"י ,'ב יאומש ,תו לח תה םינקז  
 שרושל םינקז 'עב םימעפ הברה 300000, - 9

nonלהקל םמוגרת 'ייע ' /nז"י יא ייכלמ ;ו"ט ,ב"י  
 'YON ,'ב ה"ד ;'ג ,'מ םילהת ;'ב ,'א ,'ב םיכלמ ;ז"י
 שארב םג ק"העו ב'ה י"כ יפלו) רינתסא ןינעב לבא
 אוה לבא ,תינתסא ומכ וניא (סינתסא 'יגה ךרעה
 םג יתדכלנו יתזחאנ רמולכ יתחכוהכ פ"ל שממ
 .תרחא אישוק ףיסוהל 45 ןיאו הנושאר אישוקב
 .[ש"יע אבה 'עבו ,הזב העט (:ב'סקד) s'y לעבו

 ריקפ C womb שיראוצוה 'שלב) אָרְדִנִתְסַא
 ti ע"למ וא Statdhaltier;  ריעה

Joa! gum ET nt Au!תיב קשמ ןב . 

 D ig hs ןשימד Verwalter, Palasthüter) הריבה רמוש

 היה 'מגב קרוזה 'םבו Co "emp pone ייד
 םושל ma ביתכ יוהד אטיג אוהה 6 'פ 003 חרזמב
 !Te ר'פד 'עב ה"כ ה"יחא] ,רכשכר ארדנתסא

 י"כ 'קליו ת"האב ה"כו ," אמויב ילו 'ב י"כב 031
DT "ypמוי ' oi^יכ רקיעה ןכו  nns wpהתיה  

 .ונשכ ס'"לב המשו סירגיט רהנ לש בועמ דצב

;Cascara 3/53םישדחה "פופרבו .רכשכ ע'ייע  
 תבשו »^ 'מויב ןכו bn םינויצב oem qp לש
 yn ותוא לש ןוטלש ייפ .[רכשב x^ .ט"לק

^p 378)ןויכ 375 ה"יחא] .(ריעה ןודאו שיא י"לב  
 ריע b^ 200 לעו שיא o 200. 6% vb לע

 ד'ר לש b^ םגו ,הלמה האצמנ אל הזה ףוריצכו

 םגו ('

"y (Cריק שייטע ורפסב ףיירהמו ריסה רעססאלג לעגעיפש . 
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 201 אָריִּתְס

 = ,ג<-! ע"לבו stater ארקנה ימור עבטמ) אָריִּחְסַא
hol | 7י"לבו = 5-0! פ"לבו ב-0! ,  

ocuהאמ אְריִטְסַא ס"לבו  "ynיעמ האמ  
 סיב לאושהד ג"סב אריתסא [אריתסא יעמ האמ]
 האמ אריתסא הירבחל היל. רמאד ןאמ b" .6ב'ק
 mb pen yo האמ היל ביהי ךל .אנביהי יעמ
 .אריתפא היל ביהי אריתסא יעמ האמ ,ןורחא ןושל

[sm]ןטק עלפ  mnןישודיקד ק"פבו .אזוזד אגלפ  
 עקותה אינת ?CK רנידב םירמוא ש"יב ףסכד 'מגב
 יזוז 'ד roo אמית אלו עלס ול ןתונו ורבחל
 ורקד ישגיא ידיבעד אזוזד אגלפ עלס יאמ אלא
 רוכב שי 'פב הלכ הכלה וזו אריתסא אזוזד היגלפל
 p" ,6ינ יורוככ ןב לש םיעלפ 'הד 'מגב הלחנל
 anm אנלפ ישניא ורקו אזוזד אגלפ וז עלס
 הנומשמ דחא n" עלפס יאהו עלס ונייהד אריתסא
 :ה"כ וניבר ירבד רואיב ה"יחא] .אתירואד עלסב
 p הנידמ עלס ונייה עלס אריתפא ןנירמאד ךה

cvיד ירוצ עלפש ירוצ עלסמ תינימש אוהש  
 n" אוהו ירוצ עלסבש תינימש הנידמ עלפו םיזוז
 ונייהד אריתסא וניבר 'אש המ הזו י"שר wy רניד
 HR" יוה עלס יאהו הנידמ pop ל"ר עלס
 המו .י רו צ ע ל 0 ל"ר אתירואד עלסב הנומשמ
 הנידמ עלסש ונייה sw אגלפ וז עלס ימאש
 עלסו םיזוז 'ד ירוצ עלפש םיזוז 'ד לש תינימש
 ונייה wn אגלפ sym הלש תינימש הנידמ
 yop וארקנ (יטישפ) יריתסאש ירחאו (רניד אנלפ
 אגלפ ורקד ישניא ידיבעד ןיבנ (ר'מ ילו הנידמ
 :ו"סק ב"ב +ה"מ ןיטיג ,: ב"כ 'בוס 'ייע אריתסא אזוזד
 ^m ל"גה 'ילוחב ונושל תוחצב י"שר 'יפש המ הזו
 ,םילקו םיטושפ םהש הנידמ יעלס יריתסיא :רסילתב
 ןירניד 'ד עלסהש םיירוצ ןיעלס ונייה םתס יריתסיא
 ירוצעלסבש תינימש mb יעלס םה יטישפיריתסיאו
 .6יצ ורכח תא לבוחהב יירמאדכ רניד יצח ונייהד

 ,[הנידמ עלס םתה היל ירקו אזוזד אגלפ אריתסיא
 [der gyrische Stater] איסרוס אריתסא שי הכלה וזבו

 הייחא] .םילק ןהש םוקמ ותוא לש עלפ ייפ
 ןגירמא ןכש im רניד לש תינימש היה וכרעו
 אנמת אנבדזמד N'DSD אריתסיא :ט"מ 'ורוכבבב
 ןישוע ובש רוסרסכ אוה איסרוס Sb  .[ארגידב
 'מגב יושנ היהש ימ 'פבו ,[רוסרס ע"ייע] הרוחס
 וריתוה הובא רב הבר 'מא (ג'צ 005 השלש ןכוד
 וריתוה אל b^ :אתיניצד אריתסא ותחפו יתדח יזוז
 אלא ןהלש ןרק לע רתוי ורכשנ אלש יתדח יזוז
 ךכיפל םיבוטו םישדחב םיער ןהיתועמ ופלחתנש
 יא לבא ופלחתנש ויתועמ יפל דחא לכ לטונ
 «i עצמאל ןיקלוח ןהלש ןרק לע רתוי יוכתשמ

 ^jà w םיכוט וליטהש ןהיתועמ ויהש וחתפ |

N — םיִנָתְקַא | 
E 

 ב'עו וכלה ויתובקעבו !תונושלב הברה אצמנ
 אסינתיא (e "יטינב לעפה רוזג םשהמו -- ט"ויתו

[nne 

 Krünkliehkeit 20060606 53( היִסיִנָּחְסיִא *

 'דמב Ekel) שפנ לועיגל לאשוהו
 היסינתסיא ינפמ : ןויצ ינב קוספ 'ב ,'ד יכיא
 ,ול ערש רבד לכוא דחא m אלש ידכ (היפינטסא)

Strassen- 4svuvóuo. י"לב) ןיִסיִנָנּותְסיִא ₪ 
"IT (vógte, Strassenpolizei 

 איעשוה 'ר 0127 750 ה"פ) יעבר םרכ 'רפ ש"מד
 ייפ  .ןומופ by pus  ןיסננותסיא אתלת קפמ
 ןיסומונותסיא 'יפ :קדקד אלו עבטמ pn שרפמה

 .(ריעה ירבד לע םינוממ 53

 ר"קיו שירב (CGZimmtól, Myrrhenól ןוטקפסא

"Ubםינמש תישארו (ה'פ טיקשי אוהו  
 m ^W לאקזחי רב הדוהי 500 00 סומע וחשמי
 פ"ט ל"נ ה"יחא] .ןוטכתנא א"ס ןוטקתסא ןמש
 ןמש י"לב 'יפ ב"א) .ןוטכטס א"פ .[ןוטכתסא תחת

 .וטכטסא ע"ייע רמ לש ץעמ ףטונה

 ץפק B^ 5906 י"לבו (אא דניצ 'לב) רקתְסַא
  hüpfen, springenרקתפא לעפתאו =

 םילעופהר 'מגב פ'עא 'פב (רקז ע"יע רקדוא
 « owרקתסא היתיזח הניע לד (ב'ס  mw,החור

  sbר"פדבו ו"ו י"כב ה"יחא] .החור חרפ הבל יוס
NO קרו רקתסא ^b ס"שב לבא w'b ^b זיפו' 

 ^ yא'סכ הבל רקתסא ל"צש  "bורועישו הבל
  yepיוס םעטו .הלעב התארש החמש בורמ הבל

 דניצ 'לב =  anb ^bthwiורועישו .ה לה בו
 הנחשי שיא בלב הגאדו היאר תדרחמ הבל דחפ

  nnoםואתפ עתפ הלעב התארש « yy,(טיוטסא
 הבל קחרנו הסכנש רעיש הפי יוס 'עב ב'רו

 'למ ותרזג לבא ל"כע  mobי"שרו :אוה הגשמ
  ^p'ובותכב ןכו הבל ה א ר :הבל יוס  Dיו פ מ

nb ד'ל יומשב הוסמ, "p ןכו טיבמ : "b הפאל 
di נשיה פ"ל איה יוס תלמש ל"י הז יפלו ,ש"ע' 

 טירקפנאס 'לבו  usb! dhiי"לב  omזנכשאו
b^ התעמו sehen, +4 00, 

 רקס 'שלמ רקתסא כ"נש  ^bרקס ,רקז ע"ייע) האר
blinzeln (eig. ckar'Hin—u. Herspringen (3 א', 

[ym לב cv mm ץולחה לעבו des Auges): 

 (רהתסא ע"ייעו 5 פ"למ ותרזגו) רָּתְסֶא *
vUלע ווזגש שרושחא ימיב ו"טפ  

 רתסא האבו דבאלו גווהל דימשהל לאושי
 פ'למ הלמה רזוג שרדה לעב 'כו לארשיל הריאהו

 .ארתסא 'עו .רהתסא ע"ייע הגונ בכוכ המעמש



₪ 
» 

= 

nobבירקת ל"ת תינקורתסא חלמ איבמש תימודס , 
 ונמשרש איה הלמהש ילצא קפס ps ה"יחא]

ovדי לע ןקרֶתְסַא תנידמ  mתורהנו ,יפסכ  
 ןמ תוקוחרהב ףא איהה ץראה ירעבו לארואו אגלאוו
 תועיפשמ ןהימנאו ןהימימ תאז לכב ל"נה תורהנה
 םש תינקורתסא תלמש היארהו .דואמ הברה חלמ
 וניבר 'יפ הפיו ,ת י מ ו ד ס nbn וער וילע דיגי יטרפ

n nib pב ןב 'עב לבא ' ^bתינקורתסיא  
 , . . םדא ינב y השענש רחא (חלמ ל'ר) ןימ
 י"'שרו .רתלאל ל ט ב תמ ש | תינקורתסא א'פ
 תישענ עקרקה o^ אסתרוקנית  jp םש תוחנמל
 ירה mp3 תינקורתתסא . . . םדא דיבו
 ןינעבו .םיוש ןושאר שוריפב וניבר (w^ י"שריפ

owוניבר לש  b^הלמהש  qao My wb 
beneאלו  ^b xm 5nי"שר : b^ mp3 

 ןינעבו .הסגו nay "5 (np d sb הלמהש
non3 ןב ע'ייע תתבושו ,תימודס [ 

 ע'ייע ןינתרתסא םימתרפה 'גרתו ןיִגִּתְרחְסַא
 .(יגיטרמסא

 ףוליחב ירבעב yy ומכ ימרא ילב 'יפו עֶא
 435 אצמנו .ן'ייעל mw" ףילאל ן"ייע

 «y ילכ לכ n (nm" ארזע ;'ד m לאינדב
G'» 0^ npהייחא] .(עאד ןמ לכמ  j3נרת ' 

 'וריבו ?"RIYpw (2 /n "eb (Holzwerk)» בנשא
 'כוס 'וריו ג"ע 7^5 ,א"פ 'וריע 'וריו D'yN : ץובקה
 ר'ע ל"ד v5 'יחספ "וריו ys לטונ ,ב'נד א'פ

 .[הקילא yy .ןיטישד ןיעא

 םחלה יתשד ג'פב תוחנמב aueh) = 5/53( ףא
 תא תיסמ [םדא] b רשב nb (ט'צ יוחנמ)

 תא תיסמ ה"כקהו התימ יכרדל םייח יכרדמ ורבח
 ויל (3M רמאנש םייח יכרדל התימ יכרדמ םדאה
 [yp" רצ mew םנהינמ רצ יפמ ךתיסה ףאו 070
 אמשו הכותכ רובצ הנשע אהיש [םש י"שריפ
 קימעה ל"ת mx הלוכ ךכ רצ היפש םשכ רמאת

mnאיה םג ל"ת ןכוה אל ךלמל רמאת אמשו  , 
 הב pw רמאת אמשו ג'ל ייל ?ye" ןכוה ךלמל
 רמאת אמשו (C  םיצעו שא התרודמ ל"ת םיצע

wmל"ת הרכש  nn»גוי ןשד אלמ ךנחלש  Ge 
 ירופ 'שלב ה"כו ףוא 'וריב W^ ףא nnm ה"יחא]
 ביכד ב'פ DU ;ג'ע א"כד א'פר יאמד 'ורי "ייע
 J'D 'ירוכיב 'ורי ;ר"'ע ד"מד ז"פר 'מורת rv ;ד'ע
 YD "bu "Y  ;,ר"יד ג'יפ by ^v" ; ,ה"סד
 obgleich ,(פ"עא) יפ by ףא ףוריצו — .ח"מד
 הנשמב םימעפ הברה ,trotzdem (נ'עא) בג לע ףאו

CP ORISל  

NTEDN-ףא —  rm 

 אלא הרוחסה ןמ npo sow ודיספהו הרוחס
 אריתסא .ונתנש םיבוטה ןובשחב םיער םיטישפ
 םדאל שיש הכמ אתינצ ;הכמ אזוז ]^5[ אתינצד
 ר"ל Y4, י"כב :ה"כ] עלס mby ןימישמו ולגרב
 [תובית תצק וטמשנ 'יסופד ראשב לבא ,ר"פדו
 yy mb תבש) ןנתדכ האופרל תאצו' הניאש
 .תיניצה bye עלסב תאצוי (תינצ 'עו יאערא תב
 לקש הלקשמ עבטמ pb אריתסא "53 p^ ב'א)
 העברא men לודג עלס sim איקנוא cun שדקה
 דחא אריתסאו עלסו זוז יצח הוש ןטק עלסו םיזוז
 רמאמכ םימכרד םינש תלגלגל עקב לקשמו םה

peor9 86 66 'ב .'ח ,'ג תוינומדקב ה"יחא]  
 "Efoxíov — ev, 85/6סו  

 תלמ ןורתפ שיראוצוהב םגו 800/002% 9%
"p  דרכמין o: Jtrראססאלג לענעיפש  VB 

 ,[ןימכרד חשש ויוש רשא לקשמ !s הרוה פ"לבו
 השלש םכרד לכבו םימכוד הנומש איקנואב יכ
 (ביב דיכ יישארב 40 יורי 'גרת הזו «Du ןיסמרג
 ולקשמ עקב n" ה"חא] qoo אתש :עקב
 עבטמ םה םג ושע םייסרפהו .[הילתקמ אנומכרד

 Gym ומכ אריתסא םשב

Acc % 

(Esiher, Wenusstern) NüDON ₪2לע 'גרת  

 שית [mp3 תא ןמוא יהיו קוספ
 אהגונ בכוכ םשב רתסא now ירקתיא ('ז ייב רתסא
 ריאמה בכוכל ןירוק י"לב b^ .אריתסא תינוי
 הליגמ תדגהד ארמימ רהס 'עב איבמ ה"עבו ,ריִתְסַא
 ,(רהתסא םש לע רתסא המש ארקנ המלו גיי
 6« רהתסא 'ע ליעל יתבתכש המ "ייע ה"יחא]
 תינוי אהנונ תחת ש'תב ןקתל ל"נו רתסא
 לבא בכוכ קר àeváo י"לבש תיפרפ ל'צש
 "ירוסב ןכו Venus ר"לבו הגונ בכוכ ונינע פ"לב
 א'ח n סואיניזעג 7 אתבכוכ תארקנ

[cr bp 

 ?Astrachan b) םשהמ םשה ראות) C תיִנְקּורְּתְסַא

 ימ ןיקיחרמד 'מגב mem אל 'פב
 ןאכ תימורס חלמב ןאכ אישק אל 05 ג'כ) םילגר
 ןכוד 'טגב תוריפ ןילישמ 'פכו .תינקורתסיא חלטב
 ילואו תינדולקפא 'יא 'מ י"כבו 575 'ציב) השאה

p" "p  סלקונדית byחלמ ייפ .(:ב"נ 'ציב  
 חלמו jn תומ וק b תינקורתסיא nom תימודס
 ץמוקה 'פבו .קחשיש דע םימב חומינ וניא תימודס
 יכה ג" 3 'קיט חלמ תיבשת אל CN 'וחנמ) 'בר

 יא ס"שבו ,ד"ל "53 ה"כ] תתבוש וניאש חלמ
 | אצמי אל םאש ןינמ תימורס חלמ וז וזיאו [אתבוש

.Astrachan יע רעבורגו vy "y (! 
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 דיקפמהד ג'רבו .[הבית 30 17325 'רסח] וכיינ מ
m5 היל rהינמ הינרפאל היבגא ןמחנ בר . 
"bאנדפא  «snינג ,ב"ס 'בותכ ןכו ה"יחא]  

 ;והיינדפאל יהנינכז Ux םשו .הינדפאד אלוטב

 מ"ל .אוהו (xw  .[אתידבמופד ינדפא .'ו "ותירכ

 תא עטנו 'גרתו (הימ איי 3*5 ונדפא ילהא עטיו

 ע"הב JN הינדפא תי vuv (0370 5D?) .ורירפש

 פ'למ ילואו ה"יחא] .(ןדא .ע"ייע הינדא סרג
mor Obi!ןדיבא יב תלמ הבצחנ  [yp 

 הימשמ 'דוהי (YN Gtimbinde יִנייִדְפִא <[

"iN :בותכ ןכ (ז'ג תנש) יניירפא  
 לש jx ומכ טישכת י'שריפו ןדיד תואחסונב

amח צ מ ב ןותנ . mumבא יע "יע ינייזבא סרג  

 ה"יחא] .(ש"יעינייזפא כ"ג סרוג אוהש אמיתו ,אמק

 jn ונינפל אתיל יניירפא ע"בשפהב ב"ירגה בתכו
 אלא ףיסומה ברה דיעהש ומכ יתאצמ אל י"שריפב

 ב"ר by jm לבא ,ל"כע , ,ינייזופא g^ י"שרב ונינפל
 י"שרבו  ּוניידיפא 'מגב םינשיה םיסופדה ל כ ב ש

 תנש פ'ד 'ייע ונינפלכ הינה ל"שרמהו יניידפא

 יניעב האילפ ה"עב לע ב'ר הימתמש המו :'ס

 . םרב תואחסונ יוניש רדצל וכרד קידצ זחא ירהש
vsבוטל שיאה ותוא  pm) mומש לאיחי ןב  

 — :תורשיה תואחסונה וחכתשנ אוה אלמלאש

 יפ א תיב תלמש sms יתייה אניפתסימ אלולו
 ^p) ו"כ ,'ב ה"ד n צ מ an m' 'א ר"י יירבד םיגיע 'גרח)

 בא 'עב הב ונובדש )39 אוהו ינאתיב ל'צ
 .[קודו ,חצמ פ"לב 'יפו ינייזיפא 'עבו

 ואינה DU יכ אודפ ע"ייע ארדופא ,ארדיפא *

 .ומוקמ Dv וניבר

(Der metallene Ueberzug des Gótzenbildes) ITIBN 

 — ןיקוקחב רתפית (ג'כ .'לייעשי) ךבהז תכסמ תדפא
 [הוחתשמלו .ןיקוקחה ע"פרשבו ,ר"פדב ןוכנב .ה"כ]

 רפכד בקעי 'ר הפונ לע  pnהוחתשמב רתפית רמא
wy" (2 ^n ייטפש) רמאנש ןינעכ ומצע דופאל 

 ר"א 'פב דופאל ןועדנ ותוא [! םשיו 'עה יסופדב]
 תבש) 'שוריב אביקע  mbאייד אילה ? OCהייחא]

 הלמה ןינעו  "eyלילאל תכסמ לש «? ny'ר
 באתכ 'ייע ,ומצע לילאה ןכ ארקנ חַאננ ןב הנוי

 ,[רעיוביינ תאצוהב 5 דצ לוסאלא

O9 ע"לב וא Stimbinde Us (פ'לב '2UPBN 
1*3 (Haarrif  רעשל הראש wy 

 'עב ל"ר] 'א קרפב ונשריפ רבכ C3 השא המבד
 סרג בא 'עבו ינייזפא םרג ןאכ ב'א) .['א בא

 ף א ןינעבו — .רפסמ ןיא יכ רופסל יתלרחו ס"שו |
 ^m] ר הב ע"ייע יר ב

NDN 1העפא ומכ)  *( p'os n'»עובצ ייפו  
(xa Opi; 531 Hyüneאפא אכשמ  

 [Dt (.דיפ ימו) וכשנש ימ 'מגב "S 'פב ארכיד

^Nימוי 570 'מ י"כב לבא ,ארכיד אפאד אכשמא  

^g cipתאיג ץ"ירל כ'הוי 'וכלה "ייעו וניבר יינכ  

m"א"בשר 'שתו  [i^n ^Dק"בד ק"פסבו  C5 

 היקרפמ 'יפ ,[11ז8מ6 **=>< [y'bs אפא m עובצ
 והנינ NEN והייורת עובצו אזרפנד ןניעמש ףסוי ברד

 ה"יחא] .רכזה םש עובצו הבקנה םש אזרפנ והימ

 סלררב 'עמ הארנ ןכו דילו ^a י"כו ם"שב ה"כ

 .ארזפנ ס"טב y" "m vas^ 'יגל לבא ,אזרפנו

 קזחו זע "פ 0959  פ'למ אזרפנ הלמה םעטו

 (nec םיעובצה אינ ]229 פ"לב poss םעט ןכו
 'על דילומ העפא .איעפא רשימ יגרת OO גיי יא

 Py .'ח תורוכבד ק"פב בורח ןליאב ודגנכו הנש
 ןויכ ב'ר] .(שחנ י"לב הלמה b px^ ב"א) ,(סלדרב

byי"לבו "לבש יתבתכשכ ןוכנהו איה אלו מא  
 w^ ^b ןכו קיב לש ךשמהמ חרכומ ןכו עובצ

 .[העפא ע"ייעו .ג'מד א"מב ןארוד

^b) NBN 9 *ןפואו דצ לע לאשוהו 66:0)(םיפא  
Seite, Art u. Weiseהלמה ןינע ןכו  

bbsאתוליבא גוהנ הפאב :'כ ק'מ )535(  
 C3) לבא yy) smbos גוהנת אל new אלב

^bהינפב  nga y^^ bn»5^ לבא 'לה  ^W 

 ,'כו היפנא אלב אתולבא גוהנ הפנאב ל'צ יפנאב

moss vàתואי ז"פפ םש .יאפא רבס ימחמל  

 ל ש חורו דצ C8 הליאשהבו ,יאסכ אפא ןירה
 ;הָּפַא 47 "ילוח .יאפאל יאק .ב"ע 'דהנס 3233
 ,ןפוא ('ב .הילאמשד היפאל יתא אק :א'יק 'יחספ
 ד"פ מ'ב 'ורי ;אתכלה יפא ירשע תלת ss 'ירדנ

 ו'כיא 'דמ .ןיפא 525 הל ןורמא אלו ג"ע ט"ד
ONES ע"ייעו Pos יתיש שרד yos os 

 NEN ס'לבו !OUS עילב ,ןָרָּפַא מ"למ) אָנדפַא
wa» תעדלו ,הובג ןומרא hoher Palast 

 ימינפ חויר ₪23! ץובקהו 229 ם"למ זאו רצח
(v3 רצח לש) יוכרכ .האורהב אברד תומולחב. 

 .לפנד ייבאד הינדפא 6 x43ב"י קימ ךפהש ימד
 רמ  ibtילבקמ אנרפא היל ונב ןמחנ ברד הירב

 ימולשתב יתכחד 'מגב ק"בד ןושאר 'פבו .תלוביק
 וקזנ « (2^ pןמחנ בר ל"א " 3oק"בב] .ורודהא

 וכיינדפאל וכל אניבגמ אל יאו [רודהא ןוכנ יתלב

(iיייע שחנכ רמונמש עובצה ראותמ ןכ  YES UO"איח  SNO Webby  ועוד Tapדוע יייעו הייכ ,'א ןאיליא ;א'י ,'ג  

cyסלדרב . 

 -1 זיפ



 רבד 09  פ'לבש וירבדל
 .[םיניעל

amהאונש המ  

ihr Uebermuth, 25 y'b» ּוהזְחפַא 2 * 
"11303 Ghre Ausgelassenheit 

 ילגמ אקד והיזח פ א mo 'עב וניבר סרג ,ז"נ
 .והייחרא קר 'יא ונינפלו ילגמ אקד ו ה יי ח ר א "יפ
 בל pi ותאווהש ע'למ רזגנש םימכ mb מ"למ

mmהאג . 

(sieben éxc2) NDBN 1ע"ייע העבש י"לב 'יפ  
(QU 

 הליאשהבו Hócker )559 ע'לב) טָּפֶא *
 הרדקה תכימסל הריכב ןכו תוהבג ןיעכ

(Gestell, Aufbauטטפא א"פ מ"ב םילכ אתפסות  
 וניבר b^ ןכו .שושבג ע"לב b mano^ וב שיש
 הריכה ןמ הלועה שושבג 'יפ . . טופטפ 'עב
 אתפסותבו .ש"יע 'כו הרדקה תכימסל יושע אוהש
 .טטפא ל"צו יטפא לש ויתפש w^ ז"פר הדנד

 ,אבה ע"ייע יטפא *

Consulat, epochale Aera Ózaccía (י"לב N'OBN 

(Hypatus ר"לב ןכו וטפא D'/b3 ונממו 
 [y p sub" ישילשה שרחבד אתקיספב
 [םש "גה eb" יתישע םינוקיתהו צ"ק זמר אב 'קלי
 הדפו ךלהו המקנ ךלמה שבלו] ונב הבשנש ךלמל
 ,איטפיא ו"ו י"כ] איטפא ןינומ ויה רמאו [ונב תא
 ןורחאה הזו האיטפוא א"פ ר"מב היטפיא םש 'קלי

[sunןינומ ויה ה"בקה רמא ךכ ינב ןוידפל  
 ךלמל [אנינח 53 אמח ^[ ,םירצמ תאיציל איטפא
 איטפא ןינומ ויה רמא ותב תא אישמ אוהש
 איטפא ןינומ ויה ה"בקה רמא ךכ יתב יאושנל
 ואב הזה םויב (C 5^ moe 'אנש הרות ןתמל
 ןינעכ 6ב'ג 05 שדוחהד אתקיספבו ,יניס רבדמ
 ייספב םג ישילשה שרוחבד 'יספכ םג ה"יחא] .הזה
 ףלא זמר רתפא 'קליבו ov 'קליב "ייעו) שדוחהד

oתומש קוספה שרוחב 'יספבד םייוניש שי  
vun |השרדל  poem mnsשרדנ אל שדוחהד  

 :ל'זו 'כו "הבשנש ךלמל,, רחא םש בתכו ללכ
bאשנש ךלמל לשמ 'א אנינח ר'ב אייח ר"שב  

 היטפיא אלו ןקימג אל ןהל בתכ אלו הברה םישנ
 ןהל בתכ אל שרושחא אשנש םישנ לכמ ךכ |

cmepותסא אשנש ןויכו היטפיא אלו ןקימנ אל | רמצ ןוגכ חפנ ןהב שיש תורוחסב רישע , n3 
 היטפיא הל בתכו ןקימג הל בתכ םיסוניג תב םיבוט
 לש ט"עק הרעה p" סינג ע"ייעו .סמג ע"ייע 'כו
 כ"וד אתקיספב רעכאב המלש ר"רהומ םכחה ברה
 'פ שיר 'מוחנתב תאזה הלמה האצמנ ןכו :ב"נ
 וזיא הנש הזיא שדח הז יא NUS ר"טבו רבדמב

NEN - יִנָפִא | = E 
 ,(ש"יע יניידפא בותכ T7] תואחסונבו ינייזבא
 'מ .י"כו י"שרב לבא ונייזופא 'יא ונינפל ה"יחא]
 תפטט 'עו פ"א י"כבו ,יניידפא ע"ייע ינייזופא
 ף"ירבו ינייזפא N^ ף"ירבו 'ב ק"ס ד"פ D^ ז"ואבו

 איה פ'ל הלמהו iD D 'ייע ינייז יפא י"כ
 .אמטסא 'עו ,יפידנא 'עו ,'א בא ע'ייעו ונמשרשכ
 קבחל ₪ ליגע p^ יתחכוהש ע"ל איהש 5^ דועו
 הזו שארה ירעש קבדל הליאשהבו רוזאה קבדלו
 והכא ר"א אמטסיא יאמ :םש novo ונרמאש המ
 י"שריפ w^y mu אילכ . , ינויזב יאמ ינויזב

i»לעפמ אילכ  bekrünzen b53יחורפו  jn 
 .[אמטסא ע'ייע ץוחל תואצויה תורעשה

 .'ב יפא ע"ייע ס"מ ופא *

mbp (ונינע > ע'לב ןכו זזפ מ"למ DMBN 
hüpfen, ץפק ונייהו םירבאה תעונתב 

  (Gpringen(ה'ספס | ט"ספ ר"בב " wxםילוע :בקעי
 ח"כ יישארכ) וב םידרויו ^ Gוב ןידירומ וב ןילעמ

 וב םיזפק וב םיזפא  Dוב םי ט נו [ "5 mo,ו"ו
b^ םיטבוס ד"ל Ux» geo pp Yes xa 
"53 v» ןינטוס ס"טב 'ישדח  'יסופדבו םיטנוס 

 הלמה 'יפו -- 'ג תג ע'ייע דועו .תונטוש ר"בבו ר"ב
 מ"למ  ent) npיב  Cu o5ימו .ע"לב ה'כו

 ול קחצי עמושה לכ קחש <( י"ל איהש רבסש
 — אובת ע"לב םגו תפסונ הכתה שארב ף'לאהו

5 vrbs הציפק o5 ow התויהב הלמה שארב 
[Sprung 

 א"סלו .חויר 2 פ"למ (ihr Gewinn ּוהיְזְחְּפִא 1

 Nutzen) תלעות =  ע"ל אוה והיחפנ
i3םינקב רכתשמה ר'ת ('ג ייחפפ) וגהנש םוקמד  

 אמעט יאמ םלועל הכרב ןמיס האור וניא םינקנקב
 א ש יב אניע והב הטלש והיזחפא שיפנד ןויכ

Yy 123-073]יב י"כב ה'כו  bwי'כבו י"עבו  b | 
 א"ס ,[טמשנ 'עה יסופדבו :ג'ע "יחספ ס"ד "יע

 y" 'ב י"כב ה"כו ד"ל י"כב ה"כ ה"יחא] .והיחפנ

 שורויפ "א N'D תחת 'עה יסופדנו .םש ס"ד

 ייפכו .םש D'43 והיזחפא 'ינעב םייוניש דוע 'ייעו

 תלעות רמולכ ונמשרש ע'ל איהש ל"נ הלמה
nmmייגל חפנ הלמ לש העמשמ ןכו רחסמ לש  

 | 183 :והייזחפא b" י"שרו .תלעות ע"לב o^ א"ס
 22( ןיסכנ ריתע וניבר b^ 'א רתע ym .ן ה ל ש

 mmn םימרכ תודשמ wp "b" ם"נשרו .ןפנ

 | רשוע come ריתע סנו תויונל םיארנה

 .לכע ןהב ןיעדוי לכהש ...יולגה
 | המ החיפנ ןושלמ ונינר לש (np וזנש האונ
 | דעס יתאצמו .והיזחפא b^ הזבו םיניעל הארנש
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 י"ל .איהש yb 5 ונלש 'עב לבא .תומהבו
 ךלהש ודימלת רחא חרב ןתנוי 'ר 'ולכ ונחכוהש
 ןיד .ןתיל ונממ שקב והאצמש רחאו םינימ לצא

powmםיערה וישעמ לע . ynהרז הלמש 5^  
^5 Buhlerin, putana, «oucáva, הרחואמה י"ל איה 

nowרמאמה לכ 'ייע תונוזה ןכ תוינוטפא ןב ז"פלו  
 mao] הפי הלועש

  7C€:nN[אָתיִּכמּופַא ל'צ])) אָחיִנָטּופַא 20918
"^n (Behülter, Vorrathskammer 

 שמחו C^ n ישארב) רפג יצע nin ךל השע קופפב
 .(ןיקיטופא ומכ תורצוא b^ אנימיב אתינטפא
 פ"לב ןכו .ונמשרשכ ל"צו איה פ"טש 57 ה"יחא]
 אתינ --הביתה ףוסב יוניכש b אנ ww ארקנ

 .[אוה ימרא 'ל טפשמל

 ר'מש (הזל םדוקה qw ןינעמ) ןּוקיִטּופַא ג
 ןיא (CS ןאצה השמ "yb 'פ

 ןוקיתופא ומכ רצוא "535 p^ ןוקיטופא היל ןינקתמ
 שרדמה ירבד nnne רבדל היארו הייחא] .(ש"יע
 אלא ןוקיטפא הל ןינקתמ ps ןאצה המ : םש
 , ; ןוקיטופא םהל ןיקתה אל לארשי ךכ םוי לכב העור
 תורצואהל ןיסנוכ ps ןאצה המ ג'כפ ר"בדמב 'יא
 הנש 'מ לכ לארשי ךכ רבדמב התוא םיעור אלא
 'מזמ ט'שבו .תור צו א אלב ונוזינ רבדמב ויהש

myףוסב  ^Nומכ אוה ילואו ןהיסופיא  pmpiss 

 רמאו ה"כ יתבף אתקיספב ןוטניה קירקנטּופא"
 האנ ךבהוא ךל ןתנש דובכ האר ול

 ןוטניה קירקנוטופא וכותב התאש םירוסאה תיבב
 ןיאו תעכ אוה שבושמ קפס יתלב ,וכותב ינאש
 ושרפיו אבי חוטב ןוכנ ובלש ימו ושרפל ידי לאל

NU"יתלבקש םשכ יתרמא ינאו .'ה תאמ הכרב  
 השירפה לע רכש יתלבק ךכ השירדה לע רכש
 דצ םש 'תקיספב W^ 235 תאצוהבו C א'מ ק'ב)
 וכותב התאש םירוסאה תיב (ב) האנ ב'עס ה"ס
 ם'זרהמ 'גה (e^ .וכותב ינאש ןוטניל קירטנוטופא
 הז 'יפ b^ לעו .כ"ע רהופה תיב רש ל"ר ןינעה יפל
 י"לב p^ ןיטכל יפ סורטורפא an^ רקיע ילוא

/ , 

oberster Wüchter 7200706006, 

ünacuó; vb3 DYN'OBPN =( Dy EN 
  (Consularis, Oberstאתכסמ אתליכמב

 אניוו םולש שיא ריאמ תאצוה) ה"נד ב'פר קלמעד

Onךיכרד אמש ע"שבר ה"בקה ינפל השמ רמא  
 Verwalter, ETUTQOT.0G —[ סופורטפא ד"ושב יכרדכ

[Statthalter,רזוג  meraסוקירילק ל"צ] סוקידילק  = 
Notar, Gerichtsaktuar, clericusןנחתאו 'קליבו  

 איהש ל"י וא סוכרילכ ל"צו סוכרילפ g^ ג" תתזמר
[Tribun QUAxXpy02—לטבמ  quA byסוקירילק *  
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 וזיאב ותרומת א"פס ר'מב םש לבא האיטפיא |
 המכב כ'חא םייסש ומכו האיטפיא ל"צו האיכרפיא
 'מוחנתב ןוכנל רמאנו האיטפוא הבתכנ ירה שדחל
 הארנ םש כ"מ ירבדמו ,ר"במל קתענ הנממ רשא
 'עב וינפל חנומ היה םלש רתוי ךורעש לילעב
 תחת הרמאנ ןכו .איכרפא ע"ייעו בטיה ש"יע ונלש
 שירו 'קליב ירהש א"מב האיכרפיא תלמ איטפיא

^bבותכ ןנחתאו : in»טפא =] יטפא ול " = 
 'וריבו SITES ^N ןנחתאו פ'ר ירפסבו [האיטפא
 הייט פ ב (mb אוה ירה s^ א"לה o" 'ירדהנס
 לש איטפיא Ybp ר'קיוב ומכ אוהו םיכלמ לש
 יכו ןובשחבו אקתיפב :הייטפב מ"פ pi" .םיכלמ
 תחת ת"יב תואו ונלש 'ינוי הלמ איהש אוה תועטו

y»הייטפוא = הייטפו ל'צו  rt? "yט'ב  N/n 
 ינש לש neben הרוש י"לב p Ys) [r^p^ דצ
 לושמל הנשב הנש ידמ םיררבנה םיימור םירש
 תעשב םיבתוכ ויה תונורכזה web" 553 הפיכב

moeונינמ עובקלו ןמזה ןווכל ינולפו ינולפ ). 

J"OSEN "שבושמ וא)  jbר"לב ןמטופא  putamen 

 תוירח םהינשב «b v^  פ'למ וא
 זמר א"צ "ילהת 'קלי inde, Schale) הפילקו
 לגעל המוד ושאר יושע [בטק] אוה דציכ ב"מתת
 ןייטופא יושע am וחצמ תחתמ האצוי ns" ןרקו
 יושע b^2 ר"במבו ט"ושב ותרומתבו .ןייטופא
 וארקנ לקד לש mn ^e ןיפי ל ק ןי פי לק
 דועו Schale xsÀógm; י"לב ןיפילק אוהו ר"לב ןכ
 אמוחנתב אוה ןכ תמאבו ,םעט ותואמ 5/5 איהש 5^

"bו"נרד אשנ : m^יושע אוהו :תולכ םויב יהיו  
 'ט וא 5 = ןייטספא ל'צו ןייפפא
 5 = בצק 'שלמ בטק שרדש ל'נו ,העלבנ

einsehneidenורועישו  uspsםילוציפו ןיבוצק ויה , 

 0ה9099096  י"לב תּונּוטיּפֶא=) תויִנוטפא 7
verantwortlich, des Verbrechens | 

(Gchuldigםיעגי "רבדה לכ אקספ תלהק שרדמ  
 [zogihn תוינוטפא ןב 2p" היחכשאו לזא Cn ,יא)

[zur Rechenschaft, er machte ihn verantwortlich 

^pרמגנשו עשר "53  sהיהש ןישרפמ שיו  
 ה"יחא] .(ש"יע ןוניטופ ןמ הז 'יפל ךמס שיו סרפמ
 סירס ןוניטופ השענ ו'פפ ר"ב וניבר איבה םשו
 .םולכ וניבר .b^ אלו ,ל"כע ופוגב תרתסנש הערפ
 הארנ םש "בל ראות הפי לעב לש 'יפמ לבא
 י"ל הלמה mnn הז יפלו סירס p" וינפל חנומש
 וישע י"שו םשב b" כ"מו .סירס 'ולכ 46

mam000096 י"ל זא  in Ueberfluss vorhanden 

 pow «nv ךוע כ'ג חנומ vbnpb כ'מ לעבלו
 תופוע סרסמ mme ןוטפא 'ע ךורעב עמשמו 'יפש

C" 



3'5 "ban por (Schutzherr, Patron) poses" 

 הלודג הדועס השעש 3525 ב"שת זמר
 (ע'ייע) ןווטפ ר"לב 'יפ .'כו ולש ןורטפאל רמאו
 ותרומת pw ט"שבו .הסחמו ןגמ שיא בוט ץילמ

 .םעטב םיבורקו פופורטפא

Kirehenoberhaupt | der  Samarit) אָכְרֶטַפִא 

(Patriarch 7xT0UXpy'nG, patriarcha, 

 איומש ןילא :עמשנ לוקהו C0 nus ר"בב
 'יסופדבו ,י"כב [n'5 אכרטפא יבגל לזא [ר"פדב ה"כ]
 היל רמא ןוהדיד [אקיריטפא 'דמבו ,אכרטופא
 ]5/5 ל"ר ןוה בס 'דמב] ןוהבר [! ןוהל 'עה יסופדב]
 b^ .'כו אמית אוהו הלמ אדח [יל] רמא יאדוהיר
 patriarca] ט"יאלב] אכרא"ירטפ ז"עלבו ןהלש אישנ

 'רד הובא n. מ"ב (Eigenname) אקירוטּפא"

 ע"יע יטרפ םש אוהו אקירוטפא

 .יקורטפ

^B mathe ןמ בכרומ Statthalter) *ןילופּורטפא 
 יישארב 'קלי cry nO ןמו בא

 ייפ 'כו ןילופורטפא 'ב ויהש ךלמל לשמ 'ט זמר
 ןיפורטיפ א umen Yo ר'בבו vy לש בא י"לב

y 

 ,אפורטיפא ס"לב םּופּורְטיִּפֶא=) םּופּורְטּופָא
 Vormund, Verwalter) 574-006 י"לב

 אָיַפורטופָא ןליא 6 ה'צ) .רשעת רשעד 'תקיספב
 םותי GU השאה 'פב 'יחספבו .אתיירקל ןיקפנד
 ילופאנ תוינשמבו יוריב [om ןיפורטופא וילע וטשחשש

 לבא .בילק םיהספ םייד y" יפסקאו יב יי'כב «'n יזיפו

 םימיב יפ רו"תסא an" ןכו .ןיספורטפא םיסופדב ונינפל

onnןיפורטופא ןיא [אבה עיייעו .םיער ןיספורטיפא דיב :  

 mm : איי יילוחבו םשו : ג'י) 'בותכד ק"פסב תוירעל

 ס"ט קפס לכ ילב] (שוריפ) (סופורטפא ייגה :יל
 (רייע ה"כד Wb יבותכ ימלשוריב אוהו) [ישוריב :ל"צו

 סופורטופא ותוא ןינממ ןיא םידיסחבש דיסח 'יפא
 gown לע םיריקפ pen הערפ השעי 'גרת .תוירעל
 ןכו ה"יחא] .אערא לע ןיפורטיפא ('ד יט'ל יישארב)
 ,'ז ;ז"כ /3 טאדארעה לצא תוכלמה ידיקפ וארקנ
 mnn התא .[ג"ס ,'ג ;ח"ק ,'א םש יייע .ע"ק .ב'ס
 סופורטופא אהת [ns )2 ,א'מ ישארב) יתיב לע
 אריטפ י"לב םידלי יבא .סופורטיפא b^ .[יתיב לע
 ז"עלב ןכו היס :06]אדיפ ריטפ ל"צ] האידיפ

 b^ ב"א) .[ר"לב ,pater ט"יאלב [padre רטפ בא
 ,ט'ל מ"ב ה'נכו ה"יחא] .(דיקסו moo ימורו י"לב
 ,ס"לב .אפורטיפא ומכ הזו ,'כו סופורטיפא ןידימעמ
 5/3 'וריו .ןנימקומ אל יננקירל אפורטיפא םש 55
 םירש 'פ ר'כיא .אפורטיפא 13 תושעל .ט"ד ג"פ
 : כ'נ 'יטיגב ןכו npo לילע אפורטיפא הוה

 ביר םּופּורְטּופַא — םּוקיטיּפיא *

mnaןוירוקיד  [Befehlshaber, Deeurio]לע לטבמ  
 ,Feldherr] 4ן/5.0%] ןומגה הריזג רזוג ןוירוקיד ; ודי

 סוקיטיפיא הריזג  רזוג pea ;ודי לע .לטבמ
 הריזג רזוג םוקיטיפיא ;ודי לע לטבמ [0ה6(]
 [;Oberhof- Xoyov puéyx לודנה .לשומה אב

[marsehallוניזאה ירפסבו .'כו םלוכ ידי לע לטבמו  
"Dט"ש  ^Wםהינשמ לודג סק תפה היה םא  

b^]סט\פט% סוטסויילב ןמ ) Rathsherr,ןמו  
 ,רכתפה ס"טב w^ וניזאה 'קליבו Centurio] ןורטק

 ,ב"'י רצ ש"טע ף"ירהמ 'ייעו

 השרד וא הכרב Abscehiedsspruch ארטפא 5
 רודה לודגמ mes תליטנ תעשב

 =תויתוא ךפיהב דוע ל"י ילוא .םיבר לש היסנכמ וא
 ונממו) 88: הנשיה יסרפ 'שלב עוהו א טרפא
 הבר 'בדמב Segenswunsch Vy). ישדחה 5/53

 היל דבע יפוי (C5 תדבכנ יניעב תרקי רשאמ
 קפס ילב ב"ר ה"יחא] .(תיתפומ היאר 'יפ ארטפא
 ןילימ qw הלמה 'יפש ףראטסקוב םכחה לע ךמס
 ותעד יפל ןבומ הזו argumentum a fortiori ולש

 םגו ;כ"וכאע ...םא המ אנשילד ארגישמ
b»570560040-0600 לע ב"ר ןויכש  = Betrachtung 

eusדקנל ךירצ זאו  mתמא לבא .תיתפומ  
 אל יכ Cn יגיכ ,יב היד) מ"למ רזננש הכרד הרות
 ורטפימ ,ורטפיא 'ל םימעפ הברה 'מגבו עדיוהי רטפ
 דצ Yn no yop "x מ'ע y" המודכו רטפנה
 ע"מ רוע ^^ ,וללמ רורב ויתפש תעדו ד"מ ,ג"מ
 תורמאנה תומחנו תוכרבו .ב"נש דצ א"ח ף'זרהמ לש
 םכחה שרדש היסנכמ וא ורבחמ םדא רטפנש תעב
 ןויצה דבלמ .ארטפא דחוימה םשב ללכנ תולהקמב

qoiר"דמבמ ליעל  Nun)הלאה תומוקמב רוע  : 
 ארטפא היל דבע ןירבוג תיבד ןנחוי 'ר ס"פ ר"ב
 הנומאב קידצה תא תרשש y" רזעילא םא המו
 דסח ןישועש לארשי ךורב ללכל רורא ללכמ אצי

oyכ"וכאע םהילגרו םהידיב םהינטק םעו םהילודג . 
 ארטפא היל ידבע לאעמשי 'רו יאני 'ר ט"ספס םשו
 עבצאב םהל הארה אלא ךלה אל . . הז םא המ
 'ורי כו רסח ןישועש לארשי ,תונערופה ןמ לצינ
 | דבע יפפ ברד הירב אבא 'ר .ז"יד ז"להס א"פ 'טוס

 רבא הטועמ תונעוופה תדמ םא המ הוטפא הל
 הבוטה תדימ ןישיגרמ ןירביאה לכ ראשו הקול דחא
 תוכופה תויתואב הלמה ילואו .כ"וכאע הבורמה
 כרב המעטו פ"ל התביתכבו המצעב איהו אטרפא
 דצ ןאקיסקעלדניצ יטסוי puo היידוהו חבשה

(N^3אתרטפא .—  der Profetenabschnitt, der die 

Verlesung des Sabbath — Festabschnittes b e- 

"nOD schlossאתרטפאד רפס :3^ 'ינעת : ז"יק  
 rop] מ'ע תוכיראב הז לכ לע p" .'ס "טיג
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 sb מ'ב .ה"ק ןילוח יפואד sone ןכו ,הלעמ
 םינויצ ינשו אתפוא תלממ ץובק אוה ,אכתפ ע"ייעו
 ע"ייעו ןאכל םיכייש אבה 'עמ pm הכוס לש

^b תובית יל yn י"כבו -- .אבה 'רעו new 
 ^3 ד"עפל לבא 'וכו לקד לש תוירח רקיע יפוא
 הכוסמ םינויצה וכייש ןאכל הברדאו בוט רתוי ע'פד

 .[ש"ע אבה ךרע לש ןילוחו

 -Beschaffenheit, Natur 5000 י"לב) יִפּוא =יִפָא

  (anlagenפיק כ'רדספ) 'כוסד א תקיספב :(
  meןבואר ר"א )^ יב'ק יילהת) רערעה תלפת לא

 [ןיבאר 'ר ר'קיו]  os psופוא לע דומעל ןילוכי
 ארוק םימעפו ךלמ ומצע ארוק םימעפ רוד לש
 םינהכה לא רומאב ר"קיוב הז לכ .'כו ינע ומצע
 ה"יחא] .ורקי ע ופוא 'יפ .(ל"פ) ירסומ וחק 'פב

 הלמה ילוא  "ebע"לב םוא ומכ הז  "bgרקיע
 [ oo meיפוא א"יו .['א םא ע"ייע ,תופלחתמ 'מו

 ארהנב ( vyלש שרוש הז ומכ (פדוקה עיייע .ויכ
 ימנב שביהו לוזגה בלול 'פד אתפוא ןכו) .םילקד
 ללכמ תופכ אתפוא אמיא 625 הכוס) הדוהי 'רד

iy ז"עלבו sm דמועו תופָכ יאהו דורפ אוהש 
 י"כב ה"כ] ^ aל"ד,   auג'ג  vemוהוא  ט"יאל

  /[Baumstrunk, eeppoתופרט ולאב האירהד 'מגבו
 יילוח)  C 18האיר  septירמאד תיא הפרט אתפואל

  nnno'ייע] אתפואכ  "bp.[תרהא תואחסונ םש
  ^bםיקר םישנא 00 ,יט ייטפוש) ביתכדכ הלק הזוחפ

 הלוחמ יחופנ אתפואכ יחיפנד ירמאד תיא ,םיזחפו
[Y^ י"כ] הב ןיא 'מולכ הקלח אעישד ירמאד תיא 

 ןיחוטשכ ריקה רשאכ טמק  «umsןמ הייחא]
 ןיב םישהל שי התוא ןיחוטשכ דע אתפוא ןכו
 רואיב בחורל הטקנ אררג בגא וניברש םילוגיע
 'כוסמ םינויצה םיכיישו םילקד לש שרוש וירבד

 .[אתפוא 'על וא ןושאר 'על 'ילוחו  manaונדמלי
 המואכ ימ העישוה ר"א : לודג יוג ימ 05 ימוחנתב)
 אוה המ ןיעדוי היהולא לש ופוא תעדוי איהש וז
 ה"יחא] .ןככחמ אוה ךאיה ןיעדוי ןישוע ןהו שקבמ

m3nn זמו שיו ןנחתאו 'קליב 'יא mb בורקו 
 יוג ימו איעשוה ברו אנינח 'ר :לודג יוג ימ ה"ד
 לש 'יפוא תעדויש וז המואכ המוא וזיא 'גו לודג
 שבול ןיד ול שיש עדוי םדא םלועבש גהונב הולא

 ה"כו 'כו םירוחש ףטעתמו םירוחש  mas'קלי תואב
 םילהת  nep'קליב ןמסנ םיִמַעפו .ח'פתתזמר ס"לק

 אוהו ,ה"ר 'ורי  ^vםש לבא : ז'נד ג"לה א"פ ה"ר
 המואכ המוא וזיא 'א דח איעשוה ברו אנינח 'ר "יא
 ר"בדב ןכו ;'כו yv םדא םלועבש ima תאזה
 הזיא אנינח רב cnn cv לודג יוג ימ 'יא ב"פ

 םלועבש גהונב וז המואכ היהולא הלדיגש המוא

» ES 

 b" = יִפָא - םּופּורָט
2 . 1 ,P - 1 

 | כ

 םופורטופא לצא אפורטיפא םימעפ הברה בותכ
 .ךלמה ספירגא לש סופורטופא .ז"כ 'כוסבו .ש"יע
 תומורת v^ .היה ךלמ לש סופורטיפא ,א"כק תבש

N'Dסופורטיפא . . םלועל , ..סופורטיפא : מ"ד  
 יוגל ול השענש לארשי ה"פ מ"ב 'תפסות .העשל
 ר"ש .סוקיטיפיא ע"ייעו ,רוטנס וא םופורטיפא
 סופווטופא לצא תלדגתמ התיהש המותי ו"מפס

v»אָיַפּורְמּופַא ץובקהו   shyךרעה שיר : j 
 ו"פ ר"בו םימעפ המכ : ד"ד ק"ב 'שורי ןיפורטיפא
 אפורטיפא הבקנ ןושלו .ןיפורטיפא ינש ול ויהש
 ,Vormünderin 6ז- יִפּורטיִפַא "לב אָיְפּורַמיִפַא

walterinורי .איפורטיפא :ח"פ .ז"פ : ו"פ 'ובותכ ' 
 .הלעב ייחב אפורטיפא השע : ג"לד ט"פ 'בותכ

 .[אפורטיפא האשע .ד"מק 23

Vormuudschaft  מופשט nU») *תּוספורטיפא 

 גב ב יי שב "לב .אתופורטיפא ס"לב

 סופורטיפאש ןמז לכ סופורטיפא ב"פ ב'ב אתפסות
NYסדא לכמ דחאכ אוה ירה ותוספורטיפאמ , 

 b^ 'ו בצ ע"ייע יבוצ = c פ'לב יִפּוא=) יִּפֶא
 =יפוא וא ; «Holz, Baumzweig y ףנעו ץע

 Holzstrunk 25? by ;Holzstengel) 437 פ"ל אָתְפּוא

 ןיתישב היל ארגש C5 יוכוב) ןיכרבמ דציכד 3703
 'מ י"כו ,ח"כד נ'ב י"כב כ"ג ה"כ] אתייטרפ יפוא
 ונינפלו 'ב רגש ע"ייע ארנש bn אירש פרוג
 ג"סבו .[. כ"ק 'כרב D1 'ייע ארבת 'יא 'וכרב יסופדב
 אק הוהד ארבג אוההל הייזח <. א" puris ןיקזנהד
 'מגב ןידימעמ ןיא 'פבו .ירמת ןרתנו Ce ידש
 [ז"ע תב ל"צ] (פ"ט «ry דליית אל לארשי תבד

CY2 ry)אקד אתתיא אוההד אתשיב אשיפנ  
 ןכו אנלכשמ ס"טב :גארפו 'שמא 'פדב] אנלפשמ
 רקיע יפוא b^ ,ארהגב יפוא יכ והיינימ [עבש"פהב
 ומולכ אוה תוכז יוניכ אתשיב ,לקד לש תוירח
 איהש השא התוא לש :mns תובר ^Y] י"כב ה"כ]
 ny אתשיב א'פ .ארהנב יפוא יכ ןהב תגרוה
 ינאש ומכ התרבחל תוער וכריש ןוצר יהי רמולכ

nnרהנבםיטשה םיצע לש תוכיתחכ ןהמ . 
 pp הפי םילוע wa לש וישוריפ ינש ה"יחא]
 שוריפה .'עה תלחתכ ונכתכש 'יסרפה הלמה תרזג
 pw 'יטינ תופסות "ייע mb וניברל אב ןושארה

aתולקמ "יפש י"שריפ 'ב אנשילכו ,ידש . 
 écume צ"לב א"מוקשא : איפוא ז"עב 'יפש המ לבא

schaum—הושהש 5  bpע"ייע) איפה תלמ  
 ףצק B Schaum" 55[ פ"ל תמאב איהש ('ב איפה
 : 'ע Up "יא תאז הארוהבו hab] ירגנוה /53 ןכו
 אתש אלד :ה"ק 'ילוח ;הדיב איפוא אטיקנ הוה
 לש יפוא תלמש עדו .אתוסיאמ אושמ איפוא



 םהל [wwe nb ואר Ce) החיחפ הכיא 'ליגמ שירבו
 mon ןוכנב שרדמבו] (ורזח) אה םידבוע ויה [המו
 ה ש נמ ד איפא b qo" איפא לכ [תאזה הלמה
 ס"מב םישרח 'יסופדבו ר"פדבו י"כב ןוכנב ה"כ]
 'קיפפב רעבאב המלש ר"רהומ םכחה ברהו השע מד

nvהרעה  ^b w'pר'למ הלמה  opesררגנש ינפמ  
 jpnb שיו םישדחה ע"פד לש תעטומ "יג רחא

"eyןומעד איפא .ןיוש תוהולא לכ ,(יתבתכש המ  
 ץוכק אוה איפא ה"יחא] .תווש תומואה לכ באומו
 יפא ךרעמ וא ;ןפואו ןימ רמולכ ש"יע אפא ןמ
 תחת כנותכ ב'פ ר'בדבו .רבדה תוהמו עבט ש"יע
 וינפל רמא ה"בקל ארוק ליחתה ל"הזב ןושאר ןויצ
 סאו םיהלא לכ לע הולא אוה תא . . . ע'שבר
 םינפה לכ Yn אמש רמוא ינא יתוא הנוע התא יא
 REN 'שלמ הלמה תרזגש mss הזו .ל"כע תווש
 אלש הרותב םינפ הלגמה שרפל שי הז ןינעבו
 'ועובש יורי :ה"מד ח"פ 'ורי ND ,'ג תובא ,הכלהכ
 'ירדהנס הכלהב nb הארמש Tena : ג'לד א"פ

ovn cxxכ"תב םינפ 3/3 הנוש היה השנמ : ג'ק ], 

"DN"פ"לב)  ^b NDNהֶפא . (Gackenד'צ 'וחנמ . 
 'ציב 'ורי .אפימל : ג"פ תבש יהל יפאד ןויכ

 ,ארונת וג [הפימ ל"צ] הפומ nns ג'ע ב"סד ר'פ
 לעפנ .םירונת השלש nes .ה"מד me vy 'ורי
 י'פ ר'שהש ,תחא תחא תופאנ .ר'צ 'וחנמ ,הפאנ
 ,הז רונתב הפאנ n" 0'ל 2 יישארב הפיא CD תפנ
 'ורי הָייָפָא םשהו .הייופא ךתיפ ןל םרב ז"ספ ר"ב
 Pp 'ורי .לושיבל min הייפא : י"ד ז'פ תבש
 ̂ ,הייפא לש : ב'סד ב'פ הלרע 'וריו .ה"מד ה"פ

yp "nobתוייפא יתש :ל"ד . -- Rn"bRם"לב)  
 ןיתיש imu 'וכרב Gückerinnen הבקנ 'לב יוברה

 ,אילילב אתייפא ןיתישו אממיב אתייפא

 Gras, móx, x65, mon בשע קרי "53( היִיָפָא*
(Krautרדונה : מ'ד ז"פר 7373 1.  jp 

 .'כו ןיאושיקב רוסא הייפא

iremos (י"ל סּורְטאיופַא פ"לב DD" BN ₪4 
CPferde— Thierarztשיא 'פ ר"בדמ  

 (סירטייפאה M^ םשו ,ט"פ) ותשא הטשת יכ שיא
 'יפ סורטייפא לצא הכילוהו הלוח [התיהש] הרומח

 ,(תומהבהו םיסוסה אפור י"לב

Kinder puti ר'לב zai3s; (י"לב D'OYT5N ^u 

 פ"לבו «&  512 ^B das Junge(הירא
 תנשמ לע (Gros món vp ןיקזנה 'פ ןיטיגד 'ורי
 תוטויופא Cn 'נשמ ,י"פ ייטיג ,טיינ ייטיג) תוטועפה

 ונינפל [junge Leute, die Jugend 7:3(x אידייפ

 b^ .[אידייפ ל"צו איידפ היגה ב"רו איירפ ס"ט "וריב

 דיר תוטּויפא — יִפֶא

 לילעב הארנ ,'כו המחלמ תושעל תושקבמ המוא
 ben" 'יפבו sew mw nos לע וגלד םיקיתעמהש
 ןמ הז רעשמו גהנמ mew ודצב בתכנ 'קליהד
 'וריב וניאר וניצמ לבא .םלועבש גהונב ןינעה
 לע דומעל לוכי תא ps ד'ע ה'מד 'ילקש א"פר
 ןיעבתנ ןינתונו לגעל ןיעבתנ תאזה now לש יפוא
 ךייש ה"יחא] anys ew א"פ .[ןינתונו ןכשמל
 דוד לש ותעד w/o דוד לש ופוא ןושארה ןויצל
 הלפת ה'ד ה'נתת זמר א'ק 'ילהת 'קליה סרג ןכו
 דמוע ינא px ןבואר 'ר םשב סחנפ ר'א ינעל
 ב'ק ט'ושב ה'כו 'כו םימעפ דוד לש ותעד לע
 לע דומעל «by יניא ןבואר 'ר םשב סחנפ ר'א
 pp ww" 'קליה "יג ילואו ..'כו דוד לש ותעד
 yn "33 ןוכנל אוה א"פ 'יגו תעבונ ךורע לש
 p^ י"שרל סחוימה 'יפש ms ,א"ס ס"טב ע"פרבו
 :יפואה םש כ"מ איבה ןכו תעד : ר"יפס 123 יפוא
 עד ל"נה ר"ב ןינעבו .ותעדו ורקיע 'ךורעו י"שריפ
 ^31 ראות הפיבו) יפואה וז המשנ :םש "יא יכ
 יתבחרה רבכ .אבט אתיפואה ןירמא אתיירבד (הפואה

svaיתחכוהו ג"טקת א"כח ג"מד ע"מב ותודוא לע  
 200088090 ומצע תעידי המעטש פ"למ איהש
 שפנהש" mb בורק ^b n^ םגש יתאצמ התעו
 לע םש הל עבקיש יוארש היאר אוהו בוט תעדוי

ovהעיריה  xpהיאר איבהל שי תמאבו  "pb 
 ורפסב ף"ירהמו "ny ונינע ?A התפא פ"לב יכ הז
 איה י"ל יאדובש רמאל ידגנ ררועתה 'ז דצ ש"טע
 י"ל איהש רמול לכוא קדצב זא ה"כ ותעדכ םאו
 עבט n5 "b ₪ֶס6ש 4^5 'עה תליחתב המושרה
 רמאמה רועישש הזמ ונל אצי .שפנה תודמו ישונא
 המשנ תלמב 'מולכ יפואה וז המשנ :ה"כ ר"ב לש
 לעו שפנה תודמו ישונא עבט חכ וא העידי תנבומ
 'טולכ אבט אתיפואה םעה 'שלמ ma איבה הז
 לוק י"לב p^ ב"א) .(בומ גזמ וא הבוט העידי

  nons] «comי"ל לע ןויכ ב"רו 6% 6₪[,

Art und Weise ןפוא ^b NBN (ןמ ץובקה N'EN 

 יפוא=אוה וא  bwהלעמ  ^pתוהמ
Geschaffenheitיסופדב הלמה 'טמשנו) [ימלשוריב] " 

 ימגב קלחב (ש"יע ע"בשפהב ב"ירגהמ כ"ג המלענו
 ,חיכד ב'ה vp ידהנס v" םיכלמ השלש ךומסד

 יל תינע יא אמלעד אנובו הימק רמא (ג'ע
 ^3 ה"כ] imo איפא לכ אנימא אל יאו יל תינע
 סא 'יא 'וריב לבא ,י"עו ב'ה י"כו םינשיה 'יסופדה

myיקליו ו"ו י"כב ה"כו 'כו ואל םאו בטומ יתוא  
 ךורע לש 'ישדח 'יסופדבו ו"מר זמר 'כ 'יכלמ
 6: ביסקד) הבושד אתקיספכו .[יל תינע רח בותכ
 Pme איפא לכ ואל םאו הפי ירה יתוא הנוע םא
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 (ןכפא "ג 'ימאטיז 'פרבו) הל הכפא המ ר'ע ח"לד
 המ .ס"ד א"לה א"פ 'ציב 'וריבו .הציב 023 הליתפ
 ,ו'מד me 'ומורת 'ורי .הציב יבג הליתפ הל ןכפא
 סרג 'ב ךפ 'עבו ,ןירוקינ יכג תוצמ ןל ךפא המ
 אמלע הילוכ יכפא אקד ןויכו : א"ל ז"עב וניבר

nno3 יפל ה"כ] יל וכרדמו ותא אתשה רמא ^ 
 p13' ה"כו וכרדמו ל"צ ורכדמו ^Y י"כבו ,ר"ל י"כ
 y דוע "ייע) יל וברמו ס"טב ר"פדבו ,א'צר 'ציניוו

(nsיכפא "יפו .[!ילוכרמ ר"ב י"כבו םישדח 'פדבו  
 וכרדמ 'יפו ךרדב םייוצמ 'מולכ םיבשו םירזוח
 ס"שה 'חסונבו :שיא רחא קולדו qm ְךֶרֶדַא פ"לב

^sיא אתשה  wnט"ק י"כבו .'יל ודספמ ^5  men 
 .[קיתעמה תועטב הלמה

  (das Umgekehrte, Gegentheil) N2B'NUה"ר 4/2

 ,ןניעמש אכפיא : מ"מ 'ועובש ,אכפיא ינתמ
 DN «n 'ורוכב .ארבתסמ אכפיא אברדא :'כ 'ילוח

 nb ןנינתמ אכפיא

 apocha ר"לב 0700 "53 יִבּוּפְא =) יִכָּפִא

Quittung, Urkunde der bezahlten 

  (Forderungיהיו : לפרמא ימיב יהיו .ב"מפ ר"בב

 .הימרי) םלשורי הדכלנ רשאכ  v5דוע ל'א (תיכ
 ידמב] יכפא לארשי ולטנ םויב ובש החמש איה
 רמאד םהיתונוע לע [ר'קיוב 'יאכ יכופא ל'צו יכפוא
 לארשי ולטנ הלודג יכפא ינמחנ רב לאומש בר
 ['אנש] שדקמה תיב בוחש םויב םהיתונוע לע

  onתב ךנוע  myיליגמב ןינעה הז לכו םיכ י'ד יכיא)
 'קספב 'כיא  bn.ךנוע  vnmינימשה  םויב יהיו

 רסחו א"יפ אוהו ה"יחא] .לארשי ינקזלו ךומסב
 ךורעה יסופדב  bmהדכלנ רשאכ יהיו :םש שרדמה

 ולטנ םויב ובש הרצ וניא איה ףא ל"א םלשורי
 לאומש בר רמאד ןהיתונוע לע ןיספופיא לארשי |
 לע לארשי ולטנ המלש ןיספופיא ןמחנ בר רב |

 תב ךנוע םת ר'הה מ'היב ברחש cvi ןהיתנוע
qvxןיפופיא 'יא מ"שת זמר א"מ 'מזמ 'ילהת 'קליבו  

 Dn'b ר"כיא 'רמב תמאב ה"כו יכופיא=ןיכופיא ל"צו
 יפ 'ר תור 'מבו .המילש יכופא ג'יפ ר"דמב ה'כו
 ר"קיובו .[ןיכופא ל"צו המילש ןיכפוא שיאה םשו
 (יל) לד לא ליכשמ ירשא 'פב ךיחא ךומי יכו
 םימעפ ב"כ רמא אנינח ר"ב אמח בר םשב יול ר"א
 יכפא לטנ אל ןלכמו ירשא (א'מ 'ילהתב) ןאכ בותכ

 יכפא — תוטּויפא

 לטנ יכפא המו 7253 הז אלא [יכופא ונינפל] |
 pa n והטלמי הער םויב לד לא ליכשמ ירשא |

 ר"קיוב רסח] םנהיג לש הניד .ev אלא ny» ov ךל
 םויכ ny» bv ךל ןיא יא םש "ילהת יליב לבא
 סעכ bm רמאנש [. . , שפנה תאיצי ov התימה

 רמואו ,('' יא" תלהק) ךרשבמ הער רבעהו ךכלמ

 ה"יחא] ,(םילודג תוקונית אידייפ bs יטופ ר
 תטישב הל רתפ .ה'נד ד"לה ,ד'פ ש"מ avs ןכו

 npo] ןחקמ תוטויפא ןמת ןגינתד תוטויפא

MEDר'לב)  aphya, aphye, apua0% י"לבו  

(dünner, grossüugiger Fisch, Sardellen 

p'o3 |ולא  bn) messוישכע ול ןיא ר"ת +. ויס  
Tamןמז רחאל לדגל  pisןייפאהו תינתלופה . 

^p 38י"לב  ̂oתולודג ויניעו ןבל ןטק גד ןימ ), 
 תינתלס 'עבו ןאיפע 'ילוחב בותכ ונינפל ה"יחא]
 ז"עבו ןייפע וניבו סרג םנוקא ya ןייפע 'עו

 «je ל"צו ץיפע בותכ .ט"ל

 ע"לב !«Ox! Os ,טעב| 052 ם"לב) JAN רצ
 my) י"לב ןויפוא .ס"לבו 5 ומכ

 "יא 'פ PUT 'ורי Mohnsaft, opium) ר"לבו

 יפ .הנכס ןויפוא ןהא (דיע מיר בילה «*( ןידימעמ
 [ש"יע] ןיגרפה בשעו ערזמ אפקנ ןימ unm" י"לב
 םאו יתיסנ רשאכ האופרב תואלפנ תולוגס ולו
 y" ה"יחא] .(אוה תומה םס יוארה תומכב «qn אל
 'וריב שרפמו .ךורעה םשב 2/5 ירבד איבהש מ"פ

 remm] לש ןיריר 'יפ

po TENךפה ס"לב 5! עילב ְךַפֶא ןמ לעפא  
Cumdrehen, umwendenעשוהי ופגניו וסוניו 'גרת  

 [יי ,יד'א לאומש ,וסניו לארשי ףגניו ל"צ] לארשי לכו
ssemה"יחא] ןיקרעמו ןהירוחאל ורזחמד ןושל אוהו  

 .ןיכית ירזחמ wn 'יסופדב לבא ,ר"בי"כור"פדב ה"כ
 תמאבו ונלש ךרעב התלח םירפופה דיש mb הארנ
 לאושי 82271 'גר n quin חסונ ה'כ ר"לו 1 י"כב

1p33*3ייד'א לאמש)  Cשרושו ,ו כפאו  jexומכ  
 ימגבו הנשמב םימעפ nb5 אצמנו מ"לב ָךַפָה

 כ'חאו ערזא cow אל yo i 'יאלכ : 'מגודל
 רמאי אל v םשו .ערוז כ"חאו ךפוה אלא ךפוא
 עיייע) ye כ"חאו ךפוה אלא ךפוא כ"חאו עמא

 . . .ךפוי גגוש א"מ ,ט"'פ 'ומורת ,(םש בירו 'ב ךפ

 תיעיבשבו :'יעיבשד SN'ED אתפסותו .ךפוי דיזמ
 דע rw אל :םיאלכד א'פס אתפסותבו ,ךפוי
 mw םעטב לַעְפִאו byp ןינכב אצמנ ןכו .ךפויש
 ךיפא .ג"ס תומבי ,היל ves .א"'ל תבש : אמנודל
 .ה"כ 'ינעת ,הל אנכיפא אקד אוה אנא :םשו ,הל

wmטיג ,אשירמ אמלעל היכפאד ךל " iDלכ  
 'תירכו i א'ק bir" .ו"ס 'ובותכ ,יכפא ךפימ אנימאר
 .א"מ תועובש .ןכיפאד יאמל po ןילוח qeu .'ג
 העובש ןניכפמ אל אתיירואדב . . . העובש ךפימ
 | יע קחצי דחפב הז ןינעה לע Cy ןניכפמ ןנברדב

| 
 : ה"כ "וחנמ ,היכפנו : ט"פ ta^ .העובש לוגלג
 ג"ע ב"לד .ט"פ 'יאלכ 'ורי .היל תכפא תיצמ ימו

 א"לה ט"פ תיעיבש 'ורי .ךיפא ךיפא היל רמאתא

P 
 "לב



7mדומלת 'לב תלגרומ וז הלמו ןושפי וליפא .(ר'כ  
 ,ה"כ ה"ר לשמ qm ה"יחא] .(ולא ףא ןמ תבכרומו
 וליפא םתא םידיזמ וליפא םתא םיגגוש וליפא םתא
 ,יח'נ :ד"נ .'נ :" ." .'מ תוכרב דוע 'ייעו ןיעטומ
 «A'D ^b : ח"ל 'מוי :ז'פ םיחספ +: ט'יק תבש
 : ח"ל אמו :'פ :'מ ib "ישודק ,א"יק imp תובותכ
 : מ"יק ,א"צ ב"ב .ב"צ ק'ב :'ח תינעת :ה"כ ה"ר
 : טיי .'ד rp dp .ז"ק : ב'צ gv) a5 יירדהנס
 ןאמכ וליפא : ט"צ 'וחנמ :'פ 'ילוח :ח"ל ab הדנ
 יורי :םיבר mn vy» vb ט'פ םיחספ 'ורי רמאד
 אלא וליפא רמא שנ רב תילו נ"ע "y ט"פ 'יטיג
 בירחהל 'יפא moa ר"'שהש .אתיימדק לע mb וד

yy c'eיןּיֶלְפַא  
(Yorsal, Vorzimmer 7:949», 70560 53) mss 

 .ע"ייע ןוליפנא 'כרבב וגינפל] ןוילפאל סנכנ =
 1525( [ץחרמ תיבל 'עטומ ^3 ד"ער 'וכרב ס"דב
 יוכרב) ודבע יבט תמשכ 'מגב ארוק היה 'פב וירחא

^p Cro(ריי ביל היעשי) ומכ ןילקרטמ םינפל רד ח  
 ,(דיכ m .,יב 35( לפעה לא אביו .ןחבו לפוע
 אבה 'עב ב"ר ירבדו רצחו הרזע י"לב e^ ה"יחא]

 .[הז 'על םיכייש
 שירב Untergang) ןודבא "53 25650 ןּויְלָּפַא

 יתב האור ב"קהשכ C5 "mni ונדמלי
 םילרעל שייד יושעו םמש ותיבו ןיולש ןיבשוי ז"ע
 וב וכלה םילעוש Q^ ^n) הכיא) יאנש םילעושלו

 ה"כו 'יתימא 73 02[ ןוילופא לכתסמ העש התוא |
 ,דיִק יילהת) יאנש עזעדזמ אוהו םלוע לש [ק"העב |

G^(רצחו הרזע י"לב ב"א) .דערתו ץראל טיבמה , 
 י"לב ןוילופא .םדוקה 'על םיכייש וירבר ה"יחא]
 ה"ד ר'שהש רמאמה רועיש ןכו .התחשהו ןוילכ
 העש התוא 'כו ןיתושו ןילכוא ה"ואש תעשבו חרב
 בירחהל [ןוילופא =אילופא ל"צ] 'יפא ה"בקה בשוח

 san] ע"ייעו 'כו ומלועל
 290.6 ינוניבהו 250446 cyi י"לב) ןּוליּפא

""Y (drohendהעשב ג"ע ג"יד ט"פ 'וכרב  
 תואיסקרק יתבו תוירטית יתכב טיבמ ה"בקהש
 אוה ברח ושדקמ תיבו הולשו ןנאשו חטב תובשוי
 'ייע) wn י"לב b" .ובירחהל ומלועל ןוליפא
 ביתנ ריאמ לעב שרפמו םש ף'זרהמל ןויצ תבהא
 ט"ושבו .(הזב העט .ו"ל ףד אצנגמ 'פד 'ורי תואצוהב
 ומלועב טיבמ ה"בקהש העשב W^ 'ח ^Db n' 'מזמ

nemמ"הבו 'כו (תואריטרט ל"צ) תואסיטרט יתב  

  a» 649: 2ל רו ככ" יירש "7
tee 

DON" - יִכּפא 

 .ובירחהל ומלועב ופא הרחמ רעצמ וינבו ברח |
 ל"צ] (םרח) K map^ זמר 35 'ב לאומש 'קליבו |

cow [mmn |הז יכ לילעב הארנו .ובירחהל ומלועב  

 ףראטסקוב 'כחהו .ל"נה'יגוי הלמ תחת שרוק ותרומת
 p" ןוילפפ תלמ םע התושהל תועטל אלפה

| wenn auch, וליא ןמו RN i? 

 זטר

 יילהת) mp לכב הקדצ ישוע טפשמ umb ירשא
 החומ 'מולכ יכפא החנהל pop י"לב ייפ ,('ג יו"ק
 ןוערפ רטש יימורו "53 p^ ב"א) .םהיתונוע םהל

 Ca ומכ

 ונדמליב Quittungen) םדוקה 'עמ יובירה) תוויִכָּפַא
 ר"בדמב w^ לבא ^5 יוחנתב) תיציצ 'רפ

 תוינונראב לקוש היהש תיבה לעבל [לשמ] "יפס
 ולאה תויכפאב רהזה ויבא ל"א תויכפא בתוכו
 לארשיל ה"בקה ל"א ךכ ןכותב ןינותנ Tn לכש

nnmוביל 37( 'אנש םכייח ןהש ולאה תוצמב  
 ןינע םכייח אוה יכ םכמ אוה קר רבד אל יכ 02
 ה"יחא] .(םדוקה ןינעמ הז םג ב'א) ,תונורכז רפס
 בתוכו פ"טב s^ ב"ערד ךל חלש פ'ס 'וחנתב
 02900004 י"ל wem תוירפנאב ריהז . . , תוירפנא
 איה תויכפא תלמש וניבר רעישו ,תורפנא ע'ייע
 ירדמב רומאה ם תרכזו לש שּורדמ תונורכז רפס

[ot '"y ov 

 das Zurückhalten der 7% י"לב) יִכּופִא

(Geisselnינב 0^ 023 'כיא 'רדמ  

 יכופא ינב Geissel] 6006] ירימוא ינב ותפשא
 םיבושח םישנא הלמה םעטו הדיכלו רגסמ י"לב 'יפ
 »]1 רמא] יירמא ע"ייע אלכ תיבב םירצענ םיובש
 ר"תסא "ירבו ,הייכיפוא ינב x^ ונינפל ה"יחא]
 ע"ייעו ! ףוכראב ןיצצורמ 'יפו יפייכוא ס"טב "א

 .[וב רבדא םשו ונאצמת םשש ףוכרא

OBNמ"למ)  (spützeitigילפאב אה יפרחב אה  
 ןסינב ווהד אָתְלְפַאב 6'ג/ תוינעתד ג"רב

 y Dons] Cm^ לולאב דחאד 'מגב ה"רד ק"פב
 רצ סוואמ :י"ביר לש "יסרפ הקתעה לע ירפס
 לופאלא באתכ ורפסב חאננ p הנוי 'רו .א'לש
 mies ^p .(רעיוביינ לודגה םכחה 'צוהב) ד'ס דצ
 השע ל"צ רשיע בתכו הנשמה ילב כ'ג ארקמ לש
 ןייוהד אתאפרחב דומלת )25  לפאה רתוה רוכבה
 בורק הזה חסונהו כ"ע ןסינמ pm אתאלפאב רדאמ
 'ורי ה"רב ה'נכו .'ז דצ ה"ר 0/53 אבוה 'ב י'כ "ינל
 .  ריכב .'ו ק"מ .תוליפאה , . . msan :ז"מד ג"פר
 .הליפאהו . . הריכבה .ד"סד א"פ תינעת 'ורי .ליפא
 y ריכבב תערז DW א"ספר ר"בו ^ ^s ר"להק
 ליפא לש םא רישכמ והזיא עדוי התא יאש ,ליפאב
 RED היל יושמ אלפא :'ו ק"מ .ריכב לש םא
 poene םימעפ Ty ה"לד wes 'יעיבש 'ורי
 bews איהש לא ma ט"צפ ר'ב .תוליפָאמ
 (איל ,יב (mov הילפאמ yos שרוד א"פר ר"בדמבו

pהשקלה אלא הילפאמ ]. 

^Nרצקתנ) ּוליִפֶא  
eye") ועטנ לב mW גרת' (obschon 
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 בקעי אריו .(צ'פ "א ונינפל) ב"צפ ר"בבו +: ריד
 ה"יחא] .גועילו קוחש jap ^b .םירצמב רבש שי יכ
 לש ךהב אצמל כ"ג ל"נ ונמשר רשא 3v הלמהו
 rys שרד ןכו יב אלפמ התא המ ח"לפס ר"ב
 אילפמ Q5 יויט ייב היד ,גיי ויט א'מ) תוצלפמ ,ד"מ

 ew ry] תופסותו 'ב .אלפ ע"ייעו תונציל

 .ש"יע רוטרפמא תחת ס"ט רוטלפא*

 = קט 6 Npopew b'xp] אתקילפא רפא
(gewirktes, buntfürbiges Kleid 

 לוענ ןג אקספ ש"הש 'רדמ  Ge 9ךשיבלאו]
 אתקילפא סליקע 'גרת [המקר  yyאיה יכ טקילפ
 שרדמב ה"יחא] .(תיתימא 'יג  ^s'פדבו אטקילפא

 םש 'דמבו ,אתגילפא 'ישדח  pppתפנ  ^s'תקילפיא
 םלוכו  oy(:ריפד) חלשב יהיוד אתקיספבו .אתלקיפא

  "sוניבר סרג ןכו ןוטלקיפ ל"צ ןוטקליפ סליקע 'גרת
 הלמהו .י"כה 'יג ש"יע ןוטילקפא 'עב ומצעב «3^

 םויה םגו ,םינקז 'ע תקתעהב םימעפ הברה האצמנ
43 pm המקר Aquila פליקע תקתעהב אצמנ, 

 « oהריס ןב 'פסב ןכו 720/00 = איליקיפ םנרותמ

  mb;א"ל  nym eb aי"ל איהש ב'ר 696
  hbדוע'ייעו ,גראנ  y.[ןוטלקופ ,טקילפ .ןירוטלקפא

pipes"ןומסרפא=)  Balsamש"ירו ד"מל  
 : אמט ורוס 'פ 'כיא 'רדמ (תופלחתמ

 ותוא האלממו לוגנרת לש קפז האיבמ התיהש
 הלמהו .הלענמל הביקע ןיב ותוא תנתונו ןומסלפא

 y^ ןומסרפא ומכ

 (euAcm e.(Kümpfer, Krieger m o) סּוטּומְלּופָא"

 סוטסומלופא וא יאבג י"פ 3/3 אתפסות

 .סוטמלופ ע"ייע

Mund, Oeffuung אמופ D'3 = (ע'לכ NDDN 
ro פ'לבו גג לש ןולחו הבוראל לאושהו = 

ODach, Lichtה"כ] ייבאל היל הוהד אלקיד אוהה  
 פיד) 'מ v5 'וריעב ה"כו םישדחה m" יסופדב
 בה י"כו ,יביב בר יבל omm ^w ר"פד 'עבו <. ה'צק
 'וריעב אמופיאב קילס הוהד [ייבא רב יביב 'רל
 ^ פ"סבו +.'ק) וישרשד 'מגב ןיליפת איצומה 'פב
 י"כב ה"כ] אמופיאב ארהיז לפנ Cio ישודיק) ןיסחוי
 ארהיס 'יפופדבו ,'ב רהז 'עב «m ב'ה ד"ל .ו"ו
 ןמ הלפנ 'מגב תופרט ולא 'פבו .[ארוהנ 'שוריקבו
 sin אניברל היל הוהד אידג אוהה Gas יילוח) כנה
 ס"ט םיסופדבו 'א לשח ע"ייעו י"כב ה"כ] אלשוח
 .[ע'ומב 'ב רגד ע"ייע ס"ש לש 'סריג ןינעבו אשלוח
 הבורא אמופיא b^ .אעראל ארגיאמ לפנ אמופיאמ
 e mp" 'לב לול אוהו גגל החותפ תיבה ךותב
 nmm הלוע nmm אמופיאב קילס mm אלקיד

28 

JY obNאָמְּפִא —  
(Mantel, pallium, fallium | óOwov) ST 

 יבתכ לכ 'פב תרופעמו  m^* 'p33יילכ
 םשו ד"ע ו"טד ה"לה ז"טפ תבש 'ורי ,כ'ק תבש]

^wתויליפא ילבבב םיסופדבו ; 'מ י"כב הכו ןויליפ , 
 'ע י"כבו ןויליפא 'קרקו "y^ וניצנוש 'יסופדבו

 פ"ד y" ןוילפ א י"שרבו ג'הבב ה"כו פ'א י"כבו
 (.הוסמ 'שמא'פדב ומכ ל"צ ^ סו א) p [i vp^ 'בש
 ,(סוילפ yvy הטעמו ליעמ ןוילפ ר"לב p^ ב'א)
 תלכת vvnn i3^b 'וחמש כ'ג יתעדלו ה"יחא]
 פ"ל אוה תרופעמו Mantel ינילפאמ ל'צ ינולפאמ
 ^i .יא ייכלמ) תרדא 'טישפה 'קיתעה הכו ארפעמ

ito uanייכלמ  ia^ sm sa o3דיל ^4 י"כב ,(דיי  

 ןוכנו ומצע ינפב ךוע אוה ונלש ךרע 'מא 'פדנו
 תועטב םשש ךוועה יסופד ואשבכ אלו ,אוה

 .[הזל םדוקה 'עב ללכנ

ov, pileus, pileum םּויִליִּפ ,סוילפ =) ןּויִליּפא 
  (kleiner Hut, Filzhut"לכב ט"כפב

 ( ocoשאר לש ןויליפאו  yopאיה יכ סוילפ 3^
 'ילכב ה"יחא] .(תיתימא  ^wןוכנה הזו .ןויליפהו
 תואש  nהעידיה 'ה איה  ^n'יג יפל םוילפ וניבר

 ר"ב ,ב'ה 5 י"כ  vem,[ונמשרש הלמה איה איהו

 ד"מלו w^" Kemobst, mupiw י"לב) ןילּופיא"
 לכ ב"פר תומורתד אתפסות (תופלחתמ

 ןימרות דחא םינומרו םידקשו םיזוגאו ןיליפוא ןימ
 ןילופיא י"כב ןיליפוא b^ .הז לע הזמ ןירשעמו
 ינמ י"לב pases ומכ אוהו (ז"כ מ"קוצ 'צוהב)
 םידקשו םיזוגא ןוגכ השק ןצרח םהל שיש תוריפ
 היהת זאו 'א רחא 'וב 'יגה םייקל ^b םגו המודכו
 Baumfrüchte 05600 י"לב ןיריפוא ומכ ןיליפוא

 .אירופא ע"ייע ץע תוריפ

 Erbsen, Bohnen Jp) ע"לבו לופ מ"לב) םיִלּופָא*

 'מורת ןיברעמ ןיא י"פס 'ומורתד אתפסות

 ןימשמוש ןיברעמ לבא דחאכ תינטקו האובת
 לאומש מ"לב bip ומכ b^ 'כו םישדעב םילופאב
 תופלחתמ 'ןו 'לש רחאמו 'ט ,'ד 'קזחי ^m5 ar ,'ב

 y ןיגופא םג ונממ רזגנ

"WD גרת' (Stadt in Italien, Apulia) *אילּּפָא 
 אוהו אילופא תנידממ C יז"כ יקזחי) םיתכ

 סרג וניברו b'yp מ'ע y" אילטיא ץראמ קלח
 ידמ 'ייע אילופ בותכ 'א תטמשהבו y אילטיא

 .'טיא 'לב Puglia ארקנ םויה ןכו b" "ילהת

Possen 02060 660 b») תיילפא 

(treibenל"צכ] יב תיילפא המל ל"א  
 'פב 'וריב ךכ תיילפא אל ל"א [טמשנ "יסופדבו
 mn היפ ריזנ יורי יייעו :אייד בילה (vb ולכאש 73



 בר רמא x" םשו ,53 אפפ תולמ יתש וטימשה
 אל ול ןיא לאומשל יכ אוה ןוכנ יתלבו לאומש
 p ינשב] איימפא דע [ייבא ע"ייע יבר אלו בר יוניכ
 ,יאתת [: פ"ק מ"ע ny mb לש אימפאמ ולידבהל
 אתייתת אדחו אתיליע אדח] ןייוה איימפא יתרת

semהרשכ  smהלופפ  sm p:הפופ אדחל -- 
 ל'זח ירבדל wb" יתאצמו .רסח 'עבו 'ודיקב ה"כ
 --6 [איימפא 'עב סוניטנאציב סונאפעטש ירבדב
 (Paneas) האימפא ^W) ידיל רבדמב) םפש יורי 'גרת
 ,האימפאמ המוחת mm ['גרת] םפשמ לובגה דריו
 'ב m" האימפא בתכ 'א 'ורי 'גרתש עד ה"יחא]
 םירכזנש שרדמבו ס"שב כ"ג np יונישבו םימפא
 רומזמ 'ילהת 'קליבש י"א תא ןיפיקמש םימי 'ז םהב
 mons 'וריב ותרומתבו סיאמפ לש המי W^ ד"כ
 nbn wb םיאלכ 'וריבו ,איימפיאד אמי ibn ב"יפ
 ב"בו ,איימפסאד אמי ד"כ ט"וש 'דמבו אימפאד אמי
 אימפסא ע"ייע) אימפא ל"צו אימפסא םי : ד"ע
 םוקמ היה (ע"ייע סיינפ וא) סאימפ וא םימפאו (.'ב

ubאצוי ןדרי .ה"נ תורוכבמ הארנכ ןדרי ימ  
 C והיתתמ ןב תעד כ'ג הזו 'כו םיימפ תרעממ

 תקתעה תמכסמ הזלו ,(* סואינילפו C סואיבעזייא
 י"א לש תינופצ ליבגמש x^ vb) 'דמבל 'א י'רת
 mm 5" .האימ פא לש המוחתב ם פש אוהו
 אתווניעל mb ןמ ינפדל האימפא ןמ אמוחת
 סאינפ תרעממו סאינפ' תרעמל אמוחת תוחיו

mimרוטל אמוחת  Soonןאכ רכזנש ינפדו . . .  
 רשא תמחב הלבר איהש רמול ןיאש ומלוהל השק
 יט"ל יימרי ; א'יכ ,הייכ יב ייכלמל (w" ינפד הקתעה

x5 inסאינפ לצא הלבר כ"ג התיהש ל"י לבא ,(יט  
 ,(ט"מש ,'ט x" דנאל .לייה סאד ש"ירהמ "ייע)
 ירבדב סאינפ לצא חנומ רחא ינפדש היאר יתאצמו
 /D'ó 'א ,'א ,'ד תומחלמב בתכש והיתתמ ןב
 ,סיימפ םי 5/2 ארקנש םורמ ימ אוהו) סיטינאכאמעס
 ךשמנ (ה"כ Tx םש ש"ירהמ y"' םיינב  ,םיינפ
 יפ לעו .ןדוי ימ רוקמ impo (* ינפד םוקמ דע
 ר"יש ןואגה ירבד ןקתל שי הלאה תמאהו םירבדה
 .תירוס אימפא איה אימפא =ספש רבסש .פ"ק מ"עב

 .[! הימתב

 KApfelmispel 574006 י"לב) הָיְליִמיִפֶא 4

pon ןמ רדונה 'b ירדנד' ^v 
 א"לה .זיפ)  Coהילימיפא -ינימב רתומ אהיש והמ

 יתלכי אל ['יסקולקו] הילוליפו הלורסמו העבנ ןוגכ

IUOUPEN — אָמּפֶא חיר 

 לולה ןמ תאצויו לול היה xxm גגה 5p הרמת
 'גמ תוחפב היפנע וישכע vm גגה ריואב תאצויו
 היל ורשו ףסוי 'רו הברד והימקל אתא גנל םיחפט

 .וילע בשיל
 00 "53 [אָמְטּופְמִא א'פכ ל"צ]) אטמופא

 5000000 לעפמ Erhellendes הארמ ^5
 yv" :ויפ) חלשב יהיוד אתקיספב (ןו לח ונינעו

poומר לאומש  G'apלארשיל ןייושע םימה ויה דציכ  
 'ינוי 'שלב] אילקנק ןיליאכ ןנחוי 'ר שרד המוחכ
 (תקרא) ]'& לקנק v^" cancelli ר"לבו א
 קד 'עו 'קליב ומכ ל"צו תקירא ילומרכ י"כב ה"כו]
 אניוה ןמת תרמאו ושא תב חוס [תקידוא 'ד
 אמטופמא ND ,אטמופא ןיליאכ אלא ןווה אלו
 ב'הו ו"ו "23 קר w^ א'ס "3 ה"יחא] .תוארמ 'יפ

 ןיאו אטמופמא "יא ילומרכ י"כבו ,'קליב ה"כו
 ר"רהומ םכחה ברהו .א"ס "35 ל"צש ילצא קפס
 לע ריעה ,א"כק 'עה ow כ"רדספב ,רעבאב המלש
 By" ןקתל ךירצו תוימופמא 'עמ וחקלש 'קליה ^3

noyונלש ךרעמו "5 לש יתימא  npoשממ אוהו  
wbהלמה תרזנ םנ ךכיפל  mmsל"נו .איה  

 ייפ אילקנק p^ ןנחוי יבוש ונמשרש ov nop" איהש
 התאר ושא !n3 mb תומוחה ויה תולופכ הכבש
 b^ "y .תוטושפ תונולחכ ויהש mos ןתוא
 רמוא יתייה וניבר ירבד ילול יכ רחא ןינעב שרפל
 Hin- und Her- —&nouciz י"ל איה אילקנק תלמש

^b (ewegungאמטופמא תלמו הנהו הנה תעונת = 
 (אטופמא ןקתל שיש אטמופא ל"צ ןכו) אטופמא
 festgewurzelt, &uguvoc י"לבהעונתילב קצומ : ךפהב

starהמוחכ םידמוע רשא םימה "* תעדל 'מולכ  
 א"ב חרס «mur הנהו הנה םילזונו םיכלוה ויה
 'ח ,ו"ט 'תליכמהו .דחא םוקמב ואפקו םידמוע ויה

^bואפק  + posפל היאר הזו .תיכוכז לש םילכ " 
 (רסח) npn שרדש הארנו תוארמ :וניבו לש
 nbn לע כ'נ ריעהל שי ןושאר 'יפלו .nen תלמכ

 ,Abspiegelung]» 5.0866 'ינוי

Apamea )*( N'IBBNס"לב ה"כו ,אירוסב  N'BBN 

Apamea, Apamia C N'IBNDNו  \' 

 ןוטסירא Paneas) סימפ==(: .סירגיטה די לע 5223
 יע y" א"י יי הלח ףוסב אימפאמ םירוכיב איבה

NONיישודיק) ןיסחוי 'יך ן"ךבו -- ;('ב אימפסא ,'ב  

wyבר רמא אכיה דע תלגידב [תיתחתל] יתתל +:  
 ס"טב 'ישודקבו תיתימא "יג ןכ] לאומש רב אפס

y )'ז"פר דצ ב"ח יה ךרכ איפרגאיג טרעננאמ . ynסואימילתפ דוע . smיייעו חיי  y myיומחלמב )* .יב אימפסא  

 ןהאזניבאר םכחהו (* .יח ,ז"  ותיתתמ ןבל תוינומדקב ny יייעו ויט 5 Histo Eel) sn ד
Aena.ונחרכוה אלו 379% חסונה 6/0  nbפ"עא  

 , 1ז (Qs) .א'יכ ,א

 . םוקמב והיתתמ ןב יובדב mun ח'יירה x m אניטסילפ

 .ןושל לע לפונ ןושל םעטמ קר הזו כ'ע po דרויש ןדרי ומש ארקנ המל qva יורוכב ורמא ל'זר םגש
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 : ט'ד Yp מ'ב 'ורי .ותדנופאב םירושק nr םיתאמ |
pmהליאשהבו .ותדנופאב  "D yn minaג ' 

iUה"בקה השע םיסנ השעמ  pyדציכ קוניתה  
 הכותב שיש המ הטמל היפו האלמ איהש הידנופאה
 הטמל הלש הידנופא .תאזה השאה לבא ןיוזפתמ

n'pmדלוה תא רמשמ ]. 
"DEN"אבה ע"ייעו יתנפא ע"ייע . 

 (gehe entgegen, begegne X7Zvc1,50V ןּוסיִטְנָפִא*

 'תקיספ (9ה9%ד%₪ לעפמ יוויצה אוהו
 ; (Q^ a^ nm וינפ המ דק שרד jy רמאתו יתבר

wwןוסיטנפא תא אלא הילא גוורזהל ונלש  nb 
 םידקמ התא לבא התארקל תאצל ונידיב ןיא 'מולכ

 .ויכ ,יא ר"טב rers 'ייע הל אצו
^CDNורו י"לב) רּוטְנָּפֶא ' panthera vongונממו  

Jaspis, Pantherstein — pantherinus 

Capi)לע 'גרת  vr pibeילילג  tne) smייה  
0o[רתנפ ע"ייע] רוטנפא לע ףילג ןימינב   "p 

 רועכ תורוברבח האלמ הבוט ןבא 'ימורו י"לב רטנפ
 =הפשי ןבא ארקנ ןכוה"יחא] .(אריטנפ ארקנה רמנ

 ,ט'ל ;'כ  ,ח"כ new סלקנוא ומגרת ןכו
 .[ג'י m3 'קזחיל 'גרתו ג"י

 —Zugabe an den izówov אָנּופָא=]) אָנְפּוא*

(Kaufיאמד "72  vbרמא : ה"כד  mb 
 ןול mb אנפוא [א"רל ןינבר ל"ר היל ורמא ל'צ]
 ןויצ תבהאב ף"זרהמה 'יפו .אמתסל תיל אנפוא
 לע םנח תפסוה הנורתפו 'ינוי הלמ אנפוא : ח"כד
 DN אנפוא תרותב ןהלש תורשעמהש ת"א חקמה
 אלו אנפוא ול ןתונ וניא םתסה ןמד ןל אריבס אל
 רשפאו .אנפוא ול ןתונש שרפמ כ"אא אנפוא ךייש
 ןואגה 'יפ הז ןיעכו .אמתסל mew ןל תיל ל"צד

yeaהרב ל"נ הזו .ה'צש ,ו"ט קלח ולש  nen» 
 'קלי Meinung, Ansicht, opinio) ר"לב) הָיְנַּפּוא

 והמ ר'תור 'דמ םשב 'ז זמר 'ב עשוהי
 ועמשמכ שרח WU. , C8 o5 עשוהי) שרח

 הינפוא לע םידמוע םתא םישרח םכמצע ושע ל"א
 וא ;םיינפוא לע תועטב ב'פ תור 'רדמבו .םהלש
 תעד ר'לב b^ הינפוא דיחימ ץובק אוהש 5^
 ועמשמכ שרח י"בשר םש 'דמב ךומסב ןכו הרבסו
 ןהיזר לע םידמוע םתאו pron םכמצע ושע ל"א

"yכ"מ לעבו .םש עשוהיל ק"דרו י"שר . ^b 
 !ןפוא 'למ הלמה sna .םנינעו םגהנמ
IEםינפא  nüder)םיכאלמל 35 םשו םילגלג'יפ  

 דניצ 'שלמ ,ו"ט 'א 'קזחימ הארנכ
^B. upamóןוילע  der Hóchsteיכאלמל יוניכ אוהו  

"y |תרש יכאלמו םיפרשו ג'ס .סקילדניצ יטסוי  ') 

n^ רצ םידשהו םיכאלמה 5y 

iT 

movesםיפא —  
 םישבושמ קפס ילבו ה"יחא] .(ולא mob שרפל 0
 אוהו ונראב רבכ הילמיפא םשרפל אבינאו םתביתכב =

 הלורסמ ה"כו Mispe שא"לב ונקתעהש המ "55
 העבנ תחתו Mispel; 90 \סש = הלופסמ ל"צש

 הילוליפו Münze (םכרע "יע) איננ וא ענענ ל"צ |
 Laubwerk von Gewüchsen — סטג\\6לסש י"לב איה *

;z. B. Zugabe von Raute, Münzeאיסקולקו  

die essbare Wurzel der ügyp. Bohne x0XAoxacíx 

yyםיבשעו עטנ ינימ םלוכו 'א סקרק יעו :סקלק  
 הילוליפו ee yb איה העבנ תלמש 5^ ילואו .םה
 .[םיעטנ אלו םיצע ינימ mew םה לבא 45 ע"ל

 -Denk- Anklage טח6שףש) אָמיִנְמּופיִא "סמ
Gehrift(ב'פ) ןנחתאו 'פ ר"בד  

 ןורכז seb י"לב p^ תירקנ ולש המינמופיא ירה
owךל ךל 'לינו םש דועו ה"יחא] .(רבד  

 |b'y ןירקנ ולש אטינמופיא ירה "יא s'y זמר
 = אטאמינמופיא ץובקהו .אמינמופיא
 ס"טב ח"כפר ר"שב x^ וזה הלמהו טסו
 אטאטטמיפוא תושעל שקינש ךלמל לשמ

ymל"נו 'כו סוכרפא לש ותעדמ  "ewהנושאר  
 'מ תואמ xb" 'טו ,י'נ תויתוא יתשמ תשבתשנ
 אטאמנטיפא איהש Gp Nn ר"טב) רבס ז"מירו

Verordnungen = d (uaקחודו ,םייווצ 'יפ  
 .[אוה

^E) ITDDNר"לבו- ,טנבא  fundaיעצמא י"לבו  
Ab  ובל"ע Gurt, Geldbeutel 0 

 םדא סנכי אל 6 ג'ס «m האורה 'פב ««Q) פ"לבו

 ולענמב [אלו ודיבש] ולקמב [אל] תיבה רוהל
 ותדגופאבו [ונידסב ול םירורצה תועמב אלו ולגרבש]

m'aונינפלו 'פ י"כבו 33  ^wותדנופב . y^p! 
 קולח אוהש ילכ 'יפ .[.ג'פק 'כרב ם"ד האר ,הדנפ
 םש ןינתונו םירופת תומוקמ הברה וב "vw ןטק
 תבש) עינצמה 'פב תבשב היארו ,םהל ערואמה רבד

vy6ב'צ םש ימגבו הנשמב  giוקולחל ותדנופא  

 ,ותדנופאב תבש 'וריב לבא ותדנופכי "יא ונינפל]
 ב"ערבו ש"ארבו ף"ירבו ורזיפ ,ילופאנ תוינשמב ה"כו
 הדנפ 'עב ןכו Yep 'בש "D יייע 'מ י"בב 3
 ט"יאל אוהו א'דנופ ז"עלב וניבר 'יפ ןוכנ רתוי םשו

vw" Geldbeutel, fondaאוהו ותדנופ םינושש  

"ebהאצמנ ף'לאנו ה"יחא] .ה'פ 'עב  "ypהלמה  
 qnas וילע ותדנופא i'p 7^7 מ"פ 'וכרב 'וריב

 הנטק תיחולצ ןימכ ג"ע ב"יד Yom "b תבש 'ורי +
 הנטק תיחולצ ןימכ "פס ר'דמבו ותדנופאב ול היה
 וניזב וינתמ רוגח היהש ינפמ ,ותדגופאב הלות היה

[Gurt Zov?, zona]ירה ד"ע ז"גד ב'פ ה"ר 'ורי  

 ונרפס y" גשומה ןינעבו ('



 D'b3 ר"ע א'יד ט"פ תבש v2" ,היה ןופאכו היה
 : ג"פ ן"במר n3^ 2/20 היה ןופאכו ל"צו היה ןופאנו
 yy yu ג'לה vb אמוי 'ורי .(ח"פר D^ ן"בארבו
 פ"הלמו םחלה יתשמ הכרב הלטינ צ"הש תמשמ

mmםיעונצה ,ןופאכ דע ןהמ דחאו דחא לכל לפונ  
 תא ןיטשופ ויה 'ירגרגהו םהידי תא ןיכשומ ויה

qmקלחו וקלח לטנש ןירופיצב 'א ןהכב השעמ  
 'ימאה 3b" ה"כ] ןופאה ןב ארקנ היה אוהו וריכח
 דע [ןופאח ןב ס"טב 'יניוו יסופדבו רימאטיז 'פדב
 mob עשר רימ ינטלפ יהלא רמא דודש או םויה
 אמויב ילכבה ^3 הנתשנש עדו .ץ מוחו לועמ
 החלתשנ ךליאו ןאכמ . . צ'השמ םש בותכש .ט"ל
 ועיגמ ןהכ לכו פ"הלבו םחלה יתשבו רמועב הראמ
 י"שר ןייע לופכ ועיגמש "א [m Uii לופכ
 pow ןיעונצה [:נ'נ 'מויל ס'דו an 'ישודיקל
 קלחו וקלח לטנש דחאב השעמו . . . gm תא
 רמא ותומ «D דע ןצמח ןב ותוא ןירוק ויהו וריבח
 רימ ינטלפ יהלא [הארק] ארק יאמ אליש רב הבר
 ןופאכ nnne ירה .ל"כע ץמוחו לועמ ףכמ עשר
 ןב :ןופאה ןב nnm לּופְכ ילכבב w ^v^ לש

^b quenלש  wanעילב ןופאש ןתנ  ysn 
yr»לכש  ovהז יפלו ףוסב ןונב יברעב  quen 

 רמולכ ןצמח ןב והנכמש המ םיענ המו בוט המ
 לש יוניכ לופה לעב ומכ אוה נעל םשו ,ןופא ןב
 אל לכא .לופ לעב p "ייע יבאיפ ןב לאעמשי
 ךייש ריפש הז 'יפ יפל םג םאש ינושל תחת רחכא
 דעפ ןצמח ןב ותוא ןירוק ויהו רמאמ לע ילבבב
 ןושל לע לפונ ןושלש ץמו חו לועמ ףכמ ארקמ
 ןסמח 'למ n" ןצמח ןב ע'לב לופ ןב ל"ר ,איה
 ארקה ךייש ךאיה לבא ,(ןישורקו ימויל יישר יייע) ןלזגו
 רשא ?ןופאה ןב ארקנ היה אוהו ךה לע 'שוריב
 לע לפונ ןושל שי 'וריב םגש הטונ יתעד ןכ לע
 התארוה ןושארש ,ןופאה ןב pm ןופא ןיב ןושל
 הז by תיחשמ שיא שכ\ ע'לב ינשהו ,לּופ
 . .ארקמ ןופאה ןב ארקנש המ לע היאר איבה ריפש
 רמוא יתייה אניפתסימ ילולו ,ץמוחו לו עמ ףכמ
 יומאד תיאו ןופאה ןב ארקנ היה 'וריב ל"'צש
 ףכמ . . . קוספהמ meo איבמ הז לעו ןצמח ןכ
 325 ןופא הלמה b pay" — .ץ מו חו לועמ
 תופלחתמ 'מו 'ןו םופ = ?p "ברע הלמ יתמשר
 הארנכ תופלחתמ 'לו 'ןו bio ומכ איהש ל"י וא
 ןינופא תחת תמאכו ov ילבבו v bo ivy ךהמ
 ה"כו ןילו פ ןוילגבו ןינופע י"כב 'יא acp תבשב
 "y'p םש ס"ד "ייע ש"ארבו יריאמבו 'צנוש 'דב

 m3] ידו .'צו ,'ג 'עה

 בר ןיִנֶּפַא - םיִנפא

 ה"יחא] «C ותוא ןיריכמ ןיא 'פ ףוסב ה"רב
 , יט ,יא לאקזחי) ץראב דחא ןפוא הנהו 13 הגיגחב
 לצא עינמ ושארו ץראב דמוע אוהש דחא ךא למ
 וריבחמ הובגה ומש ןופלדנס אנת ןיתינתמב תויחה
 ייסרפ תלמ לע ןויכש הארנ (ןופלדנפ יע p" כו
 םיכאלמל יוניכו min ןוילע המעטש : ונמשרש
 יעיבש עיקר אוהו) תוברעבש םיכסמ הזלו .םייסרפ
 שדוקה תויחו םיפרשו ם י נ פ ו א םש (םלוכמ ןוילעו
 ונחכוהשכ תיסרפ העד כ'ג mm c 3^ הגיגח) ש"מו
 םינפואו םיפרש םשו 'יא n»n 'מ י"כבו ,(' (.א"מב
 ק"קק רחא םינפואה רמזו .ןודא לא רמזב רדפה ןכו
 קתתשיא ייטיטב ג'ע p me^ 'וכרב 'וריב אבוה

meisכו ' ^bלצא רצויד שודק רחא קתתשנ  
 .[םינפואהו

 ןילופא ומכ mnn וא Kichererbse ps ע"לב) ןיִנָפָא
 ןכו € יג'פ) תונבלמ 'פב האפב (ע"ייע | |

 םימ YD ינורע יפב "יאלכבו ,םרכב ןכו ןינופאב
presןיפושה  poןימ ןינולמגה ןינופא ,םיערז  

 ש"רבו ילופאנ 'פד 'וינשמבו 'מ י"כב «'m קרי
 ,ב'פ ייעיבשבו ג"ע muy xe 'יאלכ 'וריב ה'כו

(eםינלמגה : םיאלכב םינורחאה 'פדב לבא ], 
 ןינולמגה ןינופא רמוא ןועמש 'ר (ח"מ) ב"ם תיעיבשבו
 רעיש (ג'מק) םדא לטונ 'פב תבשבו .ןהב אצויכ
 י"כבו 'מ "33 כ"ג ה"כ] ןישדע ben ןינופא לש
 ינשב ונינפלו .'שוריבו 'זיפו 'פאנ תוינשמבו פ'א
 'ר (הימ (anb י"טד ק'פבו .[םישדע רעשו 'פדב
 Dv לובטב ןיאמט םינבל ןינופא ףא רמוא הדוהי

"bט"יאלב] יִריִצִיִצ ז'עלב םינופא  cicérchiaר"לב  
Kichererbsen, Zisererbsen, ciceresר"פדבו  D^D3 

 ןינולמגה b [o2] vens^ ע'שלבו [יציצ
 a י"כב ה"כ] ןיפוש מ"יו .םינטק ןיפוש ,םילודג
 ם"במרה b^ ןכו ה"יחא] .םיקלח [רסח 'יסופדבו
 םי ק לח ה םיערזה bn 'יפושה םינופא :'יאלכל
 דועו ב"ער b^ ןכו .םי b ג ה םה םינלמגה "ינופאהו
 ןורכז ולעה אלש ינא המתו .םינטק םיפושה 'יפ

mשוריפב םידקמש  mnט"יתה לע כ"ג השקו  
 T — נ"ר 'יפמ קתשו ם'במרה b^ 'איפל ריכזהש
 דחאב השעמ : כ'ד ז"פ האיפ 'וריב הלמה האצמנ
 ןינופא ד"ע כ"ד ח"פ םשו .םינופא לש האס ערזש

mn iיוריע  ybורי ,םייח םינופא ד"ע 270 ' 
 קמטצמ אוהש bwin והזיא iy א"מד ב"פ 'מורת

ne»תבש 'וריבו ,ןינופאו בורכ ול  n^ ieר"ע  
 | :ו'גד ב"לה ז'פ ריזנ 'ורי .םינופאו בורכא ןונכ 'יא
 היוג שאר לעב .נ"מד ג'פ Up 'ורי .ןופאכ לגע

 .תייסקת 3m" גיימר עיימב ונרמאמ יייע )!
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 .[רפסמ ןיא יכ רופסל יתלדח דודל ןויגש רופסל

 לענמב טרפב ןוילעה קלח *<? פ"לב (p^ אָחְנַפֶא
(der obere, vordere Theilןיכרבמ דציכ 'פב  

 השש ר'ת Cim תוכרב) רמגומה לע רמוא אוהו 'מגב
 אצי לא ןהמ דחא הזו םימכח ידימלתל יאנג םירבד
 ג'ע יאלטב ארטוז רמ רמאו םיאלוטמה םילענמב
 אתנפב W^ 'מגב] אתנפאב אלא ןרמא אלו יאלט
 "א b' י"כבו .אתנפ יעבו ,יא אתקרא 'עב ה"כו
 ע"לב] ארליגב לבא [: ז"'טקד 'כרב ס"ד ,אתפא

m5 [Leder =מגב תוינעתד ק"פבו .הב ןל ' 
 אברו ייבא 6ב" xm" הכאלמב ןירוסאו ךמסד
 יאתנפ 'יא 'מ י"כב] .,אתנפא [ימייסמ יכ] ילייעמ
 ה"מגר 'יפב ה'כו 'ב י"כב ה"כו אתנפא ל"צו ס"טו
 תוצמד i^m .[ז"ואבו ש"ארבו ף"ירבו 'פסותבו
 .לעמ אתנפא היל הוהד םושמ +ב'ק יומב) .הצילח
 'יסופדה וסרג ןאכו ,ר"פד אתנפ יעבו י"כב ה"כ]
 !b^ .אתנפ א"ס .[אתקרא ע"ייעו לעמ ל'צו לענמ

 ^Y "33 ה"כ] הלעמלמ לענמ לש םינפ אתנפא
 הָמַמ לש אוה אדליג y" em^ 3 ,ד"ל
 ר"לבו suola ט"יאלב sum ה"יחא] ,א"לוס ז'עלבו

Sohle, soleaינעתב 'פסותה ןיזעול ןכו ' n^ pw 
 ךייש הז ז'עלש איה אלו אתנפא ייפ ןינעל ייבא
 תבשל p^ ןכו ןוכנל 'וכרבב י"שריפכ אדליג לע
 א לוש ןיוקש בקעה :קזחל אלא ה'ד :'ס

Dyומביל י"שריפ ןכו א'נייפיא ןירוקש אתנפה ' 
 בקע ה'ד .ב"'ק pen ז"עלב הלוש .בקע v .א"ק
 צ"ל אוהו א"יניפנא אתנפ 'יפ 'וכרבבו .ן"ולש

Oberleder empeigneיישר זעול םש 'ינעתבו  
 יטשוקו ,'ציניוו ,'זיפ 'פדו ט"יפירקשיא :אתנפא
 Schuhe ohne escarpin צ"לכ איהו טופרקשיא

[Sohlen und Absatz 

 entgegen, gegenüber) = 9799009 י"לב) יִתְכַפַא

 ךלמה אב ?C יוחנתב ךתלעהב ונדמליב
 ןנחתאכו .ולש יתנפאל ובהוא אצי הנידמל סנכיל
 jm םימשה ןמ svp רובדה היה תורבדה תרשעב
 ןמ ןהל ארוקו רזוח אוהו ולש יתנפאל ןיכלוה
 רמוא אוה ןכש ולש יתנפאל ןיכלוה qm ץראה
 ךרסיל ולוק תא ךעימשה םימשה ןמ 05 י'ד 2«
 ב"א) .הנחמ ןינע b" .ושא תא ךארה ץראה לעו

^b3/5 ירבד םינכו ה"יחא] .(וינפ תארקל י"לב  
 'מוחנתב דוע האצמנו .יתמשר רשא הלמה איהו

Coיטנפאל ןיאצוי הנידמה ילודנ וליהתה רומא  
 ןאיצומו ךלמהש דע Cb ר'שהש ,ךלמ לש
 ,'א ר"שהש 'קליבו (םימעפ 'ב) ךלמ לש יתנפאל
 ,'ד םש ןכו ,יטפנאל ס"טב W^ ג'פקתת זמר 3^
 םהלש יטפנאל אצת הניכשהו ח"פקתת זמר 'ז

8 / 
  1 5ארל 5
" , 5 Cw 

Gattung wohl- v5»! v»! (פ'לב D335N פס 
DU (schmeckender Fischeרוהט גד  

 בוט גד ןימ פ'לב ןכ ארקנ ה"יחא] .(סנוקא 'ע "ייע
 ,[לכאמל

 kleine Datteln 322 ₪. פ"למ וא) ןיִסיִרקְנפָא
 ןמ וא הלמה תשבושמש בורק snv וא

 46 115000 י"שלב diss = ןיקיסרפ = ןיקיסרפא

Pfirsich-ןיפירפק ןמ וא  (Kappernפ"וב 'שוריב  

 םינטק םיצב ונינפל ואיבה ^Cry m אילה ג"פ) הריכ
 'וריו "j^ ,'זיפ ר"פדו י"כ ןוכנ לע ה"כ] ןיררזוחכ
 ע"ייע wm ס"טו םידרזוחכ 'רפו 'שמא 'פדב לבא

wm wmילבב ה"כו ררזע = חופת ארוזח ס"ל  
 non] יכו ןמעטו ןמ לבא ןידרזועכ mb תבש
 ה"יחא] .ןיסירקנפ א"פ .ןיסירקנפאכ הפי ןמעטו
 ל"נו b", אל וניברו ,סרקנפ יע "ייעו ,'וריב ה'כו

 ;םירמת ירפ =קנפ jb ףווצמ 'יסופ הלמ איהש
Dmהסיר  Bp ^b532 = םיר 5^ וא  wünschens- 

werthםיצב ונינפל ואיבה ורועישו ,םיענו דמחנ  
 ירפכ וא םינטק םירמתכ ןמעטו םיחופתכ םינטק
 אלו ואר יניעו יל הזחאש המ לבא .םיענ םירמת
 יתאצמו ןיקיסרפא תחת ס"מ ןיסוקנפא תלמש רז
 ז"פ 'איפ 'וריבש ומצע 'שורימ תיתפומ היארו יל ןוא
 וניתודליב ונלכאש ףוספיס הפי ןנחוי ר"א .כ'ד ג"לה
 ט"פ הטופ יוריבו ,ונתונקזב ונלכאש ןיקפרפמ
 הפי ןתנוי ר'א בותכ ותרומת :ד"כ ףד ד"י הכלה
 ונלכאש ןיפוקנפמ וניתורענב ונלכאש ףושפש
 ןיסרקנפ nnne mw ךיניע ירה וניתונקזב
 ףוספס הפי :ורועישו 'איפב ןיקסרפ בותכ nexo לש

[kleime Kórner = eue =[םינצרח .ע"לב ייפ  

 Pfirsiche ןיקסרפאמ וניתורענב ונלכאש םילק
 אל תאז לכנש ינא הדומ לבא ,וניתונקזב ונלכאש
 דבלמ תינשנ ןיסירקנפ תלמש יאור ירחא יחור ררקתנ
 ג"ד ר"לה א"פ תבש 'וריב אוהו 'וריב םיִמַעְפ דוע'איפב

yyירה ןוביתה ד"ע א"מד ח"לה ב"פ ז"ע 'וריו  
 תחתו 'כו תויטבוקו (ןיסירקנפו) םיסירקנפו היילטומ
 ןיסיר פ ק ה ה"פ ז"ער 'פסותבו : ח"ל ז"עילבבב יא הז
 איבהש תומוקמה הנה ןהו 'כו אילטמהו תוטולפקהו
 הארנ .(ע"ייעו תצק ןויצ שובישב סרקנפ 'עב וניבר
 ןיסירפק ילבבב w^ 'ורי לש ןיסירקנפ תחתש הזמ
 ןיסרקנפ תחת םגש תועמ ןקתל יתנעשנ הז לעו
 ל'צ 'איפ לש ןיקסרפ תחת «o הטופס v" לש
 ןיסרקנפא תלמש ל"נו ביבח ןורחאה הזו .ןיסירפק
 דתיכ עוקתל שיו םירז ןילימ ךרעמ קוחמל שי
 ד'צב םימופ יד ד'רי .ןיסירפק 'עב ןמאנ םוקמב

^bלע ןויכ קפס ילבו !בהזמ ולוכ + ןיסירקנפא  
 לכוי ימו הרומג תועט תאזו ה/40005% «ma הלמ

 אכר |



nhDbN * 
y^"y Schreiben, Brief, epistola) יִלּוטְסַּפֶא ^e: 

 .(לוטספ  "yיתכתכש המ דוע
 .[ילוטסא 'עב |

 epistylium ר"לו ExiocOuoy י"ל) תויְליִטסָּפֶארא

(Bindebalken, Architrab 

 א"פ) 'כוסד יורי  6353 wnםידומע :העבראב
 תורתוכ 'ורו י"לב  תויליטספיא העברא םהילעו

 ונינפל ה"יחא] .(םידומעה ישארו  ^wתוילטסיפ

 "אלכ 'וריב "א ןכו  UDב"ו ואיבה ןכו :ט"כד
  yaילוטספ  yanןידהו .סרוג שארב ף"לאב סאש

 איבה אל עודמ ,ומע " pisייאלכ 'ורי לש ןויצ
 ,[התע וב רבדנש 'עב

Postumus (Posthumus) ) סומוטסופ=סּומּוטְסּופֶא 

ein nach des Vaters Tod Geborener 

(CX. op.ד"פ "ינעתב  "xn "v3 v5ח"סד ד'פ  
xvר'עו  ponףוש ט'מר זמר ה'כר 'יכלמ  

 סומטספ סרג 'מ 'ב י"כב ;הרותה תא סומוטסופא
b^]רלונש ימ ר"לב סומוטסופ 'יפו [.ב"פ 'ינעת  

 רוריבב עדונ אל ל'זר ונוויכימ לע .ויבא תריטפ רחא
 תנווכש ww רעטדעמשכאה ר"ד m ברה ידידיו
 "ימעפל רכזנה (לוכשא ע"ייעג םיקילא לע ל"זר
 .והיתתמ ןבבו םיאנמשחה ירפסב הללקלו יאנגל

nnmסומוטסופא  monםוטטסופא ל"נה 'כחח  = 
"y 700%טאלברוטארעטיל ע"מ הז לכ לע  

 )0 כ "יס 'ז הנש (רעמהאר ר'ד ואיצוה)

 4: פ"לב , 2-5 y'bs קתספ =) ןיקטספֶא *
 חוד י"לבו ןיקטציב ינורמוש 'שלב

 ב"פר יאמד 'וריב ,Pimpernüsse) 1 5% 8 61 0 ם =

 א"פ 'וושעמ v" .ןיקטספאהו ןירצלאה :ב'כד
 'עבו .ןיקטספיאבו ןירצלאב ד"ע mes  ב"להס
 ל"צו ןיסרקיפא סופדה ^3 יפל וניבר סרג ןירצלא
 ^b "ו י"כ ינש םש ונרכזה רבכ לבא ןיקסרפא
 ןיקתסיפא א'פ ול שי ר'ב י"כ ^« ןיקטסיפא
 ןיקתספא 'ורשעמב וניבר סרג קתספא 'עב תמאבו
 הקתעה לע וגירפסב בחורב ונרבד רבכ הלמה ןינעבו

 ,ח'צר דצ סוואט בקעי ןב י"ר לש תיסרפ
! 

(Dattelnםירמת נ"ע ב"כד ב"פ יאמד 'ורי  

 ןירחאמש םירמת ונמשרש י"ל איהש ל"נו תויספא
 א"פר יאמד 'ורי תופייוסמה וטכ אוהו .ןלושיבב
 .רוכב 'עו 'ה ףס ע"ייע ר"ב לש תופייסו ג'ע א"כד

 — יִתְנַפִא בכר

oy4 'פד) ךירעמה סרוג ןכו ,יטנפאל p"3^ דצ ( 
 יט ב נ א תחת ח'נרתת זמר רתסא 'קליב ל'צ ןכו
 תרשע ?b ni' אתקיספנו .יטנפ א יאדוהיד
 ל"צו ויבא ךלמ לש יט פא ל :א"מד 'ירבדה
 y" יבו "ספב ןוסיטנפ א bp ,יטנפאל
 ןנחוי 'ר :א"מד ד"לה 6'3 ז"ע 'וריבו .הלעמל וכרע
 מ"פ "פו וכעל איישנ ןדוי 'רד יט ג פ ל קפנ
 ל'צ.קפס ילב לבא 'כו תונליא סדרפו ןג :יטגפל
 "יא ז'פ לאומש 'מבו sub תארקל b^ ,יטנפל
 'יסופד 'צקבו הידיד אטנפאל ל"צו הידיד איכרפאל
 אבוה ט"פ זמר 'אומש 'קליבו היריד .יפאל "א
 i 'וירוה 'וריבו .כ"ד ב"פ 'דהנס 'וריבו הי פ א ל

 .[[ ו מ ד ק 5 קפנ s^ ,ז"מד

lass los! lass gehen! % 153) DENאוהו  

 poma שיד ג"רב הירכז (9ָסִמ< לעפמ יוויצה
 רמולכ ה'יחא] .(בוזע י"לב ייפ  ב"א) ,(א'יק 203(
 ח"פ ב'ב 'וריבו ames הכלה ןיאש הירכז 'ר בוזע
 ר"שבו .הירכז 'רכ הכלה ןיא 'יפב בותכ 763 א"לה

nobייעו הכב 'פ ר"כיא 'מבו " 'p»יילהת  vp 
 )5 .ז'ע יילהת םפאה רמאמה לעב שרד ז"טתת זמר
 à סומ) ספא רמאו רמא תאד המכ אוה ינוי ןושל
 peo ילבו nin ספא י"ל oa 'קליבו ר"שבו 0
 ר"בבו ,תינוי nbn ראבל האב ןוילגמ חינה תלמ
 ר"א יט ייד ייטפוש ךתראפת mim אל יכ ספא מ"פ
 'כו רובס תא המ היל mew ספא איה י"ל ןבואר
 איה ,b" תוביתה ורסח ג"מ זמר םיטפוש 'קלינו
 רומזמ DD" ט"ושב n הלמ men ןכו ",ל"א םפא

[Uy 

 .ןוקיטופא yp סופיא *

(Apis) D'EN13 ע"ייע Dספאוס אוהש םיפ א  

 pus 'עב :ועבר בוט רתויב סרגש ומכ
 ,ש"ע

N'ODDN"000006 רצבמ היה ילוא)  \/. Abuzatha, 

 לש הבורקב חרזמ T3 םירגיט v לע
 | הארנ .איטספאל עלקיא בר :'ק 'יבוריע (ןופסיטק

 ,ו"כ ,'ג סומיזוצ 'ייע ונמשרש םוקמ םש אוהש

spát, langsam gereifte 60% "53) *תויסָפָא | CVurfschaufel (חנא י"למ איה ילוא NI'DDEN" 
 םושמ התיטספאב ,י"ד ז"פ תבש 'ורי

Twםושמ בייח תבשב םיטיחה ארמב הכמה 'פ  

| ^b מ'פו .תפסונ 'D תואו ןויטפ י"לב ארמ Tm 

 התוושהל תויספא הלמה 'יפב תועטל אילפה מ"פו |

nos cyע"יע) :ז'ג תבשב הרכזנה יג"זיפא  
 : .p !השעי אל (הלעמל

 אצומ הלמל שי m 'יפלו שקה וב רוגמש ילכ
 םיריסמש ילכ Getreideenthülser הד י"למ

 .םילבשה תופילק וכ
 ,ןילטציפא ע"ייע ןילטסּפיא *



^ 

VISUS VES UOTE ERES NUNCIIS IET TENTE IE 

993 - 

nv]וריבו :ח"י ' "moג'ע כ"ד ב'פ .  bpאה  
 ש"היר s איינספא ןתיל ידכ אלא ןנירמאד
 B^ .["דבלב וז הנש לש איינפפא דבלבו,, יול ןב
 לטונ אוהו שדחב שדח ויתולייחל ןתונש האצוהה
 ופיסוי םאו vom שדח לכב ןהל רזפמו הנשב סמה
 .רוביעה תא החוד ךכיפל ולשמ ןתיל ךירצ שדח
 הנצה jb אריתט ירשת ןושחרמ השעי םא ג'כ
 הנצה םלועל ןושחרמבו ליזא אחרי רתב אוהש
 ,י"שריפ ןכו] wn" םשב עבקנש פ"עא הייוצמ

"y סופתל שי :א"כל י"שריפ לבא in^ "mb 
 הייחא] .א י 310 פ א האצוהל ןירוק י"לבו [ע"בשפה

ppm UU w^ "5 לש "mes יג יפל ה"כ', 
 ךלמל 'ב 'א ר'שהש 'דמ תואינספא ,תוינפפא

Gr בימ יייע) ויתונויגלל תוינפפא קלחמ היהש 
 ירפס .תוינפסא ס"טב א"פקתת זמר ש"הש 'קליבו

ips ןכו .תוינפפא םהל םינתונ ח"כש ^b וניזאה 
 םהל ןינתונ ויהש ירפס םשב ו"מקתת זמר יניזאה

n^" Tb אתרישד אתכסמ 'תליכמ .תואינוספא 
 ויתולייח לכל תוינסכא קפסל אלו :המחלמ שיא יי
 לבא :ה"מ רצ 'ליכמב םייוו 'חה והיגה אלו) ס"טו

 רצ 'תליכמב ןאמדעירפ 'חה והיגה  (mbל'צו
 "מר זמר חלשב 'קליב ןכו תוינספא  p'bאלו

 קפסל  nnbזמר ו'לק 'ילהת 'קליב לבא תוינפכא
 ג'פתת  by ^wירפס ןוכנב ןכו .תוינספא ןוכנ

 'יטפוש  ^pאיספאל ןתיל 'יפא לוכי ט'נק . .:.
 ןיבג הזמו) תוינפפאל ןתיש ידכ אוה הברמ לבא
 ג"יקתת זמר 'יטפוש 'קליב לבא (ל"נה 'דהנס 'ורי

 א"כ 'דהנסבו אינפפאל תחת אינסכאד םימעפ 'ד :
 םש לבא ,י"שרב ןכו אינפסאל ^ :nאינפפאל ןוכנב

 .[י"שרב ןכו  ^b aw,(המחלמ ישנא רכש י"לב
 םשו ,תולייח רכש :א'כ םש י"שריפ ןכו ה"יחא]

 .[ויתולייחל ןוממ קלחמ :ח"י

PODES. SDN *י"לב הזל םדוקה ךרעמ)  &pov . 
(1 Bedarf an Fleisch. 2 leckere Speise 

 יתכרע תוחבזמה עבש תא :ו"פקד וצ פ"ר 'מוחנתב
 חבטל המוד עשר ותוא היה המל )9035 יבדמב)
 רבעו רשב האלמ ותונח התיהו קושב רכומ היהש
 היהש חבט ותוא האר רשבב לכתסמו םיטסגילה
 תיבל ןינוספא יתחלש 535 ירמ ל"א רשבב לכתסמ
 בותכ ט'עת זמר וצ 'שרפ שיר 'קליבו .דבעה דיב
 'כו המוד עשר ותוא היה המל בוט רתוי חסינב
 .ךתיבל ןונוספוא יתחלש רבכ . . סוטסונולה הארו

Marktmeister, 0% לב םסוטסוגולה" "b 

 *  * — D'DBÜNןּונּוסְפֶא |

wo. NY ; 4 v 
 . "au Lol. ₪[ "tלש" <

, Ak 

DDEUN *אוה ר'עפל)  jzpאספוק = אספוא ןמ  
 4% תרחואמה י"לבו capsa ר"לב

(Gehiültniss, Kisteשרפ אתליכמב ' yb"השמ  
yeרמוא ןופרט 'ר : רקבבו ה"ד  vw ewל"ר)  

qunןיבהל השק הלמהו .םיספואה לע אלא  
 איהש רמול יתכשחמב הלע הלחתב .ינושרד 'רמואו
 ןושלמ רופככ שרדו הליחמו החנה b^ 00566 י"ל
 ה"בקה טשפ לוכיבכ :םיסש המ m הופ כ
 רפעב ןיבוכש ויהש וניתובא לש ןתלפת לטנו ודי

vumחיכ היל בוי יאנש לארשיל לטכ ןמה  
 רפוכ יתאצמ תחש "n והעדפ רמאיו וננחיו
 תובא mon תרפכו ןוע תליחמ לע ורועישו
 כ"חא לבא .לארשיל לטה דוי ופעב םיבוכשש
 ל"זו :ט"י דצ חלשב 'פ 'קליה לע p" ר'זב יתאצמ
 םכחה ושריפ ןכו ,ומצע ינפב ןינע אוה 'כו לוכיבכ

onתליכמב ' (פד' qmז"נ דצ ה"כרת :) ושריפ ןכו 
 (.ט"מ דצ ל"רת ןיוו 'פד) 'תליכמב ןאמדעירפ םכחה
 נ'יזהו יפסואה לע ס"ר זמר חלשב 'קליה 'יגש עדו
 הביתו זגרא ושוריפו אספוקה לע סרג 'קליבו בתכ
 זגרא ונמשרשכ 'ורוי"לבהלמהו יתעד כ"ג תאזו .,'כו
 (םיספוא ץובקהו) אספוא כ"ג web אוהו הביתו
 םימעפ הברה תורז תולמב הטמשנ 'ק וא 'כ תואו
 ישוריפל היארו .רודא inops ע"ייע הביתה שארמ
 דילגכ :תדרבו ^m ט"פ אקסיפ ךתלעהב ירפסמ
 !אל טוקב pp ןימכ ץראל השענו הלחת דרוי היה
 "יאש ומכ ל"צו תעטומ "יג תאזו .וילע דרוי ןמהו
 .אל טוקס א pos vow זמר ךתלעהב 'קליב
 בוטו web" זעול ןושל אוהו ,myp ודצב םשרנ
 Schüssel 30040188 6007793, מורו י"לב אוה ןוכנו

 דרוי ןמהש חיכומ ירפפ םגש ירה .הלעמל ע"ייע
 םימכ דילגכ השענ המדאה ew" תוועק ילכב
 ,הרעק pes סיסב ומכ ןמהל השענ הזו שרקתנש
 יל wv םוקמו cem תבוח ידי אצוי ינא הזבו

 ,וב רדגתהל 'תליכמה ישרפמ

j"DbN *פ"לב= ןייטפפא)  (inde «^jע'ייע  
 ,'ב אתספ 'עו .דגניא 'עו ןייטופא

Ratio 00% (י"לב ,אתינפפא ס"לב') N'ÓODBN 
Anschaffung der Lebensmittel bes. 

  (Sold, Verpflegung, der Soldaten'פב 'ירדהנסב

  i5ול הברי אל בהזו ףסכו « O^ a^ 3אלא
 ולש אינספא ןתיל ידכ ( mג"כד ג"רבו ,6א'כ

 ג'כ אלו ךלמ אלו [ןירדהנסב ךלמ] ןיבישומ ןיא
 אנצ םושמ ג'כ אינספא םושמ ךלמ הנשה רוביעב

0-7] 

 ןינעה As הבוהו גד טרפב nbn ny לכאנש רבד לכ הנושארה הארוהב obsonium יימור תלמ ןכו הלמה ייפ )!
 .גיצש רצ סואיסרוימ לש vay yr ביר 'ופכ ונינע רחואמ ןמזב לבא ,ןוילגנואב



 ילצא קפס ןיאש ,אמיקספא הרז הלמ ןינעב וניניע
 וניבר השריפ אלו רבנ 'עב האבוה) som תלמש
 yb איה (ומצע ינפב ךרע ,הל דח" אל םגו

pb JemÀU000008 ) ודניה לש זונא בעט  

indische 3רמצ ןימכ שי הנוציח ותפילקבו  
vom(הלמה יעב כ"כ "ייע) םילבח ןילישפמ , p» 

 תחת ס'מ sene ל"נו ,ךכ שרפל ונכירצ אמיקספא
 !y3 ^b' אקתספ וניבר סרג הז nnm אקטסיפא
 ןיקתספא תמאבו ידניהמ םיאבה זוג א ןבס
 yo איהש 5^ וא עודיכ ידניהב חמוצ ןליא
 וניבר b^ אמיקפא 'עבו .זונא תפילק אתקספא
 ןליא הפילק ןמ התוא ןישועש לכח הלמה
 בורק אמיקפא 'עב וסרג י"כ לכד עדו זוגא לש

nobעב "אש ' ND'P'DENה'כו פ"א י"כב ה"כו  
 לבא .'ת ירעה .ז'יק 'וריע ס"ד Uy ג"סק "יס ז"ואב

ONןורתפ הל שי ןניסרג אמיקפא 'יסופדה 712 םג  
vyלבא וניבר תטישל אוה יתשריפש הז לכ  

 אוהו לכקתהל we" רתוי 'יפ יל שי וירבד אלול
 י"ל gym אמיפיקפא ל"צו פ"מ אמיקיספא תלמש
 (was aus םילקד ילעמ גראנש רבד לכ סאסא

CPalmblüttern geflochten istותארוה אליגרנ םגו  

yosהפי הלוע רואמ המו .םי רמת : 4-=2%  
 לש לבחב אלא ןירדומ ןיא (Du לש ושוריפ
 יאמ אליגרנ אבא CN אמיקספא יאמ אמיקספא
 אמיקספא b" .ארכנ דחד אלקיד בקעי ר"א אליגרנ
 והז אבא ר'א םירמת לש ban אמיפקסא ל"צו
 אלקיד p^ בקעי 'רו .ע"לב םירמת רמולכ אליגרנ
 אלקיד ס"לבו = .)53] een ס"שד אנשילב והזו

[Palmeארבנ תלמו  ww2 פ'לב l»לבח  
 םיכירצש םירמת :ארבנ m אלקיד שוריפו גר אג
 םילבחה C סואינילפ תודעלו .דחא לבח תגיראל
 םילבחבו םירמת לש םילעמ םינומדק םימיב וגראנ
 םהב ושמתשה םגו תוכלמ יגווה םיקנחנ הלא
 אל םילקד לש םילעמ םיגראנ םילבחש הדידמל
 םגו .םימשג ימיב וטשפתנ אלו ,המחב וקמטצנ
 .(ךועה ףופ םש p" ונירבדל דיעמ אלשא 'ע

  mes c5» "DNןמ  pb,ג\-5| 2-5
M7» P) האצוי המהב המב 'פב (Halfter 

 D'D23 'מגב ןישודיקד ק"פכו .רספאכ למגה 6א'גר
 ארספאד רוטש ינאש . ('"3 תוירחא .ןהל שיש
 לבא :אריספאד ס"טב ס"שב ה"יחא] .אוה אעראד
 הריספא י"שר היגה .א"פ 'שודיקבו רספאד י"שרב
 "א Tp WD] món zr 'ציב 'וריבו הרספאל
 רספיא :ז"ד םש 'טגבו 'נשמב תבש 'וריבו ורספא

—ÓM € 

"DEN — ןּונּוסְּפֶא דכר 

Polizeicommissairתנקת לע הנוממ אוהש ימ  
 ןונוספוא 'יפו ,לקשמבו הדמב לוע ושעי אלש קושה
 דועו רשב  תליִבא ,יכרצ $362, הליכא תאצוה

mmםיבוט םינ ד עט :תינ" הלמ , Tren 
 הפי קלח ךל יתחלש ובכ !ינודא :אוה רמאמה
 הכימ 'קליבו .וסייפ ma דבכתהל היואר הכיתחו
 פוטו לה תא האור :ייגה הלקלקתנ npn זמר
 ל"צו [טיפפוא יתחלש רבכ . . . לכתסמ
 3" p^ קלב יוחנתבו .ןוניספוא . . . סוטסונולה
 קלב 'קליבו .כ"פ ר"דמבו ,רקיו ה"ד :ב"צר דצ
 רקשמ mme ינחלושל לשמ ותרומת בותכ ה"סשת
 התא המ ל"א וב שיגרה קושה לעב אב תולקשמ
 ןורוד יתחלש רבכ ל"א לקשמב spem הלועמ השוע

 .ךתיבל

 יסרפו ע"לב ;סותניספא ,ןָטְניִסְּפא פ"לב) ןיִּתְנְסְפַא
absinthium, 0/6ע טס 'ורו vb oil 

 — CWermuthwein, Absinthןידימעמ ןיא 'פב ז"עב

 םיוג לש ץמוחהו ימגב ( Sy sb vyב'פ ז'ע יורי
 'מורת 'ורי .א"מד ג"לה  qveר"א .(ה"'מד ה"לה

 םושמ ןהב ןיא תוניי 'ג יול ןב עשוהי  "bולאו
 ,ד ח ןה  mדע 'כו קותמ  e» snל"צ]  n[ר מ

 ןינתפפא פ"טב ר"ל י"כב] ןיתנספא רמ ;ןילפלפו
  ry mc'מורת יוריבו ;ןוטניספ ע"ייע ןוותניספ

 קותמ ;(!ןוגיתספ ס"טב  ^bפ"ל אוהו ה"יחא] גראב
 > פל  Süssweinקותמ ןיי שממ פ"לב "פ

 םישדח 'יסופדבו < תוקיתמ 'יפ = = אילוח וטכ
 תמאב םהל שי  ^inר'פדב לכא ,אילח גראב ימ

 « monוהזיא תהגהמש קפס ילצא ןיאו ,אילח תלמ
 ךותל ןוילגהמ האב ליכשמ בתוכ  pen.תאזה הלמה

 שי  גדאב י"כה ^3 םנש ונתעד הוחנ גראב 'עבו
  mno.[ש"יע בוט  ^b.ןיתניספא י"לב הג ע

 ה"יחא]  symז'על  rnbצ"ל אוהו א"נשיילוא
  Wermuth, aluinה"ד .ט"ל "יחספב זעול ןכו

 ןיטיגל ן"ייאולא ומכ אוהו .א'נשילא :ןינפודרה
n^ תנשל ן"ייולאו ,אוליא ה"ד :מ"ס 

 .[אלהא

+%7 
B rn 

 .ןיספופא 'ע p" םיפסופא *

NEPDODN "CONשבתשנש הארנ)  jbאקטסיפא  

 ע'לב אטקספא jb וא .ע"יע
 תפילקב PX" ןימכ P Kern, Bast der Nuss" ג

 סרג 'עה לעב אמיקספא לש bans qux לש
 ס"שה השקה .ח"נ 'וריעב ה"יחא] .(ש"יע אמיקפא

 ריאה הזו .אליגרנ 'א אבא 'ר . . אמיקספא יאמ

 JO 2m "y ז"ל .זימ )* .ינ .א"סק ip .יא אנניסיבא יייע )!



 הברה יינעבו .הזמ mb תחנ יתעדי אלו ,לעמ
 לכמ יקלח הזו הזה םותסה רמאמ תנבהב יתעגי
 ןתורקי nmn המ 'יא jy ינב b 'כיא 'דמב :ילמע
 הדועסל ךלוה ןהמ דחא היה אלש (ןויצ ינב לש)
 Art eng- &v&xoXoc י"לב] ילקנוא די ךפוה כ"אא

anliegendes Hemdkleidלכו ולש [ילקנוא ע'ייע  
 + + + א'ד .םנח תנעט דחא וננעטי אלש המל ךכ

xc]הז רמוא  ameןישרופ םילשוריב היה לודג  
 השורפ תחפטמהש ןמז לכ חתפה יבג לע תחפטמ
 יתשש ןיבהל יתיכז התעמו .'כו ןיסנכנ ןיחרוא
 לש םישורד wo תולוע ר'אד לש  תואחסונ
 אלפטל אינסכא ןיכפוה א"סש | ,ר"כיא 'רדמ
 p^  אלפמל | אינטכא | ןיכפוה ןקתל ןיכירצ
 mino 'ירופו י"לבו מ'לב תנתכ איה אינטכא

yicov,א ל פ מ ו ורשב לע ןישבולש ןטק ליעמ  
 mappula) אוהו (yy הלעמ לש ילופמא :אוה

^bהנטק םידיה תחפטמ ר"לב  (Handtuch)ןירשוקש  
 הליכאה ךותב םידגנה וכלכלתי אלש ראוצל ביבס
 םילשוריב רמאמה | רועישו  .ונימיב גהנמה ןכו
 אלו 'יגה רקיע הזו) אלפמב אינטכא ורשקו וכפה
 "ולש ילקנוא די ךפוה.. ny הלוע הזו (אלפמל
 CP תיב 'עו ילקנוא ע"ייעו) 'כיא "52 ריכזהש
 ייתחספא תא ןיכלוה ויה םילשוריב,, תינש "יגלו
 לע ןיפרופ ויה ןקתל ונכיוצ "אלפמל
 היה .נ'בשר רמאש המ הו א לפמ םיחתפה
 3/35 ה"כ תמאבו ,חתפה יבג לע תחפטמ ןישרופ
 אתפסותבו .חתפה ג"ע הסורפ הפמ םילשוריב :ג"צ
 גהנמ הז mw" ג'בשר 'יגה הז םוקמב ד"פ 'וכרב
 חתפה ג"ע תח פ ט מ ןיסרופ 'שוריב היה לודג
 : ידמ תינש nsn .ל"נה ר"כיאב ומכ 'כו ןמז לכ
 ייא .ד'כד ד"פ יאמד 'וויבש ונוכזא וב יובד
 .אנימיל אלאמשד היכליפ ven הוה םילשווינו

 , םילשוריבו xy ט"לד א"פ ז"ע 'וריב 'יא הז תחתו
 םישרפמהו .אלאמשל אנימיד הילכיע ךפוה היה
 תחפטמ ןישרופש הלעמ לש ןפואב ושריפ bm מ"פ

iyתולמ םשוריפל לבא חתפה  nmtהיכליפ  
 תמאב תשבושמ i^ יפלו ,ונווכתנ אל הילכיעו
 ר'כיאל כ'מ לעב םנמא ,חלצת אל הלמה תרזג
 'וריב אצמ ^3 ךהו ה ל 3^ פ ךפוה היה an^ בתכ
 "פ pipa mom .דואמ ןשי mop לע די תביתכ
 הנוכנ יאדוב 'יגה לבא ,ודוככ תליחמב העט הלמה
 Schnalle, fibula = תימור הלמ sm דואמ דע

^b Hoeftel, Agraffeלע רשא המ רבד וא טחמ  

 ליבשב ג'ע 'ז םש 'וריב לבא ס"ל לקשמ ךרד לע הזו
 :ג'נ .ב"ב ילבבב ןכו . . ור 0 b א לוכאל אלש
 ז"'עלבו ןפר רספא B^ .[אעראד ארספא רצמ
 — capistrum ר"לב 0 ט"יאלב] ו"רטסיפק

Halfterי"שר ז עו ל ן כו א"רטשיבק בותכ י"כבו  
 ב'א) chevétre] צ"לבו .א"פו 472 'ודקו תבשל

^p53 לטפא " anbהפלחוהו ןסרו  msתואל 'לה  
 פ"למ ותרזגש יתבתכש ומכ רקיעו ה"יחא] .(יר
 י"ל לע לספא ל"צ לטפא תלמב ןוויכ ב"רו 'ירוסו

 .[אוה ןוכנ יתלבו Kinnkette סש

 ,Bündel הכירכ פ"לב des ^5( היָתיִקּתְסַפִא

Packפ'לב וא  A9בגב אשמ  
 יהיו (ע) א"עפ ב"ב Last auf dem Rücken) םדאה

 ma pn» mm תיבה לוספ רזעילא :ןבל עמשכ
 אוהש הז םילמג הרשע ipn חקיו C75 יישארב)
 (' היתיקתספא אמח אלד ןויכו 5^2 תחא לע ובהוא

pamה"יחא] .ואקטצילפא ז"עלבו 'כו ול  
 ט"יאלבו wepbbuew ןקתל ^b'» v י"כב ה"כ

grosses Bündel, Packet, fastellaecioב"ה י"כבו  

 בותכ ע"פ ר"בל em« 'יסופדבו  ,ואקיצילפא
 לש הרז הלמ תמכסמ ונינוקת םע .ואיקצנילפא
 קינעהש אשמ וא הליבח המעטו פ"ל איהש וניכרע

 שיו 'א הכתפ 'עב וניבר 'יפכ לקד לש תוירח לש
 ןוספאמ הרז הלמ b" כ"כ לעבו .א כ n b b ןקתל
 לכ המעטש ןוספא אוהש היחמ לש קית יקיתו
 לע ןויכו ל"כע אריפופיה אוהו סופאמ וא לכאמ
 וקח 90 :nom by 39088808 6000%%מ

,Mantelsackלמ ורזג ג"נק א"ח ר"טב ז"מירו "" = 
/[Mundvorrath. 670 

 ח"פר ר'אד 'כסמב (תשבושמ הלמ) היתחספא *
^wתא ןיכלוה ויה םילשורינו  

 אינסכא ןיכפוה בותכ א'סו ןהלש אלפמל 'יתחספא
 ןבומו רחש ןהל ps הלא תואחסונ יתשו .אלפטל
 לעבו .ןהב וטלש םירהמנ םירפוס ירי קפס ילבו 555
 ר"אד 'כסממ ןויצ ךה איבה 'ב ,'ד ר"כיא 'דמל כ"מ

quתחספא ןיכפוה ויה םילשוריבו :ןונגיסה ' 
 אלו ןורתפ אצמל חורטל nim .ןהלש אלפמל
 ראשנ 5/5 לעב ןקיתו בתכש המ םגו ודיב הלע

 "3 לבא אוה rw" ימאמה yum ian" לע Emus אשמ יילל ws הייצק דצ w/m ולש עימב ללירב םכחה ברהו (1

 יואר (pe דואמ דע רזה ושוריפ וב תולתל חפונה ףייזמש יל המודמכו א י ט קו ת ס י פ א ךירעמב יזנול יד ם"רהמה
 uy ורמואש ימל
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 רגסנו לפכתמו ץע לש  לוגע sm םירפסה
 ןחלש 1385 ןי שוע ש שיו חתפנו טשפתמו
 ארדיתקב םיכלמ ןיבשויושכ ןטק איסרוכ שי דועו
 ארקמב ומשו ןהילגר תחת ןטק יסרוכ ותוא ןיחינמ
 ילגר erm ץראהו (א יו'פ .ye ביתכדכ לגר םודה
 ךריאב לפונ םש הזו הרות seb תבית ינפל שי ןכו
 jn תואסקנפ שלש )0 cv יילכב 59 ןיקרפ
 םה ןאכ דע Dn ןמ ה"יחא] ,'כו "ןידופיפאה
 ב"יד Y^p םילכב 'ורהמל ג"הר ירבד םמותו םמצעב
 ןחלש ונממ ןינושש ,"vw 'וביתו sp יונישב
 y" ןמילשהל (wt rmn 'יפב ven "שי דועו
 DU הזו רמאש המו ט"מד םש ה"טרסב ל"ומ ירבד
 לש ןוילגבו .ג"הר ירבד כ"ג en ןיקרפ ךדיאב לפונ
 דצ אוכמ 773( ידי תחת רשא איליסאב 'פד ךורע

(IIםש הזו ךה לע בותכ יתאצמ  beyל"זו יכו  
yaי'כ  o5לכ  pולצא ארקנ תויתוא יתשמ  

 'עו קרפ ףוס אוה ת י נ ק ו ר ת ס א beo ךרד קרפ
 הזו ןאכב 'ע לעבה ל"רו קרפ שאר אוה א פ א
 ,ל"כע ..ארדיתק 'עב ל"ר ןיקרפ ךדיאב לפונ םש

nsnונחכוה רנכש בתוכה כ"מב הרומנ תועט  
 ילגר תחתש אסכל ןירוק י"לבו .[ןה ג'הר ירבדש
 ה"כו 0ה0690 י"לב ה"יחא] ,ןידופופא םיכלמה
 רדסנו 1573 י"כב ה"כו ךועה לכב דקנלו סורגל

opירמא טשק עידוהל תורייפיפא 'ע  nosרקיעש  
 תועטב רדסנ םינורחא 'יסופדבו 'רב אלו 'דב "גה
 ג"הרב תועטב ה"כו ,ןירופיפא 'יגבו תורייפיפא רחא

 ה"כו ע"שזמר ו"סייעשי pora ג"כ זמר'שארב 'קליבו
 ןידופופא ןקתל שי ןלוכבו הרקמ יכ 'פ ר"להק 'דמב
 לע הז ךועב תאש "תי וניברל nim .ר"פדו י"כה 523
 ףוס wn" ג'הר 'פבש ,קתעוה ושוריפ ךותמש ג'הר
 תחתש ילצא קפס ןיא לבא 'כו ןירוק י"לבו תוביתה
 jn תואסקנפ wbw, mns םירפוסה ובתכש 'כו
 דוע בתכש המ ףיסוהל ונא םיכירצ "ןידופיפאה

im(ןיד — ל'צ) ןירופיפאה :ל'זו ושוריפ ךשמהב  
 [= =! פ'לב אוהש תכתלא ל'צ] תב תל א
 ןונשח :תכ וילעוכ ונתכיש חול
 לא גאתכ היפ ןונתכי ידלא ודוה
 $2(! | תויברע תויתואב "יפ .ל'כע ירבי ה
 תכתלא תלמש b^ ow J| OUS as טעג
 "ילכבו Katalog = +2! יברע 'שלב שממ איה
 mb. ^b :ןרופיפאה mye3 םפדנ ח"יר "ו ,ר'כ
 איבת וח>א b rmn^ בתכ וילע ובתכיו אוה
 ..תבת ע"לב ל'צו ,ו רצ ה ל voy ןובתכי יריל
 קפס pur .הזב שיגרה אל רואל איצומהו ודניהלא
 םירבדכ 'כו by" םדוק בתכ וניבר םנש ילצא
 "ודוה ןוכשח בתכ voy וב וכתכיש ,mb :הלאה
 .הוטיטשה ירכסו ירמג אלר 'יקיתעמו ג'הר ירבדכ
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 וידחיו התוחא לא השא תוצק יתש ורבחתנ ודי
 ןיכפוה ויה םילשוריב :ורועישו ,םירשקנו םימת ויהי
 ןימימ .ליעמה תוצק יתש רושיקו טחמב םירבחמו
 קהבומ רכיה היה הזו ןימיל לאמשמו לאמשל
 הדועסל והונימזי אלשו הדועסל ןמוזמ אוהש

nunsהארנש רחאמש  pyתוכלשנ ודגבבש ןיעב  
 ןיברסמ אל בושהדועסל ןכומש ןמיסל ויתוצק יתש
 anb רחא — T לע אב אל תעד תבינג אטחו וב
 תועמ יתנקתו יתרקח יתנזאש יחור תעיגי הברה
 יתיפצכו םולשב ומוקמ לע אבי לכה סופדה לוקלקו
 תחנ אצמי ןחבת ןילימ ונזאש ימ לכש יתיפצ
 ירחא יפ לע להבא אל תאז"לכבו+ .הז 4 שוריפב
 םינויצה דדצמ ף"זרהמ ןואגה ר"ומ ינודאש יאור
 דומעל ,psy םש צ"האב בתכו ו"לה ד"פ יאמדב
 אבאש ינא המו "השרפלמ "wv ונכשמו ז"כע

 !הככ וטפשמ yn רשא.;ךלמה ירחא

 אפא ע'ייע Hyüne עובצ :אעפא ס"למ (b^ הָעְפַא
 (CT תורוכבד ג'רב mw םיעבשל דילומ ('א | =

 וניכר דעב יתכמת םשו ,'א אפא ע"יע ה"יחא]

 ןילימ יתכרעו yx התארוה "ינויו ס"לב וז הלמש
 ma ןיקלוח (ps שחנ העפאש ותעדש ב'ר דגנ
 ןנירמאש הממ הילע בישהל ןיאש היארו 270 דובכ
 ה ע פ א הו םינש עבשל (ev) שחנהו כ"פ ר"בב
 רחאמו .םש 'וווכבב ה"כ הנש םיעבשל
 ואל העפאד ללכמ אצוי קלחל רמאמה לעבש
 הנשמ לש סלדרב י'ר 'יפ .ז"ט ק"בב ןכו אוה שחנ

NORא"רו עובצה ףא ףיסומ ימ"רו (העפא —(  
 D םינימ ינשש כ'ג דיעמ nn שחנה ףא ףיסומ

[ms ךירצ ps יולגהו 

 .םילגר לש אסכ bs [pmeww" =]) ןיִדּופיִפַא
 ושמתשהש תויהבו עטא 533 םודה

 חול םג ןכ ארקנ תונונשחל ןוילעה חטשב
 לכ 'ילכב Y^p3 ב"'העב לש Rechentafel) תונובשחה
 3072( pon השלש ד"כסבו (*"ט) קלחנש ץע ילכ
 ר"ב 'רבו ,['כו] סרדמ האממ ןידופופיאה ןה תואסקנפ
 השעש ךלמל (ג'ע ז'עד ב"פ ram v yn א"פ)

ND2רשב רגסיו 'יפס) ח"יפבו .ןידופיפא כ"חאו  
 שובכ ןידופיפאו לוענמ ול השע "כ .יביארב) הנתחת
 ר"קיובו .בשויש העשב רעטצמ אהי אלש ידכ הילע
 ךלמל 055( תדסי ץראה םינפל b3' יתקחב םאב
 ,ויתחת ולש ןידופיפא השע ואשעשמו אסכ השעש

nnmיומשל .יב י"ות ריפסה תנבל השעמכ וילנר  
 ו"יפד ןידופיפא b^ -- ,יולנירד ןידוסיפא (" :ר'כ

 עבורמ mn לכ לזרב לש תודתי יתש ןישוע 'ילכ
 וילע בשיל ןיצורשכו ותוא ןילפוכו cya רועהו
 וילע ןיחינמש אסכ הז ןישרפמ שיו.. ותוא ןיטשופ

wx hw D 
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 goostov ינויו מ"לב ןוירפא ומכ תובושח םישנ וב
 ,תורייפיפמא an^ רקעו העלבנ 'מ תואו ןוירפא ע"ייע
 פרוג י"שרו ס"טב תיריפפ m^ :ט"מ 'טוס ילבבבו

 < .ןוירפא 'עב םירחא םייוניש 'ייעו 'ירפירפ

Angesehener, רשו .בושח (32b ^p) N'PE'BN * 
  Fürstדבע ל וכפהו

 ארויפיפא ארויפיפא אמק ארונ טיקנ ארפינ ̂ ז"עב
 יכו אמוקל אנומגה אנומגהל אסכוד אסכוד ימק

(Diener 

E. ארויפינ בותכ ז"עבו ,רפנ :'עב וניבר מל Pour 

 וניבר !b" ארויפיפא . . ארופינ pm" ארויפיפ
"wnלע הז םינוטלש  ymתוביתה יתשש  

 ,ושו בו ש ח :יהרפאפו ,דבע : רפנ ןה תויסרפ
 = ארכינ ומכ ארפנו םהל עריא ס'"טש ^b וא
 א"פ 'וכרב 'וריג Tempeldiener 990%606 = םורקנ

 םירג p" לעבו םידקנ ס"טב w vy i4^ ח"לה
 ,ם"שרהמ ^3 יפל תמאב ה"כו םירקנ 5n םירקנ
 'ציניוו יפד לש חפונה יוניש ןייצל חכש ל!ומהו
 א'ח ר"טב ז"מיר p" אסירקנ ןידהכ שרדמב ה"כו
 ף"ירהמ םכחה ןקית ארויפיפ תלמו -- bp) דצ
 שא לטנש ימ ייפ 000006 = ארויפרפ תלמל
 תובית יתשה םא .ארונ טיקנ תקתעה אוהו שדוק
 תווחא תולמ םע הניושת זא ןה תוינוי ןושל
 אש אמוק (456א) ןומגה 09006 (dux אסכוד

(omesתובית ןיב ליטהל ונכירצ אלו  nr»יתש  
 ילבש תאש sm ונישוריפל לבא תויסרפ תובית

qnירצונה םכחהו .ןירוב לע ןשרפל 555  
 we Dew יד ד"רו אראל יד T'n ףראטסקוב
 (,Papst םירמוכה שאר רויפיפא תלמש רמול האורב

 ,ל'זרדב ןיידע אצמת אלש יוניכ(ה2ה% 0%

 ,Lohn 50/9000 [ןירוכיפא ל"צ]) ןיִרּופיּפָא *
po (Belohnungזמר חלשב שיר  

 אוחו רכש ןינעה יפל .ןירופיפיא ול ןתנ דימ הכר
 .ל'צכו ןיריכיפא תלמ ונמשרש י'לב

 ןוטמ אל :ו'מד ח"פ יומורת 'ורי ּורְסֶפיּפַא *
 y'"y ןוהלוכ ןלזאד רע סורספיפא

 .סורספיפ

 bs" ןומסלאבופא ס"לב =) ןּומסְלַּפּופּוא "פא
der durch 67022000 

Ausschwitzen des  Balsamharzes gewonnene 

(Saft der Balsamstaudeיכ 'פ ר"בב  

 D^ .ןומסלפופא איבמ היה (ז"כפ) םדאה ?ny הבר
 ןומסלב ץעמ sei ףוש ןומסלבופא b^ י"לב
 .חיר םש לע ומש ארקנ רשא וחירי ריעב לדגה

y^:ונגושלמ הקתענ םימעה לצא ןומסלב תלמש  
 (.נ"כ ה"ר) אמסרפא ןמש ץע רעהו ןמ ש לעב

29* 

 n ןומסְלפופּוא
JH 

—— 

 לש ןידופיפא וניבר b Dpis^ 'עבש רבדל היארו
 רפע לש pis לע יושע חול ,b^ בתכו v5 יילכ
 ונירבד םינכש mon me ."תונובשח וב ןיבתוכו
 תחת םירפוסהו ןכ בתכ ונלש 'עב םג וניברש
 'כ וובתכו ומימשה המלשו המת הביתכ ובתכיש
 "^ rb v5 'ילכל ם"יותה תישוק הקלס כ'או

 .[חכשתו ק"ודו בטיה ש"יע ןירופיפאה

 .הראפ מ"למ נ'ר תעדל) [תודייפיפא] תורייַפיִּפָא
 י"לב תודייפיפא סורגל ל"נ ד"עפלו

(Setzing, 208000 %פב םיאלכב ' 
 תצקמ לע ןפגה תא הלדמה "פט .ייפ psy והזיא
 י"כבו הנשמב 'וריב כ"ג ה"כ ,ה"יחא] .תורייפיפא

"Dמ י"בב .ה"כו תורייפיפא ל"צו תורויפיפא יא ' 
 תוריפיפא םימעפ 'פדב ונינפלו ג"מ re 'יאלכ
 "yy b ייאלכ םש 'מגבו ,ג'מ ,ז'פ 'וריב 03
 םשו .רופיפל רופיפ ןיב :םשו . . תורפיפ יתש
 רתומ ה"פ אתפסות 3/5 'ילכבו .תורייפיפה ד"ע
 ^« .תורייפיפא ג"מ ז"יפ םילכבו 'כו תוריפיפא
 אתפסותה 'יג ש"רב 'אבוהו תורייפיפי ש"רו ם"במרה
 pw 'ילכב סרג ג'יד תורהטל imm תוראיפיפ
 השועש ןליא 'יפ .[רייפפ 'עב ושוריפ 'ייע .תורייפע
 הראפ ףעסמ ומכ הברה [תוואפ ל"צ] (תוריפ)
 וניא ש ןליא י'לב Q5 (b x'w^ יי ייעשו)
 תרחא הבס ינפמ וא הנקזה 'נפמ דוע תוריפ השוע
 3^ הייחא] .(הנשמה "יפב ה"עב ירבד ונכתי אלו
 ירפ השוע וניאש ןליא ,2000% 'ינוי הלמ לע ןויב
 הלחתב הנשמה ירהש יכה ב"ר רמא םנמנמ אק יכו
 םגו mm הטמל רכזנ קרס ןליאו הקסעתמ ןפנב
 תוריפ תלמש וניבר לש 'יפל ובל ב"ר ןיכה אל
 'ייעו) תוראפ ל"צו wm ס"ט (םיסופדה 553 'יאכ)
 תמאבו .קוספמ היאר איבמ הז לעו (רדא 'ע כ'ג

"bוניבר "יפכ רמאמה רועישש המכח בוני קידצ  
 התארוהש תודייפיפא 'דב סורגנ םא תאש רתויב ךא
 םיצע ןכ םיארקנ םגו .ןפגה עזגמ רצנו רטוח י"לב
 םילדמו (QQuerlatten) ברעו יתש םיגורא םינק וא

 'ג /« ייאלכ ב"ער b" ןכו םינפגה ינירש םהילע
 ח"פ 'יאלכ יכלה הקזחה דיו םש ם"במרה ורוקמו
 אוה תורייפיפ bm xm g^ 553 ^p ןכו ח"לה
 ונראבש 165 םימרכה יחלק וב ומישי םינקמ גורא ילכ
 בענמלא םירצמב ארקי רשא xvm (ו'פ) 'יאלכב

Querlatten zwischen den senkrecht eetll] 

[stehenden Weinpfühlen 

 0000096 — 600000986 | י"לב) תּורייִפיִּפַא *

(Tragbahre, 6טוס "וריב ' 

 תורייפיפא אוה mew לבא ג"ע ,ד"כד ט"פסלק
 ןיאשונש אסכ "55 אוהו הצריש po לכ ןהב הלותו

. 
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 ןיפופא —
 ל"א יתיבל הללע אל לארשי יפופיא ל"א ג'ע
 מ"פו yp .ךתיבל הללע אלו לארשי יפופיא
 לארשי לש ןרקיע b^ ןושארד הלמה ייפב ועט
 ,יפא 'ע ליעל yy" ןיוש איפא לכ אמגודל ינשו
 יתמשרש תולמה תארוה י"לב תמאבו (איפא 'עו

mnסורימוה רפסב אצמנ םימעפ הברהו !םיהלא . 
 רתוי b יפופ ya" ב'ר לש b^ תאז לכב לבא

 .ה"יא וב ירובד ביחרא םשו בוט

Einsehlag beim imugá "53 יפ) ןּופְפֶא' 3% 
(hineinweben £xugaívo לעפמ Weben 

 .ב'ש 'קליבו ^n 'קליב לבא n^ "er 'ילהת 'דמ
 וחיי (nm^ תומ ילבח ינופפא Cn rap זמר ב"כ

(nםילופכ םיטוח ירתב תגרוא השאהשכ  j| 
 .(הגיראב םיטוח ףיסומ י"לב 'יפ ןופפא םיארקנ

ns]תורצה שורדה רועישו 375 ירבדל ןיעמושו  
 תויכלמ העבראב ונשנ ןכו תולופכ לארשי לע תואב

ouvלבב וקבודי וידחי םינש  sumםודאו ןוי  
 ,ינומדק ינובס ,ינותעבי ינופפא ךלמה דוד רמא ןכו

^eהגיראב ברעו יתש י"לב 'מושרה הלמה ]. 

 ימב .םשו ilen, fiehen) 3«!  ע'לב) ןּופְפַא *
 ט"וש םשב ז"נק זמר ב"ש 'קליבו םילהת

 ףועכ ילע תורצה תוסט ינופפע .אלא ינופפא ת"א
 ומעמש ע"לב ותרזגש עדו .ףפועי ףועו 'אנש
 my לעפמ ינפפע ומכ ינופפא שרדו vm ,רהמי

GE) 

BEN *הוה 53(  Leiden, Mühsalע"למ וא  
(Seelenangst elםילהת 'מב םשו : 

 אוה by" .איקעמ CON NUD א"ד . . , ינופפא
 ינא 080 י"לב ומכ ינא אינפו רעצו למע ומעטו

pmע"ל וא .הרצב  we) mxבל תגארו . 

 י"לב = סיסאפופא D'53 = םיִסַפּופַא =) ןיִסַפּופַא
 = ןיסנפופא ר"ב י"כ 'יגו %

 Urtheil, gerichtlieher 07000006 'ינוי ןושלב

(qusspruchםורע היה שחנהו ונדמליב  ^nn3ייל ) 
 ילשמ) ושפנ שקומ ויתטשו ול התחמ ליסכ יפ
 לע ןהיפמ ןיאיצומ םיליסכהש המ 55 00
 ןילגרמ ןה ולאו ןהלש ןיספופאה ןינתונ qn ןמצע

e»ה"יחא]  nnmהז  ^sג"משת זמר חלש 'קליב  
 ל'צו ויפב ובייחו ולש ןילוגיאה תא ךלמה חינה
 היה השמו אקספנו .[ןיגלגולוא py ןיגוליאה
 דוע אלו (:ה'פד גיי c^ יומש nni [ונדמליב] העור

 )272 ,יר יכיא) ןויצ n3 ךנוע םת סיספופא ולטנש אלא

 חכר

 "וכרב י"שריפמ הארנ ה"יחא] .(ןומסרפא ע"ייע
asי"שרש ,ב"ר 'יפכ 5/3  ^pונצר א ן מש םש : 

mmoלעו וחיריב לדג  msn ewתארקנ  m 
 b^ ז"י ,ז"כ 'קזחיבו.ןוירוג ןב ףסוי רפסב יתיאר ךכ
 אוה ןומסרפא ץע ןהכה ףסוי רפסב יתיאר :גנפ
 תארקנ בוטה חיר םש לעו וחיריב ןיוצמ mm גנפ
 לודגה םכחה יכ עדו .ל"כע זעלב א"מסלאב וחירי
 םירקבמה לש ןברו שאר ומדוקהו C ץנוצ ט"ויר
 תוקזח תורורב תויארב וטילחה םיניעה רואמ לעב
 םינואגה ימיב דחא לכונ ןטבמ רשא תוקקוזמו
 תודלות p" םירבעל  ןופיסויה הז אצי םינורחאה
 ש"ר ראופמה םכחה תאמ p'nb5 קתענ י"שר
 ןב ףסוי םג ומצע הז ןינעב לבא :ו'ט Tx ,ךאלב
 ןומסלבופא ןמשש C תומוקמ המכב Tyb והיתתמ
 םש ארקנ ילואו .וחיריב אצמנ ראופמ רתויה
 !ls ומש כ"ג ע"לבו בוטה ams לע וחירי

(die Duftigo)ףתושמ םש ןומפלבופוא תלמו  
 ןומסלב תלממו ץימ b^ 65%=םופוא ^3« תלממ
 דעו . Olb .יסרפו ע"לב כ'ג תארקנו 0

 ב"ר לש 'יפש הלמה תרזגו אצומ ררבוה אל התע
 אלו ומלהל השק ן מ ש ל ע ב וננושלמ הקתענש
 ואצומ ס ל ב שוושש גנ"לו .שדוק ירפסב אצמנ
 עודיו ritzen, kneipen ךתחו רקנ ומעט רקיעו

 ןיכתוחש םירחאו C והיתתמ ןב ףסוי לש ורופיסמ
 ינפ לע ץרפ ותפילקב ומישיו ןומסרפא ץעב ןירקונו
 רקי ץימ ץעה עיזמ הפילקה תורקנמו יכותחמו ץרפ
 ד'עפל ארקנ ןכ לע רשא ve םתכב הלופי אל
 jov ס ל ב תובית יתשמ עיטק אוהו ןמס לב

jb yo ^bדוע 'אצמנו .ןמש ץע יסולב  
 ויה ךכ ד"ע mut א"להס ה"פ ש"מ 'וריב הלמה
 ןומסלבופאב ןימשור ויה ןישוע לובמה רוד ישנא
 "א ,ט"'ק rub" ילבבבו) הלילב ןיבנוגו ןיאבו
 ג"פ 'וירוה 'ורי .(ןומסרפא i^ "יאו ש"יע םייונישב
 .ןומסלבופאב ל"צו וחשמנ ןומסלב יפאב ג"ע ז"מד
 תפקומ ןומיסליפופא לש תיחולצל ט"לפר ר'בבו
 םישדח 'פדב לבא םינשי 'יסופדב ה"כ) ליתפ דימצ
 "א ב"ס זמו ךל ךל 'קליבו ןוטיסליפופ ס"טב
 .ל"פס ר'בב ה"כו ןומ פופ א לש תיחולצ

vimל"צו ןומסלופפ לש תיחולצ ס"טב ד"לפ  
 .[(ןומסלופופא

 .Q ono" י"לב האירקה תלמ) יִפּופּוא ,יִּפּופיִא *
oh Gott !חוזהו י"לב אוה יכ בוט רתויו  

"pירדנ 'ורי (יפופ 'ע ע"ומב ' w^pב"מד א"לה  

 my c .ח"י sK יו .יו ,יא יומחלמה לע ;יב 055 ו"ט iq ,יד 0^ ;יא .יו ,יד יוינומדקב (? .יש דצ ולש ע"מב ('
 ^Y) יוינומדקב (* .ןומסלבופוא לש וחבשב ריינ בי" סואינילפ גילפה םהמ רחויו יג ,ו"ל ןאיגיטסוי ^n ,יא סידיראקסאיד

 4Y3 ,3^ סואינילפו לינה םוקמב יריראקסאיד יייעו יו .יו ,יא יחלמה לע ; 'א יד
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 ירחאו «SA ה"רמ םייח לש יספופיא ולטנ רבכ
 ורועיש ןיספופא תלמש ושפנב המד הז Yn" ואור
 'ישדח 'יסופד תצקב b'2 ר"קיובו !ןיסקנפ ופא
 ר"קיו :ה"פד nina" .ןיספופא ל"צו ןיססופא ס"טב
 ייעשי 'קליו לדגמכ 'פ mm 'דמ ,א"פ ר"מב ,א"כפ
 ןיספופא וא סיספופא ל"צו םיספופא 'יגה ג"סש זמר

m3ם"דשבו ר"פדב לבא 'שמא 'פדו י'כב  
 הבוש b' ר"קיספבו .ןיסופפא ךרעה שארב ס"טב

^Nל"צו םיפסופא רחאל . . ןיסופסיא איצומשמ  
 תא חבשמ ליחתה ב"פ 'בר תומשב «m ןיספופיא

 .[ןיספופיא איצויש ןיידה

 ,25** ע"לב bs ס"לב NZD] ,אָצְפַא-]ו ץֶפַא
mit Gall. re& לעפה ונממו ;Gallapfel 

  YD3 (apfelsaft zubereitenאה (:ד"ק תבש) הנובהד

 ובתכש טג [אנינח 'ר 'יא 'יטיגבו] איננח בר ינתד

 יינורחאה ס"שה 'ופדבו אירט 'עב ה"כו] .אירט ימב
 'יצנוש 'פדב לבא " ^yפ"ר  tbvימנב 'ליסבו

 הלמב אירטימב י"שרבו  nnsד"עלו  ryי"שר ןויכ
 י"כב תמאבו םימשג ימ שרפל 'יגל ^ Yיעב םג 'יא

  ^an,רשכ אצפאו [אירטמב 'ב ו"ו י"כבו ארטימב

 יוטיג) ןיבתוכ לכבד 'מגב ינש טג איבמהב הז םגו
 (.איי םש) תורמשה לכבד 533 'יטיגר ק"פבו ,(.ט"
 .ןציפאדב 'כילו ףידזהל לוכי וניאש בתכ אניעב אה
 ימגב הבר ץמוקה 'פב ןציפא אלד אהו ןציפאד אה
 ילינמה תא ארוקה יפבו (:איל יוחגמ) תוישרפ יתשד

 יליגמ) ארתפידה לעד 'מגב ערפמל  Cenחימקו חילמ
 ימורו ט"יאלב] ילג ז"עלב םיצפע .ץיפע אלו

  [gallaע"לבו  .yeyע"ייע | .ב"מ ."ועובשב ה"כו]
"pu "m" ד'ע i" 2^5 Yb תבש "Uy by 

 :מ"ד ב"פ  yn.זציפאדב ה"ד ,א"י "יטיג 'פסות דוע
 :א"ל 'וחנמ 'פסותבו ^ nהי"ד :ט"ע תבשבו .אה

 .[יעב ןציפעד םש 'וחנמ םג 'סותה וסרג ףלק

ybNםתסו קחד ייפ 249 עילב = ץפע =  
(verschliessen, zusammendrückenתולהאב  

 שקב הקוקפו התוחפ nmm (ג'מ ט'פ) תרווכ 'פב
 חפט ול ןיאש לכ אצופא איה וז יא הצופא וא
 י"כ] יוסכ an ק ו ח ד הצופא b^ .'כו דחא םוקמב
 ר"פדב ה'כ] .ץֶאַפָע ימשי 'לב [רפח ר"פדו ד"ל
 pee ע"לבה"כו שמא "יניוו'זיפ
 125 [ץופע תועטב ב"ה י"כב לבא ;ץפיע ו"ו י"כבו

"bpהריכ 'פב ימלשוריב .וב קוחד תרווכ לש  
 ןאכ שי ה"חא] .(ןיצופאב ןאכ ןיפוב ןאכ)

monהליתפה תא םירבכע וררגשב :ל"צכו םינפבמ  
 שישכ הצופאב אלש אמית וליפאו . . הצופאב
 המהב המב 'פבו ,(גיע ויד גיפ תבש יורי) ןמש וכותב

 ,םיצופאב ןאכ ןיפרב ןאכ (:ז'ד אילה היפ יורי)

;Verschluss = 

I2 P פּופא = 

 ו

E = Lo * qe ₪ T Proc 

emnיוחנת] .יניפ רבדמב השמ לא 'ה רבדיו 'רבו  

 לבא ואנשנ חסונה םהינשבו א"פ ר"דמב : ב"מר דצ

posונדמלי םשב 'יגה איבה ג'סש זמר 'יעשי  
 לדגמכ 'פ שיר mmn 'מבו ,וניבר ^: ואנתשנ

suשורדה  cupiברוחמ וברחי בורח םיוגהו  
 'טוס "וריבו .התימל םהלש םיספופא ולטנ וברחנ -

 יר םשב אנהכ רב אבא 'ר N^ ד'ע א"כד ז"פ

 ןהלש ןיספופיא ולטנ ברוחמ וברחי בורח םיוגהו
 ןתנו ה"בקהל ע"הוא ואנתשנ ובש יניס רה .[התימ
 ר"א ^G ,יס ייעשי) וברחי ברח םיוגהו ןיספופא םהל
 | 13m ברוחמ םיונהו ןנחוי 'ר םשב אנהכ רב אבא

 םיכאלמ לארשי חלשיובו .םשמ ןיספופא ולטנש
 .ןיספופא ןהל ןתיל תשקב אלו 05 'קליבו יוחנתב)
 «num (^ p יוחנתב) תוחורה יהלא 'ה דקפיבו
 'ירבדה הלא ירבו 253 ליבשב ןיספופא לטנ
 ךילע su ירצמה תא תנרהשכ )5*0 יוחנתב)
 שיר «p ואיבה ,א"פ ר"בדבו ה"יחא] .ןיססופא
 המ םיובדה אלא "א xvn זמו "יונד
 ירבד jn ךכ רמ הצקועו קותמ השבד וזה הרובדה

 יאנש ןיספופיא לטונ ןהילע רבועש ימ לכ הרות
meלא %"9 ר"קיובו .['כו ףאונה תמוי  onnדע  

 רבכ אלהו עדי וא האר וא דע אוהו 'שרפ םנח
mim)אשנו דיגי אל סא ןיספופא הרות  wyיקי  

 "יא ןויצ ךהו ,כ"פ] .תומ ירחא שירבו ,('א יה
 mb ירחאד אתקספבו .[רפח 'יסופד ראשבו ר"פדב
 יניס רבדמב יכו יניס רבדמב 6 ג"עק דצ כ"רדספ)
 ןהלש ןיספופא ולטנ יניסטש דמלמ אלא ותמ
 ה'כקת זמר שיר ינימש 'קליב w^ ןכו] .התימל
 יעשיו vs 'ה דודל 'שרפ [ר"קיובו] .[רוקמ ילב
 (sexi דע םלועה ןמ אצוי עשרה ps (א'כפ)
 ד"הה ויפ ךותמ (ןוכנ לע 'רדמבו יךותל) ולש תויספּופַא
 ןיספופא 'יפ נישא ףודרא ביוא רמא C5 5 יומש)
 םייס ר"ב י"כבו ה"יחא] .(י"לב ןכו 38(. "1 רזג

 קפס ילצא ןיאו "כע ויתונש ומלשנ
 וכרע ןיח רשא רפוסה ךרובמל תכייש וז הפסוהש
 םג ש"מו .ש"ייע סונוא 'עב הלעמל יתיארה ןטקה
 ינאו ^m וא ,ינא רמואו ל"ו 'מאו :ןאכ
 mme ךוועמ ול אב nos ךה ^8( אוה ךוונמ
 ןיפנפופ>א "גה וב האצמנש ונממ קיתעמ
 הזה 'עה תלחתמ y "bs"' ה"כ ומותבו ומצעבו
 ופא תובית יתשל ודירפהל רפוסה ךרובמ םכחתמו
 ה מ ל ש ג שוריפה ומצע תעדמ ףיסוהו !ןיסקנפ
 אלו ללכ רחש ול ps הזה em^ ויתונש
 ילואו Qon ךשחנ רשא ליסכ יובדב ךחירטא
 6ז'ט ^m ילבב (y"  .ז"נד א"פ ה'ר Y" האר
 | ןירומג םיקידצ לש והז . . . םה תויפקניפ שלש

Cןיד רזג רחא  buaןיפקנפ ופא 'מאו  



AUI 

CDYN *הז ינפלש שרשמ טשפומ םש)  "pi 
 יקופא :ה"ק 'יחספ der Ausgang) האיצי

 יקופאב ,ג"ספ ר"ב ,ד"ע ל"ד ר'פ 'יחספ 'ורי .אמוי
 : םשו אתטימש יקופא :כ"ד ז'פ 'איפ 'ורי ,אתבוש

 .אתש שיר יקופב

 Aufbewahrtes  ןודקפ = מ"לב)
"v (Depositumועובש ' Yeזילד  

T'yאנודקיפאד הירמ , 
 ןוזיטפופא jb וא שבתשנ ד"עפל) ןוזיפטקפא

 ןיזוטפקא ןמ וא 46066 י"לב
 "9 das, Ausspeien, Erbrechen.  ג 7% י"לב

 (32ע*\ 52:25! תויסרפ תולמ יתשמ בכרוהש 55
"bףדועה תכלשה  das Auswerfen des Ueber- 

(lüssigenהרבשנש תיבח 'פב תבשב  ps Cr5p 
 תנשב ק"פד ג"סבו .תבשב ןיזיפטקיפא ןישוע
 ןישוע PR (ז"יפס תבש אתפסותב ה'כו .ב"י)
 לכד ג"רבו ,דובכה ינפמ םיברה תושרב ןיזיפטקיפא
 חקולהד 'מגב לוזגה בלול om .C0yop םילכה

cm 356הנממ תושעל אלו הלכאל )60  
 "ו נ"פב םיצע לזוגה 'פב הז «n .ןיזיפטקיפא
 איקה איה ט"לב ןיזיפטקיפא b (GP^ ק'ב) רמוא
 איצוה :ןוז ,יפמ ,קיפא תולמ 'ג אוהש יתעמשו
 ףידעישכ אכמוטסיאה ךרד ןכ יכ ןוזמה ףדוע

moyונלבקת אלו לכואה  tenי"כב ה"כ] ,לגלגתת  
 אכמוטסיאה [לכלבתת 'יסופדו י"כ ראשבו 'ב ו"ו
 ורוש .[המלש הרוש men ר"פדבו] .םדאה איקיו
 pepe אלו sn איי 205 בויא) לעגי אלו רבע
 ,'גרת 'פדנו ד"ל 30067 0^ י"כב ה"כ ה"יחא]
 'יא ym 'פדבו pepe ל'צו ןיטפקי ג"נ י"כבו
 וז mr הלמ תביתכ ןינעבו .ק"העב n3 זיטקפי
 ןיזיפמקיפא an^ ד"ל ו"ו י"כב ער הקני אל דיל די
 .ןיזיטקפא ג'ג י"כ ,ןיזיפקיפא ב"ה י"כ ;ןוז--ר'ב י"כ
 ילבבה יומוקמ לכבו ,ןיזיפטקופא ו"מ ב"כפ תבש יורי

posןיזיוט קיפ א ח'נרת זמר:רהב . qum 

 אָנְודְקיִפִא *

  osיונישב הנינעש יתמשרש י"למ וא הלמה .

nommתובית יתשש פ"למ וא ,איקה : תצק  
 (ובכע| =ינוזואוא ינוזפא דנקפ א

inemיתשו ,ףדועה איקה תכלשה  
omenוא ןּוזפטקפא ל'זודב תחאל ורבחתנ  

prep4 םולשתל ת"יטה שוגדל ךירצו n 
 םיקבדה ןיב דירפה לכש םושב שורד ךרד לע וניברו
 איקהל ןיזיוטקיפא C :םש 'כוסל י"שר 'יפ ןכו
 יאדמ רתוי לכואה ןוזמ ןיז יפט קיפא 'טונב אוהו
 ב"כ תבשל 'נשמה 'יפב ם"כמרו .איקמו איצומ

 ןכ ילואו vomitif, ארקנ צילב יכ איקהל

 לר

 'וריב ןכו .ןיפרד 'פד ראשבו ר"פדב N^ וז ייגו
 תבש v jn nues^ םילחג x'y Y* Ye תבש

Yesיאד ןאמ ןיפרב רתומ 'אד ןאמ .,ו"טד ב"לה  
 איהש ןויכ :ז"טד ז"פב ?DU .םיצופאב רופא
 Yy ז"כד .א"פ 'יחספ v" ,איה הפוגכ הל הציפא
 ל"זו  .'וכו תוצופאב לבא תוללוחמב רמיתד אדה
 רומת p^ :הציפא וא ד"כד ט"דסל 'יפב i'm לש
 והזיא הפסותב אינתו הקוחר (e^ הצופא הפכ
 לכו .ל"כע nns חורמ חפט ול ןיאש לכ הצופא
 ל"ומהו .הביתכ ךהב םידי me הארי ליכשמ
 ל"צ הפכ רומת םוקמב ל"זו ב"נ דצ הנקתל הצר
 אלה הומת אוה 'ותב sum ש"מו .הסכמ ומכ
 וא ןקתל "לו .ל"כע הזה םוקמב הנשמב ןכ ובתכ
 אינתו הקוחד 'יפו הסופא ומכ המותפ b^ ,הציפא
 .'כו ןיאש לכ הסופא והזיא (י"פ תולהא) הפסותב
 כ"ג b^ המותפ 32155 הצופ א הלמהו
 ג"הר שרפל הצר הלחתמ ןוכנב לכה התעמו .ב"ער
 אוהש רמאו (הצופא "א ונינפלו) הציפא והמ
 תלמ לש המעמ איה ךכש רמול ףיסוהו המותס

 .[הקוחד ןושל sem ,אתפסותב הסופא .

^Cי"לבו 88401108, 8 ר"לב) ןיִלָטְציִפֶא  

"SBNMT0/0, 076  

(eine, wohlriechende Brótchenאקספ ר"שהש "5  

 ר"לב b" ןילטציפא לכוא היהש ךלמל ינקשי
 "ינפל הייחא] .(קיקר ןימו ןטק nb po ןילטצפ

^Nא'מפר ר"שבו .ןילטספיא  ^Nישקבמ יניא  
 אל כ"מ לעבו .ךיפ ךותבש ןילטצופה ןמ אלא
 ימב םישולנ םיקיקו on ל"נה ןילטציפו ,וניבה

"Sy סואיסרוימ "p םשוב. mp spe הציב 
 תיעצמא  "x.[ט'ת

 herausbringen — קפְנ שרשמ לעפַא אוה) קפא :

vp" יקופאל רוקמ) pos יוויצה (agen 
 קיפא :'ע 'ישודיק .אתווצמל ןוהתנקפאו ז"לפ
 'ועובש ,הנמזה רטש איצוה 'יפ אתונמזהד אקסיד
 אלברפד אגוז קיפא .ב'צ 3'2 .ז"טק מ"ב :ו"מ

 ע"ייע)  OWתבש  aD:'ז 'דהנס .אלבה וקיפא
 יל .וקיפא .ג"כ  ב'ב .'כו יאתונח ינאמ יל וקיפא

 רקרק יייע) אכהמ ריקרוק  "tim CR.ח"מד ו'פ
  ppensקפאל רמא .ב"סד ג"פ 'ציב 'ורי .אלטקמל

 איצוהל כ"ג התארוהו .יקופאל ומכ אוהו . רבל
 י"שרו .אתוקל יקופאל .נ'מ 'ילוח יטועמל 'מולכ

  owכ"מ 'ילוחב ומכ אוהו .תוקל י ט ו ע מ ל םש :
 יקופאל יאמ יקופאל ,א"מ 'ירדנ .םימעפ הברה ,קיפַא

oon רדמ יקופאל :ח'צ' "mo כו אינתד אה'. 

om )'י"שר זעול  v3פייאל אוהש 573 א'יטימוב  vomitoאיכמה רבר  



 E שובישה תחת (ןוטילקפא = ) ןוטלקופ חסונה
 דעו sen) היגמה תפסוה ןוטקלפ תלמו .ןירוטלקפא
 :ד"פ דצ novi יהיו אתקיספבש ירבדל ןמאנ
 איה סופדה תועטו ןוטקליפ סליקע 'גרת קר איבח
 המלש ^ 'חה ברה בתכש ומכ ןוטלקיפ ל'צו
 ב'ע ר'פ דצ ףוס ח'פ הרעהב ומצעב רעבאב
 תרחא היארו :נ'ר דצ םינוקיתה חולב ןקתל חכשו

 % ,[ש"יע ןוטילקפא 'עב אצמת

 Bündel fasces ר'לבו 6% י"לב (' ןילקפא

(Gündeltrügerיל הרא הכל ונדמליב  
 הלבקו .הנב הפיעכהש השאל )05 ימוחנתב) בקעי
 1 חלש וארימ אוה םירבדכ אמש הרובס התיהו
 0 o עמ עמשמ ןכו י"כ .לכב ה"כ] ןיישלבו ןילקיפא
 S התארש ןויכ .[רפח ונלש 'עב 'יפופדב לבא שלב
 ר"דמב ה"כו ז"כפ) ר"קיובו .רבדב הגילפה ןילקיפא

E. [m5] ץיירל הנב לע תלבוקש הנמלאל cb 
x י"כב mo b וכרע "y] אתבוזרמב ןיארד היתימח 
E: אתפוזרמ ייסופדב לבא] i3 3a ב', 000^ 
E בלגמ 'עבו 'יסופדבו ל"צכ] [ןילקפאבו] ןיבלגמבו 
p איה אתבוזרמ .אילימ תכפאו nbm רפח] 
E ב'), ambo ע"יע (v5 וכרב) יחפנד אתפזרמ 
Y. אתפזומ םדיבש םדא ינב ןיליקיפא ארבתסמ 
i ןיבלגמו, ^p. nns]םיטבשו םילקמ תדוגא י"לב  

 «nmm p .ןידב םישונעה תא bbb ויה םהבש
 ינש ויה en םילּוזנָאקה לש ןונגיס םיטבש תדוגא
 (איטפא ע"ייע) הנשב הנש ידמ םיררבנה םירש
 שארב םיכלוה םהילכ יאשונ זא pios םיכלוהשכו
 — :םהידיב םעצסאפ םיארקנה םיטבש תדוגאו

nnmםש ר"'קיוב 'יא וניבר ^3 לש אתבזרמ  
 רוגב יאדובו תפזבו 353133 ל"נה ו"דמכו
 32 סכחתה 353 תועט תביתכ רחאו רמב תחת שבתשנ
 | ןהמ תושעלו א ת פ ז תויתוא דורפל רפוס הזיא
 | o mnwb" ד'נקת זמר ^ הכימ 'קליבו .ע'פב הבית

nounתולמ טימשהו  nmתיזחד ןויכ םש 'יאו  
 ]51 םא mos א ל ט ק ל אתירבל ןיידל

 וש

 00 סו ל0=[ןוטלקיפא ל"צ]) ןוטילקפא

(buntgewirktes Kleidהכיא תליגמב . 

DN]ןירוטלקפא ע"ייע ר"כיא 'דמ שירב אוהו . 
 אוה ןכו ומצע ינפב Tu אוה י'כ לכבש עדו
 םיפוליחה ןייצל רשיה וכרד וניבר זחאש ןוכנב
 כ'ג וינפל חנומש רחאמו ולגד לע שיא שיא
 יתרכזש ומכ ןוטקלפ [ןוטלקופ ל'צ] ןוטרקופ חסונ

 תבכרומ הלמ איהו איקה :ןיז יוט קיפא b^ ו"מ
 כ'פס תבש יכלה ג'הבו ,ב'ער ייפ ןכו ש"ייע 'בו

^bעדי אל כ'כו 343 אר ם ןיזיוטקיפא יאמ,,  
 לוקב ןאמפייר בקעי ^ mme" םלענ ןכו ושרפל
 תא שאיל יתובס ינא םג טעמכו 'כ דצ רשבמ
 ,יל רוא חאה יתארקו יניע וחקפנ רשא דע יבל

wmףדוע לש איקה 'יפ =: 2ל= | ע'ל ר"פל  
[pron 

cMהזכ .היגהל .ל"נ]) אטקילפ ןירוטלקפא : 
 וט [אָלְקִיִפ =] לקיפא

 סליקע תקתעה שממ הזו [ּואטְבְליִפיִר=] אָטְבַליַפּויִר
(Stickerei = 0 00 gagusucoUירב " 

 'רת € (r5 pm ה מ ק ר ךשיבלאו 'כיא 'דמ
 ןירוטלקפא [אתקילפא ע"ייע ,סליקע ל"צ] סלקנוא
 .ןוטקלפ ע"ייע ןוטקילפ ןוטרקופ סרג ה"עב אט קילפ
 ע"ייע mns ^i )^ 70 ש"הש שרדמב שיו
 אוה יכ םליקע 'גרת סורגל שיש yb .אתקילפא
 'לב הרותה 'גרת סלקנואו י"לב ארקמה לכ 'גרת
 היה דחא שיא סליקעו סלקנוא אל םאו ילבב

wmmגרתו הרותה לע ילבב 'גרת השע ' vלכב  
 יתשב יכ םענת ישפנל תעד ה"יחא] .(אוקמה

n'enסוריפ ךרעה שארב ונבתכש  mmnשי  
 אטקילפ תחת ילואו אטבילפויר וט לקיפא ל"צו ןאכ
 ף"כב םיקיתעמה ובתכו אטבילפ הלחתב בותכ
 ,תחא הבית אטבילפויר הלמה לכו p^ כ"חאו
 לש ויר תויתוא ישארו תובית יתש וטלקיפאו
 הניבב סהל קלח אל םירפוסה וכשמ אטבילפויר
 «^j תנומתל ושכש «o וטלקפא nn ףוסל
 וט opes תולמה ש לש ש עדו | תחא הביתל ורצקו

bn sombpi*ת ק ת ע ה ונבתכש ומכ "53  y 
p*3prה ש ע מ רובדל  pps(זיט .זיכ תמש) , 

 שונש אוה םנ אצמ (ןוטקלפ 'עב) וניבו םנו >>

 [ןוטילקפא ע"ייע ןוטלקופ ל"צ] ןוטרקופ בתכו חסונה
 (jy) ןוטילקפא an^ רקיעש 5^ דועו .ןוטקילפ
 ןוקית איה אטקילפ mns הלמו .ןירוטלקפא תחת
 גר אנ b5 pleetus, 35926 ^B^ ץוחל היגמה
 היגהל השע ליכסה התעו רתוי היגמה יפב רגשש
 ורבחתנ כ"חא ךא ןוטילקפא תחת ול תלגרומה הבית
 'עבו .םיקיתעמה תגגשב םינפב 'יגה רקיעו ןוקיתה
 ןוטלקופ סליקע 'רת ר"כיא שירב ב'ר בתכ ןוטלקופ
 ךהו .ל"כע בשוח השעמ המקר י"לב p^ ןוטקלפ
 היה ומצעב ב"ר ינפל ירה ,וב ונרבד רשא אוה ןויצ

 .-6 יט Cy תבש סייד יייע) וניצנוש ייגל םש ייאש ^z תבשל י'ישריפמ וז הרעשהל היארו ייל ונינפלו ךורעב יישר אצמ

 רייטב זיימיר y )! .ט"ימוו ל"צו ט"ישוו םש ק"בלו טימוג ס'יטב w^ יפדבו + ת א צ מ oq זעלב אייטימוב ןיזיוטקיפא
wnא"פק ; (y n3^ ,לאננא סוטיצאת םילוזנאקה לש ןונגיס לע יייעו .וינ  pn sbתומחלממ ראזיצ  saםירחאו א'ע . 



 א"ע v5 7€ ב"לק D ^b" לודגה סדרפ רפסבש
ibmא'ד  "bsןיא 527 םוש רמולכ ןמוקיפא  

 םי לכוא ןושל p ^s^ 'שמא 'פדבו ,ןניסרג ןיריטפמ
 — ,'כו רמולכ םו ל כ ןושל תחת ס"טו רמולכ
 p" ב"א) .[ופוס דע ןכו ןמ רסח vbi ו"ו י"כבו
 ,(הדועסה חוניקב םילכאנה תוריפו םידגמ ינימ י"לב
 יתמשרש «i^ תלמ לע ב'ר ןויכ ילוא ה"יחא]
 אוהש ינשתה לעב ש"מ ןייעו .ריבשמה תעד ןכו
 המו הלודג הדועס ארקנ סומוקיפא שממ י"ל
 הזו .כ'ע ןימוקיפא ארקנ הדועסה רחא ןילכואש
 רוציקבו המוקבא 'יסרפ הלמ sema "לו קודקד ילב
 לכאנש רבד לכ ED] , 5 = ] המוק ע'לב
 «C mew. תפלו תרזח ןוגכ הדועסה חוניקב
 םדאש תוארפרפה ח"מ ^ 'יחספל ם"במרה b^ ןכו
 םיערזהו תוינטק ינימ ןוגכ ותדועס רחא לכוא
 ve n^n הלי"א  PR ^b 'לה 'זחה דיבו םייולקה
 .םיזוגאו תוילק bes" ם ו ל כ הצמ רחא ןיריטפמ
 ואיצוה 'רטונ ןושל ןמוקיפא b^ 'יחספל י"שרו
 ואיצוה :םש םסדרפבו הקיתמ ינימ ואיבהו
 הדועס חויקב לכאמ לש ןינימואיבהו
 ב"ער ^30 ןוכיינ מ וק יפ א b^ ם"בשרו .י'כו
 pb" עייסמד Nin יתאצמו (םהינש b^ איבהש
 Ybnb "p "mp ימלשורימ ^b ם"בשרו י"שר
 יבר רב ינייניא 'ר םשב ןומיס יבר ןמוקיפא יאמ

"DDרמוא י"ר ר מ ז ינימ  roמ"פ .'פו ,הקיתמ  
 הליכאל ןהב ןישמתשמש םילכ ינימ jn רמז ינימ |

 תופסהו (ט'מ toa ייכממ) אוה ארקמה 'שלמו
 'וכ ם"בשרו י"רכ b^ י"שרש ירה .'כו תורמזמהו

 רעמלאסנעבעל) רקיה ורפסב b^ ל"ז ףעל ברהו .ןמיס
qw |תלמ ןכו ריש ינימ ועמשמכ רמז ינימ  

 לבא ל"מר תעד הזו 25060006  י"למ ןמוקיפא
 הל שי איהה הלמ bas" 'מלהל רבדה השק
 ל ה א מ טס א ד דמחנה רפס p" םגו mns הארוה
 b "X רעצטיפש ר"'והומ םכחה ברה ידידיל

 ,[ווגת?וגוזה8סמ 5חוש47₪ י"למ הרתופ ל"ירהמו

 חמא bb" איפסומ 2/55( ןניסקפא מא
Buxbaumס"ט ד'עטל לכא  

 ןונבלמ יתא אקסיפ ש"הש 'רדמ (ןוטכטסא תחת
Ctmןוניסקפא ןמש הז . ^bי"לב  yy pnרשא  

 ^33 myo שיש הארנו ןוניסקפ ע"ייע בקרי אל |
 הגגשו הייחא] .(ש"יע ןוניקפנא איה הנוכנהו |

 ןמש אוהש איה יאני 'ר תעד nx) Une איה
 (לאקזחי רב י"ר אוהו) p^n תעדש עמשמ ןוניקפנא |

 'כתה ברה ירירי

 ןניסקפא — ןּוטילֶקּפא

IM 
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v5חסונ ךה וניבר איבה ןירוטלקפא  'y3טקלפ  
 וינפל חנומ םגש רחאמו .ןוטלקופ 'עב ב'רב "3
 םיסיפדמה TN .הז ךרעב an^ ואיבה ןוטילקפא חסונ
 םויס bn "הכיא 'יגמב ןוטילקפא,, תוביתש ובשח
 ,ל"נה 'על תועטב qms וללכ ןכ לע ןילקפא יעל
 ^ םכחה «qn "5 תואר ילב הז לע vpn רבכו
 ח"פ הרעה :ד"פ כ"רד אתקיספב רעבאב המלש

 .[איבנמ ףידע םכחו

 y" = * יסרפו ע"ל אוה ילוא וניברל) אָמיִקֶפא
 eine Art Nussbaum; םייברע ןילימ יכרע

 aus Palmblittern אמיקספא = אמיקפא ר"עפלו
geflochtenןירבעמ דציכ 'פב (אמיקספא ע"ייע  

 ונינפל] ימא yw (v2 ay) pm ןיאד 'מגב
^Nאמיקיפפא לש לבחב אלא ןירדומ ןיא [יפא  

 yp ^vp "53 = ה"כו qnyz"s 555 ה"כ]
 אמיקפא ךורע "22 םג ךרעה שארב לבא ,אמיקספא

n»שרפמ שי .,[םיסופדה לכב 'עה ע צ מ א ב  
 mus לש ןליא תפילק ןמ התוא ןישועש לבח
 ה"יחא] .(אמיקספא בותכ ןדיד תואחסונב נ"א)

 אמיקספא 'יגה רקיע תמאבש ונתעד וניוח רבכ
 ילעמ עולק רבד ומעטו אמיפיקסא תחת ס"מ הזו
 np ויתשריפ וניבר תטישל םג לבא .םירמת
 הלמ pw" ע"ל איהש ^b אמיקפא חסונ ןינעבו
 v.b3 וארקנ ויתוריפו ros jw ןימ יתמשרש

daturaשא"לבו  Stechapfelלבא  "pרתוי-ל"נ ילש  
 ,[תמאל בורק

Nachgekostetes | 67/60 י"למ qw) ןמּוקפַא 

Knoblauch, 44b] פ"למ וא (Nachtisch) 
Rettig u. s. w. alles was nach der 

(Mahlzeitgegessen wirdיברע 'פב  

 | .ןמוקפא חספה רחא ןיריטפמ ןיא COD םיחספ

 3*1 yn' שארב 7b י"כבו 'בו 'א ו"ו י"כב ה"יחא]
 ;ןמוקיפאו ןמיקיפא ב"ה י"כ ;ןומקפא עצמאבו ןמקפא
 p" ,['טגו 325372( ןמוקיפאו ןומיקיפא 'יסופדבו
 יניממ הליכאל קוליס ןישוע ps רמולכ ןושל
 ^[ 'מגב שרופמכ תודועסה לכ גהנמכ םידגמ
 םירמת «pu וומא ןגחוי m [אליש רב אגניח
 םיחספ תפסות ףוסב שרופמ ןכו םיזוגאו תוילק
 ב'ה י"כ 'יג תמאבו D^p: 'יחספב ה"כו p" ס"לק)
 ה"יחא] .(םיחספ ת כ ם מ ףוסב שרופמ ןכו 'יא

 פ"דשבו .ר"פדנו דיל י"כו mp' 'א ו"ו י"כב ה"כ
^b ^wאיה פ"טש ל"נו 'כו רמולכ םולכ ןושל  

 "יפו ^3 ךה 325 עדי י"שר םגש דחכא אל לכ

(wy (7פ"מע סרילואוו  cx i7םיתאסו ףלא  yvoy "yi 7bםגו -- ,תינ רצ ריח גאטיירפ לש  

 Tn" תלחתב ימושרה י"למ הלמה רתפ (ילא ובתכמב) רעטרעטשכאה
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 פ"א י"כב ה'כו 'מ י"כב לבא 'יסורוקיפאו תורוסמה
 'ציניוו יפדב ןכו Cx יטשוק 'ופד ף"ירבו 'לו
 D^'"y וניבר 5 s^ ש"ארבו 'מגב אקארקו
 .[ונלש 'ע לע כ'ה זמר sow אלפו :ז'טד ה'ר
 .ןנבר ירעצמד ירוקיפא יחיכש +.ג'כ) 'ירדנד ג'רבו
 אזחתמ D^ אנווג יאה יכ] (.ג'ס יוריע) רדהד ג'רבו
 (DU 2'N .אתופיצח אתורקיפא 'יפ .[אתורקיפאכ

 וקיתעה ונימכתו שפנה תראשהב רפוכ ינוי ףוסולפ
ow osoתמאב םירמאנ םהירבדו םימכח הזבמל ). 

 ב'ו ירבד וקדצ יכ אצמת ןוננל תעדו ה"יחא]
 היארו ח"ת הזבמל וז הלמב ושמתשה 55 ונימכחש
 סורוקיפאה םש 'יפש ד"ע ז"כד א"לה p" 'ורימ
 אנרחו ,ירפס ןהא רמאד ןהכ 'א m" רזעל m י"ר
 (DN הזה םשהמו ! ןינבר ןיליא 'מאד ןהכ 'מא
 א"לה ט"פר 'וכרב v^ : ה"כ bana" ורמאו רקפ לעפ
 לכ (ס"שרהמה לש cmn ^3 יפל) Wy ביד
 amb 'דהנסו ('ב רקפ ע"ייע) םינימה ורקפש םוקמ

D^כ'שכ לארשי סורוקיפא לבא ירכנ סורוקיפא  
 :ל'זו בתכ קלח תנשמל ם"במרו .יפט רקפש
 הזכמו רקפמש ימ הנינעו תימרא סורוקיפא תלמו
 הזה םשב pup ךכיפלו הידמול וא הרותה תא
 הארנו .כ"ע הרותה ידוסיב ןימאמ וניאש ימ לכ
 ילמ אב סורוקיפא םשהש ךפיהב ם'במרה תעדש
 7— ד"מ b' תובאל i'ys דוע yv" תימראב רקפה
 תעב wn ימיב עדי sow ילוא (קלחל ט"יתו
 סורוקיפא יטרפה םצע םש תוינשמה b^ תא ותביתכ
 בתכ רבכ j^b3 רחואמ ןמזב יכ :ב'פק מ'ע יייע)
 | א"ח נ"ומ "ייע) סורוקיפאה תכ לש וקומינו םעט
 רצ ז"פ ג'ת 5 רצ ג'יפ ב"ח imp דצ ג'עפ

ubובתכ םימעה ימכחש עדו ,(קנומ תאצוהב  
iסורוקיפא לע  nb meeוידמלמו ויבר  *) 

 man pon הל שי המשנהש ותעד web עדונ ןכו
 הנכלת המשנו ףוג רמא ןכ לע איה תחא (* םיקד
 לצא וריכזה ל'זח םג םעטה mb .ןוילכלו ןודבאל
 הרות ןיאו הרותה ןמ םיתמה תייחת ןיא רמואה
 ((ז"טד א"פ 'איפ 'וריו א'מ י"פ 'דהנס) םימשה ןמ
 דיסשת זמר א"כ npn 'קליבו .סוווקיפא תא םג

nneלש ןמש  pompesתייחת ןיא םירמוא ירהש  
 וביפ יובא) ורמא ןכל ל"זר ירבד ורפכ רשאמו .םיתמה

Goגיגחבו .סורוקיפאל בישתש המ עדו ' smיכ  
 יוהית יאמ ןנבר ל"א ח'ב י"רד הישפנ אחינ יאק
 םינימאמ סניאש ןוכנ לע י"שריפו) ןיסרוקיפאמ ןלע

yr 

 | j וטכטסא תחת ס"ט אוהש ל'נו זוניקפנא ןמש ואל = =
i |ץעש עדו .הלעמל ע"ייע ןוטקטסא וא  p'opew 

 y» q'»pob ס"טב .א"מד ח"לה ג"פ «b' 'וריבו)
 ]555 ןמש יקלח ול ןיאו דואמ רע השק

Verhüngniss, Edict 5 y/53) NDP"DEN T 

 תיעיבשהו .ט"לר .מ'ב (עקפ ע'ייעו
 תוצמ י"שריפו אכלמד אתעקפא התשטנו הנטמשת
 ,איה אכלמד אתעקפא תיעיבש ,ו'ק םשו .ךלמה
 ע"לב b" .איה אכלמד אתעקפא לבויו .ט'ק םשו

 .הער הרזגו ןוילכ |

 תחפטמ izudooy '( b" 'צמאה י"לב) ןיִּוקיפֶא
 Mantel, Ein = Verhüllung הפיטע ןינעו

y^"yןיסרקיפא ) qu»ןירוקיפאב ןילכאנ הניבגו  
 ,(:ד'ק (Cm רשבה לכד ג"רב [ןירוקיפא 'ילוחב]

gms]  ,אפקילים aw"ף"ירה יגל  oU" "-» bיא  
 (* םילוקופא 'עה יסופד .סולוקיפא 2/1 "5 ,סולקופא
 [ש ורי 5 [b's (שרופמ) ,Bündel] סט
 תליטנ אלבו הפה חוניק אלב [שרופמו] תילטמ
 ה"יחא] .אל הלילב לבא אממיב ילימ um םידי
 לבא תילטמ 'יפש וניבר תעדל יתשריפ הז לכו
 'שלמ wn שי C ןירוקיפא nons mes ד"פל

^D beimischen, hinzumischen $ztxsoxvvuua *3» 

 סילוקיפא א"ס 2/3 דיעמ הז לעו .המ רבד םע ברעמ
b^570020:ף06--םילוקיפא  Anklebung, Anfügung 
"bילוחאתפסות ןיבנ הזבו .תורשקתהו תוקבדתה " 

 הניבגה םע הלוע ףועה W pr^ רב א'ר ח"פ
 [לבא ל"צ] .(רמוא) [דחי תוקברב 'מולכ] סולוקפא
 [צ"באר םשמ ל"ר] ומשמ םירמוא םירחא ,לכאנ ןיא
 ^m X) תבשו ,3' mb 'וידעבו ,לכאנ ףא
 לע הניבגה םע הלוע ףועה x^ ה"לה א"פ 'טורת

 431 לכאנ וניאו ןחלשה

 .Epicurus, übtg אָיְרּוקיִפָא פ"לב) םּורּוקיּפָא -
Freigeist, sodann wer ein freies 

CN NOB ירחנס) קלחב (zügelloses Leben führt 

[bn פד ראשו ,ר"פדו ^33 ה"כ] א ר מ ג ב "יפו' 

 הז רמא ל"בירו םימכח ידימלת הזבמה הז רמא בר
 הזבמה  n8'רהנס) ח"ת ינפב ורבח  Coryןידמושמה

(GU ה"ר) םיקרפ 'דד 523 ה"רד ק"פב ןיסורוקיפאהו 
 ה"יחא]  ^ovםיסרוקיפאהו תורוסמהו ןינימה חסונה

 'פסותהו  ipיירמומהו םינימה וקיתעה ימס ה"ד :ו"כ
 והמסורות,  "גה ב"פקת זמר ג" 'ירכז 'קליבו

vay ow (1ךרע ךה סואיסרוימ לש ייעצמא , ?) ומידקה 3321 2,37 זימיר לש ר"טב''ייע masךלוההו 'קובםכחהו )3.3/2 לעב ייפה  
 ריבשמה לעבו ,ןוישר ימולכ 50/0066 vy .w"bp מ"עב ריייש יגהו ,5הא00/% ייל vay ורתפ ליימר .םכחה ויתוכקעב

vyלכו 67%0000%06  moyenהלאה  mpm1,26 ^9 )* .ןה תוקוחדו  Cicero de nat, deor.גיל ,יא םשו . 

 ^Up s םש יייעו הייס cen ,ג'ס סואיטרעאל סיניגאיר (5



^ 

 < רמא ןנחיי ^ .[חפונה יוניש ןמסנ םשו ,ח'ל רצ
 = = למוח 'פב] וכותל ותופרקיפא 'יפאו ןיאלמ 'יפא
 'ופדבו] r2€ יגיגח)  [םיעידומה ןמ 'מגב שדוקב
 'גהבו ב"שלפהב ב"ירגהו רמאמ Tn ןויצ רסח 'עה
 גישהש המ yp "p" ש"יע .האורב הגש 'ילכל
 'פב םילכבו vo] רצ ןיכרעבש רירש לעב וילע
 ןויליפאהו ןיטרטהו ןירדוסהו ןידסה [ימונ ל"צ] (ימזנ)
 p^  ,רשע ןיסוקפא לש תועבצא שש שאר לש
 ושבולשכו ויפתכב חותפ אוהו ןותחתה שובלי
 רשקה ןיקרפ ךדיאב (תואוקמ «mo רמאדכ ורשק
 "יא b^ ה"יחא] ."ףתכבש ותוסרקפא לש
 כ"ד ה"טדסל imb חקלנ הזה 'וריפה !םיסקרפבש

ow 5mןיפוקיפא לשו : wbתיסרכיפא ד'אוינוי  
 אוהו . . . . הקיתיא ול שיש ןותחת שובל ייפ

mneךדיאב רמאדכ ורשוק ושבולשכו ויפיתכב  
 ונלש 'עב mw nm" .ל"כע 'כו רשקה ןיקרפ
 ומצעל היגה בתוכ הזיאש ל"נ "תואוקמ ףוסב.
 ,תמאב ה"כו .תואוקמ ףוסב אוה ןיקרפ ךדיאש
 . ךודב ךדיא Sum .[םינפל ןוילגהמ אב כ"חאלו
 וילענמ ץלוח השעי דציכ ץחרמל 03531. 072( ץרא
 וקולח mene ורוגח ריתמו ותילטו ועבוכ קלסמו
 ש"רבו !וסקרפ א"דב ונינפל] וסרקפא ריתמ כ"חאו
 רוקמ qvx ילב ןינעה לכ איבה vo Ub תואוקמל
 הנותחתה [ותוסוקפא ריתמ ןוכנב סרגו ךרעה
 [ופירקפא ש"רב] וסוקפא חינמ שובלל אצוישכו
 ותילמב הסכ מו ורוזא רגוחו וקולח שבולו הנותחתה
 (ביפ) ר'קיו שירבו .ולענמ לעונו ועבוכ חינמו
 בתכ סרקפ 'עב ה"יחא] .אשת יכד אתקיספבו
 ר"קיו אוהו) םישודק שירבו ר"קיו 'ירב ל"הזב וניבר
 ןכו YB: כ"ררספ אוהו) אשת יכד 'קספבו (ד"כפ
 'תקיספה םשב Yyw זמר הוצת 'קליב ןוכנב אבומ
 ךלמל (רוקמה ןויצ ילב ו"טש זמר bv pos" ה"כו
 D^ יפוגל וקיבדמ ינאש דע 'וכ ןיסירקפ ול היהש
 ר"קיוב ונינפלו .ל"כע רשבה לע שבולש שובלמ
 ןיסרקפא םש 'קליבו ד"כפב לבא ןיסקרפ 'ועטב ב"פ
 !םתיירקפא ס"טב ב"כפ ר"קיספבו ןיסירקיפא 'קיספבו
 דצ :ח'מ mp לש ןויצ וניבר איבה 'ב סרקפ 'עבו
 'יגה ןכו .ןתוסירקפאב ףושינש אובל רהממ ןימי
 הנושאר x^ א'ס איה וניבר לצא .לבא ונינפל
 'ע לע ןויכו .'א 'עב b^ 322 םייסו ןתוסרקיפב

vovןינעבו  ^enםג ומצע  "nnל"ז ם"כמרה לודגה  
 ונכתכשכ ג'הר b" אוהש וניבר b^ רחא ררגנ היה

omוילעש םידגבה לכ ערוקו ג"ה ח"פ לבא 'כלהב  
 y" ועא ורשבל קבדה העיזהדגבו

 םש איבה b'3m ל"גה ק"מב pun רוקמו .ל"כ
 mana" "יעו ךורעה B^ איבהו ותוסקרפא 'ועטב |

 םשש יי yD" מ"ש 'יס ר"י ע"שב 'ייעו םש 'נומיימ

 דל ןָּיְסְרְיִּפֶא — םּורּוקיפֶא

 YD: ישודיק תוסרוקיפא רזגנ הזמו .(ל'זר ירבדל
 יוריעו .'ק 'דהנס ,אתורקפאו dB ק"מ אתורקיפאו

uoןויצה רסח 'עה יסופדבו ילעמל וניבר איבהש  
 = אפצוח :םש 'בוריעל י"שריפ ןכו אתופיצח 'יפו
 ,ןוכתופסרקפא תוחרט )2^ ,יא ^27( םכאשמ 'גרתו

4 
 ט"יפ ר"בבו .ןיסורוקיפא ויהש סש ירפסה 'יפ ןכו
 רזעלא ןב הימרי בר . . . םורע היה שחנהו שרוד
 םינפ זע b^ י"שרל סחוימה 'יפו היה סרוקיפא רמא
 pw] כ'מ יייע איסהרפב וארוב ינפב ומצע ריקפמ

 Ezxíxagoz" ריעל יטרפה םש) סרקיפא ,סּורְקיִפָא*
 דנאליר y) Epicaeron ר"לב

 יללכ םשהו (ו'סשת ב'חו p en^3; אניטסילאפ
das Zurückstossen dO. o0UGtcמ ןינע  Jv8  

 Anstossen, d&vcT(xoouc'thc תינוי הלמ םע הושו

 "37 .ילקנוא 'גרת יתכעמה א
 imb" םגרת ןכו סרקיפא 'ב 3m סוריקפא On :יג
 איה טראכאב 'כחה תעדלו ^a .א"י ,ג"י ;'ה ,ב"י

vyחלמה םי חרזמב התנוכתו סוימלתפ רכז רשא  
 אב'גרתהש ג"לו ,(ל"נה דנאליר 'כחהו dep מ"ע'ייע)
 אלו הארוהב ינויה םע ירבעה םש ןוימד תוארהל
 "לבש ונמשרש הביתב אלא ר"יש ןואגה תעדכ
 הכעמ תארוה ןכו הדירמו השיתכ eB" תיסורקפא
 m .תודרמ ןוש ל ז'נפ ר'בב p^ ןכו ירבעב
 ;יתמשרשכ תיסורקיטנאי"לב המותו המצעב שממ
 aw) "ירבדל) יתכעמה n 'w" ר"ית  תמאבו
 ע"ייעו — ואצומ (p רחשכ הזו .סוריקיטנא

 ,םירוכרפא

 י"לב RDYpeN, ס"לב) (תוסרקפא =) ןיְסְרקיפָא
 Mantel, Hülle 62000 'צמאה

 eng anliegendes רשבב קובדו רצ קולח ל"זרדבו
(Kleid, Hemdסע ויתועמ םדא ררוצ  vien 

 הלפתב דמוע היהד 'מגב ותמש ימ 'פב ותסרקיפאב
 ותוסקרפאב ויתועמ םע ויליפת s^ םשו] Gra יוכרב)
 ל"צו |p'b ותוסקרפאב ועילבמ :ד"כ םש ה"כו
 ינשב "מ "53 ה"כו ותוסירקפאב וא ותוסרקפאב
 'פ י"כב ה"כו :'סו :ח'נ x nU" ס'ד y" תומוקמ

rwלה ' "D "benט"כפ שיר ש"ובו א"צקת  
 Ww 'b" "531,15 'יגחבו +ב"כ ק"מב ה"כו 'ילכד

wm ^:ויליפת םע ויתועמ רדסה . ^i»ונבתכש  
 לבא 'עה םינפב ר"פדבו ב"ה ,ד"ל ^Y 'ע י"כב "יא
 שירב 'שורי .[ןיסירקיפא 'ופד ראשבכ 'עה שארב
 שובל היה ןיסרקיפא (ג'ע ריד גילה 2/5( ארוק היה 'רפ
 בכעמ הניא ותוסרקפא .[שבול "יא [v2 םינפבמ

 | ןיחלגמ ולאוד 'מגבכ השאה דחאו שיאה דחא
pmo)ןיא "א ר'ע ג'פד ג'פס ק"מ 'וריבו] (:ב'כ  

 ק"מ ס"ר p" ס"טב 'ב י"כבו .תבכעמ ןיסוקיפא
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Asche der Verbren- nbpo רפא ;Asche) "BN 

  Gung-— verbrannte Ascheהלקמ רפא ןיחינמ

 םשו] (ינשמב .ו"ט) תוינעת רדס 'פב הביתה ג"ע

 'וריב «'n .ז"טו p'3 'מגב םש ה'כו ןינתונ 'יא
 6: יס ביב) םיתבה תקזחד ג"סבו [ט"מפ ר'בבו םש
 הלקמ רפא הז C יזילק םילהת) יתחמש שאר לע יאמ
 ,(ה"פתת זמר op" רמזמ םש יקליב (n'2 םינתח שארבש

 תוכמ) ןיקולה jm ולא 'פב עקעק תובותכד 'מגבו
 ול רופא הבהא רב אדא ר"א ויכלמ בר רמא (.א'כ
 הארנש ינפמ ותכמ ג"ע הלקמ רפא ןתיש םדאל
 תוילקה םילחג ןישועש רפא 'יפ .עקעק תבותככ
 (בימ) ב"פב תולהאב .תוממוע ןהש רחאל תושחולה

n5]יסופדב לבא 'ע י"כב ' sonןיפורש רפא [ןויצה  
 .םירהטמ םימכחו עבורכ ורועיש רמוא רזעילא 'ר

^bשריפ ןכו ה"יחא] .ןיפרשנה םדא ינב רפא  
 Vw : ו'ט 'ינעתל תופסותש ym ..ש"רו ם"במר
 ב'פ 'ינעת wm" ,הלקמ רפא םג הז ןינעכ ושריפ

wonה"סד . jm)ג"ע הלקמ רפא ןינתונ המל םעט  
 .[ש"ייע הביתה

das Grasreiche, die Trift 00006 י"למ YN) "DN 
 וא  unbebautes Feld 325/55הלמ םע ףדרנו

 פ"לב ,ןאריפא שיראוצוה :גאגגמ הנשי תיסרפ
wmשל: של:  (Wüsteהריכד ג'סב  mie) 

 רפאב תועורו תואצויש לכ תוירבדמ jn ולא C ה'מ
 (. ימ (nei ןילישמד ג"סבו .בושייב תוסנכנ ןניאו
 וב ןיסינכמ pss םוקמ לכד 'מגב 'יחספד ק"פבו

Cm penהייחא] .רפאב העור ךתרפ אהתש דמלמ  
 'ציב 'ורי ,(םימעפ D^ רפאב העור : ג'כק ב'בב ןכו
 .[רפאב תולידגה תוירבדמה ןה וליא : ג"סד ה"פס
 iprato ט"יאלב] וטארפ ז"עלבו ,וחא אוה רפא 'יפ
 רואיה תפש לע ףוסב םשתו n [pratum" ר"לב

moe)ארהנ ףיג לע ארפאב היתי תאיושו ('ג ,'ב  
 י"רתבו ; ארהנ לע ארפאב היתיושו 'יא 'א י"רתב]
 תא ארתו .[ארהנ ףיג לע אימוג וגב היתיושו 'ב
 אתובית תי nem Cn יספ (CU ףוסה ךותב הביתה

 .[ונינפל N^ א"סכו] אימוג ונב א"ס ארפא וגב |

 איער תוהו י"רת ('ב /א'מ ישארב) וחאב הניערתו ןכו

 .[ןיער האוהו 'ב י"רת ; ןייערו 'א י"רת] אימוג וגב

 איה DN ה"יחא] .(אשד םוקמ י"לב הלמ ייפ ב'א)
 הרזגל הארנ רתוי לבא ונמשרש הלמ היהת זא י"ל

 .(העורז אל pos התארוהש פ"למ

super 353 ; 050 (י"לב ; « 7! פ"שלב *BN* 

  (drüberweg, drüberhinaus tםירוכיבד ב"פ 'ורי

 אוהש $37 השעו םישמח רפא ג'ע ד"פד א'לה
 ןועב אוהש רבד השעו ןיתיש רפא . . תרכהב

 .התימ  ^Bלע ומכ המעטו סחיה תלמ 'פו י"לב

2 

OBN — ןוסרקיפא 

 "b העיזה 732 אוהש ,^n ותוסקרפא 'ועטב כ'ג
 יקיתעה הטישפ 'גרתש עדו .ןוילעה דגב אוהש
 ^p .ז"פלו ,] י פר ק פ א ^G ה" ייטפוש) םינידס
 ה'כו וכמסיש המ לע םהל שי ןוילעה דגב אוהש
 53 לבא .'עה nbnni יתמשרש י"ל ןוותפ
 רשבב קובד C525 ם"במר) רצ קולח אוה ל"זרדב
 ק"מ "m :ו"לד ח"לה ח'פ 'יחספ 'ורימ הארנ ןכו
 ןריבעמה תומצע יטוקיל והזיא ד"ע פ"ד ה"לה א"פ
 א"ילה ve 'דהנס 'וריבו] םוקמל םוקממ ןיסירקיפאב

son Ty 23ייפש רחא ןינעב 'יפ י"שרו .[(ש"יע  
 [היתוסקרפאב [^b היתוסרקפאב :ד"כו :2/2 יוכרבל
 ותוסרקיפאו י"שריפ : ב"כ ק"מב ןכו ושאר לעש רדוס
 ושוריפל היאר איבהל שי הרואכלו .ו ש אר לעש
 ןוי ליפ bus ןיסרקיפא ריכזהש א"מ ט"כפ םילכמ
 bs" הרזננ איהש 5^ ןכו (םוילפ (yy שאר לש

auf dem Kopf, kopfüber, 6700000006, 0 

 תומוקמב 'יפו ושוריפמ רזח ומצעב י'שר תמאכ לבא
 הלמ םע םיכסמ הזו רדוס אוהו ת ר ו פ ע מ םירחא =

"wbייעו .'עה תלחתב ונבתכש ^3" " ^pן"רה  
 .[:ד'כ 'וכרבל

Popes *ס'ט  yvןיקטספא . 
 ןוילעה 3« ע"ל (* אוהו אָתקּופא) אָתּוקפא

 C2 ;Wipfel לקד לש רימא הליאשהבו =
ybראוצו תקרפמ "5,  (Hinterhaupt— Gelenk 

 'פבו (G3 הכוסד ק"פב שק יליבחד 'מגב אלקירד
 ש אר p^ (.ד'כ (DU םירמוא םימכחו 'מגב תלפמה
 לקד לש ראוצה א"פ .הברה תוירח וב שיש לקדה
 ה"יחא] .ןיקובד cep תוירחהו לקדה js ךתחנש

^en pbבתכש תאיג ץ"יר לש 'לה אוה ל"נ ןורחאה  
 ראוצ אוהו ילקידד אתוקפא bon ו"עד הכוס 'כלהב
 איהש or .ל"כע 'כו ppp הברה תוירח ובו ךתחנה
 איבה ביטהו תק רפמ המעטש ונבתכש 'יברע הלמ
 לקדה אצומ b^ 'כוסל י"שרו .'גרתמ היאר וניבר
 -das Heraus, Her לעפאב קפנ 'למ ורזגש הארנו

vorkommenדנבו ,(אבה ע"יע) ' ^anאתקפא  

"yיא לאומש) ותקרפמ רבשתו .[םש י"שריפ  
Om":א ו"ו י"כב ה"כ ה"יחא] .היתוקפ תרבתאו ' 

 י"שר  'יגל לבא .'נרתב ןוכנ לע ה'כו ב"ה ד"ל .'בו
 יסופדבו היתקרפ סרג 'ע י"כו היתוקרפא םש לאומש
 אתוקפא ליבקל 'ל 'ז 'רקיו י"רתב ה"כו היתוקפא 'עה

"nאקתפא 'ע כ'ג ). 

NIDDEN*לעפַא ןמ)  pemםשה לצאנ (ע"ייע)  
das Heraustragen, ^b] הזה טשפומה 

ee יקיול 'א י"רת (Glervorbringen — gebrachte 

 ;3^ יל יבדטב אצומ 'גרתו .אערז רב תוקפא 'ה
mm0 הימרי ; יל יח n amתוקפא , 



LENS I 

  wenלבא ופחנפ 'קלי ,ב"ה ,ו"ו י"כ ה"כ] אנינח רב = =
 ר"שהשב  ^s.הסטישלפד ןיִטיִטַמְגְרפ ינשל [יברב

  Handelsmann,סחנפ 'קליו ר"שהשו ,י"כב ה"כ
 [ןיטמגרפ ס'טב 'ופד רֶאשב לבא .ר"פדב ה"כו
 'א הנע ר"שהש] ןהמ דחא רמא הנידמל וסנכנש

 'קלי ; םהמ  meונא ןיחתופ םא [וריבחל 'א רמא
 תחאב  UNפ"טו סייגרפא ר"שהשו] איגרפא ןישוע

  5n[האייגרפא 'עה שארב 3/2 ,ד"ל ו"וי"כבו הייגרפא
 במדינה.   N/Dל"צו 'עה י"כ לכב ה"כ] הזיגרפא

 ,הנירמב [( הניגרפא ס"טב 'עה 'פדבו היזגרפא
 אלא  nnbי"פעו] לוז ןינע 'יפ .יתבש ינאו ךתבש

  ^b'חנפ 'קליה הנש הז  "anלוז ןישוע ונא בתכו
 ז"על ןושל רמול שיו .[הנידמב  15] "vesי"כב

[den Preis] verderben —depravare טאל אוהו ר"ב 

  schlechtmachenב"א) .[יריינרפד ס"טב 'יא 'פדבו

  ^p,(הרוחסב חויר טועימו לוז י"לב
 י"לב) סיִנְרְפַא*  (unverkiuflieh 2ר" תקיספ

^B סינרפא התיהו וריב איטמגרפ ועקת 
wp ותרומתב תמאכו הרכומל לכוי אלש י'לב 

 איטמקרפ ה"נשת זמרח"מ רמזמ יילהת 'קליב אוה ןכ
 .הוכומל לוכי היה אלו ודינ

 " oim'צמאה י"לב)  gpzrDXuovג יןפ0מי
 ר"לב  quos) flagellumהשדח יבוע

 ^ (Geissel, Peitsche 9שרחבד אתכסמ אתליכמ
 ורתיד ו'פס  nלע גרהיל אצוי ךל המ : יבהואל

 יתארקש לע ףרשיל אצוי ךל המ ינב תא יתלמש
 המ הצמה יתלכאש לע בלציל אצוי ךל המ הרותב
 'קליבו .בלולה תא יתלטנש לע לגרפאמ הקול ךל
 לוגרפב הקול 35 המ ב"לפ ר"קיובו לגרפ האמ "יגה

mw (י'כ "יגל) זעולו bx yi וניבר סרג ןכו 
— eordiglio וא cordella ט"יאלב אוהו] ולידרוג 

 [ המ "313^ רמזמ םילהת 'דמ לבא
 אצוי ךל  prbברח ייפ ודצב בתכנ ןו ג ארו פ ב

 רילבו סססק 'צמאה י"ל איהש הארנ ילו ,ןוריכו
  ^b furca'ימורו י"לב לגרפא תלמו .לזרב גלזמ

'p ב לגרפ 'עב', 25 "p תודרל טושו העוצר 
 ,ף"לא אלב ותביתכ

  TobNלעפמ לַעְפא  ^b bןושלב  *wbחוב
 יברע ןושלבו ^ (vorüber-wegziehen bב"רב

 תלכתהד ( nniדרפאו אתוילעמל ינתשאו +.ג'מ
 'וחנמב] אתוזח  ^Nיאנתשיאו . . היתוזח דרפיאו

 .[אתוילעמל  ^b'רעו פ"לב ה"יחא] .ןהיארמ לספנ
 .[ךלהו רבע : ומעט

 3/3( yxparx w (opus)& 6/0020 תורזגהו (* vov roe .ביינש רצ יב Yn ץערג ירדמ םידוהיה תורוק
 ןיתואנ יתלב 620% לימר לש ןוקיתה jn רעבאב המלש ר''רהומ יכחה ברה ws" םש

 .ךורע w3 "3 לש היזגרפא שממ והזו איצגרפא כ"כ

s LA 1 

  TTוי 4

TEN ENS ולר 

 רנכש הנש :םיששו םישמח לע cw 'ולכ ירבעב

 ךא םיתפש רבדו ראבל הברה מ'פו ,ופלחו ורבע
 .רוסחמל

 ףוליחב שרודו Unglück, Unheil 22! ע"לבל אָרְפֶא
 ג"פ 'וינעת יורי (ש"ב ת"א ךרדב תויתוא

 .e א (P998 ומא תגו ת והמ 4701 ב"ילהס
 תגות b^ ,הימא ינייעב ארפא אוה ןוירטמינ ןושיל
 ד"מקתת זמר יי ילשמ 'ליבו ;ארפא איה ש"ב תאב
 ש"ב ת"א ומא תגות ל"זו שוריפב s^ 'וחנתה סשב
 'ייע 'וריב ע"הק b" ןכו .הימא יניעב ארפא ,ארפא
 Now ינממ האילפו : ז"מק ף'זרהמל 'וריה אובמב
 ע"לב הלמהש הארנ יל לבא .ל"נה 'קליה לע ררוע

 .ןוגיו הער

 םשבו ךלמה רובש לש ומאל יטרפ (nw ארפיא*
 die Gepriesene y "X פ"ל אוה ללוכ

 זימרוה ארפיא(הנוגהו הבוט C52 פ"ל וא
 : ז"טק :na^ : ד"כ 'ינעת אכלמ רובשד הימיא
 ארפיא ^31 תומוקמ ינה לכב ' י"כבו : 'כ הדג ,'ח ב"ב
 "טיג 'פסות y" איה תועטו Cry תינעת סיר) ןימרוה

mí" A^רנכו .ארפיא ה"ד םש ב'בבו ןימרוה  
 םינטשה שארו הער חור הזש ןימרוהא 'עב ונחכוה

buבוט חור אוה זימרוה וא זימרוהאו ,םייסופ  
 המצע הנכמ יאדוב ארפיאו .םלצא ןוילע לילאו
 האנ המשו ער ךאלמ םשב אלו ןוילע לא םשב
 הלמה תארוה פ"לבש המשל האנ איהו הל
 בוטל רכז ארפיא םגו .(איירפא ע"ייע) חבשו הכרב
 םידוהיה ףדור היה אכלמ רובש הנב איה אלמליאש

wmתומוקממ הארנכ םימעפ המכ םדעב הניגה  
 ייפ זימרוה : 'זב כ"ג סרגש י"שרו .(' םיניוצמה
 תינעת) הל היה םידש יפוי ןח ארפיא תאז 523
 דוע "ייעו eb ארבתסמ אכפיאו Gm mox) ;םש
 ב'פק מ"ע ר"יש ןואגה ריעה הפיו .ל"נה תופסות
 הלעב «pe רובש יבא היה Hormisdas זימרוהש
 ,כ"'חמב העט ארפיא תלמ ןינעב לבא ,ארפיא לש

 0 י"לב היזגרפא =) הָאיִנְרְפַא

Gilligkeit, Geschüftslosigkeitא תקיספב  

 רמאמה טמשנ] (. ג"צק כ"ררספ) תרצע ינימשה םויבד

 ר"והומ םכחה ברה 'ייע ילומרכ "33 אצמנ לבא
 'דמב אצמנ ןכו םש YD הרעה רעבאב המלש
 בותכ [ב'פשת זמר om 'קליבו 'ב ,'ז ר"שהש
 בותכו (ה'כ 5/3 רבדמב) םכל היהת תרצע רמוא דחא
 ר"א ךיהלא b תרצע n re) "ירגר) רמוא רחא

(tיייעו  
 יתקיספב הלמה לי'צכו cm ריעב .

quסייגרפא םוקמבו  weלעב היגה וא 6רג 435 רישתשב  
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 Suizengel, Beschirmer) הסחמו ןיגמ ךאלמ 25?
 ןירוורפא 020 'קזחי) ביבס םירכ moy םישו יגרת
 (v3 aes ne םירעש לע םירכ םושל .רוחס רוחס
 םירמוש ןירּורפ ba ^b" ב"א) .ןירוורפא האנמל
 איה רשא vy qub שיא אביו אצי אלש םיפוצו
 'יפ יפל ןידורפא אלו ןירורפא ןכתת am^ רוצמב
 ש"ירב x1 mp י"כ 523 (news ה"יחא] .(הז
 ןוורורפיאו ןוורפיא s^ 'גרתה 'יסופדבו .'דב 'יסופדבו
 ,א'ח םימונרתה לש ןילימ רצואב ל"ירהמ 'יג יפל
 י"שרו ןורורפא W^ ינפל חנומש 'נרתב 35
 ונמשרש i nos" לע ןויכ ב'רו .ןורורפיא סרוג
 ybi .םיביצנה pm אבצמה ישנא י"לב המעטש
 םיפוצה םיכאלמ התארוהו איה 'מושרה'יסרפ הלמש
 טשאי אטסעפאדנעצ 'ייע) המחלמ תעב םירמושו
 דוע 'ייעו דיל aeb ,'ל ג"י םשו ,ב'ע -- טיפ ,ג"י
 Q5 ,ב"י ררעפסיוו : א"י ,'ד ^b; — ז"ט ,'א אנסאי
 םירמושו םישודק לא ונפי םהב ךשא תומוקמה םיברו
 'נרתה קיתעה עודמ תרוקב ןיע םישנ םאו .הלאה
 תובקעב ךלהש תואור וניניע זא םירכ תלמ הככ
 (^p תולייח ירש  םידיגנ םירכ ושריפש ל"זרד
 ןינרוט ולא cU 'חיתפ ר'כיא 'דמ bw (יקזחיל
 ןינריט םירעש לע םירכ א'פש זמר 'קזחיל 'קלי ןכו
 ןיכרמלפ :םירכ םש דועו ,Fürst] דסק —[

[Oberfeldherr ₪06.00 =[ןירוורפא םגו  Farvar 

 ריע לע םיפוצו םירוהטו םינוגה םישנא ירמוש םה
 םה םגו (טיכ .חיכ v2 אגפאי) ץוחמו תיבמ הירעשו
 ירמאמבו .היבשויו ריעה יביוא לומ המחלמ יכרעמ
 ינוימדש יתחכוה ב'צ sx םידשו םיכאלמה לע
 vw תעדו .ל"זרל םיעורי ןירוורפא ןינעב םייסרפה

 ,[ש"ייע ב"ר 'יפל רוקמ קפס ילב 'ב ,'ד 'קזחיל

 פ"למ וא Unterbalken )5 =: ?! פ"לב) אָזיִרְפַא
Dachbalken 7!טמשנ ןורחאה תואו ) 

 ^G 2/2( רצח 'מגב ןיפתושה 'פב ירושכד אתעבקו

"bה"יחא] .אתפלב ד"מל 'עב אזירפא  penייפ  
 ,הרקיתה תורוק םהילע nnb םינכומ םישרק ןהש
 ךרוא לכ ינפ לע בעו ךורא ץע י"שריפ הזל בורקו
 פ'ל הלמהו 'כו ,תורוק ישאר וילע חינהל לתוכה
 Balkenhut, Capit) ירושכ ןינעבו .יתמשרשכ

 .[אתפל ע"ייע

 ein sehr 21000708 Kraut עי ,.געל פ"לב) אָתְזְרְפַא"

 -Johannis (ע"ייע) אתפזרא ומכ וא

pa (krautאמיא תיעביאו :ז"מ  DDימנ תומה  

 n" ןיבשע אהו .'כ ב"ב ,יריפ ונייהד אתזרפאב

 ןכ ארקנ דואמ רמ בשע D" .אתזרפאב ? ותמהבל

NDIYDN — יִטיִדּורְפא 

"D TMPNה"כ)  p'53י"לבו  'Agpolicrר"לבו  
sem Aphroditeהארקנה הבחא לש הלילאה  

 ן  Venusדימ) םימלצה לכ 'פב ז"עב (בכוכ םש ןכו :
p»ה'פתת זמר האר ) "iemץחרמב ץחור התא המ  

 י"לב b"  ב"א) ,איה Up DU "b ,יטידורפא לש =

 תחלצמ איהו םימלצה רפסמב תדבענ המז תשא
 (Gu בכוכ םשב ותוא וארק םיימורהו םיאושנה
 אינאלאטימה תעדל טלוש הז הבקנ לילא ה"יחא]
 ןכו .תואצחרמכ דבענ ןכ לע יכ (' men םימה לע
 הרצובב הוה ל"בשר : ח"לד ח"פס תיעיבש 'וריב 'יא
 [יטידורפא ל"צ] יטידרופא אדהל ןי פ לז מ ןותמח
 התרוצו הגונ ארקנה בככה max ןכ הארקנ סנו .'כו
 יטידורפא : םש ז"על ם"במרה b" לש ל"זו O איה
 ארקנה הגונ םש בותכ ןכו הגונ ארקנה בככה םש
 םיארקנה םימלצה ירפסב ]1,5 |J =] ארהזלא יברעב
 היהו יטידורפא ]35 = םיסאלט] 'יפאלט יברעב
 .[סולקרפ 'ע mp 'ייעו — ,הגונ nv ץחרמה ותואב

auffallend, sonder- xoxo oc) סּוסְכּודַרָפִא ^7€CDI 

(Garפוסכדרפ ע"ייע ), [ה"יחא 
ymאיהו הלמה רוקמ גיצהל ב"ר חכש םשד  

 רמוא קחצי 'ר ןכל ?ce חא הקברלו p" ר"דמב
 ר"במ ןייצ וניברו ,'כו [פוסכודרפא ל"צ] סיכודרופא
 סוכודרפ םש w^ ונינפלו סוסכודופ (ס"פ) א"ספ
 ר"תורב ה"כו ט"ק זמר שיר הרש ייח 'קלי ואיבה ןכו
 [y' םשב סרג םש כ"'מבו ימענ בשתו 'פ ד"פר
 כ"מב ןקתל שי ןכו סוסכודרפ ל"צו םיסכודרפ
 ןוכנ לע סרג ו"עק reb אראו pow" .ס'פ ר"בל

 .|סוסכדרפ

 יכ ןוכנה לבא ןינעה יפל vv וניבר) גְנַהְרַפא
Magistratsperson, yer» פ"ל wm 

^b) ודבע רכומהד 'מגב טג חלושה 'פב (Richter 
CY ==לבא חפונה ךכ י"כב] גנהרפאל [ודבע רכומה]  

 איבה 'טסקוב Cnm ןוכנ הז nx ךנהרפא ו"ו י"כב
 N^ 'יטיגבו ! גהנרפא תעטומ אסריג ונינו םשב
 שיש יוג רמולכ הלילע 'יפ .תוריחל אצי יוג [גנהרפ
 : גנהרפ י"שריפ ןכו ה"יחא] .לארשי לע הלילע ול

pubופסות "יעו תולילע םשו ' ^wםש  
 פ"לב הלמה (p^ .ושוריפ לע וגישהש רכומה ה"ד
 תרבהו רדגנהרפ(א) msn המת הביתכו .טפוש
 yy .תויסרפ תולמב mas הלאכו הטמשנ רד
 ,דרארקשג תחת ארקשג רדנזיא תחת אדגזיא

 ,[ראכוס תחת אכרס

 000 י"למ ב"ר תעדל) ןיִרווְרַפא

Wache, Besatzungפ"ל אוה יתעדלו  

(iיטידורפא תראותמ תאז רובעבו  SUTAoux, moVvia, Aunev(a.הזכ  myקילבמיס רעציירק  vmא'ער . 
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 םיזוואו םיבלכו הלמראתנש השאה קרפ תובותכד
 םינכומ םירבד 'ימור 'לב 'יפ תוסוטרפאו םילוגנרתו
 ד"ע ויכד bn 3'p" 'בותכ 'וריב ה"יחא] ,(המחלמל

"an ^Nםוקרכ והז יא  . . pusתוילשלשו ןיגוד  
 תא ןיפיקמ תוטוטרפאו ןילגנרתו םיזוואו םילבכו
 'יטינ 'וריב יא ןוכנ omm איה תעטומ a^ ריעה

ysד"לה  avemםיבלכו תוילשלשו ןיגוז ןוגכ  pmi 
 פרג ןכו ריעה תא ןיפיקמה תויטרטסיאו ןילוגנרתו
 הנוכנ פוטוטרפא 'יגה םא התעמו ,םוקרכ 'עב וניבר
 לייחה ישנא המעטו יתמשושכ iv^ הלמה זא
 ^31 םאו המחלמב הנושאר הכרעמב םידמועש
 המחלמ ילעב כ"ג ;myb[ecoxciórn —[ תויטרטסיא

yy»ומשש רחאמ : רמאמה רועישו (טויטרטסא  
 ועימשיש לזרב לש תואלשלשו ןיגוז ריעה תוביבס
 םיבלכ ביבס ומשש וא םהילע שיא ץורישכ לוק
 תאצל םדא ןב אובב וקעזיש םילוגנרתו םיזוואו
 תולופפ םוקרכ 'ושבכש ריעב תונחכ לכ ךכליה הצוח
 (מיפו mp יייע) חורבלו םהמ טומשל pois ןניאד

iwותסריגבו ושוריפב העמ ]. 

 ques ייפ 2: 5/2! 4/2! פילב 0( אָייַרְפַא
Afri גשיה פ"לב' G;Heil dir! wohl dir! 
Segen, !מעל S2! שדחה פ"לב ןכו' áfina 

  (Lobpreisungאיירפא היל ובה <.ט'יק) מ"ב ףוסב
 שיקל שירל  neos pim ^b:ומילשהל ל"נ] יסרפ

 ,וחכ רשיי [ןנברד אנשלבו  swוליח « yy.(רשיַא
 אייופא א"פ  wbןושלמ ותכרב :שיקל

 ובריו ורפי 'מולכ ,ףסוי תרופ 3 ('כ יט'מ יושארב)
 יינל ה"כ ה"יחא] .ותומכ לארשיב םינובנו םימכח
 לבא ק"העב ה"כו ורזיפו 'ציניוו ר"פד לש תיתימא

 םישדח 'יסופרב  ^wתחת  N'D ^an N'bטקנ ןכו
  ponמ"עב  aepכ'או  psהנושאר 'ריג ןיב שרפה

 ךרצוה ןכ לע רשא םירחא םירפס ןיבו  manoא"ס
now םלוא לודג שרפה ןיא כ"נ הזב לבא ,איירופיא 

 ינשד עדו .א"פ אלו א"פ 'יגהרקיעש הכרד הרות
 פ"ע םיקייודמו דחאכ םיבוט וניבר לש וישוריפ
 יארפא תלמש ,יתמשרש תיסופה הלמה תארוה

pnm (גו" won ירבדכ pin C (ירפ וא) פ"לב המעט 
 ס"מ ק"העו 'שמא 'פדב  py» sw'יא ב"נש

 ןוכנל  pinתוכיתו .,חכשו הכרב המעט םגו
 'שלב"  epoוניבר ךא ינש 'יפל כ'ג תוכייש

 ישלמ הלמה תרזג ולש ךפונ ףיסוה ומצע תעדמ
 .'כו תרופ ןב ! "bםיכסמ ינשה  ^p Dyאבוה ח'ר

 תצבוקמ הטשב  omל"רל איירופיא היל ובה  "pהכרכ

NUOBN — NhIOEN חלר 

 SUD 'יגב ןכ וניבר ואיבה 'ב ףזרא 'עבו 53

 ^35 .אפיזרה w/o] ל"צ] (א'פ) םש my איבהו
 לבא ופיזרה W^ . טיל ייחספו) אתפזרה p לש תיתימא

 "פ :םש 'עב 'יפו ,(וניבר ייגכ אתפיזרה 'ב ימ י"כב

 [pilatro ורטאליפ ז'עלב ומשו אתפזוא אוה
nnm [Johanniskrautאפיזרה  ^sעב ךורעה 'פדב ' 

 פרגש ב'ה י'כב ה"כ תמאבו ,איפדרה ^30 ףזרא
 ל"צו ףורדה : ה"נ 'יחספ ס"דב פ"א י"כבו ,איפדרא
 ףודרה ro דצ 'יחספל ח'ר 'יפ הושה ןכו ףודרה
 איפדוא וא איפדרה היהתו ,אפיזוה תלמ םע

monיפרפ " Bohnenkapper ,3U92)|חמצ  "bדע  
 ,ותורירמ ךותמ ולכואל ןילוכי תויחה ןיאו דואמ
 ,ה"יא םשל יעיגהב יתעד רוע mms ףזרא ןינעבו
 אתורפא 'יגה אתזרפא תחת היגה אראל יד ד"רו
 ד"רו ,אוה הגשמו pyrethrum ר"לב ושרפל הצורו
 וירבדב ךחירטמ יניאו איבה לבה אוה םג םימופ יד

 .ןידכ אל

 ,ט'יב דלונש חורפא : הציב Vogeb) ַחורפָא"
 ב'פ 'ציב 'וריבו ,םיחורפא םש ץובקהו
NON QUTר"ב הליאשהבו .אייחורפא תינמ  Yos 

 ,הציב וישכעו חורפא לומתא

 ,חרפ ע"ייע "^iy m ג"פ 'טוס aw" יחרפא*

 909% y^ ישלב pirata 52) POSTEN סע
'b vp" Geerüuberלכ םתעטנו  

yyלכאמ  G'25)םיטסילה ינפמ ךרדב ינא ארייתמ  
 תוינא ידדוש ימורו י"לב p^ .ןיטריפא ינפמ םיבו
 p^ כ"מ 'עבו ןיטרופא m^ ונינפלו ה"יחא] .םיב
 ופילחהב ול העריא וז תועטו .םי למנ לע ןיבשויה
 זמר wp" 'קליבו Hafen, portus» ר"ל םע הלמה
 pn ינלזג b^ ב"נו .ןיטרפא ינפמ 'יגה ו"טרת

yןוטריפ ]. 

 תדגאב Diener) 0ח007% י"לב) םיִטיִריִּפא*
 חלש יד 3n לא ה"ד ה"פ לאומש

 ולשמ סיטיריפא ןבואר S/N (ח'כ ייג לאינד) היכאלמ
 ץוביקח N^ הלעא mos 'b" ש"הש 'מבו .היה
 כ'מבו תרשמו חילש י"לב 'יפ .ויה ולשמ ןיטירפ

ovאריפש ה"ציר שרפמה לש 'יפ לבא כ'חמב העט  
 דחוימ חילש [סיטיריפא ל"צ] סוטיריפא ראב ריפש
 imperitus ושריפ .טסקוב 'כחהו .'כו היה ולש

 .קד אלו 0

 -Zurüstung appara ר"ל אוה ב"רל) תוסּוטְרָּפַא גג

 tus 000976, 'טוטרפא ומכ ד"עפלו
in der Schlacht 9671570םירחא תומוקמב דועו אובמב ונחכוה רבכו .ל"כע | יורי (ל 0ז60עת\המתסז  

 םייסרפה לצא תאזח הלמה הלגרוה םויה םג יכ vm תא ריעה אשינאק סארג ריעמ יועל sov cmo ידירי רמו ('

 .ונילצא Dravo ! ומכ חבשה תארוהב
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 Tragsessel 0005009 "o5 ןוירפא מ"לב) ןּויִרָפֶא

(für die Brautןינעל ןכו 'מגב הטוסד ק"פב  
 ןידקרמ םירמו ןרהאו ןוירפאב הבישוה 627 הבוטה
 .[ה"סק זמר 'יר תומש 'קליו א"פ ר"ש ה"כו] הינפל

men "bמ"לב ב"א) .תולכ]ןהב תואשונש  jew 
 «pub ^p vb (יט י'ג שיחש) ךלמה הל השע
 וקדצו ה"יחא] ,(תובושח םישנ וב םיאשונש אסכ

 לש תוטמל ל"זר ושמתשנ וז הלמבש וניבר ירבד
 היהש ךלמל ry ז"יד א"פ הטוס 'ורי y" תולכ
 .'כו ןוירפאב ןועטל סוכרפיא אבו ונב תא אישמ
 ותנידמל ךליל שקיבו השא אשנש ךלמל כ"פ "מש
 ךלמ תבל כ"פ ר'דמב .'כו  ןוירפאב הבישוה
 .ט"מ 'טוס .ןוירפאב בשיל הפוחל סנכיל המשקתנש

  onnךותב (ןויריפאב) ןוירפאב הלכה אצת אלש =
 הארב sow ןוירפא וארק המל i^e ר"דמב .ריעה
 שירו .הליכ 'עו אירופ ע"ייע .היברו הירפל אלא
 ןוירפא b^ 'ט 'גר"שהש .ןויריפא 'יא ר"תקיספל כ"פ
 ב"פ 'בותכ 'וריו eópnua תינוי הלמ איהו אמוירפ
 ףיסומב ע"ייע אמוירופ ןירמא ןיכהד ןינבר ,ו"כד
 Kleid, Traeht oópnpo0) קד ליעמ םש e^ ךורעה
 ןירפיירפ 'עב : m'y מ"ב איבה וניברו amm ןוכנ יתלבו
 איהש נ"לו .םש מ"ב י"שרכ ה"כו ,השריפו הלמ ךה
 אמוירפ DJ ףדרנה םש אוהו ןורטיירפ תחת ס"ט
 C טימ הטוס) תיריפיפ ןינעב ,606-קסי = "לבו
 :" ז"ע תינשנ ןכו .הלעמל ע"ייע  תירייפיפאו
 ס"למ איהו אירופ ^ ,'ד ר"שהש 'דמו : "י 'בותכ
 'מ 'ג הישב וקיתעה םינקז yr qme ע"ייעו אָיְרּופ
 ,'ז יומחלמ מ"ב 'פסויב (y" ףסק6א תלמב ןוירפא
 'ינעזעג 'כחהו 0606, fero 'מורו bb wa Cn" י'ה
 ,/* VA "ברע הלמל ושיקה sob y סוריוסתב

 .[איה תועטו

DD3*"5N .n295N*סכפרא ע"ייע . 

Stadtprüfect, Éczpyoc י"לב N24BN — סּוכְרַפא 
bw (ag os סּוכְרַפיִא= = Stadthalter 

 :'ו) תועובשר ג"רב הז לש וכרפאמ הלעמל הז
 ךלמל המוד רבדה המל ,(ד'ע בילד em יועובש יורי
 ,6. ג'ק) םיחספ יברעד ג'רב סנכנ םוכרפאו אצוי
 ןיכורקב ויהש סוכרפאו ךלמל es השענ ח"פ ר"בב

a7]עב םג ' ym wemרקיעה ה'כו ןיכרק  ^B) 
 "יא .ז"טפר ר"קיוב לבא carmuca בצ תלגע ר"לב
 ר"להקב ה'כו ןינורקב : ר'בבו ןיכורק (yy ןורקב
 ןישקבמ vm ^w yo םשו .היהש המ 'פ "5^
 ונימוד ר"בבו -- ןיגימוד ךלמל רמול הנידמה ינב
 p" י"שרל סחוימה שוריפו -- ונימוד yi ה"כו
 ל"צ קפס ילבו חבש b" ר"להקל כ'מ i הרי ש
 pom wean ןכו ,הריש י"לב p^ (ע"ייע) ןונמוה

2 (00 PDURN — i 
0 jj 3 
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 ד"בארו .ח"רמ וחקלנ ךוועה תואחסונו ישוריפ בור יכ |

 ןכ ןועמש b" איירפיא היל ובה b^ (םש מ"טשב)
 םושמ איירפיאו רמא הפי יכ וחבש ול un שיקל

 ונייהו ןושל לע לפונ ןושלש bs s'y םיירפא
 םושמ רמאש ארפס םירפא םשל איירפיא רבחל

 ל"רל 'כו ובה an^ רקיעו ew 'רכ הכלה ל"ר -
 ד"בארו ח"רו וניבר ייגכ שיקל ןב ןועמש 'רל וא
 ף'לא mw םלשה ןיסחויב 'מגה ןויצמ הארנ ןכו
 :םש ל"זו 'שמא .יפדל א'עס א"סדו א"ער ז"יק רצ
 היירופא אכלמ רובש pw רמאש המ ךורכ 'ר 'יפו
 om ול הדוה אלש יאנגל אוה ל"רל היל ובה
 ,כ"ע 'כו ל"רל ולש רפאה ונת רמא םירפא ומשש

 היהש אכלמ רובש ןכ oes וחבשלש העמ כ"חמבו |
 לכ לע לנא (םש מ"בל 'פסותו ייישר יייע) םינידב יקב

 א"הב היירופא היה ךורב 'ר 'יגש הזמ עמשנ םינפ
 ל'יו (יעה שארב) היירפא ר"פד 'עב ה"כו ,הפוסב
 ולש חבשו הכרב b^ היירפאו אוה Quan ייוניכש
 .היירפא רתסנ ףוגה ייוניכבו י רפ א "יסרפ הלמכ
 .ןו עמ ש b» הייטמנ ןיירפא תרחא 'יג 'יא 'מגבו
 פ"ל ומותו ומצעב אוהש 'נוכנ רֶתַויה ןייופא "גו
 mmn חבשו הכרב b^ 02[ 888 ןיִרְפַא
 DU מ"ע y" הנוגה יתלב ןועמש »5 'יג לבא
 םלוש לאומש 'ר םש ןיסחויה רפסב ריעה הפיו

5mילב םירמוא ןירפא יכ תמאה ה"כו ש"ש רמא :  
 י"שרו .כ"ע לבקתמו האנ רבד רמואש ימ לע סרפ
 םש ןיסחויב ךורב 'ר 'יפ ןכו ונלש ןח ןיירפא 'יפ

amsבורקו .כ"ע ןח ןושל  Pee mbע"ייע ארפיא  
 .[ארטפא 'עבו םש ונשוריפ 'ייעו

Sommer-Baum- 57:094. 3 (==אייִרּופָא NBN 
  3'yb "33 (früchteםיאדוד אצמיו (ב'ע)

 איירופא ינימ לכ רוכיב תעשב ריצקה תעשב ךלה
 המכ ךדמלל רקפומ אוהש הממ אלא איבה אלו
 אט"ורפ תוריפ איירופא b onn^ ןמ ןירומש ויה
 'בו 'א ^Y י"כב ה"כ) Baumfrueht frutto] ט"יאלב]
 ר"ב "5 ,אטיורפ 3n י"כב לבא ג'גו ד"ל י"כו
 םלוכבו אטייורפ 'עה 'פדבו אטירפ ק"הע ,אטירפא
 ןירמשנה תוריפ ינימ לכ י"לב p^ ב'א) .[אטורפ ל"צ
 ה"יחא] .(םינאתו םיבנעו םישובח ןוגכ הכר הפילקב
 א"עפ ר"בבו .'ירופיא ט"כק זמר "s 'קליה "גו
 (יז יויל בויא) ויניע קידצמ ערגי אל שרדב "א
 זמר 5D אציו 'קליבו) אירופד יהוניע רמאד שניאכ
 (רסח ו"פר ר'מבו כ"קתת זמר ו"ל בויא 'קליו ו"כק
 יהוניע ל"צו 'טמשנ No תואו ירפה תיארמ רמולכ
 בתכו יהיריפק והייניע סרג לאומש 'דמבו ,אירופאד
 ינאו כ"ע ושוריפ יתאצמ אלו א"ע ר'בל כ'מ לעב
 ,ירפ אקח י'לב ומעטש יהיפרק ל"צש ויתאצמ

 .[ונאזנול מ"רל תכרעמב אירופא 'עב דוע ^35
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 איִּבָמּורְפִא * — םּוכְרַפָא

 ומחנד אתקיפפ שירכו .[ךלש איכרפיא וז ךתדלומ
 wn) זימרס ביפ תור יקליו ban vmm ירמבו :ג"כק)

 , . [ךלש] ז'ע וז ^G /2 תור) ךמאו ךיבא יבזעתו
yimשירב ונדמליבו .[ךלש] איכרפא וז ךתדלומ  

 ר"פר] ךל x2 יניס רבדמב השמ לא 'ה רבדיו
 וז יאב ! הכותכ ךל בותכ תועטב ב"הו ו"ו י"כו
 שדוחב המכב שדוח הז יאב הנש וז יאב העובש
 יכו ןאכ רפחש ל"צו ה"י'חא] .איכרפא וז יאב
 רבדמב שיר 'וחנתמ הארנכ אוה עיטק רמאמו
 לכ לע yi" א"פסו א"פר ר"מב 'ייעו : ב'מר רצ
 רמוג תפי ינב .[איטפא 'עב יתוויעהש המ הז

sem ommדע רמולכ 'כו 54[  mb53  
 )3 ,^ יישארבל 5m 'א) י"רת pes] ע"ייע ןינעה

cuיהיו 'פ ר"תור שירב ה"יחא] ,ןוהתויכרפא  

 םוקמ לכ יול ר"א ימיב יהיו 'פ ר"תסא "ירבו ימיב
 ,איכרפיא הנידמ הנידמ ריע ,ריע הדש אצומ התאש
 הנידמ ('ד ?ee rpm םילשורי ךותב ריעה ךותב רובע
 ב"מד ב'פ ז'ע 'ורי + ג'יד ט"פ 'וכרב v^ .איכרפא

vyאיכרפיאב טלוש וניאו תחא איכרפיאב טלוש  
mnsד"יתת זמר ןנחתאו 'קליב איכרפה 'יא םגו  

 .סוכרפה ע"ייע 'כו איכרפה לע בשוי סוכרפיא
 ויכרפא עבש תוערה םילכש עבש ט"פפ ר'ב ץובקהו
 אלהו ימיב יהיו 'פ שירב ר'תסא 'מבו ךב תודרומ
 . . . םלועב ןה תויכרפא םיתשו םישמחו םיתאמ

 .[יכו השק התיהש תויכרפא שי אלא םשו

 לש ילכרפא .ה"מ תבש (Traubenkamm) לכרפא*
nyילואו ימ י"כב 515155 וניצנוש 'פדבו  

 פ"א י"כב לבא לכרפ 'עבוניבר ונייצ אל הז רובעב
^Rםיבנע יליכרסו  D6: רימ תבש  'y "yiלכרפ . 

 TP םּורָיְביִּפֶא סירוכיפא היגהל ל"נ) סירוכרפא*
 Epicaerus) '170006 הארקנש הדוהיב

 ונוא y3' ןויצה יתגצה 325 .ו"מ ד"פ 'יטינ 'ורי
 םשב סוויקפא 'עב יתרכזהש ריעה איהש 5

comדנאלער  "nero oenלכא תאזה העדה דננכ  
 ועו וילע דיגיו py הז םש ל"ג "טיג 'וריב ןאכ
 שוביש קפס ילכ אוהו םש 'יטיג ימלשוריב סירטנא
 וללמ רורב יתפש תעדש היארו סירטפיטנא תחת
 חדוהי ירע ןיב ריכזה א"סת דצ דנאלער 'כחה ירהש

 ,דחיב סירוכיפאו סירטפיטנא

 ןסר 000% "נוי 'שלב ,איבמורפ =) איּבְמּורְפַא*
(Gllfterד"פ מ"ב םילכ אתפסות  

 איבמורפא האשעש תלשלש . . הרוהט איבמורפא
 ,תפסונ עצמאב ם"ימו ע"ייע איכמורפ ומכ 'יפ .האמט

E. .א einer assyrischen) N'2DDD?BN *יאָיִבְסְרָפָא 

  zwischen Medien undר 01א6ז80081%

  (CPersien: Parütaka — kene'ט ,'ד ;'ז ,'ה ארזעב
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 מר

 וינפל .רמול n'b ושקב ב"עקתת זמר ףוס תלהק
 א"סרזמר ייעשי 'קליש יתאצמ ןמז רחאלו הריש
 ןינורקב pau ויהש . .יתנקתש ומכ סרג ןכ תמאב

o]ןיכורקב ] vmךלמל רמול ןישקבמ הנידמה ינב  
 ךלמ +ייל יוחגת) יתקחב םא ףוסב ונדמליבו .[ןו גמיה
 יכרצ םוכופאל קיפסמ n^ ולש םוכופא חלשש
 ןיקיפסמ ןהו יתחלש ןיכרפא ה"בקה רמא הנידמ ינב
 ןוכרפא "יא 'עה יפופדב ה"יחא] .ןנעו ,ראב ,ןמ ןהל
 y" ה"כו ץובקה אוהש ןי כר פ א ל'צו יתחלש
 'ועובשו .ןיכרפיא'בו םיכלמ 'ב ד"ע ב"לד א"פ 'ועובש
 ןיכרפא כ'ק . . ןוי וז הלודנ ד"מפ ר"ב .יכרפא :'ו
 ר"קיובו ,( סוליטרטסיא ע"ייע) ןיטילטרטסא כ'ק
 העבשו םיהשעו ןיכרפא דחאו םיעבשו האמ R^ ג'יפ
 איסכודמ ארייתמ התא ןיאו ח"עפ ר"ב .ןיטילמרטסא

qm[יליטרטפא ל"צ] (יטלרטפא) ןמו איכרפא  
y^pסוכרפיא דיחיהו ,דוע ןמסנ םשו ,סוליטרטסיא  

 ח"פ 'מוי 'ורי ,ד'ע ו"טד ז"טפ תבש v" ,אכרפיאו
 ןהלש סוכרפיאלו ד"ע ד"לד ר"פ םירדנ v + ה"מד
 יע ליעל y yy r^ sep 'טוס 'ורי . . רניד 'נ
 ms sein ולש סוכרפאל רמא ד"פ 03 .ןוירפא
 םויה ו"טפ םשו .(אמטיז ע"ייע) ויתחת sns םנכהו
 סומוק רחמל (signatus) ןגס רחמל סוכרפא אוה
 סוכרפיאד אילטו אוה , . א"יפ ר'ב . . טוידרס רחמל
 ןייע 'כו אילטל סוכרפיא רמא , . היוליע ןימייק
 ר"שהש "5 Dv תצקב ז"ט זמר 'ישארב 'קליב
 | אכרפיאל היל ןיחווצ ןוניה ןמת mer המ 'פ ,'ד ,'ז
 לאיגר) ךתיבזבנ שרד רמאמה לעב 'כו ךאתזבזובנ

(n12 תבכרומ הלמ איהש ל'נו יי iיוניכ אוהש  
 סואיגיזעג y" המודכו רצנדכובנ ןדארזוכנ תומשל
 הנוממ פ"לב אוה ןבזבו ו"לתת דצ ב"ח םוריוסית
 יתיארו" 'פ 3^ m/ ר"להק — ,ע"ייע סכמה לע
 שיב איכרפיא ס"ט ג"פר ר'תורבו שיב אכרפיא
 איכרפיא חכשמ תא 'ט 'להק 'ליבו אכרפיא ל'צו
 יעבו סוגיטרטסא 'עבו-- .אכרפיא ל'צו 'כו שיאב
 y3' ותביתכ דגנ ד"ויב סוכרפיא וניבר בתכ סכוד
 םינויצמ הארנכ תונוכנ ןה תואסרינ ne^ ונלש
 תוינוי תובית יתש cy דחא הנקב תולועו ל"נה
 איכרפא "יפו ריעה רש י"לב b^ ב'א) .ךרעה שירב
 ה"יחא] .(המצע הנידמה]ןכ הארקנ םגוהנידמ תלשממ

"yר"ב לש סכרפא .אבה  T'bסכפרא תחת ס"ט  
 .[ןלהל ע"ייע (איסוכרפא (nnm איסוכפראו ,ע"ייע

 von einem 35906 י"לב אָיִכְרפיִא ס"לכ) איִכְרּפֶא
verwalteteףיבב  

 שטילפ ךיבא תיכמו ךתדלוממו ךצראמ 35 15 "וכ
(Eparchen Provinz 

 | ה"יחא] .ךלש איכרפא וז [ךצראמ 35 35 pm ר'א]
 | ךלש איכרפא וז ךל 35 pm ר"א 'יא ה"נפ 123
 | ץרא זעוב ןעיו 'פ . Y'a ךצראמ תבית הרסחו



n5 

 | .גיכ (n7 ותוא ןיריכמ ןניא םא 'פד ג"רבו .ברע
 .אמסרפא ןמש ץע ,אסא סדה Ct זמר א"מ ny יקלי |

 'ב הנוקה ךמסד 'מגב הניפסה תא רכומה 'פבו
 ע"פדשבו vem י"כ [ib au" 6 יפ «y תונליא
 'מגב .ןידימעמ ןיא 'פבו .[פ"ט now ^ ךמסד
 ןילולצ םימו ןשי ןיי  תיתנולא 605 ז'ע) ץמוחהד
 (.ט'ק ידהנס) םודס ישנאד 'מגב קלחבו .ןומסרפאו
 ןומסרפא ןלצא ןיריקפמו neo ילעבב ןהיניע ןינתונ
 תא ןירתוחו ןיאב ברעלו ןהיזנג תיבל ותוא ןיחינמו
 (ו"ט (ron nn 'אנש בלככ ןיחירמ vm ןהיתב
 ש"מ 'וריבו] ריע ובבוסיו בלככ ומהי ברעל ובושי
 'כו ןומסלבופאב ןימשור vn ^s T» DOT ה"פ
 תחת De" ז"כ ונינפל] ח"כפ «vu .[ע"ייע
 םדאה תער הכר [א"כפ תועטב 'יא י"כ 'יג לש ח"כ
 [ןומסלפופא ל"צו] ןומיסיליפופא איבמ היה : ץראב
 joe "b mmm [חירמו) הלילב אבו ןכאב ףשו
 ביתכדכ ומש ףטק ולש ןליאו ירצ אוה ןומסרפא
 ףעש 'גרתו ,טולו ירצו תאכנ ה"כ יזיל  תישארב)
 Jn הרג תופסות y" .'ו יותירכ) ןנירמאו סוטלו ףטקו

 ףטונה se אלא וניא ירצ ('א ףטק יעו ףטק היד
 םאו ףע אוהש ףטק לש ףרש 'מולכ ףוטקה יצעמ
 רנה אבו ףע דימ קחורמש פ"עא רנה דגנכ ודימעמ

pomוכ , N^"אצוי ונממש םינפג ןימ םימרכ  
 לע ןורחאה ושוריפב יאק וניכר ה"יחא] .ןומסרפא

qvxתבש  yr»ינפמ רמ אמיל אנשיל םש  
 .ב"קפ 'ב רפס א'ח םואינילפב ןייועיו ףע אוהש
 דראהקרוב 'כחה רפסש הממ ל'ג 'כו א"י לש רואיבו
 הירבטב ןומסרפא ץעש (ד"סקתד איריסב ויעסמב)
 yy םינפג ילעל  םימוד וילעו ךומנ חיש אוה
 ,ח"מק TX א'ח 'ד ךרכ תוינומדקב רעללימנעזאר

vw"ומכ לודג ןליא אוהש ןומסרפ יצע ןימ  y» 
 yr שרפל ל'גה ב"בו ה"ר "שה תגוכ הזו םינומיר
 .'מסרפאב ^E) יאימ ייעשי) הטש זרא לצא רכזנה ןמש
 m3 לש ןומסרפא Yo 'וכרכב הלמה דוע האצמנו
 אמסרפא :'ה 'ותירכ Dp ma לש ןומסרפא יבר
 Yb 'ילקש 'וריו y ב'כד m'b הטוס v^ ,איכד
 ןומסלפא 'יג דוע 'אצמנו .וחשמ ןומסרפאב ג"ע ט"מד
 ייג ןוכנ by ז"טפר ר"קיוב W^ הז nnm ע"ייע
 bs" הקתענ "מרא וז non ב"א) .[ןומסרפא
 הלממ הקתענ ינפררה הלמ ןכו ש"יע ןומסלבופוא

^avהקתענ לאינד ימיב רבכו (080%%י1) ינפדודור  
 ןירתנספ sip ue, n n2] 585[ הכבש תולמ םירשכל

wwnnoיומחלמה לע  

| 

 תעדל ארקנש ידמו סרפ יוהב רושא Dp םש |
 ,ריערתת יע"רתת יזיט) אבארטש ; Up) ' טאדארעה

Cn2 סונאיררא  (onילפ (ד'ל יט"י) פוראדאיד - 
 100 11000 םשב 675 יו"פ) םואינ

Paraetaceni. 

 אָמְסרופַאס"ל ןומסלפא=אמסרפא= ןּומְסְרֶא
Galsamבלחר) 'מגב ןיקילדמ המב 'פב  

 תבש) [הפרש ןמשב ןיקילדמ ןיאד ל"צ] (' (לשובמ
 'יא ונינפל] ןומסרפאד החשמב טשקיא ליז +.ויכ
 [םימרכ] C יטיל יימיי) םיבגילו םימרכל [אמסרפא
 ידג ןיעמ ןומסרפא epos" ולא Ct ףסוי בר ינת
 אמלופמ ןוזלח ןידצ ולא cip ,(* אתמר דעו
 pw תבשבו :ה"כ הציב .'פ 'וריעב ה"כו] C רוצד

^sל'צו רוצד אמלצמ 'מ י"כבו רוצ לש תומלוסמ  
 [א'נר זמר םיכלמ sm 'קליב «n רוצד אמלוסמ
 ל"צו אוה D'Y תפיח ביתכ 'עבו] ('הפיח דעו
 אתפסותבו םש 'קליב ה"כו 'ד ןוזלח 'עב ה"כו הפיח

mb»אל 'מגב השא המב 'פבו .[ד"יפ ר"משבו ו"פ  
C30) mew sunג ייעשי) .הנסכעת םהילגרבו ', 

(neתוליטמ ויהש . ,  n'a]ייעשי 'קליבו 'מ י"כב  
 ןומסרפאו רומ [תוליטמש תבש 'פדבו YD זמר
 ןישועד (Con ןילות רמוא א'ר 'פבו .ןהילענמב
 ומכ ל"צו [^p (תיטנלא) 6 77( [תבשב] ןילמוניי
 ג"הבבו .'ל ז"עב ה'כו .ה'סק ס"ד ,ימ י"כב "אש
 ןשי ןילולצ םימ [תיתנולא ,י"כ י"שרו ף"ירבו
 )5/5 x2») ien םהל רמאד ג"סבו .ןומסרפאו
 eo דודמאש דע ןתמה ל"א ןומסרפא דודמל אב
 הרעה ,ג"נ 'מוי p^1 'ייע י"כ ראשבו 'מ י"בב ה"כו]
 רדסד ג"סבו [ךמע . . יל ןתמה s^ 'יסופדבו ,'ט
 ןמש «y אסא םדה) (היכ ym" ולא תוינעת
 קפס (ps 'יסופדבו י"כב ה"כ ה"יחא] .(אמסרפא
 הטמל וניבר ואיבהש ה"רמ ןויצה חקלנש ילצא

sppאתוורהנ יוסילת :ל"צכו טמשנ ןויצה  
 אתלחנ רפילת w^ 'מ י"כבו ןומסרפא אחשמד
 J'y .'ינעת .ס'ד 'ייע ןומסרפאד אחשמ אכשמד
 דכ ל"צ] ךמד b והבא 'ר ג'ע ב"מד Ye Uy 'וריבו
 ר"בב ה"כו ןימסרפאד poni ג" ימוק ןורבע [ךמד
 ^yv g" תישארב 'מוחנתב םייונש תצקבו ב"ספ

 פ"ד לעב ןייצש תומוקמב y" : ד'עד יחיו 'שרפ
Dvרמוא אוהו 'טגב ןיכרבמ רציכ 'פבו .('ש הרעה  

 וניברו רמאמה ךורא רתוי םשו . ג"מ יוכרב) רמנומה לע

Oupsןמש ארוב וילע ןיכרבמ ןומסרפאד אחשמ  

 ןב .לצא ,xa 10000 והז )* oy יורי לש אתמר ma והז )* .הל תמדוקש הנשמ וז ('
 כ"ג הארקנש םיסוס y" 70 יי 'א SA ,/ג DU והיתתמ ןב לצא )* D"3 .N'* ,'N. םייבקמ my יב ," ב

^ " . 

 purpureon הארקנ ןכ ינפמו תב היה רשא ןוזלחה בורמ תראופמ םיימורה לצא ni התיה Hippo הפיחו 0%
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 Brustbeere, zizyp hum Y53 םתארוה ןיפזישה

 ם"במרה וב זעולש ע'לב כאנע הלמה םעט ןכו
 .ןיקסרפא לע אלו(ע'ייע) ןיפזישה לע אקוד ךייש הזו
 .ויתובקעב qom 'יאלכל «s'y אצמ רבכ וז תועטו
 אלו ןתנ 17235 ןיקסרפה o^ ם"במרהש הארנ פ"כע

bאוה םידקש ןימש ירבדל רעס יתאצמו ר'עפל  
 ביכרהש יוג 437 ר"לה א"פ 'יאלכ 'וריב 'תיאדכ
 הירדק ןוהנימ קפנ המ . . . קסרפ ג"ע זוגא
 ודריק [a^ איבה 'ד CN 'יאלכב ש"רו) היקסרפ
 ונינפלש 'יגב 'וריה איבה ףזש 'עב וניברו (איקיסרפ
 Xo ל"נו הקפרפ הירק סרג wow" 'פדב לבא

maןכ  vx»הגהי תמאו /3 הירק 'ע 'ורעה ףסומב  
 ןכו םידקשו nas 'יפ xaoóx י"ל אוהו ל"צכש וכח
 תישארב) nbi O^ ^n שיהש) זוגא םינקז 'ע וקיתעה
 הירקו ,('ח ^a יבדמב ; איי ,גימ ישארב) םידקשו (זיל יל

 ילש vp י"כבו .א<כ6>-הפסס4 י"לב איה היקסרפ
 ל"נו היקסרפ אי רבק וניבר סרג ןשונ ןשי ףלק לע
 הארנ .םימעפ הברה 'ו תחת ת"יבו איברק ל"צש
 יתאצי הזבו .אוה םידקשו nas ןימ ןיקסרפאש מ"מ

 .(קפרפ ע"ייע ב'א) miel תבוח ידי

 = lm mo0p6u.0c י"לב [סּומרֶדָּפיִא ל"צ]) םופרפיא*

(Rennbahnע"רת זמר ז"ט 'זמ 'קלי  
 והבא ר"א Core םילהת) (ny ךנימיב תומיענ המ
 גהונב pra לטונו חצונ אוהש ימכ בלולה הז
 לטונ b" סופרפיאב ןיאב mov ינש םלועבש
 רוקמ בנו «s ה"רב ךכ חצונ אוהש ימ ןימיב
 ה"כו בוט רחוש 'רדמ ל"צו ס"טו אתקיספ 'רדמה
 בלולה הז חצנ ךנימיב תומיענ והמ ז"י 'זמ ט"שב
 ינש םלועבש גהונב (?) אבו חצונו לטונש ימכ
 ןימיב ולטונש n (D^ סוכרפה אב pus ןיסוידנה
 איבה ןיסוידגה ym .'כו ה"רב ךכ חצונ אוה אבו
 ןיפוידנה ינש : הז ןונגיסב םילהת 'רדמ רמאמ ךה 2
 .ל"כע ביר ילעב י"לב ייפ .'כו םוכרפהב ןיצו
 Gegner —ó 2/9976 —^3« הלמ לע ןויכ קפס ילבו
 א"הש רחאמ ןיסוידנה לע לפונ וניא ינש תביתו
 px .דיחי המעטו mov העיריה "s ןיסוידנהב
 ושוריפבו an" הזב wm ןכו ,םוכרפה 'ינב העט
 (ע"ייע) סוכרפא 'ינוי הלמ איהש ורבסש םיקיתעמה
 היארו .ךלמ וא ןייד ירבעב וקיתעה םירפוסהו
 ופנכנש םינשל לשמ ןיבא ר"א ל"זו be ר'קיומ
 אלא (niv ןאמ ןיעדי ps תילו ןיידה לצא
 כ'מ 'יפו .'כו ןיעדוי ןנא היריב ןייאב ביסנד ןאמ

 רנ ה"ונמבו .ןייב y'"p ל"כע ןוריכ 'עה ייפ ןיי
 ר"קיו םשב איבה ו"מק D^ 'ו pon 'ד ללכ א'פ יג
 לשמ ןייאב לטונו mns אוהש ומכ 'כו :תומיענ והמ |

 jp אלא 'כו תילו ןיידה Pus וסנכנש םינשל
 ןייאב תחת ןודיכ תלמ vun ,'כו ןוריכ ביסנד

 סופרפיא * — ןּומְסְרַפֶא | במר

 יינד] הינופמוס ,[ץש<מסוסע = ויט ^ .'ז ,'ה oa םש]

 C ןושלמ 00% — םש

jp"נוי ישלכ) " ovשר 600%  armלעפהו  
(arm werden 0720066, 1,50שודיק 'ורי ' 

 .ששורתנ י"לב b "b" ןסרפיא .ד"סד :ג"פ

  po35Nוניבר תעדל) — Pfirsichי"לב .11509069 73
Pers. Nuss אוהש נ'דעפלו 5 לש" ם"לב 0 

  p. Mandelי"לב  oi 1150004פ"לב  (dusשירב

 תורשעמ שארבו ,םידקשהו ןיקפרפאה 072 םיאלכ
 ב"מ א"פ]  Tnןויצ  ^Nקר  Y^ "5ר"פדבו 'בו 'א

[^b יירחא 'פדבו ;'א קסרפ 'עב וניבר הארמ וילעו 
 ןילטלטמד 'מגב הריכ 'פבו  nz 43ק"פבו < ה'מ

 םיזוגא הב הלת 6^ הכוס) הילע סרפד 'מגב הכוסד
ANpovo זעל'לב'יפ .ןיקסרפ א"פ .םידקש םיקסרפא 

 ט"יאלב אוהו ב"ה "5 'בו 'א 1^ י"כב ה"כ ה"יחא]
  ; Pfiesich, persicaלבא ןוכנ הז םגו אקסרפ סרג ק"העו

 לבא אקפריפ וא אקיסרפ וא ל"צו ,אקסירפ ר'פדב
 פ"דשב  POT bוריעה 3311/0302 י"שר זעול ןכו

 ןאכ ךלה י'שרש ג"ו דצ רתפא רוא ירבחמ ילעב
persiques ןויכ ^p" הלמ לע םאש וניבר תובקעב 

 לבא ,ש"יע סקסרפ בתכל ול היה זא  nowהרות
 ש"קריפ בותכ צ"רו פ"ר 'ציניוו 'פד י"שרבש הכרד

 | ש"קייפ ל"צ ילוא וא ק"שריפ ל"צש ילצא קפס ןיאו
 צ"ל אוהו  Pfirsich, pécheוניצנוש 'דב י"שרב תמאבו

"EU א"י ,ג"מ 'ישארבל ושוריפב יייעו .שקיפ ^N 
(Pistazien Pistaches) פא'צ"טשפ מ"ר םשב םינטב 

 הארנ .ל"כע ןיקסופא םהש יל המודו  mmתערש
 €" יתעד םגו .םיזוגאו םידקש ןימ ןיקפופאש

 ה'כו ונלש 'עב ונגצהש תומוקמה לכבש הטונ
 א"פ הכוס אתפסותו : 'ל הציבב  "yא"פ 'ורשעמ

pn םיזוגאו םידקשל ךומסב ןיקסרפא םירכזנש 35 
 י"לב םיארקנש םייסרפ םידקש וא םיזונא ינימ
 כ"ג הטבמב הבורק חתאירק רשאמו יתמשרשכ 'פו

 א"לב םיארקנה םיסנא ןימל  Pfirsichאל ןכ לע
 ,הזל הז וושהו ב"ערו ם"במרו וניבר הפי וקדקד

 ירה וניבר תעד « nnךינפל " ny'יפב ם"במרה
 יברעב . ןיקסרפ : ל'זו ה"כ ל"נה "יאלכ הנשמה

 ךוכלא ל"צו] ךופלא =  [Pfirsich eז"עלבו
; Pfirsich. אימפסא 'שלב persigo =[ שג"שריפ 
  [Pfirsichbaum pexegoזוללא יברעב : םידקש ]223%.

  [Mandelnס"לדנימא ז'עלבו [ samendrasןושלב

 איטפסא  [Mandeln[ןיפזישהו ל"צ] : ןיקסרפהו
 ויהישכו םירקשל םימוד םתאצ תלחתב םינטק ןהשכ

[Brustbeere d באנע יברעב ןיארקנ ןפוס ןירמכנ 

 .ל"כע  nnmהשריפ אלש הנשמ לש ןיפזישה
133v ןיקסרפה םירפוסה תועט! "b לע אב ם"במרה 

 ירהש וניובדל היארו תחא םעפ ם'כמרה ושויפ
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omתחת ןקתל שי ילואו ,איה אלו  mתלמ  
mmy"ןדקרפ 'עב ירהש  ^bהלמה מ"יו םשב וניבר  

 ומכ  פ"למ הלמה ינא nm .ש"יעו וינפ לע
 וינפ ובג לע בכושש ימו בג התארוהש יתבתכש
 דיסרפא והיגמ יתייה . אניפתסימ ילולו .הלעמל

ynיסרפ מ"עו ז"פק דצ יטסוי לש ןאקיסקילדניצ  
 .א'חב ב"סש דצ סרילואול

1 Nordafrika, nam, Africa vera, propria) קיִרְפַא' 

der Rómer (Carthago) Aootx7.2 Phrygien 

 ליזאד אניעב דימת תכסמד ג'סב =
 ינב ,("כפר ריקיו ייעו .ב"ל (qm יקירפא תנידמל

ne[ידמו] גוגמו רמג  C3 5^ new»םושו י"רת  
 ,0"כפר/ר"בב ןכו ידמו יממריגו יקירפא ןוהתויכרפא
 יא ייכלמ (Gn .זיכ 'קזחי) שישרת תוינא 'גרת ןכו

sט"מ , cun "y[אקירפא תניפס] (ב'כ יו םש . 

 אירברב תנידמ וב רשא יקירפא םלועה שילש ב"א)
 p"D ר'ב י"כ ה"יחא] .(תוצרא המכו שוכ אינטרמ
 שישרתו השילא ןוי com קוספ לע os רמואו
 רפוסה ךוובמ יובד peo ילב bm ,הימוגרת ןכ
 ומצע nbm וניבר ירבדל השולקה ותעד ףיסוהש
 ע"ייע והנינ אמלעב ילמ יטופטפ וירבדו לודג ןליאב
 לע 'גותש ובלמ הדב ןאכ םגו .ןיספופא 'עו ,פונוא
 ירבד םגו .םירפוס רקש טע השע וטעו 'כו קוספ
 רמולו טילחהל 555 אלש npn ןיכירצ ב"ר
 תאבוהש תומוקמ לכ לע םלועה שילש יקירפאש
 nmn יקירפאש :(א עדו .אקירפא וא יקירפא תלמ

nipלש תינופצ  spesהתיה םשש  vyץראו  
 (' אירפּורפ אקירפא ארקנ םיימורה יפכו הגתרק
 לש תינופצ pano שי - דימתבו (פחוימה =)
 םירצמל ךלי ^ הצר ןדקומ סורדנסכלאו .אקירפא
 ,סורדנסכלא ע"ייע אייצק רהב בשויש םעלהנותחת
 יבגל לזא ןדקומ סורדנסכלא "יא ז"כפ ר"קיובו
 אתנידמ אדהל לזא ךשוח ירה הירוחאל איצק אכלמ
 ןדקומ סורדנסכלא אנא דע 'כו אנגיטרק אמשד
 תיפלאו אנידמ אנגיטרקל יתאד דע אניוה יטש
 יקירפא אמשד ירחוא הנידמל לזא אישנמ הצע
 ןדקומ סורדנסכלא : ב"ל דימתב w^ הז nnm .יכו
 כ'או .יקירפא תנידמל יתיתאד דע אייטש יתיוה
 אניגטרק ר"קיוב ארקנ יקירפא דומלתה ארקש המ

qmר"קיוב רמאמ  bmכו ירחוא אנידמל ' "bw 
 p^ ג"ע vos vo 'יעיבש 'וריבו .חקול Ten 'מגמ
 תויניטסרפ שלש ה'פ ר'בד ,ז"יפ ר"מב ,ז"יפ ר"קיו
 'עב וניבר i2" וא תואמגידזורפ ר"קיוב ומכ ל"צ)
 דועו יווצ 'יפ ₪609 = תואמגסרפ : אמגטסרפ

 יקירָפִא — םופרפיא *

 : ב"לר דצ רומא 'פ 'מוחנתכו .ךורעה b^ פ'ע
 ךלמה ינפל ןידל וסנכנש םדא ינב ינשל 055
 רעמהעב 'כחה והיגה רבכו .'כו ןיגא ודיבו דע 'כו

 פ"קד כ"רדקספב רעבאב המלש 'רו ל"ק ח"ח ח"כב |
 כ'ג ס"טב ה'כו pas תחת ןייאב ונקתל ךירצש =

 ריפש סרג ןייב ךרעב וניבר לבא nw אתקיספב
 םירמת ףכ י"ל wem ,ןייב : ונדמליו 'תקיספה םשב

iumןתיל  v3ןינעבו .ןייב 'עב ב"ר ייע חצנמה  
oneתולמ  b mmםיסוידדה תחת ל"צש  : 

 תצורמב םיסוס דמצ ;covopí י"לב p" םיסירנס
 nnnm (Zweigespann beim Pferderennen) םיסוס

 Renn- izmoüpóuoc ^53, סומרדפיא ל"צ סופרפיא
bahnסוקרקב וא אידטסאב םיסוס תצורמ םוקמ . 

 ןימיב תלמו ןוחצנ 'לב חצנ רמאמה לעב שרדו
 עולק רטוח b vimen Y53" וא B&ioy י'לב
 םיסוס תצורמ ילעב ינש גהונב ורועישו .ןליא יפנעמ
 הז תא הז חצנל ידכ םיסוס תצורמ םוקמב ןיצר
 ךכ (Gert) .ןיִמיב וא ןייאבה לטונו אב חצונש ימו
 ימ עדוי םדא ןיאו ןורמ ינבכ וינפל ןירבוע ה'רב
 ןושאר םוי עיגהש ןויכ ה"וא םא לארשי םא חצונ
 T5 םדיב ןהיבלול לטונ רחאו דחא לכו גח לש
 איצונ המולעת הזבו .לארשי וחצנש ןיעדוי לכה

owךשוח התע דע רשא ל"זר תדנא ביתנ ריאהל  
 הז b2^ וחמשי mms יטקלמ יכ הוקאו ונפושי

 ! בל חמשי םיניע רואמש

 תוכרב 'תפסותב ותוסרקפא תחת b'b תוסורפא*
 ול הרוגח !mones nn" bw ב"פ

 ל"צו תוסקרפא mun זונגה רואבו 'כו םינפבמ
 y" ותסרקיפא ןוכנל a^ טרופרע י"כבו תוסרקפא

 .ןיסרקפא ע"ייעו 'ד רצ מ"קוצ תאצוה 'פסות
 rücklings, parsti, parasta דניצ 'שלב) דיקרַפַא*

(auf dem Rücken :ג"י תוכרב : m" 

 OYPOMI .דיקופא ינגד ןאמא טייל ל"בהיר 4^
 ש"'ניפיש הלעמל וינפ י"שר "יפו .דיקרפא $3
 ה"ד : ז"י הדנבו rücklings, supinus]. ר"לב] ז"עלב

 תינדקרפ ןוגכ ירוחא דצל הפקזנ י"שריפ ארקדזא
 ןכו supino ט"יאל אוהו .ל"כע א'ניבוש ןירוקש
 וינפ (.ח"ק םיחספל םיבשרו) תומוקמה לכב י"שריפ

 ה'ד םש ב'בו .ד"י הדנל 'פסות y" הלעמ יפלכ
 Ir יפש ומכ אלו םש ובתכש המ לבא ,ונגו
 b̂ .ח'ק 'יחפפל ח"רד ע"צ 'כו כ"אד הטמל וינפ
 (ב"סקד ח'רפ "ייע) "וירוחאל pim 'יפי ןדקרפ
 אלו : כ'ג 'פסותה ושריפ ןדקרפ n םש 'יחספכו
 b^ לע ונויכש הארנ 2 הטמל וינפ שרפמכ

y )'יג ויד 00 סואינילפ , 
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 ר"בב ה"כו אינמריגו אקירפא סרג 'בו 'א 'ורי 'גרת
 לצא איממרג 'עבו ןאכ וניבר סרג הז תחתו ז"לפ
 א"פ buo nva .איממרג חסונ כ'ג אינמרג א"ס
 ילבבו .,הייתוג aub היממרג cu :א"עד א"ילה
 'מ י"כבו אידנק וז גוגמ איממרג הז רמוג .'י אמוי

^sאידנק תחת  ^anורעבו היתנינ '3 "531 אתנוק ' 
 י"עבש ריעהל שי דועו  .(אתניג 'יא איממרג 'ע
 ל"נ הז רובעב .אימרמג וז רמוג "גה ןושארה
 וז גוגמו אָיְרָמְמִּנ וז רמוג ונקתל ox םלוכבש
 הליגמ T bw" אייתוגו אייממרג תחת אייַתּוגְס
 .תואחפונה ראשמ רתוי mies 'יגל בורקש
 ירעממיק amb ל"נ איתוגסו אירממג םימעה תומשו
 הנוכמ גוגמש ("עודיו ,Seythen. 2₪200:=יתיקסו
 איסאל ירעממיקה וכלהש רחאמו Soythen םשב
 שי ר'כו 'גרתה ןכל 32:2 איגירפ ץראל טרפבו
 ,יקירפאב ובשיש אירממג לש יוניכל דחוימ b^ םהל
 רמג ל"צכו סופדמ הטמשנ אייתוג תלמש הארנו
 אי תו גו (אירממנ יקירפא =) אינמרג אקירפאווז גוגמו
 DUJ איגירפ ץרא 'נוכמ דועו .— (איתונס=)
 .. .איברעל יתכלהשכ אביקע ר"א ,ו"כ ה"רב יקירפא
 נ"ע ג'ייד ט"פ 'וכרב 'וריבו .יקירפאל . . אילגל
 ס"שרמה 'יג) איקירפאב 'כו ןירוק איברעב יול ר"א
 איברעד סוכוד :הירצ ויה 'פ ר"כיא 'דמ ,(אקירפא
 ךארא que" vm אילג 'עבו .אקירפאד סוכוד
 םגו א"עד T'bpn ע"כבב ר'יש 'גה כ'חמב העטש

onאיס אב תומוקמ  pובשי םשש איגירפ ומכ הנט  
 וניבר ירבד ןקתלו םילשהל הזב ידו .הברה םידוהי
 חרכההו ירשפאה רוציקה רדגמ תאצל ונחרכוהו ב"רו

 ,[חכושי לבא הנוגי אל ןאכב

 ,ןיסרקיפא ע"ייע תוסרקפא תחת ס"ט תוסקרפא"

 unbegrenzt 7.00€ י"למ ב"ר תעדל) שרָפִא

 wiederholt, fort u. n פ"למ ג'דעפלו

(fortיב ,יב לאומש) ברח לכאת חצנלה 'גרת , (r3 
 י"לב p" .['ח לטקת ונינפל] אברח לכאת שרפאלה
 תישומש ד"מל תואב םלועל האב וזהלמו תילכת ילב
 ו"ט 'ימרי 'גרת ןכו ה"יחא] .(ערפמל ןכו רתלאל ןכו

n^שרפאל יביכ הוה אמל :חצנ יבאכ היה המל  ; 
 ארטנ היתמחו 'גרת )^ ייא 'ומע) חצנ הרמש ותרבעו
 'נרת e) יזינ ייעשי) ףוצקא חצנל אלו .שרפאל
 ,'ג הימר/ חצנל רמשי םא sois sm שרפאל אלו

(nגרת ' ewאצי אלו .שירפאל אחמ ךלע ףקתת  
 שרפאל קיפנ אלו 'גרת יד ייא יקבח) טפשמ חצנל

SR CT Pעיבוי יו וו צו  Then nו יו 4 ץ* עא -:-  

 דמר שרפא - יקירפא

 ישגרג 'כו Nb" עשוהי חלש  (אמגטיד ע"ייע
 ץרא םש שרד ןכו .'כו יקירפאל ול ךלהו . . הניפ
 אנינטרק ץרא כ"ג קפס יתלב .יקירפא וז :םכצראכ
 n'eb אתפסותלו ישגרגהש ,הינימ עמשמל שי
 (םינענכהל יללכ םשב ךכ םארקו) ירומאה תבשד
 וצחלו םירצממ בר םע י"ב ואבשכ עשוהי ימיב ולג
 וחרכוהו םיה תפש דע םהמ הברה ץראה יבשוי תא
 לש רעסו העוס mw טלפמ תומוקמ anb שקבל

pmאקירפא דע ודדנו וכלהו המהלמה ץחל אוה . 
mnינב ואבשכ .א"צ ןיודהנפב ונומאש המ  

 pps סורדנסכלא ינפל לארשי ny ןודל אקירפא
 ub רפס תמאבו .'כו איה vow ןענכ ץרא ל"א
 תינופצ אקירפאב שיגריג ריע שיש סואיפאקארפ
 'גרתש המו  .ל"זרד וקדצוי הזבו עטריסה די לע
 רעטאפ 'חה תעד םע םיכסמ אקירפא תלמב שישרת
 יברעה םירדיא ןכא םשב איבמש ny 'פל ושוריפב
 תארקנ התיה תינופצה אקירפאב Dui ריעה יכ
 הרעשה םלוא ,(ד"פק דצ מ"ע 'ייע)שישרת םינפלמ
 ריפוא לש םוקמ תעיבק יפל הנפומ שישרת ןינעב
 םיגמלא יצע איבהל ויתוינא המלש חלש המש רשא
 (טימ יב"כ ^N; ,^ ; 3 ,יִמ יא ייכלמ (w^ הרקי ןבאו

 ריפואש םיעסונה םירקחמה ולקשו wb הברה ונימיבו
 יא .לומ תיחרזמ אקירפא sm דצב Sofala איה
 (' סואיטעוה 'חה םידקמ הזל םרטמו רקסגאדמ
 זא הלאה םירקחמה ירבד םינכ םאו 00 הרעשה
 ארופא רה אקירפא ל"ר שישרת לש 'גרת היהת

Afuraיקירפא ןינעבו  .םהושה ןבאו בהזה םשש  
 'ה ,'א 'א ה"דב ה"כו וניבר איבהש רמוג לש 'גרת
 הנהו ;הנטק איסאב אי גירפ ץרא איחש ריעהל שי
 ארמוגיכ רובעב רמוג לע הככ ("טראכאב בשח רבכ
 יצנאציבה סונאפיטשו וברטשו םילחג תימראב
 B xxvxxexxouívn" איגירפב דחא זוחמל וארקי

 ; שאמ תכרחנה י"לב איגירפ ארקנ ןכו .ףרשנה
 איכורככ וז העד דגנכ (*רעללימנעזאר mx es ףאו
 דיעמ ) סומינארעיה םגש ירחא רבדל םילגר שי
 .(* ןהכה והיתתמ ןבמ mi איבהל שי ןכו הז ןינעכ

owרעללימנעזאר תעד  Cזא הנוילעה לע הדי  
 ל"נה 'חה mm .ל"זרד ןינעב שדח רבד ונל אצי

mem0גמתזחו4\ ירעממיק לש םעל רמוג  Kuup£pin, 
 וקחדנ "G יד ; ג'ק "= טאדאריה לש רופיסלו
 םתבישי םוקממ (Seythen) םייתוקס לש םעמ םה
 wy הנחקפת התעמו .הנטק איסאל cya וכלהו
 .תואחסונה הושנ הלחתב .גוגמו רמוג 'גרת ןינעב

 ושוריפב )5.759 דצ ב'יח יא ךרכ תוינומדקב (* .ה'צק רצ יה ,יג גלפ ורפסב )* .ב'פ .de nav. Salom ורפסב ) ₪ )1
 (* .יב הרעה ויילר דצ me (* .יא ,יו sw יוינומדקב (* ,יג ,יי יישארבל ושוריפב סומינארעיה my יייעו יו ,חיל יקזחיל =

 ,יד הרעה בימר דצ on םוקמב רעללימגיזארו יב ,ח"ל יקזחיל סומינארעיהו ליגה םוקמב והיתתמ ןב יייע
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 וא ÜBasra. ארסאב ריע התע התנבנש םוקמב
 אשנש b^ ינאיטלפ ל"ביר לש שורדכ יתרפא 5«
 הפי הלע הז לעו אישנה mmm 'ר לש ותיבב ןתנו

 .[יכו ייחב לפטנש ימ ןושל

 Val ינוניב שכ\5| פ"למ ;be וניבר תעדל) חַשְפַא
fallen,יברע ןושלמ הארנ יתעד תינעלו  

(die Beine auseinandersperren == dארונ  

 ה לפנ 'יפ ,(.א'פןישודיק) ןיסחוי 77 303 'םרמע "יב
 טרפב וניבר  שוריפל ה"יחא] .םרמע ma3 שא
 יניב moo הלמה היהת אשפא 'צקה 'רע 'יגל
 לבא .לפונ אשפא = אתפא !b" ןדאתפא לעפמ
 (םרמע בר 5^« אטמ יכ ל"הזב חסונה w^ ונינפל
 םרמע יב ארונ : אלק אמר חשפיא אגרד אגלפל
 וילגר קספו ביחרה : תשפיא י"שריפו 'כו pan ותא
 ייבדע תלמ איהש ל"נו ,ל"כע הקזחב ומוקמב רומעל

 .[י"שר 'יפש םעט תארוהב יתמשרש

  (Willeתנשמ  "nקרפ  ^Dרמאש |
 ישפא יא

 י"שריפ ןכו [Dons .(ינוצר e^ .תלוונמ השאב
^bאצמנו .ינוצר ןיא : ןהב ישפא יא : ט"ל  

 תחלוגמ ל"צ תחלגמ השאב ישפא יא :םש 'יזנ דוע
 YD .ב"יפ תובותכ Dam 'נשמב n^ 'וריב 'יאכ
 רמואה .ח"מ םשו ,אבא man זוזל ישפא יא (.ג'קד)
 ןתונו איצוי הדגבב איהו ידגבב ינא אלא ישפא יא
 יל רפכיש ישפא יא :ה"מד ח"פ אמוי 'ורי .הבותכ
 ,ךיאושינב אל ישפא יא :ג'יד ג'יפר תומכי m^ .'כו

D$"יטיג .ךיאושינב ישפא  YDםש 'מגבו א"מ  
 ישפא יא םשו ,'כו הל לבקתש ישפא יא .ג'ס :ב"ס
 ישפא יא : א"לד ז"פר 'בותכ 'ורי .ןניעומשאל יתא
 דומעה ףופב oen .ילעבמ אלא רחאמ סנרפתהל
 : ה"לר ח"פ 'יחספ v^ .תירדנ השא ישפיא יא

psחספה לע הנמיתש ישפיא ול רמול וברל תושר  
 לע אלא הז לע הנמתש ישפיא ול usw" לבא
 מ"פו ע"הק ושריפ ןכו ישפיא יא ל"צ םהינשבו הז
 אלא (ב'כ י'ג יישארב) התעו יאמ ג"יפ ר"דמב .םש
 ינאו הבושת nwy וישכע 'יפא ה'בקה ול רמאש
 התעו רמא ה"בקה ,ישפא יא םדא רמאו ךלבקמ
 ה"כו ואל אנשלב ןפ שרדו ישפא יא ןפ םדא רמאו
 ya 'מולכ ונישפא םיברלו .ש"ייע א"כפ ר"בב
 יהיו ב"ס זמר 'שארב 'קליב אבוה mob ר"בב ה"כ
 ונומדקמ ןמצע ועיסה . , 02 ישארב) םדקמ םעסנב
 .[ותוהלאב אלו וב אל ונישפא יא ורמא םלוע לש

JUD Y) cyיורי  vrbi vB "sג'ע ) 

 5/5 הלמהש «^b ,'ה ,'ג הינפצ 'גרת yr" אניד
 השענש רבד לכו דוע :בוש התארוהו ונכתכשכ |

 .תונופה ןיאמ ךשמהב

1das Absondern, 2088 V"? מ"למ) הֶשְרֶפֶא 

CAbgesonderte, Hebeא"פר אמוי 'ורי  

 השודקב ותשרפא הזו mms ותשרפא הז .ח"לד
 (ותשרפה ב"פר הרפ אתפסותבו ,ותשירפ N^ : יח ילבב אמויבו)

 .תושרפא שלש ד"ע ו'מד ב"פ "ילקש יורי

 ק"פב der Ephratite) ,תרפא םשהמ ראות) יִתְרְפִא

 דוד 6: א"י) הבוטה ןינעל ןכוד 'מגב 'טופד
 תמתו )2^ '2 ייא ("n ביתכד יתא םירממ ימג

 רוח תא ול דלתו mew תא 255 ול חקיו הבוזע
 .יתרפא שיא ןב דודו Gn a) י'א לאומש) ביתכו

omר"קיז  G'5)םירפא יל ריקי ןכה 'שרפ  ^D) 

 (ינבמ) םירפא רטעתנ וז הרטע bm ר'א ('כ יאיל
 העשב בקעי [וניבאמ 'דמב "אש ומכ ל'צ]
 שאר ,טבשה שאר םירפא ל"א ומלועל רטפנש <

 ןכ ךמש לע ארקנ אהי ינבבש הלועמו הפי הבישי
 ןב םעבריו CN sw sw לאומש) יתרפא mu ןב וחת
 .יתרפא שיא ןב דודו 0'כ יא'י ow ייכלמ יתרפא 222
 ינפמ ילוא 'גו םעבריו ןויצ sen ר'קיו 'דמב ה"יחא]
 b' הבר תור 'ירב לבא ,דוד םע ופרצל הצר אלש
 .וניבר 'יגכ 'יא "s לאומש 'דמב ןכו שיאה םשו

nbnmוטטסנגוא 'עב וניבר איבה ר'קיו לש רמאמ  
 רמא ל"ביר םירפא יל "יא ונינפלו .ותסריג ש"יע
 זמר bv bui" סוניגבא רמא נ"בירו .ינאיטלפ
 םלועל םייק יל 'אנש םוקמ לכ רוצקב Ww" ו'טש
 הלמ לע ןכ שרד ר'תור 'מבו .ל"כע ינטלפ םירפא
 רב 'רו ינאייטלפ 'א ל"ביר 603 ss nr םיתרפא
 א"פ לאומש 'דמבו ר"קיוב 'יאש ומכ ל"צו הימחנ
 .(יטטסניגויא ש"מ) יטסינגבא 'א אימחנ רב עשוהי'רו

 םימתרפ ומכ םיתרפא שרדש רקיע ל"נ 'דמה הזו =

 ינויו פ"לב םינושארו םינושח אוהש ארקמ לש
 ל"ביר שרד הז לעו .frathema דניצ 'לכו 6
 רבועש ,D palatinus^ 02000006 'יפ ינאיטלפ

 נ'בירו .ךלמה ינפ nmm תוכלמ לש ותיבב בשו
 ןכ לע סור ןושל ןמ ('א o לאומש) םיתמרה שרוד
 y" .סחוימ 'מולכ süycvíc סםוניגבא םעט ןתנ
 — ןינבר : םיתרפא 'גרת ןכו םש תורל .י"שריפ
 לפטי ייחב לפטינש ימ .ה"לד ב"יפ 'ובותכ 'וריכו
 ייאלכ emp" ,יתרפא ףסוי ...qui יתומב יב
 W" ק"פ vam יתרפא יסוי "א +: ב'לד ט'פסלק
 | סירגיט ףוח די לע Forath epo םש ילוא ,יתרפה

my (!27 םש איפארגאיג טרעננאמ mאייש דצ ,!) ייפ 50606 ייל ןיבו הניב רושיק שי םא עדוי ימ ny" bnברה  X 

onn Ye yu)ןיאו ישפנ ןיא ומכ ישפא יא (ביפק  nm» ny"ונממ , 

- T LE 



 אתפא בנ'בל ם"בשרה שריפ ןכו >,('ה :א'מ יקזחיבו
 וירוחאמ וא ודיצמ תיבה לצא ךומנ poi ןמטנפא
 ייחספ י"שרב ה"כו ץיטנפא ל"צ קפס ילבו ,ל"כע
 תמאב ה"כו ץידנפא bun ץ"ירפנא עיצי .m .'ח
 תעמומ 'ינ .ב"בבו . 'י "יחספ ם"ד 'ייע י"שר "23
 יב nn ע"ייע אתפא יתות .ב"צ 'ילוחב .אקדב

 ,[עיצי י"שריפבו

p/53 (תיתפ ינורמוש 'לב ,תַפ רבע 'לכ, NDBN 
snpע"לב ,אָּתְתַפ  <> Gtüek Brodךירב  

 ךויכד 33 ןיכרבמ cw 'פב אתפא יאהד הירמ
Amb רחא quy Co m» ןליאה תוריפ לע 

 ה"כו אתפיר w^ י"כבו ונלש 'פונב «m ה"יחא]
 [: ט"קד 'כרב ס"ד 'ייע ג"עק D" ז"ואבו 'פ י"כבו 2/22

wmשממ תפ , 

die Pflanze, das (טד, 0 י"לב NDON" 

  Gepflanzteר'כיאב  byקוספ  vnינב
 אדהכ : ןויצ השרפ קוספל בורק )8 יי םיממוש
 D"  .הנטק איה אייבר איהד המכד ארקד אתפא
 לש ןיפילק : בתכ כ'מ לעבו .חמצו עטנ י"לב
 לודג ןוציחהש המכ לכ אתפא ךורעב n ןיעוליד
 רתוי "ורעש לילעב הארנ ,ל"כע טעמתנ ימינפה

novןיחכתשמ אלו ןירבאד לכחו וינפל חנומ  
 | ונלש 'עב

 איה תישומש ף'לאו ,חצמ <<: פ'לב) אָתּופָא
 ,auf' die Stirne אתופ לע ומכ אתּופַא כ'או
(Schlüfeלארשי תבד 'טגב ןירימעמ ןיא 'פב  vy) 

 הדי [איה ס"טו היל ז"עב] הל החנמד poe (.ו'כ
 ,'ב 'א YY י"כב ה"כ ה"יחא] ,היל הלטקו היתופא
 'עה יסופדב לבא .אתוופא M^ ב'ה י'כבו ; ג'ג י'כ

^Wהיתופאא  my "yiייעו .'ב אלטוקסיא 'ע ' 
beaז"עבו ב'שפהב ב'חס  ^wקרט .[אתופא  

 ולא תוינעת רדסד 'מג ףוסב אתופא אלטוקסיאב
 ' ya 'פדב לבא ,ב'הו 'בו 'א ו"ו י"כב 02[ (.ה'כ)
 ילב ייפ ,('ב אלטוקסיא ע"ייעו 'מג ש ארב תועטב
 q3 י"כבו ה"יחא] .חצמ הרות 'לבו nme םימכח
 בא יאת CEN בא יאתופאא ינא רמואוי 'עהםייס
 יפא תיב הוסמ 'גרת ןכו האנ יאת חצמה אוה יפא
 ל"כע "תופרט ולאב אתפוא תיכו ןכו כא םינפל שיו
 ושא רפוסה ךרוכמ אוה רהמנה ופוס טע ןושל
 אל יכ הלפכל בושי דימתו רקש רבד ונושל דמל
 המכב תערל יתיארהש ומכ הנובתב ליסכ ץפחי
 יאצמנו .יקירפא ,ןיספופא ,סונוא 'עב האר םימעפ

myאתנישל אגרד אתופא ארי .ב"יק 'יחספכ הלמה  
 סרגש 'ה גפ 'עמ וניבר חסונ יתנייצ םשו סא ע"ייע
 תחת דוע וסרנ םהינשו .ח"ר b3^ ה"כו רחא ןינעב
 אכריד ח'ו b3^ ,אכוד בוט רתוי חסוגה אגרד

 ומר אָתּוּפָא — אתלשפא

 .אלפשא ע"ייע ם"ט אתלשפא*

 y'b3 רתפ ,ושפ מ"למ רשפיא=) DN" מא
 müglieh לעפה ראות אוהו ,-
(eig. deutbarךרבהיה 'גרת  ND2דיצ יילהת) תווה , 

 ?v" sop יסרוכ] ךמע רבחתאד רשפאה ('כ

 ילב תלגרומ וז הלמו רשווא םהב בותכ םירפס
 m ישארבל 'א 'ורי 'גרתב ןכו ה"יחא] ,(םימכח
 ; 1^ ,ד"י בויא ;'ם ,ד"צ ; ,יל יילהתל 'גרת ; ה"כ

ommישארבל 'א י"רתבו -- ז'כ ,'א  n^ז"י ,'ב  
 לבא .י"כ 'יגל 'ו ,'מ 'ילהתל ה"כו רשוואו רשוא 'יא
 m : א"י nbn : רשפיא וא רשפא מ"כב ל"זרדב
 אל רשפא אלד אכיה רשפא רשפאד אכיה : ז"ס
 רשפאו םשו 'כו דליתמד רשפא .ה"כ 'ינעת .רשפא
 .ןיוכימ אקו רשפא inm "יחספ ,'כו היל ירמא
 ןינד ןיא .ב"ס + א"ס 'ומבי .םימעפ הברה םשו
 ,(רשפא 'ע קחצי nn "py" רשפא יאשמ רשפא

 א"כד ז"'פ 'טוס v^ ; היל רשפיא אל .ט"כק תבש
 מ"למ הלמה רוזגל s'53 .רמול רשפיא יא ג'ע
 םינפוא ינשב רבד רותפל שיש אוהו רתפ וא רשפ

 .[וזכ וא וזכ תויהל לוכי 'מולכ

Oberkammer, Dachzimmer 04 (י"לב NDBN 

1'D3 (Anbau, Seitenbreite אתפא ס"למ וא 
 וקלחש רדה יאמ אנוה ר"א 670 12 םיתבה תקזחד
 הנושאר םעפב סרג ב"ב) אתפא היילע יאמ םינשל
 רכומהד ג"רבו .(וז הלמ הרסח ר"פד ךורעבו ,יאתפא
 אתפא 'גרת אכה העוצי יאמ (.א"ס םש) תיבה תא

 "pon "wo b ח"ו b^ ,הלילח אקרב 'א ףסוי בר
 אוהש ותיב אתפא היילע יאמ םינשל ורדח קלחש

mneםהיניב םתוסו םינשל וקלוה ןיפתושה רצחל  
 ח'ר 'יפ ןאכ דע ,אתפא ומכ השענש תיבה הבוגב

i05א ו"ו י"כ "ג ה"כ ה"יחא] ונל הארנ רשאו ' 
 ונשויפש א"פ 'יא n'3 "23 לבא ,ר"ל י"כו 'בו

ONקר "יא 'פדו "5 ראשבו  N'bפ"טו א'סו ק"העו  
 וניברש XII דצ אובמב ליעל יתרכזה רבכו אוה

pomלע םימעפל  "bאתפא יכ .[ש"ע ח'ר ובר  
 הלעמ לש יוריקה תחת תיבה עצמאב ןירקמש אוה
 ןוגכ הלילח אקרב b" .וב ןישמתשמו ותוא ןיחטו
 ןונכ אוהו תיכל חותפו לתוכה ירוחאש ארטזוזג
 םיתב לש הזו שדקמה תיב ביבס היהש העיציה

pwהלעמלמ אלא ןישמתשמ . 
 p" ונחכוהשכ י"ל הלמהו 'ג אקרב ע"ייעו ה"יחא]
 המעטו פ"ל איהש 5^ n .ןוילעה רדחו ןינב
 תיבה לצא ךומנו ךורא ןינב 'מולכ דצה תכירא
 ץ"יטנפא יתפרצ 'שלב שממ אוהו וירוחאמ וא ודיצמ

Schirmdach, appentisא ( Anbau, appendiceהלמבו  

 ; 'ה יו ,יא "יכלט) עיצי תבית ל"ז י"שר m5 תאז

bnהטמלמ  



  presפ"לב =קיִתּופָא  spesי"לבו 37001
(Speicher, Vorrathskammer apotheca 55 

ryהלולפה ןמ םיבנחה 69/9 ןידימעמ ןיאב  
 יסופדבו ,ב"ה י"כב ה"כ ה"יחא] קתופאה ןמ ןירוסא

ynקתפה הנשמבו דיל ו"ו י"כב .קתפואה בותכ  
 עדו .ךומסב וניבר ריכזהש s'pb קר אחינ הז לבא
 הנשמב ז'ע ילבבב לבא ז"ע 'וריב "יא וניבר 023
 אתפסותב ןכו 'כו םיאבה םיבגחה 'יא תוינשמבו
 רמצ יזיד 'מגב ןינמוט המב 'פבו .ןירתומ [ךומסב
 אינתדכ קיתופא לשב ונתנשמ רמא אניבר 62 תבש)
 ה"יחא] .ןתוא ןילטלטמ ps קיתופא לש רמצ יזינ
 'וריב לבא 'כו קתפה לשב 'א אניכר 'יא ונינפל
 .[יקיתופאב ןינותנב . . 'יא ד'ע ו"ד ב"לה ד"פ תבש
 רבד י"לבו הרוחסל יושעה רצוא b^ .קתפה א"ס
 האות דרב תווצואו .ןיקיתופא םויקל ופינכמש

sme)ברו .ימחת אדרב יקיתופאו 'גרת (ב'כ 5  
 [הבית ךה הרסח 'עה 'ופדב] קתפה b psa" יאה
 jo םיבגחה ונינשש ומכ וב ןיומשמש לודג ילכ

nonןירוסא  joאינת הנוציחבו .ןירתומ קתופאה  
 הניפסה ןמו רצואה ןמו קתפהה ןמ ןיאבה תוטולפקה
 ה"יחא] .ןירוסא ינונחה ינפל םילסב ןירכמנהו ןירתומ
 ייא ונינפלו mb ז"ע אתפסות by וניבר תנוכ
 רכומהו דע 'כו קותפה ןמ ןירפוקהו ןיבגח :םש
 ר'ת : 'מ ז"עב ןייעו prios ינונח ינפל .אלילפב
 ןירכמנהו דע 'כו תוטולפקהו ןיסירפקהו ןיבגחה
 םילס 'ירנ ש"ארבו .ןירופא ינונח ינפל אזולטקב
 .םילס ן'רה 'יפו הלולסב w^ ף"ירבו אזולטק תחת
 עמשנ :'מ ז'ע qn ןייצו וניבר סרג אזילטק 'עבו
 םעפ דועו .ז"ע 'תפפותה לע ןויכ ןאכד הינימ

nnsםשב אתפסותה 'א דבכ 'עב וניבו הנכמ  
 'א דמ ע"ייעו .ו'פ ז'ע אתפסות לע ov ןויכו הנוצח
 שממ ירבעב הנוציחה הז יפלו :תונוציחה תוינשמ"
 יא (^n הנוציחה 'גרתו .'ימרא 'לב אתיירב ומכ
 אתיירב הז יפל וניבר תעדלו אתיירב (ט'כ :ו"כ
 א"יש מ'דב ף'זרהמ 'גהש שודיחו ,תווש אתפסותו
 אתיירבה איה אתפסותהשי"שר תעדונרכז רבכו בתכ
 ול םידקמ ןתנ וניברש בתכ אלו qm ע"ייע) ;'כו
 ו'ש pw ר"ומא בתכש המ לע םגו ,תאז העדב
 : ה'פ מ'ב :ט"ס 'בותכ .ט" 'וריע י"שר תעדל
 ה"כש ומילשהל שי ל"כע אתפסות איה אתינתמ
 כ"א) ,[אב T ףוס ןייע jm יניבו תעד רבכ

^bהרוחס לש רצוא י'לב  bunלכאמ  pue 
 ןוקיטופאו ןוקיטפא 'טב N^ ד"כפ vul ה"יחא]

 א"מד ד"לה ט'פ 'ירדנ 'וריב ץובקהו .הלעמל ע"ייע
 qo שי ל"פ ר'משבו ,ידיד יקָיִתַופַאד איסקריק ג'ע

nispniesר'פל כ'ג הרזגנ י"למו .ןהב םתוא ןתיל  
 תנשל vw .רצוא 'יפ התופ = «N 'יסופ הלמ
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 'עבו ."אתנישל אכריד אגפא וידי* n5 תסוינ ןכו
 ךרדו ל"הזב שוריפה קר ןויצה וניבר איבה אל גפ
 ושוריפ ךותמו .ו תחדפ לע וידי ןשישכ םדאה ינב

 היהת PN אגפא כ"ג 'יגה !DN אתופא סרגש רכינ
 .תשגדנ 'נו תחדפ 'יפ הננפ יתמשרש 'יפרפ הלמה |

 .ד"מ 'וכרבמ וניבר איבה 'ב קרש 'עבו ברד יעב
 pw היתופא אבדוד ביתי הוהד דע ליכא והבא 'ר
 web לבא א"סק p^ הדועפ 'לה ז"ואבו 223. ה"כו
 ס"טב N" 'מ י"כבו ; ש"יע רחא ןינעב "יא 'וכרבב
 ארונד אתיצוצ קפנ .ה"כ תינעת : ז"יקד ם"ד 'ייע

 היתופאב קבד .ב"ק תומבי .'ב x ע"ייע היתופאמ
 ןויצ ילב וניבר ושריפ םשש אתילב (אתלב) ע"ייע
 ז"על .תינעתל ,תוכרבל תומביל י"שרו .רמאמה
 .[חצמ : הלמה ושריפ ל"נה תומוקמב 'יחספל ם"בשרו

 ולאב .(ש"מו יפֶא ע'ייע (Holzstrunk  אתָפּוא
 רבכ אתפואל אימרד האיר CU תופרט

 SDN "yi ל"ר ה"יחא] .קופה הז שארב ונשריפ
 ' .אתפוא אמיא .ב'ל 'כופ וניבר 5/2 איבה םשו <

 .םש יתוריעהש ומכ ןאכ לש 'על םיכייש םינויצ
 y" רמאק אתפואא ביתכד "Y .ז"ט 'ילוח ןכו
 ,םינויצה יפא ע"ייע יפוא ץובקהו .וו 'עב ושוריפ
 .[אכתפ עו: 'ל מ"ב .ה"ק bn" יפואד אכתפ ןכו

"mew 8206 כל! ע"לבו  postimmte2כ0|  
Ankunftאשמר תלמ תבכרהב כ"או  

(Ankunft des Abends, Abend-dümmerung2/37 'ורי  

 .אשמר יתפאב (ג'ע ג'ייד v^n ב"פ) רופחי אל 'פב
 יתפב !ת"עפ רחשה noy יכ ינחלש רמאיו 'רפ ר"בב
 א"פר ז"ע 'ורי ה"כו ה"יחא] . (ברע תונפל 'יפ אשמר
 . . אשמר יתפב יבגל לארשי לכ pns .ט"לד א"לה
 ה"כפ ר"קיובו .'כו יתשא אוה אשמר יתפא ןול רמא
 יתובסו 'פ ר"להקבו .'כו היתי ןונפ אשמר יתפאב
 אילילב "א ip ב"בבו .'כו אשמר היתפאב 'יא
 דפא 'יפו .ל"נה 3/3 v לש אשמר יתפאב תחת
 אשמר יתפא b! ny^ תאיב תדפאו העובק תע ע"לב

 .[ברע יתותעב

 ס"לבו xii; "bp ילוא ב'רל) םיִסיִּתַפִא שא
(Angriff D'OD'ENאיה נ'דעפלו  

 אקספ ש"הש 'רדמ CZuflucht, Rettung 97:68u61c) י"ל

 p" םיב םכל תישענ םיסיתפא Cb י'א) יתסוסל
 ןיאו'ביבסמ םוקמ לכמ םואתפ םיביוא תליפנ י"לב
 סרג ןכו םיפותפיא 'יא ונינפל ה"יחא] .(סונל םוקמ
 םשב כ"כ לעב כ"כו תורבקו תורעמ "יפו ךירעמה
 טלפמ pn "b3 "p סיסותפיא ל'צש ל'נו מ"
 ש"יע ךשמהה הארמ הז by 2/5 'יפל ךפיהמ סונמו

 .[ודיב חלצת אלו ושרפל האלנ כ'מ לעבו

 ,ןיטותמא ע"ייע ןיטנתפא*
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 pm ^R 'גרתב ונינפלו ןרתפ 'עב ה'כו] [ןירתפא
 .[ןינרתפ

 ,drücken אצע D'b3Y )427 ע"לב aw מ'לב) ץֶא
p'b3 ג)! ע"לב אצציא ,אצצא םשהו. pressen 

 אצצע  '53 (Druck, Enge'מנב . "בוריעד ארתב
 י"כ לכב ןוכנב 075[ ךסימ היהש ןליאד  'm,'ישמא

"py גיוו : 'פדבו ךיפמה ןליא 'יא 'זיפו ר"פדבו'. 
 יורי ץראה לע .[! ךמסה ןליא  p ipטיי ילשמ

wp שיר 'ה ילח 'ו ללכ ביפ יג רג ה"ונמבו ט"נקתת זמר 

mus רבדל ותשא ףוכל םדאל ול רוסא (ה'עק 
 יאנש  "enיט"  ys (2.אטוח םילגרב  ^bומכ

 ןיבמ תאצויה התילשבו  mónןכו "ג ח"כ 'ירב)
 םיטפוש) ערכ הילגר ןיב  nיוהיעל י"שריפ "5 ז"כ

 ימ לכ 'ולכ ,(םיטפושמ קוספ םילגרב ץא שוריפל איבהש

 ןכו אטוח הנוצרב אלש החירכמו ותשא ץיאיש
  ^5בוט אל שפנ תעד אלב םג « owיוריע יויעו םש

  CUהנוצרלו התעדל אלש ותשא לע םדא אבי םא
 לע אלא  nmדלוה אוהש ןהיניבמ אצויה שפנ

 ינאש .ןוגה אהי אלו בוט אל  DADאצציא בגא
 'יפאד 'מגב ןידמוע ןיא 'פב יקז ( wmלע ךורכ

 ובקע ( moלפנ 'מגב 'ומביד ארתב 'פבו ,(.ג'ל
 (:דימק תבש) ג"רב הרבשנש תיבח יפבו ,6א"כק) םימל
 "כו פ"א י"כבו] אצצא רתב יתאד והייניב 'כיא

my אצציא 'יא 'ילבול דע י"שרב 'יסופדבו י"שר 
 אתצציא 'מגב 'יא ונלש ייסופדב לבא ב"עק תבש ס'ד

  25(ילכאתמ ונינפל) ילכתימ ינה .[אציציא 'מ
^N םשו] (.א" ק"ס) ןיקשמ 'פד ג"פב אצציא 228 

 ינה  nom ^53מט"מבו שארו ף"ירב "ילו רתוימ ימנ
  vo'יא ו"ו י"כבו ז"לה ט"וי 'להמ  um.ילימ

5/2) ^b. תותש ול איצוי ךמסד 'מגב ריקפמה 'פכו 
 ה"יחא] .קיחד אצצא םושמ אמיא תיעב יא (.'מ

 'מגב ונינפל לבא י"שריפמ הארנ וז 'יגכו  "bnתלמ
 ,קחוד אצצא בגא ^6 .[קיחד  "Bיקזמ אצציא בגא

ja שיש רעצמ הזב m םישחנה ןיקחודש בגא 
 .ןיכשונ

Schaden, טועימו "cen «5! ע"לב) איִצּוא NEN 
  (eig. Verminderungג"סב תנוזינהנמלא 'פב

 ווהד ג'עא אלגיר דעהייהש (:'ק 'גותכ) [ןיניידה םושד]
 י"שרבו אתצציא 'יא "ינפל] יפירח יזוז יתיימ אציא היב
 אלגיובד דספה אצא היב יוהד ג"עא ^5 .(אצציא
 היוצמ לגרבד :ייפירח יזוז ,רכש אמלע ילוכ ינבזמ
 הנשה תומי ראשמ חקיל לוזב תונוזמו האצוה
 יפירח יזוז רכתשמ רכשה תריכממ תחפש המד

 הז לוזב תונוזמ חקיש  ^bאכוה] אצנגמ לש הרומה
 יפמ אל wb .['ב יא 'ע 'ייעו קמסו ,דכ 'עב 22
 איצוא 2m] ד"ל ,'כו 'א 1^ י"כב 5[ הרומה
 יעירג יזוז היל תיאד ןאמר יפירח יזוז םירמש

ONYN - קַתּפַא חמר 

 ןתוצקהל ןיבישמו ןיכרועש הלודג הכרעמ 'יפ םש
 ז"עבו Haufen ias] צ"לב] ז"עלב ש"ט הרוחסל
 yy m .'כו ןפוני כ םוקמ : קתפה p" + טיל

 .[איירקיתפא

 יינוי 'שלבו hypotheea ר"לב יקיִתּופָא=) קתְּפֶא
(Unterpfand, Pfandbrief 970077,פב ' 

 (. ט"כד ב"פ ייחספ יורי «/'n : מיד דימ 775( $3 חלושה

"xyמ"בד ק"פבו ,םירחאל יקיתופא ובר ואשעש  
 .תואקתופא תואקיתייד אצמ (.5'י) יקיתייד 'מנב
 וכר ואשעשכ ןניקסע יאמב אכה ("C ק"בד ג"רבו
 .יקיתופא ובר ואשעש דבע אבר 'מאד אברדכ יקיתופא
 אל ל"אד יקיתופא moms תיוש Ys een ה"יחא]
 p^ א"בשרה 'שת יייעו וזמ אלא ןוערפ ךל היהי
 ומכ ל"צ] יאק אהת ופא יקיתופא 'יפ .[ב"מקתת
 םש 'טיגל טי"ותו ב"ער 'יפבו : א"י ק"ב י"שרב "אש
 ל"או הדש ול הארהש רמולכ:|[יאק אהת הפא
 ב'א) pnen א"ס mb אלא ןועריפ ךל אהי אל

^pוטשןכו .הייחא] (עקרק דובעשו ןוכשמ י"לב  
 יל בותכ א"לפ ר"משבו ^D מ"בב ומכ ןוכשמ
 y'a" אתפסות .ךמרכ לע וא ךדש לע יקי תופא
 אתפירח םופלו ,יקיתופא וב שיש רטש ח"פס
 תוימרא תולמ 'גב "ינוי הלמ וניבר b" אתשבש
 םקימל אהת אד יקיתייד תלמ ל"זר ושריפש ומכ

menוריבו : ה"לק ב"ב ̂ מ"ב ' nwג"פס  
 דומעלו תויהל יל אהת יקיתייר והז יא 'יא ד'ע ז"יד
 . !אנקת הפ יקיתופא b^ 'יטיג הנשמל ם"במרהו ,'כו

 ,איה יינוי הלמש ןוכנ לע wm 'יפ קתייד 'עבו
 ירחא יקיתופא תלמ תרזג ונממ המלענש האילפו

 .[1כ00008 = יקיתופא ארקנ ט"יאלב םגש

 'דהנסב "X(Hammer, Sehlügel v פ"לב) אקתפא*

 תבקמ פ"לב b" אקתפאב היב אחמ .מ"ל
 תבקמב והכה רמולכ ברח b" 94 פ"ל איהש ל" םגו
 רזוגש הארנו וראוצ לע והכה 'יפ י"שרו ברחב וא

 .הלעמל ע"ייע אתוקפא ומכ הלמה

 (Magazininhaber | à00xxotoc) איירקיתפא"

 אדה Tp ד'כד ה"פ יאמד 'וריב
 ף"זרהמ ר"ומ בתכו 'וכו אמירקיתדיא ןליאב אמיתד
 ידימלתו תשבושמ הלמ ל"הזב םש יאמדל צ"האב
 ל'צש רמא םעלרעפ ףסוי 'הומ קהבומה םכחה
 ינונח ס"לב ןכו .תרחואמה י"לב ונורתפו איירקיתפא
 הרעמש שוחל ןיאו ןיי לש mne רוכמל שי רשא

 .ל"בע 'וכו תיבחל תיבחמ

 abgemagert, 20020766, ov (ע"ייע) ןרתפ ו ןיִרּתְפַא

  (eig. verderbt'א י"רת אוהו] 'שורי 'גרת |

  €3 2n'גרת] |
 המו : הזר [ןרתפ 'עב ב'ר 'ייע ןתנוי לש 'גרת וא
 'ברמב) הזר ON אוה הנמשה ץראה
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 לע ודיפקהש הדוהי ינב בר רמאש כ"חא אביש
 המייקתנ (הנוגמ 'לב אלו החצ 'לב רבדל) םנושל
 םדוקש רמאמ םגש ועו voy ran 'כו םדיב םתרות
 ,רבד החצ 'לב אריכב וא ארזיבב אתעבצאכ הזל
 = ארזיבב יפו ול שי תרחא תעד וניבר לכא
 םדא םישיש עבצאכ b^ .[םינוערז ע"לב 25
 יכ [א'פ ל"צ] א'ס .הרהמ ול ךליש םי ער ז ךותב
 ב"ה ו'ו י"כב an" 'קיע ה"כ] בבר אריקב אתעבצא
 'ע יפדב לבא בבר ע"ייעו :'כ תבשב ה"כו ר"פדו
 השענ וכותל ועבצא חינמשכ [!הכר ס"טב 'יא
 'מונה תאלמתמו הלועו עפעפמ היבגמשכו אמוג
 אמוג mmn אלו עבצא הכותב העקשנ אל וליאכ
 עקושש p^ ארזבב אתעבצאכ החכשלו ,הכותב
 הארנ ןהב אצויכו לדרח ןוגכ םינוערזב ועבצא
 תרזוח ועבצא Dub רשאכו אמוג השוע וליאכ
 אתכסמה ןימילשמשכ ונא ךכ דימ אמוגה תאלמתמו
 ה"יחא] .הנושאוה ןיחכוש דימ mns ןיליחתמו
 n^i םש 'וריע 'פותמ הארנכ ^n לש ושוריפ הז
 pun םש [vy^ ארמגל אדוגב אתכיסכ e" .[יכ
 yw תרגא DD" אדוגב אסכיס יכ 'ט ךס 'עבו
 . < .אתכיסכ 'ירג םשו YI דצ ץניאמ 'פד ג"ב תאצוה
 [אדוגל אתביס כ ס"טב ת"האבו ,החכשל אזרבכו
 ונא ךכ vv אלו הלעמ וניאש לתוכב דתיה ומכ
 ןיאש לתוכב דתי סינכהל ןילוכיש ומכ א'פ .'מגב
 הקמעב פנכה ל לכונ אל ונא ךכ כקנ וב
 an י"כב קר "א 'כו ךכ תוביתה] הכ לה ל ש
 'ורוכבב — .[ש"ע 'ט ךס 'עב כ"ג אבוה en^ הזו
 אשי אל p (הימ n2:3 ולא ןימומ 'פד ג"סב
 'ב ,'א ?Y י"כבו] אתבצוא ןהמ אצי אמש תסננ
 'יא 'ורוכבבו יעבצוא ל"צ ילוא אבצוא 'יא ב"ה י"כו
 תארקנ ןכו ה'יחא] .עבצאכ רצק דלו b^ .[יעבצא
 : ד"מ) ןפוד אצוי 'פב n3.—[Daumling ש"אלב
 6: ה"כד ב"לה s'"b 'בותכ יורי : א"י 'בותכב ןכו
 nu לע אבה ייפ .ןיעב עבצא ןתונכ ןאכמ תוחפ
 םדאכ אוהש םולכ בייח וניא םינש 'גמ התוחפ
 mnm תעמדמ py המד ןיעב ועבצא ןתונש
 םיאב ןילותב איצומש פ'עא וז ףא תעמדמו
 'וריבו :יפ .ה'מ הדנ יייע ה"יחא] םירחא םילותב
 רשבב אמוג השועל המוד הז המל 'יא םש 'בותכ

nmתללוצו תרזוחו ןיעה תא רכועל . . אלמתמו  
^b "yאלו [םש ע'הק  saהאיב ותאיב . — 

 ינפמ 'מגב ("CN 'וחנמד ק"פבו CUm 'בותכד ג"רב
 .לדוג וז עבצא וז המא וז תרז וז :ץמוקה ורמאש

"bהמש הנטק עבצא תרז וז [י"שרב ה"כ שממו]  
 היב ביתכד ןשחה תדידמל לדוג דע mes דודמל
 וז ms תרזו וכרא תרז ('ט טיל ;זיט ,חיכ יומש)

 ץמוק היה תרזה ןמ הלעמלש עבצא דעש הצימק

n2 co 

 ענצמ אבט cmm אתש הלוכ והל קיפמ יבישחו
 א'פ 'יסופד ראשבו ^Y "5 ^3 ה"כ ה"יחא] .לנרל
 fua י"ל איהש bà sus ןוכנהו 'כו אציא

seharfer Geschmack.הז יפל ןוכנ ןכו  D'un "i 
 : י"שריפ ןוכנ דואמ המו Süure 660% = אתצציא
 [Stich, Sáüure, aigre] ה"ורכיא ץימחהל בורקה םעט
 ר"ורגיא אהויק .א"ס ius י"שריפ ןכו .ז'עלב
 ההק ןייב :ארמחד אהויקב m^ amy םשו ,ז"עלב
 )0. תסווח ma ה"ד :'ל 'יחספ ,ז"עלב ארגייא
 [aigreurs ש"רורגייא ל"צו ז"עלב ש"וריגייא יוהיק

^en ma ,]8890ליפנ ס"שד אנשיל הלוע .הפי  
maיפירח יטירפ ומכ יפיוח יזוז "יפו .אתצציא  

 ,[:דימ מ"ב

indische Weiden "95! y/bs) wwwע"למ וא  
Vb!לב " (Weide oicog, 000% -— cix 

 אצא ךנמיסו CE) ^m  ןזחאש ימד תואופרב
 אצא D^ ,(אציא "יא ונינפל) ארהנ רכסד .אביטר

 ה"יחא] obw םילעב ארהנ רכוס רהנב לדגש בשע

 המכו לושליש דגנכ האופרל הב ושמתשנ אציא

 בשע לש םילע םויה םגש ל'ז ונימכח ירבד םילודג
 םיאפור וב ושמתשה Weide, salix ר"לב ארקנש הז
 םיאפורל עדונ הנש םישמח הזו .לושלישה דגנכ

DDומשש האופר  saliinaלש תויוחמ השענו  
 מ"כאו אתרימצ אתשא דגנכ ליעוהו הז חמוצ

[0805 

 אָעְבַצ D'b» Que! vos ןכו מ'למ) עָּבְצא
spa עבצאל ונוימדמ הליאשהבו Finger 

 די לומ ה 338 ןכ  das münnliche 0164ה"כו
 פ'לב ( AOדציכד ג'רב (דילומה רבאו עבצא

 יבוייע) ןירבעמ  C22הריקב עבצאכ ןנאו אבר רמא
 ונינפל] אתבצוא א"פ .ארבסל  ^N '23[אתעבצא

  "nאלש השווק אויקב עבצאכ « Diר"א הב
 י"כב ה"כ ה"יחא] .ארזבב אתעבצאכ החכשלו ישא
 ת"האב ה"כו ש"יע רזב יעב ה"כו ר"ב .ב"ה ,ד"ל "ו

 'םותב ןכ *^ Y'דבו ;'ינשי 'פדב 'סותב ה"כו
  ^b v3הל וטשפו ש"ירה לע וקב 'רזבב וסיפדה

 "יבוריע 'סותב ה"כו ערזיבב שובישב יתשנבנב 'דב
 י"שרבו אריכב סרג ם"שבו .ח"ר םשב יכ ה'ד .ג"נ

 י"כב ה"כו אזרבב 'עה 'פדו אריבב 'פפותו ^ Yיעב
  qqארזיבב חפונה םגש ל"נו  bxאריכב חפונה

 אתעבצא יכ עדו .ןבומ ול שי  "bלש רבא
y'b3 o = = sna» (qum jo oy שימשת 

 לש םוקמ ותוא  new=ריכ סנו  o2 Sותוא
 םוקמ  ypחוכשל ןיריהמ ונחנא ד"פל ורועישו רזב

 רזיבהיפב ע ב צ א ה םינכהל חונש םשכ ונתנשמ תא
 ךשמהמ אוה ןכש היארו .החצ ןושלב רבדו ריכה וא



My 

 עבצא N^ די תחתו ,--ונירבד םינכש אצמת דימתב

 .מ"ד א"פ ז"ע v^ .א'לד ד"פ 'יחספ 'ור יי ב טרפב

 עצמאב ם"וכעה עבצאו ליאוה ב"פ 'ורוכב 'תפסות
 די "יא :'ע מ'בו :'ב 'ורוכבבו ,הרוכבה ןמ הרטפנ
 p^3: "יחספ תועבצא ץובקהו .— עצמאב ירכנ
 לש ויתועבצא :'ה 'בותכ ,ליעל p .ו"ס הדנו
 הז ןיב ps aO unum ;'וכ תודיתיל המוד םדא
 םיתשכ "א ב'פ ר"בבו תועבצא 'ג אלא הזל
 ר'שהש םיִעָּבַצֶא רכז ןימב םג לבא .תועבצא שלשו
 אלא תינקנ הניא :םשו .םיעבצא םדיג םרכ 'פ

 .יט'ק 'יחספ D'"VPEN יגוזח רפסמבו .םיעבצאב
 םורב ה"ד י"שר 'יגכ) םייעבצא הרות לש תיעיבר
 ונייהד ה"ד ם"בשרה 'יגכו :תיעיבר ה"ד 'פסותו

"yס"דב ספדנ ,י"כ ף"ירב ,ם"בשרה תפסוה  
 'ייעו םייעבצא םורב םייעבצאה לע (:ה"סק "יחספל
 לש ןרועיש אוה nes ג"ע ro ג'פ ope" 'וריב
 עבצא םוד לע םייעבצא לע םייעבצא . . . סוכ
 PY" תיעיבר ^m 'פסות 'ייעו עבצא שילשו הצחמו

 .[ךיראהל מ"כאו ג"סקד 'יחספל ח'ר

(Licht,— Feuerzange) *"ID3XN *א"סב וניבר ^25  

 סרג ד"מ ג'יפ 'ולהאב ג'הרו .יתפסא 'עב
vaeיתבצייאלו  Uyיתפסא 'עב יתשריפש המ .  

"bתבצ ע"ייעו םיחקלמ . 

der sieh 4-2 ע'למ אנוצא היגהל 5^» NN 
b5'p3 (um den Baum windende E pheu 

 ולאו 'מגב העש  68 2 mpע"לב =] אנביחרה
 -[ 'פדב ה"כ] אלקידד אווצא שיקל ר"א

  b oum oov'יליסבו  moלבא ,פ'א י"כב
"HDD ס"ד 'ייע אסיסא 'מ י"כבו אוצא ^N ב י"כב' 

 ז"פד םיחספל ח"ר 'יפבו :ד"נ  ^N'פדבו אוסא
  "wnייבוריע) םיספ ןישועד ג"סבו [אתווצא ס"שב

  oso 62ה"כו ד"ל 'ב ,'א ו"ו י"כב ה"כ] ןילבקרע
 ןילברקע ןוכנב 'יא ג'ג י"כבו ,לבקרע יעב  smע"לב

  Ou ASןאברקע  Skorpionkraut'ייע  ^bם"במרה
 'עה יסופדבו ז"י 205 סואינילפב "ייעו  ^mןינבקרע

Tam יייעו 3'b Ub יעיבש' Cep ןינברקא ל'צו 
 אתייזרח אתווצא שיקל ר"א [.ג'כ 'וריעל ב"ירגה
 אתווצא 'יא 'וויעב ונינפל ה"יחא] .אלקירד
 ה"כו אתייזורח 'ספותבו אתייזרח י"שרבו אתיזורח

 סיד) פ"א י"כב  62 y.אלקידד תלמ הרסח םלכבו
 ד"עפל אתייזרח תלמו  y/oיברהו ע= | איה

ein um die Palme sich windend. Epheu oe 

 ביס ייפ  5e.[לקד  ^bיאצויש תוקרי ןה ולא
 ברו .לקדה גיבס ןיאצוי ןהו חספב ןהב

  "amןואנ  ^bישאר ומכ וב שיו דואמ הבע חמצ
^W יסאב 'דבו ,ר"פדו י"כב ה"כ] (זרחמו) ןיטחמה' 

. 

 ו|-

 NUNN - עְַּצֶא - נר
 איה עצמאה עבצא ותואבש המא וז ;החנמה [
 רומאה עבצא אוה ונמיה הלעמ לשו המאה תדמ
 ^Q ^ יד ("MY ועבצא תא ןהכה לבטו הרותב
 ,יח םש) תינמיה ודי ןהב םוש לע ןהוב אוה לדוג
 ב"לה ה"פ ימוי 'ורי yi" ה"יחא] Oo גיב
 תאצוהב " ףד 'ט ישרפ " קרפ "נהכ 'רותו .ב"מד
 עבצא :'נשמב :ט" "p' .— םייוו םכחה ברה
 איה יאמ אדד אתרצ הדרצ 'מגב םש "יפו הדרצ
 גישמו .'כו לדוגל הכומפה עבצאב י"שריפו לדוג
 יפסותבו ,ש"יע אדרצ ה'ד 'ינשי 'פסותב ת'ר וילע
 עבצא וז הדרצ עבצא איה וז יא 'יפ א"פ 'מוי
 'וחנמ אבוה םשו W^ הדרצ ע"ייע ןימי לש הלודג
 הכיש 'מויל ם"במרה b^ ןכו עמשמ ןכש :ה"ל
 יקספב בתכו .'כו * ע צ מ א ה עבצאה op לדוגב
 המא תארקנה 'כוראה עבצאה 'יפ-ארד nx ד"יר
 הפוכהש לדוג לש התרצ איה omo תישילש איהש
 הדגנכ ןווכמ לדוגה אבי ויתועבצא ךותל ועבצא

mmדוע 'ייעו .ןהיניבמ לוק איצומו םהינש הכמ  
 הדרצ יאמו TTE עבצא דע :ףוסב אב 'וחנת
 ןיתפוכ ויה אל 'פב דימתב .--[ת י y y מ א עבצא

Gr)דבכה עבצאו דבכה ןמ האירה תא שירפה  
 'מגב 'יחספ יברע 'פב .דבכה תרתי איה 'יפ ,רבכה ן
 יפל הנמלאב אמיא תיעב יאו (Cop יוחמתה ןמ 'יפאו
 עיגה אלש תקוניתד ג"רבו .תווש תועבצאה לכ ןיאש

merלעב לש הנשאר האיבב) המצע קדבתו (-ו'ס הדג)  
 bw תישילש האיבב :הדנב ומכ ל'צו] .(ישילש
 .תווש תועבצאה לכ ןיאש יפל [ןושארה לעב

"bו"פר 'ומבי 'וריב ה"נכו ה"יחא] .שיא לש ר ב א  
 ש"יע תויפשה ןיב תיארנ עבצא אהתש :ז"ד
 ארקנ ןכו עבצאה ןוימדמ שימשתה רבא ןכ ארקנו
 ע"לב םגו שימשתה רבאו עבצא b^ תשגנא פ"לב
 עבצא לבא ,תופוע לש בגז !e = עבצא ארקנ
 וניא ףוע ינמיס יבג (.ה"ס .א"ס יילוחב) הריתי

 ן"רה בתכש המ ןוכנ רתויה 'יפכ wm הז ןינעמ
5"nהיתורכחמ הריתיו הלודג וינפלש עבצאהש  

 ול ןיאש רשנב וז עבצא ןיאו הריתי עבצא היורק
 וירחאל תחאו ןיוש ןחש וינפלש תועבצא 'ב אלא

'"y bspר"יט  "bדבכה עבצא ןינעבו .ב'פ  
 אמקמ ושב תכיתח אוהש ל"נ םש דימת לש
 תוילכה ינש cp רבוחמ ושרושו ןוילע דצב דבכ
 לע ושא לדוגא עבצאכ רשב תכיתח qn ןוימדו
 ל"נו Düumel ש"אלב םיטחושה יפב תארקנ ןכ
 רמולכ דבכה תרתוי 'יפב הזל ןויכ וניבו םגש
 ג'ע בכושו רתוימכ הארנש המ רבכ לש רותייה
 :תרתויה (ד 25 «p ם"בשרה b" ןכו "223

 אצמנ דבכה עבצאה הזו .ל"כע דבכהלע לדגו רתיימש =
 תוחוקפ םיניעב הארת םאו .תוסגו תוקד תומהבב קר
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 .אָבְמְציא
 ח"צק דצ ץנוצ .רד לודגה pim םכחהמ 'רטראפ
 ;וניכרע לש ןויצ qn לע ג'צק דצ 'ייעו 'דו ,'ג 'עה
 אתקיספב תחת רוציק mm 'ספב w^ ד"ל י'כבו
 הערפ חלשב יהיו ['ספב ל'צו 'סב 'יא ב"ה י"כבו

Gon 096)ןועמש ר"ב רזעילא 'ך  busיבגל  
 ךכ ה"יחא] em" אינוקל ןב יסוי ןב ןועמש 'ר
 לע ה'כו םש ה"דפ לעב תעדו cyb בוטב היגה
 y'o73 לבא 'קיספב ה"כו ב'ה ,ו "ו י"כב ןוכנ
 יירחא 'פרבו) לאומש רב 'עילא 'ר 'יא ךורעה לש
 ,אינוקפ ןב יסוי ןב ןועמש 'ר יבג [לזא] (עומש

"un mאינוקל יחוי ןכ ןועמש 'ר יבגל 'יא  
 הנעמ יאחוי ןכ לעב ברה bi ךשמנ וז תועט רחאו
 p" ריואב men לדגמ וילע min .א"כקד ל"ק
 המלש | 'ברו ג'ל רצ ^y 'דלותב sw ןואגה

 ונינב ורתסש ו'צק 'עה bw 517003 רעבאב
 דח mb 023 [ודוסי שיבכע ירוקש ץינוק מ"ר לש
 יינפל [N 'P'Db3^ .אתתיפד וצא דח הפאו רות
 ומכ  ל"צו ס"ט] (בוכ) דח היל חספו ['כו אתווצא
 אתתיפד וצא "פ .ומחד [א בוכ 'א בכ 'עב

 ק"העב ה"כ ה"יחא] .םחלל ארוטוק ז"עלב
 'ורע יפדבש עדו הירטוק יא ב'ה י'כו ;ו'ו י"כו
 םיקיתעמה תעידי ןורסחב w^ םגו ז'עלב רסח
 = cottura תיקלטיא איה הלמהש איה תועטו ארוטיק
 הרוטיק 'יא 'ע לש ר"פדבו 60160808, 8

 ק"העב ה"כו םחלד ארוטוק זעלב ל"צו ע"לב םחלד
 ומכ וצא אלמ רונת 55 [ארוטייוק "א םש קר
 ר"פדו י"כב ה"כו ,אתילא 'עב [y אתילא תתצה
 וז nob ^b ב'א) .(ת ת צ א ס"טב פ"רשב לבא
 ,וכ ג'ט ידמב) םכיתוסירע תישאר 'גרת ןכו הסירע
 'זנול יד ט'ר pan jv ה"יחא] .(ןוכתווצא (א'כ
 ךכ וומא 'שב יהיוד אתקיספ כ"ג איבהו ךירעמב
 ליכא אוהו איפא הימיא ארונת ימק ביתי הוה
 אתווצא לכ לכאד דע ליכא אוהו איפא הימיא
 אתקיספה ינפלש רמאמ לע ןויכו .ל"כע .אתיפד

"xenי'פ ר'שהש 'מבו ר"רספב 'ייעו ונלש 'עב  
 אתקיספה רמאמ הנשנ Do ,םיוניש תצקב וידי
 רפחנ ךא ד'ה Yo 'ורשעמ 'וריב ונלש 'עב אבוהש

Dvעצמאב רמאמ קיתעמה ןוזפחב  "yש"ר  
 Ybn א'פ nbn 'וריב Ty ה"נכו .הרעהב ^ov רעבאב
 ירטא יתווצא רבעימל אייעב אנאד ןיגב vy ז"נד
 תעדכ פ'למ וא הלמה ינא רזוגו ,ןירטיא ע'ייע
 זא mnm ךרעה תליחתב יתבתכש ומכ ף"ירהמ
 התפשה ע'למ וא תצמחמ אתווצפא תחת אתווצא

"bרואשו ץמח ]. 

 'עו 'נ הומסיא ע"יע הוטציא ,אבטציא *
 .ביטסיא

92* 

 [זרחמב ל"צש «/b רסח ירפו 'שמא 'פדו
 ע'ל ww ד"עפל ה"יחא] ,יעמשי 'לב ן ט א אוהו
 = הנטא

MEE 

 בע nox po אוהו o5 םיברהו ₪
 הז םיצוק ינש שי וילע ישארבו איצאקא יניממ
 ישאו ומכ וב שיו rm ןויכ הז לעו הז תמועל

 רבסש bón ח מ צ ג"הר 'יפש המו . ךרע
 | pb הצמ המ פ"שה שרדכ םיערז pb יוה אווצאד
 'פפותה תטישכ הזו םיערז ןימ רורמ ףא םיערז
 אתוקפא ה"ד .ג"י 'כוסו אתווצא ה"ד ab 'יחספ
 | ישורפל יל ןוא יתאצמו von ה'ד :ו"ל םשו
 ךהמ םיצוק nex po ןטא תלמש ג'הר יובדב
 ושריפש שיו אלקדד אתווצא ל'זו ף"ירה 'יפש
 ^31 םשב "יחספל ם'במרה 'יפבו) הניעצוק לא
 "33 ח"כו הניעצרקלא ל'צו (הניצרקלא w^ קחצי

^R ש"ארבו .ן"רב ה"כו (םש 'יחספ סיד y) S^ 
Aso? ys wm הניעצרקלא ל"צו העניצרקלא | 

(Stechdistel, Mannstreue, eryngium)יניממ אוהו  

 ן"רב כ"ג ^y" הזחה ילוחל וב םישמתשמו םיצוק
 איה י"שר תטישו .ף"ירה b^ לש א" לע גישמש
 : אלקידד אתווצא 'יחספב 'יעש ה"עב וניבר תטישכ
 ביבס ךרכנו לדנה [י"שר i3" ה"כ] ל ק דה ביס
 אלירו ל'צש לנו [י"כב ה'כ] אלידו ןירוקש לקדה

"pRanken, vrilleי"שריפ ןכו ם י ג פ ג י ב ל ו ל  
 ךרכנו לקרה cuo לדגה הבע ביפ :םש "וריעב
 Ub s י"שרב «nm םינפג יבלולכ וב הלועו
 אילידו זעול ביס m^ my תבשבו .ביסב 'יפא ה"ד

m»)וכרבבו (תילדו 'ינפלו ,'ציניוו 'צנוש 'פדב ' 
mש"ילירוו ל"צ ז'עלב ש"יליריו םינפג יבלול ה"ד  

 'בותכב ל"צכו תונקונק ה"ד .ב"צ 'ילוחב ל"צכו
 ל"נ אווצא (b^ .ש"יע אלקירד אתוצא ה'ד .'נ
 ה"כו לקד לש ביס 'רעו פ"לב im אנוצא ונקתל

 neces] ע"לב תייזרח

NDYENפ"לב)  Brotteig, Backtrog Sysתעדל  
 אתווצפא תחת ס"ט )5/2 ש"טע) ף"ירהמ

 אוהש ל"י דועו Sauerteig ₪5 פעל! ,(פ'ל אוהו
 ,'א ו"ו י"כב ה'כ] ו צ א BID (רואש Ai ע'ל
 פ"דשבו אתווסא דוע ^8 ר"פדבו prn ד"ל י'כו 'ב
 לבא ,ק"העב ןוכנ לע ה"כ] אתקיספב w'D] רסח
 יעה 'פדבו (D'nbb D'D3 "R '3 M Y; י"כב
 אוהש בשחו 'פב ךורעב האר קיתעמה יכ ym 'ישרפב

n^מלענו אתקיספב תחת איה ס"טו תשרפב ' 
 ןב ש"ר 'ע ן"יש ms ה'דס לעב יניעמ וז תועט
 | אלו הברב אל וניא םש בתכו אינוקל ןב יסוי
 | תביתכב םיקיתעמה wb m3 אצויכו .ונדמליב
 | .דסעטטאג רפסב תואמגודה האר ,'ספ רוציקה

ponoזרחמב  "yגאטיירפל יברע יישרשה רצוא  



 [B ve com vus" ןידטצא לש א'פ
[nw[הידטסא 'עב ל"צ] הלעמל ונשריפ אלש  

 תומהב ןיאיבמש םיכלמה ינפל ןיקחושש בשומ
 םישחנו םירמנו תוירא ןוגכ המחלמל ןידמולמ
 ולא םע ולא םחלהל הז לע m םיפשמו םירושו

 ז"ער ק"פב אינתו םלוכ םע םדאו םדא םע םלוכו |

 וניבר יג ןכ ילואו הידטסא ע"יע ,ימ ל שור י]
niילבב ז"עב  [in^ןינידטציאל ןיכלוה ןיא  "bb 
 םירבד ינש ינפמ ריתמ ןתנ יבר ,םימד יכפוש ןהש
 : השאה לע ריעמש ינפמ דחאו חווצש ינפמ דחא

 (-stadion&hnliches, linglich ןנידטצא :האישהל
PY (gebogenes Feldוריבחל רמואהד ג"רב רחא  

 ןינירטציאב Cp 12( 45 רכומ ינא ey" רוכ תיב
 מ"יו ןופכלא ןנירטציא 'יפ .והמ ןותלקע ךרד והמ
 "מורו י"לב ןידטציא 'יפ 20 .םלופה תבילש ןונכ
 .תועיספ שמחו םירשעו האמ ךרואב ץרא תדמ
 לימ לכבו [א"כפ כ"ס םואינילפ y" ה"יחא]
 וניא $2. תיב DN איעבה םעטו ןידטצא הנומש
 | טשפתיש דע רצו ךווא םא יכ עבוומ
 יעל ךייש ב'ב לש אכב ךה ה"יחא] .(ןידטציאל

v vowפדב ןמסנ ' quyךוע רחא םינשיה  
 BN" 'דב nt לכבש אלפו ב'ר b^ ןכו ןידטצא
 תויהל ןיכירצהו םיכיישה cup תליבח הדרפתנ
 'ע ןיב [ייורטצא ל"צ]ייודטצא 'ע "יאו m םיבלושמ

 תאזו ,הרומנ תועט mum ןינידטצא 'ע ןיבו ןידטצא
 ב"ר. לש b" יתימאה וניבו b" יפלש תינש

 .[הידטסא ע"ייע אוה רתוימכ

 .(הניטטסא ע"ייע) הָביִטְמְצִא 3%

 ילמה תרזגל ונחרכוה ב'רו וניבר תעדל) ייורטצא
 000% ,cce 076094, 0066 י"למ

^P sterilis 353רקע  Starr, unfruchtbar 

 zerreissen, D'53 ^b ארצ ןמ לעפתא אוה ד"עפלו
spaltenיומביד ק"פסב ('ד רצ ע"ייע  GU?ירימג  

 תונב b" .יוטצא ייווטצא ארד אוההד אתנבד
 אלו תורקע ושענו ורקענ תיבה ןברחד רוד אוההד
 ארצ 'על ךייש 'גרת 'ל הז םא ב"א) .ןוירה ולבק
 סאו ,אינקרו אידצ ('ב ,'א .יארב) והבו והת 'גרת
 תורקע 'יפש ש"יר תואב יִרָטָצֶא סורגל שי י"ל הז
 ב'ה "5 כ'ג סרג ש"ירבו ה"יחא] .(םינב לוכשו
 'למ הלמה רזוג םלוא י'שריפ ןכו ס"שב ה"כו
 רקיע ל"נ הזו ('ד רצ ע"ייע .'ל ז'ע) יקיז ירצמד

smתורקע ושענו טולקלמ ןמחר עקכנ 'יפ .ס"ל  |. 

 סרג וניברו אטמופורטסא ע"ייע הָטיִמאָּבִרְטֶצֶא *

 ,ש"יע אטימאברצא כ"ג

wozu331 איתורטצא * =  

[N]oSwNאלבטצא 'ירוס 'לב) . wbobpsע'לב  
JA idר"לב 0 י"לב  

Standort Gin den Gartenanlagen) stabulum1  

Standort für's Vieh, Stallungפב "יבוריעב )9 ' 

 ה"כ] yb C20 רזעילא 'רד 'מגב ןיספ ןישוע
 'פדבו עוטנ 'ב י"כבו עטנינ 'א ו"ו י"כבו /ב"ה י"כב
 (ce רתומו רצחכ אוה ירה ובור [לטנ ס"טב 'עה

 רמ רסחש 'ארנו ר"פדב ה"כ] mmm רמא +(.דיכ

 y^ פ"ד 'ייע הדוהי רמ רמא ^3[ pr" רמא רחא
 "סופדבו .ח"מ יילוחבו 'וטסב 'גבו י"כב ה"כו ,ד"מ
 ירעה 'פדב ןכו םישדח 'פדב לבא 'ריעב םינשי

^Nימיבא רמא [הדוהי ב ר רמא  sumןייושעש  
 'א םעפ קר W" 'ינפל] תואלבטצא תואלבטצא
 R^ פ"א י"כבו 'ימעפ יתש וניצנוש 'פדב לנא
 תוווש יפ .[םש ס'ד y" תואלבטסא תואלבטסא
 ןיאד רצחכ אוה ירה [י"שר "יִפ ןכו] תוווש
 pa ךלהל ןילוכי אהד לגרה nbus ונממ ןינומ
 תורוש תורוש ןישוע ןיא םא לבא תונליאה תורוש
 ערזנש ימכ יוה  תונליאה ןיב ךלהל ןילוכי ןיא
 רקיע [שוויפ קו "א ב"ה י"כבו] א'פ ,רוסאו
 "וס .ר"לב m י"לב ww םיסוס תוורוא הלמה

qsדצב הז תונליאה ןיעטונ יכ ושוריפו  m 
 הז דצב הז ןהיתוורוא ךותב םיסוס תדמעה ןוגכ
 mme" תואלבטצא הייושע הניאר נ"עא אנקיסאו
 ול הברי אל wi ג"כ 'פב 'דהנסבו .ןמחנ ברכ
 ימר  'דוהי 'ַך  (א"יפסלק רימב wn : א"כ) םיסוס

 ףלא םיעברא המלשל . יהיו Gon ow יכלמ) ביתכ
 ס"טב יא 'הנסבו 'עה 'פדב] 32355 םיסוס תורא

 המלשל m .(היכ ,יט יב היד) .ביתכו [ותבכרמב
 ס"טב תוווא 'עה 'פדב) תויוא םיפלא תענוא
 (ותבכרמל 'עה 'פדב) תובכרמו םיסוס ('הנסב ה"כו
 ול ויה תואלבטצא ףלא םיעבוא םא דציכ אה
 !ON םיסוס םיפלא תעברא הב שי nns תחא לכ
 nnm תחא לכ ול ויה תואלבטצא םיפלא תענוא
 ^ א"יפ ר"דמב] .םיסוס ףלא םיעברא הב שי

cow  יתקיימו ome»םיפלא 'ד וללה םיבותכ  
 "א 'הנסבו .םיסוס ףלא םיעבוא תואלבטפא

 .[ש"יע םיונישב

 הלטצא ,לבורטצא ,הוטצא ,ןידטצא .ןיֶנְנַטָצֶא
 ה"יחא] .סא 'פב ונשריפ 335 אמטצא

 ךועב 5^5 'עב ס"טב ע'פדב לבא ךורע י"כב ה"כ
 | 'כו ןידטסא ,ןינגטסא 'ע bp וניבו תנוכו פא

 ,חור תורצא py איתורטצא * |

 "b ב"שלפהב ב"ירגה בתכש המ אלפג שודיחו
 םיכוע ראשב אלו Du 'עב יתאצמ אל העש יסל
 פופדה תועטש ןעי טילשה ינפלמ x הגנשכ הזו
 .[ע"בשפהב ב"ח mo ל"דשר "ייעו והעתה סא 'ע ב



ALTUS MATT TWO 

v t. םילשובמ B'DS (reife Datteln.ייטיג  Gb/b) 
 ^33[ אפצאב אשדקיאד אלק הלע קפנד איהה
 Y3 ^w' לבא רסח ר"פדבו| .אלחותד [אפיצאב
 א'פ O92] =] םילחש sos ילכ 'יפ ]3 לחת
 ונכתי םישוריפה ינשו ה"יחא] .הרמת לש הניערג
 ילעמ עולק ילכ הרומ  יתמשרש 'יברעה הלמהש
 םירמת הרומ תינש 'רע הלמ ןכו הניערג םגו םילקד
 ייפש י"שר ירבד הפי pow הזבו ןילשובמ יתלב
 םכרצ לכ ולשב אלש םירמת םה 'לחותד אפיצאב

pmi»תולתוחב ןתוא  b]םילכ [תולחותב  
 .[יכו תצק םילשבתמו םירמת mess םיושעה

 1 !irdenes Geschirr, oe  ע"לב) ץיצא

(Nachttopf) 5 1הדגהב ,(ץיצע ע"ייע  

 אידש אסכה תיבד אציצא אליקש (?CU 'ליגמד
 ואר הרמא םאוד 'מגב תמש ימ 'פבו .הישירא היל
 "פא 'א אפפ בר (.ד'מק 2( ילעב יל חינה המ
 pur ס'שב 'ינפלו] ץיצא B" .אנסרהד אציצא
 אוהו] 'ג 'עב 'יפו ןה דחא ארטסגו ץיצעו [ע"ייע

 .['א רטסג 'עב

"YN 1 *רצע לעפמ 5/55 רצוע 155(  (herrschen 
 ו"פס יאמד ^0" ו"פ יאמד 'תפסות

 רניד םיתאמ ךליה וריבחל pos רמאי אל ,ו"כד
 ינישרפ ול אוה רמוא אלא רצואל ידי לע לוקשו
 ז"ע ילבבב תמאב ה'כו רצ ו ע ומכ 'יפ רצואה ןמ
 הז ומכ רטושה םש י"שריפו םיונש Dy ש"ע .א'ע
 רצוא ןושל א"ל om om ,יא יאומש) ימעב רוצעי
 p mb" "ייעו s יי תורצוא לע הנוממש
 רמאמ n איבה וניברו ,םש יאמדל ןויצ תבהא
 AW ע'ייעו ..ושוריפו ותסריג ש"ע 'ה לפ 'עב

"YN 2מ"למ)  (Vorrathskammer, Magazinהטמ  

 יפב םולב .רצואל המוד ץראה םע לש
 . הקזח הל שיש n ולאו 'מגב םיתבה תקזח
 .ןינימ בור וב ןיחינמש לבלובמ רצוא 'יפ ,(.ח'נ)
 רצוא ע'ר Gro יישג) ךיטג ילבקתה רמואהד ג"סבו
 תודנאב תוכלהב דומלתב ,הנשמב יקב 'ולכ םולב
 הסיע pios רצוא ןינושש שיו .רבד לכבו שרדמנו
 ןיברועמ vme ברועמ רמולב (Cvy ni הסולב

 («m סולב w^ ב"בב ה"יחא] .המכח ינימ לכ וב |
 םולב w" 'יטינב לבא םיסולב תורצוא ח"כפ ר"בב

"nא םלב ע'ייעו אמלב ה"ד :ג'ק מ"ב 'פסות ' 
5nםייקל שיו 'א סלב  ^neםולב יכ תואחסונה  

 רע אלמ ןמעט Lo) י"לב pios mAciov י"לב
 p" ךארא 'א םלב 'עבו ילכ new לע רובעי יכ

 .[רחא

Bedürfniss םשה ונממו nothwendig ist 1 

.(ecesarium)ר"בב  CD) w/pbילכ דבעה אצויו  
 xóvyn =) יכנוק רמא אנוה בר 'גו am ילכו ףסכ
 יסופדבו «ox יעב ה'כו ג"ג ,ר"ל ^o "כב 0
 'ועטב ןכו איה $'D ב'ה י"כב ה"כו ינתק s^ 'עה
 תוילקו ram תוילק pass ןינבר [יבנוק 'דמב
 אצי םאש ךדמלל אלא ?לכה ןמ תוביבח ויה
 י"כב 'עה שארב ה"כו] .איכרטצא (ps ךודל םדא
 [אכירטציא D'b5 'יסופד תצקב לבא mao 'עבו
 ןכו ה"יחא] .הנעתמ ומעויכרצ ןיאו'יפ .ףנתסמ ומע
 איכרטצאב ןוניפתתשנו ואוב חלש 'פ ר"להק 'דמב
 יכרצ (nu םשב כ"מ byi ייפ םהינשבו .ונלש

 .[תונוזמ

das in (הרושב רודסש רבד )| פ'לכ "ww 
 -  Reih' u. Glied. Geordneteי"למ ילוא וא 65%

  (der Reihe nachתא אל 'מגב ןיפתושה 'פב
 " Www)ב'ב  ע"ייע .בי  '3 qosב"יד אתייצא ^3

 ,םינפג ב"י men הרוש לכו n ו ר ו ש 'ג "ים .ינפוג
 n (:איט םש) הקזח לכ 'מגב [םיתבה] תקזח 'פכו
 ב"ב לבא פ"שב ה'כו ה"יחא] .אתייצוא 'ב רמא
 וא אָתְניִצַא 'יגה רקיעד ל"נו אתיאצא םש N^ .ב"י
 אָפיִצִא דקנל Tox זאו שגדב המלשנו תעלבנ 'נ
 ומעטו ונמשרשכ י"ל אוהש ל"י ואהרוש פ"ל אוהו
 .[הרוש יפל .

(abnehmen, befreien) DN *מ"הו .ה"נ 3'3  

 אתעיס יקסידנא bow אתמ היתליצאד
 .בוט רתוי חסונ אצמת יקסידנא 'עבו אימשד

 וטחש 'מגב דימת 'פב "יחספב (יטרפ «De לַצֶא
 ("mw n" לצא ןיב (Civ וילכואל אלש

 ילמג האמ עברא pyb (רימ (5m ne לצאל (חיל
 . . . וניעט 'יא 'פדבו 'מ י"כב ה"כו ה"יחא] ,אשרד

 לצא ןיבו השרפל השרפ ןיב 'יא 'שארה י"עבו אשררד
 w^ ט'כ 'ח 'א ה"דל י"שרל םחוימה 'יפבו .לצאל
 ..* לצאלו םיחספב n^) ופסב) םימכח ורמא

 .[ילמנ יפ ל א ריסיל ת

bus :מ"למ)  CAchsel, Handknóchelט"י 'יכרע  : 

 .('א שדק (yy ליצאה דע ודיב סינכמ
un^ im ^naב"מד ה"פ 'מוי 'ורי .םהידי יליצא : 

 p mes ר"קיו avr יליצאב :ב"נד א'פ 'כוס 1«
 יליצא מ"למ אוהו ,ךירפ םיליצא jm הטומש וניע
 )2^ mb יימרו) TT תוליצאו G^ a יקזחי) םידי

T3ס"לב  nyליצא 'ע 'וריוסית םואיניזיג . 

1 ein Gerüth aus Palmzweigen (ג ע"לב NDSN 

  2 Kernע"למ וא  Aiםניאש םירמת

= 

MES 
 was ךרצ ןמ Tus פ"לב לעפתא) אָיְכְרַטְצֶא = 4



 aceubitum ר"לב ןכו ס"לב ןכ ומכ) ןּוטיּבּוקַא 78:
 = ,Sopha,Tisch 00000 'צמאה יי לב

(eine niedrige Lagerstelle beim Essenרפ ר"קיו ' 

 by בסמ היח ךלמל לשמ )5 הלועה תרות תאז
 p^ לכא ןושאר לישבת ול וסינכה ולש ןוטיבוקא
 וב לוכאל ןכומ בסמ ['שדח b" י"לב ה"כו] ר"לב

ommםיבשוי םניאו םיבסומ לוכאל םינומדק גהנמ  
 דחאכ םהינש ב'ר לש 'יפו 'יג ה"יחא] .(אסכב
 'קליבו ןיטבוק 'סונ ןיטבק 'עב סרג וניברו .םיבוט

 ,[ןיטבנק ס'טב 'יא ט'עת זמר ףוס וצ

 יצמאה י"למ וא Kuppel TÉ; פ"לב) האנבוקא *
(kleiner Hügel, Zinne 00200 

 הטיקנ הוהד ל"הזב .ג'ע ב'ב וניבר ןייצ האבנק 'עב
 א"פ ,פ"לב my ^b אזוחמד ארושד האנבוקא
 [תואבוקא s^ 'ופדכו ט'ק "52 ה'כ] תואנבוקא

mss»ט"יאלב =] ילורימ ןמשו המוח לש  
[Spitze, Zinne, merlo3 ^"& ב'בב ונינפל .ל"כע ^ 

mnsי"למ וא ד"עפל הרזה הלמהו .איפוקא ע"ייע  
 י'אצמנו הפיכו שאר המעטו פ'למ וא תרחואמ
 םילדגמבש תואינבוקא p/2 מ"ב ^55 אתפסותב דוע
 .'עו טלקנ ע"ייע) םירוהט ולא ירה , . תופינקבשו

 .(ףונק

Verwalter—actor, oder Schnell) .ןירוטקא כ 

  (schreiber == 8דגיו י"רת

 p^ אירוטקיא pimp Cn o^ "x0 םירצמ ךלמל
 אתליכמה שרד ןכ ה'יחא] .(המחלמ ירש ר"לב

^pיומשל י"שרו ןירוטקאה ול ריגה ימ 'ה ^  
ovזמר חלשב 'קליו .םהמע חלש ןירוטקיא  b/ 

 אוהש ורבס ל"מרו ט'סקוב onm .ןירוטקואה סרג
octurionesןירוטקא ר"למ הלמהש הארג רתויו  ^p 

 בותכל םירהממ םירפוס ןיראוטקא ר"ל וא םידיקפ
 רגיו תלמ הפי הלוע הזלו ביבח ןורחאה הזו
 םעפמו םאצומ וארו י"ב םע םיאצויה 'ירפוסהש
 .[תאכרד 'ע mp "1 .ךלמל בותכל םירהממ ויה

 Kzn598v י"שלב ןּופסיטק — ןּופְסיטקַא *
die bekannte ass. Stadt am Ostufer 

  (des Tigris"טיג .ןופסיטקא הז ןסר ." 'מוי (4
 .וישדרא יבל ןופסיטקאמ  :12 vy.ןופסיטקא ינב

  qm:ח"ל 'ציב האפסוטק אייח 'ר איהה ריעה 33
 'ומבי + ג'צ  vpאייח ^ ם'טב םלשה "יסחויכו

 .ןופסיטק 'ע my 'ייעו .האפטשוק

Dampfendes, רטק לעפמ טשפומ ce» אָּחְרַטקַא * 
  was Dampf aufsteigen liisst'ינע תב

 > אי יש 3 4 60

 אָתְרְטְקַא * — ארציא *

 | הק 'עבו א ת ה ק א והקמק
 ילעמ לכ ארוגת אמחימל והתיבד אליגר הוה :ד'כ |

 י"כבו ;חפוסיכ םושמ אתרטקא איידשו אתבשד

 ב6 , Las, eae ע"לב ארצע ומכ) ארצ'א *
(Ausgepresstes, Saftתלת :ט"ם 'יטינב  

 !neó'no תריצע ^5 .יתרכד ארציא אתייפוטינ

 'ורוכב ,ש"ע ןכ וניבר :ייפו םרג .רצע 'עבו ןישירכה

 רבועה קומינו המחר ר צ ע נ 'יפ אתויח רצא :א"כ

 א.ר צה א «!Y תופלחתמ 'עו 'א ןאכ םגו

 5s" [הַזְר תּורָמַצִא ל'צ) חור תורצא *
Seifenkrautzum 079000006 gia 

  (Reinigenט'פ תבש 'וריב  n'bnנלשא :ב"יד
 תורצא רמא ןוב יבר יב יסוי יבר  bn msלש

 כ'כ לעב  sbרפוסי יכ ןמאי ( o5המכ רבודי
 .לוקלקהמ  beiךניבהל יתאב ינאו 'כו תאזה הלמב

 איתורתצא ל"צ איה המ  symגלשא  wowבורקב
  smאלוקידאר ר"ב תינוי  webאבריה איראנאל

pe" םיתפשו .ל"כע [radicula sive lanaria herba] 
 םירבד בישמ  Dmz3חפט הלגמ אוה םג לבא

 והצק ספא ונממ רשא הז שוריפב םיחפט הסכמו
 ח ו ר הינש הבית יכ ומילשהל יתאב התעו הארנ

 « sbתחת ם"ט +(כ"כ 'יגכ אחור  mmyןובנל תעדו
 ןוותפ כ"או .שרוש ייפ = י"ל איה יכ לקנ

  01000066 dixוב רשא גלשא בשע שרוש אוה
 סואינילפו .פוזסטוווגסמ ר"לבו םידגבהו רמצה םיקנמ

"y ו"ע ו"כ ;ח'נ ד"כ ;ח"י ,ט"י ורוביד וב ביחרה; 

 ,'ה סואיזלעצ  m'יפב תועטל אילפה ע'הקו .ב'כ
 ,ש"ע תאזה הלמה

 .אטמופורטסא 'עב ונשריפ רככ אָטיִמאָּבְרְצא

 Ziege, 605, 007% = ty) י"לב) אקיַא = אקַא

 תבש) ןיצמאמ ןיא 'מגב םדא לאוש 'פב
 אקיא CN ץמא 'ע ןיצמאמ 'יג לע "ייעו .ב'נק
 ןה םירס 3233 הלא לכ b" יזוז אינמתב אפילש

vpרקוי רתויב ףולשה יכ ועידוהל  mpn jb 
 אקיא םיפסכ עבראב לודג שבכ רוע :אחרק אחרב
 הנומשב םיצבה קותנ wen רוע אינמתב אפילש
 wb אקיא לש רשבה א"י .ןמש לש דונ ךרוצל
 עדו י"שויפ ןושאו b^ ןיעכו ה"יחא] .אחרבמ
 אפילש ארקיע Q2 י'ר 092 יילרמא :'פריגהונינפלש
 ל' א תוביתו uma אפילש ארקיע'מ י"כבו אינמתב
 ייפש וניברינפל יילש ומכפ"אי"כב'ילןכו'מ 33 'יל
 ,רקיע והזו (.היפק ^p 'ייענ ןה סירס ירבד הלא לכ
 ע"ייע ip י"ל איהו א קי א בוט m חסונהו

 .[יב ףלש ,זאוג ,אחרק ,אחרב

 י"שרו אתווקא ווקמקו :י'ק תומניב אָחְהַהַא *
 "לב סרג

 pen 'קיעה הזו אתייהק והקמ אקו וניכר סרג 'ב
 ,י"העב ונשרסא

 יי

 דנר



 םימשלו ימלועל יתרמאש אוה ינא ידש לא שוריפב
 יתרמאש אוה ינא ידש .ב"י 'גינחב ןכו .'כו יי ד
 ןינעבו ר"י . ,ג"מ 'ישארב י"שר 'ייעו יד םלועל
 ל"נ םויקסא ל"צו םויקא וניבר "215 וא םויכסא
 וקיתעה ןכו הרובגה לעב 'מולכ לא תקתעה איהש
 pn (nm umm )2/5 ,יה ;יב ,'ג יעשי) 5333 םינקז 'ע

 תלמבו ^Q^ n 3 היד w^ qme יימרי) ליַח (איי

 יביכ יב יאומש) by :םינקז 'ע כ"ג וקיתעה 6%
 (יה ,יא יימחנ ;ו"ט ,ד"כ sn ייבלמ jm oae ;ג"ל בייל

 ;'ה sm "עשיב bs סליקע קיתעה הבו
 וקיתעה 06% תלמבו .'א ,'ב ,'כימ ^ ,'פ 'ילהת
 UB  ,א"כ בויא N/DG5 /N; תור ירש apr" 'ע
 קיתעה jm v5 em "pi ab ,ט"ל ,'ב ,א"ל

pyאניפתסימ ילולו .םש 'קזחי ,'ג ^ יומש ם לי  
 "הת זאו םויק א וניכר "ג םייקל רמוא יתייה
 עדו «mu  תובית יתש שובישב 5/6 às י"ל
 516 ₪4 Ocóc ידש לא ינא וקיתעה ךכ םינקז 'עש

"bm coאב ןכ לע ושא הקתעהב ידש תלמ  
 סונקא םויקא הז ןיעכ הקתעהה םילשהל סליקע
 'א םעפ 'אצמנ סונקיא תלמו bye עו 0%
 ט"יקתת זמר 'יר 2/5 בויא 'קליב המת הביתכב
 וחנש 55 אוה ירה ל"חב י"ר תא הנורטמ לאש
 'כו םימכחל המכחה תא ןתונ אוהש םוקמ לש
 ,Frauenschmuck] 00%///%00=] ןימזוק ךיל שי ל"א

 םדאל אלא תלאשמ תא יא ךלש ןימזוק ל"א יכו
 ,םישפמל המכחה jm ה"בקהו non סונקיא
 ותרומתב אבו הז לכ mes םילחנה לכ 'פ ר"להקבו

yדספנ יתלב "53 'יפ ב'א) .[!רי ש  ^b!סונקיא  
 26/6 י"ל לע ב'ר תנוכ ה"יחא] .(ומצעב קפוסש
 הלילש 'או תעלות איה pp יכ תעלות ילב 'יפ
 ןכו אלעמ יפלכ הנוגה הניא pe^ on .ןכתי אלו
 תאזב סליקע קיתעהש םוקמ םושב אצמי אל
 ולמע אושל 'ירחאו ריבשמה לעבו ל"מר םגו הלמה
 rb" השק אל ות ישוריפ יפלו הלמה תא רותפל
 קיתעה 'ג yb" וניברש ונרכזא ןב ירבד ידמו

 .[ומצעל קיפסמש b s^ ידש

 םשב pm בו א'פ ר"בב (א. (pe םּוליִקַא *
 pb'py אוה ילוא פ"עש .רמא סוליקא

 'עו mb םדוקה ע'ייע ,י"לל שדוק ירפס 'גרתש
 .ןירוטלקפא

 פ'לב y'bs ,(«o םּונָא'קוא =) סּונייקּוא
 אוה Dxexvóc" י"לב ,סּונאיקּוא יסוניקּוא

emnםי לובגו (ינוכיתה םיה םגו לודגה  mmםכל  
 םוחתו י"ות ['וכו] (יו דיל יבדמב) לובגו לודגה םיה
 ש"ע ס"טב ע"פרב לבא ,ב"ה ד"ל "a י"כב ה'כ]

sen om13 ע"מ 'ייע םיבר הנהכו 'ש ו רי תלמ  

 אָּתרַטְק סּונייקוא -

 ימ 'עה vy DU D'72 םינייוצמה 'ומוק 'מבו 'מ =

^Wארונ תב אתרטקא אידש הוהד  ^bרבד  
 'קליבו ת"האבו [quels רוטיקכ ןשע הלעמש

 .אתרטקאו יביצ (םש ס'ד) 'יכלמ

 יויצ !mache Platz 616 י"לב אוהו poo" יקָא
 zurüekweichen, Platz machen) ₪60 .לעפמ

 הול בורק .ימוחנת) ןורמשת רומש םא יכ ונדמליב
 י"כב] םדאל ה"בקה רסמש םיכאלמה (הטמל יייע
 ה"כ] ןוגרדכ וינפל ןיכלהמ [ןושארה 'אל x^ ב'ה
 ,ד"פ ר"מב א"פ ר"שב ה"כו pas 'עב ה'כו ^Y י"כ
 י"למ איהו pamm 'יא .ז"מד ב"לה ג"פ 'וירוה 'וריבו

 Heeresabtheilung 0%ע"פדבו י"כבו  ^R 

 .cb = י"לב] םיסכטהש «Dv [פ"טב ןינרידכ
 תוכלמ לש וזה [סיסכטסה ס"טב ר"פדבו ; 6
 ול ונתיש !יקא וינפל ןיזירכמ ןהו וינפל תכלהמ
 וקו וינפל ודמעי א לש דובכ ןיקיזמ

ams (ב"א ^bוקחרתה י"לב ), [ב"ר תגוכ ה"יחא 
 wn אל םהינשו dá ןיבה ל"מרו 6% vb לע
 ושוריפש 9%, Tx רוזגל ןוכנרתויו י"ל טפשמל
 ונמשרש bs" איהד"עפל לבא en האירק ןושלו !פה
 ;םכמוקממ ודמעו וקלתסה המעטו yn תליחתב
 "א התרומת :ויטש דצ בקע 'וחנתב תמאכו

nbnא ל ש םיכסמ הז "פלו ןידדצל וקל  
 ו" ט"חשב .ןינוקיא ע"ייעו וי נפל ודמ עי

po"שממ הו םוקמ ונת "א םש ר'נדו  
 ,[יקא לש הקתעה

 "וכמ תכסמ (man setzt, nimmt an) 'קוא ₪

p'bהיקזחא ארבג יקוא (.'ד)  ^b 

 rbyew ןינבמ ה"יחא] .(םיאק = יאק ןכו םיקוא
 :ט"כ 'דהנס Ty 'ייעו עיטק ףוסב 'מו םי קו א
 לע רוע "ייעו ^m ק"ב :ב" 'בותכ :ה"מ 'שודיק
 אנמיקואו ,:ט"ק 'ובותכ pies :לעפא ןינב תנומת

  "mb.הימקואו .ה"ל ז"ע םיקומ אק ימקוא ; א"י ..
 ןיא יכ רופסל יתלדחו םיבר ןכו :'ה 'וכרב םיקול

 'ילהת 'גרת "ייעו רפסמ  3^ my.ז'ט בויא ^1]

(Unzen) "pus *םדוק הלעמל איקוא ע"ייע  Ty 
 .ריוא

DYDN >םויקפא = )  = br2DN009 = י"לב  
(der Starke, Müchtige(וימ) ז"מפ ר"בב  

 ידש לא ינא :הנש עשתו םיעשת ןב םהרבא יהיו
 סונקאו םויקא סליקע יגרת ^G) היל ;יא a ישארב)
 נ'ה יב ,'א ^Y 25 ה"כ ה"יחא] ,י"לב ןיזעול ןכו
 'דמבו .סויקא תועטב 'ירחא 'פדב לבא em ר"ב
 jm סונקאו םויכסא ל"צו סוקנאו סויסכא "יא
 'מולכ ירשו רובג B^ ₪(טשש, 096 153 הנה
 םש ר"ב שוד ןכו ,ומצעב קיפסמש D^ יד רשא
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 'א םעפ סרג ב'ה י"כש ירבדל היארו יתבתכש
 ,[ימושרה תינוי הלמ איה sem אטילקסא

pops *סלק עיייע סלקיא . 

Aquiliferi-—Fahnentrüger,) ןירפלקַא ^R 

die den Adler auf der kaiserl. 

(Standarte trugenרדמ ' ^bnnלע חצנמל רמזמ  

 התאר םימי רחא rb» 'זמ) mp 25 םינשש
 אירבטנק םינועט [ןירפקלא ס"טב 'ינפל] ןירפלקא
 לגדה [םיאשונ ל"צ] (םיעפונ) ר"לב b^ .ךלמ לש
 ןירפילקא ה"יחא] .(רשנ רייוצמ היה וב רשא דבכנה
 םילגדה ויה on אירבטנקו C לגדה יאשונ ויה
 רמזב וידחי לוק ואשנ וינועט רשא םידבכנ רתויה

C רישו] 

die bewohnte 6 (2) י"לכ) ינָמּוקיִא 
  y'"y (Erde.(ינימוקי

DIDBDNאָּתְקַמָא ט"לבו ארקמ לש הקנא אוה) , 
sילוא  kletternde, agama yb mmn 

"y Wandeideehseא'ח רעבורגו שרע  Tq»ב  

 )3 ,יל ילשמ) wenn םידיב תיממש 'גרת (ב"סק
 אתקמא ל"צו ה'יחא] .(אהדיב אככסמד אתמקאו
 אתקמאו הטישפ 'גרת קיתעה ןכו אהריב אכבסמד
 .ל"ירהמל מ"ע y" 'גרת י"כ ה"כו הידיאב אכבסמר

^eר"לב הלמה  spasאיהש , ל"י וא האטל ןימ  
 תירבעב איהו האטל אתקמא תויתוא ףוליחב ס"ל
 , האטלהו חכ לצא C5 יא" "qp רכזוהש הקנא
 .אתמקא כ"ג הק ג א no הטישפה 'קיתעה תמאבו

wmארקמ לש תיממש  mewקיתעהש הממ  
 הארנ הזמ .אתיממס ידי לע הקנא ינורמש 'גרת
 תיממשו (אתמקא) אתקמא .הקנא תולמש לילעב
 הארמ Jnd ,תחא הארוהבו םעטב דחי וושוה
 שש:! [\+ האטל po ע"לב ארקנ ןכו oo שרוש לע
 רעללימניזארו ,ט"ק א"ח נאטיירפ לש 'יברע מ"ע'ייע)
 "323 הקנא תלמו (ט"גרד ב'ח 'ד ךרכ תוינומדקב
 «Nb פלקנוא 'גרת כ"ע יכ חנא = קנא שרושמ
 תארקנו n ךועב wm לש תיתימא 735
 רצ םש רעללימניזאר !y ) Joy" 3 לרָוְלַא ע"לב
 םירפוס תודעכ ברקע ןיבו wu תשוה הביאו .ו"נר
 רפס כ"ח ןאקיאָזאְרָאיה טראכאב 'חה "ייע םייברע
 תיממש תמיא ל"זחאש המ הזו .ג'צת דצ ג'פ 'ד
 האטל yo תיממשש (pm Cry ni ,ברקעה לע

 canto תובית יתשמ רזגנו (? ,ב"ס

"eps - םּונייקוא ונר 

 .סונייקוא אוה אבר אמי ]2 הרעה mes "x ג'ח
CTי"כב יה"כ  SIי"רתו  I Cףיבי ייפבו  

 יישארבל יא י"רתבו סוניקוא R^ 'ב י"רתבו ע"פדו
 םידעו m ןיטיגב ה"נכו .סונייקנוא "יא ס"טב 'ז 'א
 דעו םירצמ לחנמ .ס"ד v nbn 'וריבו סונייקוא
 תישארב ימימ לכ ה"בקה לטנ ד"פ 33 ,סוניקוא
 ג"יפ ר"כ .םונייקואב םייצחו עיקרב םייצח םנתנו
 חתוש ץראה ןכיהמו םשו יכו ןיניה המ סוניקוא ימ
 סוניקוא ימימ יכו . . סונאיקוא ימיממ רמוא א'ר
 הובג סוניקוא ג'כפ םשו .'כו םה םיחולמ םימ אל
 (םיגדה 59 וחרבש אלא ב'לפס .םלועה לכמ
 םילחנה לכ Cm ,'א ר'להק .סונייקואל לודגה םיל
 הז אלמ ונניא pm םוניקוא הז םיה לא םיכלוה
 y23 ומכ '3 ןח המ סוניקוא ימ :םשו םוניקוא
 םונאיקוא ארקנ ךכו : א"מ דצ הרש יח 'מוחנת .ג"יפ

pרופיסה ה"כו סוניקואב ה"בקה טעב םשו .תומה  
 ,א'פתת זמר ר"ק 'ילהת 'קלי ,ויטפ ר"מש ,ד"פ ר'ב
 רבכו :ד'ע ב"ב yn" גייקתת זמר ו"כ בויא 'קלי
 לע דחוימ רמאמב m ןינעב | ונרוביד ונבחרה
 טפירשנעכאוו עשידיי .ראגנוא ע"מ 'ייע סונאיקוא
 ר"ד 'כחה ברהו גנילרעזייק ר"ד 'כחה ברה ואיצוה

 .['ה b moe^ הנש ןהאק

 ,איקקא ע"ייע אק'קא *

 .ף"וק 'עב ונשריפ אָּתְסּוּביְלְקַא

 Nos לב , 55! ע"לב ,אדילכא ס"לב) אְדיִלקַא
 'ננוה 753 clavis ר"לב א, 80 י"לב

Gehlüssel, kulesםגו  "D i?עב ' BP 

der Volks- 06מ 5%א%ףל Écx)nroc) NO" DON 

  (ausschussןנחתאו שירב ונדמליב
 ע"פדשבו .ר"פדעו כ"ה ו"ו י"כ «v ןורח אה

senיילהת) בותכה רמאש והז ['יל 'וחנתבו .ןורחא  
(Ue nnsסוכרפיאל לשמ טפשמה בושי קדצ דע יכ  

 הלוע הנידמו הנידמ לכ לכה תא ןד היהש
 השמ "aw וינפל אלא ןודל אלש אטילקא
 הלוע .אטילקיא "Q^ on יימש) םעה תא 6
 ימורו י"לב (bod "cíx) איסלקא b" ב'א) ,וינפל
 ל"ג ךרעה םייס ג'ג י'כו ה'יחא] .(םישנא להק
 לש ההגה pep ילכו .םע תפיסא איהש
 הגהה לעבו .ןוילגמ ךרעה םינפל האבו איה קיתעמ
 ומכ גוט wm ב'ו בתכש v5 לע כ'ג ןויכ

y )'סואינאטיפש ;ד'ם 'ג ביח ; זיל ,יה א'ח ראזיצ  "nיטסוגוא . "moinיילוי . 

 עגנאקוד לש יעו ח'יעק n^3, רייטב 'ייע רחא ןפואב ותוא רתופ ז"מירו .יד ,יא .יניסאזאש y 2 labrum wy רמו

 .ב"ק רצ א"ח

a "* 
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- pP = 
 ₪96 = ןוטנמלפ 086  אנוגסס ומכ שארב
 ן הלעמ לש תויקנוא ומכ הלמהש ^b וא ,המודכו
 ןימכ mes לזרב 55 sypw ם"לב ןכו י"לב ייפ

vnםיגד וב ןידצו הלעמל ףוקז ]. 

(Hausverwalter, Wirtschafter) סּומּונּוקיִא ^E 

 תיבה תא 'כומה 'פ ב'בד 'ורי
 תא רכמ ריעה תא רכומה (ג"ע ד"יד ז"לה ,ד"פנ
 pm" י"לב p^ .סומונוקיאה תא אל לבא רוטנסה
 פ"טב mw" ונינפל ה"יחא] .(ריעה תאצוה לע דיקפ
 ,[יתבתכש המ סומלקנא Cp ליעל יייעו סנמוקיאה

Bild,ixówov אלילק 'שלבו 66% vb) post 
 ד"ל י"כבו ,מ"פ) א"מפ ר"בב 11

 mn לש ןינוקיא :ץראב בער יהיו (ב"מפ ס"טב
 יפ ns ךומי יכו ר"קיובו .תורוד ישארל תרפמנ
 תואנוקיא םא המ (CU לד לא ליכשמ ירשא
 ונדמליבו [ןינוקיא s^ ונינפל] 'כו םיכלמ לש
 רמא «Cv רצ יבדמב 'מוהנת) רכז רוכב לכ דוקפ

 יתעבקש לוכיבכ התא יניעב רקי הברה בקעיל ה"בקה
 ה"כו ה"יחא] .דובכה אסכ תחת ךלש ןינוקיא תא
 הקוקח ךלש ןינוקיאש אוה (בקעי) תא ח"עפ ר"בב
 רקי 'יגה Yn י"כבו ,ר"דמב ד"פר y הלעמל
 :ילוא ?) ה ת א ש רבד ומכ לוכיבכ יניעב התא
 ובדה הז וב ומול לוכיהתאיאש

vב ק  nyוכו ']. aes(יאייב) ביעי הכיאב הכיא  
 ליבשב אלא יתוא ןיסיעכמ ןה םולכ ה"בקה רמא
 ה"יחא] .יאסכב קוקחה ןהיבא בקעי לש ןינוקיא
 עיבקד בקעיר ןינוקיא ו"ט ,א"כ 'א ה"ד 'גרתב ה"כו
 v" הלמה דוע W^ םימעפ הברהו .ארקי יסרוכב
 ךותב יל היה הבוט תחא ןינוקיא ,ו'ד ie 'וכרב

qmaוירוה 'וריבו — .ג"פד .ג'פ ק"מ 'ורי ה"כו ' 
xvןינוקיא הארו ויניע (ףסוי) הלת .ד"ע ו"מד  

 יייע) האר bm לש pups ףא . . . וניבא לש
"mbו"ל ילבב :) vוינקזל שרד ג'נפ : wi mmo 

 ולש ןינוקיארצ ו"טפ vow .ול המוד ולש ןינוקיא
 םיהלאה ותרוצמ הלודג אלבטה yy לש אלבמה לע
 ,הלודג ולש ןינוקיאו לודג אוה ךרובמ ומש אהי
 ,יכו דיצל לשמ יניקה תא wm ז"כפ םש
 ינא ארייתמ . . ךלמ לש ןינוקיא לע הל הבשיו
 y'"p ל"פ םשו .ךלמ לש ןינוקיאב עגי אלש
 ז"יפ 'בר 'קיפפבו .האנ ןינוקיא ה"לפ pun .ןוירב

^Nןינותוא ס"טב ^8 הנאצ 'פ ר"שהשבו םינוקוא , 
 :המוח DN 'פ ר"שהשבו .םינוקיא ד"פר ר"דמבו
 ןיאש אלא םש ולש ןינוקיא הנידמב ךלמ ןיא םא
 חפקש םדאל לשמ b'b vow .השוע ןינוקיא
 אל ךלמה רמא המיבל הלעו ךלמ לש ןינוקיא
 ןינוקיאב עגונש ימ לכש ילש אמנטוידב תארק
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pep: 
 תיממשו האט ל םינקז 'ע וקיתעהש הממ

Wandeideehse = %9%0207%6 איהו nns הביתב = 

 ינב ץרא יתבב םיוצמו  cpםישותיו םיבובז םידצו
 = ךוברעטרעוולאער רעניוו 'ייע  mun i'mהמ הזו

 םידיב בותכה רמאש  ma) wennבשוימ לכה
 | .[הזב ועט תולמ ישרודו

096 YN frisch, kvüftig 6 י"לב) ןוקא 

  (n die Hóhe gewachsenרדהד אכירצ אל

ppsא"שרהמה והיגהו םינשיה 'יפופדה 553 ה"כ]  
 יינעת ס'ד יייע C3 י"כב ה"כו יפסותו e" ייפ פ'ע
 ג"רב ל"מק איה אתלימ אתנקא אמיתד והמ .[נ"נ
 הולמהב 'גב בתכנש טג לכ 'פבו Ce") pn רדסד
 'מולכ ןתוקורי ל ורז ח pps 'יפ .('ל) תועמ
 .הקזח peo אתנקא רחא b vno^ ורזח

nns]נ"לו  "bpעו חמצו לדגו חל השענ י"לב ' 
 n e) יירכ) (gs Cr rt pim לדג וקיתעה םינקז

 הנקב הלע b "ww" .ןומקא nan 'קיעו 686
 'גאבו .הז "יפל ןכתי אל cpm רחא o תואו
 ימ קא לע רומעיו לדגי DN "w ה"פ "ישארב
 ןושארה ןינעמ sem ופקותו opm לע b^ ולש

 ]302 י"לב

ppsםיגד תשר ותעייסו וניבר תעדל) ןּוקיע =  
 Fisehfangnetz. שארב D' 2358 ₪0" י"לב

 ר"לב ;xo) י"לב ייסרפ 'שלמ ד"עפלו
Angel, Haken, uneusתעבט 'פב .(תויקנוא ע"ייע  

 [םיאלכב ס"טב 'ציניוו 'זיפ ,ר"פד] (ב"מ 395(. םילכב
 ןוקאה Cn .גיכ (D רודכה 'פבו ,הרוהמ pps לש
 .ןוקיע לש ןינושש שיו pus בולכהו בוט רה
 ל"נ] רמאו וניממ בוטרהו םיגד וב םידצש ילכ ייפ
 'יפה רוקמ ה"יחא] .בולכל המודש 350m] םילשהל

yinיפמ ' i'mד"א ןיקאה ל"זו ז"יד ה"טסל  
 וב םיגודו םיגדה וב םידצש םידייצה ילכמ ןוקעה
 חולחל תייטב ןמשו [בולכל ל"צ] (בלכל) המודו
 A == mobs ww [העמסיו ל"צ] העמסיז

ein Gewebe, welches man | l3] Bye» 

auch. Netz nennt,םגו  b^לא ל"צ חלחל  non 
 Holzkistehen = $5 ^|ייפ  $nץע  noN2! 

 אוהו :ןוקא ייפ 'ב ,ב"י "ילכ 'נשמה 'יפב ם"במרה
 גדה סנכי םיב ולתי תוילקנוא וב ץ עמ הבי ת
 p" ה"מ r5 'ילכבו .ונממ תאצל לוכי אלו וב
 םסרופמ אוהו 'יגדה וב ודוצי רשא לפה אוהו :ןוקא
 שוריפ ילב בתכ bn" ה"פ 'ילכ 'כלהבו .לכה לצא
 לש ילכ ךוועב ,b^ ז"ע ד"בארה בתכו ןוקאה
 הז bob" ,(בוטר 'ע דוע 'ייעו) "םינד תדוצמ
 תדוצמ לש ne המעטו ונמשרש י"ל הלמהש ל"י
 D' ףיסוה םימעפו ,שארב 'טמשנ D' תואו םיגד



> p'b! סנרקא ^ 'עה שארב ר'ב י"כבו mpi pon 
 B" סייפתסכאו םנופאו DIN סרג ב'ה י"כו איה
 ידיי ינייד T3 ב'ה י"כ 'ינ דועו .'וכו תומש
 ןילוחב ותוארב רפופה היכה ןכ ילואו .'וכו לארשי

Ry svרמול דייצה ןמאנ תרופמב לכאנ רוהט  
 הככ ןקת ןכ jy .'וכו יבר b^ רפמ רוהט הז ףוע

 .[ם יגדה לצא םג

 ע"ייע (das in die Hóhe Schiessen) אָתְנקַא ל

 .ןוקא

 Einkauf beim Krümer, ( 203 אָתיִנְקַא"

(ein babyl. Festז'עב  :N^יאלבבד  
 יוריבו ,רדאב רשעו ינונחב אתינקאו יקנרהומ יאמ
 לבבב םינמז 'ג :הז תחת "יא ג'ע wb א"פ ז'ע

 םיגח לש mew) a תוונכו ינונכו ירוחמ
 תולמהש דבלב דואמ דע ןמלוהל השק וללה
 nami דחוימ רמאמ יתכרע «cil ושבתשנ
 םכחה ברה ואיצומ ןורושי ע"מב הז ןינעב רואיבה
 ט"נ x" םשו האלהו ט"מ Tx .ח'ח קאבאק ר'ד
 $e  ארקנ רשא םייסרפה גח לש ov יתררב

cw» "B 06 2סוסה לע בכור ןקז ילבו " 
pemלע דחא הטוש בישומ היה םע  pronןיביכרמו  

 תולכבו ורשב לע םימח םיקורמת ונתנו ותוא
 ףסכ ץבקל ינונחל ינונחמ בכור רענה ךלה תוללוה
 אתינקא. היה הז יתעדלו תונחב תונוזמ הנקו
 תצק יתאצמ התעו .ינונח לצא ןינק 'מולכ ינונחב

mmםרגש ז'על י"כ ח"ר 'יגמ יתועשהל  
 b" ןה וזיא א ל א ב יאמראד ןהידיא ימי ל"זו
 ינונכ אתינקאו pon טישפו תודשבש םייוג
 םיילכב לש גחמ אל הז יפלו .כ"ע רדאפ ירסיעו
 JU וא הטוש Jo פ"ל אוה א ל א ב יתעדלו רבד
 וא םייסרפה on לע הנוכו ותוא םיגיהנמה סוס
 םעהו סופה לע בכור nw הטושש ל"נה םיימרא
 דוע ךל גיצא אתינקאו 'עבו .ינונחל ינונחמ וגיהנמ
 D'33 ,א"כ ף"זרהמ ע"מב ף"ירהמו ,תרחא הרעשה

 יפרפ לילא אוהו אתיקנא ל"צ אתינקא תחת יכ רעיש
Anáhitaלכא  Dosע"ייע דיקנ ל'זר לצא ארקנ הז  

 רעש (ח'פק ,א'ח ךוברהאי) ללירב 'כחה ברהו .ארסיא
 ינש תומש Bahman וא Abán וא NY ינונחב יכ
 'וריה ^35 טרפב ןוכנ רתוי יתערלו םייסרפ םישדח
 שדוח b^ אירחא ןונכו ןונכ םה אתוונכו ינונכ יכ

Dezemb.שדוחו  Januarןוכג הזו םיירוסה לצא  

 .ס'שה קסע םייטוא לש גחמש ^m 'יגל טרפב
 םשרפא ל"נה ז"עב םירכזנה cun תומש רתיו

"npםשו ומוקמ לע שיא שיא  npהנוכנ  
wnםולשב . 

ND*pN' — pop 

l—————————X»",-«-—-—'«-—-————————————————— 

 חנר

 :ב'מד ג'פר ז'ע יורי :ץובקהו .דבא sm ילש
nixusתחת ךלהמה םשו .'כו ןירוסא ןה המל  

 .מ"מק תבש ילבבבו) ,'כו תוינוקיאה nnm תורוצה
 ןילכתסמ ps :םשו (ןקויד ע"ייע תואנקוידה 'יא
 ^4 ךמד 75  ג"ער םשו .תוינוקיאב ל"צו תוניקיאב
 ןינוקיא תווה אלד ןירמא איינוקיא ןופכתיא ןנחוי
 'א .יט ר"להקו םש .(,ד"פ מ"ב ילבב (y התווכד

penדמ ,ןלצחמ אתנוקיא ' "banז"מ  r^ה"ד  
 םיכאלמ לש אינוקיא ךרדמ ךלוהש העשב אלפה
 אינוקיאל םוקמ ונת 'ירמואו ןיזירכמו וינפל ןיכלהמ
 73 ע"רת ז"מרס ז"י יילהת 'קליבו .ה"בקה לש
 ע"ייעו) ה"בקה לש ןינוקיאל םוקמ ונת . . ייא ד"פ

cepsורתי 'תלכמ  meךלמל לשמ דמחת אל ה'ד  
 השעו תונוקיא ול  דימעהו הנידמל סנכנש ד"וב
 'יפ ]'3 תונוקיא ול ופכ ןמז רחאל . . םימלצ ול
 הרוצ [ןינקויד c2 ל"צ] (ומכ pope ןינוקיא
 PN 'עה שארב ב'ה י"כב ה"יחא] .תומדו םלצו
 ילאכ'ע ל'צזןואגה "פןקוידע"ייע
 יבל תאז לכב לבא אוה קיתעמה רפוסה תהגהמ
 תחת ןקויד 'ע ףוסב תמאב ב"ה י"כב יכ וב קפקפמ

^Bינקויד  NOינקויד ן ו א ג ייפ 'יגה 'וכו הרוצה  
 כ'או בקעי ןואג b ^w" ויו י"כב ןכו 1
 לכ :by ןאכב םג נ'ה י"כ "יג םייקל לכונ בטיה
 ב"א) .[ב'ה "5 בתוכה רפוס ןוויכ b nb^ םינפ
 ןיליתמד ('ב 0:290 זפב םיאלסמה 'גרת י"לב ןכו

 ,(אבהדל ןהינוקי

DXDNחרק 6% "53 'יפ)  kahlגד ןימ ילואו  
 םייתפסכו סנוטאו Kahlfisch) 'רקנש אוה

 rw" לע סנוטא ע"ייעו] םייתפסכאו סנופאו
 pur om 6ו'ס) תופרט ולאד ג"סב [תואחסונ
 לכו ןה םינד לש תומש p^ ,(.ט'ל (vy ןידימעמ
 ארקמ תרוסמ ודיב שי 325 גד ודיב עיגיש ימ
 דחא ריפנסו םישקשק ינש וב שי DN הנשמו
 םיאמט םיגד שיש יפל םישקשקה רקיעו רוהט
 אלא אצמת אל םישקשק לבא ןיריפנפ םהל שיש
 עינה אל i" en ןמ הלועש גד לכו wb גדב
 םישקשק ול ויהי לידגישכלו םישקשק תושעל
 ps הלועשכ גדה ןכו רתומ ךכב קזחומ אוהו
 [םעו פ'טב ב"ה ^Y י"כ] דעו םישקשק ול שי
 (.ויס יילוח) ןנבר ונתד .רתומ ןירישמ הלוע אוהשכ

psתינתלוסה ןונכ ז"חאל לדגל ןידיתעו וישכע ול  
 סנוקא ומכ ןרישהל דיתעו ול שי רתומ ןייפעהו
 לארשי ינייד דיב ןיקזחומו ןניעדיד אקודו .'כ
 wm ןמ ןילועש העשב ןהיתושקשק ןירישמש
 ןירישמ סנוקא לש pepe" הז 'יפ יפל ה"חא]
 p" יתמשרש י"ל הלמהש 5^ םיה ןמ הלעשכ
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 .שיטפב הכמ םושמ בייח הימילגמ יפוקא ליקשר
^bןיקתינה ןימינ ןונכ יפוקא  jbהגיראה  = pon» 

 ןרמצב ןיכבסנה םינטק םיצע תכיתחב וא דגבב
 לכ ותכאלמ ןמואה םילשמשכו םישדח םידגב לש
 הפילקו םסיק לכו וב  ןייולתה ןימינה ישאר
 רגבה הקנמו יפוקא ןיארקנו ןילטונ דגבב וכבתסנש
 וראשנ !DN תומוקמ המכב ןנינתד בקנמל המודו

usתבשב והל ליקשו  והיילע ריפק דגבב ולא  
 רמג אוהש רבד לכ b^ .שיטפב הכמ pw בייח
 תרחואמה י"לב ה"יחא] ,שיטפב הכמ ארקנ הכאלמ
 הזו .איבמוק דגבב ןייולתה ןיטוח ישאר וארקנ
 תפסונ ם"ימה םימעפלו ;ם"ימה תטמשהב איפוקא איה
 ןיטוח ישאר י"שריפ הפיו .איבמורפא ,איבמורפ ומכ
 טוח הב קתינשכ םירושק םוקמב העיריב ןייולתה
 יג" ףק 'ע דוע "ייעו 'כו 'ימסקו ןישק ןכו והורשקו

qmו"ו י"כב רסח ארימנ דע רבד לכ 'יפ ]. 

ppeD N'D*DN dפ"למ א  A xג ע"למ  

 ב"ב kupola) 'גנוה ילב cupola ט"יאלב =

 "תימא "ג m2 הנח רב ר ב] הנו רמא .ג'ע

 'יתימא 'יג ($m ןימרוה יל cm ידידל | [י"עב
 ארושד יפוקא טיהר אק יכ (זימרה "יא ונינפלו
 ישארו תונוילע ןכו לוגע גג פ"לב o^ .אזוחמד
 לע הווש 7 יקפו ק א ייפ י"כ ה"מגרו .ןינבה
 ם"בשרה b3" ש ממ ה"כו המוחה יניש

 .האנבוקא ע"ייעו

 .ף'וק 'עב יתשריפ חפקַא

 46 י"לב .אסקוע ס"לב יסקּוע = יסקּוא =) יצקוא
(Gpitze, Spitzwinkelאיבה 'ג סקע 'עב  

 היל תיאד אכיה לכ :ו"ק תבשו .ד"כ 'ציבמ וניבר
cupisלודג רביב יסקוע  ^bא ונינפלו 'כו תויוז " 

 י"כב לבא | ,םימעפ 'ב 'מ י"כב ה"כו יצקוע יצקוע
 ס"ד) 'כו .יסקוא היל תיאד אכיה לכ s^ תבש פ"א
 qn amp לכ 'ופו י"לב p y^ הרעה .ז"טק תבש

 .תויוז הליאשהבו

 יקסואיד 'ייענ 9% י"למ \59\ יפו ע"לב) איקקַא
 -Akazie, Saft der Akazien (ג"לק ,'א

schottenר"ל לע ןויכ ב"רו  (Acacia veraתואופרב  

 אתחש 'עב ה"כו] אתחישל (:ט'ס («v^ וזחאש ימד
 ונינפל] איקקא יתיל [אתחשורל "יא ונינפלו 'א
 ןימ אוה ע'לב איקקא b^ .אווליאו [אקיקא ס"טב
 .םשוב [Aloe, aloe] ייולא ז"עלב ימנ אוולא םשוב

pe DODN]רימג דע ייפ ' "bא .לכא ע"פדב " 
 המו .ק'העמ הארנ ןכו ב'ה ,ד'ל יב ,'א ^Y י"כב
 לע ןויכ ילוא םשוב jb y'bs איקקא וניבר רמאש
 ,Theoph.) 009006 Jsuxf י"לב 'רקנש איקקא ןימ
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Zahlungsverpflichtung, Rp = ( ND'ODN bebo 

  (Güterverpfándungירטש .ג"י מ"ב

 ויסכנ ול הנקמש b^ םש האנקהירטש אוהו אתיינקא
 ןמז ותואל ןהמ הבגי הולי אל ןיב הולי ןיב םויהמ

 : ז"ט pen .םלשל ומצע דבעש הולי אל 'יפאו םויהמ <
 .ב"עק ב"ב sm b אקושב יחכתשמד אתיינקא ירטש

"EDם"בשריפ ש"ע אתאינקא . "wwמ"בל . 
 וב שיש רטש ,b^ האנקה רטש b^ ף"ירה לבא
 ודיב שיש הול לש ודימ ונקש העשמש ןינק
 בתכו ",הישפנ הולמל היל דיבעש ךכו ךכ הולמל
 ירטשב ןנירמאד פ'עאד 5? ח"ו «in :ן'רה
 אטמד אכיה מ'ה הנק הול אלש פ'עא אתיינקא
 הידיל wv אטמ אלד אכיה לבא הידיל ארטש
 איבהו הבושתב ל'ז ף"ירה תעד ןכו אל הולמד
 .ויל יס א"ם מ"ב ש"אר Typ "yr .ש"ע 'כו היאר

ND'p2DN *א י"לב)  der Falbe, Fahle, 
 "להת 'קלי (באז bw יוניכ אוחו

T?ב'סתת זמרו  m"אבלכו איוא :ובו המ  
 אבלכ קזימל sw אעב ימייק ווה אתיקנקאו

cen sumאדעס אוהו הינמ היל ירצו אתיקנקא  
 ןיד יקזמ ווה אלו אתקינקאד אדעס אבלכו איראד
 .'ה ךישעמ ובר המ רמואו האור ע"ר ליחתה ןידל

^pר'יזבו אתקקנא 'יגה ד'ק 'זמ ט'ושבו .באז י"לב  
 .אתיקנאו 'קליב םג סרג

 (mb ינש לודג ללכ 'רפ 'ורי ןּורְניסקּוא "₪
 ותוא ןיבייחמ ןיא (.ח"לד בילה

 w" ונינפל] ןורגיסקוא אלו  ןּרגּוניָא תותשל
 .ור גי כ א ע"ייע [ןירונסקיא

 = םטגט6מ ןואְלאלְסקַא (Holz, EÓxw; ליִסְקַא 2
  (Aloeholz'גרת  vbש"הש) תולהאו ^
y» י"לב "b ןואלא ליסקאו איכד ארימ CU 

 > ןואלאלסקא תחאהביתב בותכל שי ה"יחא] .(תולהא
 םיקבדה ןיב דירפה 270 .ש"ע 'א להא 'עב ה"כו
 יכ תינש תאזו ,ד"ל ,'ל תומשל ן"במרה השע ןכו
 כ'כ לעב שקב רבכו ןיאולאילו יסקא הזכ דירפה
 רמאש ומכ ונניא יכ ותמכח תומלשמ הבר הליחמ

 הלמה יכ  nnsאולאמו ליפקאמ תככרומ הלמ וא :
 .[םילהא py י"לב b^ ןואולא ץובקהו

J4c-  דפק לעפמ טשפומ םש) ובל'ע ITIDDN 
(die Uebereilung, Ueberstürzung Aa 

 ריזנב םירדונ Dn הדפקא ךותמ םדא ינב b" ר'מב
 b^ .תוהתל ןפוס הדפקא ךותמ םירדונ םהש ןויכו

 .'ב bp y/vp" השעמ תריהמו הזיחפ ע'לב

(die Fasern, Fransen des 10101008 0.06 *BYON 

 לודג ללכד ג'סב ( Cmy n3ןאמ יאה
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 סר אָרְקַא — איקקא

(hist. 4,3ר"לבו  Acacia Senegalסרג י"שרו אתונש 'יגה מ'בו ,אתאונש 'יא 'פדבו | שיו ףדונ וחירו  
 ותטישל ךלה ל"ז אוהו רהנה םש 'יפו אתוונשד מ'כב
 [רהנה רבעמ npo C 'ליגטב) ארקא תלמ 'יפש
 והיילע לזימל והמ .ל"א ישא 0 הימקל אתא
 תחכשמ אל יניוחא ימויבד ןויכ ל"א אנד יאה
 ינב היל וחלש .ירשו ימד דוכאה איטמגרפכ והל
 mp לע ריע .איהש ל"נ ה"יחא] אמגאד ארקא
 סואימלתפב תאבוה Agamana (Agamina) המש'ו

onאימטופוסמ לש 'ימורד דצל הכישוהו ז"י  p» > 
 Agabana אנבגא ארקא ריכזמ ב"י ,ז"כ סונאיממא
 אדא 'ו דלונ אמגאד ארקאבו Ge איהש ןכתיו
 ינש אמגאו ארקא eB מ"בו (.א'ע 'ודיק) הבהא רב

 ןיקזחומ ויה וניבר ונדמלי לאומשל [ש"ע ןה תומוקמ
 שי 'פב 'כו רחא לע ויבא רמאו רוכב אוהש וב

pomsינולפ שיא רמואהד 'מגב  i3)ייפ ,(.טיכק  
 לדגמ י"לב (p 3'W^ .ארקע N'D ,םוקמ DU ארקא

 ,[רצבמו

Castell Agranum (Ptol, ( N'3392771 אָרְקַא * 
(Plin. 6, 6אתיקורקא 'עב ואיבה וניבר  

 תרפ די לע לבבב הלודג ריע םש אוהו ושריפ אלו
 ימא ןורחאה הזו סואינילפו 'ימלתפ wein ,'ימורד
 ל"צ) םייסרפ p" הברחנו לכבב םאו ריע איהש
 ,ג'ע ב"ב תומוקמה הלאב אינורגה רכזוהו .(םייתרפ

"ipn m'y "ovתבש :ו'מ 'טוס :ד'כ  N^ 

 בנס 00% Burg Seleucia, p'p'5p1 אָרְקַא "

Makk. 11, 8ףסוי בר רמא ." 'וכמ )1  

 סוקילס ןוגכ ישא בר רמא יאוה שדק יתרת
 םיארקנה תומוקמ המכ ויה הנהו .סוקילסד ארקאו
 (ybp" רוטאקינ npo םדפימ cw by איקילס
 התיה סוקילס .רצבמ b" ארקאו (ו"כפ 'ו רפס
 Y» nmm םיב סעטנארא רהנ תודשאל ןופצמ
 הל שיו א'נשת ז"ט וכארטש y" דואמ דע רצבמ
 ₪ 116 וא m ,'ה 'ינילפ Pieria אירעיפ הפסוה
 (ט"משת ,ו"ערת ,ד"י ובארטמש ,'ב ,ו"ט ,'ה 'מלתס)
 ןויכ mb ןמשב תוושגה תורחא םירעמ הלידבהל
 סוקילס דוע "v תומש ינש תמישרב ישא בר
 DU מ"ע 'ייע ןופיסיטק לצא סירגיט רהנ לעש

Festung von Coché = Xoy4 *212] NON 

  (Koyf bei St. B. am Tigrisק"פב
 [יכוכד ל'צ] ינוכד ארקאל pum והנה .א"י אמויד
 היפונ [יכוכד ל"צ] יבוכד ארקאו ל"א ידיבעד אוה
 י"כב ה"כו י כו כ חסונה רקיעו .'כו mm יעבת
 המשש רצכמ התיהו .3" b» DT '"p' 'ב ,'מ

 wu ודי ךשמש אלפו .םשוב לש םינצנ ול
 דוע yy" .אוולא 'יפש ומכ acácia ז"עלב ושרפלמ

IYומשש בשע הלמה 'יפ י"שרו ,ג"הר ירבד אווצא  
 בשע ,5% prb אוהש ךארא 'א opp 'עבו ילוקק
 י"שריפ אוליא «^v פעפועין.  nom ,חולמ
 2/8( .[ןיתנספא ע"ייע Wermuth, aluin ן"ייאולא

^pי"לב  Cem)משיו ' yr Cubארקנה בע וצימו  
mmתעד שיו ,ירצמה  "uswמ"לב הנס אוהש  

 קוחדל האופרב תולוגס ול שיו יניס רהב לדגו
 .(איק ךרד וא הכמ ךרד אצוי םד רוצעל לושלשה

 Vorgebirg, Burg, Castell &xox) י"לב) אְרְקַא

 ףוס :א'יק) יובותכד ג"סבו +-'ו) 'ליגמד ג"רב
 בלח תבז יל יזח ידידל אנח רב רב הבר רמא 078
 ארקא דעו י D כ מ יבמכ איוהו לארשי ץראר שבדו
 יא 'ליגמב לבא 'בותכב ה'כ ה"יחא] י ג נ ב ל ו ת ד
 יבוכ תחתו ינקבלותד ארקא דע יבוכ יבמכ ונינפל
 יליגמב 'יגה 'קיע לבא .יבוכד ארקא ע"ייע יכוכ ל"צ
 DU אוהו י ס כ מ יב 'עב ךאראש ומכ ויבר "ינכ
 p :yb ry .ז"ם- 'בותכ "כו ;-3 < םוקמ

novוניבר סרג ןכו בוט רתוי ינקבלותד  yiיב  
 ר"בבו :א'ע 'ישודיקב ה"כו תומוקמה ינשב יסכמ

^w r^pינקבלתו .'ר תואב 'ל ףלחתנו הנקברת  
 Telladecum, Thillacama, Thilaticonium איהש ל"נ

 מ"ע לעב תעדלו ב"ר ,ב"ח 'ה ךרכ טרעננאמ האר
 סואימלתפ ריכזה תמאבו Thelbeneane איה צ"קד
 3351. לבב לש 'ינופצ דצמ איהו ריעה םש ('כ יה)
 y TN"' םכח תאז הרעשה דגנכ אגרנ הב אדש

vyוהז יא 'פבו .[ט"עקד ז"כ ךרכ א"ח רעבורגו  
 ביהי up" אניבר 6: ג'ע מ"ב) ןיקסופ ps 'רמג ךשנ
 איהש ל"נו ה"יחא] .א ת י נ ו ש ד ארקא ינבל יזוז

vyתארקנש אניש  Syna Judaeorumלע  "xרה  
 Sina אניש ריע דוע שי םגו אימטופוסמב סואיזאמ
 (' בז רהנ ףוח לע pe דועו טישאוו רדגב ןיב

(ab)היל יכפשו [ול שי תרחא תעד מ'ע לעבו  
CDDאתיפוכ . ^Dאתינושד ארקא ינב  WTינבז  

 ארצמ ינב wm והיערא יקבשו יקרעד והנהד יריפ
 אקסטל יערפו והדיד אעראד יריפ ינבז והריד
 יריפ ואלד ןויכ אתייפוכ אניברל היל ופטו אעראד
 אנוונ. יאה יכ רמאו רופא וא ירש ןוניא והדיד
 לוכיל אקסט ביהיד ןאמ [רמא] אכלמד אוה והדידכ
 ןיקשמר ק"פסב .והריד ינבזו ילזומ והניאו אערא

C^ pP)אתינושד ארקא ינבל יזוז קיסמ הוה אניבר  
UI]אתאוונושד ל"צש ל"נו אתאורנושד 'יא 'מ  

 .גילר mom ייר vn ערנוקררע ועטטיו הז לכב ̂ )!
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 אתקורקא איהה יל יזחידידל הנח רב רב הבר רמא | תוליבקמ יכוכו ןופסיטק .סירגיט תפש לע יִכּוכ
 לבא 'מגו 'ורע י"כב [n5 אינורגהד ארקא יכ יוהד
 'ינה .ב'בל m'bx י"כבו  ,אימורגא 'יא ע"פדב
 [איינורגא לש ךרכ ותואב "יפו ,אינורגהד א ר ק א ב
 'פ בו ,יתב ןיתיש יוה nb» sumam ארקאו

^Rהאנה הדומה 'מנב רדומה ]3  
 הייזח לאומש (במ m וריבחמ
 אתקווקאלע אביתיד אבוקע אוההל
 ט"יק ban" 'קליבו י"עב [n'a אר הנ הרב עו
 אתיקורק איהה ס"טב 'מגב לבא ז"עתת ז"מרס
 י"כב 'י א ו ע"פדב sbn ןויצ ךהש עדו .אברקעד
 עדרפצ אקורקא הבקנ עדרפצ אתקורקא b^ .[ו"ו

 עדרפצ אתקורקא כ'ג DU י"כב b^ ה"מגרו] רכז
 םינויצמו ב"בל ם"בשרו 'ירדנל ש"ארו neve ןכו
 אתקורקאש לילעב הארנ אנעדרא 'עב איבאש

 .ןםש N^ ןכו ע דר פ.צ ונינע

 םשהמ fest, hart השק b "wp^ ומכ) אָשּוקַא
 רשבה לכד ג'וב diüürte ס"לב = אישּק

 אשוקאב לבא אכיכרב אלא ןרמא אל (.היק יילוח)
 הפה חוניק יוה ילימ לכב אתכלהו הב ןל תיל
 רבל [הביתה 'רפח 'מגבו nen ^w ^3" 'פדבו]
 ךמסד 'מגב 'ורענ ולא 'פבו spon ירמת אחמיקמ
 הרמא 'מא אפפ בר C575 יבותכ) דימ ןתונ םנואה

 תב "א 'מגבו ד'ל "53 ה"כ] .אסוד ^23 תב יל
 אשוקא אמהנ יכ [אבא 'ר תב ע"פדבו הארוס אבא
 אשוקאב וא אכיכרב C 7D ג"רב 'טוסד ק"פבו ,יכניחב

^bע"ייע אשוקא אמחל ה"נכו ה"יחא] .השק ומכ  
 י"כב לבא .אשוקאר ידימ ab תבשנו ,'ד ללג
 .ה"נק תבש ץובקו (.ע"ד תבש ס'ד) ישקד N^ פ"א
 אנישאד וניבר סרג 'א ןשא 'עבו ישּוקאד ןיבורח
 .[(צ'ק םש פ"ד) ינושאד פ'או 'מ י"כב an^ ןכו

 ע"לב בהלו שא C2) ,164 מ"למ ('א רזא =) רא
brennen)! לעפהמ Flamme 2»! ץובקהו 2b! 
Abendlieht, הלילו ברע הליאשהבו ברע לש רוא 03 
Cm יב) תוכרבד ג"רב (םינפב 'עב. "3 Abend 

 .ותבכעמ ורוא תאיב  ^bשמשה אבו יאהד יאממ
 רהטו « pרהט רהטו יאמו ורוא תאיב (' יב"כ

 הנפ רמולכ םויה  ovnםיבכוכה תאיצי אוהו
  mwרהטו יאמו ושמש תאיב אמלידו םויל רהטו

 הנפ אל ןיידעו ארבגל רהטו הנועו ארבג רהט
 .םויה [ DNוראבתנו רואיב ןיכירצ וניבר ירבד

  Uyרואמה רפסב אבוה םינואג לש ^« שוריפ
  ^mתלחתל ןטקה רואמ ןושל ךל אה .א"בשרה

 :ל'ז'ינואנה "גב אצמנ]כו ג'ה:'וכוב
 תאיבכ והטושמשה אבויאהדיאמו
 'פאמויוהט והטויאמואוהוווא

 y" םהיניב לידבמ pure קר התוחא לא השא
 הזוחמל 'בורק התיהו vss 'ב ,'ה טרעננאמ
 רמאמה שארב םש 'מויב אוה ןכו (טיסד m" רעטטיר)
 יב םע שובישב ףלחתנ ס"שה יסופדבו .ל"נה

 ,יבוכ יב ע"ייע יכוכ יבמ רתוי חיכשש יבוכ

n^ Gufülliges Eintreffen. ארק לעפמ) יִאְרְקַא * 
 iab ז"ע ,ג"כ 'מוי ,יארקאד אניד יב :ט"כ

 רצ קלב 'מוחנת ,אוה אמלעב יארקא :ה"כ 'דהנס
 ,אמלעב יארקא ילע תבכר רשא :א"צר

 ןיגב erepido ר"לב xpamís י"לב )* ( אטפרקא
 gemauerte Anhóhe, Vorsprung טלוב :

 grabatus v3 040090006, 4000000 י"לב )3

S22. QGuubebettב"ה "5,3 ,'א )153 12[  b'wn 
 י"כב ה"כו בר "יא 'ב הוטסא 'עב לבא ,'ב קרס 'עבו

o"ש"ארבו ף"ירבו  "yrק"מל א'רגה 'והגהב ] 
 ס"שב ה"כ] אטיפרקא ינבימלו איסוס יקורסל ירש

và "53rע"פדבו ב'ה ד"ל  ^xלהבו ,אטפרקא ' 
y^אטיפורקא יעבמלו תועטב ו"ט ה"וח 'לה תאיג ] 

 הבטצא N DU^ 'ג ץ"ירבו ק"מבו] הוטצא ינבימלו
 ימגב ^C ק"מ) ןיקשמד ק"פב ['ב הוטסא ע"ייע
 ע"פרשב ומכ ל"צו ר"פדב ה"כ]  .(ןירישכמד)
 ביתיל Cy ישודיק pone 'יד ג'רבו [ןיש ב כמ ד
 ,לספס רמימל רמל היל ינאס ימ ל"א אטיפרקא רמ

nens]הלאה םינויצה ינש לש שוריפ ונינרל  
 ק"מב n יכ לידבהל שי םנמא רחא הנקב הלוע

"eרצ ןינב  queןיעכ ןוילעה ןינבהמ טלוב  
 sm הנהו הנה טיבהל םש בשיל יושעו ארטזוזנ
 ^Q, ,יב לאוי) םלוא םינקז 'ע וקיתעה הבו 'ינוי הלמ
 קיתעה הבו יתמשרש mns "5 אוה 'שודיקר ךהו
 ומכ לספס ושוריפו ^O יג סומע) שרע םליקע

"b =ק"מל י"שרל סחוימה 'יפב לבא ,י"שרו וניבר  
 ינפל וכותל האובתה ןימישמש המ אטיפורקא "יפ |

 mangeoire .צ"לב] ז"עלב ה"רוטיינמ ןירוקש סופה
Krippeט"אלב וא  [mangiatoraסחוימה 'יפבו  

 הארנ לס פס אטיפוק b" ק"מ ף"רל י"שרל
 ק"מ לש רז 'יפו .םש 'שודיקל י"שריפמ חוקלש
 ינבימל ק"מב mb םדוק 'יאד ךהמ וריבסהל ל"נ
 יקורפל ירש ,םש ןכו רקב תפו b^ איווא
 סובא כ'ג אטיפרקא תלמש י"שו רבסויסוספ
 לש ןויצ וניבר אינה אטפרק 'עבו ,םי סו ם ל

 .[שוריפ ילב 'שודיק

 P וא פ'לבו (Frosch 55 , 2 y'b3 אתקורקא
 הלמה ךכ ps qo pm עדופצ כ'ג |

 ע"פדב לבא י"כב 5[ שירב (התביתכב השבתשנ
 .C239 ב"ב) הניפסה תא רכומהד 'רמג [!ףוסב ס"טב



 ומכ ע"לב ומעט ה ג ו ע ו םימעפ 'ב ה'עב וניבר
 ושוריפו 'יג qm? es bedeutet ש"אלב ונינ עו
 רפס 'ייע ש"ארה תופסותב כ"ג אבוה וניבר לש
 רנ רוא — .[וכרב 'כסמ לע תשלשמ הכרב
 תונוממ יניד דחאד 2853 םש התשמ ליח רורכב
 jo ד"ל ,ב'ה 'ב ,'א ו"ו י"בב ה'יחא] ,(:ביל ירהנס)
 ע"פדב לבא אוה Tw לש ךשמה "53 דע רנה רוא

yי"כ 'ינכ רקיעהו ומצע ינפב ]. "bדמשה ימיב  
 wm איסהרפב הלימו הפוח תושעל ןילוכי ויה אל
 ןיקלוד תורנ ול ויהש cb לכו העניצב ןישוע
 ,הלכ תסנכה תדועס רצח התואבש ןיעדוי הפוקסאב
 ק"פבו .ןיסנכנ לכהו רצחב םש הלימ םיחיר לוקו
 ילינמ y ay ה"כד ה"לה (wb 'שוריב 'בותכד

aenןב עובש ליח רורבב רנ רוא ךפיהל שי  
 'יא  'וריב ה'יחא] .םש התשמ ינרובב םיחיר לוק
 התשמ bw התשמ ריעב ous לוק :ךכ ונינפל
 ןייעו p עובש ןב עובש ליח רורבב רנה רוא םש
 שבכ לש ww .[לוק nm םש 'דהנס 'פסות

beולא 'פכ תוכובב הריכ לשו וונת  
 ןישק 'כו וילע ןיכרבמ ps sn ינת (.ג'ג) 'ירבד
 B^ .ףוסבל ןאכ הליחתכל ןאכ אישק אל ירדהא
 קילפד םיצעה בורב רואה זחא אלש :דע הליחתכל
 ליצד ףוסבל :ןיכרבמ ןיא הירוהנ ליצ אלו ארטוק
 ייעשי (y" מ"לב רוא p^ ה"יחא] .ןיכרבמ .הירוהנ
 ע"לב jm €2 ויה יקזחי ;א"ו o5 Sn n ;זיט המ

 pae ר'ע ז"נד א"פ non 'ורי 'יפ ןכו הבהלו שא
 ליעפהב רוא לעפ מ"לבו .שבד ע"ייע רואב ושענש
 'בדמב anzünden, brennen ריעבהו שא תיצה "יפ

 םירוא — .[" יא יכאלמ ;א"י ,ז"כ pus ;'ב ,'ח
 (Urim, Licht d. h. 01801808 ; Erleuchtung) םימותו

 ונשריפ 335 (Gre 'דהנפד ק"פבו C2 "וכרבד 233
 הארנ SW רחא ע"ייע ה"יחא] .לפתיחא ירחא יעב
 ייסופדבו תאש רתיב ורוביד וניבר ביחרה םש יכ הזמ

Up "upמנ ירבד ףיסוהל ןאכ ונאב כ"ע ' כו ' 
 םירוא םימותו םירוא ןמש ארקנ nob : ג"ע 'מוימ
 'ל ,ח"כ mew 'א י"רתב] םהירבד תא ןיריאמש
 תיבד ןרימט ןימסרפמו ןוהילימ ןירהנמד אירוא 'יא
 :by .םהיובד תא ןימילשמש םימות ,[לארשי
 ד"מד ז'פס Dv 'וריב ה'כו .וניבר ןויכ הז רמאמ

yyלארשיל ןיריאמ ןהש םירוא םמש 'רקנ המלו  
 ןמ .-- ךרדה תא סהינפל pene ןהש םימותו
 ע"פדב לבא 'עה ךשמה י'כב 'ימג דע םימותו םירוא
 לע 'עה לכש ףידע י'כה 'סונו ומצע ינפב 'רע
 השועה +א'לה) ג'יפ תוליהאב .[דסוה דחא שרוש
 חדקמ אלמ ורועיש הלחתב (ichtóffnung) רואמ

5mיויש הכשל לש  "aonלע םיעבצא םוו  

 בסר רא

 בתכש המו .-- םלועה jb שמשה mon רבע | אמליד םיבככה תאצ תעש אוהש

 והט והטו יאמו אוהוש מש תאיב
 לוכאל ווהט אוהש 'מולכ ארבג
 לעו המחה תעיקש תעשמ המוותב

 תמיאמ םינהכ ידכמ ןיומאד המ
 ןניקיידהלעה'צ תעש מ המוותולכא
 תעש אוה והטו שמשה אבויאהד

 תעיקש תעש אלא וניא אמש ה'צ
 תאיב אינתד אתיירבא הל ישרפמד תיאו .ה מ ח ה

 "יסרגו ותבכעמ ותרפכ ןיאו לוכאלמ ותבכעמ ושמש

 רהט רהטו יאמו איה ושמש תאיבד יאממ אכה

 תאיב אמליד ברעבמ הרפכ איבהל א"אש אמוי

 היאר ןיאיבמו רחמל רקוב תונפל אוהש אוה ורוא

 "פש ךרוא אב יכ ירוא ימוק ביתכדמ םהירבדל

 'ולכ ארבג רהט רהטו יאמו ךרוא חרז יכ 'הירבדל
 לוכאלמ ותבכעמ ותרפכ ירה כ'או ותרפכ איבהש
 םינוכנ םירבד םניא הישוריפ םע ^3: תאזו 'מורתב

CIאב יכ ןמ איבהש היארה  TUNיפו היאר הניא " 
nsךכלה דע 'כו דועו אוהה ארקמל שי  

 "נואגהיובדכ השוויפו'יג אתוווחמ
 תיאש עדו .ל"כעיתשריפש ומכול'ז
 MOCUy^ איה י"שר 'יגו b^ מ"הב ריכזהש ישרפמ
 ונושל תמיענבו תוכיראב י"שר ירבד 'יפש א"בשרה
 יאממו Yn יאדו א ל א, םייסו voy גישמו
 אוה וווא תאיב שמשה אבויאהד
 ושמש תאיב אמלד אמוי רה ט והטו יאמו
 'ינ ןכואובנ והטוהטויאמואוה
 אק אה ליעל ןנירמאד יאמאו ל"ז םינואגה
 Np ix תעשמ ילכא תמיא ינהכד ןל עמשמ
 ה"צ דע 'מוותב ילכא אלד יאממו 'ולכ רדהמ
 ורוא קלתסנש ורוא תאיב שמשה אבו תשרד אקו
 יאמו העיקשה ףוס ונייהד םלוע לש וללחמ ירמגל
 שמשה jb ירמגל םויה רהטנש אמוי רהט רהטו
 העיקשה תלחת 'ולכ אוה ושמש תאיב אמליד
 ןיאש פ'עאו דבלב עיקר לש ויבועב שמשה אבש
 ny2"N רועישכ ןאכמ רחאל דע םיבככה תאיצי
 ברעהו לבטש ^55 ארבג רהט רהטו יאמו ןילימ
 מ"הבכ b^ א"בשרה םגש ךל אה .'כו שמשה וילע
 'כרב 'ופסותה ושריפ ןכו ל'ז 'ינואגה 'יגו תטישכו
 .בטיה ש"ע י"שר ^22 וסרג םא ףא אמליד ה'ד :'ב
 וניבר 'יפו 'יגש טופשי תוארל py שיש ימ לכו
 mam איבהל שיו "ינואג לש "סו "יגכ ה'עב
 תכשב ונינשש הממ רבעו הנפ 'ולכ רהט םעטש
 רוהט י"שריפו תאטח b^ וב שדקלמ ר ו ה ט :ה'צ
 רמולכ (:יב יוכיכ) wby רהט ומכ אלא אקוד ואל
 המ הזו 'יטואב יכד שרוש םעמ «n 'כו ול לטב
 ןושל י"שריפו אמוי יכדאו :'ב 'כרבכ ןניוטאש
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mג ', G^הגג דע יתוב הטישפה הקיתעה  
 םויה רחא ךלוה הלילה רשאב רוא :הלילה ארקנו
 םגו לומת ומעטש wow תלמב ןושלה טפשמ ןכו
 TM ילואש יתזמו אירוא Cp») cipe הליל
 'וריב תמאבו e בר ע b Jb]! bb" .אתרואו
 ינלאשת לאו הלמה אצמת לב םינשי םישרדמבו
 היפ תבש) רספא ירהש ה נ ש מ ב אצמת רשאמ
 תודיעמ ןתלוז המודכו (ג'מ היפ יכופ) pum (א'מ
 ה"כו .הנשמב תועקושמ תויסרפ תובית םגש

Paysבר יארומא ירת הב יגילפש רשע העבראל רו  
 ,'ג ייחספב קיסמו יליל רמא 'דוהי ברו יהגנ רמא אנוה
 יכ רמו הירתאיכ רמ יגילפ אלו son אתרוא רוא ע"כ
 ארתאבו יהננ ורק אנוה ברד ארתאב הירתא
 םנ אנוה בר םגש ^b ירה יליל ורק 'דוהי ברד
 nob ןינע הנשמ לש רוא תלמש ועדי 'דוהי בר
 וא ב ר ע 'ולכ הליל תליחת אנוה ברל אלא אוה
 ,ץספקסזה .prima ר"לבו אהננ ס"לב snm םיברעה ןיב
 לבא .שממ הליל אוהו רוחא ןמז 'דוהי ברלו
 לש ww תלמש "יארומאה ועדי אלש ימלשוריב
 pip שרפלמ one וכשמ איה ברע פ"ל הנשמ
 השקה כ"ע רשא ר ג ל ש ר ו א מ וניבהו רוא לש
 רואל prb והמ קחצי v2 www ר"א ov בר
 הצו אל המל רמול השקת םאו תוקובאה
 העברא לש לי ל וא בר y הנשמד אנת ליחתהל
 (.יג ייחספ (y^ םימורע ןושל רחבש ל"י רשע

umןושלב  sim mpiירתא היבכרא ןיתינתמד  
 'ולכ ריוא פ"ל וינפ תמגמו ר ו א ב ליחתמש ישכר

anyוללמ רורב יתפש תעדש חכשתו ק"וד ]. 

^Nמ"לב הָרָא =  ;pflücken (Feigen)הֶרְוא  

(bpflückerתיעיבש 'ירב ולסו הֶרּוא אלמכ  
 'פבו G ג"לד ב"ה א'פ ייעיבש יורי הייכו ביימ ,א"פ)

 הרותה ןמ ןילכוא ולאו 'מגב ןילעופה תא רכושה
 ה"יחא] .םינאתב pos ויהש ןילעופ (:ט'פ מיב)
 'יגו ןירדוע 'מגב 'יא ונינפל לבא יד דג 'עב ה'כו
 הנק 'מגב הניפסה תא רכומה 'פבו .[איה תעטומ
 ה"פ ב'ב 'וריב ה"כו .ב'פ ב'ב) עקרק הנק השלש
 הנק הז ירה ןנחוי ר"א אבא רב אייח ר"א (,ו"טד
 p^ .ולפו הרוא אלמכ ןהל הצוחו ןהיניבו ןהיתחת
 רצוק ןונכ ,הנאתה ןמ םינאת ט ק ו ל ה סש הרוא
 .םיתיזכ קסומו םיכנעב רדוגו םיבנעב רצובו האובתב
 האובתב רצוק ccn םשו ,םש מ'ב y" ה"יחא]

 אנשילד ארגישמ DNY ןכו ףידע וניבר ^3 לבא
 הרואהו קיסמהו mm» רצובה רצוקה :ג'ע תבש
 . . בוט רתוי "א 'מ י"כבו .ןה תחא הכאלמ ןלוכ
 ג'ע ט'ד ז'פ תבש "וריב ה'כו 'כו poem רדוגה
 שלותה רדוגה קסומה רצובה רצוקה א"ע י'דו

 רא - רא

 .רואמה תא ןיקקופ (ז':ק) niv ףוסבו .לדונ בחור
^bםוקמ לתוכב וא גנב ןיחינמ  maeתרז ןוגכ  
 .רואמ ארקנו רוא ונממ םנכיל wm qn own ןה
 "Ca ייגח) הבכרמב אלו 'מגב ןישרוד ןיא 'פב
 רואכ הדוהי ר"א (ד"י יא (cpm בושו אוצר תויחהו
 תוצר ןהש שרפמ וגיא 'יפ quiin eb אצויה
 ךלוה וליאכ הארנש רברב תוצצונש אלא תורזוחו
 ןהיארמ Cn יב 0n2 ימאנש ןינעכ םיקרבכ רזוחו
 יקזחי) קזבה הארמכ יאמ וצצורי םיקרבכ םידיפלכ

Geר"א  "D?םיסרחה ןיבמ אצויה רואכ אנינח רב . 
^oםיסרחב ןשבכה ןימתוסשכ  vbןימכ ןהיניב  

 קזבה הארמכ והז םשמ האצוי שאה ןושלו םיבקנ
y]יפד ג"רב ה"רב .[ןיבמ ה"ד י"שריפ  ONןניא  

 ןיאישמ ןיא ר"ת (:'ב 'יחספב ןכו :ב"'כ) ןיריכמ
 ושדקל ונמזב הארנש שדחה לע אלא תואושמ
 ה"כו תואושמ דוע 'יא 'מ י"כבו] ןיאישמ יתמיאמו
 y" אוה רתוימו :'ב יחספ 'פדב ה"כו bw 'ב י"כב

n^ e^ורוביע רואל .[,ו"כ  «(Intercalationsabend) 

^bהארנו 2/23 דלונ 'מולכ 'ל ליל אוה ונמזב הארנ  
 א"ל ליל תואושמ ןיאישמ 'ל םויב שרקתנו 'ל ליל
 ררוס ןב 'פבו .רוביע אוהו היה ח'ר אציש םויה 'ולכ
 :יעיה) ש ד חה רו בי ע ב ל כ א ד 'מנב הרומו

vamתוחפ שדחה רוביעל ןילוע ןיא ר"ת (ר'פד יעו  
 ןגד תפב אלא הל ןילוע ןיאו םדא ינב הרשעמ
 םויב wp רואל אלא הל ןילוע ןיאו תינטקו
 ה"רל י"שר b mb^ בורקו ה"חא] .דחאו םישלש
 ייחספ: 'ז 'ותירכב ה"כו :ג"יד ע"בשפה 'ייע 'יחספו
 'וכ דחאו םינומשל רוא תלפמה s" ד"פ 'וידע .'ג

m^ ^piןושלו :ש"ע הפי הפי  .'ב 'יחספל  napi 
 אתרואב .'דםש .אתרוא רוא :'בו .'ב יחספב אתרוא
 אגלפב דודו :'ג 'כרב .רסיברא יהגנד רסילתד

 :ז"ק onze .יאק הוה אתרואמ יאק הוה אילילד =
 ידהב ירבס piv אתרואמ 335 םויה אתלת ינה |

 :ה"פ מ"ב .אתרואל הילכוא .ח"יק םשו .אתוואד
 תומוקמה הלא לכב .ארונב ןילקימדכ ןיימד אתרואלו
 רוא התארוהש ס"לב m3 "ym amm הליל ונינע

pn cvהליל תכשח . bmקוספ לע ע'בארה  
 יכ סונירמ vw €« 05 יומש) הלילה תא ר אי ו

^bךישחיו הלילה תא ראיו  we»רוא הלילו  
 שרפמהו רשע העבואל ww ל"זח ירבדכו ינדעב
 ןכתי אל יכ ךשחל רואו רואל ךשח םישה הזכ
 םא וכפוהו רבד תחא הלמ 'יפ היהיש ןושל לכב
 העבראל רוא וומא ל"זח םג , .יוניכ vy היה אל
 Y' .יוניכ ומכ xm mm אוה אילעמ אנשל רשע
 לבא ,ש"ע 'א n2 pa וניבר b m" ןיעכו ,ל"כע
 «me הליל ס"לב הנינעש ונבתכש ומכ אתרווחמ

D»הלילה יניל 03 יו לאינ) תימראב אהננ ומכ  



 ךא ש'עי ןואג םשב ןכ 'יפש רע 'עב יתאצמו
 ישל אוה ומצעב ןושלהש אלא יכה "b אל היל
 j' ןנירא אקדמ רא bn רא 'עב ש"מכ אישוק
 ךורעה י ס ו פ ד כ סרוג היה ^o לעבש ירה .ל"כע
 היה ליעל יתאבהש 5 לש 'סונה וינפל היה ולאו
 .ןואגה es" ל"ס אוה םג וניברש תמאה לע הדומ
 'בותכ לע מ" מ ש כ'ג pu quum ייגו ^£
 ללכ פ"עבש הרות תירבה 'וחול ינשבו :ג"ד ב"פרב
 ןנבר תופסותה jb אוהש א" הל יראקד
 [:'ל om' .ו"ל 'בותכל y" י"שריפו ארו ב ס

 Qs yy ב"א)

 nbbp ןינע B das Verfluehte" 1 1131 א =) רַא

 ם'ט אוהש 5^5 וא .ז"עלו הלבנל יוניכו
 p'b3 (3 .nb23 cadaver = CN הרודא םוקמב

myי"לבו  (Gützenbild, idolum, 5960 ^m 
 ימולשתב יתב חד 'מגב ק"בד ק"פב ד"יבל mms איבי
 רבכו הכרב אלב התמש הלבנה b CN" וקזנ
 הר וד א 'עב ונילצאו ה"יחא] .רדא 'עב ונשריפ

oemל"נה 'עב וניבר איבהש ןינושש שי "יג ומכ  
 תרכזה ילב איבי ה"ד ק"ב 'פסותה ושריפו וסרג ןכו

pbיג יפל 'ב דע 'עב וניבר סרג ןכו .'רעה  
 p'33 י"שר 'יג איהו mmy "a my "N םשו ,א'ס
 y3' וניבר 'יפכ שממ אוה דע לכאי ןמ ושוריפו
 הלכנ הארקנו םש 'פסותה יניעמ המלענ תאז םגו דע
 היאר איבהל שיו הכרב אלב התמש הרווא
 הטיחשה לע םש וכרבש םוקמ ארקנש :ד"מ 'וכרבמ

 .[ע"יע ךור כ יב :המהְב לש ראוצ 'מולכ |

 ןיקודב אמיליא «Ge לאעמשי ירד ג"רב ז"עבו
 והדיד המכב הובגל אייזח חנ 325 אתשה ןיעבש
 'ואחסונב ב"א) .ז"ע הרורא b^ .איעבימ הרוראל
 ונינר סרג ו !p 'עב ה"חא] ,(ז"ע ןניסרג ןדיד

 bn 3'b 'ילקש v" הלמה w^ ןכו .הרוראל כ'ג
 ימק רבעימל והמ (ח"יפר תבש אתפסות 'ע) .ז"מד
 ימוק :ד"ד Fe "xu 'וריב ה'כו ,אמליצ ארוראד
 ס"שרהמ לש תיתימא 'יניפ ל אמליצ ארווא
 ג"ילה yp ז"ע'וריבו ,הימליצ ירודהא ימוק 'יא ונינפלו
 שיו .ירודא R y^ ג"פד ח"לה ג"פ ק"מ 'וריבו : ג'מד

 p'bs וא mng 'קמ 'שלמ וא תואסריג יתש םייקל |
mףוליחב ונמשרש ומכ  mwש"יר תואב 'ל  

 :[םיטניירדא 'ע mp 'ייעו םלצ ומעטו

Lockherd, Vogel- (aire (צ"לב) 8168 ר"לב N*UN 

(anlocken 5 x « + petv י"למ לצאנו herd 

 ררוב הז 'פב ל"צ] ררוב הז 'מגב 'ונוממ יגיד 'פב
 [םינוי יחירפמ יאַמ] (.ה'כ 020 םינוי יחירפמ ['מגב

cinךנוי המדקת יא 'מוגרת  qbירד הירב אמח  

NUN — רֶא דסר 

 םינאת jb mw 'מאנו ,רצוק םושמ ןהלוכ הרואה
 םירוא הלחתב wn הנאתה (Yee ר"במ הארנכ
 םילפב התוא םירואש דע . . . תחא nns התוא
 t is) ידמב) הרא שרד כ"פ ר"דמבו .תופרגמבו
 הוראו ןושלמ .[םינאתה תא הרוא אוהש םדאכ
 םש י"שריפ jx] GO" oss conm ךרד ירבע לכ
 ]3730 לע 'יפב ם"במרו ,ב"בל ם"בשר ןכו ,מ"בבו

 מ"לבו ארי שרשמ לעפַא אוה יִרּוא =יִריַא =  רַא
 DyPDN ;'YDB ינוניב ; erlehrt uns j 8 .הָרָ

dst gelehrt worden N'YNש"מו ירייא ע"ייע ). 

 לכד 'טגב רכה תא חינמה 'פב ללג ןניריא אקדמ
 אתיאדכ אח איריא ידימ 0^ (p הכז םדוקה
 ןמסנ םשו ירייא ע"ייע :'כ 'ועובש] אתיאדכ אהו
 אל אה םושמ יאו איריא יאמו ,איריא ידימ לכ
 ןינב) יריימוירייא יכ ףיסוהל יתאב התעו ,ש"ע איריא
 ק"ב :ז"נ תבש Typ אצמנ (אריישוושמ לעפא
 דועו .ד"י 'ותירכ :'בהדנ :'ו יחספ .'ז ה'ר :'ל .ז"ש
 1 בי :'ל 'מוי (vy הל יראקיאמ הל יראקדו ,[םיבר
 'גהמ 'ומוקמ הארמ ש"ע) ,ז"ט 'ב ו ת כ ,ב"ע ,ד"י ,א"י
 "טיג (י"שריפ ש"ע) .ו"ל asse 'פד ס"שב א"ער
 111223 .זימק ,:ז" ,:'ב ב"ב :ז"מ ק"ב :א"ס

 ע"פדב ה"כ ה"יחא] .אישוק ןינע (.ר"ס הד ג :'ד
 בר ע המ ל " פ ל"הזכ הז תחת "יאו רפח 53
 (יא (nem ירו מ י תי רא 'שלמ הז םע הז
 וניבר םייסש 'ג רע 'עמ הארנכ ףידע י"כה חסונו

 "b C^ יציב) תורוסא ןידיגמ ןירועמ ויה םא ל"הזב
DNOפ"דשבו  ,ר"פדב ה"כ] ירא אקד איריא יאמ  

 י"טב 'מאדכ בדו רי p "wb הל [ירקדו ?Np" ייא
sb)סרפנש לכוא 'יא ונינפל] הרועמ ראשנו (א'מ  

 הברה ןהמ שיו N'] סרפ 'עב ה'כו תצקמ הרועמו
 'א ןיפילחמ cows 'לב הברהו הנשמבו דומלתב
 p^ לע ןויכ וניברו .ל"כע אברעמ ירימ 'מולכ 'עב
 p^ הרועמו (ב"מד ם"דסל (b^ י"טב b" ןכש ג"הר
 י"טב הרועמש "לו .אוה קוחד'יפו .ל"כע ברועמ ומכ
 שרושו םש ם"במרה b^ ןכו רוביחו רושיק ונינע
 verbinden = &oo י"ל אוהו ('ב bise ע"ייע) הרע
 לעפא אוהש איריא ידימל תוסחיתה הל ןיא לבא
 אוהש הל יראק יאמ הל יראקדל אלו ארי שרושמ
 לעב תמאבו ארק ירבעבו יִרק piro הל ירק ומכ
 יאמ הל י ר ק ד ל"הזב ירקד 'עב בתכ קחצי דחפ
 py 'פב וראק י"והמל 'מנה יללכבו .הל ירק
 ךורעבו ל"הזב 305 .ט"ד םלוע תוכילה לע העומש
 | ףלחתמ ף"לאו «sv ןושל הל יראקד יתאצמ
 הז בריעש ימ יכה אשוריפ יוה אתשהו ,ל"כע ן"יעל
 הז לע בתכו .ל"כע 'כו םבועל האר המ הז םע
 -. יתעגי יוהש ןכ וניאו mp ^o יכאלמ רי לעב

j^ 
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 תמאבו 35D nbo ^b וניברמ mpbn 'א א'כ 'ילכל
 בותכה ומ כ ןמ שבתשנש ל'נו רחש ול ןיא
 ש"רה 'יפב ה'כו ^13 ל ונקתל שי יכ ל"י וא ודצב

 Cy י"לב ייפ ב"א) .(ש"ע ב"ער 'יפבו םש

(Schaden, Verderben 4pX) NUN *ר"שהש 'דמב  

rm /3דע 'יפ  by mewרתב ירה  
 תויכלמה [ולטיש ל"צ] ולתיש ידכ רמא ןדוי 'ר
 אתוכלמ בתת דכ אתיח רב יול ר"א ןוהירא רתב
 .ושוריפ אצמ אלש הדומ כ"מ לעבו .אלוס רתב

yoאוה אלוסו ; דספהו התחשה י"ל אוהש  vb 
no ^b Raub, Beute 000ןיכירצ ורועישו ; דעו  

vsויכלמ .ולטיו ואשיש דע תולגב המהמתהל ' 
mewשרדו ותיחשהו ועירהש התחשה יפכ ןרכש  

 אתיח רב יול 'רו ירה רתב ומכ ותביוה
 בוסת דע 'יפו א לוס ומכ םי ל לצ וסנ שרד
 הליזג יפכ ורכש לוטיו ןודבאל ל"ר תוכלמה סכ
 Ime תולמב דחא רבדל ונוויכ םהינשו לזג רשא
 תב הדיתע mov 'ר שרד תבשד Ye ףוס 'וריבו
 לכ תרמואו םיקידצ ילהאב תצצופמ תויהל לוק
 יול ר"א , . ורכש לוטיו omm לא ny לעפש ימ
 ירה .ש"ע ז"הועב ןכ השע רבכ אלו אתויח רב
 תולומגת םלשו ה"וא לש py י"שה דקפ םויב רבסש
 jp תושעל אילפה רבכ םקיח לע םיערה םהישעמ

 .ז"הועב

NN *י"לב)  eine Art Thunfiseh xocתטמשהב  
 אדומלפו אראב D', ז"עב (עצמאב 'ק תוא
pe ^bסורקא םיארקנ י"לבו םינוטא לש םיגד  

 fiscus =ןיסיפ תביתב ה"כו תעלבנ 'ק תואו סומלפו
 ,ש"ע ול שי תרחא 'סריג דומלפ ys וניברו

 die — Heldenmüthigen םיִלָאְרַא :םיברה) לֶארֶא
Cingelקפפו השאה תא אשונה 'פ 'בותכב  

 םילארא CUP 'כותכ (ומע הקספו ונינפל) המע
 תא םילארא וחצנ שדוקה ןוואב וזחא םיקוצמו
 דוע 'יאו ה'יחא] .שדקה ןורא הבשנו םיקוצמה
 ב"יפ 'בותכ יורי :ב"לד ט"פ 'יאלכ 'וריב רמאמה
 תצקב אצמת רשא לכ 'פ םשוהבומ 'פ ר"להק .ה"לד
 prr ש"ע n ,ג"ל 'יעשי מ"למ םילארא .ש"ע םיונש
 ץרא יקצמ ט"למ (םיקוצי [a^ 'וריבו) םיקוצמו
 n'b:] ימוי y" 'יקידצל sen יוניכו en oa ויא יאומש)

C8) 27N80038 <>  ע'לב הָבְרע ומכ הָבְרֶא =  
übert. Mulde =ומכ תוברא €2 ,'ו ברא ע"ייע  

dielangen Bückerbretter 1258ג ,יג ךרא ע"ייע ')= 

(anrichtbretter. ni2yילכ 'פב םילכב  yyילכ  
 'יא ונינפל] ןימותחנ לש maus (ג'מ ו"טפ רוע

minsז"פ 'וידעב ה"כו  rbם"במרה סרג ןכו  pw 

94 

- 
r 

Y 
LT: 3 

- 

 ר'פדו v5 לכבו ם"שב ה'כ] ארא רמא 'יעשוה = 1
 'יפוש 'ירב ארא ג'הר b^ .[אדא 'יא ע"פדשב לבא
 ,[ישאבש ע"פדב תצק לבא י"כב ה"כ] אשבש ארא

 ןימגתפו ןיכבוש ןידימעמש «cu יחירפמ גהנמ
 «pu ןהב ןישבשמש אשבש םינוי םהב ןיביצמו
 ודוציו םהינוי םע ודמעיש ידכ םירחא םדא ינב לש
 ןילטונ ןה ר י ו א ה ןמ כ"פעאו םינלזככ ויהיו םתוא
 ז"עלבו םולש יכרד ינפמ ךכ תושעל רסאנש אלא

ppי"כב ה"כ ה"יחא] .יִרּוטארַא הע ש מ ל  
 ר"פדבו ;וססאסמ 8116086 ט"יאלבו ד"ל ,'ב ,'א ו"ו

^Nט"יאלב אוהו רוטריא :ישדח 'פדכו י'רוטריא  
oreizen, irritareהלמהש 'מול שי ג"הר 'יפלד עדו  

 ף"ירו Tüuschung, Verlockung »)! = mw. .ע"ל

 p" םינוב םירי ממ ה ולא םינוי יחירפמ 'יפ
 י"רוטריא ז"עלב 'יפכ אוהו םש ju Cp ןיזיגרמ
 דמולמ ןוילתשפ ws ^b י"שרו .ר'פד ךורע לש
 yy" ןחרכ לע םילעב תיבל ןמוקממ םינוי איבהל
 ןכתת ןוילתשפ bn" עדות  nbm wn "p מ'כ
 wwe ילואו Vogellocker, appatelant אוהש

 ץנעו םינוי ל ה תפ מ ל'צו cte אלא ז"'עלב
 לבא .,םש ל"מ "ייע גארפ 'פדב ה"כ NY רחא
 יתשב ל"צש 53 ן"וילארא 'יא א'נקת ןעיוו 'פדב
 איה mo nns nom aire צ"לכ 'יפןויל א'רא תובית
 ןוילתשא י"שרב 'יא 'ירחא יפדבו ,םינויל b^ תירבע
 betrügerischer = stellionat צ"לב הלמה ןכתתו

[Verkauf 

610009, 600%, 5060 £p י"לב הריע = אָריִא — NUN 

p'b3 CWolleאל 'מגב תבשד  sxטייחה  
CR»איצומה 'פבו .ונזאבש אריאב אדרג אלו  

 Yom Gov no עימק תושעל ^75 רוע 'מנב ןיי
"owפש ע"ר  CUרמא ןמחנ ר"א הלע רמתיא אה  

 'וחנ ר"א תועטב m^ וניצנוש 'פדב] הובא רב חבר
 תואב םלשה ןיסחויה ואיבה ןכו 'וחנ רב הבר רמא
 תוושל חווט םדא ןיאש יפל [רבדב העטו 'נ
 אדיא ןואגה 'יפ .אריאל אמגוד ןהב עובצל ןינממס
 א"כפ 'ילכב ה"כו ה"יחא] הריע sopa ת"ילדב
 ^ רע ע"ייע  וריזחהל דיתע וניאש הריעבו א"מ

"mלש  woירבד שממ םש  ymט"רסל  w'y 
"yםשו : מ"יק ק'ב  ^wלבא ןיריא  wa»יעב  

 ןוכנל («m ארדוא ימרא ילב [ןיריע סרג 'ה רג
 ןאכב ע"פדב לבא ,אררוא 'ע דוע pi" ב'ה י"כב
 jb הנטק הכיתח ךומ ןימכ אוהו [אררוא ס"טב
 ןיגרואש 'ינפג לש רמצמ וא ןתשפה ןמו רמצה \

 יכ ym ה"יחא] .תלימ ומכ תוחפטמ ךותב ןתוא
 תלמ םדוק ג פ nob my "m ק"העו 'זיפו ר"פדב
 ש"רה b3" ןכו ע"פדשבו ב"נש ק'העב 528 ומ כ
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 p ד"ל "5 םנמא ,ובראמו ייובראל תחת תעלבנ
 תבשו .'ציכב ךא .ךפא ע'ייע יל וכרדמ ףידע רתוי
 'ב בד y3' ועבר סרג ןכו תילרב ייובדל b "כ
 וניבר b^ בלכ 'עבו .יריאמה n3^ ה"כו יב בלכ 'עו
 "ובד b^ בד 'עבו ;ןיאבח תמו ןיקדקדמ
 ^b הז pb: jnb" הפצמו . . . ןהל ברוא ש
 םנמא ,אבחתמו בכש 52 אבר y/b ייובד תלמש
 p^ ןכו ."ש "יר ב ייובר ,sov בד 'ע םייס וניבר

^mi ^nינה  yiייוברל  p^בור א ל ןיכירצ  
 ףיטא בד 'עבו .ל"כע ןכ e" אל ל'ז י"שרו 'כו
 סרג אוה םגנש ךאראש ש"ע י"שריפ לע יתלמ

 .[ייובד

 יִבְר לעפמ die Wurzeln )| ע"לב יִּבְרּוא =) 28
 אניברד הירב רמ (Gachsen bU) ע"לב

 י"כב ה"כו ק"העב ה"כ] יברואב הימיא היל אטקנמ +
 : 'עבו 'מגב "א wb :ז"נ 'יחספ "o יייע יב
 ןסרומה תא ןירוש ps 'מגב העש לכ 'פב [יבראב
 ןהיר קי ע ב הברה הריהז nmn ^n ,(:'מ ייהספ)

nnmייפ ןכ ה"יחא] .הצמ םשל ןתוא תרמשמ  
m^ל'זו ט'סד 'יחספל  ^bםתרוקיעב  nmn 

 י"שרו ,ל"כע הלחתמ הצמ םשל םתוא תרמשמ
"bשממ ע"לב הלמהו .'ו ברא ע"ייע הבירע אלמ  

pyשרושו ], 

Augenentzündung םיניע ןיחש ^c — y'53) 2"N 

"HDD ^lw פב' (qun םינפב דוע יייעו 
 תלת ינח ףסוי ר"א (:א'יק) ול ותחפי אלד 'מגב
 רואמ ךישחמ b^ ,ארוהנב אנוברא ןיבהי ילימ
 n'bp 'יחפפל 'יפב ח"רו ה"יחא] .ברע pup םיניעה
 םייקל שיו םולכ b^ אלו ,ארוהנב אנוברע יבהי סרג
 eU = ןָּבְַע על הלמה mam ח"ו לש "יג

^bם"בשרו י"שרו םיניע ןיחשו באכ  ^pהלמה  
 א ורווע 'יגה ה'ונמבו פ'א י"כב תמאבו ,ןורויע
 ארווצ ןבהי W" 'מ י"כ לבא :א'עק ס'ד יייע
 ^D לעב ןואגה הז לע בתכו ארוהנב א נ מ ד א

moyהיל  "uveל'צ אנמדא תחתש 5«  
 'ר nnm וקב ורבחתנ ו"ב תויתואש אנובוא
 ay ס"לב = ארוע ל'צ ארווצ תלמו 'ד שבתשנ
 תואחסונ יתשש קפס ןיאו wp לש 'גרת אוהו
 ןוילגמ אב אריועו ןאכ ושכתשנ אנברואו אריוע
 אניפתסימד אלולו .אנוברא םיסופד לש חסונ 'יפל
 = ww ןה ע"ל תורז תולמ יתשש רמוא יתייה

^b 279אנמדאו .םיננע תכשח  = OU»!ךולכיל  
 פרג '3 "33 .םיניעל אב ךולכלו הכישח 'מולכ
 Koin35 ^31 ,(פש 270 ארוהנל אכושח 'בהי שוריפב
 ךשוח י"לב b^ ב'א) .[יא mb 'עב 22 "יא 'לב
 הלמ לע ותנוכו אוה ןכ םנמא ה"יחא] .(הליפאו

 | 1^ .בֶרֶא = ברא |

 "ילכל וש"רב [n'5 תובירע 'יפ .תואממ [םש יילכלו
 ]1 ברע ע"ייעו תוברעב mW" ונינפלו 'ורעה םשב
 y3' ה"כו] ף"כב תוכורא א"פ .םחלה םש ןישלש
 ק'העב ה"כ] ןיצרקמש ןיכורא תוחול e^ ['ג ךוא
 וילע ץרוק תויהל nw 'ילכ הנשמד אנשיל ןכו

"bע"ייע םחלה וילע ךורעל  popע"פדבו 'ב  
 ל"צש 3*5 ןיבירצמש "יא ו"ו י"כבו .ןירצקמש ס"טב
 TY "^ 'עה םשב ^55 ש"רב 'יגה ןכו ןיבירקמש

^bםחלה ןהילע [םש ש"ארה . s'bתוכירע  
 א'פ 'יא ב'ה י"כב ה"יחא].םחלה םהילע ןיכירעמש
 רסח ןושארה א'סו .םחלה וילע ןיכירעמש תוכירא
 ןושלמ "imi א'ס רחא my ^N 'ורעה יסופדבו
 הגוה 'עה קיתעמ הזיאמש ילצא קפס ןיאו תוכירע
 םילכל ש"ר ייפב b" ןכו ןוילגמ םינפל אבו ךכ
 : י"ד ב"לה ז"פ תבש va לע הגהה לעב ןויכ ילואו
 התכירע by התשיל לע בייח ךרועהו . . שלה
 בתכש pw 'וידעל ר"בארה 'יפ "ייעו ,התייפא לעו
 תחא ונינשש ומכ . . . תוכורע 'רוגש שיו ל'זו
 'רמב ירפסב ןינעה ןכו .ל"כע תכרוע תחאו השל

"nw?יילכל ב"ערו .ןמשב ךירעש הז שיילכ  
 yr" תוכורע ומכ 'וידעב ושריפו mins כ"ג סרג

enיינה 'קיעו .ה"עב ןתנ וניבר תעד איבהש 555  
 יכוס :א"נק :ג"מ תבש) הטמה תוכורא ה"כו תוכורא

mm anbיעו א"יפ ^55 'תפסות .הטמ לש הכורא  
n^ "55בתכֶהל ם"ט הזב םג ןמדזנ רבכו (ה'מ  
manmג'מ תבשב םינשי "יסופד בווב ה"כו . 

 ם"במרב ה"כו + א'נק תבשל 'ציניוו 'פד ש"ארב ה'כ
 ה'כו .ו"'ט 'כוסל ן"רבו י"שרבו 'ציניוו 'פד ף"ירבו
 םחורי van הדוגאה 'סבו ,ב'פ b^ אינתה 'סב

zmא"ח 'ח  "yא"פ 'כוסל ט"יותב , [mb 

 auflauernd) אָּבְרֶא ינוניבו ,מ"למ אָּבִרֶא) ברא
 ל"א יא +.היפ ק"ב) יופירד 'טגב לבוחה 'פב

 תימד תא ל"א [םיוניש תצקב ק"ב] ךל אניסמ אנא
 'מגב לאושה 'פבו .אבוא איואכ ילע
 אחינ ע " כ ל 6א'ק "ב 'מוא ש'רְךמפד
 ירוגאליִל אחינ אל ךדידיווגאליל

ni 311י"כב 15[ .אברא איואינילע  
 'פבו .[רטאמה לכ רפח wn" 'פדב לבא ר"פדבו
 יונישב םשו mp ב'ב) ג"בשר 'מגב טושפ 2
 תימרד ךתוכז יבג יאתוכז יוהתד יל אחינ אל (תצק
 (יו n/ ימרי) ת ו ב ר ע באזכ b" ,אברא איראכ ילע
 א"פ .[ב"בל ם"בשרה b" ןכו] תובירמ לעב אוהש
 אוה מ"לו מ"בל י"שריפ ןכו ה"יחא] .ברוא יראכ
 ,("  ייג יכיא ימ יילהת) בראי . , היראכ

 ז"עו ,ייוברל ידיבע ינה ow .ד"כ הציבו :ו'ק תבשב
 יאש ^b ךפא 'ע ר'פד ךורע "יגל יל וכומ :א'ל

m , 
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 ייפ 240% לבבד ארשג ארקנו .תישארב השוע
 (.ב"ע ^D" אמזיגד אתרבעמ והזו רשגו רבעמ י"לב
 הניפסכ התיה רשגה תרוצו Zeugma אמניזד ל"צו
 לבב rp בר רמאש המ הזו (צ"קתת ," רעטטיר)
 'ולכ ארשנד אנינת אברא דע ךשומ ןיטיג ןינעל
 ונרכזש אמניז .איהו רשג לש הינש הניפס דע
 .'נ A3 סונאיממאמ וז העדל היאר איבהל שיו

pen Conךיראהל ]. "bאבואד אלוט  byלש  
 תיאו הבוע לש לצ אתאבואד אלוט ;הניפס
 קוחמל שיד 'ע תליחתב ונרמא רבכ] ףוליח ירמאד
 "pm תמאכו mo אברוא ד א לוט תובית
 ישמחש רחאמ ה ג י פ ס לש by ןאכ שרפל לודג
 הניפ פ לש לצו בר ריכזה תונ לי א לש ילצ
 (יז ,יב יתפא) הפדה תא ןמוא יהיו .[!הימש רכד ןאמ
 )1^ 3 ייעשי) py הלעי דפרפה תחת [ומכ] 'גרת

nbnאינברא  [ונינפל "n3אניברוא ] pb'אסא  
 .[אנברא ע"ייע]

 Schif הניפפ (y'b3 cL ^e הָביִרְע = ברא
 םיתבה תקזחד אמק הכלהב Cm ברא ע"ייע

CY? xu)ירת יב הלע וצנימ ווהד אברא איהה . 
"bל"צ] (הברעל) המוד ףסכ לש ןטק ילכ  
 ןיקסופ «ps omo ךשנ והזיא יפכו .[ה ביר ע ל
 ע"יע] יבלכאד יטיחב %ב'ע 0« תוויפה לע
 וניבר פרג 'ב ךלכ 'עבו םש יתבתכש המו יאבלכא
 eb יברא ,תורצוא יכלכא .[ש"עו יכלכאב יטיח

m» n^ TIN]מ " ב  :N'pארמחד אברא : Dbיח " 

 םשו .'ג שח ע'ייע אעבטד יטיחד אברא אוהה :'מ
 'ורו כ ב .הזל םדוק ע"ייעו אבראד אלוט :א"יק
 אתנחצד NS .'מ Uy .אכראב ילזאק ווה .ז"כ

 .[אטיירומד אברא :ד"ל םשו .'ב ןחצ א"ייע

o»! ; - לעפמ Gitterfenster הָּבְרֶא =( 3^N 

 —  (binden, flechten'פב ^ [ Y^ "53 m3'א
 תוליהאב ]'& 'פב ס"טב ע"פדשו ,ר"פ 'פדו ר"ל ,'ב

 הבורא (א'מ)  semeהב שיו תיבה ךותב  nnחפט
 .לול הבורא .'כו [ jy nnsלזאד 'ב לול עב

 דע תמאהו הבווא :לול 'יפש ותטישל וניבר
"p ןכו תיבה ג ג לע ן ו ל n הלמה "bv המצעל 

 'כוסל י"שר  anhןערטאד אה לע .ה"ל 'ציבלו
"p ןכו .הבורא ךוד תוריפ ןילישמ םש 'נשמב 

 ה"פב 'ב הנשמה 'ריעמ ןכו .םש 'ולהאל ם"במרה
  mons.ו"ע 'מוי .ה יי י ל ע ל תיבה ןיבש הבורא

 ירה עבראו עברא עברא תלדב תובורא המכ אנתו

T 

ioslewóvרישו הצילמב קר האב וז "נוי הלמ לבא  
 .[ד"סתת .ט"נרת 'ה סאילליא סורימוהב לשמ יכרד =

2"Nהברעו ברע ומכ אָתאָבְרַא ץובקהו אָתְבְרַא =  

 Bach = Trauerweide; €4,* ע"לב ,מ"לב (
 בר רמא Binsen) אָמג b^ ס"לב אָנָּברּוא )8227
 6א'יק nb" הל ותחפי אלד 'מגב אתבראד אלוט
 Jp ס"ד y" 'מי"כבה"כו ,ךורעו'וי"כבה"כ ה"יחא]
 ע"פדבו אתברעד אלוטו אבראד אלוט 'יא 'פדבו
 ףופב ה"כו אתאבראד אלוטו אבראד אלוט "יא
 אלוט amb" ל"גו ףידע 'מ י"כו ו"ו י"כ "ינו ךרעה
 .[אתכרא והמ שרפל םינפל ןוילגמ אב אבראד
 תקולחמ 'א ףסוי ברו C "יטינב אמק הכלהד 'מגבו
 י"כב ה"כ] .אתיינת אברא דע ןיטיגל לבא ןיסחויל

 (הטמל yy" אניינת w" 'טיגו ב"ה י"כבו ,ד'לו "ו =
 ןיסחוי 'יד אמק 'כלהבו .ארשיגד [אתניינת ע"פדבו |

 והנילמ יאו CO תכש) קרוזה ס"סבו ,(.ב'ע 'שוריק)
 י"כב ה"כו 'ב דג 'עב ה"כו] הב ןל תיל ינברואו ינק
 R^ 'יסופדבו :ח"ק b'4 "y תבש 'מ י"כבו v5 ו"ו
 ינברוא "יא ינה "^n 'פסותו י"שרב לבא ינברא
 (:יכפש) ןיקילדמ המבד ג"רבו .[יברוא ^53 ע"פדבג

panפ"ד 'מ "23 ה"כו] ילזאו ילקש ווה ייבאו  
 ה"כ] אירודמטד אתקפב [ולזאק ווה :'פדבו :ח"י
 (םש ס"ד) ארידמטד פ"א י"כב mb בורקו a י"כב
 ןיידומרת .א"ל nae ןכו) אידומרתד w^ 'מ י"כבו
 ע"פרבו ,אידורמטד 'ע ד"ל י"כבו (םיידומרת 'מ י"כבו
 s^ ,ט"ל ז"עבו .אתירורמט תבש 'פדבו אירורמטד

x3אָתאָכְרַא והנהל והנזח [ע"ייע יאירודמט  
 ב"ירגהו אתברא והנהל קר ס"שב ונינפלו] ןימייקד
 פ"א י"כב .ה"כו 'מ י"כ תמאב ה"כו אתברע היגה
 ונייה ייבאל pos ל"א [ן מי י ק ד אתברע םשו
 'מגבכ ן די א bn ד"לו ,'ב ,'א ו"ו י"כ [v5 ןדיע
 ינשמב 08( ןנתד [א ב ר א ונייה ס"טב ע"פדב לבא

"b 6אתאבראש וניבו תנוכ] שממ הבוע , 
 ארשיגד אתיינת אברא .[הברע אוה ,םרגש המ יפכ
 םוקמ א"פ .ושגה דצב תדמועה הינש הברע ['יפ]
 ןווחאה הזו ה"יחא] .הינש הניפס וב ןירשוקש
 אזוחמל בורק פירגיט לש רשנ ןכ ארקנו בוט רתוי
 ו"טד קדצ יועש 'שתב ארירש וניבר סרג תמאבו
 .אזוחמ ד ארשיגד אנינת sms דע 'ל "יט

semאזוחמו ג"כד 'טוז םלוע 'רסב רכזוה אזוחמד  
 :ה"כ ק"מ :ר"כ 'ינעת 'ייע nnm סירגיטל הבורק
 ל"זחא הז לעו me לע םסרופמ רשג היה םגו
 ךורב רמוא לכבד ארשגא me האורה Cen 'וכרב)

 התיה pn" רצ ve ובארטש לש תודעלו pontiumque quod Zeugma et Capersana . , וירבד םה הלאו )!
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 זחא אבה yi וניבר ub ה"כ (bzym :ו'כ
 לעפתאב ןכו .העלבנ 'או לַּבְרַמאְקו "א "סופדבו
 לבר 'עבו ,ליברד אוה 52yb .ט'מ now :העלבנ
 435 'יפו היב אליברד אוה לברימ wm סרג
 אלברא 'עב וענפלו לבוא 'עבנונשריפ
 אל ע'בשפה pi ב'ו cow שודיחו ,'יפ אלו יל
 אבה ע"ייע הרבכב «yx ונורתפו .וב ושיגרה

 .ז"חא

  = NOSעילב ןכו ס'לב ה'כ אָלְּבְרַע | < 6
(Sieb, cribrum ר"לב ןכו הרבכ ^b 

 ימגב תואיצמ ולא 'פב לבראמו אלברא [יתייאד]
 רשאכ .(הזל םדוק ע"ייעו :ו'כ מ"ב) לגב אצמד
 .אלברעב ןירזחמד ומכ 'גרת )8 .'ט פומע הרבכב עוני

 י"כב ה"כ ה"יחא] ^ Yב"ה ,'ב ,'א  Y'en'גרתב ה"כו

mm noui לעו אלברא ^W ישדח ע"פדב לבא" 
 ף'לא ייגבו ,ש"ע אלברע 'עב ב'ר ןעשנ  ^Rדוע

 אליבראב והנידש .ט"ל 'רהנס  "bל"יבורק י"שר
 צ"ל איהו ז"עלב  cribleט"יאלבו  erivelloר"לבו

  "b cribellumליכאד ןאמ :ט'פ םשו .הנטק הרבכ
  seenאליבראב ( mcייגל es") ה"כו  "ens'כ :

  ^bרמת ע"ייעו ,הרבכב םירמת  'N"יגה כ"ג םשש

 ןינעב תומוקמה וננייצ 'א לָּברַא 'עבו .אלבראב
 וניאש רשפאו תילברא האס ( DEלכרא םוקמ

 אלא (לאברא תיב ןמלש דושכ ^ 'שוה) מ"הלמ
 אוה  pubsהאפ 'מולכ ונלש 'ע לש אלברא

 האיצומ התיה םייס הפי הז לעו ,הרבכב ןיענענמש
 האס  D.ב"יק ילבב 'בותכב רסח הז רמאמו .ת ל ו

 ןיאפ שמח השוע התיה ה דוהי ב האס םש "יאו
 תילברא האסש הינימ עמשנ 'כו חמק האס

 לש  vילכב לש הדוהיב האס לש תרומת
 .[םוקמ םש :תילכרא הז יפלו " ^p 3ר"לב

 ,(הרבכ

 ושריפו פ"לב כ"ג ה'כ) ]278 .אָנְּבְרּוא .אָנְּבְרַא *
 מ"ב (ברא ע"ייע Schilf, Binsen ש"אלב

 ינברואד יפירצ .ג"י 'כוס .ינברואד אפירצ ,'וב'ב ,ב"מ

 : ב"פ 'רהנס ,ינברואו ינק .א'ק תבש SN ףרצ ע"ייע
 «ipo ה"כו איעב יאמ יאנליוש ינברואל cp ןיב
 ^b» ייעשי) ףוסו הנק .יאנלוש ע"ייעו ב'עשת סחנפ

(Cפש) אמגו הנק  CCoאינק 'טישפ 'קיתעה  
 ברא 'עב אָנְבְרַא 'קיתעה (א" יח בויא) וחא .אנבראו
 בומ רתויו הברע 5030( וניבר D "M Gy^ 'עבו
 אמוגב 'כופי"שרב ה'כו אמוג b" םשש יאנלוש 'עב
 Binsen, juneus) ר"לב jonc צ"לב) ש"קנוי ןירוקש
 jp "א (m^ Db D" "y) 'כופ י"שר י'כבו
 איבהש 7( שכ 'עב nor .ימג yo אוהש אמוג
 "פ . . . jm לש שוכ mo ב" mp וניבר םש

 אָנְבְרַא * — בֶרֶא

AN 

 חסר

 ס"ד 'ייעו 'מ י"ב לש תיתימא 'ינ יפל הנומש ןאכ
 ,הבוראב אמוסכ :ב"י ב'ב :'כ mu ,ח"יק דצ 'מוי
 "T האווש א מופ כ אוה אמלעב הרקמ 'מולכ

 .[היאר ותיאר ןיאו !הבורא

 Reihe, Schiehte) שבת  UJ אוה (D'2 יִבְרּוא *
 יכרוא bu יברוא יניבד אניכס יאה

 'טיגב ה"כו יברוא סרג י"שר לבא .'ג ב"בב ה"כו
 סרג 'א חט 'עב וניברו ,יברוא יניב הייחטנ :ט"ס
 יכדא וא יכרוא im^ .רקיע םש םג לבא היברא
 וא הרוש 60/6 י"ל וא יכרוא היהתו .יכדא ע"ייע
 ת"יבב יברא "גו ןינבב םינבל תורוש 79 ע"ל
 ךרעמ קוחמל שיו mae הל ןיאו איה תעטומ
 יברא סרג :'נ תבש m3" א'בשר םגו .םירז ןילימ
 ב"במ רבדל היארו יכדא וא יכרוא וא ונקתל שיו
 וניברו יכרוא ומכ אוהו רבל יכ רי יפינס :'ד
 CO ומעט פ'לבש איה איהו יכיד ףנס 'עב סרג

 ,' כד א ע"ייע הרוש

Aus ס"לב new לילגב vy) לָּבְרַא 1 EM 
 י"לב   (Arbela " Aorילכ

 ,(ש"ע לכרא pa ה"עב ,לבראמ םיאבה םיסגה ןתשפ
 םשב א"ס ב ןויצ ךה וניבר איבה םשו ה"יחא]

 ןיילבראהילכ לבא : ל"הזכ s" ונינפל לבא ט"יפר ר"ב
^i»וניבר  ^sא ר"הקב ', m^בורב יכ 'פ  

 הו .לברא מ ןיאבה ןיסגה ןתשפ ילכ :המכח
 3m" רקיע 'בב תמאבו .לכרא סרגש yn ייג דגנכ
 לע והבא 'ר Ty ו'לד vb תיעיבש 'וריב "יאדכ
 Cro יא (mmm ילבראה יאתנ mu .לבראל
 א"פ 'טופ 'וריו .כ'ד ,ז"פ 'איפ 'ורי) תילברא האסו
 'וריבו .(ז"חא אבה ע"ייע םלוא :ד"כד מ"פו :ז"יד
 'וריב ל"צכו לברא תעקב W" ג"ע ב"ד א"פ 'וכרב
 יפל םגו ,(לכרא ס"טב ונינפלו) :ט"סד To 'ינעת
 העקב םגו תורעמ לּרַא ביבס ויה והיתתמ ןב רופס
 ויטפ D"7  'וינומדק) םיהובג  םיעלס ןיב הקומע
 ;'א .א" ,ב"י 'ינומדקב יייעו ,ז"ל p^ וייח ,'ד "יס
 לש 'א רפסו ,'ַד דע 'ב D" ז"טפ 'א 'פס 'ומחלמ
 ילבראה שוכ א"יפ mb אתפסותו .('ב ,'ט םייבכמ
 .ןתשפ ילכ םש םיוטש ינפמ הוטמ ילכ אוהו
 ןבוא לש שוכ xp" "א ח"מ ב"יפ הרפב לבא)
 .ןירופיצל הבורק vy nnn אלבראו (אנברא ע"ייעו
 (ד"ע ט"יד ד'פס 'טוס 'ורי) יליברא ריע שי דועו

Nmרושאב ריע  "ypלכב  mנ'צק ,א"צק מ"ע  
 ללוכה 'כחהו 'כו א"לשד 3m ,'ה ךרכ טרעננאמו
 .[ט"ירד 'ידומלת איפרגאענ רקיה ורפסב רעיוביינ

Jof y'a 5:5 bay = ( לָּבְרַא 2 * 

  DU siebenמ"ב (ז"חא 'עב אבוהש
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 ןינעל w^ .'פסותב] (mess תודש ןינעל אלא
 חיה קלחל ואבשכש [הררש ןינעל ירפסבו ,השורי
 ןאמרעירפ 'כחה 'אצוהבירפסב] ול רמוא לאעמשי
 תוועמה ןקתל קד אל ל"ומהו אל ם"טב x^ ב'עד
 רוכב ינאש םיקלח ינש לטונ ינא [ונלש y" פ'ע
 תאזה המאה תא שרג םהרבאל mes הרש ןכו
 האורו (C aes sme ינו שריי אל יכ הנב תאו
 ה"כו] [רמוא [nns וב אצויכ ,וירבדמ ירבד ינא
 טחשי רקבו ןאצה [הטמל תצק 'עב ןכו ירפסב
 ןהל mw (ביכ ואיי יבדמב) ינו םהל אצמו םהל
 יקליבו םהל קיפסמ אוה יכו 'יא 'טוס 'סותו ירפסב]
 םה םיקיפס :ירפס םשב Ybwn ז"מרס ךתולעהב
 םהל סינכמ התא 'יפא 'מוא ינאו ע"ר ירבד [םהל
 .ךיוחא ןוד ל ךפוס םלועבש pn ןאצ לכ
 ןפוס an" ע'פדבו ,ירפסב ה"כו ד"לו ו"ו י"כב ה"כ)
 ipo ןכו ה"צ b^ .ךתולעהב eem ךירחא ןנרל
 התע שדוקה חוו והבישה [םימערתמ ןה N^ םש
 אצויכ GU à יבדמב) אל םא ירבד ךרקיה הארת
 הלאה תוברחה יבשוי [םדא ןב] רמוא התא וב
 םירבד sbm (דיכ גיל (pn לארשי תמדא לע
 דחא הולא אלא דבע אלש םהרבא המו רמוחו לק
 הברה תוהולא ןידנועש ונחנא ץראה תא שרי
 םהרבא המו רמוא ינאו ץראה תא שרינש ןיד וניא

wowתודיחי תוצמ אלא הוטצנ  n]ו"ו "53  
v5ז"מרס 'קזחי 'קליבו .'טוס 'פותב ה"כו ר"פדו  

 הוצמ N^ ירפסבו ,הדיחי תוצמ אלא "א ג'עש
 תא wv [תודיחי ל'צו תודועי 'יא ע"פדבו ,תחא
 שרינש ןיד וניא הברה תוצמ וניוטצנש UN ץראה
 (m) רמא הכ ךכ לע ןבישמ איבנ המ ,ץראה תא
 לא ואשת םכיניעו ולכאת םדה לע ['ה ינדא ל"צ]
 הבעות ןתישע םכברח לע םתדמע ['גו] םכילולג
 ושרית ץראהו םתאמט והעו תשא תא שיאו

am)ע"ר ירבדמ ירבד ינא האור 0 ,ה"כ 35 , 
 םוצ [תואכצ] 'ה 'מא n5 "b התא וב אצויכ
 "wBYD DU 'p» '"p m ,'ח "ירכז) 'גו יעיברה
 העבש m (ג'ע ח"פד v'a "xn "mm ,ר"עקת
 ומש ארקנ המלו ,ריעה העקבוה ובש זומתב רשע

umאוהש  vomיעיבר , Duהז ישימחה  ' 
 ה"רב] .היינשבו הנושארב תיבה ברח ובש באב

im^ומש ארקנ המלו [ש"ע םייונשב תצק 'יא  
 'ג הז יעיבשה D ,ישימח שדוח אוהש ישימח
 (ww ^b םקיחא ןב הילדג גרהנ civ יושתב
 לש ןתתימ השקש ךדמלל הינתנ ןב לאעמשי
 "ינעת 'וריב]  .מ"היב ןברוחכ ה"בקה ינפל םיקידצ
 תכטב הרשע הז ירישעה ow ,[רמאמה לכ ייל םש
 דיכ יקח יאנש םילשורי לע לבב ךלמ ךמס ובש
 הנשב [ילא ל"צ] omew לא 'ה 435 0« )3 .יא

 םימב חמוצה י מג אוהו ינבווא וב ןיוטש שוכ
 יעב ךאראש ומכ ל"ד ט"דסב ג"הר לש p^ הזו 'כו

 ,ש"ע npn תצק op n שכ

 (Cervilia ר"לב 600006=-304006 י"לב) ןיִנָּבְרּוא *
,ervumיסרפ 'שלב " die ue»)! 

vy (grüne Pflanze der Kichererbseםינקה : דיל  

 ל"נו .ןה קרי ןמ ןינברואהו pim] 'מ י"כ] .ןידיקהו
 .ןינופא ןמ לש עטנ קרי ונמשרש יסרפו י"ל איהש
 ש"דבו שירוא N^ י"כב ש"רשרוא b^ י"שרו

 תצק ןוקיתב ןוותפ םהל שי םלוכו ש"ייששוא
 ש"ירשרוא איהו erserres צ"לב ארקנ ל"נה עטנש
 ,י"כ לש ש "י רז ו א ל"צ ןכו ש"י ר רו א ל'צ
 Kiehererbse ש"ייששוא אוהו chiehes ארקנ 1

 ק"פסב הנשמב ayzos רכזלו הבקנל מ'הש) עָּבְרַא
cוריעד ' GU»הנחמכ ווטפ םירבד העברא  

peusםידי תציחרמ ןירוטפו .םוקמ לכמ םיצע , 
 לכב 'פבו ,(ב'ע (BE ארמגב b^ ,ברעלמו יאמדמ
 רמא C70 יציב ,:ח"ל םש) רזעילא 'רד 'מגב' ןיברעמ
 ^y היה םירבד העברא .םינקז העבראכ הכלה בו
 '033 "^n ק"פב ןתומכ שרוד ינא pun ןשרוד
 ע"ו היה [w pen^ 6ח") םישדח השש לעוד
 m 'ירכז 'קליב ה"כו ותומכ שרוד ON DNI שרוד
 גילח 'א ללכ wb 'ה רנ ה"ונמב ה"כו ד"עקת זמר

^b?א"ל 'יס ןנחתאו ירפסבו ,ו"פר  ^wיגל בורק " 
 .[ותומכ ןשרוד ינא ןיאו םשרוד ^y היה וניבר
 בר יבד ירפסב ןישרופמ םירבד העברא ולא 'ריפ
 'דמב םג ירפסה וניבר הנכמ 'ב רפס 'עבו ה"יחא]
 יבד ירפיס :ירפסה ארקנו .םש ש'מ 'ייע וחלשיו
 ' ,'ב עשוה י"שרבו 'יחספד י"פס ף"ירב כ'ג בר
 בר יבד ירפיפ ראש "יא :ד'כק ב'בבו .ד"ע 'מויבו

"y =יעו ב"בל ם"בשרו םש י"שר " mpב ר יב ךרע ] 
 'טופ 'כסמבו On pnnw יפ) לארשי עמש 'שרפב -
 העבוא רמא יאחוי ןב ןועמש 'ר 59"9) אתפסותב .
 ךש ווד ינא ףאו ןשרוד ^v היה "רבד "

 ss pu "p םש ה'רל m "55 ה'כו ה"יחא]
 nmn ילואו ס"טו ס"ד לעב בתכש 'כ yn" יייעו
 שרוד ינא ףאו ח'נ D^ אינת 'פסב ומכ "חסונה
 שרוד דע שרוד ןמ טמשנו ותומכ שרוד ינא ןיאו
 וניבר 'יג הז םג ירהש ,ךכל ןיכירצ גונא ןיאו ,ל"כע
 'קליו 'טוס אתפסותו ירפיסבו .ןבומ הל vn ,איה

Pi: SEHEירה :וירכדמ  Dn'3]ו" ם ד ב  
 הרש ארתו Co איכ :שאיב) רמא אוה [ירפסב ןכו
 [ם ה ר בא ל ה ד לי ר ש א] תירצמה רגה ןב תא
 דבעש קחצמ [רסח ע"פדו ירפסו הטוס 'סותב ה'כו]

ryאלש .רמוא ינאו [רוביד בחורב 'יא 'פסותב]  
 [ךירצ וזה ןינעל ירפסב «c ל"צ] (םירצ ויה)



v 

 יתש 'ת תמדקה "ייעו ז"ע ררועתה רבכ ב"שפהבו
 םכחה בוח ש"מו ו"ס דצ ט'מוחב דוע 'ייעו םחלה

iןינעב םש  ^bםש 'וכרבב ובתכש 'פסותה  
 .--הנידל nb 'קפנו הלוח pays ןואגה ירבדמ ךפיהל

 ינת ,ב"ע nbb" .ןי ַע ב ְך א :העבראמ ץובקהו
 היסיכב אחנמד ןאמכ היל ימדו ןינמיז ןיעברא הינימ
 התעלו ד'ע ז'מד ו'פ i£" 'ורי Q0 סכ ע"ייע
 היפתכב ןיעברא :ו"כ 'רדהנס .ינמיז ןיעברא הירתב
 ר"ב NDySUN (der vierte) :ירודס רפסמו

 רָמיִּבְרַא .'כו אתעברא אתלת ירת ,אתבשב דח א"יפ

(der vierzehnte)יב יליגמב  :] 

p/b3 xw ומכ mj = xw ם'לב) גֶרָא ₪ 
»»! "D"5 ילבו Wünschenswerthes 

G^ הימ, onm ךלמ תב הדובכ לכ 'גרת CWunsch 
 יה"מ NUS" 'א י"רת ןכו] .יסכינ גרא רפש לכ

n^אערא לכ גרא רפש ] smנרתו ,הדמח 'ושל ' 
 אכלמ i30? G^ omm ^nm) E ךלמה ואתיו

 .(ךירפוש

nw *מ"למ)  (Gewebe iowא"פס 'כוס 'ורי  
 הברהו x מ"למ האמט הגורא ג"ע ב"נד

 Y" .ד"יד ג'יפ תבש 'ורי 'ייע 'רדמבו דומלתב
 (ןמגרא ע"ייע) ב"יפ ,ד"פ ר"מב ,ט"סד ד"פ 'ינעת

onm emח"טד א"יפ 'ומורת 'ורי גרָאְנ : לַעָפִנ : 
^vר"בדמב .מ"פ ר'מש ;ג"ע מ"ד ג"ם 'מוי  TD 

wm2^ ך א : לועפ  "v (Gewebtes)ט'פ 'יאלכ  
 ב"יד b" םש ,נ"ע י"ד ז'פ תבש 'ורי vy ב"לד

(yyורי :נ"לד ו'פ םיחספ 'ורי ..ג"יד ב"יפ םש ' 
 HD (das Weben)" הָניִרֶא .ד"ע נ"פד ג"פ ק"מ

 A'p מ"ד ג"פ 'מוי 'ורי .ה"מ

 תבש (Geflecht besond. der Haare) 2יָרָא *

 י"כב]  גירא ל"א יאמ אתלילה אכית 4^
 שרוש ןמ ייפ mw ^W] 'ינשיה bem" לכבו 'מ
 "לש תוושרש pos אוה גיראו הזל םדוקה ךרע
 וניברו yen הב עולקל תולוגעו תולולח ןיטוח
 היארו .יכת ע"ייעו ול תרחא תעד 3^ לח 'עב
 "וריכ יתאצמ לו.לח ווז א אוהש וניבו "פל
 ל"א ?אייכית ןיליאב קפימ והמ vy ז'ד ו'פ תבש
 ןיימהו .ונייטהב תאצל םדאל ול רופא ןירמא ןכ
 .חכשתו קודו ש"יע רו ז א b. %* gro^ אוה

  wo [N)o3:9י"למ תויתוא ךפהב 60%
Bauunternehmerפ"למ בכרומ וא  

 ס"לב אלבגרא (.s 523 ירוס לעסמו ריס 5(!
 ינוב ולססיו Kalkrührer — Maurer) אלבונרא

 'גרת (G^ n wb םילבגהו םריח ינובו המלש
 .א'לבּוגרַאו םריח ילכידראו המלש ילכידוא ולספו

 אְָלְבְגְרַא — עברא ער
 רמאל wunb רושעב יוישעה שרדחב תיעישתה
 םויה םצע תא םויה םש תא ךל בתכ םדא ןב
 םוצ רמוא ינאו ,םלשורי לא לבב ךלמ ךמס הזה
 ל"צו ירפסב ה"כו] C ש י מ חה) םוצ אוה ירישעה
 ה ש מ ח 'נעת m המוס אתפסות ,ה"'רב 'יאש ומכ
 הלוגבו השעמה לע ןינעתמ הדוהיבש אלא [תבט 3
 הרשע יתשב יהיו (א'כ ,גיל «pn יאנש העומשה לע
 ילא אב וניתולנל שדחל השמחב ירי שעב הנש
 הפרש םויכ העומש nv ושעו ועמשו mn טילפה
 תודוהל ןיכירצ העברא -- .וירבדמ האור ינא ירבדו

i53ילהת 'קלי ה"כו : ד"נ 'וכרב) םוקמ האורהד " 
 'ג רנ ה"ונמבו 7 יקספבו ג"הבב ו"סתת זמר ז"ק
 wn" בר ינפל ולאש 2p) 'יסר ד"פ m cà ללכ
 wen 'פב i73 'men אבוה ןכו ה"יחא] ל'ז
 ךא vB cx גרעבדלאג רעב םכחה בול םינומטמ
 אה [ןאכד ךרעה פ"ע ןקתל wn קודקדב wow תצק
 אמעט יאמ תודוהל ןיכירצ 'ד mmy בו  רמאד
 תיא יכה בישהו ?יארקד ארודיסכ ןנבר ןנירמא אל
 יכלוהד יפט חיכשד םופל ןירידס יארקד ישורפל
 ר"פדב ה"כ] ו ל י פ א ןייוצמ הברה תורבדמו םיכרד
 ימ ןהירחאו ריעל ריעמ ןיכלוה wn] ע'"פדשבו
 הברהו ןוהנמ יטיעמד ןירופאה תיבב שובח היהש
 'ס "ייעו ה"יחא] אקסטו אגרכא לע 'יפא ןייוצמ
 ט"מוחבו .ט"יר D^ ח"א א"דיח ןואגהמ ףסוי יכרב
 הרוש הרסח דועו אטקשו אקבבא לע 'יפא ס"טב
 הלוח היהש co ןוהירתבו [וליפא דע וליפאמ

sennoאנוטלשל ןישבחימד ןאמ ןמ ןיטיעמד  
 ןיטיעמד םיה ידרוי ןוהירתבו ,אבוט ימנ ןיחיכשו
 א תעמ ש ו [by ןיוידס אתעמשד .ןוהלכ ןמ
 י"שר לצא הבושתה ןויצמ חכומ ןכו ןרידפס
 םופל [הרדיס אתעמשו םש 'מטמ שפוחב איבהש
 הנכסל םיבורק יפט םיה nv" .הנכסל םיבורקה
 םיעוט תורבדמ יִכלוה ןהירתבו ,ןידבוא אעניר דחבד
 התימל ןיבורקו הקשמ אלו לכאמ יחכשמ אלו
 אפרתנו הלוח היהש ימ ןוהירתבו םייחה ןמ רתוי

DNה"יחא] .ונורגב ששוח 'יפאו ושארב ששוח  
 וניבר aw" הארנ 'ג D" ט"פ 'וכרבל ש"אר 'יפמ
 םש ףסוי יכובבו ויעימ בו ושארב שח ה"עב

^Wפס םש הכרב יוויש 'ייע ושארב שח קר " 
 ןירופאה תיבב שובח היהש CD ןהירתבו .[ט"יר

presינה ןמ דח לכו ןוהלוכמ יפט הנכסה ןמ  
 ו"פד ,י"כב ה"כ ה"יחא] .הירתבדמ הי םי ג ףידע
 יפ ט היגהל ל"נו .היפמ ס"ט ר'פדב לבא ,'מאו
 ג'הר לש p^ ןינעבו -- .םינומטטמ שפוחב ה"כו
 ג'הר תרבסמ ךפיהב ובתכ 'פסותה ילעבש האילפ
 ,תכשה תואיצי ה"ד .'ב תכש ,םש 'כרב 'סותה "ייע

 ס"של ותוהגהב ב"יוגה «c רושה ה'ד .'ב ק'ב



en wbrw - Nonnus > 
 ידב ה"כו U'Dp שרש ק"ירהמ 'תבה"כו 'ציניוו 'פד
 י"שרב 032 'טשוקו איציניוו 'ליסאב 'ינולאש 'רזיפ
 לנו ,ש"ירב 'יא יתשנבנב ידב לבא ש"ארו 'פסותו
 המותו המצעב אּזיִגְרָא ריעש ש"ירב חסונה םייקל
 תעדל nmm 'עה תליחתב יתמשרש vy איה
 אקיתסריח זוחמב תיברעמ תרפה די לע סואימלתפ

"pי"ח רעטטיר  xי"רתת ^ ) pw nnm3/3  
 ,א ת רח איה איהש קפס ילצא ןיאו Chyrrus סריחריע
 mb הז םיכומסה תומוקמה ינש זיגראד אתרחו
 ב'צק n'ya ר"יש 'גה תרעש הלטבתנ התעמו
 םש יכ (nw !ןאוו םי לצא Argesa TY איהש

vy nnmב'ח ינאמיספא תודעכ שיגרא המשש  
 םלענ רשאמו .ו"כק דצ טאליבריה ey" ב'נר דצ
 איהש ורבסו אתרח לש רבד אצומ םינושארה יניעמ
 םיהעשמ ויה ןכל ףשכמ=אשרח'יפ אתרח 'ימרא הלמ
 י"שר Hy ריעח התוא אנב ישוגמא דחא שיאש

 DW 'שת םשב "יבוריעו תבשל

 .ןיטנגרא ע"ייע ס"ט איידטּוגרא *

 Arbeiter) אָטְנְרַא פ'לב 67% י"לב) םיִמָּגְרֶא
 'קליו  'וחנתב) mp npn 'ירב ונדמליב

 ומצעל לטנ השמ reium) ע"ייעו ,הלמה ^5
 תדובע יכ ייפ ,סיטגרא ותוא השעו תוכלמה תא
 fna ייפ bo) "52 ואשי ףתכב םהילע שדקה
 לעבו לעופ י"לב 'יפ ב"א) msn תא ןעוט היהש
 (-Sym סוכמוסו .ב"ר םע ןידהו ה"יחא] .(הכאלמ

pnyn Gachusי ל עו ם  ^nm msיט ,דיצ  
 .[[₪06 5027206 80006) םיטגרא

 םשו וסירכ y'"y א"לה ג"פ ק"ב -וריב אָריִגְרַא *
 .לאה תרזעב ונשרפא

bios5000909 י"לב)  (Werkzeugונדמליב  

 תא np קוספב תורנה תא ךתלעהב
 אלו הניפס וריבחל רכמש co )075 'חנתב) םיולה

^pךכ חקולה ןהב הכזיש והמ הלש אילגרא ילכ  
uwתא רכמ הניפסה תא רכומה (.ג'ע ב"כ וניתובר  

 ב"ה 4 "33 ה"כ] .ןגוהה תאו סנה תאו ןרותה
vemםשו 'ד ןגה ע"ייעו  ^Mןיניגע א"ס רוע  

 paw .ב'ב 'נשמו ןאכ ר"ל י"כ וסרג ןכו ןגע ע'ייע
 p £j^ 'יא ע"פרבו .,ןינוע פ"טב םש 3'2 'מגו

 י"לב p" ב"א) gms םיליגרמה ולא םילכ אילגרא
 ץובק איה איָלְְרֶא ה"'חא] .(הלועפו תונמוא ילכ
 y' וקיתעה הלמה תאזבו ןּיִלְגְרֶא cov = דיחימ
 הדובע )3 7753 אשמ (ב'מ טייל יומש) ילכ םינקז

 ג"לה ר"פ 'כוס 'וריב הלמה 'אצמנ ןכו ,(ט"י .זיכ יומש)
 ןונבלמ יתא 'פ 'ה ,'ד 'יזח 'דמ ,ג"כפ ר"קיו נ"ע 13
 ) ה'כ מש .השעמכ אלא ןאכ ביתכ ןיא השעמ

 המלשד) ^G יב" 'מ) ןבאה יבצוחלו םירדוגלו
 ןוילגמ האבו רפופ הזיא תחגה איהש ל"נ] (שאוידו
 ה"יחא] .אינבא ילפפלו אילבגראלו ['גרת] .[םינפל
 תלמב ארקמ לש םילבוגו pm הקיתעה 'טישפה

 p^ יתמשרש י"ל וא הלמה םעטו .אלבוגרא —
 וא כ"כב אראל יד ד"ר תעד הזו תלובק םילבקמ .

 דיס b^ זר א פ'למ תובת יתשמ תבכרומ הלמ
 תלמב כ"ג הנומט זר א תלמ האצמנו .לבג תלממו

 .[ע"ייע פ"לב ירכיררא sim ילכידרא

yn *םילב)  amsטעג עילבו שפל פילב  
(Gother Purpurירבעב ןמגרא ומכ אוהו  

 n) יב ,יב הייד ;טייכ 2d i" m יאונד) ארקמב אצמנו

 ר"כיא .םתוא םישבלמ ויה םינווגרא ג"לפ ר"תקיפפ
 ןתונ ינא תובוט תונוגרא ךכו ךכ :יינע רכז 'פ

 ,ךיל

 Kiste, dpxx 'צמאה י"לב ןכו arca ר"לבו) זָּגְֶא
(Kastenיעביא 6ו"מ ירהנס) ןידה רמגנד '33  

 דבעד ל"א הוה G'2 יאיכ ^72 רובק יכ רמימל היל
 pos דנעד היל ומאיצמ 'יפ זגוא
 ס"טב רסח ר"פדלו רסח ע"פדבו ד"לו ו"ו י"כב ה"כ]
 עקרקב הרובק לבא היב.הירבקו [ל"א דע ל"אמ
 ע"למ (Verschluss גזרא הנוש היה ג'הרו .ןניזח אל

^b ₪2רגס ). "bהוצמל אל יכ 330 אמח בר  
 [n2 ןמיס aman לע תושעל א ל א הז רבד רמאנ
 ע"פדשו ת ו ש y ל sen ר"פדב לבא vy ו'ו י"כב

^aגורהל תושעל אלש  [jusאלו יארע .גזרא  
 "ו "53 [m2 זגרא ומכ גזר "פו ,עבק
 ןיא רפע לבא ותוא ןיסכמש יו סי כ [ר"פדו ד"לו
 הרובק אכלמ רובש תישוק ה"יחא] ar אוקמב
 אשוגמא 'עב ליעל ונררבש הממ ןיבנ poo הרותה ןמ
 רפעב םהיתמ רבקל אלש םינשיה םייסרפה גהנמש

neni =דואמ דע ורהזנו רפע תמדא םהל השדקתנ  
 ums וחיגה ןכ לע רשא המדאב רגפה «y לב
 ללגב (dakma) אָמְגַד פ"לב ןירוקש הובג םוקמל
 הוטצנ map ow סופ ךלמ אכלמ רוכש חכותנ הז

 .[הרותה ןמ

Eragiza (Ptol) am Euphrat in) NP'AN 0 

der syr. Landschaft Ch yrrhestica, das 

(heut. Razekיחבז " :n^עלקיא אנוה בר  
 ג'ו !DU אזיגואמ אהיבג בר 7 'יטיג .אזיגראל
 אתרחב ירוא aU 'וריעו :ט'י תבשו .אזיגרא ^28
 הארמ ילב) אתרח 'עב וניבו סרג ןכו זיגראד
 קוחרכ רדגבל הכומסה vy בתכו (דומלתב םוקמ
 סרג !vy" תבש 'ומוקמ 'בב 'מ י"כבו ,כ"ע הפרפ
 ש"ארו 'טשוק 'פד ף'ירב ה"כו זיגראד א תדח ב
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 זמר mm 'קליו 'קיספב] .'כו הל הנתנו הקרמו
 םינמואו םיחפנ איבה ךלמה השע המ N^ א"ער

vmכו התוא םיחצחצמ ' ^W pomןיטינגרא ]. 
 לבא ,ר"פדו ^T5 Y "$53 ה"כ] ןיִרָטנֶגְרא א"ס
 י"כבו ןירטנגא ק'העו ,ןיריטניגא N^ 'ישרח 'פדב
 ןכ אל םאש ןירטנגרא ל"צו ןיטנגרא א'ס ב"ה
 p^ .[תואחסונה יתש pi קולחה אופא עדוי המב
 ה"יחא] .ךלמ תב הב תשמתשמש בושחי לכ
 ףוגב ומצע 'קליה ow בושח ילכ 'קליב 25«
 רחא העתנש ןעי רצח תלמ םינפב Din רפסה

"bהעטומה  "NUדצב םשרנ םשש 'פסקא י"כב  
 .ורעבאב המלש 'ר ש"מ y" "רצח ,b" ןירטנגנא
 לכ ול ונקתיא "א ותואוהב Cb ר"תסאבו
 לכ אמח :םשו .איִיְרָטְנְרַא ל"צו איידטוגרא ןידה

pnל"צו איידאטאנגרא  .[N"oNb)38ב'א)  ^p 
 ילכל םג וז הלמ הקתענו ףסכ ילכו ףסכ ר"לב
 ןירטנגראב ןיד אמוי יתמיאמ קרפ 'איפד v^ ,בהז
 אוה אוה 35 איכה רשא 'שוריה ה"יחא] ,(אבהד

 .[ךרעה שארב ומצעב ה'עב וניברמ אבומה

POSIN 2 *אבה ע"ייע ס"ט  TN 

 95 Apyéc nc' י"לב D'bp3"N] ל"צ]) סּוטסגרַא

mתימורד  südwindסורימוה לצא  
 .Hesyeh לצא תיברעמ חורל ;(11. 11, 306; 21, 334(

m ; )1, 515(וטסירא לצא תינופצ תיברעמ ) 
 ןמזב .ז"הועבש יפל טיפ mn חבוז וצ 'פ ר"קיוב
 תבשנמ תימורד חור ps תבשנמ תינופצ חורהש
 תינופצ חור ps תבשנמ תימורד moe ןמזבו
 איכמ ow" ה"בקה רמא אבל ריתעל לבא תבשנמ
 תוחור יתש וב תשמשמש םלועל סוטסגרא חור
 לא ןמיתלו ינת ןופצל ses C ג'מ ייעשי) ד"הה
 ּותְסִרְנַא 'ולכ ארבתסמ ןכו סוטסרגא א"ס ,יאלכת
 agresto,  salvatico ה"יחא] ,ז"עלב ּוקיִטַבְלַ

 'עו ןואירגא ע"ייע wild, unbezühmbar י"טאלב
CONסרג א"סכו 9  Y'o3חור איבמ ינא ג"יפר  

 ז'מש זמר ג'מ ייעשי 'קליבו 'כו םלועל סיטסירגא
 pa^ חקלנ אוהו ז"עלב וקיטזולש ב"נו סוטסירגא
 ןופצ ירוע 'פ ר'שהשב לבא .וקיטוולש bv ךורעה
 יקליבו ;סיטסגרא 'יגה N^ היתשהו 'פ ר"תסאבו
 ןיטנגרא חור ס"טב ח"מרתת ז"מרס p ה"ד רתסא
 סיִטְסֶרִגַא םג לבא in^ רקיע הזו ,םיטסגרא ל"צו
 ב"א) .[חורל ראות schnell, reissend 92/0627 י"לב

"pתינופצ תיברעמ חור "53 ). 

ganz ücht, 2007607600 י"למ וא) ןיריטסִּגְרַא r 

  ungemischtוא ,תטמשנ 'ט תואו

was zum Magen 0% aac olov י"למ בכרוה 

wonבער ןיריטסגרא —  

 ^n אשת יכ 'מוחנתבו .הלש אּייִּגְרַא לכו איה
 הנפוטת תפונ 'פ 'ד ש"הש pow" :ח"נק Tx ןתיו
 (הב ונרבדש הלמה 'טמשנו רוציקב mn איבה
 היתטשק הרותה ףא הלכ םכתא יתאוקש םשכ
 ,יכו הלש אילגרא ילכ לכו איה הלככ היתנקתו

vowוניא ולש אילגרא ודיב ןיאש רגנ לכ מ"פר  
 .ןרגנ

 'פב אוהש לכ [ייל ס"שב] בוט (Purpur) ןמָּגרא
 'ילכבו ,(.'צ תבש) םימשב ינימד 'מגב ע'רא = =
 לשו ןמגוא לשמ ץוח אמטמ cn C^9 ז"כפ
 קולח )8 אייפ  םידגבה לכ 'פב 'יעגנבו .תירוהז
 "פא ובש תויומאה תא ליצמ עגנ וב הארנש
 םינקז'ע וקיתעה ,ע"ייע paa ןמגראה"יחא] .ןמגרא
 ר"כיא 'דמב  ה"כו mopoópx אָרּופרּופ םוקמ לכב
 [ארמיא] רמא ע"ייע ןמגרא אריפרופ 'כיא 'קיספבו
 ןמגראב המל ר"פ ר"דמב ןמ גרא ןמגְרא שרוד 'דמבו
 םשו .אטחה ן מ לארשי תא גרו א היה אוהש
 + + + ה'בקה הז C יג שיהש) ןמגרא ובכרמ ב"יפ
 םהינימל םלוכ ואציש םלועה תא ג ר ו א אוהו
 לע ירפסב יתכראה ןמגרא תודוא .וברעתי אלו

 .[ד"נשו 323 דצ סוואט לש תיסרפ הקתעה

schnellsegelnder Schiff- Xpóc vane) p 93278 

  (mannד"ספ ר"בב  C"D:ןושארה אציו

 לעו . . xp" דקרמו ךיחגמ ןיטנגרא pun אתא
 ,ץחרמ לש דש ייפ C ןהימדק (xir ןיטנגרא

^p sw)תוינאב םיכלוהל רזועה חור וא ךאלמ י"לב  
 ויכאלמ השוע אוהו רזועה אוה תוחורה לֶא םנמא
 ןיטניגרא 'יא p" זמר 'ודלות 'וקליב ה"יחא] .(תוחור
 "ייעו) vw 'יפכ אוהו ץחרמה תיב לש דש בינו
 "ro ח"פס 'ומורת 'וריבו (ו"טק n ט"ב ז"מיר
 רתוי לכא מ"פ לש B "yr^ םירטיננא 'יגה ג"ע
 nbs י"לב המעטו תבכרומ הלמהש שרפל ןוכנ

 .[תוריהמו תולקב טש

(vasa) ,ךורעב אבוהש א"סכ אוהו . 

 Silbergeschirr für םהב לוכאל ףסכ ילכ ושוריפו
(die Tafelא"כד ט"לה ח"פ] 'שורי האיפ ףופב אפסכ  : 

 ןירוטנגרא וא ןיטנגרא .D ןיטננא ןידהב'יא םשו
 [DW אבהד ןירוטנגראב ןיד אמוי ןילכא ןנא
 יקיספבו .[םש ף"זרהמל צ"הא 'ייעו אפסכ ןירוטנגראב

 ךירצםגו רוביד]ןורתיב םשו]6ו'ק) ישילשה שרחבד
 ךלמל [ןירימיננא תעטומ ^3 ונלש 'ע ם'ע ןקתל
 ךלמה רמא הנשי ןיטנגרא ול היהוותב תא אישמהיהש

DRהשדח ןיטנגרא השוע ינאש דע ןיתממ ינא  
 החצחצ השע המ יתב תחמש אהשמ ינא יוה
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 ע"פדבו vb ו'ו י"כב ה"כ] בר ל אילזונ ןכו ןהל

[uonפב ' psתוקלשד ימגב ןידימעמ  (ne? ry) 
 יפבו .'כו אסידו ידראו םינטק םיגד והייניב אכיא
 (.איס .יבותכ) ארריתקב תובשוי עברא 'מגב פ'עא
 י"שר ןכו ה"יחא] .ארראד אלישבת הימקל ותיא

"bםש ז"עבו תוירטפו ןיהמכ .אילדרא 'וכרבב  
 ר"לב boleto י"טאלב bolet צ"ל אוהו ץ"ילוב זעול

Lóchersehwamm == 8ה"ד .ג"כ 'ינעתבו  

 mp תבשבו ץ"יילוב בותכ תוירט פו ןיה מכ
 םגש b^nnym ,ץ"יילוב ל"צו ןוילוב pb ארטיפה"ד
 תוריפ ןינעמ הדועפה חוניק רחא בר לכאש אילזוג
 wen "e ^5 JR לזג ע"ל איהש ל"נו אוה
 ורמא .ח"כ 'ותירכ bum ןושל pij התעמו
 חוניקב תולזוג ה א פ 'ד לכוא היהש יאברנ ןב לע
 ה"לקתת זמר 'ג ילשמ 'קליו :ר"צ 'דהנסו ,הדועס
 חונקב תולזוג האס 'מ לכוא היהש והילמר ןב חקפ
 שלש b»w היהש ן'קתת זמר 3^ םשו .הדועס
 pw םאו .הדועס לש חונקב תולזוג תואמ
 wb mun ןינעה jw שממ הנוי ינב תולזוגש
 לאומש לכאש א י ל ד ר א וא אידרא כ'ג שרפל

pos208:03:מ 8186018 'ימורו י"ל איה ילוא זאו ףוע  
"b .Fischreiherףאו מ"לב ףחש  pe DNףוע  

 רוהט mw pe לאומש ןמזב ןינכמש רשפא אוה אמט
 .[רקיע ל"נ ןושאר 'יפ לבא ,הז םשב

L^ | ע"לבו sTW פ"לב ה"כו מ"למ T» TUN 
  CWaldeselןהל ןירכומ ןיאד 'מגב ז"עד ק"פב

 ייבא רמא אדבע הכאלמ יאמ nbi היח (CUP ןיבוד
 איחר אנחט אנחוי CS יבד אדוהי רמ יל רמא
 דמולמ דורעד Yys ,ידורעב "יא "נפל] ידוראב
 טראכאב 'ייע הדובעלו הבישיל ותוא ןיכשומ רבדמ
 קיזחאד ןאמ יאה .[א"כו דצ בכ"ח ןאקיאזרעיה
 תקזח 'פב הקזח איוה אל רבלו ידואד אדוגמ
 םשו .ו"ל ב"ב) םינש שלש ןתקזח mis םיתבה
 n) טיל בי ומכ תויח ידורא b^ .(ידורע ^8
 םיערזה תולכואו תואבו .חתפ b^ דורע תורסמו
 הדשה תוצקבש ]^ ,ד"י והימרי ;'ה ,'ו בויא יייע]
 ypop ןיחינמו הדשל mean תוריק ןישוע שיו
 חמוצש המו ערז םש םיכילשמו ריקל ץוח טעמ
 םאו הדשל תוסנכנ pes תולכואו [nem תואב
 הניא רדגל yu אוהש ypop ותואב םדא קיזחה
 ילכא ידורע yu לכד ןויכ רמימל לוכיד הקזח
 הלמ ם'בשרה 'יפזכ ה"יחא] ,הלע יל תפכיא אל היל
 p^ ןינעה יפלו .ושוריפ רוקמ ריכזהש ילבמ הלמב
 MACH וביבל ?'בב ל"'זו 03133
 ינב ןיליגרש ןוגכ רבלו ודורעד אדוגמ קזחאד
 תצקמ ןירמשמ רעיל ךומס תודש םהל שיש םדא
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 :חמש 'פ ר"להק .(םינפב p" לא =רא תלמ ןמו
 לכא ןיריטסגרא ינימו ןשי ןייו ןמש רשב יל ןת
 תויתואב וא םישוריפ 'ב יל שי ,'כו םפבתנו התשו

 ש"ייע ןוטרְנַאמ האלפהה Tw י"לב pb" תוכופה -
 ןיריטסג 5^ וא on ןיי אוהו 555 גוזמ וניאש 'מולכ

^Bלא ומכ ראו 035 "53  smע"לב העידיה 'ה  
 ,המודכו ,אלבטרא ומכ הביתה תליחתל דמצנו
 ותרומתו .סרכל םילכאמ ינימ 'ולכ ןיריטסגרא ינימו
 יתייא 6 ט'פק m ייאיבנ יקל) חמש יפ  תלהק 'קליב
 ךיניע .ןמש (cep ל"צ) רפוקו בוט Som ארימצ

mamaר"להק לש ןיוטסנוא ינימו תוביתש  
 (y^^) ארימס ןמכ אוהו .אדימצ יתייא םע תוליבקמ

"p65/6806 י"לב  mpi npתלוס . myיל שי  
 000% aoo" "53 יכ הנוכנ רתויה sem הרעשה

"bםרכ  Dyםילכאמ ינימ ושוריפו םיעמ ינב  
 .סוכה לכ םיאלממה

 ,Geld ארוגרא .ס"לב 6090 י"לב) ןּורגרא *
 ,א"כד ז"לה ח"פ 'איפ "ורי 8

 .. רנד לכל ןהל ןיקקזנ ןיא nnen^ לע ןיבבסמה
 ב'ב y" היליד ןוגרא ןמ היל ?mne אלד דוחלבו

snיתפסות  ^p .CUb ebףסכ עבטמ י"לב  ןורגרא  
 .ינעל םינתונש הנטק

(Erdschwamm כ םיברהו על ע"לב TW = "UN 

 יברעד ג"סבו Un) יוכרב ולכאש 'גד נ'רב
 ה"יחא] .אבאל אילזוגו יל אידוא 6"ק ייחספ
 אבא 'עב ה"כו ,ע"פדבו .ב'ה .ד"ל Y4 v33 ה"כ

pbי"כ 'יג  vem v5 a^ע"פדשב םש לבא  
 י ל יאלידרוא 'יא "יחספבו .'כרבב ה"כו אילידרא

 ייחספל ף"ירו יאלידרא הזל בורק ונלש 'עב ר"פדבו
 'צקבו אילדרא (רמא ה"ד :ז"נ 'ומבי יסותב ה"כו)
 ז"לד vog vp "יחספ mm ^ ל יא י דר ע "סופד

vyימ י"כב ;יל ידרע וא ילידרע ל"צ ולידוע  
 ןניל כא אל ימ אבאל אילזוגו אילידרא 'וכרב
 ןנילכא ןושלמו ;(אנ י ל כ א "יא 'פדב ונינפל)
 י"כב ה"כו אבאל אילזוגו 55 אידרא ל"צד חכומ
 ה"כו (,ב"צקד םש ס'ד 'ייע) יל אדרא 'יחספל 'פ
 ^Gn'5p bw D איידרא יל ותיימ 'וכרבל 'פ י"כב
 ןכו 'וכרב 'כלהמ mei 'יימ 'הגה וקיתעה תועטבו
 ופרגש רובעב ושע הזו לי כ א אל ימ הדוגאה 'סב
 'פדב לבא ,תחא הביתב היילידוא וא ילידוא

 ונלש 'פדב 'כרבבו) ןנילכא w uum^ 'ניצנוש =
 בותכ האלהו 'יליסב סופדמו (ןכ סרג י"שר םג
 .[אנליכא תועטב היל וטשפו ן'ונה לע וקב 'נליכא

^bה"כו] ןיהמכ אידרא  y/53טרפבו . m^" "ib 
[yi à"הואתמ לאומש היהש םירבדה ןיארנ  



 אוה Aradus םייקינעפ לש יאש ל" וא ,סודור
 ובארמש ז'ע !my So. 252 Lolo ע"לב ומשו
 ע'ייעו .ג"ל ,'ל 'ה רפס םואינילפו ,ג'י ,'ב ,ז"'ט רפס

 .ז"חא אבה

alles zum Polsten ידדוע = ידדוא) יִדְרּוא * 
 . C'erwendbare, Wolle u. s. w'ישודיקב

 ל'צו ידרואד אדווזכ שדקאד ארבג אוהה ,ב"י
 אדרוא כ'ג י"כ "יג 'כרבב םשו ארדוא ע"ייע ירדואד

bsתבש י"כב ה'כו ארדוא  g^;י"כ  "yם'ד  
novכ'ג סרג 'ג דווז 'עב וניבר לבא :ו"מ דצ  

 יקש ומכ יתעד יפל ms" אדווז היהתו ידרואד
 mb םדוקה qw לש אידרואד

 ע"לב אבדרא .אָבַטרא 0/55 60190 י"לב) בדרא
c5)אוהו  sm me pesתיטפוק 'למ  

"y HIEPTOBרמאמהו ב"מר עיגאלארטימ הקַעָּב  
 דצ ןאמרעקוצ 'כחהל םעטסיזפאאמ עשיריי סאד

(7b(םיטח איבהל 'מגב) ןינמואה תא רכושה 'פב  
 rem voy sab menn] תא 'כושה 'מגב ל'צ]

wn C' 2»בק  pa un oe vem "23 m2] 

 תחא 'ביתב בקר ת ס"מ ע'פרשב לבא ,בק
 yb" הבירעל בדרא ףתכל [םיוקה תטמשהבו
 י"כבו &'b י"כב ה"כו אפירדא 'וריעב ןכו בירדא
 y" אבררא ןוכג לע תבשב ף'יר י"כב לבא ף"ר
 'רגנד 'מנב "vy" ארתב 'פבו .[.א"ר 'וריע פ"ד
 לאומש רמ יב "87 אתיסא איהה CP ררגנה
 "b^ ש"ארבו 'יצנוש 'פדב] אבדרא תקזחמ הוהד

^N 72"אתיסא ע"ייעו אבירדא "נפלו אברדא ]. 
"bב'א) .[ךתל י"שרלו] ךתל יצח בדרא  ^pי"לב  

 ,(בירדא 'יפרג ןדיד 'חסונבו 'יסרפ הדמ ןימ בטרא
 וקיתעה םינקז us .אבירדאו ,ברדא ל"צ ה"יחא]

 ,[אָּבַטְרַא C ^n "יעשי) רמח

Orgel, 0000046 — % י"לב) סֶלְבְרְדֶא "ez 

Wasserorgelאנבדרא ס"לבו  

 ה"פ) לילחה 'פב 'וריב Oymbel) אנברדא ל'צו
vaםלבדוא הז בגוע רמא ל"'בשר (ג"ע ה"נד  

 [סילבדרא W^ "גפל] סילברדא היה אל ג'בשר ינת
 איבהו המיענה תא חרוס אוהש ינפמ םילשוריב

 Uy סולודרה 'עב הלמה וניכר

TT *3 םייחר פ'לב ד'עפל)  (M ühie 
 ךותב שתכמב ליואה תא שתכת םא

 mb תיחמ ןיא usn (ג'כ יזיכ ילשמ) ילעב תופירה
 ןכו םיבר .ךדרואבו אתעיס וגב ישתכמב אימשל
 לעב היה ןושאר ,רבד רשפ אצמל ואלנ םימלש
 "אוה המ יתעדי אל,, שוב אלו הדוהש ןמגרותמ
 דצ עינאלאאז רקיה וופסב ןהאזיועל 'חה ברהו

TON = דלא i 
 הציחמ «peu הדשב pons רעיל neo הדשמ

piןידורע תויח ואצי םאש ליבשב רעיל הרשה  
 jo שיש הקחרה התואב ועויש ידכ wm ןמ
 לוכאלו הציחמה רובשל ואובי אלו רעיל הציחמה
 ליבשב חינהש רויש ותואב םדא קיזחה םאו האובתה
 ט"מ םינש 'ג תושרב הדמעש רחאל 'יפא םידורעה
 'ג ךותב עקרקה לעב הז החימ אלד יאה ןנירמאד
 ידורע יאה ערזד יאמ לכו ליאוה רבסקד םינש
 והדש דביא אלו קיתש יכה םושמו היל ילכא

 .[ל"כע ותקיתשב

^b o»)! y» qw"ץרא  (Erdeטוס 'ורי ' 
 לוכי ^Q) ,יה= יבדמב) ^5 ;ח"יד ב"לה ב"פ

 יספ םש 'דמב רפע 'מולכ) TW ל"ת םימ הארמ
 דציכ אה ימ ל"ת ויד הארמ לוכי דוא וא 0^

DU DADרפע 'יא :ז'ט 'טוס ילבבו דרא הארמו  
 יםימ ג'ע 2

I)! gb יסרפ יטופה םש SESS — NT" 
  "Upןהיתומשו :ד" "יטיגב (םינפב

 ל"ז י"שר .שירב ,יליפו ,אטראו ,אדרא ןילהובמ
 'יגה גיצהל קר "ni ,שוריפ ילב תולמה דימעמ
 םייטרפ תומש ןהמו הנה nose תולמה ד"עלו .הנוכנה

neiארונ ןתארוה אטראו אדרא .םייללכ תומש  
 תווחא תולמ bp םימעפ הברה ובכרוהו םויאו
 ןוגכ (תויסרפ מ'ע יייע) ןיבמל עודיכ תחא םשל
 תארוה יכ ym .המודכו רישדרא ,ןכטרא ,ןבדרא
 פ"לבו areza דניצ 'לב p^ אטרא ;סעכ פ"לב דרא
 היח = ,.)8 = יליפ ;המחלמ תמוהמ = )|
 ןינבוסןלוכ לעו הלהב o9 = שירב ,הארונ
 ךילהובמ ןהיתומ שו :תוביתה ןיכלוהו
 ןינעב "פ ₪ט'צק רצ 'ז ךרכ m'53 ר"ש ןואנהו
 'וריו P" ג"מד א"פס u^ 'וריבו p^ רחא
 לכ "w (2 y^ .ך"סד ד"לה ro 'שודיק
 הלאה תומשה תרכזה ילב 'טיג ילבב לש רופסה
 רבכ אב דוא פ'עשו — .הנה תויסרפ רשאב הזו
 יכ 5^ .דועו .'מ | ,ו"כ יבדמב ,א"כ ,ו"מ "ישארבב
 B areta, ereta^ דניצ 'של אוה אטראו אדרא

 ,+0118086ח םלשומ

N'TTIN *ר"לב זא םינפ 'ייע םוקמ םש אל םא)  
hordeumםירועש  (Gersteז"ס 'בותכב . 

 הבוג mew אינוחמקד ילשאו אידוואד יקש ינה
 3/53 !b^ .אלשא 'עב וניבר סרג ןכ ןהמ הנרס
 Y "33 לבא .אינוחמק וער וילע דיגיו םירועש
 אידור ונינפל כ"סבו אירודאד יקש םש ^3 ג'גו
 ידוראה 'יפ ןכו ,Rhodus "60% םוקמ ow רשפאו

  (O^ o^ mma)'וריב  wp buo:א'עד א"ילה |
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 ט"פר ר"בדמב ותרומתבו ,'כו הנידמה תא הנבש
 .[ךֶרַא ע"ייע ןוטקיטיכראל ל"צו ןוטיקיכראל לשמ

6 (| , ausi (פ"לב PEERS ? 

ws b» זיד. Yp n» bm yn = 
 ,גלדראו אחמיקד  ^bפ"לב  pbחמקמ תונוזמ

vim 

NIDTUN CONישלב .אעדרוא ס"לב ןָעדְרּוע)  
 דועו עדיפצ b^ ..ןעדרא 'גורמוש

 Frosch, Zungen- ,)20:000/06 rana ןושלה הלוח ןימ

(rankheitד"יפ) םיצרש 'נומש 'פ תבשד 'ורי  
 ^Ty s ב"לה ,ב"פ ז"ע 'וריבו ;ג"ע ד"יד ד"לה
 אנעדווא אדה (הלמה שארב y תליחתב "יא
 יילהת ; 'ב .יא ,יח $73 Y2 ,יז תומש) עדרפצ ?ררת :הפכמ

OUO vy355 ה"יחא] ,(אנעדרא  ^wאנעדווע  
 אמח :ץרא ןורתיו b' ר"להקב w^ ב'ה ^3 לבא

wmהנועט העדרוא  n5'3 ר"קיובו .ברקע bאדח  
 n^p ר"דמבו ןעדרוע N^ י"פ ר'בבו אנעט ןעדרוא
 הלוח ןימ שיו .[אתקורקא 'ע דוע 'ייעו עדרפצ 'יא
 Dn אפרומ אוהו ייימורו "ינויהמ עדרפצ 'רקנה

 ,(םידרווה ןיב ןושלה תחת לדנה

  "iNוא השבתשנ הלמה)  jbיופרדא =
 וכדרא פ"למ וא .אבלוד ס"לב יופלדא =
r5 /b ישארב 'א י"גרת" (Ahorn, [2886 272)! 
p'os = sib ומגרת 'טישפו סלקנואו ,ןומרע 
 אבלורד  mץע ןימ  yyע"לב ארקנש בלד = =

 ל"צ יופדרא תחתש ןכתיו ,יתבתכש ומכ ש"אלבו
 בטיה תופלחתמ 'פו 'ב תואו 'רו "לש רחאמו יופרדא

 ותוושהל לכונ  oyיובלדא  emוא .ע"למ ^ bתואש
ey פ"ל sem יוּכָדְרַא ל"צו פ תואל 'שבתשנ » 

 ,ל"תמעב ל"ירהמ תעד ןכ אלו

o ומש) י"רת' (Lorbeerbaum) יִנָפְדְרַא ^l 

  n umm (vsרירמ ןליא :ץע
 .(ינפדרה ע"ייע ינפדראד

= [ppprw = ([סקסדוא ל"צ nppTs 
 סוקפמרד ס"לב קשמרד = סקפמרד

  773 (amaskusכ"ד ג"פר 'וריע  ayהשעמ

 תבשש  D/uל'צש ילצא קפס ןיאו .םסקדואב
 .ט"כ 'וריע ילבבב 'יא ןכו סקסדרע אוהו סקפדראב
 'יגה פ"או 'מ י'כבו 'קסידרעב 5/5 תבש תחא םעפ
 רבכו סוקסודעב 'יא 'צנוש 'פדבו םיקסדרעב
 ה"כו סוקסירדע תלמש 'ב איפא 'ע ליעל ונחכוה

^T) תפסות' :Y3 יזנב ה"כו "יקסדרע וא .ו"נ ב'ב' 
 הרוהש סקסמרד תחת ס"ט ד'פ 'ולהא 'תפסות ה"פ

 'וריעבו ,מ"ר םש ^ bןינקפמרוד ל"צ וחתפ ןינקסמוד

c2 Ct 

DopTs *— TUN 
 'm רצ 'א ךרכ םיחרי דגמב רעבאב ש"רו .ג"מק

 חורטל וברה ךדרא 'ע םימוגרת לש מ"עב ל"ירהמ
 הנהו .רמאמה לכ ריאהל םדיב הלע אלו ושרפל
 .ךד רואב ןאתעיס וגב ןקתל ליכשה 'זיוועל 'כחה
 אל אפסח יל אלדד ואל יא תמאה לע ינא הדומו

nuאתינגרמ תחכשמ  "us  שגם munןוכנ  
 ן תעיפ א mb רתוי וא ןאתעיס סורגל חוטב יבל
 אתעיס תלמל qw ךדוואבו תלממ ןושארה ו"יוש

nתכיראב ןאתעיס ל"צו ואתעיס  jb Y^ 
 OU המותו המצעב פ'לב ןתעיסא תלמש עדו
 םיניערגה וכלשוה םהילע רשא םינוילעה םיחרה ינבא
 תלמו Mühllüufer. ש"אלב ארקנו םש םישתכנו
 רמאמה רועישו םיחר פ"לכ שממ ךדרוא וא ךדרא
 ינבא ךותב שתכמב ליואה תא שתכת םא
 nom .םיחר לש םינוילעה םיחרה
 ב"מ 'טוס py הכודמב הכד C  ע"ל תופירה
 םיחרה ינבאב pena ןישתכנש רובעבו ,(םש י"שרו
 םגרת כ"ע ןיקדה jb ןיקד ויהי רשא דע םינוילעה
 אתיסא אתעיס תחת רעבאב ש"רכ סרגנ DN םגו .הככ

Mürser)שתכת םא :ןוותפ רמאמל שי (ע"ייע  
 ו א 'יפ ךדרואנו אתיסא ךותב שתכמב ליואה תא
 ןיאו ךודמבו הז תחת סרג רעבאב ש"רו ,םי חר ב
 בוט רתו יל הארנ ישוריפו .ץוחנהמ ד"עפל הז

 ,[וב רדגתהל יל וחינה םוקמו

 רַכידְרַא ,אָלְכיִדרא D/bs ,ןבא שרחו רדוג) לַבּדְרַא
 Baumeister eig. AAA eros .ד'עפלו

(Steinmetz0" ןיספ ןישועד 1/03  Q3יאה  
 :ח"יק) מ"בד 102 הציחמ המש אלילכדראד אציחמ
 לכדואל רסמש יאנב (ג'ע ב"יד י"פס מ'ב 'וריו

 בצעתיו (ח"פ ןכו ז"כפ) ח"כפ ר"בבו .בייח לכדרא |
 התוא האר לכדרא י'ע ןיטלפ הנבש ךלמל ובל לא

 המלש ינב ,לכדרא לעםערתהל ימ לע ול הברעאלו =
 ילכידרא ומוגרת "ל (5n as» £D םוריח ינבו
 (a3 םינבלו ץעה ישרחל ,םריח ילכידראו המלש
 הייחא] .[אילכידראלו איעא ירגנל 'גרת] 6^ .ב"
 .םימוגרת לש מ'עב ל"ירהמ p" 'גרתב הברה ןכו
 םירדגל תאז הלמב nen הטישפה הקיתעה ןכו
 ומכ אלכרדא ס"טב 3^ 3^  ב"מבו ;'ו ,ב"כ ב"מ)
 o (s) יא הי) ןבא ישרח (שרדמבו דומלתב
 תומש) ןבא תשרחבו ,(א יהי" יא UD ריק ישרח

v5םירפאבו 075  ownלכידרא תחת "גה ; 
 שרוח o^ וכהזוא פ'ל שממ mm וכידוא
 י"שרבו פ"או 'מ י"כב ה"כו לכידרא אוה אוהו ,ן ב א
 יוריע ס'ד 'ייע ו"טלה תבש 'כלהמ ז"טפ מ"מבו י'כ
 .לכודא ז"כפ ר"בבו .ןילכרדא "יא ונינפלו .םש
 לכירדאל לשמ ו"צר ז"מרס הימרי 'קליב תועטב ה"כו



N23 Halfierbinde = capistre צ"לב י"רטשיבק 
 'ינ יפל הסורא 'עב סרג וניברו אבנ המ עדי אלו
 ש"טע ף"ירהמ 'ייעו ,ש"ע תלשלש by nw" י"כ

 ,א"כ רצ

 (Ruma = 'Pouu Stadt in Gallien) המּורֶא *

 לממ תיב ישנאב השעמ :א'נ 'וריע
 ג"פס 'וריע אתפסותבו .'מוראב ןוירוג תיב ישנאבו
 םש י"שרבו 'צנוש 'ופדב ה"כו אמווב "א
 'וריע 'וריבו = 'מורב 'יבוריע י"כב mur = המורב

T'5בורק המורא שיש עדו ,המורמ 'יא 357  
 Y3 25( המור שי ירקמבו (א'מ sm ייטפוש) םכשל

 לע והיתתמ ןב ירהש איה איהש הארנ הרואכלו 00
 .ApoSpa" המור תחת «an ב"לה ה'פ bb" 'ומדקה
 (by א"מב בתכ ןכו Apgouux" תחת איה ס"טו
 לילגב vy wem פט Ww) ,'ז ,'ג 'טחלמה
 ןולוכז תעקבב Ruma המור vy שי  םויה דעו

"Uyב"מק רצ ןעגנושראפ עיינ ןהאזניבאר . 

rosרזגנו אזרא פ"לבו ,.ג)\ יפו ע"לב ה'כו מ"למ)  
 םימי דומעי זראה יכ fest, züh sein )| שרשמ

y jmסואינילפ  "bתבשד ג"סב .(ט'ע .ג"ע  
vy aupהצקומבש םיצעב אל לבא (יחושא  

 סיכ ןורופח תמחמ הצקומד אחושאו יזראב םתה
 ידכ איב מ ה ד ג"ר בו ,הדומ ש"ר bx" והנינ
 הפיפו איה ש"ר הלוכ c5 'ציכןיי
 תמחפהצקומד ןניקפעיחושויזואב
 ה"חא] .הדומ ש"ר 'יפא םסיכןוופח
 ,'א ר"'ו "5 קר איבה תודרפנ תויתואב qvx ךה
 לבא םייונישב x^ 'ציבב sen 'פדבו ר"ל י'כו יב
 EEMUD שידר p" וניברכ סרג 'מי"כ
 תורוקל ןייושעה םישורכו םיזרא יצע יחושאו יזרא

pstןתוא הצקהו רמגו ןקיפהל םדא לש ותעד , 
 הלמה דוע 'אצמנו .'ציבל י"שר ייפ ןכו ה"יחא]

owe ye veniל"צו זוא לש תיעיבר  pra) 
 D mb rb תודמ ט"יות 'ייעו 'ד עבר ע"ייע
 סנלכ 'עב ה"כו v3" ה"כ זרא לש תוסנולכו
 אזראד יריפ .ד"י ז"ע .אזרא DIN ,ג"כ ה"ר ey 'ב

yyדהנס 'ורי .ןופכלא ' "pאזראל קרע ג"ע ח"כד  
 אזראל ורסנו אזרא ןורסנו ןולזא . . יאזרא היעלבו
 ונרמאמו :מ"מ 'ומבי ילבב 'ייע דגנ אמד ימחתיאו
 m'y דצ .ה"כ ךרכ .ג"טד ע"מב) ןושארה םדא לע
 הליאשהבו .ןה םיזרא b הרשע ,נ"כ ה'ר )00
 הלפנ םיזראב םא :ה"כ ק"מ בושחו לודג םדא לע
 יתעטג :ח"יק תבש .ריקה יבוזיא ושעי המ תכהלש
 ג"ע 303 Yo rp "y .לארשיב םיזרא השמח
 זראכ ומכ הזו ,לארשיד אעראד אָיָיזרא ןורקעתיא

 PW - םפקדרא | וער

 א"כד ז"פ חרפו רותפכבו י"עבו פ"או 'מ י"כב ה"כו

 .ןקסמרד ע"ייעו .םש DT 'ייעו 'צנוש "35 ה"'כו

 Ardesehir ^«(! פ"לב ןכו פ"לב) רישְדְרַא *
 םירגיטה לע הללוהמה ריעה איה

 ךירצמ אדפח 'ר .'ו ev (ןופיזיטק לש הבורקב
 ןופסיטקאל רישדרא יבמו רישדרא יבל ןופסיטקאמ
 ל"צ] ןופטסיקא ינב :ז'נ "יבוריע .'כו ךירצמ אל
 יעו .ע"ייעו ןופסיטק W 'b^  י"כבו  ןופפיטקא
 אסיג יאהמ אמוחת והל ןניחשמד [ןופפיטקא
 יאהמ אמוחת והל ןניחשמ רישרראד יגבו רישדראד
 מ"ע Up" 'כו [ןופפיטקאד ל"צ] ןופטסיקאד אסיג
 'ומביבו רישרדא ס"טב W CO^ י"כבו ,ה"צק דצ
 "יא :ח" 'מויבו רישרדל | עלקיא יכ בר "א :ז"ל
 ןושאר ןכ ארקנו רישדוא ל'צ םלוכו שישרדל
 שדיחש ןאשאש תיבמ םישדחה םייסופה יכלמל
 םייתרפ לש ךלמל וקיצהש ירחא םייסרפה תכלממ
 לע ריעה םש תארקנו .(ןכטרא ע"ייע) המחלמב
 הנושארב ריעה םש Seleucia םלוא רישדרא ומש
 .רוטאקינ סוקיליפ ינויה אבצה רש הדסימ םש לע
 רישדרא יוניכ ]5225[ זימרוה ריעל ףפונ ןכו
 איקילס vy לעו .ב"נ ב"ב רישדרא זימרוה תארקנו
 TE כ'ח 'ה ךוכ טרעננאמ 'ייע רישדרא איהש

«sp. Ann. 33. 34) אזמאהו .א"צר 

7€ÉÀפ"לב) ּורֶא  fürwahr! b!ע"למ ילוא וא  
sm siehe U!לאינדב + .5\ג לעפמ יוויצ  

 יאינ [איעיבר אויח ורא ל"צ]  (ןויח עברא וראו)
my m nmn5 (גיי יח ;יב ,'ז 35,5 ^ OURה"יחא]  

 פ"למ אוהו ל"זחדב י ר ה ומכ אוהש ןוכנ רתויהו
 'וגרתב םורא 'מ תפסוהבו ונמשרשכ ע"למ וא
 ת"טעב םינויצ y" ירא 'גרתב ירה תחת כ"ג אצמנו

 .[ל"ירהמל

 419808 ר"לב Apadog", ריעל יטרפה םש) דוָוְרַא*
 !v3 (2h) ייברע "שלב סּודורא ס'לב

 יא  אוהו דוורא 0^ 5^ ישארב| ידוראה 'יפ ז"לפ
 לע והיתתמ ןכב וב רבודמש םייקינעפ לש
 ;אידרוא ע"ייע ובארטשו :;'ב )0 ,'א תוינומדקה
 םאו סודור :ידורא 'יפש יליגמ «àv cnm םש
 ארקנש Aradus 2/2 mnn זא איה Rhodos אל
 הרבחש ריעה איה D'UN ע"ייעו פודווא ס"לב

 הינפ לומ ןופכלאב תחנומו סודרטנא םע וידחי הל
 דנאלעו 'כחה "יע התוחא לא השא תוליכקמו

 .ח"יש ,ז"טר x א'ח

 !(«gedrehter Strick un) פ"לב) אָסיִורַא /

 היראוצב אפיורא היל ומר .ו"מ תומבי
^bפ"לב  bagי"שרו ,םיבע םיטוחמ גראנ  ^p 
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 ^ur "- A ו רץ" יש

  Cאָלּורֶא - זִךֶא 4
 יא י"רת "ייעו .'ג עב ya ה'כו אישקמב 'ילשהל
 אוהו .[ד"כ יד יומש ;'כ ,ג"מ ;ז"כ ,ב"מ 'ישארב

 בכשל nen pos ןליאל ןליאמ םיחותמ םילבח
 םויב הליצ תחת בשילו הלילב רמושה הילע
 יפסותה ובתכ ןכו ה"יחא] .ולוכ mae היתחתו
 ,יא 'יעשיל .י"שריפ :ייעו ayss תרכזה ילב םש
 ח"נק ןעיבארא ןאפ גנוביירשעב רהובעינ onm 'ח
 .[ב'עשת דצ .n'& 'יעשי b^ סואיניזעג bus זומאקו
 יהתו ('כ דיכ ?ye ינולמכ mnm 'גרת ב"א)
 אלסרעכ 'יא 'ינפלו ה"יחא] .(אלזראכ איתאו אלזא

 .[ז"חחא אבה ע"ייעו

.2> yb» ס"ל שממ אוהו sors — ors 
 |  apa'קירפאב םייברע לש אטבמב

2^3 (das Gazallenjunge = 5 ₪ 8 2 81 תינופצ 

 הניפסה תא רכומהד  £uרב רב הבר רמא 6ג'ע
 הנח  "ys mayיא 'ועטב 'יא 3/23 לבא 'יחבזבו

 ה"כו] אמוי רב אמירד אליזרוא יל יזח ידידל [הבר
 םשו "יחבזב  n3 ^Wה"מגר י"כבו ב"בבו אמוי

  335אמירד תלמ 'רסח  yn'יחבזבו ב"בב 'פסות
 רהכ יוהו [וניבר לש ^3 רקיעהו תואחסונ יוניש לע
 ג"רב 'יחבזבו .הסרפ 'ד יוה המכ רובת רהו רובת
 לובמ דרי אל ד"מל אמלשב 6" תאטח תרפד

cp אכיה Tv ד"מל אלא יאק onn אמיר "sb 
 [ Dx» Wwהביתל | םינכה הנטק | תיאירוג

 אליזרוא יל יזח ידידל הנח רב רב הבר רמאהו
 אליזרואכ 'גרת )5 ייב ש"הש) םיליאה רפועל ,'כו

 א"יפ ר"דמב ה"יחא] .אלייאד  ^sאתלייאד אליזרוא
^W ו"טפ ר"תקיספב ןכו -ידוד המוד 'פ ר'שהשבו 

 ימואת םיופע ינשכ | .[אתלייאד | ןוהיליזרוא
 .איבמ ימואת ןיליזרוא .ירתכ ('ה ייד ש"הש) היבצ

  ^b,ומוי ןב םאר חורפא אמוי רב אמירד אליזרוא
 ןשידו 'גרתו  3'w) wie) (n a^ "239שירב

 'ניפסה תא 'כומהד 'כסמ « CYה"עב אמיד יליזרא
 ה"יחא] .(ש"ע ילידא סרג ( vpn cmsושרדו

 "יע) טראכאב יכחה תעדו ארקמ לש םאר ןינעב
 הלוע (יכו ו"מש דצ 'יסרפ הקתעה לע ונירפס

 היח איהש הנלוכ לע  peתארוה ןכו עללעצאנ
 ע"לב הלמה  Pb , ₪2םעט כ"ג זמו הז לעו

 אליזרוא הלמה  y/5sרמול שיו ,תפסונ 'רו 'ירוסו
 'עו 'או .'וסו ע"למ איה וניבר 'יג לש ילידא םגש

.(\;= — by pp me ילידאו תופלחתמ m m 
  som p'55יקלטיא םכח אב בווקמ שדח לבא

 יליזרבו בוטל שיאה ותוא רוכז םרב  wwותעדו
R en n- ש"אלב ארקנש in אוה ארקמ לש םארש 

  thierול רדה וינרקו  bmהזו םיפנעכ םילצפתמ
 ל"נו ול םאר תופ עו ת ככ ארקמה ומאש המ

 ןיריז ..ה"נק nae )^ ביצ nm" אגש* ןונבלב
 ןיריז ^3« פ"או 'מ י"כבו יזראד ןיפיכ . . + יזראד
 זרא יפנע b^ אזראד יכוס ןיפיכ , . יזראד יכוס
 yy אזראד אכוש ומכ אוהו ץע ףנע פ'לב =
 — .ש"ע רחא ןינעב "יפ 'א רז 'עב וניברו ,'ג ךש

 .[םכרע p" אזרא לת sms ןב

o) ברע ןושלכ" —NDUN GNDUN YN * 
  p'53אזורא  (Reis 600% "53,ז"ל יוכרב

py ןימ ors םשו .ה'ל 'יחספ ה'כו ןחודו rms 
 םיטחל הנשמב .'מ מ"ב .אוה  msiימגב םשו

le יעיבש .ףולק וניאש" ms. ףולק זרוא 
 ל"ימ י"שר 'יפ םלוכב ןחודהו זרואה :3 ה"ר ,ז"מ

jm? ,ע"ייעו גז milium ר"לכו mil צ"ל איהו 
riso ט"יאל אוהו ו'זיר ושריפ DU וכרב 'ופסותו' 
oryza מורו 'ינוי" ^b ע"לב ה"כו רקיעה m! Reis 

  TUאזורא  "nbbישרפמ :'נ  nbnםש ,אזוראמ
 ו"דג'פ תבש 'ורי .'ב קלסע"ייע אזוראו אקליס :ר"יק :

 ע"ייעו יכוטנא ע"ייע ב"פ יאמד 'ורי .אזרואד אכניפ
600% "apr 'p וקיתעה א'ל re תבש) דג | ,ןזרא 

 ףילק זראכ ינוומש 'גות ןכו  '"pלע ונרפס
 DU דצ 'יסרפ הקתעה

Àj] = Àj ע"לב sino — ןיִבּוזְרַא cM 
(Hammer, eig. eiserne Keuleגר ת ' 

 ילבו ןילילחו ןיבוזראו 0150 א"מ) ןזרגהו תובקמו
 ףזרמו .בזרמ שיו [אתפזרא ל"צ] (אתעזרא) דומלת

 י(ש"ע

 -Heu 5000408 י"לב mus =) תיִנּוְּזֶא *
(schreckenartה"פ 'ג קרפ ארפס  

 Dp יילוחבו תינונזראה תאו אינוצרעה תאו . ,והנימל

 .תינבזר 'עב וניבר סרג ןכו תינבזרהו איבוצרעהו "יא

 תינוברזה ס"מב 'פדבו 1^ י"כ sb" אנחוי 'עב ה"כו

m»וקיתעה 'ינקז 'ע ."יסופדב איבצרע 'עב  

pqלא) לי  C9 o8יב םש ה בר א ו  (v5סצלצו  

 .המושרה תינוי הלמ י"ע GU ma יירבד)

Jl עילב אלזוע bs אלפרע =( worm 
  (Hüngebett, Schwebelagerןישועד ג"סב

popיוריע  wi Cnיב אריבער ןניקסע יאמב  
 י"כ .י"שרב ה"כו פ"א "53 «mo ה"יחא] .אלזרא
 'נבנבו ח"פר 'ציניוו 'פדמ ץוח 'ינשיה 'פדב י"שרבו
 n^i 'פסותה ואיבה ןכו bs) 'ייע אליזוא םשש

sw»ונינפל י"שרבו  ^W5 .[אליזרוא יכ 'מגבכ ^ 
cןנימגרתמדכ אלסרע  (now ye?השקמב הנולמכ : 

 ^Y "5 יינ יפל ה"כ] [אישקמב] אתותבמ לסרעכ
 אתותכמ ל"צו אינותבמ ס"טב ד"ל י"כבו ר"פדו ב"ה

nשי םגו אתותכמ ס"טב ע"פדבו 'ג עב 'עב  



 = mb "WW 'פ ר"קיוב הז דועו pue אתפזרא

"esןורתיו  yosןכו יל ב"כפ ר"קיו]  "bהלמה  
 זמר תלהק 'קליב b^ ןכו ץרא ןורתיו 'פ ר"להקב
 R^ םשו :ח"ערד 'א יס npn 'וחנתב 'יא לבא ב"עקתת
 (איכ ,יד bb" הדיב תבקמה תא םשתו .[אתפזרמ
 ל"צ] (יחפנד א תפזרא (e^ .א תפזרא תי תאיושו ['גרת]
 ילוגמ) דמוע ארוקה פ"סבו (.ד"ל 0272 ןידמוע ןיא "סב
 אתפזרא b^ .אחפנד אתפזראב היל ןניחמ (היכ
 ע"פדבש הזמ הארנ 1̂ [TIN .םיחפנ לש סנרוק [אחפנד
 בזרמ 'עב בותכ הפיו אתפזראב דע אתפזרא ןמ טמשנ
 בזרמ 'עב א"ס ה"כו אתפזרמבס"שב ג"ונבו .ש"ע יב
 ךרע אוהו אתפזרא ךרעב 'ייעל םשרנ םש דועו ,'ב
 ,[אתפזרא וניבר ^25 'יא פ'או 'מ י"כב תמאבו ןאכד

N'Dאתפזרמ , N'Dגרפו 'שמא 'פדב] .אתבזרמ  
 יבו 'א ו"ו י"כב ה"כ] אבוזר א"פ .[אתנזרמ ס"מ .

 ם"טב 'זיפ 'פדבו אתבוזר "יא ר"פדבו ,ד"ל י"כו
 sm אבוזרא "נה 'קיעו אתבוזר ל"צו אתבור
 רסח ע"פדשבו ןיבוזרא 'עב ב"ר ףיסוהש ןיבוזרא
 ל"ה] ם"ימ 'עב pm [בזרמ 'עב bh" ןכו א"ס ךה

 .[יב בזרמ 'עב

FN 2תעדל (ע"ייע) הפזרה = אתפזרא = )  
pilairo D'^wb3 ו"רטליפ wm 

  Johanniskrautם'לבו  nex —D203)9.דואמ רמ
Os )b.| ייברע 'שלב יתעדל אתוופא א'ס 

 =  (ypericumק"בב] ינהד אתפזרא  ^N[!ונייהד

  weתא חגנש רושד ג"רב  mnקי"  Ciא"פ)
 .(יפדרה [ nnsומכ 5 ר"פד 'יגל .אוה .ןכ

 יפ דר א א "ם ב"ה י"כב  SONאפיזרה ןוכנ רתוי וא

 תואחסונה יתגצה רבכו אפזרה 'עמ חכומ ןכו
 רקיעו תונושה  ^x.[ש"ע אתזרפא 'עב ליעל

 רופחי אלב םילגר ימד 'מגב אתפזראב  x23(.יכ
 א תזרפא א"ס .[א תפזראב אב תועטבע"פדבו]
 ופח ה"'יחא] .המ הב לש תומה םס אוהו

 פ"דשבו ,'זיפ 'דו ר"פדב  no ^sלע « nה'כו
 אתפזרא וניבר 'יפ אפזרה 'עבש עדו .ונלש ס"שב

 איהו ו"רטליפ ז"עלב  pilatroתליחתב ונבתכש
 כ"ג הפי הלוע הזלו ,'עה  N/Dר"ל אוהש אתזרפא

 ו"רטאליב וא ו"רטליפ םעט תארוהב ונבתכש יברעו
 אצומ זא 'יגה 'קיע א ת פז ר א םאו ,ר'פד 'יגל

  cyיתמשרש פ"לב הלמה  nb sum'יפו ,רמ
 ןיבמהו ש"ע אתזרפא 'עב יתבתכ רחא « jnעדו

  2/23 "povםש  "Dתומה םס אוהו אתזופא
 ןכו המהב ל  "b.םש ק'בב  jn jmוניבר ירבדכ

 סרגד ןאמו ל"זו ב"בב י"שר םייסש המב לבא ןאכ |

 םיחפנ לש סנרוק אוהש העוט אתזפואב
 pu ןאמ ל"צו הב bp ס"טש ילצא קפס ןיא .ל"כע

 ףורא 5 - אלא

| 
| 

 חער

 3^ Tp יילהתב םיאפעו ףנע פ"לב אפועכ .אוהש
 יכחה כ"ג ייעו) םישרפממה ושריפש ומכ אלו
 אתשהו .(ז"צק "€ '5 ךרכ ולש עימב ץטערנ
 'גרת אוהש אליזרוא תלמש 5^ אכהל  וניתאד
 b yy "by^ המעמש JU, yos איה םאר לש

mnיפנעכ םילצפתמ הינרקש  em pyאליזרואו םאר  
 -das Junge des Renn ש"אלבו םאר ןב b" אמירד
 תלמש כ"ג "b הז יפלו .שדח הז האר 8
 JUjs ע'ל איה mb םדוקה ךוע לש אלורא
 הלוע הזו ץעה יפנע בג לע הטמ b" אלסרע =

Dyינבש יתאבהש זומאקו רהובעינ .'כחה רופיס  
 רומשל yy יפנע ry תוטמב םיבכוש םדק ץרא

 . .[םימרפו תודשה |

 פ"ל אוה ד"עפלו amis ומכ וניבר תעדל) qos ג
 ולאה תוינעת רדס 'פב Hirse) שע)| =
c3)יאנזראד יברא ותא .רחמל  ^bאלמ תוניפס  

 ל"צו יאנוראד N^ םשו ת"האב ה"כ ה"יחא] .זרוא
 .א גיזרפד יטיחדיברא ןייתא"יא 'מגב לבא יאנזראד
 y" יאניזרפד ןיטיח ןילתא 'יא 'ב י"כבו 'מ י"בבו
 yb" הארנ ןכו .םוקמ :אניזרפד י"שריפו :ג'ע ס"ד
 ותייא רחמל אינזרפמ יטיח ותא אתשה םש 'יאש
 אימטופופמב םוקמ םש שיש עדו .אינזרפמ יטיח

wwwסואימילתפ תעדל  Bersimaדחא רהנ םגו  
 Y Brizana, 130705, Dowóava" המשש םסיזרעפב

 הלמה זא הנוכנ וניבר'יג םאו ,ג"כפ ,כ"פס סונאיממא
 v3^ הלמה ןורתפ ןכו ן ח ד המעטו ל"נה פ"למ
 .הייניזוזמגו mms pow :ג'נד א"לה ב"פ .ש"עמ

"bםימקש ירפו ןחוד לש םיטיח הלא  y'b3) 
yp Amס"טב .ה"מד ח"פ 'מוי "וריבו .,('ב זמג  

 איירמנ :ד"לד ג'פ 'ועובש 'וריבו .יננמוגו איינזרוא
 ז"חא ע"ייעו ש"עמב 'יאכ ל"צ םהינשבו היירזרואו

 ,[ש"מו היירמג 'ע דועו

qms 2וניבר תעדל)  ^bפ'למ ד'עפלו ,לודג  
(von guter Qualitüt Os,ימד תואופרב  

 יטיח בש יתיל אתיזזחל om yy spp וזחאש
 אחשימ קפנדא יתדח ארמא והנילקינו אתא יינזרא
 ה"יחא] .ם י ל ו ד ג םיטח עבש b^ .ףושנו והיינימ
 2| y'b הלמהש רשפאו םיסג ןיטיח .י"שריפ ןכו

^bפ"ל אוהש ןוכנ רתויו קזחו לודג  bw ^b 
 יעמ הלמהש רמול ל"נ דועו .תוכיאה ie ךרעה

[jm ^b ןזרא emp לש 

FON 1 ( = אמפא mo»ע"לבו ס"לב  Àj) 
Hammerאתפזרמ א"ס ,ןיבזרא ע"ייע , 

 ןיקזינה b muni' +( 42+ ע"לב «m אתבזרמ
CY» "enלוק עמש אחפנד אבבא ףילח דח אמוי  
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 תאפמ ןאכמ הרוש יצחו ןאכמ הרוש יצח תבתכנ
 ןכו הרוש יצח היתחתו המלש הרוש היתחתו תרחא
 לכ 'ולכ .חירא iv mx בתכ ארקנו .םלוכ
 ג"ע המלש הרוש ןהירחאלשו ןהינפלש תורושה
 :ד"עד ib 'ליגמ יוריב ןנירמאש המ הזו המלש
 wb DEB) הרובד תרישו (ו"טפ תומש) םיה תריש

 תרשע ;חירא ג"ע הניבלו הניבל ry mus םיבתכנ
jen 23ויט רתסא)  (Qrויט. עשוהי) ןענכ יכלמו  (t 

pins)יייעו ..הניבל  ג"ע הניבלו חירא ג'ע חירא  
 חירא ג'ע חירא ארקנו י"לה ב"יפ 'ירפוס 'כסמ
 טומ xy טומ ןיעב וז ג"ע .וז תנעשנ הביתכהש

wemי"למ  ^b y-4oobע"למ וא ;טומ  my = 
^b 35ברעו יתשב הז לע הז בכוש דבב דב ]. 

 יחירא ^O )3^ תומש) םיטש יצע ידב 'גרת ב"א)
 ז'כ  ;ח"כ ,ז"כ ה"כ םש ירת ןכו] .(יטיש יעאד

 ,[ג'כ ,3^ ;^ ,'ד רבדמב 0 ו מ יגרת ןכו ^

 'יאלכ 'תפסות (Tarichia) א'רא ,הירא ,חירַא *
 ג"ע חופת ןיביכרמ ויה חירא םוחתב א"פ

nsש"ע .ז"כד ד"לה א"פ "יאלכ יוריב ח'כו , 
 שיא םחנמב השעמ ר"ע ח"כר י"פ 'דהנס 'וריבו
 'פדנו 'כו תויבחב לגלגמ היהש חירא אתפוג
 בשיו 'פ Y'5 קלב 'קליב «'n הירא s^ רימאטיז
 היהש א י ר א ד אתבג ןב סחנפב השעמ לארשי
 םשו קלב ףוסירפס אוה 'קליה רוקמו 'כו תויבחב לגעמ

^sר"תסאבו) 'כו חיראד אתבוג ןב סחנפב השעמ  
 ת בו ג ע"ייע C^N דחא םוקמ םש ותוארהב 'פ

 .ש"מו חי רא

 neun qw רנועל ואותה םש) ַחְרּוא = ַחְרא
 der Einkehrende, Gast אַחְרֶא פ"לבו ןולל

 םוקמד 'מגב האורה 'פב Olenstruation הליאשהבו
 והמ בוט חרוא Gm 4553(  ז"ע [ונממ] הרקענש

"nלכד ימגב דיה לכ 'פב אב ונמזב חרוא .'וכ  
 ד"פ ר"קיוב "יא הז ןינעבו [nr (.זיט הד) םישנה

 חכשו המחה ץנה םע אבל ליגר היהש חרואל לשמ
 תלמ ירסח vbnp ףופבו ;ח"נה emp ותטמ שמשו
 לכ 'פ גינקתת ז'מרו ילשמ יקלי yp חרוא
 ן"במרו ,היל א'ל ; א"י ^m ירבל ילקנוא my ;ימי
 B" .[םישנ ךרד .םישנכ חרוא 'שלמ אוהו :םש
 העובקה תעל אבש sew אוה mm םד ןינעל
 יבותכ החפש ול הסינכהד 'מגב פ"עא 'פבו .חרואכ

 םשו] חרט ןאמ יחרפו יחרא ימק ל"אד םושמ (א'פ
 6דיפ םש) הרשמהד 'מגבו ,[ש"ע םימעפ יב דוע

 םידרויה ןיבשו ןירבוע 'יפ ome יחראל תלת לד
 לכור אחרפ ;חרוא .אחרא א"פ .םהיער תיבב םינוחו
 וא בשכ וא רוש ךמסב 'דמליב .תורייעב ריזחמה
 זמר Y5 ילשמ יקליב w^ לבא ^5 'וחנתב) זע

 wap .,ד"ל 'וכרבל י"שר 'יפ ןכו ,א תפז ראב
 .ה"כ 'ליגמלו סנרוק תלמב (אתפזרמ) אתפזרא :ו"נ =

 ,סנרוק כ"ג .צ"לב sYm מ-61 = ליטרמ ז"עלב
 ב"בב סרגד ןאמ לע קולחל י'שר..אב התעמו
 םלוכבש ךורעה יסופד ייג לע ןויכש ל"נו אתפזראב .

 םדוקה 'ע לש םינויצ םע ב'בו ק'ב לש רמאמ ללכנ
 ךורעה רפסש הרואכל mss הזו ,דחא ךרעל הזל
 ףזרא ב'הו ו"ו י"כב לבא ,י"שר ינפל חנומ היה רבכ
 תאז הרשי 'חסונ רחאלו אוה ומצע ינפב ךרע ינש
 ידימ השק אל ox בטיה בשוימ לכה הזבו .,ונררגנ
 y'a ןאכ תילו הקלס ב"ירגה תהימתו י"שר לע

o munוניכז  ב"ירגהמ  וניווצ - רשאכ "בשייל  
 .[םייקל

ÁN qms yy pr היירזרוא *- 

 תטמשהב Latte 9095 י"לב ms& ,חירא — חרא
nsיחרא ןיסיפכ (הביתה שארמ ןורגה  

 ורמאש הרוקה C20 ןיבוריעד ק"פבו C3 ב"בד 2733
 ןיחפט 'ג לש הנבל יצח חיראו חירא לבקל הבחר
 לבא יטשוק יפד ף'ירבו 'זיפו 'פאנ 'וינשמב ה"כו]
 יפבו .[יכו לבקל י ד'כ W "v3^ ןכו 'פד ראשב
 y" : ב"ל 'ציב) ןיפרוג ןיאד 'מגב ןיי ידכ .איבמה

oq»ב'פד ה"לה ד"פ 'ציב . oyאייח 'רד והתיבד  
 אייח 'ר ל"א אבט אמויב ארונתַב אחרא הל לפנ
 vni יולכ אניעב mp .אתיילעמ אתפר אנאד יזח
 ;bp [א"פ ל"צ] (א"ם) .המוקמל חיראה ריזחהל הל
 רחא םוקממש חירא לפנ 'ולכ ארונתב אחרא הל
 ה"יחא] .םשמ ואיצוהלו הפרוגל הל ריתהו רונתב
 איצוהו רונתה ףורג יולכ י"כ יינ יפלי"שריס הז ןיעכו

msnאלש  nea y»ה"כו רונתה תונפדב קבדנה  
 p^? "y pw ז"ואבו ^s לע ול סחוימה י"שרב
 רופא םש 'ציב 'וריה 'יפ יפלש יל השק לבא :ג"מ
 תחא הבר אייח 'רד אתרב םש 'יאש ןכ תושעל
 הלאש nns היוגב הפיכ 'חכשא רונת וג הפימ
 הלכי אניל mes ןיפרג ןילזיא ל"א היבאל
 תווהד א לא תווה העדי poss ןילזיא ל"א
 רופאש ירה .כע הובא ןמ עמשימיעב
 ט"כק תבש הלמה האצמנ ןכו .ג'עצו רונתה ףורגל
 אחרא דח רסחו קדב . . אחראו איניבל בש א"עס
 Y» (,ט'מק ם"ד .'כו אחראו ינביל בש D' י"כבנ
 ,ט"יד םשו /היחיראו הרוקה ד"ע ח"יד NÜD 'וריע
 ב'בב yn' שארב וניבר סרג ןכו ןיִחְרַא לש סומוד
 רשפאו .חירא אסיפכ "א ונינפלו יִחְרַא ןיסיפכ
 ע"ייעו .אסיפכ 2/2 ל"צ הפיכ nnn ל"נה 'ציב 'וריב
 אחירא הרצק הרוש 'ארקנ הליאשהבו VN םפכ

mmeתריש הבותכש ומכ הניבל הכורא  pn 
 DN הניבל ג'ע sms בתכ ארקנו הרובד תרישו
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noNסוגיטרא * —  

Y^ |ארקנ תחא ריעש רבדה תמא 03 םאו ' V^'yןבטרא  
pii» ךלמהש ותלבוס תעדה pw אינוטרא) yp) 

 י"ל הלמהש חוטב ןוכנ יבל כ'ע רשא !תוזוזמה
 םימעפ הברהכ ןווטרא תחת ןובטראו יתמשרשכ
 .סוניגבא ע"ייע ו"יו תרבה םוקמב תדמוע ת"יבהש

 חסונכו  ^N wuםש 'קליב כ'ג  penונינפלו
 ס"טב  ^Nהמוגרת שממ תינוי הלמ הז יפל .ןיבטרא

 ךהמ י"ל הלמהש היארו .תוזוזמ ק דוב לש
 'קליב תיתימא 'ריג ה"כ) רודסוק ואצמ ךומסב בותכד

 ףלא ונמיה לטנו דחא (לאומש  ^p ntרודסוק
 ר"לב  Quaestor;[רוטסייק ע"ייע

j307N *ןכּררִא . jN2TNירוס 'שלב) ' aes 
 ' ApzáQatvoc י"לב !(«Oi 'יסרפ ןושלב

(der letzte Partherkónig Artabanאיפ 'וריב ' 

 שודקה וניברל חלש ןבטרא ה"לפ ר"בוד'ע Yen א"לה
 qn (ןוטמיטא yy ברל ל"צ םהינשבו וניברל ר"בבו)
 ד'ע ז"כד Yo 'יאלכ 'ורי .ןוטימיטא mln ילגרמ
 םייתופ ךלמ mm .ןכטרא דצחד jb דוצח קופ
 ;'י ז"עב רמא m לעו בר לש ודידי הזה ןורחאה
 הדרפתנ בו 358 ןבדוא ל'צו ןכודא ביכש יכ
 ריחכאו ט"עקת זמר א"י 'ירכז 'קלי 'דמבו הליבחה
 ךלמ ן ברקו סונינוטנאו וניבר הז םיעורה תשלש
 ןכטרא ןברק תחת ל"צו דחא nva ותמש יסרפ
 דצ מ"עב ר"יש 'גה הז לע דמע רבכו ןבדרא וא

Yapלש ע"מבו ,ד'פר רצו (םש ןמסנה ח"כ "ייעו)  
 ר"תסא 'דמב היגהל שי ןכו .האלהוז"לת ,א"ח ף"זרהמ
 בתכנ ןכו ןאבדרא ל"צו ןאוכרדא ימיב דחא א"פס

 .פ"לב פ'עש תמאב

 תארקנו אתידכמופ לצא UY)N'UJUTN .איִנוטְרַא *
 יריעב «Ardavàn Ol) 'שלב

 אינוטראמ ליגר הוה ןנח כו רב הבר ג'עס א'נ
 ה'כו (.ז"'צד םש ם'ד) 'מ י"כ 'יג ה"כ אתידבמופל
 םגו אינבטראמ N^ 'יצנוש 'פדב י"שרבו ,א"בטירב

 W^ ח'פר 'ציניוו 'קינולאש 'פדב לבא ןוכנ הז
 ל"צו  אנבכיטראמ "שדחה 'פדבו אנינטואמ
 לע קפס ילבו יתמשרש ריעה wm .אינבטראמ
 מ"ע 3'5 p" ןכ תארקנ םייתרפ ךלמ ןכטרא םש
 םירפוס תועט םאו .ח"ע דצ wn סרילואוול יסרפ
 Apeax/avu Sy" אי גכטרא היהת זא 'יגב הלפנ

 YD 7X ב'ח 'ה ךרכ טרעננאמ הז לע יייע

 Feldherr) סוגיטרטסא ןמ שבתשנ) סוגיטרא *
^p»ותוא השע נ"נרתת ז"מרס רתסא  

 ל"צו אוה פ"טו ןומגה ותוא השע כ"חאו סוניטרא
 סונכורט ותרומת ז"פר ר"תסאבו .ע"ייע סוגיטרטסא |

 פר

 חרא .(ש"ע "ייוניש תצקב ונדמלי םשב ג'נקתת
 ךמצע pbp Ga e ילשמ) 'גו ליכשמל הלעמל םייח
 ה"בקה רמא ורכש wb ת"א ךלש וניאש רכדמ
 35 ןעמל CU aov לואשמ 5x התאש ךייד
 ^Yo i 'וכרבב 'יא לעפהו ה"יחא] .הטמ לואשמ
 ב"פ יאמד ;ד"לפ ר'קיוב ה'כו ותיבב ח'ת חַרֶאְמה
 yy טילד א"פ ז'ע v ;ולצא וחראמ אלו ג"מ
 :ג" תבש :לעפתנ .הצור וניאש העשב וחראל
 ,יברו ינא יתחראתנ .,ח"ל םש ,הלצא יתהראתנ
 יפ ר'כיא .אינפכא לצא יתחראתנ :ג'נ 'וויע
 ו"פ יוכרב v" .הנמלא השא לצא חראתנ :יתבר
 חראתמ ג"מ ב"פ יאמד .ה"עב לצא וחראתנ :י'ד

 .[ולצא חראתמ .ס"ד ד'פ bn 'ורי ,ה'ע לצא

 ,Weg 1וטפסתופ:6 אָחְרּוא ם"לבו ,מ'למ) חרוא *
(Art us Weiseאערא חרוא .ז"ל 'מוי  

 ,א"ל ^n 'שארב ילקנוא sey ץרא ךוד 555 ומכ
 י"רהמל 'מג יללכ y" אתלימד אחרוא .ט"כ "טיג
 יכוס .'ב 1233 :ג'קד יעומש ןיבי ע"לה לע וראק

 ,ל"מק היחרוא בגא אתלמ :א"מ

AUN yy NON * 

 יִראָלְבַטָא תחת שבתשנש רבדה בורקו יִאְלְּבַטְרַא
 יצמאה י"לבו tabularius ר"לב ,אָרְלְבַט "לב

(Courier, 1371010060, 6%םינרתשחאה  
 ינב יאלבטרא 'גרת On" 5^ sn רתסא םיכמרה ינב
 לעבו יעליטרע «mun ןדיד 'חסונב 2785( .איכמר
 כ"ג סרג ןכו ה"יחא] ,יאלבטרא 'ירג ןמגרותמה יס
 יאלטרא ם"טב N^ 'עה שארב T ר"פד ךורעה

mwגרתב ונינפלו 'טמשנ 'ב ' ^wיניילוטרע  
 תבכרומ וא הלמה ןורתפו ,יליטרע ינש 'תסאבו
 רתוי וא העידיה א'ה ע'לב לא אוהש רא תביתמ

pxיראלבטא תויתואה ךפיהב ל"צש  vb wu 
 v5 a) ילשמ) vb שיאכ ann ןכו ;"ירוסו 'ימור
 תקתעהב ה'כו (ארלבט 'ע ב'ר'ייע)ארלבט ארבגכ
 = 206/:0 00006% וקיתעה 'ינקז 'ע םגו הטישפה

^b guter Lüuferץורל ביטמ שיא ]. 

 | 0000000 0 י"לב קדובו ןקתמ 'יפ) ןּובְטְרֶא

(Ver. — Ausbessererמגב אמויד ק"פב ' 

 ןנחתאו 'קליב אבוהו] ?or טי ןירדהופ תכשלד
 השעמ [ד'כק זמר ו"ט לאומש 'קליבו ,ד'מתת זמר
 ןוילעה קושב תוזוזמ ק ד ו ב היהש דחא ןובטראב
 םש לע ותוא pop היה ןובטרא p^ .ירופיצ לש

TYםייסרפה לצא םדא םש אוה ב'א)  mm 
 | ה"יחא] .וומש לע vy ma ךלמ הז םשב ארק

mimםייתרפ לש ךלמה יכ טילשה ינפלמ האצי  

Np).אלב (ז'חא אבה ע"ייע) ןבדרא וא ןבטרא  



LCD SEMUE NUN — םוניטרא 

 (הניפס) איהו :י"ד 'ז ייפ תישארב 'מוחנת .הדשבש

 רצוא b^ .הכותב ילש ws לכו םיב תפרוטמ
 .אָתְורְוא ^ ייא לאי) תורצוא הטישפה 'קיתעה ןכו
 ה"דבו ,תואיירוא 'גרת (ח"כ ,ב"ל 'ב ה"ד) תונכסמו
 תוירא םינפ ינשב ץובקהו .אייאירוא Y^ RUD 'א

35 '3 m ו'; /n א"מ) תורָאו (ה"כ B ב. n 
 « m.[אטפרקא 'עו ,לבטצא ע"ייעו

 אברא Lówe) יִרָא mx מ"לבו ,פ"לב ה"כ) איִרַא
 ק"ג לבוחה 'פבו 6א'ק מ"ב) לאושהד ג"סב

 ברא ע"ייע ה"יחא] .אברא 'עב יתשריפ רבכ (.ה'פ
 יראהב פ"שב רבודי תומוקמ הברהבו .םש ש"מו 'ב
 :ז'נ 5 :'ג .'ג תו כ ר ב ימגודל y הירא וא
 ,.ב'יק :ט"מ םי חספ ,:א"נק .י"ק :ו'ק:ז"ע תב ש

 ,:'א'נק :ב'כק 'ו מב י D :ז"ט ק"ב ,ג"י 'גיג ח
 poyr ..ו'ק op :'צ דיס +מ'נ vo "דה נט
 קיע .זימ ריפ 'ו ד מ ,ביל תריס וב ב 232 15
 J'y 'וריע moy עיברד אוה אירא הליאשהבו .ו"ט
 רמאנ םגו by .ץבור רוסיא b^ :ב"כ תועובש
 הינימ אירא יחורבאל :ב"ס םירדנ ןוגכ םדאה לע

^bסמ יאבג וילעמ ריסהל . pnובלש ימ לע  
 רמאנו .ךחכ רשיי mus :ב"כק 'ומבי היראה בלכ
 ידהנס :ח"מ 'שודיק :א"יק תבש muni גלפומ לע

imלע .ז"יק ק"ב רמאנו .הרובחבש ירא .ח"פ 3  
 השענ תרמאש יוא םשו .לבבמ הלע יוא ל"ו
 ןב ירא התאו ירא ןב ירא אוה ב'עס ד"פ מ"ב .לעוש
 יראה תא ןיבישמ ps א'ר לע רמאנו .לעוש
 רמאנו ,נ"ד ט"פ 'יטיג 'ורי ib 'יטיג התימ רחאל

nnsת"האבו 2^ 'גינחו :א"ל ז"ע הירא רב םימעפ  
 י"עב ה"כו איריא רב 'יא 'מ י"כב לבא ירא רב 'יא
 y" .אירוא רב ומכ אוהש רשפאו 'גיגחל 'שארה
 'כ ,'ד תובאב שמתשנ הליאשהב םגו yis 'עב
 "א :ב'כד T'b 'דהנס 'וריבו 'כו תויראל «m יוה
 בנז אלו םילעושל שאר יוה רמא אלתמ ךפיהב
 הלעמ "v ה"לה א"פ תבש 'ורי ץובקבו .תויראל
 המ .ט'לד ט"פ 'יעיבש יורי .אָתְוויִרַא ןיב אשיר

smsר"כיא 'רבדמבו .אילעתל ליאש תאו ךמק  
 ח"כ ייעשי 'קליבו .אתירואד אתוירַא :התאמוט 'פ
 חתפ תא אתוירא pun pos ימק :בואכ mm ה'ד
 תוירא ירבע ןושל ךרדב ץובקה W^ םגו — ?ךמופ
 ישארב . 'קליב לבא תוירטסנ תוירא ח"כפר ר"ב

Yeזמר  r5רטסג ע"ייע תוירטסיג תולייח 'יגה  
usלעו  ssיאליע יבד  yyיעוניאליע יב  

 תולזמה תורוצמ תחא אוה היר או -- םווגט
«nmnזמר ידוקפ 'קליב רבכ  n^nז א"מ 'קליו ' 

 ,ז"כפסלק ר"תקיספ mos ישימח ארקנ .ה"פק זמר
[mos לזמב ט'נרתת ז"מרר nes po» 
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 Tribunus סונובירט ל"צו סונוכירט סרג כ"מ לעבו
 ny ב"ר לצא 'יגה ןכו

 .סניקסרא y'"p פ"ט סנקיטרא *

 bs" הלמה ב'ר רזוג הארנכ) םיסטרא 4
Schwam- 000000, 000% Ne 

miges, Lockeresשבתשנ נ"דעפלו  jbסיסרטסא  
Hürte 00600676 "53^תשרפ ר"מש (םינפב 'ייע  

 (Q^ ^ mee) יתדבכה והמ G^b הערפ לא אב
 סיסטראוהינש תלשבתמש הזה דבככ םוקמה השעש
 םיאלמ םיבקנ ובו חופנ רבד י'לב p^ .הכותב סנכנ
 vb לע 35 ^z ה"יחא] .(הואגל יוניכ הזו חור
 0856 י"ל לע ןויכ ילואו יל הארנ pio יתמשרש
 Aufgeblasenheit הואגל יוניכו החיפנ ושוריפו
 'זנל יד מ"רו .סיסטיא ל"צ וא תפסונ ש"יר תואו

 סיסיסרא א'נ אב פ"וב סיסטרא ל"זו בתכ ךירעמב \
 qum אלו השקתנ nb שחנ לש פרא ןושל
 סיסרא תלמש ^b זא תיתימא ^w םאו ,ל"כע
 שורדה לעב קפס ילב לבא החיפנ ;b dosi^ י"לב
 723jb דועו Leber 723 םעטב ^ n ד ב כ ה שרוד

pim ^bכ'ע רשא ,השקו  Nw "nyמ"ר לש  
 יושיק 'יפ םיסוטסא וא םיסוטס ל'צ נ'ליד
 ךודש דבככ הערפ בל ה"בקה השע רמולכ י"לב
 qm אלו השקתנ «cn .לשבתנשכ דבכה
 סרג .טסקוב mm ."יושיק ,qb כ"מב b^ ןכו
 הלמה 'יפו ,תלשבתמ ל"צו תשבלתמ אוהש תועטב

Ses:ר"לב  /[durities 

O6) NUNמ"למ תומהב ריד  pvלבא םיוברב  
 !Krippe, (S ע'לבו :אָיַוְרּוא ס'לב דיחיב

 -Getreide .איורא ס"לב םיטח רצוא ('ב תמש
 (^C ןישבכמד 'מגב ןיקשמ 'פב ק"מב 8
 איחיר DON ^N ונינפל] איחירד אתמא ינבימל
 [תַמָא ע"ייע :ח"י 'כרבב כ"ג W^ וניבר 'ינכ לבא
 ל"הזב סרג ו"טד ^niea p 'להבו] אירוא ינבמלו
 הז 'יפו .סובא b^ אירוא ינבמלו אייחיר ימקואלו
 ה"מרו םש י'ב יייעו מ"קת D^ ח"א רוטב כ"ג ^8
 הלמה תעמשמב שי הז םגו ,םש י"ב 'ייע רצוא 'יפ
 ק'מד חסונ ןינעבו .'וריע לש ןויצ ךהמ הארנכ
 תואירוא .[:ד"י םש "p 'ייע תונוש תונושל שי
 ןירבעמ רציכב תוידודג םש ויהד 'מנב תורצואהו

Como cmm»)םשו]  ^Nזיפ 'פדב לבא תוורואהו ' 
 ף"ירב ןכו 'שוקו ייליסאב 'ניטשוי ,ב'פר 'ציניוו

 W^ ר"ב י"כבו תוירואהו w^ ו'פק b^ חקורבו |
 ,יריירוהא 'עב יתשריפ רבכ [תוירוא 'ל"צו תוארוא
 לפנו טיהר א"אדה :ח'צ 'דהנסב 'יא ןכו ה"יחא]
 י"שריפ 'ייע היירואב איסוס היל ידשו ליזאו ארות
 | תורצואהו תוירואה ב'פ ש"עמ 'תפסות .םש
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 רשא םאנוש ברו םתוא בהוא היה לאומשו םישדח |
 יישודיק) יול : ל א ר ש י ץ ר א ד יאנתםיארוק כ'ע
 (pu) םש sm תבש) א ךי ז oap (םשו םש יוחנמו
 חור (jew פ'לב רמולכ qus יוניכב לאומשל
 םינכמ םישדחה םייסרפה bx םייסרפה [n בהואו
 םייסרפ יכלמ לש ןושאר רישדראו Arier םמצע
 כ"ג ומשל ףיסוה תוכלמל ועיגהב ןאשאש תיבמ
 'תוינומדק לע יסאס יד y" ,'4לשא6 ןוירא יוניכ
 (Memoires sur divers. ant. dela Perse) םייסרפ לש

 רתוי וא חבש ךרדב וא לאומש ארקנו .ט'נ דצ
 תמועל ותולדתשהמ qoc א :געל ךרדב הארנ
 ובהואמ אכלמ רובש כ'ג ארקנ הז ךרדבו :םייסרפ
 לטק לאומשל ורמאב יכ דע (רובש (pp ותוא

vovתגיזמב יאדוהי יפלא רסירת אכלמ  "pp 
 יאדוהי לע .לכאתמ אלו 02 PO ער ק אלו
 ימרג והניא (Cow אכלמ רובש דגנ .םמחלהב
 (yy דוקש כ'ג לאומש ארקנ T ,והיישפנל
 לש םסומינו mr לע דקושש רובעב +ייבא 'עו
 אתוכלמד יניד רמאמה לעב היה אוה םגו םייסרפ
 אנוש היהש בר לבא .ןמסנ םשו svo ביב) אניד

nm3 ןעדינאשאש לש השרחה mmםייתרפה ךלמ  
 ara&ka הלמה םעטש אכירא ארקנ (בטרא עיייע
 ₪ פילב «m אנו שר ןוכנ ית לב פ'לב
 לאומש לש יוניכ תמועל א כי ר א :בר ארקנו
 ?pw ינכו .אוה ןושל לע לפונ ןושלש ךוי ר א
 רחא רוד ינבל לבא וללה תולמ יתש םעמ םיניבמ
 :ריכ תד) ורמאש דע ל"גה .תולמה תארוה 'מלענ
 רודב ךור א אייח ^ «npn mo po) טיפ רימבו

 pa םש םיללכנו הוה רודב ךו רא בר . . הוה
 ופלחתנש 5/3 תמאב לבא ,ויה םיכוראש םיאנת
 ג'הבבו 'מ י"כב ($m אכי ר א איי 'ר תחת

o 3335תבשב לבא  aepר'קיו :ה"ל 'וחנמ  
 ברו (אכירא א ח א בר N^ ינמש 'פ ר"שהשו י"פ
 לע ודי mun אוה םג טשריפ 'רד omm .אכירא

vem:בורק ךוירא תלמ  mbלבא יתרעשש ומכ  
 pen די לע תחא ריע איהש ותעד אכירא ןינעב
 דצ עמכישעגווטלוק 'ייע) לבב ןיבו אנאיזוז ןיב
 דחא יא היה Arakia תמאבו Cp דצ דועו ה'צר
 ריעה ןמ םאו .ג'צש רצ טרעננאמ UD vy אלו
 ו דוד אייח ^ םגש ל"י בר היה אוהה יא ןמ וא
 וניתעדכ. םאו ;אכירא אוה םג ארקי הזלו םש דלונ
 לש 133 אוה אכירא אייח ב ר ש 5^ זא אוה ןכ
 ח'צ "€ אכירא אבא 'ע םלשה ןיסחוי "ייע) בר

(Uyאל לבא ויבא לש יוניכ םש לע ןכ ארקנו  
 אחא יבר .ג"יקו .א"יק תבשב N^ שוריפבש דחכנ
 'ופסותה "Dy .אפפ רב אחא ^25 אוהד אכירא
 ןושל אוה אכירא ושריפש ךירטצא ה'ד mb 'ילוח

mtךוירא —  DEM 
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 Av .איירואד אלימ עמשימ cya .ז"טד ח'פ 25
y n^" Nb "mbאיירואד ילימב ןוניגלפא , 

 תוירוה v^ ,איירואד אלימ ןל רמא ד"ע ^b םשו
 קיפנ איישנד איירואד הלימ ךל דיתע .ז"מד ג'פר
 yb "yn 'ורי אתיירוא : הבקנ 'שלבו ; ןוכימדקל
 T"  .ןיענכתמו אתיירואד הלימ ןיעמש ג'ע ו'פד
 ,תעמש אתדח איירוא יאמ y ז"מד i5 'ילקש
 pis הלמהו .היירוא mn ןמ :ד'ד ב'פ by" 'ורי
 היירואו ,('א CN 'עו ,ירייא ע"יע) ארי ןמ לעפא
 ,ב"כ 'טוס .ו"פ מ"ב) 5333 הארוה ומכ 'וריב
 ו'כ T 'קזחי 'גרתבו G'b יר'פ תובא + ג" 'ותירכ
 ,'ד x n^ תלגרומ הבקנ ןושל ילבבב ןכו ,הארוא
 העדומ ןאכמ .ח'פ תבש .היל nm אקד אתיירוא
 אתיירוא תילטנתא :ז'טק םש ,אתיירואל הבר
 אל אנא . . יתירחא אתיירוא תיבהיתיאו השמד
 לע אפסואל אלו יתיתא אתיירוא ןמ תחפמל
 ^G 'ה mano ,השדחה תירב 'ייע) השמד אתיירוא
 :א"ע "שודיק ,לבב ע"ייע iv 'ינעת ,ח"פ "חספ
 :ותארהב 'פ ר"תפא ,ןרשכ אל ןיתנב הרשכ ןיתיירוא
 ןוכל .ארקומ ןוכתיירוא ןותא on] = %] יבר יא
 :ד"מד .ז"פ 'מוי v^ אירוא אדח איהד דכ -- ,'כו
 p'b3 ^w .ב"כד ז"פ bib" 'וריבו :ה"עד 'ליגמ 'ורי
 אתיירוא ןילביימ ןמת םשו qms הר ז ח דכ
 (ןיירוא ע"ייעו) הרות רפס b^ ,אתולג שיר יבג

 ,ל"ירהמל ר"תמע y" 'גרתב הברהו

arya םירקסנאס 'לב airya (דניצ 'לב TN 
 treuergeben חור ןמאנ ^ arjok יולהעפב

 המב 'פב ,לאומש ונמ Arie Dy) לש יוניכ אוהו
 תלכתהד ג'רבו 6ג'נ תבש) אצוי רומחד 'מגב המהב

ani)בתית אל ךוירא לאומשל יול ל"א חיל  
 תלכתה אתלימ אהל יל תשרפמד דע ךעוכא
 לכ 'טגב ןישודיקד ק"פבו .ןבלה תא תבכעמ הניא
 הלרע ןינעל )50 ץראב הייולת הניאש הוצמ

owי"כב ה'כ] קפס ךוירא לאומשל יול  viר"ל  
 ה"יחא] .לוכיא ינאו יל [קספ ס'טב ע"פדב לבא
 י"שר וקחדנ הז יוניכ ןינעבש עדו iy 'ילוחב ה"כו
 מ"עבו ב"שלפהב ואבוה 57 םישרפמו תופסותו
 הראשנ ר"יש (ni תבושת co ,ש'ע ו'צק דצ
 ךוירא יוניכש ילצא קפס ps לבא .כ'חמב לעמ
 א כיר א יוניכו יאניחרי לאומש לצא
 םבצמו םדמעמ םסוחיי ינדא לע ,בר אוה ,אנא
 ובכש עבטה םייסרפ לש השדח הכלממ תמועל
 (ןוטמיטא ע"ייעו ןכטרא 'עו אשוגמא ע"ייע) יתרכזה

 םייסופ תכלממ הדסוה ןמזב vn ברו לאומשש .

 'ר לצ
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 'פדב m» imb ז'עב ה'כו "s רב w^ 'פדב | ךורא 'למ הלמה ןירתפ םה (Do הארנו יאנג
 ש"מל היאר הזו ירא רב N^ ת'האבו ,ד"י 'גינחב
 יקיעש ^b אכהל וניתאד אתשה ןכא ;אירא 'עב
 הרות ןב 'ולכ ןיירוא רב ומכ אוהו :אירוא רב 'יגה
 לעש yu .ג'נ 'וחנמלו .ב'ס 'יטיגל י"שריפ ןכו
 נ"ר bi" ר"יש 'ייעו םולכ b^ אל אירוא רב
 אירוא רב םעט ךהמ שרפל הצרש ^ yn" ג'כ דצ
 ומכ win אירואש הזל ךרצנ אל ד"פלו ברעמ רב
 חרכוה אל הז רובעבש רשפאו ,ע"יע איירוא
 איה העודי הלמש אירוא רב אוה המ שרפל י"שרל
 תחת אירוא ל"צש הזב לבא .ןיירוא תלמ כ"אשמ
 י"כב n ר"יש 'גה ירבד םינכ .ב"י 'כרבב ןאירוא
 ד"רהו .איבנמ ףידע םכחו יתבתכש ומכ 'מ
 רב p^ (טיסר 79( ף"זרהמ לש y'b3 םייהנעפפא
 םימי ןכש וא בשי אוהש b^ ןיירוא רבו ,אירוא
 אתפרח בגאו !7D" סרפ ץרא איה ןאָריִאב םיבר
 פ"שב םיארקנ עודמ אבוט הב יל השקו :.אתשבשמ
 ןכו ma» mas המכ אלהו םיארומא 'ג קר הככ
 3! הארוה אסכב לבב ץראב DU ובשי .םימלש
 בר ,בר רב אייח ,ל"בירד הירב ףסוי בר םה) הלא
 םירחא תמועל ןתלעמ המ (ח"בב הברד הירב קחצי
 ידימ השק אל ירא ןב ישוריפכ םא לבא ,םתלוז
 רוד לש ומורב םידמוע ויה ח"בברו ברו ל"בירש
 (אירא ע"ייע) יראה ינב םהינב וארקנ ןכל דומלתה
 ןב יראו .ארמח רב ארמח היה םהמ דחא לכש
 רב היה םהמ דחא לכש ^b ינש b5^ וא ירא
 .'וחנמב ס"שד אנשילכ ןהבא רבו (ןיירוא) אירוא
 םגו ^G2 ישודיק .אירואב SD" אכיא ןינעב םגו
 6דיכ ועונש איריואמ ל"צו אירואמ ישא בר ןינעב
 אירוא ע"ייע טפשמב וירבד ל"נה 'כחה לכלכ אל

 .איריוא 'עו

 Badediener) ןיריילא ע"ייע רייִלּוא =) רייִרּוא *
 ןלבה םוקמ ry ד"יד ד"פר 32 ^«

peu oy"רוכמ וניא ריירואה םוקמו רוכמ )€ . 
 ןוכנ רתוי 'ימטיז 'פדבו ןירורואה תיב םש ץובקהו
 ןיריילואה ומכ'יפןיריירואהל'צו ןירירוא ה תיב
 ןיראידוא ז"מ ,ז"פ 'ורהטו y" ,תופלחתמ 'לו 'רו
 ר"ל הלמהש "גה םייקל ל"י.וא ems ל'צ

^B (der sich mit Salben beschüftigt) odorarius 

 ,ץחרמה ךרוצל םיקורמתב קסועש ימ

 My ND2TTN ל"צו פ'ט sy ק"ב אתכרוא *

 160000009 — cou cl י"לב) ּוטסּוירָיָא בע

Heiligenkraut |ארקנ רשא אוהו  

 verbena — herba saera 53! Eisenkraut) כ'ג

 וטסויריא Cro 'אימ (nb לודג ללכ 'פ 'יעיבשד 'ורי

36* 

 ארקנ :מ'נ תבשב םלוא ,ש"ע א ב א 'עב וניברכ
 .א כי ר א הבר הרבג יול |

 וב ירובד יתבחרה (er Engel Urie) לאירּוא *
 rb דצ םידשו םיכאלמ by ירמאמב

 .האלהו

Dy J ms m2 ; Grenze 60% (י"לב ms ^en 

(Grenzscheide s86pux ןוירּותימ 

 םיכאלמה ינש ואביו ר'ב « O9עיגה אלש דע
 .ולש ןוירוא תיבל  ^p.(ןירותמ ע"ייע לובג י"לב

"UND קליב כ'ג "א ןיירוא תיב' ^a [ה"יחא 
 זמר ' Tהזו ןירותימ "יא ו"כפ ר"קיובו  Cpu'יגה

 'עבו הלא תואחסונה יתש ןייצ 'ב ןגפ 'עב וניברו
 שבתשנ ןירותימו ,ןירותימ 'יג קר וניבר איבה ןירתמ

ma ^35ןוירוא  smהלמה .איבהל ול היה  : yi 
 ןוירואתרב סורגל ז'מיר לש ןוקיתו .ןוי רו א תיב
 רועישו אוה ןוכנ יתלב ;Palast הקול =
 'א .ןדא 'עבו Sw pobp 'עו 'ב ןגפ ע"ייע רמאמה

 .[ש"ע הלמח תרזג pays mns הרעשה יתגצה

 אבא א"פר ר'תסא (יטרפה םש) .ןיירּוא ןוירּגא *
 'שודיק ןירוג אבא ומכ אוה ילוא ןיירוא
"b T'bתבש 'ורי  "bןוירוא רב קחצי ד"ע ב"יד  

 ,ג"נד ה"לה 3b 'כופ v^ ,ןוירמ ןב קחצי son ילוא
 pw היה ןוירוגו אירוג יכ רמול ל"נ אטהיר םופל
 יארומא המכ וארקנ הז םשבו 5333 ליגוה
 אמחרב אירוג .אמח ברד הובא אירוג pus לבבבד

 ןיסחוי yr" ,דועו קרופסאמ ןוירוג ןויטסא ןב ןוירוג =
 םילשורי ישנא לש אטבמלו ay ב"כק רצ םלשה

 qma ןב ע"ייע לבא ןוירוא אירוא םשה אדקנ |

 [איירוא ע"יע] wow .אירוא =) PON ,ןיירוא *
(Gesetzlehreביהיד אנמחו ךירב "5 תבש  

 "יסמ"הונמ 'יגיפל ה"כ 'כו יאתילת םעל יאתילת ןירוא
 ת"האב ןכו 'דב ונינפל לבא ןירוא 'יא p י"כבו ח"לר
 ןיירוא רבד הימקמ םוקינ .ב"ס :א"ל "טיג .ןאירוא

amאוה ןיירוא רב יא ,ג'נ "וחנמ . ueרב יא  
 ב"ירגה לש ההגה p" 'כו יאי ןהבא רבו ןיירוא
 'כוס .אוה ןיירוא רב רבג .א"ל תבש .אבא ע"ייעו
 :3^ 'וכרבב ה'כו ,ךל .אמיאו את אירוא רב :ג"מ
 לבא .ןידמוע DAD ג'הבב (mo 'מ s" ^3 'יפל
 איריא רב "א נ'בבו .ןאירוא רב 'וכרבב N^ 'פדב
 'מ י"כב ה"בו .ה'צקד 'כרב ס'ד y^" 'פ "55 ה"כו
 ןושארה ys" .ד"י 'גינחל 'מ י"כב ה'כו םש 'כומ
 תחת ל"צ הלא v5 לש תואחסונה לכב ילוא .םש
 ף"ירו &'b י"כ i^ ןכו אירוא רב 'פונ איריא רב
 םש ונינפל לבא (םש ס'ד 'ייע) .ח"ע 'מויל ש"ארו



 ס"שה 'יפש הממ הזו .תרכזנה ריעה איה ךווא
 רכשכ איה "גה וקיעו רכשב הז דכאו
 רי ויחאב היכו ילו 'ב "53-0

'bvאיהו 6"  D'b3 085088 vy"373  

 התיה התנוכת םגו (ארדנתסא 'עו רכשכ ע"ייע)
 דיגיש ל"י ריפש הז יפלו סירגיט לש יברעמ דצב
 התיה רכשכ לצא תרכזנה תוכירוא םגש וער וילע
 רתי האי זא ונירבד םינכ םאו ,הל ךומסב תחנומ
 רחא "^Y אלב תיכרא ,אתכרא .תכרא 'יגל תאש
 ךרא 'עב וניבר לבא 228 תרבהל הבורקש ף'לא

 .ש"ע תוכירוא כ'ג סרג 'ג

TON =( TNו ע"לב ( geeignet, passendוא  

 והזיאד XD3 (gut, schón 52 פ'לב
 םירשעו האמב ןילפלפ האמ יניולה ovy sr ךשנ
 ה"כו] ןאתא 6רימ יכוס הברעו בלולד ג"רבו .ךיראו
 ןישקשקמ אתיירק ינב [ותאו W^ 'פדבו ,'מ י"כב

 p" .ךירא אל וא TON Gems poss אימרכב
 ושקשקתנש םיתיזה ןתואמ תונהל יל וש כ
 אנל ךירא אל O" 00 aj תיעיבשב
 הילייע «x5 nx€ ןיקילדמ המבד ג'סבו .אזחמל
 ךרוע רמולכ הירשיבא היל qos אק mm ינב יבל
 :ג'ק 'ובותכב ןכו ה"יחא] .ונקתמו cow רשב
 אנכירא י"שריפו יבמד יכשממ אתליגמ אנכיראו
 קופפ מ'בבו 'כופבו םש ןייצ om ןוקי ת 'של
 םעט ה'כו ריפשו בוט ךירא b^ 'כוסו מ'בבו 'רזעמ

 .[תפסונ ףלאו פ"לב ךיר

nox ; S! ע"לב 6116 wiederherstellen) Tu 
Heilung, Ver- מ"לב ןכו c)! עילב = 

  (harrschung der Wundeרשב (ה'ט) םילכד ק"פב

 אל וניבר תנוכ] הנשמה שאר הכורא תולעה ל ידכ
 םדוקש המ לע אלא אקוד הנשמה תלחתה לע

 [רכזנה רמאמל  wbושב וילע ןיאש רבא ונממ
 ,יוארכ  "bרי ךתחנ םא  webילוח תמחמ לגר וא

 רחא רבד וא  ONושב ואשנש יחה רכא לע שי
 ךתחנה רבאב ותומָכ היה ולא יח  mmופוגב קובד

 שרפמו להאבו אשמבו עגמב אמטמ אפרתמ היה
 'מוא י"ר אפיסב  DNופיקהל ידכ דחא םוקמב שי

 ייל יימרי) ייתכדכ הכורא תולעל וב שי ברע טוחב
rp b ןכו ה"יחא] .ךל הכרא הלעא יכ 0^ 

 :א"צ ק'ב .הכורא הלעמ ,ה'כק  "ipnהז :ג'כ
 .[הכורא הלעמ וניא הזו הכורא הלעמ

das Seitenbrett הָכּורָא ; lang, gestreckt sein) "TN 

DN ג"סב (nümlich das làngere] des Bettes 

 םימעפ הכוראב אבש םימעפ +.ה'כ היר) ןיריכמ ןניא

 הסכתמ וניא הוצקב !N2w2 הוצקב אבש

 אבשכו ןמ תוכנית ה"חא] .תועש ב'י אל א

 TON — וטסּוירָיא : דפר

 pros ,ירש ןופרטק ,ירש [יטסורוא ונינפל]
 ןוטסורורדיא ,ירש [ןונימרד'יא 'ינפל] ןורימודור ,ירש
 "יא 'ינפל] ןורימויד ,ריסא [ןוריטורדיא 'יא ונינפל]

 תלשלשמ האופר וטסויריא י"לב p vos^ [ןידמויד
 הנקתו התלעות ינפמ השודק 'מולכ אריא תירקנה
 הז רז b^ ינממ הבגשנ האילפ ה"יחא] ,(אפורה וטסוי

Teוהטמה המעטו יתמשרש י"ל איהש הארנ . 
 לש בשע 'ולכ ויָנְּורָיַא (isoecóvz) ןקתל שי וא
 ע"ייע) 'ט msb ושבתשנ «v תויתואו השודק
 [%000:00ימל0] ןוטרטק 'יפ ;[(ןייבא 'עו םונוהבא

pw den Durchfall befórderndהאופול יללכ  
 [;mit Myrr-Uupswizn ןוטניסרומ b^ ;תלשלשמה

[tensaft angemachter Weinהייטר  nwyםדהמ  ; 

^bהנש ב'ר] ןורימודור  npnרותפל וילעמ לקהל  
 תמאבו Rosenduftóhl = $olouugóóv;  י"למ
 גמירד ס"לב אוהו ןונימרד בוט רתוי חפונה ונינפל
 Absynth] = 4-53 ם"לב darmne $nbnyp 'שלב

 האופול ולא לכו דרוו ןמשב היושע החשמ ןמ
en[ע"יע] ןוטסורורדיא לבא  "bwןמ י"לב  

 "א 'וריבו] םימו שבד םידרוומ יושע הקשמ

 היושע רומ וא אוהו ןורימורדיא ל'צו ןוריטורדיא
Dy0000020050 = םימ תבורעת  Myrrhenwasser 

 080609 = ןישיבח לש שבדו םיממ הקשמ וא
[Quittenhonigםשו ןידמויד  ע"ייע] ןורימוידו  

 pb ושוריפש [Maulbersaft NY] יכ י"העב חיכוא

 םהש ינפמ םירופא שבדו םיתות ץיממ יושע הקשמ
 qno םיברע םיקשמ םה יכ הדבל האופרל אל

 ,(םה םדא לכואו

'Ogyón (Ptol 5, 20. D qv — תּוכירוא * 
südlich von Babylon in der Nühe des 

(Euphr. gelegene Stadtיישארכ ךרא ,^ "51  O^וז  

 'קלי י"כבו תכרא"יא'מ י"כבו .רכשב הז דכאו ,תוכירוא
 'פונה הזו ךרוא 'ב י"כבו תיכרא 'ל י"כב אתכרא
 םישענה םימיהמ דחא םי לע ריע התיהו בוט רתויה
 0090 םיארקנה היבשויו mb ימימ תכשמהמ

Orcheniט 'ד 'רזעב םיארקנה.םה ילואונ ' CN 
 ז"טפס ובארטש) םיבכוכב םיזוחל םימסרופמ ויה
 הז pue onm (ו'כ ^ סואינילפ ; ר"ערתת דצ
 דצ ב'ח 'א (qu תוינומדק רעללימנעזארב האר
 םישרשה רצואב מ"ע טשריפ Ty "p א"סק ,ה"כ

ownתעד הרתסנ  CDס"לב איה תוכירואש רמואש  
 NY27N םיארקנ היבשוי רשא (Edessa) יוהרוא

nymלע 410008 ריע איהש  םירמואש ימ  mm 
 לבבבו אנאיזוז םוחתב cvy התיה איהו יסירניטה

"yו"כ ו  .ג"כ סונאיממא ; ,'ג 0 "מילתפ  

 וא תוכירואש דעפ יל שי לבא .ךוירא ע"ייעו
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 ןיכמוס הרבשנש הרוק [oW ברא [ךועב ל'צ]
 םדא לאוש 'פב הטמה תכוראב וא לספסב התוא
 תיתימאה 'יגה ה"כש יתחכוה 338 'עבו] 6 א'נק תבש)

 b" .ג'מ תבשל י"שרו .ש"ע ששג 'עמ הארנ ןכו
 םידב limons צ"'לב b^ .ש"נומיל הטמה תוכורא

mewש"וונגיל תחת ס"ט ילוא וא הלגע לש  
^b ligneuxארקנ הטמה תכוראמ ךפיהו .םיצע  

 הטמה בחורל רשא ףדה אוהו (ז'ט :ויט יכו הרצק
 .[היתולגרמו היתושארמ דצל

Yn ERNןמ לעפא) ךירוא =  Tusעו .עילב  
vid Sn ס"לב 881120 , verweilen 

 ,'ד הימריל 'גרתה ^ cשמשה םדיו 'גות  "nיי"
 ^ 0לחיו ;אשמש ךירואו  0 on me mpךירואו

 אוה ה"יחא] .(דוע  byesע"לב ה"כו ךרא שרושמ
 ןיכרוא ד"ע ג'מד ו"פ 'מוי 'וריב "א ןכו ,רָּתַּכ םעטב

 (םימעפ 'ב) רחבצ  ^b'יא טארק 'דבו) ריעז רתכ
 .(דחבצ ס"טב  "v.ז'נד א"פ ה'ר  mmnלכ הכרומ

JUDI ג'פ "נעת Cv ןיכרומ ןווה :םשו .אתש. 
 וכילמי אמש ןתמה 'יפ .םילשהל וכלמי אמש ךירוא
 'וריב ןייועי ירמגל תינעתה םילשהל  רוביצה בור

 "רדנ  me.א"לה  "vאפליאו :א'פד ב"פ ק'מ
 וניכחו .ךל אכרומ « sn C8 502םשהו ןיכירומו

 טיל ילהת) יתלחות  ^n (nהנתמה םלוכ .תוכירוא
 ךיראמ ןיתממה יכ ( new.הוקש המ אבי יתמ

 שרשמו  nbnתּוכיִרָא א :הלאה תומשה ופעתסנ
 תוכירא אמגודל « n:ט"ל ישודיק  ^vב"פ 'גינח

 ר"ב :ז"עד  T'Db(עיפ ר"כ) םינפ תוכירא ,ב"פ ר"בד
 ,תירחא בוט 'ספ ר"להק לאומש ךיראהש הכירא

  Gאנוט יכ אנוט :מ'ק תבש (פ"לב ה'כו) אָכְרּוא
 אליממ אכיראו אשיכ אכירא םשו .אליממ אכרואו

Lünge der) הָּכְרַא C.N (ש כ ע"ייע 'יתימא 'יג ןכ 

  (Zeit, Frist,ד"יפ .ר"מב .3^  ,'ז  ;ד"כ | ,'ד "נדב
  qmןָּכְרַא ('ד ונטמו .ןהמ ערפ ףוסבלו הכרא םהל

Ub וכרב יאדמ  רתוי םירבדב ךיראמ אוהש' ^b 
 'פ חלשב 'תליכמ  yonב"משת זמר ךתלעהב 'קלי

 מ'הונמבו  w/p ^Dםולכ ל"א הז אוה ןכרא המכ
on? אוה ןכרא םולכ "א 'מ י"כבו 'כו רתוי ךיראמ 

 ךפיהב ןכו 'כו « nb5 bw psp neןוצק
  mur cnp sונינפלו םש מ"הונמב  ^wםולכ

 .['כו רצקמ

TUNותלוז תובית םע תובכרהב קר וב ןישמתשנ)  
 ט"לפ ר'בב (מצ . . ש"אלבו 90+ י"לב ומכ

 אצומ התאש מ'כ יול ר"א םדקמ םעסנב יהיו (חיל)
 [Rüuberhauptmann סיִטְסיִליִכְרַא היתש הליכא

[&gy verásונינפל לבא עטרק 'עב ה"כו] עטרקמ  
 לא ונדמליִבו .[גוטקמ ןטשה "יא 'קליו ר'בב

yep 593 

 :ח"נד ב"פ ה"ר 'וריב b^ ןכו ה'רב "יל ארימג דע
"onn posי"כב ^5 ןכו ,ב'סתת זמר ד"ק  p'w 

prדוע  Us viז"יפ שדחה 'דיק 'לה 'קזחה דיו  
 רצק וא ךורא ךרדב הרצקבו הכוראב "פו ,ד"כלה
 ,הכוראב ול אב TY ו"מד ב'פ 'וירוה 'וריב ה'כו
 :דוי ידוד 'פ ר"שהשמו ג'ע "sm ב'פ 'ןכרב :'ורָי
 רדסד ג'וב .[תורצקו תוכורא cnp לייטמ היה
 י"כב] הכוראל תיעיבש תיעיבש יאמ CU תוינעת
 ה"ד ra" 'פד י"שרבו תוכיראל 'יגה םהרדובאבו 'מ
 לארשי לאוגל תיעיבש 'יפ .[תוכוראל "יא "יעיבש
 'סותה אבי אלו הרשע הנמשמ איהו הכורא איהש
 'ורי 'וכרבד ק"פסבו .[י"שריפ ןכו] השש אלא
 לארשי לאוגב ךיראהל ךירצ ינת (גיע גיד nén איפ)
 ןכו] ךיראמ ww ףיסומ אוהש ששב אה תינעתב
 .[י"שריפ Hy .'ח 'בותכ י תכיר א ^n ש "פה
 הבושד אתקיספב םיעשרלו םיקידצל םיפא ךרא

copתוחילסו  Crop?ןכ ה"יזחא]  ^Wר"פדב קר  
 ללוכה nn" יניעמ כ"ג םלענ הז רובעבו ורזיפ 'דבו
 פ'ג ץנוצ ל"טיר 'חה היל cow אל זר לכ רשא
 רעבאב ש"ומ םלענ «o 'הו 'א 'ועה ד'ר דצ
 'וריעב :הז קוספ לע םישורדה ךל אה .םש 'קיספב
 ךוא אלא היל יעבימ ףא TN םיפא ךרא "יא ב"כ
 פ'א י"כבו .םיעשרל םיפא ךרא םיקידצל םיפא
 םיפא TN ףא Tw ביתכ אלו םיפא ךרא "גה
 ,'נ ק"בב ה"כו וניבר ism םיעשרלו  םיקידצל
 א"א "א .א"יק 'רהנסבו .ט"צש זמר אשת יכ 'קליבו
 bn'& ב'פ 'ינעת 'וריבו yeso ףא ל"א םיקידצל
 םיפא TW אלא ןאכ ביתכ ןיא ףא TR :ה'סד
 םיעשרה םע וחור ךיראמו םיקידצה םע וחור ךיראמ
 ןאכ ביתכ ןיא ףא ךרא םש 'בוש 'קיספב הז ןיעכו
 םהמ הבוגו םיקידצה op mm ךיראמ א"א אלא
 לאוי 'קליב אבוהש ומכ ל'צו עיטק אוהו .טועימ
 ןאכ ביתכ ןיא ףא ךרא 'קיספה םשב ה'לקת זמר
 םיעשרה םעו םיקידצה םע וחור ךיראמ א'א אלא
 'תקיספבו 'כו םהמ הבוגו םיקידצה םע וחור ךיראמ
 'דהנפ דוע 'ייעו א'א רמאמ לע שורדל הברה םש

NDג'צ 'מזמ ט"ושמו א'עס , ovvציב ' yeט"לה  
"mחלש 'קליו ,חלשב 'תליכמ ,ב"לה ה"פ "ילקש  

 'גל םימי 'ז 'פב תוכירוא וז ךרא -- .[ד'משת זמר
 פ'דשבו UB "um" ר"פדב [m <" 59 תכשללד
 ש"ע תוכירוא 'עב דחוימ ךרע ול יתעבק רבכו רפח
 תּוכירּוא הלמה ןכו תוכירא 'שלמ T8 רתפ וגיברו
 :'ה ,ג"צ ;ז"ט ,א"צ םילהת 'גרתב (אתוכירא ס"לב)

mb "yw"לש תוכורא --.['ו ,א"ל "מרי ;א"  
 Gro "ep רוע ילכ py ילכ 'פב 'ילכב ןימותחנ
 [עשוהי 'ר [ba (הדוהי 'ר) דיעה 'פב תוידעבו
 (ןינעב) en ma' הלעמל ונשריפ רככו ,00 ,זיפ)



 3b ww^ ןכ ה"יחא] .םיחבטה רש ןירופילוכרא
 יא ר"ב ,ד"ל י"כבו ,'ציניוו 'זיפו ר"פד ו"ו י"כ
 ןדפיל ןכוא 'תקיספל 'פסקא י"כבו ןידופילוכרא
 'קיספלי רעבאב 'שר ys" ןוליפלוברא 'מרכ י'כבו

ovהלמה ןורתפ לבא ונלש 735 ןוכנ לע ןקיתש  
 b'3 דצ נ'ר 'רלותבו 'טסקובב ה"כו סוס
 ד'עפלו .םיינוי לש מ"עב אצמנ וניא ,'כ הרעה
 יחקול לש שאר המעטו ונמשרש יינוי non איה
 uw n^» boy םינקז y וקיתעה ןכו ללשו חוקלמ

a(ז"כ :טימ יישארב) ללש סליקע קיתעה ןכו 0«  

 הפי הלעיש ידכו רפול ע'ייעו 0^ 25 בוי ללושו
 5" ילא םי'ח בט ה רש :וניבו לש שוריפ
 .pyuidyugo& י"ל sm ןירוכמוכרא un 'קיעש
 זיל יישארב) ם י ח ב ט ר ש םינקז 'ע וקיתעה הזבו

 ,יח í4M3 275( םיחבט ברו ^G .'י ,א"מ ;יא ,טיל ,הייל

 והיתתמ ןב יייעו יה .יב SW ,ימ ;יט ,טיל יימרי ;איי .יי

 ןירופילוכרא ^31 םייקל ^b דועו ,('ג ^ ^ "נומדק
 ןירופי תביתמו וכרא תביתמ תבכרומ הלמ איהש

^b 50000רמוש  peiןירופיל תביתב 'להו ךלמה  
 ודימעיש םידיקפה שאר ןירפילוכרא היהתו פחיה יל
 » . ךלהל וקיתעה apr 'עו .תוכלמ ינורה טפשמב
 םינפ לכ «by igo C היל בוי שט פ ש מ ב

 םידיקפ לש שאר ינמתיא ןועמש ר"ב א'רש הארנ
 רופס םע םיכסמ הזו .גרהל םיאצויש םיבנג יספות
 יבנג D'bn אקו ש"רב א"'ול הויתא :ג'פ מ"בב
 הת א יתמ דע ןיי ןב ץמוח ק'ביר היל חלש
 "יעו 'כ  הגירהל וניהלא לש ומע ופומ
 jam ע"ייעו וז העשו ה"ד :ר'פ Dv י'שר
 ש"מ 'וריבו תרחא אחסונ ךורעה לעב ינפל התיהש
 רמאמ DO רסחו הזה רופסה הנתשנ ד"ע 3^ ג"פ

 .ש"רב ^N לש ודוככב וסחש ינפמ ילוא םלש
 ידיקפ jb דחא היה ש"רב ow לש vis יבא סגו
 ילב) רמאש .ב"יק 'יחספמ הארנ הזו 'ימור תוכלמ
 התא DK ,ע"רל יחוי ןב ש"ר (אתוחידב T לע קפס
 ךופומואבא יחויל ומוא ינא (הרות)ינדמלמ
 הז רמאמ לכ גלד ל"מרו .הזב ידו ,תוכלמל
 ןירופילוכרא mr הלמ לש תעירי ןורסחמ א תקיספ לש
 (ויע) r'yp ר'בב .[םש נ"ר 'דלותב ר'יש 'גה "ייע
 םּוטְנּוכְרַא הינידבענ ריתע ןלפ דואמ בקעי איייו
 +[ \+ס]וסמ "ל 07% "לב אטנּוכרא ס"לב]

 (ודצ 'פ ה'כו pos 'פ) ופאב ביעי הכיא 'ליגמבו
 ל"או םלשוריב אתולצל קפנ רתיב ןמ שנ רב הוה
 סוטנוכרא תדבעתמ יעב תאד ךלע ןניעמשר ןונכ
 ה"כ [nns 'כו סיטוולב וא [סננוכרא ס"טב ר"כבו]
 טוילב 'עב וניבר סרג ןכו סיטוילב ומכ אוהו ו"ו י"כב
 ל'צו םיטובלוב סרג ג'נ י"כו ו"עפ vas vov ,ש"ע
 Xp ר'דב ה"כו םיטבלוב 'יגה ר'פדו ,םיטובלוב

 ְרא ופר

 מ"כב יו ל ר"א «O5 ^mn ב או מ ת א רצ ת
 םיטפיליכוא היתשו הליכא אצומ התאש
 bn] ע"פדבו ו'ו י"כב ה'כו ר"פדב ה'כ] ע ט רק מ
 ,ב"הו Y "53 ה"כ] הָנָשִמ אוהש ערה רצי הז
 באומו ןומע דציכ תוירבה תא [הנשמ ס"טב ע"פדבו

wyי"לב ילוטסא אוה] םילטסיא  cví)aתבצמ  
 ,'כו [פילטסיא שובישב ע"פדבו ,ליעל ע"ייע ןבא
 (יפוקרפ ע"ייע רמאמה (sb) m ט"מפ ר'בבו

snםיטסיליכראל :וילא  "mewירבו .ךלמב " 
 ,ךודב ןשיש סיטסיליבראל 05(. ו"עפ בקעי חלשיו
 'בל תועטב דרפנ Dx םיכרד תשרפב "יא "נפל]
 םיטסיליכראל :ודבל בקעי רתויו eo ח"עפבו .[תובית
 הזלו ןאצ הזל :םש ר"במ ומילשהל שיו] ול המדנ
 ילש תא רבעה ל"א [םילמג הזלו םילמג הזל ןאצ
 לש רש [סיטסיליכרא] b^ .ךלש תא רבעא ינאו
 'פ ר"שהשב ny הלמה 'אצמנו ה"יחא] .םיטסיל

cBששוגתמ היהש סיטסיליכראל :תאז  Dyונב  
 ןיסוטסליכרא w^ ה"נר חלשב (pou .ךלמ לש
 ייח ויהיו שירב «'OC 55531333 .['ב T8" ע"ייע

 םויה ותוא ביתכ בשי קחצי ר"א בשי ןרפעו הרש
 [-obers 00090 78/6  םּוגיטַרְטְסיִכְרַא והונימ

ter Heerführerסוגיטרטסא "יא א"לפס ר"מש 'דמבו  
 רבדמ ןיבז בר שנ רב אהי אלד ,[יגיטרטסא ע"ייע
 ןיארקנ םירש [ירש] י"ל .םירשה רש b^ ריעז שנ
 Oberhaupt der 00/6 65076 ]ןוגיטרְמס ןּוכרא

^b Feldherrenםינקז 'עו אבצ ירש לש שאר  
 עשוהי .ב"ל .ב"כ ,א"כ 'ישארב אבצ רש ןכ וקיתעה
 א"י ,'ח 'אינד D ,ב"י 'א לאומש ;ו"ט .ד" ,'ה
 ונדמליבו .('ט ^s ,'ו "נומדק לע והיתתמ ןב "יעו
 'קליב אבוהו :א"נרד אשנ 'פ 'וחנתב) הטוס 'פ

^ovז"מרר  vb» mvסוקידטק ע"ייעו ט"פר ) 
DNלשמ (דיכ יגיכ יטרי) 'גו םירתסמב שיא רתסי  

 -Bau 00/6996 י"לבו ם"לב ה"כו] ןוטקטיכראל
[meisterתורעמ ןיליחמ הכותב הנבו הנידמ השעש  

 [y" תונּוטיק השעש pow "פ 'כו תוינוטטמו
 p'53 =רדח 'ירוסו י"לב אוהו 'ז ןטק 'עו ג"פ ר"בד
 ה"נכו הייחא] .םירדחו xoccóv] = י"לבו אנוטיק
 הנידמה תא הנבש סוטקיטיכואל "v5 b ר'ב
 'וריבו ןוטיקיכרא פ"טב ט"פר רמבו .לכרדא ע"ייעו
 y" וניבר ^3« ןנטקטיכרא ןיינב .ג"יד ט'פ 'וכרב
 (nor שָרִח תלמ ןכ וקיתעה םינקז 'עו qew 'עב
 ;'ד א"ל ew" לעפה ונממו ('ב י'ג yen ars ,חיל
 6א' הערפ חלשב יהיוד 'תקיפפב ..[ב'ל ,ה"ל
 ןורופילוכרא ינמתיא ןועמש vu now יבו
 Hüscher eig. Haupt der 00/0700 י"לב)

(Ergreifung, Erbeutungווהד אשניא ינב ליטק  

  omm.ל"צ]  sees "woייפ .ןיליטק (ןי ב יי ח '



281 

 ןוומושב nma התנוכתו 'ג ̂ ,'ח םש דועו ב"י
nmmןכו ר צ ב מ  mtןיכועמ  ybהוצק  

 לש הרטסק "יא .א'כק תבשבו ירופיצ לש הנשיה
^b "ewר"לב  castraרצק ע"יע רצבמ  ". 

 mb .'ז ,'א 'יאנומשחה רפסב תארקנ הש דחו
 '4%₪064 'ה .'ח ,ב"י והיתתמ ןב לש "ינומדקבו 'מ

nmmאידאטש 'ל  pumתיבמ  qnתרכזנו  "ma 
 ,(הררשו תודיגנ י"לב UR ^b" ב'א) rb] ,ו"ט

 ולא :ךלוה רוד Cb ר"להק שיר 'מגודל הייחא]
 ב'פ ר'ד .יכראה qb ןיטמשנ ולאו יכראל ןיסנכנ

yonיכראב היהש סוכרפיא :םשו .עשוהיל יכרא  
 ותרומת w^ ג"יתת rem ןנחתאו 'קליבו ,ולש
 השמ :םשו ,ולש א י ס ו כ ר פ א ב היהש תוכרפיא
 :ךלמילא תמיו 'פ ר'תור .ולש יכראב mme םימי לכ
 תוכלמ עיגה .'ל תבשבו) תקחוד ךנב לש יכרא
 הז paye ילואו .ןה תויכרא תויַכְרַא םשו ,(ךנב המלש
 םיטסיליכראו .[םילשומל p^ םיִיִכְרַאל הלעמו םתוח
 ,אבצ רשו שאר סוגיטרטסיכרא ;םירדושה שאר
 ןוכראו פוטנוכרא ;"ינמואהו םינובה שאר ןוטקטיכרא
 םירשה דעו םוקמ ושוריפ ןויכראו יכרא לבא ;רש

 ,(ריעה יבתכ םירמשנ םשו םיטפושהו

 gylavooc& י"ל ןמ D'b3 ה'כ) סּורְמַאיִבְרַא רק
(Hauptarzt, erster Arztר"מש  

 p" סורטאיכרא ]20 לשמ (O55 45 לפפ 'שרפ
 פוטאיכרא'יא 'יפופדבו היחא] .(םיאפורה שאר י"לב
 אוה םגו npn" ךירצ 'פדב,, 'זנול יד ם"רהמ בתכו
 םלואו פוקרדמס 'עב ב"ר סרג ןכו b' רחא 'רב סרג
 אוהו סוקדרמס סופדה 'יג בוט רתויו ןוכנ יתלב הז
 לעבו לתהמ שיא Gaukler 690000068 י"לב

 .[חמרמ

gy = nfang-Einleitung-nne) אָביִרַא * 

 " ^bnn "b vwהל דבע סחנפ בו
 ארקמל השע 'יפ 'כו ןנובתא םינקזמ חתפ אכירא
 .הלמהו שורד לש תוחיתפה לכ ךודכ החיתפ
 תחת סרג bnn^ שיר 'קליבו ;הלחתהו שאר 'יפ י"ל
 ילואו o = םינקזמ nnb סחנפ 'ר 'רדמה םשב הז
 תכירעו ןוקית רמולכ y^p ךירא ןושלמ אכירא

Om" 

Schlüsselkrümmung, Sehlüsselbard; von)1313*N 

  ( Knieילכ [קרפב] םילכב ד"פ
 לש חתפמ YD) דייפ) ןרועיש איה המכ תוכתמ
 ןניסרגדכ,, b^ הבוכרא ךותמ רבשנש הבוכרא

Ab nna)ןריבעד יבר יבד אתזוזמ (ארוותסא עיייע  

 אלא יומגל לטומה רגנכ הל שופמו רגנ ןימכ
 ,ארוותסא 'עב ג'הר 'יפב ומכ ,ל"צ] (אריותסיאכ)
 אימ דד םדאד אערכו אקש יכ [אווותסאיכ

"NN - ךְרא 

 הדבעתמ יעב .ט'סד ד'פ 'ינעת m ןיטיבלב
 ג'רב .[סטובלוב 'ע my "y סטובלובו סטנוכרא =

 בותכ הוהד ארטש אוהה 6: ריפק ביב) םושפ טנד
 הנש וז המוא לש אגהנמ ןכרא ןלפ תנשב היב

 יתש 'דמליבו .ןכרא ול pmp ךלמ לש הנושאר \
 )872 375 ,יירבד) םעישאר אתיו("ל 20302( ףסכ תרצצהח
 םיפנרפל רכש לטונו אב אוה הרובח הרובח לכ םעש
 בידנ תיב היא .ןמצע ינפב םינוכראלו ןמצע ינפב
 ה"כו ה"יחא] אנּוכרא m3 ןאה 'גרת (ח'כ איכ בויא)
 קדבי :םש ב"בו ,Fürst, Archon 0 יילבו ס"לב

 ,ט"ד ה"פ 'וכרב 'ורי .היתונכראב ןכרא דמע יתמיא
 ז"לה me האיפ ̂ .הימקמ היל op אלו אנוכרא דבע
 n'i א"לה ח"פ by ^v" .ןינוכרא םיקמ .א"כד
 יתרמא 'פ ר"שהשו Dus ל"צו סינכרוא ר"ע

 'גרתב םג ץובקה ןושארה ןפואבו תונוכְרַא :הלעא |
 איי ,איי ב a חיל mo j^ ,D'5 בויא יגרת) ןינוכרא

 'תקיספב אבוה .ז"כ) רוכזד אתקיספב ,[('ג ייד שיהש
 :נ"לשד 'ט b" אצת mna 2^ ^D ב"יפ יתבר
 'ר ךרדב ךרק רשא (ח"לקתת זמר אצת quo 'קלי
 תיבל.דרי קלמע השע המ יאדו ךארק רמא אימחנ
 90 b3" ,ןואיכרא = יִכְרַא תיִב פ"לב] ןויכרא

Archiv |תיב אלב םנו  : ^vםתוח :א"פד כ"פ ק"מ  
 yp אוהש רשפאו prev = םייִכְרַאְל הלעמו
 א"פ שיר ר"תסא .— 'עה mo "p יִכְרַא דיחימ
 ה'כו ו"ו י"כב w^ ןויכרא "יגהו 'כו רדגד ןויכרא אדה
 א"י ,'ג "ירבדל 'א mv 'גותב ה"כו sun 'וחנתב
 'קיספבו .אצת | 'קליב ה"כו | ןווכרא ע"פדבו
 לש [(םש רעבאב ש"ו "יע) ןומרא ם"טב

pubןוהיפומוט 'חנתב ומכ ל"צ] ןהיסומיט לטנו  
Liste, Register, tóuogםיטבש לש [סמט ע"ייע  

mmeויט ישוהי) רפס תירק .םהילע קוקח ןמש . vb 
 ס"לב] "208 mp 'גרת ^QG^.Ww ,'א יטפוש ;ז"ט

 Spitzen der Behürde, Magistrat 60/0 "לב יכרא

 רפס לש הקתעהו ןויכרא תיב ומכ ןאכ אוה ילואו
 ט"ב ז"מיר y nó vis Bion" י"לב ארקנ ןכו
 ןיסחוי ^  'פב .[ש"מו 'ב ריבד "y צ'ק ב'ח
 ירופיצ לש הנשי יכראב םותח (ה'מ cb  ישודיק)
 הנשיה יכרעב דע םותח 'יא תוינשמבו 'נשמב]
 וניבר 'יגכ לבא p" רסח 'נשמב 'וויבו
 לש תואכרע "פ .[;"פ ר'בדמב'יא שממ
 ויעב עובקה ד"יבב םותח היהש ימ w"b .לארשי
 םא יכ ןייד ימקומ אלד ירופצב אוהו הנשי המשש

ensןיעכ ירופצבש ריע הנשי  yהדוהיבש השדח  
 Trpo" י"שריפ ןכו ה"יחא] ,(.ט'ג) ןיבוריע 'כסמב

vy ovג"י 'ב ה"דב הרכזנ הנשי , p^הנשא אל)  
are wmוהיתתמ ןב יפלו (הנשא עיייעו גימ 5  

nn"ד"י יינומדקה 'ייע אשעהמ 1569 רפכ , YO 



zuerst ist 2 |ןותחתה טיט ונייהו חש גפ  

 השוע וניא המלו .[עקרקה תא הנושאר עיגמה
 אוהש דומעל לוכי היה אלש ? תחא תבב ןתשלש
 ר"פדו ו'ו י"כב ה"כ] ארזיחד ינק ,םינבא אלב טיט
 איבה S sm 'עב וניברו אזריחד ד"ל י"כב לבא

^neש"ע תואחסונה ]. ^bעקרקב ןיצעונש תודתי  
 .םיצוק רדג םתוביבס רודגל

 ינוירב שיר ומכ Erzplagegeister D'2113 יִכְרַא
 ,איקטקטא םיייעו יגוירב ע'ייע a3 'יטינ

 6 י"לב archijudex ר"לב) יקידיִכְרַא ₪2

(Gerichtsvorsitzender, Oberrichter 

 םודס רעשב בשי טולו 'פ ר'ב ? C'sביתכ בשי
 קדי 'עב ךורעה "יג וז יקידיכרא והונימ םויה ותוא
 י"לב הלמ 'יפו .['קידוי יכרא 'יגה םשו יקדי ל"צ]
 תצקבו ,יקדוי יכרא 'ירמוא רילבו ,םיטפושה שאר

Oberrichter &gy v«ovz ic] םיטירקיכרא בותכ 'ואחסונ 

 הלמ איהו [וניבר 'יג ןכ יכ ,'ב םיטרק ע"ייע «3^
 .םיניידה יכרא בותכ 'ואחסונ תצקבו ,דחא לכהו

 .[ונלש 'יסופדב בותכ הנורחא 'יגכו]

 '\ ;ץ\ש06 המשש ריע איה 27m וניבר («ny לָּכְרַא
 ^p ;'א .ג"י ^q 'נומדקה לע והיתתמ ןב)

 .'מ ג" סואינילפ y) Archelais ר"לבו ('ב .'ב
c6שחנהו ר'בב (ע"ייע לברא 'יגה רקיע ד'עפלו  

 ילכ לבא ^n) :יא רילהק ידמב היכו ט"יפ) םורע היה

 י"כ לש x^ רקיע ה"כ ה"יחא] םיילכואה ןתשפ
 לברא מ ןיילכראה .w v5^ י"כבו ,ג"גו ב"ה
 Ub לבא .ל ב ו א מ ןיילכראה ע"פדב שבתשנו
 ר"בב םירפסה 'ינ הארש אוה בתוכ והזיא ןוקיתש
 mam ל ב רא מ ןיאבה ce ר"להקבו םיילבראה
 ופונ ןאכ Di יכו ,'א «Y י"כו .םינפל אבו ךכ
 y3' ונחכוהכ תיתימא on^ וז  תמאכו םיילבראה
 הארנכ ף"כב סרג קפס :ילב וניבר לבא לברא
 [. . כרא גופ תחת הלמה ךרענש תויתואה רדסמ
 ןתשפ ילכ א"ס .וימד ןהמו ןהמ דחא mb" םא
 ,לכראמ (ר"להקב ומכ ל"צ לבואמ) ןיאבה ןיסגה

^bםידגב  qme cupלוזב . zw)ןדיד תואחסונב  
 ריע התיה יכ ה"עב «py ןידהש (i לבראמ בותכ
 כ"ו ה"יחא] .(פואלכוא םש לע לכרא תארקנ

sהתיה םגו 'עה תליחתב יתמשרש ריעה לע  
 ,'ה'ימילתפ 'ייע הז םשב איצראפפאקב תרחא ריע
 יינל שי הריתי הלעמ תאז לכב 'ו ,'ה 'ואינילפ ;'ו

 .[וניבר לש spo ny yy לברא

 yp .אקיטסלוכסא ל'צו ס"ט איקטסלוכרא *
 .אקיטסלוקסא 'עו

 איקטסלוכרא — הָכּוּכְרַא

 | טיטה
 | ע"לב אוה ארכובו .ןותחתה אוה ותנוכת ןינעל לבא

 חפר

 הינימו ףייכ הינימר הפופכןיונל
 קושה ny הבוכראב לפכתמש חתפמ jn ףיק ז
 קתעוה m לכ ה"יחא] ."הבוכוא לש חתפמ ומש

DW דצ ג'הרל ה"טדס 'יפמ תואב  ^ unדוע  
'Yגםג '-. potaה בוכרא ןמ (י'ה לאיגד ייע) הלמה  

7e $5 .—À y'55םייכרב  cn»אבוכרא  
 ,אלעיד הבוכרא .ו"ע "ילוח ,שארה םע תרכמנה
 [הנוכרא ל"צ] (אביבא) .ד"ע ז"לד ג"פר 'ירדנ 'ורי
 pne me» my o5 vi ארקנ םגו אליפד
 םיאלכ ונרמאש המ הזו תוטשפתמה ןפגה תוראפמ
 der Sehóssling einer ןפגבש אבוכראה א יג

.CNeinrebe, den man einsetztא"פ 'ליגמ 'ורי  

 p תפיפכ b^ ד"מל bw ותבוכרא ג'ע א'עד
 ,'כו .ויתובכרא 'ב לע ויליצא 'ב ,'ל לש ןותחת

 תאש רתיב הז רמאמ רואיב בחור y" :'ל הדנ
 ף'זרהמ לש ע"מב ןאמעדיג ם"רהמ [nom .ברהמ

 ,[א"פק ,ה"כח ץטערגו

 5  ע'לב בכר לעפמ רזגנ cro אָתְבַּבְרא
aufsetzen, anfügenטיט םשה כ"או  

 der An-Aufsatz, d.i. die הנושאר הלעמל םשוה

(oberste Lehmschichteמ"כ) לבקמהד .ג"רב  (xp 
 לש ייתימא 'יג ה"כ] אתפט ארכוב «np בר רמא
 יעבו ש"ע אתפמ יעב ה"כו מ"בב ה'כו ג'ג י"כ
 אספוט ס"טב ןאכ ע"פדבו NDDDN, 'יגה .ארכב
 וריבחמ .הובג רתוי wmm לכ Sb  ארקנ ע'לבו
 אתבכראו [ףפט ע"ייעו רבד לש ןוילע Sub וא
 תושעל pam ויה b^ .תיבה לעבד ארזיחד ינקו

pou:טיט ןינתונ המוח ןיעכ ןהיתודש תוביבס  
 שביישכלו הדשה ביבס עקוקב המא רועישכ
 שבייש רחאלו תרחא המא רועישכ הילע ןיפיסומ
 ארכוב הל pop הנושאר .תישילש המא ןיפיסומ
 תיעצמא איהש אתפט היינש ;רוכב ןיעכ איהש
 תוקוחמ אלו mum אל «Cn Uo ןניסרגדכ
 "m» xai ommo a י"כב ה'כ] תופופמ אלא
 תישילש ;[תוסופט 'ועטכ ןאכ ע'פדבו :ףפט 'עב

 הז «py ה'יחא] .ן ל וכ ל ע אי ה ש אתבכרא
 תופסותהו ארכוב ה"ד 'פסות 'ייעו מ"בל י"שריפ
 ח'ר אבוה רואיב תבחרהב לבא ^m תטיש םש ואיבה
 ד"בארהו יםש מ'טשבו מ'בל א'בטירה ןמ
 לע לפונ ארכוב ןיא יכ רמאו ח"ר b" לע גישמ
 םג השק הז הרואכלו .ש"ע 'וכו ןותחתה רוטה
 ארכוב ותטישל םג יכ ךורעה לעב וניבר 'יפל
 וניבו תאז לכב לבא ןותחתה טיטה לש רוט
 ה נוש אר :ארכוב שרפב הישוקה תאזמ רמשנ
 ירוטב ןושאר ותנוכו "רוכב ןיעכ איהש.
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 ורועישו .התכלב תלשרתמ םא לזוב טחמנו
 םתוא ףייכמ רצנדכובנ היהש יפייכוא ינב ןיארקנש
 DU רשא וילגר תזיחא תיבב b^ ףוכראב םיסוסכ
 ורמא רשא ט"ספ ר"בב שוריפב 'יא ןכו ןהיבנ לע
 ויה םהל םישוע ויה המ «muy יחש ךשפנל
 םיריבעמו (תוצוחב 'יפו תוירטלפב םתוא םיציברמ
 ונאצמ ןכו (למגה רכ ישלמ (b^ םהילע םירכ
 וריזחהו (epum nw) ולטנו ומצע רצנדכובנב
 חסונו (ט"יפ ר"קיו) 'כו וילע בשיו nmm ירע לכב
 'עו ןורחאה רמא 'עב ey ונרמאמב בוט רתוי

 ,יכופא

 יב י"רתב .Yorhaut) 4/5 = 3(! ע"לב) אָלְרַא *
 .הלותב וביאס poss א"ל v5 'ישארב

 ,ירבעב לרע ומכ ע'לב 'יפ וליטקתא poss םשו

horologium | (00ג\0וסש 'ורו י"לב) vanos 

  (Stundenzeiger, Uhrשדוחהד אתקיספב

 « aא"פ ה"ר 'וריו ץ"ק זמר אב 'קליב אבוהו
 י"כב ה"כ] ןינולורוא ול היהש ךלמל לשמ 6: ז"נד

p'53 ר"פדב 'עה תליחתב לבא ר"פדו ב"ה ר"ל ^ 
 ןילוגרא « mןוכנ לע "וויב לבא ,םש 'קליב

 .ולש ןיגולורוא ול רסמ ונב דמעש ןויכו [ןינולרוא
  ^bתועש ןבא 'עב ונשריפ רבכו תועשה ינמיס

CO (י"לב ושוריפ ןכ ב"א 

 .סֶרָא ע"ייע ס"מ םריא *

Aramiüa, Syrien) DIN 1אָתּויָמְרֶא  Aramüerthum 

aramáisch, heidnisch תימרָא (Heidenthum) 

"wüowס"לבו  (Aramüerin, Heidin &'B?Nףוסב  
 Nb ךערזמו רמואה Gn יט 50 יליגמד הנשמ

qnnחיי יקי) .ךלומל ריבעהל  quu Ge»אל  
 ןוכנ :רתוי v1 י"כבו] אתוימראב ארבעאל ןתת
 p^ .[תימרא המוא וא השא "פ א תיימר א ב

 םערז ןיויבעטש העודי המואב ךערזמ qnn אל
 ריבעהל םרוג התאש םיימ וא ןוגכ ךלומל
 תומואה ראשש עמשמ ?v3 ללכמו ךלומל ךערז
 ןיקתשמ ךכיפל רתומ ךלומל םערזמ ןיריבעמ ןיאש
 ^ יבד אנתדכ בותכה 'יפ אלא הפיזנב ותוא
 "יא 'לינמב) היוגה לע אבה לארשיב לאעמשי
 אנש אלד רבדמ בותכה ז"על ןב דילוהו (תיתוכה

owראשמ  "p cniאתעייסו ה"יחא]  "Eb 
 ןתת אל ךערז ןמו :קוספ ךהל 'א י"רת ךורעה
 אנחלופל אדבעמל ןיממ ע תב דיצל התשימשתב
 ירבד בטיה "פש ל"נה 'ליגמל ט"יות יייעו .ארחוא
 יליגמ .א'שרהמ לש p" "יכסמ הזלו n'ya וניבר
 יייעו 'כו אבה לארשיב ה"ד תודגא 'דיחבו. .ה"כ
 יניטשעלאפ רפסו ד"פק דצ ןעידוטשראפ רקיה רפס
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DN 1 - םינּוכרא 

P. 

 jp ץובקה םינוכוא ל"צ ילוא) םיִנּוכְרַא 1

 90/69 י"ל וא ,ךרא ע'ייע ןוכרא |
(Hauptpüchterאילה חיפ) ,לרעה 'פ 'ומביד 'ורי  n'5 

 ןוכראו רש b^ םינוכוא לש ונבכ pw" (דיע
 פינוכרא ה"יחא] .(אוה DN" םינוכראו סיטנוכראו

 ע"ייע םינוכרא ץובק וא אלא הלמ ראות הל ןיא
pupa qusוא אנוכרא  D^יתמשרשכ י"ל איהש  

^Bוריב ונינפלו .ןושאר םירא ' ^anילואו סינכרוא  
 oyévac& "53 סוטאיכרא ומכ mom סטכרוא ל"צ

 'ינח םייקל לכונ התעמו .רש .ןיגיהנמ לש ןושאר
 .[ב"ר 'יג לש סורטאיכרא תחת Yee ר"משב

 ס"לבו | 60066. 6/0040 י"לב) םירטסיִבְרֶא

 לאומש שרדמ Tünzer) אָטְסיִכְרֶא
 vr יכ 0 ביש) םיקרה דחא תולגנ תולגהכ אקספ
 םירטסיכרא ןיליאכ אנהכ רב אבא ר"א (ה"בפס יאומש

^pמב ונינפל ה"יחא] .(םירכרכמו םידקרמ י"לב ' 
 סוטסיליכרא םיקיתעמה תעירי ןורסחמ w^ 'ומש
 םיקירבש קירה כ"ב אבא 'ר רמא ד"פס ר"מב ה"כו

 "יא .ג"ע nU ה"פ 'כוס 'וריב לבא ,סיטסלכרא הז
 ב"פ 'דהנפ 'וריבו סיטסיכרא הז תעדו םעט בוטב
 N o3 bw^ םינשי 'יסופדבו סטסכרא הז : כ"ד
 הלמה יכ רבד םוקי םידע 'ג oe לעו ,סטיסכרא כ"ג
 לש קר תלמ השרפתנ םירמאמה הלא לכבויתמשרשכ
 'ע םגש אלפה «jb תנייוצמ הבית ידי לע ארקמ
 60000896 bw לאומש לש קר וקיתעה םינקז
 הדגא רחא וכשמנ קפסיתלבו דקרמה בותכ וליאכ

 .[תאז

 'וחנמ Geharf, of) — אָסְכּוא ל"צ) אָמְבְרֶא *
 רואש D^ ירעשד אסכרא ארימח ,'מ = =

 דצל וקה תכיראב תשבתשנ ו"יו תואש ל"נו ה ש ק
 לכרא 'עב וניאר הז ןיעכו אסכוא ל"צו 'ר תואל ןימי

 רוציקב לכוא בתכב שבתשנ לברא תחת ךפיחב .
 ns אבה 'ע 5/2 דעהו .וקה

 ףֶּכִא ע"ייע Sattel ףכוא תחת ס"ט וא) ףוכרא *
 ר"תסא 'דמ Steigbügel) 9( ע"למ וא

 ינב DR" ןנבר . . היפכיא ינב :ימיב m 'פ
 ,ושרפל האלנ כ"מו ,ףוכראב ןיצצורמ ויהש יפייכוא
 ל"צו ^Y תואמ השבתשנ שיר ms ןאכ םגש 5^
 bbb" יפייכואו היפכיא שרדו ףוכיאב וא ףכואב
 ומעטו now ןושלמו םיצוצרו םיפופכ 'יפ ףייכ
 ףכואב רצנדכובנ די תחת םיקחדנו םיצצורמ ויהש
 היהתו 'ופדה 'יג םייקל שי ילוא וא .םהילע םשש
 למגה רכ לע לגר תזיחא תיב המעטו ע"ל הלמה
 bpjo vbi בכווה םש וב רשא סוסה ףכואבו
 רימש ןופצב המהבה ןטב ףוחדלו וככרב וילעמ



 צר םרא

 ויתוהגהב פ"יר חינה רבכו םש 'וכרבב "יאש ומכ | ףיקה ר"תמעב ל"ורהמו ,ף"זרהמל nap דצ עזעגעסקע
 השעמה ם"בשרו "שר ואיבהש ע"צב ב"שפהב ב'ירגהו
 השק רועו .'וכרבב רפוסמש הממ םיוניש המכב
 אוה המ 1233 ןויצב b^ אל ה"עב וניברש יל
 ןיא הז לכ רובעב b^ 'יחספב לבא פ'רד השעמ
 אל pub םושב (wow אל פ"רדמ רופסש קפס
 'וכרב 'מ "33 אבוהש פ"עאו 'יחספב אלו 'וכרבב
 בותכו ףקומ אוה תאז לכב לבא פ"רד השעמ
 וניברו ".אוה שוריפו דומלתה ןושלמ וניא,, ןוילגב
 תאז ודיב הלבקש חתפמה רפסב בתכ ןואג םיסנ
 אל. וינפל םגש חכומ .לאישוח וניברמ השעמה
 ומצעמ b" ד"לק 'יסב ן"בארה ןכו 'מגב בותכ היה
 ולבק לאישוח 'ר ןמו .םש ס'ד y" רופיסה לכ
 פ"רדמ :ןונגיסה ma םש 'יחספל 'יפש «m ונב
 וערפל ותיבל אבו pen יאמראב אשונ היהש

mmתמו ןב יאמרא ותואל  mmהטמה לע לטומ  
 בשיש ןויכ הטמה לע בש ל"א פ'ר סנכנש ןויכ
 ךהמו 'וכ ינב תא תגרה התא יכ קעצ הטמה לע

^oדחא לכו רופיסה רציקש הארנ ח"ו לש  
 דחו ודיב הלבקב היהש המ יפכ איבה 'ינשארהמ
 b'y ('יחספכו 'כרכב) םינויצה ינשבו ,אוה השעמ
 ונחרכוה אלו תוישוקה לכ ובשייתנ. omm אבר
 דנוא ימרא .[ש"ע i לעב לש קחוד ץוריתל
 ףרושכ השעמכ הרימאש ןאכמ Cn :ויכ 7020 יבא
 תושעל v" לאל שי ל"א ונישהו בקעיל ןבל
 בותכה וילע .ולעהו (yo m5 ^w) ער םכמע
 רמאיו ונדמליב .'וכו הבוטה ןינעל ןכו השע וליאכ
 ירפסב ^w m^ בורק לבא ^5 'חנתב] שחנל 'ה

"Dאלש דמלמ יבא דבוא ימרא א"ש  TYבקעי  
 ירמאה ןכל לע הלעמו דבוא ל אלא םואל
 ירפסה םשב אבת יכ שיר (pm ,ודביא וליאכ
 דבואל כ"ג ל"צו םדכאל אלא . . דרי אלש סרג
 ושוריפב קחדנ ר'זבו אדג שיב םושמ on^ טקנ אלא
 pn" ח"כקד ירפסל ןאמדעירפ 'חה יייעו דואמ דע
 ןבלו חספ לש תדנא לעב תנוכ תאוש ל'גו ,'ד
 .[יכו יבא דבוא ימרא iw לכה תא רוקעל שקב
 729( ץוע ץראב תבשוי םודא תב יחמשו ישיש
 ^Y י"כב ה"כ ה"יחא] .האינמרא עראב 'גרת +(א'כ

 האנימ עראב ס"טב ב'ה י"כבו יציניוו 'זיפ 'פדו ר"פדו |

 Armenien איינמרא אוהו האנימרא עראב ל'צו
 אעראב יא גארפו 'שמא 'פדבו ,ומוקמב ונשרפאש
 רוכעבש יתימאה חסונ ה"כ אטהיר םופלו ה א מ ר א
 ," ישארבב ןכו הז 'עב םוקמ וניבר ול ונייצ הז

 ,ץועו םראו ^m 'א ה"רבו ץוע םרא ינבו בותכ ג"כ |

 יאיכ ,ב"כ יישארב) רוחנ 733 םרא יבאו ץוע ויה םגו

mיא ,יא יא  pu lUתועמשמ ןיא מ"כב לבא (ןראו  

 וי לש אילטיא אלא םוא ץרא האמרא לש |

^bיפל לעמ ראשנ ותבושתו תוישוקב וניבר  ^bלש  
 יאה השק אה השק (DN .ש"ע וניבר ירבדב ט"יות
 יליגמ aw אפוג לעמשי 'רא גילפ י"ר יבד אנת
 אוהש הז לאעמשי 'ר ינת iy ה"עד י"לה ,ד"פ
 םיביוא דימעמ D'3 הנממ דימעמו תימרא אשונ
 לאעמשי 'ר ינת :ז"כד web 'דהנס 'וריבו ,םוקמל
 םיביוא דימעמ םינב דילומו הי ו ג אשונ אוהש הז
 ריבעמ שירדק ^ ,ח"י םירבדירפסב ןכו םוקמל הנממ
 הנממ דימעמו תימרא לעובה והז שאב ותבו ונב
 םתישוקב הז לכ לע "ייעו .כ"ע םוקמל ביוא ןב
 ר"ד ואיצומ ןורושיב bm לש רמאמ םצוריתבו
 י"וש ז"ד םש אישוק לבא 'כו ו'ד Tn קאבאק
 אלש וליפא תחא 'איב ףא ירפסו ןיאושנ קר רסוא
 273 רסוא י"רש לקנב ץרתל שי תושיא םשל

meaיתיאד ל"נה 'דהנס 'ורימ ^53 הארנכ אמלעב  
 יכו אוהש הז י"ר ית תימרא לעובה םש
 םוקמ ןאכ pm 'דהנסד v qu i53^ ל"ירהמו
 וינכל אבר ל"א CUm תוכרבד ק"פבו .[ךיראהל
 הטמ לע ובשת לאו דיה תסיפ לע רשב וכתחת לא
 וכתחת לא רשב םיכתוח םתאשכ 'יא ונינפל] תימרא

Pמ ייפַבו 'בו רית ' ^Nקנעבו 3? ביר 'יגכ  

 ייתספ) ם"ע 'פבו [ךומסב יטמל y"' פ"רד השעמ

 3 תא (ש ו ד ק m וניבר הוצ םירבד 'ד (:בייק
 שוריפב לבא 2/5 'יפר ה"ונמבו 'יחפפב ה"כו ה"יחא]

msיחספ לע ' n'bpםג ןכא וגני בר קר סרג  
 ןמרזנ רבכו בר ןקתל שי אלא אחינ אל הז
 וניבר :בו תחת סופדל שוביש ךה םיסופדב
 (ןכטרא 'עו ןוטמיטא ע"יע שו דק ה וני בר וא

nmmןתנ תיבב .אבוה) השקמה תהימת בשייתנ  
 לש mns רודב היה .b'5 "nv 6 ג'ד 'וכרבל
 עדי 'דקה וניברש 'מול ךייש quo אברו ייבא
 אוה ס"טש רבדה ובוהו ש"ע 'כו פ'וד השעמ

 אבר יוהש א בר פורנל ןוכנ רתוי וא בר ל'צו
mxונב תא אפייגהו ,םש 'וכרכנ 'יאכ ונבל הככ  

 y" ה"ונמבו ח"ר 'יפבו פ'או 'ב י"כב כ"ג 'אצמנ
 [ו י גב 5 ס"טב יא ונינפל לבא :ג'עק 'יחספ ס"ד
 השעמ םושמו תימרא הטמב בשת לא ןהמ דחאו
 לזא תועמ יאמראב אשונ היהש אפפ 257
 nm אסרע לע בית ל"א היתיבל לעד ןויכ וניעבתימל
 אפפ 235 היחכשא ידהס יתייא mo אקוני היב
 העש ותואב היתלטק תנא ל"א אסרעא ביתיד
 בשת לא (םימכח 'מולכ) mew] ל"צו] (רמא)
 ה"ונמבו 'יחפפב ונינפל ה"יחא] ,תימרא הטמב

 "ל ןכו פ"רד השעמ היה המ שרפתנ אל
 ןינעל בורק ושריפ ם"בשרו י"שר לבא ס"ש י'כב

"bvפ"רד השעמ י"שר 'יפ םש 'וכרבב לבא וניבר  

 םש ם
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(eidnischלארשי תא ה"בקה עדוי :ז"פ "יחספ  
 ךכיפל nus תוירזכא תוריזג לבקל ןילוכי ןניאש
 יקליו ט"כקת זמר עשוה 'ליבו .לבבל םתוא הלגה
 ^D "טיב םיימור nim ^an ו"קתת זמר ח"כ בויא
 י"עבו העשרה ימור תוריזג ה'גאבו םיימורא 'וריזג
 יפסות יייעו .לאעמשיו ושע לש תוריזג ןושארה
 א"ע .ה"לד ד"פ תיעיבש 'ורי .הלגהו n םיחספ
 יאדוהי יידוהי וא :א"כד ,נ"פ 'דהנס 'וריבו ,ב"עו
 יאמרא דח : םש תיעיבש 'ורי ,יאמרא יאמרא וא
 תעזבתא איימרא ג'ע N'DT YO ז"ע UT ,ימורב
 ד"פ ז'ע 'ורי .ינאקוז יאמרא :א"ל ז"ע ילבב .היקיז
 . ב"מ mob" .'כו אבוגל לפנ ייאמרא א"עס ד"מד
 : ה"מ 'ומבי .יתוכ אפור יאמרא (י"שר להומ) אפור
 ארמימל ^r 'יטינ .אתיימרא רב םשו ,האמרא רב
 ןיאדוהי ךנימ ג'ספ ר'ב ,יאסרפמ ולעמ יאמוראד
 — eni אתונח : המכח הבוט 'פ ר"להק .ןיאמראו

vyאבה ע"ייע האמרא יּב .'ל  nR 

 poe הבקנלו אָלְמְרַא פילב) הָלְמְרַא ₪
 ןמלא (b il^ הכקנלו 9(! ע'לבו

 verwitwet werden qb) השענ b Jo^ לעפהו

 ,(אלמרא 'בית א" 05 mei הנמלא יבש 'גרת
DN]תנש יורי 'מגודל 'וריב םימעפ הברה ה"נכו  

 ד"ע א"מד ג"פ ז"ע 'ורי ;הלמראד ןייד ד"ע ג'ד א"פ
 ,אתלמרא own .ג'לד wo 'בותכ 'ורי ;אלמראד ןיד
 zb? wb 'בותכ m" ד"ע £7 א'פ 'ודיק 'ורי
 א"פר 'בותכ 'ורי ,(אתהמא) אתמא תספת אתלמרא
 pow Ty ח"לד א'להס א"פ אמוי v Ty ד"כד
 הגלפמל ,ר"עד ג'פ nbus v ;ןלמרא ןיסנכד
 השאה :לעפתנה vom .אתאָלמראלו איימתיל
 יוריב לבא א"מ ,ה"פ N/D ,ב"פ 'בותכ הלמראתנש
 Ay ט"כד ה"פ םשו יהנמלאתנש cam .ו"כד ב"פ יובותכ

 5b'2: תומבי

 הברה) אתלמרא יב ,'ל ז"ע -- ,ושרגתנ וא ולמראתנ
 3 yy ,לצא ומעטו (םימעפ

 ,(יב .ןומלא (yy ושרגתנ וא ונמלאתנ

 p'b3 ןכו םדוקה 'עמ טשפומה «oe תּולָמְרַא"
:n/z 3/3 (Witwensehaftתולמרא תיב  

 ה"פ םירדנ v" .תונמלא ע"ייע תואחסונ תצקב
 «mo .ה"ע 'בותכ .יתבל תולמרא תיב :ט'לד
 וד ןט בתימל בט .א"יק ק"ב .א"מ .'ז "ישודיק : ח"יק
 .תולמרא ומכ ולמרא .ודנט yvy ולמרא בתימלמ

 םולימרא 8
, 

A 050.0 

 סונימרא ומכ אוה ד'עפל)
Ahriman,לצא םינ טשה שאר  

 סוגלמרא והזו Agromanus ארקנ דניצ ''לבו םייסרפה

 עשר תימי vb חורבו 'וגרת .(תונמרגא תחת ס'טו
 ימור לש ןושאר ךלמ ,אעישר סולימרא com ייעשי)
 יירבד 'א י"רתבןכו ה"יחא] cones ע"ייע ומש סולומור

37 
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 jede 2. םרא ו

(Cהשדח המור תארקנש אניטנטשוק  yyיקלטיא  
 איבתמד 'גרת ץוע ץראב תבשיי nn" וניבר איבהש
 אילטיא הזב ןבומש םש unm אי לטי אב
 אניטנט שוק "יא 'ציניוו 'פד 'גרת תמאבו ןוי לש
 .האנימרא עראב אינבתמד אעישר DUNT אתרק
 האינמרא תחת ל"צש חוטב ןוכנ יבל ןכ לע רשֶא
 ,'ציניוו n לש האנימרא וא ,םינשי em^ י"כ לש
 ,ישמא סופד לש האמרא איהו האמורא :חפונה
 'גרת ןכו השדח המור וא ןוי לש אילטיא םע הושו
 אינבתמד אעישר CON ('ציניוו TD ב"כ קוספ םש
 אבוה הז 'גרתו) םודא ינבמ ןיסולכוא אילמו אילטיאב
 םודא תב 'גרתה לעב שרדו (יקלטיא 'עב רוציקב

 .['ג םרא ע"ייע Rom Bi תב ומכ

DüN 2ץובקהו .הָאָמַרֶא .אָמַרֶא =  NDUBTN 
 המבב aramüisch, syrisch) = איִמרא ס"לב

 ואל יאמ «Cb תבש) דגבה תליתפ 'מגב .ןיקילדמ
 ,ר"פדבו ו"ו י"כב [n5 אתיימראב אל אתייסרפא
 . . אתאייסרפב 'יא תבשב 0m םישדח 'פדב לבא
 ג"סבו Amm בגא ןייזחו ליאוה [אתאימראב
 ירמתד ןיניערנ «ou (ג'מק s םדא לטונד
 pum ליאוהוהנילוטלטל ירש אתיימוא
 ע"פדב לבא v'D 0 י"כב ה"כ] והיימיא בגא

anןמ טמשנ תועטבש היאוו ןויצ ךה  zw 
 mns לש והיימיא Ix דע ןושאר לש והיימיא
 ןויצל תוכייש qvos אתייסופדו תובית ירהש
 אתיימרא ירמת b" .ןריסא אתייסרפדו [ןורחאה
 ה"יחא] .ןמצע םירמת םע ןילכאנו ןיכר ןהיניערג
 ף"ירה איבהו א"כפ תבש ף"ירבש ןושארה "יפכ והז
 נ'רל חתפמה D3' אצמנ bn" ותואכו א'פ דוע םש
 nb wu» ^b 93( תושקהל שיש nm .ל"ז י'רב
 .([ש"לפהב 'ייע nw ןינעב שרפל י"שרל חירכה
 (P תמלשמ רציכד 'מגב רידל ןאצ םנוכה 'פבו
 ברכ אתכלה b" .אסרפ אלקיד אמרא אלקיד (.טיג
 .אוה בושחד אמורא אלקידב םיששב םשד אפפ
 א תייסרפ ירמתש תבשב 'יפש ל'ז י"שר ה"יחא]
 אלקיד !p^ ןאכ םג ותטישל לזא םיבוט en ןה
 יפנאב הימייש וליאד [דואמ אוה בושח האסרפ
 םשד אתולג שירכ אתכליהו קיזמו םנופ הישפנ
 ןימ תוינפכ ןהש אסרפ אלקידב הישפנ יפנאב
 קיזמו םיגפ אלו בישח אלד ןילשבתמ ןניאש רסוב
 תנש : יִמָרָא רכז ראותה ןכו D DN] own ילוכ

"m :3^ק"ב : ט"מ .ג'ל הטוס :ח'ל  Yo 
 הליגמ 'וריבו ,ימרא ןושל : המוח םא 'פ ר"'שהש \

 .[תימרא job ג"ע א'עד א"פ

apio NPD*N. יאַמְרַא, 
Rom, rómisch = N'EN 

PUN ימרא, aus 3* 
b'b3 owpi 
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y)לעגעיפש ,'פ דצ ארטימ ןאמשידניוו הז לכ לע  
 דצ ג'לפ שעהעדנוב ,ה"שת ,א'ח תויסרפ תוינומדק
 ברעתנ םגו יי 33 א םשל בורק םולימראו (יפ

weםירצונ לש .רחא ןוימד הזלה יס ופ  
 ימורב שיש ןבאמ ותדילו אצי ימור עזגמ סולימראש
 הרז חרבס םירחואמה םישררמהל אב יתעד יפלו
 יבל .תואלימרא וא סולימרא תלמ םדירפהב תאז
 bw ן ב א b Romae" 13055 =סואְל &*p'— תולמ
 סולימרא תדגאש האורה טופשי הלא לכמו .ימור
 רשא הלאה םירכזנה םיטרפה ירמאמ ףוריצמ תדלונ
 קרוש m קפס ילבו ואצי תוירכנ תונוימד ןטבמ
 רשא תעב םינורחא םינואג ימיב עטנ הירכנ ןפג
 ךיראהל מ"כאו .וקיפשי םירכנ ידליב םינשרדה רבכ

my y nvדצ אובמב ליעל  XLIVםשב ש"מ  
 ,[דומלתה ירקיע י"כ רפס רבחמ לעב

 יםירא תיב ע"ייע םיִרָא*

 יטשמא 'פדב] יכ יורי 'גרת (dass, wenn) םּגרא

 .[ורא ע"ייעו .ךרע ךה רסח 'רפו

 verlassen, Épnuov י"לב eremus ר"לב) ןּומיִרָא

(einsam[םוקמ] (ה"לפ) יתוקחב םא ר"קיוב  

 י"כב ה"כ ה"יחא] .תוסייגב שגשמ היהש ןומירא
yn Yaע"פדב לבא 'א שגש  ^wןכו ששנמ  

 'יסופדבו ןורתפ ול ps ר"קיוב כ'מ ינפל חנומ
 ש ב ו ש מ "יא תנג לא 'פ ר"שהשב «m ר"קיוב
 ,'כו ךלמה רמא [םייג ע"ייע ס"שב אלגרומ ןכו
 ומש ארקנ המלו Cx 54 תלהק 'רדמ שירב ב"א)

movהָיַמיִרִא םלשורי תישענ וימיבש  "pי"לב  
 י"לב) ןומָיכֶּעּו TOS ברחו הממש רבדמ ארקנ
 (Steppe e) 'יברע 'לבו סיס ראותהו 506

 ה"יחא] .(תועט sem ןומירדא בותכ ןדיד 'ואחסונבו

 ל'צו ןימירא ןוכנ לע poat ר"שהש שרדממ היארו
 וימיבש w^ ז"נר זמר 'א הימרי 'קליבו .ןומירא

 .[ןומיריא שדקמה תיב השענ

 ופיפוה ו"טפר ר"ב Platane) ןומרע — ןומְרַא 1 *
 םינולא 'ג Ty (זרא po לע ל"ר) םהילע

 ל"צ] (ןובלידו םינומרא . . . םיגוטלא םינומרא
 ופיסוה W "v^ א"לר ז"פס 'ותכ 'וריבו .[ןיבלוד
 .יבלוד םינומרע . . ןיגומלא םינומרע םינולא ןהילע
 םינומרע םינורא ירמאד אכיא X y^ ה"רבו
 ה"כו םינורע ייגה םש קר ,א"פ ב"בב ה"כו ןיגומלא
 זמר א"מ "יעשי 'קליב לבא .ןֶרא ע"ייעו 'ז רע 'עב
 םהינשב ד"עלנו ר"א 'יסופד תצקבו) יבר 'א 'יאר"יש
 םינומרע םינומרא (ירמאד אכיא ל"ר ד"א ל"צו ס"ט
 nnn .'כו יבלוד םינומרע םיבורע םינומרא םינומלא
 ע"לב אוהו cr רע (yy םינורע סורגל ל"ג םיבורע

Platane A59ע"ייע  q^Nע"לב יבלוד םגו  "nm 

 ous" 1 -- םולימרא | בצר

 הארנו .אעישר םוג למר א תונערופ 'ג 5
 ןכ יכ בתוכ הזיאמ ^mou b 'יעשיל 'ורי 'גרתש

^N(הניטנטשוקב הנושאר ספדנ) עשויו שרדמב  
 ב'פר X" פ'ג ץנוצ ל"טיר ןייע י"רת ןורכז ילב
 בתכש ןואג ס"רל עדונ רבכ סולימרא לע רופיסו
 כ"חאו . . ןויכו ה"ד 'ב D no ym^ 'נומא רפסב
 תיב) הב םחליו םולימרא ומשש ךלמ םהילע הלעי
 ךיראהו .'כו הנעיו הבשיו גרהיו ריעה דוכליו(שדקמה
 'ה ףד ריכמ 'רמ לכור תקבא רחואמה רפסה ותינעמל

msשיש לש ;בא ימורב שיש ורמא . . יעיבש  
 םדא דיב היושע הניא איהו ראות תפי הרענ תומד
 ה"וא יעשר ןיאבו ותרובגב ןכ הארב ה"בקה אלא
 ה"בקהו הלצא םיבכושו התוא ןיממחמו לעילב ינב
 רצויו הירב הב ארובו ן ב א ה ךותב ןתפיט רמשמ
 םדא תומד הנממ אצויו תעקבתמ איהו דלו הב

 ותוא ןירוק תומואהש הז ן ם ש ה Diss ומשו =
 תורתסננו ,ינימשה ms דע 'כו 'כו וטשירקיטנא
 קעניללעי wb שרדמה תיב) יחוי ןב ןועמש 'ר
 i חישמ וכז אל םא . . bm ^w cb דצ גיח
 ךלמ רומעיו דוד ןב חישמ אובי וכז םאו אב םירפא
 תונטק ויניעו חרק אוה סואלימרא ומשו עשר
 החותפ תילאמשה המותס תינמי ונזאו וחצמב תערצו

DN]המותס ונזא ול הטי הבוט םדא ול רבדי  DN 
 אוהו ,החותפ um ול הטמ הער םדא ול רבדי
 ררועיו םלשוריל הלועו אנבאדו אנטסד הירב
 ןינעבש עדו .'כו 'כו םירפא j2 חישמ םע המחלמ

^bכ'כ לעבו םירקוחה ידיב איפרו ואלו ןה הלמה  
 אוה םאוי רעיש דועו סולומור אוה םולימראש רבס
 תבכרומ ,םע בירחמ י"לב הנינע Cm ל"ר) תירקיע
 Volksverwüster. = 50606 "פואלו סומריאמ
 ד'עפלו .ש"ע ךירעמב .'זנול יד ם'רהמ ny איה ןכו
 םינטשה שאר אוהש פונימרגא פ"למ 'שבתשנ הלמה
 6כו xo ד םידשה לע יופס y" םייסופ לש
 ךירצש סוגלמרא י"רת לש neu רבדל היאר תצקו
 הנומאה םייסופה לצא םגו .פונימרגא ונקתל
 תושק תוריזגו תובר תורצ אחישמד אתבקיעבש
 ומעל דיטעי דזומרוא ןוילעה לילאהו םלועל תואב
 «ny יִמאָּבִררדעשּואו המ"רדעשּוא םיחישמ ינש
 לכ טעמכ ולכיש דע ריבכה ןורחאו לקה ןושארה
 דימעמ חור תעיגי הברה גהל רחאו ףוגבש תומשנה
 תוכיראב הז לכ לע y vient" יתימאה mes םהל
 םייסרפ לש ה"ועו ה"ת mes לע ירמאמ לכש םושו
 םגו .('כו ג"עקת ד"צ א'כח ג'מד ע"מ) םידוהיו
 ברק ארטשותאראצ יכ ורפס אטסעפאדנעצה ירפס
 תחש !bye םעפ לכב לבא התוא תערל ותשאל
 ךידב לאוגה 359 ךופשה ערזהטו הצרא וערז

 ( CE" Dתעדל ארטשותאראצ תשא  npייֶנְרַא |
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 ךרדכ יוזב ןושל sss שדוק ןוראל ןירוקש לע
 ןכו ה"יחא] .ןהיתבבש ץע לש לדגמל ןירוקש
 םהלש תולדגמ pop ויה ךכ .אנרא : ל"זו י"שריפ
 זעול ןכש עדו y« ר"יטשמ וננושלבו י"טירפ
 לש ייפ. לדגמל רופצ דצה ה"ד .ד"כ הציבב י"שר

yyיחספלו ,ר"יטשמ ןירוקש ' .'nלדגמה 23 ה"ד  
 = mestier תנשונ צ"לב mm yy לש ר"ייטשמ
 המ רפופי יכ ןמואי אל י"טירפ ןינעב לבא ,1
 תעדל היוחא שפחל תנש ל"מב bes האלנש
 איהש (ns ד"פלו האב איה זעול םע הז יאמ
 ילואו ר"יטירפ ל'צו Kasten, forziere = ט"יאל

 apos הלמ ךה ונלש ךרעב י"שר ינפל חנומ היה
 מ'הפב ןייע לדגמ תביתכ אוהש ןורא לש רויצו
 לבא ל"צכ] ו"נפ ר"בב .[ב"מ ד"פ 'ולהא ם"במרל
 ל"צ 'ט יפ סם"טב ד"ל י"כבו ז"נ ם"טב m'3 ו"ו י"כב
 לא ךל ךל ז"ל ע"פדבו ni ^m ונינפלו ו"ג
 תליפת פ'סב 'וריבו ('ב יב'כ 'שאיכ) הירומה ץרא
 הבר אייח בר הירומה רה Gy n nn v5 רחשה

 דחו םלועל wis הירוה םשמש ON דח יאני 'רו
CONאייח 'ר ןורא ,םלועל האצוי הארי םשמש  

 י'פדב לבא ר"פד 'עב ה"כו 'וריב ה"כ] יאני 'רו הבר
 'וריב ה"כ] .rms םשמש רמא דח [ןנחוי s יינורחא
 רמאמ רפח ר"פדבו ,רוא N^ 'פדבו ^ י"כו
 רמא דח דע 'כו היווה רמא דח ןמ םלש
 רמא דחו םלועל האצוי ['כו תורביד םשמש
 לע ה"כ] ריבד .םלועל האצוי הריוא םשמש
 יבד ב"ה י"כבו רובד תועטב 'פדבו ; ו"ו י"כב ןוכנ
 םלועל האצוי רבד םשמש רמא דח [ריבד ל"צו 'ר

smה"יחא] .םלועל תואצוי תורביד םשמש  
 'פ ר"שהש יייעו .ז"ט יינעתב שרדנ רחא ןינעב
 תוחול ירבשו תוחול : ד"י 'וכרב ה"נכו .דוד לדגמכ
 ,לארא ע"ייע שדוקה .pos .,ד"ק 'ותכ .ןוראב 'וחנומ
 יוריבו אנורא לעד הליכ vy ג"עד ג"פ הליגמ 'ורי
 ידהנס v ms" לעד 'יא ג"ע ז"יד כ"פר תבש
 ףירטו אמורל איגהכ ןיעט אנורא הוהו ,ט"כד י"פ
 ר"מב יייעו יכו ןיעט וד אנורא :םשו .אעראל ןול
 יוריו :ב"לד ט"פ םיאלכ 7v .א"כפו ב"יפ ,ד"פ

i^b munץראב הבוקנ ינורא אהתו ,ה'לד  
 :ח"צ יירדהנס 85 הפוקנ s^ ק"פ ר"בבו .(ץראל)
 לכוא ידמ סוס ןיאש י"אבש ןוראו ןורא לכ ךל ןיא
 ימורת pos" אבוה) : ב'ע אמוי ץובקהו .ןבת וב
 «y לש יעצמא לאלצב השע תונורא שלש (ח'סש
 יתש : ב"כד ח"פר הטופס יורי ,('ה רז 7« יכו העשת
 התיהש דחא רבדמב לארשי םע ןיכלהמ ויה תונורא
 ןיחנומ תוחולה ירבש ויהש דחאו ,וב הנותנ הרותה
 ךתולעהב web 'ייעו א"לה Ya 'ילקש ה"כו 'כו וכותב

 ןומרע וא ןומרא כ"או בלד ע"ייע סונאטאלפ ץע
 .םתארוה ךכ יבלודו םינורע תולמב .ושרפתנש

pbןומרא ץע יבלוד 'יפש :ב"ל 'כופל י"שר  
 ה"רב 'יפ ןכו [םש ס'ד y" י"כב ה"כ] איינטסק
 אוה הנשמ Kastanienbaum איינאטשק : יבלוד

 םש 'כוסו ה"רל 'פסותה רבכ וגישהש ומכ כ"חמב
 .המקש תונב 'עב י"העב בותכאש המ דוע 'ייעו .םשו

4 
Colast 5/55) pis 2*קליב אבוהו : ד"כ ז"עב ' 

 יבד אינת םשב ip זמר 'ו ,'א לאומש
 'קחושמה ךרדה בורב יפפונתה הטישה ינר : והילא
 ה"פ ר"מש .'כו neos ריבדב הללוהמה בהז ימקירב
 תיבל דרי ז"כדרכז 'קיספבו'כו ולש ןומרא תיבלסנכנ
 DS ע"ייע ןויכרא תיבל ל"צ םלוכבו ס"מ ןומרא

 ןב ייע Aoyavos "bw' םוקמ «ow ןומְרַא 8 *
 תומבי (יד .'ז ,'ד ינומדקה לע והיתתמ

 י"שרו אירבטל ןומראמ ותאד אתייובש והנה .ה"מ
 יאמראמ סרג אוה קר א"יפ פ"וכב ה"כו יכוטנאל סרג =

 ^Y מ"ע יייע ללכ הנבה הל ps יאמראו איכוטנאל
ayד'פלו  quosהיהו יתמשרש םוקמ םש איה  

 והיתתמ ןב תודע יפל טלקמ ירע השלשמ דחא
 ע"ייע .אינימרא אוהש רבס םש n'y לעבו .םש

 DN אבה

" Aguevia. dais) (ע"לבו אינמרא ס"לב Nest 

das bekannte Hochland des westl. 

Gisieris, Armenienדקשנ קוספ לע ר"כיא 'דמב  
 ךוד Bmw הלגמ ינא םא רמא O^ "e יעשפ לוע
 םתוא הלגמ ינא ינירה אלא בערב םיתמ םה רבדמ
 התשמו לכאמו תוזוחמו ןיכוכ םהש אינימרא ךרד
 ח"כב ר"יש ןואגה ma בתכש המ 'ייעו .םהל יוצמ

arnכו ב"יקת ' vmט"עבו ב"עק  TW qnירפסו  
 quon ע"ייעו .'ד דצ םידשו םיכאלמה לע

aus (םדוקה ךרעמ ראותו אינמרא ם"לכ N'3B*N* 
  " (Armenien+:ח"מד ו"פ 'יטינ ^

 ^ נ"ע Yer ג"פ ק"מ vm" 'כו איינמרא כקעי
 פ'עש טמשנ ילואו ,'כו איינמרא 'רל ירוה אנמ
 שיגרה אל 'וריה אובמב ף'זרהמ ןואגהו בקעי 'ר

m3 

OU! y'bsi uma ר'לב sins פ'לב) ןורָא ,ןרָא 
  (Kasten, Lade, Sargלכ 'פב תוידעב

 5^2( םדא תעבט 'פב יילכבו )'' r5 ןיאמטמה
 ןורא b mb^ לש man ינחלש לש רמסמ (הימ
 םילופה ןינחוט וכותבש ןינוחט םילופ ירכומ לש
 םיבמרה ייפ ןכו זיט 53 (DOW ינש ץצחב סרגיו ישלמ

 תבש) תוריבע 'ג לע 'מגב ןיקילרמ המבב ,(םש תוידעל
 ב"בו ןמז לכ היד + ביפ ןיבוריע 'פסות y" ב"פ D w^Cn ^b^ היונמבו ה"משת D^ ישתב ז"ואב אבוהו .ביל

 ו
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 יוריבו 51 המש תבנרא ימלת לש ו תש אש ינפמ
 ךלמה ימלת לש ומא m" ד'ע א'עד א"פ הליגמ
 אב אתליכמבו .המש תווה [אתבנרא ל"צ] אתנרא

^W 7^5ה"כו "םילגרה תריעצ תא ול ובתכוי קר  
 םוקמב םינקז'ע וקיתעה ןכ תמאבו א"פ םירפוס 'כסמב
 (יפיצייד - ע"ייע) 3000036 וקיתעהש תבנרא תלמ

bתריעצ ורמאב ס"שה תנוכ הזו םילגרה תריעש  
 יבא םש רשאב ג:(6% 'קיתעהל וצר אלש םילגרה
 תבנרא י"לב p^ םּוגאל היה Piolemaeus ימלת
 ('כו ה"כ דצ ף"זרהמל ןעידוטשראפ הז לכ לע 'ייעו)
 תבנראה ג"יפסלק ר"קיוב רמאמה לעב ןויכ הז לעו

qv 

(Schmuck, Zierrath, ornatus 153) DO328 EX 
 "( בהז ?Dy הכיא אקספ 'כיא 'דמ | =

sטישכת ר"לב "5 בהז לש סטנראל המוד אוהש ), 
 ןימוד ויהש םילשורי ישנא :םש ןכו ה"חא]
 שי ילוא וא obw ל"צ 'כו בהז לש םוטנוראל
 סואינילפ y orites" בוט ןבא ר"לב sim סטיראזקתל

 : .[ה"ס .ז"ל

pw00% י"לב !ןֶמְרֶא ל"צ])  Glalsschnurונדמ ליב  

 D'bro376 םראל לשמ רכז רוכב לכ דוקפ
[Geschüftsmann 000/00 [ול היהש  ps 

 ,'כו pan אלב ןסינכמו קושל ןאיצומ תיכוכז לש
 לשמ 'ינה .זמ'ר דצ 'כ D" 'בדמב mins" ה"יחא]
 יקליבו 'כו תיכוכז לש םיטוטמקרפ ול היהש םדאל
 טוטמגרפל לשמ 'וחנת םשב 'יא ב"צרת זמר רבדמב
 םאיצומ mum תיכוכז obw םינבא ול ויהש דחא
 עיטק ב"צקתת זמר m ,'ו ש"הש 'קליבו 'כו קושל
 םיננרא תחת ס"ט םינכא תלמש ל"נו .ש"ע רמאמה
 שבתשנ ומצע ןונרא לבא poss דיחימ ץוביק אוהש
 תויתוא לעמ רושיקה וק תטמשה ידי לע ןמרא תחת
 סורימוה 'ייע תרגרג לש קנע י"לב ןמרא תלמו ונ
 ה"צר ^n ; ס"ת b עססידוא ; א"ת ,ח"י סאילליא
 .ןיללארָאקו ףסכו בהזמ תיכוכזמ תושעַהל וכרדו
 ןסינכמ ןיא bn תיכוכזמ pay יטישכת םא ורועישו

qmsםאו םהילע חיגשמ היה אלו ןינמב רחוסה  
 .[ןינמב םאיצומו םלטונ תואנ תוילגרממ ויה

 Steuer, eranus ר"שלבו 6 י"שלב) ןּונרַא

(Beitrag zur Verpflegung der Truppenג"רב  

 תבייח הנונרא תומהב אברמ הינימ ועב +.''3 םיחספד
 פ"ד y"' םיחפפל פ"א י"כב [m2 אל וא הרוכבב

cvא'בשר 'תב ה"כו  ^Dמ'ש ] "pהב שישי  
 א ידה ב ד] הרוכבה ןמ הרוטפ יוגל תופתוש
 םיחפפל ח'ר bb" םילשהל שי ןכ] [ןל אמייק
 עצמאב יוגד די לכד [תואב ms 'יפה חקלנ ונממש
 ימ א"ם ,(יעה ףוסב עבצא ע"ייע :יב יורוכב) "הרוטפ

paow = ps דצר 

 לבא ,ב"עס ג'נ אמוי y" ז"'פ הטוס אתפסות .ר"י
 nb לש דחא וללה תונורא ינש ^W o^ הטוסב
 ןירכוע wm הז oy הז ןיכלהמ הניכש לש דחאו
 ורמא וללה תונורא ינש לש ןביט המ םירמוא ןיבשו
 תמ לש וכרד המ יכו הניכש לש 'או תמ לש יא
 בותכש המ לכ הז םייק wow הניכש ny ךלהל
 iy ד"ד ב"פ 'כרב יוריב "יא םייוניש תצקבו .הזב
 ונורא רבדמב לארשי Dy ןיכלהמ ויה תונורא ינש
 v" ,ש"ע 'כו ףסוי לש ונוראו םימלועה יח לש
 יוריב רזעל 'רו איריקרב 'ר y ב'לד ט"פס םיאלכ
 י'אטיז סופדב ומכ ל'צו ,/ רבד ייא :ה"לד ביפ תובותכ

nuאירק רב  qa Gnואר ןירטסיאב ןילייטמ  
vow nunsץראל הצוחמ (תואב ןהש) ןיאב  

 2 ץראל

 pep ןיאו ד'ע ל"ד ו"לה ו"פ mans יוריב ןורָא"
 'מאטיז .'פדבו qno ביהי NON DUNS ימתי

 ררע ע"ייע רערע 'שלמ 'יפ ןורעו sin ןוכנ לע "יא
 רבדב ורערעיו םירכזה םימותיה ואבי םא ורועישו

 ,ילשמ םהל רוזחאו ןהמ לוטא

 תפסוהב ןומרא=) 5 ע"לב my ומכ pis ןרא
 םימי 'ז 'פב הרפב Platane) (עצמאב ם"ימ
(Gen y)םינראו םיזרא יצע םש ןירדוסמ ויה םיצעה  

i'm]םישורבו [ןגרא סרג ט"דסב , ^b152[ םינרא [ 

 DN פ"רבו Cm :דימ ייעשי) לדני םשגו ןרא עטנ
 י"כבו ה"יחא| .ירע םינורא 6 ג'כ ה'ר) ןיריכמ ןניא

 ה"כו 'ז רע 'עב ה"כו .א"פ 3/33 ה"כו םינורע 'יא יב
 היארו .ןומ רא : 'מ תפסוהבו ,יתמשרש ומכ ע"לב
 םיבורע םינומרא סרגש ד"יש זמר א"מ 'יעשי 'קלימ
 D NY CN^ ןומרא ע"ייע) םינורע ל"צ םיבורעו ;יכו
 ס"שהו .םתארוהב ןיוש םהינש כ"או םינומרא לש
 (םש ב'ב eno n" Us ייגל) וא םינורא שריפ
 Lorberbaum à je ע"לב אוהו יוע תלמב םינורע

 "ייע) ה"רב ייפש י"שרו 'ז רע 'עב ws ^b ןכו
 ןליאה םש [laurier] ו"ריול : ירע Gm) ביבל םיבשר
 ,ל"כע [Lorberbeeren baies] ש"ייב pp וירפ תאו

 p" ק"העו .אנפדד ארכיש (Y ייחספ י"שריפ ןכ
 שוריפמ רתוי הלוע הזו זרא ןימ רמולכ זרא : ןרא

"uyוב ןנירייאש זרא ןימ וניאו אנפד ץע אוהש  
 .[ש"ע ב"בבו ה"רב

 ס"לב ה"כו (ws אּחבנרא .תֶבָנְרֶא ,אָבְנְרא"
 היחכשא .ה'ס םירדנ אבְנְרא

 ר"כיאבו ,היח אבנרא ליכאק הוהד רצנדכובנל היקדצ
 לכאו אבנוא ושב שילתד 'יא ץראל ובשי 'פ
 : 'ט הלינמב ,םיִכָנְרַא רמצ .ז"כ תבש n^ אוהשכ

in»אלו םילגוה תויעצ תא ול (םינקז ב"ע)  
 (יז ,דיי םירבד ; 'ו א": ארקיו) תבגראה תא ול ובתכ

(Haase 
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 ד"בארה תגשהו וברשמ ה"ד ,ו"כ 'דהנסל 'פסותה

 n^n] תולבויו הטמשד א"פ

D29Nיסוריא א'סו .פקג\6 2-59 ע'לב סנְרְע=)  
 -wohlie 5-5! = 'יברע 'לבו סרא ס"לב אוהו

(chende Wurzelע"בה 6א'צ תבש) עינצמחד ג"רב  

 'יגו יסנרבאב 'מ י"כבו יסנרואב N^ ס"שב] יסנראב
 םיצפח םילכורה תופוקב שי b^ .[ףידע וניבר
 ומרד יררצב ןירייצד תוילגרמו תוילח ןוגכ םינטק
 יסנרא !E^ .יררצ 'יפ הז ,לדרחלו םינאתל םיזוגאל
 םינק וא םיצע םהו ןיעולדלו ןיאושיקל ןימוד ןהש
 ןהמ תחאה ןירוקו ןתשפ וא רמצ םהילע םיכרוכש
 ןושלו ['צינוו ר"פדב [n2. A59 הָסאַנרע 'שי 'לב
 ר'פדו ד"ל my י"כבו ,ב"ה י"כב ה"כ] .םיִנאָרְע םיבר

^wהברהו  Disסינרע ל"צו ! םינדע ^3" 'פדו ] 
 peur jb הכשומו הריב התוא האשונ השאהו

 ןירכומו ןהמ האלמש םילכורה תפוק איהו אכליפל |

 ל"צו] (םילכד מ"בב) ונינשש המיאה איהו םישנל
 ןקתל שי וא אמיעבו an^ םשו] .א'פ [םילכד ב'בב
 ש"רב לבא אמיא W^ םשו (א'מ םילכד א"כפב
 איוושא 'עו אָמיִא ע"ייעו אמיע כ'ג an ב"ערבו
 שרפמו יפוריא הנושש ימ שיו .[םש ג'ג י"כ 'יגו
 תועיצק ןהש אתוולאה יצע האלמש םילכורה תפוק
 pi הייחא] .ןיעולדו ןיאושיקל perm ןהב אצויכו
 יצע ןהש (b^ יפורא XD" תאצמנ יריאמה 'יחב

po»ע"לבו ,םיכוראה םישרשה ןמ ןהימודו  "pi 
nimישרש הלמה  yyב'ה ו"ו י"כ לבא ,םימשב  

 à), y'b3 הלמה mnm יסודוא on" ג'גו ,ד"ל
 יצע ןאכ וניבר bv" המ םע הפי הלוע הזו 416=
 .[יד עצק 'עו אתוולא ע"ייע תועיצק ןהש אתוולאה

 arnaeis ר"לבו 0096 י"לב) אקַָנֶרא=יקנְרא
 'פב Beutel) םיכ הליאשהבו 417

 רמא 6'ל (cum רבדה תא ורמגד 'מגב ררוב הז
 יקנראב רמא רחאב הדוהי ברד אתלימ ארבתסמ אבר
 רמאו הדוהי בר ירבד שרפל אבר אב 'יפ .הרוחש
 תודע ןתודע הזל הז ןישיחכמשכ היתלימ ארבתסמ
 דחאו הנמ והולה הרוחש יקנראב רמא דחאש ןמזב
 הנמב לבא והולה הנבל יקנראב אלא אל רמא
 רמוא הז ומצע הנמב וקלחנ םא לבא ןיוש ןהינש
 והולה רוחש הנמב רמוא הזו והולה ןבל הנמב
 הנשי עלס : רוחש הנמ י"שריפ ןכו] ןשי רמולכ
 ןנישקאו ,ןיפרטצמ ןיא [; ה"מ מ'במ ןשוריפל דעסו
 ינידב אנווג יאה יכ םילכב השחכהו אברד הילע
 רמא TM" אדסח בר רמאהו ןיפרטצמ אל תושפנ

 .ןוכנ הז ירה םינבל םילכ רמא 'או םירוחש םילכ
 והולהש הנמ רמוא הז [כ'ג י"שריפ הז ןיעכו] א"פ

 ןויכ הנבלב mw» 'או. חנומ היה הרוחש יקנראב '

 = nw יקנְרַא =
 תובייח pb םהמ חקול ךלמהש meni ול שיש
 יצמד אכיה לכ אלא ןהיניב רוכב שי םא הרוכבב
 רמאד תבייחד יעבמ אל סמה לבקמל ona יקולסל
 אק יכ יל והנת רוכבה ךל רייתשא אה ןהכ היל
 «jn ל"א יצמ יזוזב יקולפל יצמ אלד יל איעבמ
 יצמ וא רוכבה יל ןתו ךלמה חקי תוחא אמש
 ב"בד p'em .ינממ חקי רוכבה אמש רמוא ב"העב
 י"כב ןוכנ לע ה"כ] ריעל תונבל ותוא. ןיפוכד 'מנב

nתועטב ע"פרב לבא  persדיעהל ותוא  !] 
 ףסכ וז ולב ךלמה תנמ וז Co ירזע) הדנמ
 ןירדהנסבו (Cn c2 אנונרא וז ךלהו אתלנלוג
 י'מגב ררוב הז 'פ ב (ל'צו פ"ט ימגב תונוממ יניד יפב)

 םושמ תיעיבשב וערזו וקופ Cro m5 ןועמש ר"א
 806000%] ךיסומיד יתייא ךינונרא יתייא. .אנונרא

óffentl. Steuer = publicumאתקיספב |'ב סמד ע"ייע  
 אשת יכ ipa אבוהו : אייד םילק יקיספפ) אשת יכד

 ירמ םשב ט"נקתת זמרו גיינקתת זמר ילשמ יקליו BO זמר

^p (m >תלגלוג ףסכ וז אלב .ךלמה תנמ וז הדנמ  
penםדא ינב לעש  Tomתחורא אננרא וז  

 הנידמל הנידממ רבועה ןטלשל ןורוד
 "יפו החורא הב רבועש ריע לכ ול ןינתונ
 ה"יחא] .ךלה אביו (ד ביי יב לאמש) 'שלמ
 םשב m ^b ובתכ ךלהו m3 .'ח ב"בל תופסותה

mןכ 'יפ ילוא  mתחת היגהל ל"ג רתויו ב"בב  
mיחספל ח"ר ירהש ,'יפ ךורע :'יפ ' ^bאנונרא  

 ןכו ש"ע א"לב : ב"ס "ירדנל ן"רה "יפ ןכו תופתוש
^pא"בשר תבושתב לאושה  ^Dא"בשרה לבא מ"ש  

 ל"נש אלא : ל'זו בתכו b^ ךה רתוס ומצע ל'ז
 אנונרא וז ךלהו ןנירמאדכ ךלמה תחורא איה אנונראד
 ib" הוצמ םוקמל םוקממ ךלוה ךלמהשכ אוהו
 ךלמ לש ויתולייחל הדועס יכרצ ןיכהל הנידמה
 "n^ .'ו יחספ ה"נכו -- ,ה"עב וניברכ 'יפש ירה 'כו

 BD" 'בותכ ^ .אנונרא תסיע cv ג'פ הלח = =
 תורפנאבו תלוגלונבו אנונראב om  גיהנה  .ד"לד
 ןונראכ Ty ה"לד א"יפ (DU .(תורפנא ע"ייע)
 ןונראב אלא נ"ע ז'ד י"פס ק"ב 'ורי .תלונלונכו
 ר"דמב .קיתשו אנונרא יבהיו vpn שירו ,תלוגלוגו

"Dרבדמש םשכ  psהרות ינב ךכ ןונרא הלעמ  
 : ה"לד Tb 'יעיבש v^ ץובקהו .ז'הועב pom ינב
 וא pisa 'צמאה ר"לב) םיסיפ ונילע ןילגלגמ םתא
 (Strafzeld Cnuáz) תוימיזו Gteuer, pensus ר"לב

 תינונרא N^ :ד"מד ז'ע 'וריבו ; תיִננְרַאו תוילונלונ
 : ו'טד א"פ 'איפ v" ,ו"לד me yap 'ורי לבא
 גילפו wb ר'קיו ג'ע ז"מד  היפסלק va" 'שורי
 "א | + א"כד YD "NOD 'וריב ןכא תוינונרא "א
 ריעה wu" םיצבוקש המ י"לב 'יפ ב'א) .[ןינּונרא
 "ייעו]  .(רשו ןוטלשל mns וא החווא תתל



 ןבומ ול שי  כ'ג שיכמ חסונ לבא שחנה תא וב
 סועכבתש ומכ סוכעב סרא א'פ ]^ שכ ע"יע

mmnו"ו "53 ה'כ] הש ק התכמו םעכב הכתו  
 ,ר"פד "יג ה"כ [n^ DN .סרא תכלשמש [רסח ע"פדבו
 כ"אש אוה ןוכנ יתלבו D1y 23 סרא א'פ ע"פרשבו
 ל"צו ינשה חסונ ןיבו ןושארה חסונ ןיב שרפה ןיא
 yu י"ל אוה םוכע תלמו א" : א'פ תחת ז"פל
 שחנ סראכ "גה N^ ת"האב תמאבו שחנ ^5
 ילצא קפס ןיאו סועכ שחנ פראכ ?N "iv^ 'פדבו
 Db" ןוילגמ אב שחנ תלמו םוכע vm סראכ ל"צש
 הנכע לש סראכ N" פ"א י"כש היארו סוכע לש
 וא הנכע תלמו +(.ו'ס תבש סיר יייע) b^ םועכ תלמו
 'א ןכח ("y העפא e^ 8( י"ל כ"ג הניכח
 אתקיספב ל"זו וניכר בתכ 'א ןכח 'עבו .(ןכע 'עו
 הסריאכ םהל אוה ןישוע ה"ואש רסח אשת יכ
 כ"רד 'קיספבו .כ'ע שחנ לש .סרא b^ יאנכח לש

"bפ"א י"כבו אנכע לש הסירכ 'יא :נ"יד םילקש  
 (y" הסריאכ ל"צ םהינשבו הניכח לש הסירכ
 'דהנס 'וריב תועטב ה"כו (ח'פ 'עה םש רעבאב ש"ר

veלש הסירככ ד"ע ח"כד ג'לה  Nyonםשו  : 
 ןוכנ by ה"כו הסריאכ ל"צו אנכע לש הסירככ
 ,הניכח לש אסריאכ : ז"עד א"לה ב"פ 'גיגח 'וריב
 mp לש סראכ ז'טפר ר"קיו ,ה"ספסלק ר'בבו
 תויארה לכמו .שחנ לש הסריאכ אשת יכ 'וחנתבו
 סוכע ב DN N'D ל"ר א'פ "יגש המחכ ma הלאה

noyהנסכעת רמאמה לעב שרדו אוה יתימא  
 י"שרו .סוכע mr תלממ ןושל לע לפונ ןושל ךרדב
 לש סרא אוהו . . הנסכעת תמאל בורק b^ תבשל

^p wmאלא . וליטמ וניאש םש לע סכע היל  
"yצנוש סופד 'יפל םש י"שריפ ןכו סעכ ' qn 

 y"'5'5 .סוכע ל"צו סועכ שחנ : סועכב DN צ'ר
 ליטה .ב"מד ג'פר 'מורת v^ ה"נכו ,ל"נה ר"קיול
 אמעט המ .ז"כד ב"לה י"פ 'דהנס 'ורי .סריא וב
 ןותנה סראה ינפמ (ב'מ :טיפ ירהנס הנשמב (Dis י"רד

 "by ןיא םלועל ןינברד ןמעט המ םיבקנה ןי
 ילבבב "יע איקיו ריזחיש דע םיבקנה ןיב ןותנ
 לצב Wt יא .ב"נד ה"פס תורשעמ 'ורי ,6. ח"ע 'הנס
 אתפסותבו ,סריא ול ןיאש לכ . . . אפכר לש
 v^ .הפכר 'עו לצב ע"ייע פרא w i6^ תורשעמ
 .רואב הלכ שחנ סריאש ינפמ ד"ע ה"מד ח'פ 'ומורת
 ףצ סריאו עקוש סרא ןה ןיסריא 'ג ץובקה םשו
 :יל wy ילבב (y" הלעמלמ הכבסכ דמוע סריאו
 ןיטטח ןילעמ poss לכ ג"עס םשו 052 איגוסה
 בושכע תמח ,[םיר 'ע דוע !py" .תיממ שחנ סריאו

DN — יקנרא . H 
 ה

 והייתעדא יקסמ אל אוה האולהה השעמ qu ואלד
 לבא יפוטצמ ךכלה ירמאק אתעד ןדמואב אלא
 mui לכד יפוטצמ אל המצע הנמב שיחכמ םא
 רמוא 'א ,והנינ ירקשו ישניא יריכד רכדימ השעמ
 ןוכנ הז ירה םינבל םילכ 'מוא 'או םירוחש םילכ
 תושפנ ינידב הרוחש יקנראד אימוד תודעד אמלא

cwבהזה 'פד ג'רבו   £Oאמיא אלא 6 הימ  
 "א  מ'בב ונינפל] ל"אד - יכיה .יכ אוהש .לכב
 יאד [ל"אדכ אוהש תומכ אוהש מ"'כב יאמו
 ביהי אקד פ"עא qo אנביהי השדח יקנראמ ל"א
 ןנשיל b'w ^us יפט יפידעד הנשי יקנראמ היל
 mb wma .יכהלו עקרקב ןנימטהל והל אניעב
 אי עבו .ןנשויב nom אל ןיידעש תושדחב
 י"כב כ'ג ה"כ ה"יחא] אחומד אקנראל היעזבמל
 דואמ איה הרשי "גו ד'ע ח"ד תוכרב ya 'מ
 b'4 תמש רמול ym אעז בו 'כרבב N^ "יפופדבו
 םשו פ"רל עריאש המ ^ ב"ב yy" הנושמ התימב
 תוכרכ ותמש ימד ג'רב [ש"ע לפימל יעב "יא ןוכנ לע

e^ה"נכו -- .תמש ימד תועטב ע"פדבו ה"יחא]  

 .הקדצ לש יקנרא ^r םש ,ירנידד אקנרא Sm ב'בב
 ,םיל יקנראה תא ךלשה ג"עס ו"טד א"פ 'איפ 'ורי
 Eb וז יקנראה תא "יא .א'סד א'פ 'ישודיק 'וריו
 : דיפ .ט'ב ץוביקו .תועמ לש יקנרא ד"יפ ר'קיו
 "פו .אזוחמד יקנרא  .ז"'פ 'בותכ ,יקנרא ןיתיש
 אוהו וב חנומ חומהש סיכ (פש 203( אחומד אקנרא
 ב"א) .['ג nn ע"ייע אחומ היב mnes אתייח ומכ

^bדועב שבכ רוע י"לב  noxןכ .וארקנו וילע  
apoםישענה  Qi 

 והונשריפ 323 :'ס "ילוחב (Fürsten) יקָנּורַא*
 pw יתנקת וניבר ייגלו ש"ע יקדנדא 'עב

 ארוק ינפל םישא םלוא יריקנודא ל"צש חפונה
 פ'ל יקדנדא הז יפל היהתו תרחא הרעשה ןיבמ

^B distinguirte Persónlichkeit 2325בושח שיא  

 qna ןחובהו ,ותעמשמל םירס ול רשא

 virus ר"למ ןוכנ רתויו םפ  י"לב) םֶריִא ,םֶרָא
 yn" הלמ םג הלצאנ הביתה וזמו

 vis, visha כ"ג ארקנ םפה דניצ 'לב יכ היארהו ל"נה
"yף"ירהמל ש"טע ז"ער 'קילדניצ יטסוי  b^ 

 ו"ו י"כב ה"כ] תלבוכב 'מגב השא המב 'פב (ט"ל

 ,יג ייעשי) הנסכעת םהילגרבו sen] ע"פדבו ,ד"לו
(C8ביס תבש) סועכב סראכ ערה רצי ןהב תוסינכמו  : 

 סעכב שחנ לש וקור p" ,(היסר זמר ייעשי יקליב אבוה
 םרא +( ח'ע ירהנפ) םירמוא COND ומכ mes אוה
 .אתיבוכעד אסריא 'גרת (יד ימ"ק יילהת) | שיכמ ךכיפל דמוע אוה וינישב oy23 vm לש

 ovt My ילבו שרא מ"למ "p 5s v2» DN | ךישמ ל"צש *^p לש ןוקי [n רוטפ שחנו ףייסב

 ארקמב ומכ byp3 םימעפ הברה (Gerloben qua cv» ce) הנשמד אנשילא יאקו ןוכנ רתוי
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[ipi C2ב'א)  m "53 "bןימ  mbוב רשא  
sunmומש לעו ןנעב רשא תשקה ןיעכ הברה  

 יא רפס םידירוקסואיד תעד ןכו ה"יחא] .(ארקנ
 ,'ד ;'ב ,'ז א רפס סוטסארפאית דוע 'ייעו א"פ
 "יאלכ 'וריבו ,-- ג"פ ,ט"י ,א"כ םואינילפ ;'ב ,'ה
 פ"לב שממ אוהו היסריא םוריאה B^  ,ל"ד

dj» sp ——בקע 'פ ר"בדבו  E)אבוהו  

posהנורטמל אשנש ךלמל (נ"פ ז"מרר אריו  
 ה"כו ןיסירא ינש ל"צו] םיפירא םינש ול הסינכהו

"posםש ] ^bי"לב  poהבוט ןכא  n»ינוונ  
 .[תשקה

^e) DT 2ןיסוריא תחמשב וילע םיכמש ףתה  
Uyט"ל 'ט םיאנומשחה לש 'א רפסב . 
ob! erosןוגינ ילכ  vibriren- ; JJ! y/53 mn 

(er Tonטוסד הנשמ ףוסב ' C575)לש פומלופב  
 .סוראה לעו םינתח תורטע לע ורזג סונאיספסא
 יילכבו (C0 הדנד [השאה 'יפבו .6D ןיטגד] ג"רבו
 'ויטפ) רוע [ילכ ל"צ] (לכ) ץע [ילכ ל"צ] €« 'פב

 ינפמ בשומ אמט סוראה 'מוא הדוהי 'ר 0«
 רזעלא 'ר 'מאד ג'עא e" .וילע תבשוי תיילאהש
 ה"כ] הכובר 'יפא ריש ילכ אוהו אמופ דחד אלבט
 ע"ייע 3523 gb אוהו הכובד ל"צו ב'הו ovi י"כב

 וא ל"צו הבוכו w^ ד'ל .י"כו ע"פדבו תילא
 ע"ל mm הבובר וא תילא ע"יע הבוגד

[Musikinstrument myהזמ רתוי כ"שכו ריסא  

 הזיפקד אמופא וא אבצחד אמופא אלא רתומ וניאו
 ר"לב timpano ט"יאלב) verb ז"עלבַו (סש יטוס)

tympanum0 י"לב  ) wtאָרּוכנט ןירוקש  

 צ"לב iabour אינטירב '53 tamburo ט"יאלב —(
(tambour, Trommelהיכ] ע " ל ב ןירוק ןכו  

 ^ p^ ןכו ^ios y אוהו a2 v5 ^ י"כב
 שיו ,[ b Cn ^ יב יאימש) תורונכ 7 םוחנת

Se myם"נמרו ה"יחא] .א ל ב ט ב ו ,תי ל א ב  
 ע"ל אוהו ראתלא סורא b^ 'ילכו 'טוסל מ"יפב

das runde Tamburin mit bewegl. Meta1]- Ula)! ' 

Geheibenטוס 379 ' "bייפ ג'ע ר"כד ז"טלה  
 ר"קיול כ'מ 'ייע ספר ישלמ וא אוהו הסיסר סוריאה
 ונלש ןוקית יפל nai אוהו הביבר ל"צ וא ט'יפ

yaםגו .ךרעה שארב ונמשרש ע"'ל וא ןאכ  b^ 
 ןיפוריאב וב ושמתשה רשאב ריש ילכה ןכ ארקנש
 py" 'ורי 'יגל 373 סוריא תביתכ הפי הלוע הזבו

 .[ם'במטרל הנשמה

Gáürtner 2-2 

 פ'לב ןכו המדא רבוע הליאשהבו
 תנשמ +(תונליא yen >< yon וא ,אָיסיִרַא
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 ,א"פ 'בותכ
 לועפ ינוניב .ב"מ GUB ;'כו YD ג"פ | ;ו"מ
 v^ :ג"" 'בותכ npms הבקנו ww :לקב

^npb .ר"ע זיעדיביפ "נינה :'ורי :ז"לד י"פר  y» 

 ייטיג :ז"ס 'ירדנ .ג"ד א"פ 'ומבי v" .אירדנסכלא
 .לוענ ןג יפ ר'שהשו .א"מ "ומבי .ז"מ 'וריע 4
 ג'לפ vow הָסְרּואמ :ל עופ ב לועפ ינוניבו
 הרותהש דמלמ הסרואמ C1 25 ^52 השרומ שרד
 :לקב שמתשנ nar .לארשיל איה הפווא
 בועב השא סראל רוסא c? sU 'ציב 'ורי
 ;סראי באב 'טב :םשו ,סראי סוראל אה . . תבש
 Tp 'יבוריע ;אשנילו pub :ב"מ «o :ל ע םנ

"yב"מ 'ומבי : py "onל עפ ת ה  "v 
 yb b  'בותכ

 תחת העלבנ 'או יִסּורְּתֶא תב :לעפתא ;הָסְרֶאְתְנש
 ןיעדי  אניוה Tob vpu uve 'יטינ יסוראתיא
 תעטומ ^3 ןירניד ןיאמ תיש p ו סר א מ ןוניאד
 ןותא :הזל emp ךומסב «'n ןיאמראמ ל"צו איה
 תואימרב םתאמ חקל ייפ ןירניד האמ תיש ןיאמראמ
 nom mb ונכירצ אלו ןוופסכומ ןקית ת"פי לעבו
 pon' ש"ע ומצע קחוד כ"מ px "bn רבדב קפסה
 םיוניש המכב רופסה לכ איבה ב"נש זמר 'יעשי

nnmםשהו .--(ןיימדזמ סרג ןיאמראמ וא ןווסראמ  
 .ג"מ 'מבי ;א"מ ,ה"פ ;ב"מ א'פ 'בותכ ןיסוריא

 לבא . . ןיסוריא ז"הועה Yee vw הליאשהבו
 .ןיאושינ ויהי חישמה תומיל

y/b3 ;iris ר"לב ipi; י"לב CX) DYYN סּורא, 1 
, ual פ'לב Uu 

(ris, prismatischer Krystall (2 Veilchenסוסיקהו  

 (חימ (mb ברחש םרכ 'פב 'יאלכב ךלמה תנשושו
 ,'ציניוו 'פדב לבא םופיקה 'יא ייאלכב ונינפל]
 "גכ "יא ש"רבו ם"במרה 'יפב אקארקו "יליפב
 p'b3 םוסיק "יסופד יפל לבא י"כ "יג יפל וניבר
 ןכו ש"ע סוסיק 'עב 'יסופדה םג וסרג ןוכנ לעו
 אנאכליה "יפו 'ולהאב ג"הרל p 'יפב תועטב
 y! helxine" ר"לבו 94698 b" קפס ילב אוהו

Tyע ' [popיולהא) ןיאיבמ שי 'פב תוליהאבו  
 סורא b^ .רומח תוקריו סוסיקהו םוריאה (א'מ .חיפ
 ש"רב ה"כו yn ד"ל ,ו"ו י"כב ה"כ] ו"רבמיסיס
 ב"ה י"כבו וריבפוס ס"טב ע"פדנו Tn םשב
 sisymbrium ר"לכו sisimbro ט"יאלב אוהו ורבמסיש
 yb wm רבנשש ל"זמב מ"רה b^ ןכו 8
 ם"במרה "פב N^ ס"טב "יאלכבו | 0
 ןימישמש תחקרמ ינימ nm [רבנפס ל"צו רבנסה
 ערזה שיקמ עירזמשכו בשע אוה א"יו .לישבתב
 יל (no הדק וקיתעה םינקז 'עו ה"יחא] v ןימכ

Iryspflanze SP 

4*b = םשו : TD "bp ומכבי" end 

 ,וסראתי .ז"מ 'וריעו .א"מ



 רופסב םתוא עיופת המלו ולכאיד םיחוואל
 אל p'b3 ח"כפ ר"קיובו םתרועס לכאלמ םילשמה
 ר"כיא  .אָיַטְסיִרַא ל"צ ןוסגיד הי פי ר א קובשת
 םחל לכא .אייטסירא יניב היחכשא :ןויצ ינב 'פ
 ןכ וקיתעה 002^ איכלמ) 4wp ("2 m* 'שארב)

oyהלמה הלצאנ ונטמש ז"חא אבה ע"ייעו םינקז . 

 ,Frühstück 0.00 ל י"למ ןּוטסיִרַא ס"לב) ןוטסירא

 בר 'שרפ mmn תאז ר"קיוב 1
 תחכות תעמוש ןזא C"5) nnb [הימרי ברו] סחנפ
 [קחצי .יכר םשב] היכרב ר"א (איל ve ילשמ) םייח
 ןכו = ם"יוו ינשב ע"פדב לבא י"כב ה'כ] ןוטסירא
 םיקידצל ה"בקה דיתע לודג [הטמל y ר'כיאב
 ל"צ] (תונידמב יתרש) 'כיא 'ליגמבו .אבל ריתעל

vyםא יתבר ] cow)י'א  Cwדנע אמויד היגלפב  
 pep יל תיאד 'יא 'דמב ונינפל] ןוטסרא היל

sevרמגנ 'מגל [ימלשוריבו] .ןיד  m ponדהנס ' 
veהגיגח 'ורי ןכו ג"ע ג"כד ט"לה  Yeר'ע ז"ער , 

 'פדב 'יאו ימלשורי תלמ mon םינשיה ע"פדב
 [טוילב ע"ייע] איטוולובל דבע ןוטסירא ('שמא
 ןוטסיראד אתנע א"יפ ר'קיו ה'נכו ה"יחא] .אכלמד
 ח'כפ םשו (ןווטסיראד היתנע 'יא יתבר 'פ ר'כיאו)
 ןוטסירא ריבע היפוגב ןוטסירא דיִכע אנא רחמל

munהמ 'פ 'ג ,א"פ ר"להקו) 'כו היל  ex: pu 
 'וריו :ז"ד T'b 'וכרב 'ורי ;(התשמ תדועס השע
 אמוי אטמו ןוטסירא ןוכל הוה ps :ז"ד v8 'ציב
 ב"פ מ"ב 'ורי ;ןוטסיראל ןוקסת אלד דע ןיעש תישל

xv om"ןוטסירא היל דבע  pesדפוק יומוק  
 | prob xy א"כר ib nmm 'ורי ;'כו בהרד
 םכייח :ץורא 72 יכ ה'ד ^n 'מזמ ט"וש .ןוטסירא
 הדועס b" .[ב"הועל םכל ןיקותמ לודג ןוטסיראש
 .ןונפיד ברע לש הדועסו "pep י"לב pv לש
 .יטסקוב םכחה ינפל חנומש ךורע י'כ יפל ה"יחא]
 (היכ ,גימ .יישארב) םירהצב "mp אב דע nv 'גרת
 דעומ ny םינקז 'ע וקיתעה ןכו ,נוטפיר אב
 ;o; px£  הדועסל דעומ ny "5 ידיכ יב יאומש

dolecooןונפידו  owהתיה איהו 99סש י"ל  
 סאילליא סורימוה y" םינויה לצא הלודגה הדועפה

(nז"י ;ז'טש ,ו"ט עססידוא ;ח"עקת )5 ;35  

 .(ו"עק

ce» Dep. 7Dינש תיב ןמזב שיאל יטרפה  
 םיימצע תומש םע ושיקהל שיו

Aristion — Q1670v006, 

 , (Aristaeonאימפאמ | םירוכיב | איבה
  mosתנשמ  nonא"ימ ר'פ)  p'"yאספטיא  'א

 (אימפא 'עו  "b'וריבו ה"יחא] .(יסרופ היהו שיאה םש
 ונחכוה רבכו אימפפא "יא .ז"לד ו"פסלק 'יעיבש

 * A ^ , \ כ א
 ה 060% 0%

Aristeas 

pap" * = סיִרָא ji חצר 

 | ןוקירקסהו .תוריכחהו ןיסיראה (ב'לה) ק"פ םירוכבד
 םינש (הימ היפ) שידג קרפ האפד 'גשמבו ,ןלזנהו
 [opos] י"לב סירא 'יפ .תופיראב הדשה תא ולבקש
 תוריפהמ קלח ןתיל הדשה תא לבקמה אוהו רמוש
 וניבו בתכ ה"יחא] וולש ראשהו הדשה לעבל
 שיו ורבח הדש עטונה סירא b^ : ל'זו 'א רכח יעב
 "למ אל הלמהו spy "פה הזו .כ'ע  ויצח ול
 יתבתכש ומכ 'ופו ע"למ אלא ב"ר תעדכ הבצחמ
 ע"לב שירע ומכ איה וא הדשה דבועו רכיא המעטו

yonהיארהו (הטמל ר"בדמ ןויצה 'ייע) תונליא  
 יתב יסיראב תחת םש bw 'ד by 'עב וניברש
 ם"בשרה 'יפ ןכו .תובא יתב יסירעב CY 372( תובא

e xaלע  p»ןק תל ןידוויש + ןיסירא  
 ארזיב ביהי אסירא :ד"ע מ"ב ה'נכו .עק רק ה
 .ריבעק  היתוסירא אסירא :א'כ ז"ע ;'א רזב ע"יע
 'ירוכיב 'ורי ,'כו אסירא יוליעד אוה אניד :ה"כ 'גינח
 יורי ;םלועל ...pus העשל ps : DT א"פס
 ג'מפ ר"מש .סירא רירוהש םירא .ד"יד ג"פ ב"ב

qonןיא א"פ ר'קיו ;הדש התוא סנרפו סיראה  
 'פה ףוסב ?mb be .ופירא םע רבדל ךלמל יאנג
 םיכח אלד סירא תיאו לאשמל םיכחד סירא תיא
 עקשד הימרגב ימח לאשמל םיכחד לאשמל
 'כו הוה אבט א סיר א ַמ דוד :םשו ,היתסיראב
 רחופ 'יא ז"ערת זמר ^n יילהת 'קליו ,ז"ק 'דהנסבו
 ג"פ ק"מ 'ורי .ל"נה 'ירוכיב ןיסירא ץובקהו s תו כ
 D'O'U ינש ז"פר ר"בד ;ויריכחו ויפירא + ב"פד

cnsהיה  yesהיה אל דחאו ןצצקמו תונליא  
 "mb :םִשהו 'כו ןצצקמ אלו spy לכ עטונ
 תוסיראל והדש pm DUM א"מפר ר"מש ,ל"נה האפ

qno smרטש .ח"סק בכ"ב .'כו הערז  mo" 
yyירטש .ב"פד ג"פ ק"מ 'ורי ץובקהו .'ג רב  

nipתורוכחו תויסירא ילעב א"פס 'ירוכב 'ורי --, 
 אתוסירא .אטסירא ע"ייע ס"ט איסירא ח"כפ ר'קיו
 .[אתשירא 'עו ,שירא ע"ייע ם"ט Gn 3:37 קימ)

 ע"ייע פ"למ ר"עפלו ,תלשלש וניבר «nys אָסְורַא
 'פב gedrehter Striek) עולק לכח אסיורא

 היל ומר +.ו'מ יומבי) ותשורג ריזחמה 'מגב ץלוחה
 'מגב ה"כו אפיורא ל"צו ד"ל י"כב ה"כ] אסוורא
 ייפ היראוצב [היסורא תועטב ע"פדב לבא ,הסיורא
 אסיווא 'עב וב ונירבד רנכ ה"יחא] .תלשלש
 ארקנ ox ע"לבש ףיסוהל יתאב התעו .ש'ע

 .[רקיעה איה פ"למ הרזגהו .לבח כ'ג

 900716 5n" אטאטסירא ס"לב) אָטְסיִרָא "
(Tischgast הדועסה תא לכואש ימ ^b 

 המל (ארפק רבל יבר) ל'א ןורתי המ 'פ ר"להק
 חנה b^ .ןולכיד ןוטסירא קבש ןכ דינע תא
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 ומעטו שלע y^p ןישלוע ומכ ןיתלועו .ש"ע 'כו | תחת םימעפ המכ הפלחתנו תעטומ אימפסא 'יגהש
 תבכרומ הלמה זא רקיע י"כ 'יג םאו .איוידניא כ'ג

 .ונמשרש ןילמ 'במ

 י"לב ןוניסקרא תחת ס"מ ד"עפל) ןוניקסרא *
^b 5006ןפג רמצ  Baumwolle, 

 קופפ ר"להק B^ .(םינפב y"" ןוקירסמא תחת וא
 רחמ ןוקירסיטיס ןיד xov 0" 30 םילחנה לכ
 ^Y) ,גיכ ייעשי) ביתכד P אוה המ ל"א ןוקירסולוא
 pr אמוי ל"א קיתע הס כ ט לו העבשל לכאל
 תשבושמ הלמה .ןוקירסולוא רחמלו ןוניקפרא
 ןוקירסימיס ומכ איהש ןוקירסמא תביתמ וא התביתכב
 ףונוסמס0ש = | 60 סא ימורו י"לב התארוהו

[semiserieumוא ,ישמ יצח  nvל"צש בוט  propos | 
 ףיסוהל יתאבהתעו ש"ע ןוקיריסולוא 'עביתחכוהשכ
 הממ הזו ,רמאמה לעב ןכ שריפש שורד לש םעט
 rohe 605% י"לב הסכטמ ומכ הסכמ non ןיבהש

Seide. 

Ursicinus, Legat des Gallus, der 3) סניִקְסְרא 

Grütz G. 

CIV, 9ךלמה 'יפא 'מגב ןידמוע ןיא 'פ 'שורי  
 ימוק ןילע יסוי 3" אנוי 23 (.ט'ד wn היפ יוכרב)

 ןהימוק ןמ היל np: pnen איכוטנאב סניקסרא
 ןול רמא ךל םק תא ןיאדוהי ןילא ימוק ןמ ל'א
 «$D T^ .אברקב ימח אנא .ןיכאלמד ןוהיפא
 תמאבו ,ךכ ומ ש ש ןוטלש ל'צ ה"יחא] .ןוטלש
 שיא mm סוללאג רפיק לש אבצ רש קר היה
 Wb" .אירוסמ סניקסרא הלעו םיללעמ ערו רזכא
 ,ימורב זא ודרמ רשא םורדב םידוהיה דגנ םחלהל

quuאובמב  cmmלע רעיש :ח"צ  p» 
 ירשמ ns T3" המחלמה רקיע דיקפה סניקסראש
 י"אב בשי אלא םורדל ךלה אל ומצעב אוהו ואבצ
 א"לה ד'פ תיעיבש רופיסה אב איהה תעה לעו
 'רו הנ" בר :א"כד ו"לה ג"פ 'ירדהנס יוריו ,ה"לד

nb»יפמל 'הנס  'ורי) סוניקסראל יפמ ןורוה  
 כ'ג nmn אתבושב .(סנקיסראל ל"צ סנקיטראל
 ירוה ג"עס DD א"פ 'ציב 'ורי לש רמאמה רועיש
 םיברה ול וכרצי אמש אתבושב סניקסראל אתיפ

"bתופאל ריתה  neסניקפרא לש תולייח ךרוצל  
 רחא ןינעב (b QU^ 7€ 'וריה אובמב ף'זרהמו)
 ריעב הרות רפס כ'ג ףוש וחצמ תוזעבו (ש'ע
 y" הירבטל הכומס cy איהו Sennabris רבנצ
 דיקוא סניקסרא אדה .ד"עד א"לה ie 'ליגמ יורי
 דוע יייעו ,'כו Ou .רקיע וז יארבנצד אתירוא
 הלעהו סניקסרא דובכ הזב ליצמש :ח'צ 'ריה אובמ
 א"כ םידוהיה בידאהל הרות seb 555 חרש אלש

Jahre Judüa bedrüngte, s. 
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 :[אירוסב vy התיהש אימפא

t60070 [ּוטְסיִרַא  der Vornehme, 

Beiname der von Kais. 

  """ (eingesetzten jüd. Primatenז"טפס "ומבי

  "baתיל אנמ בר ימוק יעב ןוטסירא דח .ז"טד
 י"לב הלמה ןורתפ .ש"ע 'כו ל"בשר לע גילפ אדה

 םדא  wmרוא ץיפה רבכו  pop byרואמה הז
 ף'זרהמ לודגה ' yבמ'ע  ולש  "x venד'עת

  suemדצ 'וריה  mbםינוטסיראהש הלעהו
 , "essemומקוה  cryהיה רשא רסיקה סונאילוי

Jb םדוק תצק וא אנמ בר ימיב יחו םידוהיל בוט 
 סונאילויו  ponםידוהיל דובכ הזב  ywםיבושחה

 ,בטיה ש"ע טפשמו ןיד ץרחי הלאה

Julian 

Aristobulus II, Bruder Hyrkans) סּולְבּוטְסיִרָא * 

  (IL, hasm. Fürstןקז ויחאו אוה

 הז םיררוצו תימולש הכלמה ינב ויה סונקרוה ונממ =
moתונחמ ינשל לארשי ושעו  "yט"מ 'טוס : 

 ןילשלשמ pm bv לכב :ב"פ ק"ב iT'D 'וחנמ
po»היה םידימת םהל ןילעמו הפוקב  awןקז  

 ןינעה רפיס "ir ד"פ 'וכרב 'וריהו ש"ע 'כו דחא
 ה"ד .ו"כד ןויצ תבהא en" דוע 'ייעו רחא ןפואב
 'ג םשו ;'ב ,'ב ,ד"י ינומדקב והיתתמ ןב n" ימיב
 nb םידוהיה תורוקו ב"י ,'ו ש"השל י"שר y" 'ד

aUץטערג  memes rmןיאו .'כו ל"ק דצ '  
 רבסש תועטל אילפה 2/5 לעבו .ךיראהל םוקמ ןאכ
 'עמ ns" היה ל"נה םינויצב רכזנש סולבוטסיראש
 .'כו .ב"לת דצ ow ץטערג ר'ד voy ^« םינקז

 660% "x" ר"ל ןמ בכרוה ד"עפל) יִבְּדְנְסיִרֶא *
Gntybus) ר"למו seris, Art Endivie 

  "n (Endivie = endiviaונאזנול יד ם"רהמ לש
y'en אמיסב ןרירמ יבדנסריא +ךרע ךהב ךירעמב 

 קוספ 'כיא 'דמב ( vunופפב ג"ה ונעשפ
 ישלוע "פ .די תביתכ  mueאיוידניא ןהש

 | תייסרא [ byץומח (6?) ןמוחהו ןירמ ןה [תויסרא
 ונעשפש המב העו ונישע ונאש ומכ 'מולכ
 דע 'כו תחלפ אלש המב תוערה התא ךכ ונירמו

 האירוקיצז"עלב יבדנסריא [ cichorium 3/53ט"יאלב
  8"לב . wv [Xy 6puxהלורמ ור קיפ

  [wilder 1.8020 mrxic]ץמוחה םע םלכואל ךרדו
 ד'ר הלמה איבה ןכו .כ"ע דחי סוריכזה ל'זר ןכלו

 'דמב ונינפל לבא 222 אראל יד  VW"גה יא
[Kohl, 202000 יבנרכ b'x] יכנרכ תיא תעטומ 

 'א תלע 'עב וניברו .עימח אמיסד אמיסב ןרירמ
 עימח אמיסב ןרירמ איתלועד ןיא ל"הזב 'יגה איבה



 המ לכ ד'פפ ר'ב ,(ןעריא 5( ןועריא ךכו 32
 v" ערָאַתֶא :ל עפ תא .הזל עריא mb עריאש
 תחאל אָעְרַאְתִמ תחא ט"פ ר'מב .ז" ,א"פ 'טוס
 .ו"לק תבש :ו"כ ,א"כ ^n ק"מ ,הצמתמ ןובשחהו

ma yosעראתיא תחת העלכנ 'א ,אתלימ (היל) . 
 . . . םינושארה ז"לפ ר"בב לעיפב ל ו ע פ ינוניב
 םימעפ המכ םש) ערואמה םשל םמש ןיאיצומ ויה

Uyיפסות יִעְרא ןהמ לכוא רזגנ ונממו .(ת'פי 'יפ  
 המ byb ^b .יערע 'יסופד nxpm ב"פ 'ורשעמ
 יארע תליכא ומכ אוהו הרקמ ךרדב לכוא םדאש

qe"עבק תליכא  v Cyב"פ 'וכרב  Tג"עס  
 .['ב ערע ע"ייעו

 תא 'גרת Erde, Acker) ץרא ס'לב) אָעְרַא 7€:
 ס"שב ןכו ה"יחא] .(אערא תי ץראה

 הילוכב אערא אדח םשו 'כו אערא ארדה .ט"כ ב"ב
 . . . אתערא לזוה .'ז ק"ב ,'ג רב ע"ייע 'כו אנאב
 ,גאב ע"ייע אעראב אגאב :2'2 מ"ב ,אתערא רקוא
 9533 ע"ייע אכושחד אעראב יבתיד :ה"כ 'ורוכב
 אעראד !DJ אעראד אמעכ אנזח ו"טמ ,ט"פ 'טוס
 yp .(םימעפ m ןוכעראב ז"כפ ר"קיו יכו אלזא
 :ה"ס תבש .— אתערא יתרת :א'פ :2^ 335

 .[תינצ 'עו ,ע"ייע אערא תב

 לעפמ Horniss מ"לב הערצ ומכ) אָתיִעְרּוא סע
 י"רת begegnen, anfallen) ערא

 תחמ m דוחלו (ח'כ . :גיכ 5( הערצה תא םגו
 ע"נאו ,ניפו ה"יחא] .(אתיערע y'"p אתייערוא

bnsלע ירפס 'ייע ה כ מ ןינעב הערצה וקיתעה  
 עוא 'שלמ הלמה הרזגנו .נ'ר דצ תיסרפ הקתעה
 הכמו םדאה תארקל תדמועש היח המעטו ערע וא
 וניבר ירבדו ערצ 'עב וניבר ןוכנ לע 'יפ ןכו ותוא
 תבש 'וריבו .ש"ע mos ש' ob Ym 'יפמ וחקלנ
 ידבעתמ איסוסד אתעלות "א :ג"ד YD א"פ
 ווהתנ םיסוס יעלותמ 'יפ ,ירבד אתרותד ,יערוא
 מ"פו) םירובד ושענ םירווש לש םיעלותמו םיערצ
 לש 'גות עדופצ תישענ יעווא אדבעתימ "יפ
 הרבסש עדו .(כ'חמב העטו אינעדווע םיעדרפצ
 תמסרופמ ךכ התיה לבא םבלמ ל"זר ח"וח ודב אל וז
 לע תאז ונל רפיפ המותו המצעבו םינומדקה ןמזב
 :תוד לו תב ןֶאיִליַא םירובדו (רז6%ק6מ) ןיזנ לש ןתיוה

 .[ז"נ ,'ב ;ח"כ 'א תויח ה

nnno ^b אָעְרַא ימרא 'למ) הִיִיָעְרַא ,תיִעְרַא " 
das Unterste, was unten ist (auf der 

(Erdeד"פר תנש 'וריו ד'ע ל"ד ז"פר "יאלכ 'ורי  
 : ג"לד aeo תיעיבש 'ורי ,לתוכ לש ותיערא ר"ע ו'ד

 אתיערא QM  'וחנמ .ח"מ 'מוי ,רוב לש ותיערא |

 חלש אלד wy x53 ט"פסלק ייאלכ nv .אנמד

vתיִעְרַא — םֶניִקְסְרֶא  

 םידוהיה םע סניקסראל זא היה רשא המחלמב
 ז"טפר | 'ומבי v^ .םיפד הזיאב IUD הפרשנ
 ל"ג] אכלמ סניקסראד ימויב הדהכ iy ו"מד
 יארופיצ pun [אכלמ bw א ב צ ר'ש םילשהל
 pra mem לע ינלפסיא pim ןווהו ןיעבתמ
 שיב ןושיל ןוהילע רמתיא אפיסבו ןימכחתמ אל
 תרעשהל היאר הז תמאבו ודיב ןמ ןוהלוכ ןודיצתיאו
 השק ךכ לכ היה אל סניקסרא לש ובלש ף"זרהמ
 םידוהיה תיחשהל הצר אל ירהש םידוהיה דגנ
 Dy םדי התיהו יארופיצ הזיא וב ודומ רשאכו
 ךודכ שודל רפעכ ריעה הרז אל םורדב םירשוקה
 ךוע לש ןושאר ןויצ םגו .זאמ ימור יאבצ ירש
 רופסו) לארשי ימכח דגנ דובכ גהנ יכ הארמ ונלש
 .ט"ס 'מוי ילבב לש «web py רבד לש םעט
 ןכ !«web קידצה ןועמשו ןודקומ םנרדנכלא ןינעב
 Qm 'דקומ ילא ןינעב 'ה ,'ח ,א"י 'נומדקב והיתתמ

Ty "pו"ר דצ מ'עו ג"מק ,ז"טח ע'מב ף"זרהמ  
 in mn» sow ר"ד 'כחמ !"ידוהיה  תורוקו

 .[(ח"סק

 ןושארה mam תטמשהב ,xíon א90% י"לב) עַרא
 Hirn- xgxvíov, XoXvoy '*)Y הלמל בורקו

Gehale, Schüdelתובותכב  i3רידמהד  Cry) 
 דיל ^Y י"כו ס"שב [m3 בשד אתיבל היל לייעמ
 ינביל [!עבשיד se עבשד ע"פדב לבא ,ב'ה
 רסח] יד שו יסכ האמ תלת היל ליטנו אחיראו
 ערקו היחומד אתיערא איפרד דע הישירא ['ותכב

 2 quo "mmn puso 'גרת 220 .היחומל היל
 איהש ל"נ .רתויו ה"יחא] ..(אתיערא אעראל €2

vbתואו יתמשרש  Dזילטיא אמגודל 'טמשנ , 
 ושרפל כ"ג שי (יקנרא ע"ייע) אחומד אקנרא ילואו
 וא ,עוא "יפו תוכופה תויתואב xoxvíow תלמב

 תלגלוג י"לב ערק ומכ ,אתיערא תימרא הנומתב
 ערע וא pts תלמ ni 'ייעו 'אל ףלחתנ 'ק תואו

 .[אבה ע"ייע מ"לב mp וא ארק ומכ איהש

^Nפ"לב) עַרֶא  
) 

 מ'לב ארק ,הרק ומכ ונינע
 השמ תא ועגפיו 'גרת

moe)כ 70 ') apsוערעו 'גרת סולקנאו השמ תי  
 'ורי  ,ב"מ :Ub "pi 5/1313 15 הברהו ה"יחא]
 T" לע הלקת עראת אלש ד"ע ז"ד ר"פ 'וכרב
 Va ז"לפ 3 4 ,לוספ וב עראי אמש 'א ,'א 'מוי
 סא .התנע תערא 'יא חלש 'פ ר"להקו אתעש
 ו לע עראיש לודג רבד דיתעש ןמוא יהיו 'פ
 ,לבא ועריא ב"מו א"מ ב"פ ק"מ עריא עישב)
 ,השעמ ותוא עריאשכו ג'ע ר'ד b 'וכרב 'ורי
 ג'ד א"פסלק 'ומבי 'וריו ד'ע no wb 'ודיק 'ורי

iyםלועמ השעמ עריא אלו , ^vב"כד א'פ יאמד . 
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 Mühltrich- tremie צ"לב אוהו ל"נה ב"בל ם"בשרה
derהפי הלמה ייפ ןינעבו  ^bזנול יד ם"רהמ ' 

 ה פ י ט ח pi תסכפראכ Tus השע bm ךירעמב
jnאוהש יפל םיחיר לש ךפשמה ןכ ארקנו י"לב  

 ןכו תחא תבב הברה ףטוחו הלעמלמ דואמ בחר
 ףוטחל רהמיש הרות רבד עמושה השעיש יואר
 'קיעש ונחכוהש קדא 'ע my "yn .ל"כע לכה לבקלו

"umיפו  .ףטוחו בנג ומעטו ע"לב ןכ ארקנו קרא  
 D^ ב"א) ,יפוידב שרופמו קרא אוה ר"בב סכפרא
 לע ועבצא םדא םישי DN רשא םיננג ילכ י"לב
 ה"יחא] .(רחא דצמ men וקרוי אל nw ויפ
 vb הלמה היהת זא חסונה תסכרפא ,סכרפא םאו

^g 6 mpóy o0cתא ילכב וקצי י"עש ילב  

 האובתה רובעת י"עש םייחרה לעש לס וא םיקשמה
 .[ריבשמה y" תסכופא םורגל בוט .רתויו הנחמל

 imagyíx י"לב [איסּוכְרַפָא ל"צ]) איסוכפרא *
 Eparchie) עצמאב ך"מסה תפסוהב

 המוד רבדה המל לשמ ג'יתת vem ןנחתאו 'קלי
 ירפסבו ,'כו ולש איסוכפראב היהש סוכרפיאל
 סוכרפא 'יא לא D^ רשא ה'ד ז'כ אקספ ןנחתאו

sevולש איכרפה לע . 'D msר תואו ,תפסונ ' 
 . יס"טב 'פ תואל תמדקומ

die Augen weit óOffnen, o2» y'53) DB^N 

"bb לכ פ"סב ' 7533 (erweitert sein 
 ןישדקומה  CYלארשי יל ןתנ הז רוכב ל"א

 .הינייעל והניספרא ומומב  ^oםרפר ויניע חקפ
 ה"יחא] .אוה ול ןותנש רוכבה היהש ריכהו רתויב

y'b sum חכב ויניע" nmnb, י"שר "b3 ה"כו 
 הרדסל שי הלמהו .העט .טסקוב 'כחהו יתמשרשכ

 .[לעפַא ןינב לש יס 'א יכ ספר 'עב

 ימגב תורענ ולא 'פב 'ובותכב (Land, Erde) ץֶרָא
 רפכי אל ץראלו Cr5 יבותכ) ותב לע אבה

 יעבמ יל המל ג'ל היל 353( הב ךפש רשא םדל
 אצמנ כ"חאו הלגעה הפרעתנ םאש ןיינמ אינתדכל
 אל ץראלו 'אנש ums ןירטופ ןיאש ןיינמ גרוהה
 לארשי ץרא ונצרא הארקנו ה"יחא] «sax רפכי

nen)לכבל ץוח תוצרא ראשו (ו'מ איפ יילכ .יב  
^b "yיטינ) ץראל הצוח (.א'כ 'יבוריע .'ו " 

nץרא 'ע מ'ע 'ייעו ר"ע ח"יד ה"פ האיפ 'שורי  
 ,[(לארשי

 ,das Zureden הצר jb טשפומ םש) אָתּוצְרִא *
(Besünftigenהתאמוט ידכ ,'ד 'טוס  

 y y" התוצראו הארעה ידכ . . , התוצראו

 yy ו"טד ב'לה א"פ 'טוס 'וריו :ז"ד ו"פר 'ומבי
 ,('ג רע ךרעו א'פ 'טוס 'תפסות

 אָתּוצְרַא — תיִעְרַא *

ptus 4% a.נק שי ה יל ל יי  

Ne COSA LA ale AER TER 
7 

 ג"ע ב'יד י"פר מ"ב Y ,הייערא חלש אל אייליע
sor.ר"שהש ,אייליע ינבד דע ינאב אייערא ליכי  

 Amps אקוש . . האליע אקוש :ינכשמ 'פ
 םילק 'פ םשו הלא לע 'פ ר"כיא 'דמ ץובקהו
 ה"ס 'כוס 'וריו ,יאליעב תדבעד המ יאעראב דיבע

muדיבע אייעראב תרבעד המ ךפיהב "א  
 y" 'גרתב םימעפ המכ תאצמנ הלמהו .אייליעב

 .[ר"תמעב ל"ירהמ

DOETNיורו י"למ תְכַפרא יתָסְכַפְרִא .סקפרא =)  
der Rüuber, ףטוח 'יפ harpax, orat, 

Trieh- ךפשמה יונכל לאשוהו an sich—Fassende 
  (terסכפרא (ח'מ 5^7( תוכתמ ^55 םילכב ד"יפב

 (דימ יל םש) םילכ ףופבו ,האמט תכתמ לש
C'2) הגיגחד ג'רבו ,הרוהט תיכוכז לש סכפראהו 

 י"עו 'מגב ה"כ] (תפכרפאכ) ךנזא השע התא ףא
 בל ךל הנקו (תסכפראכ וניבר 'יגל ל"צו ע"פדבו

 יופיכד ג"סבו ,עומשל  ^) pomןנחוי ר"א (.ט'פ
 התאש םוקמ לכ ןועמש ר'ב רזעלא 'ו םושמ

 לש וירבד אצומ  oxילילגה יסוי 'ר לש ונב
 י"כו .ע"פדב ה"כ] תסכפראכ ךנזא השע הדגהב

pw לוחל י"שרבו א'"כד" imb ט"דסב ה"כו 
 ם"בשרו  QD x25א"פס יוריבו .-- תלקה ה"ד

 בקנ ^& ד"ע א"פד  Tu.עמשו וזה סכופאכ
 'בר 'תקיספבו  ^bוזה סכרפאכ ךנזא השיערה

(t ^^ רבד) םכברמ אל שרוד" mme דימ ולבקל] 
 [ S5סכפרא יל אבה עיקר אהי ד"פ ר"בו [ seanול

pen wey אלו בהז לש Db וילע ןתנ [סכפרא 
 ודמע אלו ףסכ לש סט  menועבצא ןתנש ןויכ

 ,םימה ודמע  N'Dי"כב ה"כ] סקפרא ^ Y"יניוו ,ר'פד

 תכפרא א'ס ,[סקפרא ל"צו ספקרא ג'ג י"כבו ,'זיפו
 סכפרא ל"צו םפכרא ג'ג י"כב לבא ,י"כב ח'כ]
 סקרפא ינש א"סבו סכרפא ןושאר א"סב ב"ה י"כבו-

 'וריו ילבב ס"שב ה"כו סכרפא ינש א"סב ע"פדכו-

 אוהו ו ל ד ד"פל ל"צ] ילד ושוריפו [ךומסב "ייע
 Dm לש [ךומסב יייעו Mühlentriehter 25 ע"לב
 ^b ה"יחא] .אעמיק אצומו הברה סינכמ אוהש
 qus nep UR םקפראהו :םש amm לש
 'יפב ה"כו) םיחירה לעש י ל כ pos ייפ תסכפראכ
 רשפאו םש ט"יותו ב"ערבו ח"מ ^v 'ילכל ם"במרה
 תחת ליעל (wa ירבדב כ'ג היגהל ux ךכש
 ןמשו אעמיק איצומו הברה סינכמ אוהש (י ל ד
 לעש הנגאה wmm [ולד ל"צ] ןלד Dee ל'צ]
 שי תחתו רוח וב שיו האובתה ןיחינמ ובו םיחירה
 איהו האובתה תלפונ ונממש ץע לש ילכ 'ול
 א"ייומריט 'יפ 'גיגחל י"שרו .ל"כע תסכפרא תארקנ
 זעול ןכו א"ייומרט : קר b^ "לוחבו mmn לעש



 תוינומדק תוריקחכ םוקמ לכב םירבדמה שאר םא
 ןכא יתרמא תאז לכב הרעשה קר דימעה םיידוהי
 ףא (m םניבת ידש תמשנו שונאב איה חור
 םיכרע 'בל ונלש ךרע קלחל שיש עדו ,יקלח ינא

3nיגרת לש ל"זו עורזב קחרל שיש המ עורזב ברקמ  
 ןוהלוכ שירב ליזא ןילקרא והמ ל"או הביתמ :ינש
 ןירוחל nao ןומגאכ ישיר su אבר החוצ חוצו

C»וא ןילקרא ד"עפלו אנתיכ הל רמאו דע  
 הדיח הלמה םעטב oraculum ר"ל איה ןולקרא
 הכלמו dunkler Ausspruch, Rüthsel ז ר רב 73

nnb) wavרתפש רחאו תודיח 'גב ךלמה המלש  
 שירב ליזא ןילקרא והמ ול הרמא תונושאר םייתש

possוהמ 'יפ  nsnש אוב הכלהש  
 .ותויה הדיחה איהש 'מולכ םלוכ
 ארירמו אבר החוצ ms : תלחתמ הדיחהו ;ה טו ת ס
 .ןתשפה ץופינ תעשב אצויה לוקה לע הנוכהו 'כו
 חור ל"הזב 'גרת לש רמאמ קיתעה בתכה ןגשתפו
 ms הרואכל הזו 'כו םלכ שארב ךלוה הר ע ם
 פ0000₪,- bs" הלמה bw" ל"ירהמ תעדל
 . Nordostwind -  euroaquila» ר"לב סוס

^eתינופצ הלודג חור  mmisרתוי ל"נ ישוריפו , 
 ריבסהש ע"ק ב'ח ר"טב rm y ב'ר 'יפ ןינעבו
 םיללכנה שרדמה ינויצ עגונהו .רחא ןינעב וירבד

 ,[ןמוקמ םשש ,אבה yy הז ךרעב

 רילמ ןיִאְלּוקָפַא = ןיִאְלּוקָדַא ןיאלוקרא) ^
(Nachfolger, Anhünger, == 8 

 לע nb» היה ומצע רובידה :ינקשי 'פ ר"שהש
 ךילע תא ינלבקמ ול רמואו לארשימ sns לכ
 'כו יב שי pr ךכו ךכ יב שי תוצמ ךכו ךכ
 vB לע .וקשונ רובידה TO qm qn רמוא אוהו
 תצקבו 'כו הרותה ודמלו המודה ןב ןיאלוקדאל
 :יליכסא שממ הלמהש לנו ןיאלוקראל 'יא 'ירפס
 יליכפא ךועב ליעל ונשויפש ילקסא וא
 י"לב המודה ןב "פו וה ער מ תז ו ח א המעטו

Gohlgesinnt) 620רובידה 'מולכ חור ןמאנ  
 ותעמשמל רס לארשימ דחאו דחא לכ קשנמ היה
 רועיש ךכו ,הצפח שפנו חור ןמאנב ה"בקה לש

xenהרותה וז ךל השענ בהז ירות 'פ ר"שהשב  
 לש ותעדב ןיאלוקסא ל'צ ןיאלוקלא דמלש
 תועו תירבב אבש דחא 55 דמלש 'מולכ ה"בקו

Dy425 ןקית השמ ידי שופמש עדו .ה'בקה  
 ןיאלוקסא 'יגה ןיאלוקדא תחת תעדו םעט גוטב
 תועט המידה ןכ ותסריגו דחא םכה ושוריפ םלוא
 המ ,הפי הלע לכה יתשריפש המ יפלו כ'חמב איה

posןיאלוקרא * —  

 יתיצר אלו .ושוריפב וילגרו וידי אצמ אל כ"מבו |

 ,'זנול יד  ם"רהמ לש רז שוריפ ךילע םימעהל |

 בש

 יפוידב ןילעמ (CWasseruhr, Spritze קרא 7€
 ,(ש"ע קדא סרג ה"עב קראמ ןיפיטמו

 קדא ע"ייע ש"ירב 'ינה 'קיעש ונררב רבכו ה"יחא]
 .[ש"מו

 פ"לב אערא 152 ימרא 'לב אוהו מ'לב) Np ג *
(Erdeהארקנ ןהב רשא תומשמ דחא  

 'ד ג"יפ ר'בבו א"י ," 'ימריב רבכ .אצמנו ץראה
 ע"ייע אקרא ,המדא ,לבת pos ,ץראל וארקנ תומש
 איהש תבט תפוקת דגנכ אקרא 123 ?Dv .םדא
 ילשמ em .םש כ"מ p"  ,היתוריפ תא תקרומ

neץראל תומש הרשע , yosהשבי ,הברח ,המדא , 
 ט"כפ ר"קיו ,הדש ,איג תישאר ,דלח ,לבת ,אקרא
 יקליב אבוה :ה"נק יעיבשה שרחב 'פ 5/51 "תקיספ

mewץרא אביכח תיעיבש תוצואב ו"ער זמר  
 "3 ר"שהש .לבת ma .היצ ,איג ,אקרא ,המדא

nb? m4 (Cםימיב .ה'ד ר"תסא 'מבו יתיער תא  
nanאיג ,אקרא ,המדא ,ץרא תוצרא שש . PE 

 תולכ םויב יהיו  כ"רד 'קיספב ה'כו ;לבת ,הישנ
 s" DU רעבאב ש'ר "יע ילומרכ 553 השמ

 .ח"לק הרעה

Arka, "Agxrn י"לב 5e Ae ע"לב) אקרא 2 

(Stadt am nordw.Fuss des Libanon 

 יא יא :היד היי ^u ישארב) יקרעה תאו ז"לפס ר"ב
(oןנבילד אקרא  cy wmרכזוהו ונמשרש ' 

 Yon 'ואימלתבו 'ב 'ו ,'א והיתתמ ןב לש 'וינומדקב
 תיברעמ תינופצב התיה התנוכתו ז"ט יה סואינילפו
 Caesarea Libani 'ארקנ םינורחא לצאו ,ןונבל לש
 אניטשילאפ ןאזניבאר 'ייע הקרע ע"לב תארקנ התעו
 o "UNS ייפל) םומינאראיה לצאו .ט"לקתת ,ג"ח

Cל"צ הנבל תקרע ילוא איהו תקרא תארקנ  
 :ז'נ 'רוכב ןונבל

 'עו אתפקלא ע"יע (אסבקוא) אטבקרא *
 ,אטפקרא

 תהוגסו- ;guxAei(e י"למ ב"ר תעדל) לקרא 8

redner ——למ וא " (oraeulumגרת ' 

[v]£8( שרושחא ךלמה תבשכ קוספ לע  Ci 
 ינקשי ש"הש 'דמבו ןוהלוכ שירב לזאד ןיליקוא
 ןואלוקרואל ויפ לע וקשונ +'ג י'א) והיפ תוקישנמ
 םגו יקלא הנעמו amm" רובד 303 b^ .המידה ןב
 n" אקספבו .תודוקנ יונישב ךא ןכ ארקנ "53

xw(ןואלוקלא דמלש הרות וז סרג " י'א) . 
 רבד ותפ אצמל ואלנ םיטמלש ןכו םיבר ה"יחא]
 qne ט"כר מ'עב ר"ישו ,םדיב הלע אל כ'חמכו
 זע ושפנב ביהר' ימו שריפ אתשבש אתפיוח
 םימותסו םימומע םירבד שרפל ךלמה רחא אבל



- 
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 ל"יד תועובש Y by^ ^« 'ורימ תושקהל ןיאו
 ,[! תימרק ארבגא ארבג

NDp^N 1ע'לב אתקוע —  Ueאקרע ס"לב , 
 Riemen (der Schuhe) העוצר b^ אתקרע

 Binde שאר לש טישכת רושיקל העוצר דועו
Gur Befestigung des Kopfschmuckesתוצמד ג"רב  

 שי bn תוצמ) רמאד ןאמ(.ב'ק ימבי) הצילח
 ס'מב ע'פרשבו vem "53 ה"כ] לענמ (קוחמל
 איוהד םושמ אמיליא ט"מ אל הליחתכל [ליעומ
 לכב ה"כ] לעמר לעמ אתקראו לעמ אתנפ היל
 לענמ N^ 'ועטב ע"פדבו ,אתנפא ע"ייעו ר"פרו י"כ
 ןותחתה sw רוע ג"ע רוע לענמ לכ b^ .[לענמד
 ארקנ וילעש ןוילעהו אתנפ ארקנ לגרה יבג לעש
 רופתל רוע תכיתח o9 ע"לב ארקנו] אתקרע
 ws לעמ אתקרע אצמנ bm] לש ןוילע וב
 Co v3 יירבד) הרמא הרותהו וילגר לעש רועה
 אתקרא b^ ה"יחא] .לעמד לעמ אלו ולגר לעמ
 ךורש mn ןכו העוצר 'וסו ע"לב אתקרע ומכ
 י"שר 'יפכו תקרע Q"3 ;n ייעשי ,ג"ב ריי יישארב)

 אתקרע ע"ייעו אתקרא 'ג ר ת ב סג b םש 'מביל
 :ונשריפ (:ט'ג (nx השא המבד ג"רב אתקרא ,[יב

 י"כבו הייחא] .['ג רמק] ארמקבו ['א ךסנ] 82023
 ןוכנ יתלבו דחוימ qup ןורחאה ןויצל שי ע"פדו
 3 ונרבדש רחא שוושמ הלמה 'תרזגנש אוה

EMI 2הקולע ומכ אתקרע =וניבר תעדל) אתקְרא  
 תעדל Leberegel (m, קרע ע"ייע)

 ד"פעלו Gelbsucht, aurigo, arquatus ר"לב ב"ר

^b OU! y'boהנומש 'פ תבש 'כסמב ןוקרי  
 קתנופ 'עבו ה"יחא] .קנתופ רזעוי יאמ C ט"ק) םיצרש

 י"כבו 'מיי"כבו קנתופ ל"צו איה תועטו קתנופ ב"ר סרג
ENפ"דשבו 'צנוש 'דבו  ^Nקונטופ  y)סיר  nat 

Geopגנטופ וניבו סרג גנטפ 'עבו  munפ"ל  
y'b3 (€כל  ' Flóhenkraut, pulegium 

 w* "b" אתקראל הל ילכא יאמל [גנטפ ע"ייע
 ןוקרי ילוח immo «5 ,ד בכ בש םיעל ו ת
 תיחופלש תמיתסמ הז ילוח דלונו ר"לב ארקנ ןכו
 ב"ר יניעמ םלענו ה"יחא] .(דבכב איה רשא הרמה
 אתקרעש 'א אקרע 'עב ומצעב 'יפ ע"ב וניבר םגש
 י"כבו אתאקרא [a^ 'מ י"כבו .דבכבש תעלות
 y'b בוט רתוי וא י"ל וא הלמהו אתקרוא פ"א
 דיעהל קהבומ אפור היהש ב"ר ןמאנו ןוקרי המעטו
 y" ילוחה nies תמאבו .הזה ילוחה mmo לע
 ב'ר 'יפ לע הרות לושלשה תלוגס איהש קנתופ
 םיאפורה ולדתשה הזה ילוחה תאופרלש רחאמ
 po" איכמה רבד p" ערה הרמה חל דיופהל

NDPON 2 = ןיאלוקרא * 
 רוקמ ילב השעמ רופיסבו .ורמאש ימל יואר וניאש =

 ןואלוקדא ע"ייע ורובידמ ותקיתש הפי oye ילבו
 ללכ n" אל ינש 'רתב ןילקרא תלמו ,ךירעמב
 יתעדי אל רמואו ושרפלמ ודי ךשמ ןמגרותמה םגו
 גלוד 'קליה לעב םגו ,המלשכ םכח ינניאש והמ
 םוקמו .וינפל ויה אל ילוא boys שרדמה ירמאמ

ma |רדגתהל יל  wes 

 ,ינאירוקרב ע"יע יגאירוקרא ינאילוקרא *

 ר"לב (Halbgott der Griechen םֶלּוקְרַא ד
 = Hoxods' "לכ 8

 (Yon NW ןהידיא ינפל 'פ ז'עד 'וריז 8
 pope הידגל רוצד mmm qns [תינכש] 079 טילד
 רש םש ["ינויו] ר"לב b" .[סיִלְקְרַא x^ 'וריב]
 תוצראו תוירא- םיקנע שובכל וחכב אילפה רובג
 יתבחרה רבכ ה"יחא] .(םילילאה ןיב הנמנ אוה

 ,[ש"ע הדנרקסא 'עב ןינעה הזב ירוביד

 םד 'פב םיחבזב (אתפקלא ע"ייע) :[א]טפקרא
 בר 6ו") לשיבש דחא 'מגב תאטח

 רב ימרד הימק Deis הוה mU ברד הירב קחצי
wonדח אמוי תשש ברד הימקל לזא היקבש  

 mb ns חיר דיב וטקנ אטפקרא ל"א היב עגפ
 ןטקנ ןתפקלא תועטב 'יחבזבו ר"פדב ה"כ] דיל
 תיוה תשש ברד הימק תילזאד םושמ [יכו אחיח
 'מגב ארוק היה 'פב בתכ mam new" ברכ ךל
 י"כב ה"כ] לילע je Cm .רילה ביפ) העטו ארק
 ע"פד ראשבו ,אתפקלא ע'ייע vo v'em"  ג"ג
 ייאש ומכ ל"צ] (יומדק) אכלמד יומדק [לייע 'יא
 אתפקרא [הליחת רמולכ] [יאמ ד ק ס"שרהמה 735
 אטפקרא b^ .(אתפקלא ע"ייע) [אתולג שיר וא]

 י"לב b ב"א) .הלעמל ונשריפש אתפקלא אוה =
 הלשנ היה הנידמ לכבו ימורבש םילשומה שאר
 ותוא םיארוק ויה ודבכל הנידמה ישנאו ימורמ
 ב"ר תנווכ ה"יחא] .(סותפיטנא ע"ייע בושח םשב

 םגד ג"עא אוה ןוכנ יתלבו ágyómomog י"ל לע
 "^b בתכ דועו ןויכ הלמ ךה לע 'זנול יד ם"והמ

3n3אתפקלא אוה ךורעה  pen...יכ בתכ  
 וליארמוא ינאו אתולג שאר לע הנוממ אתפקלא
 םהמ ימ קפתסמ הזה םכחה היה ךיא ןכ רבדה היה

D2»ןויכ םידקי אתפקלאהש הטישפ הנושאר  
 אישוקה הרואכל .כ"ע 'כו ^x לע הנוממ אוהש
 קפוסמ nw 'וכובבש השק ומצע 'וריה לע תאזה
 (אתפקלא ע"ייע) ye" 'וריבו שארב ימ רבדב
 עמשנ אתולג שירו אטכקרא . , רדסה ךכש טילחח
 .|הקולע ומכ אתקרעש ל"צ וניבר 'יפלו .לושלש | ושוריפב וניבר qoo הז לעו םדוק אטבקראש הינימ

EE 



 Einrichtung, Gewohnheit, Vn פ"לב) שירָא

 תקזח 'פב ('י דצ ף"ירהמל ש"טע 'ייע 0
 ה"כ] ןשירא «cm ב'ב) קיזחמב א"דבד 'מגב םיתבה

 ס"מ ס"שבו ,ישירא ק"העב בוט  רתויו ע"פדב
 ןיעברא דע יאסרפד [אפיראד ם"בשרבו .אתוסירא

^b Qvםינש 'מ רטש אלב יאסרפד הקזח . 
 אתשיראב ב'בל ה"מגר י"כב b^ ןכו ה"יחא]
 איה 'יפרפ הלמהו .'וכו םייפרפ לש הקזחד יאסרפד
 ל"מרו 'טסקוב 'כחהו .הכלהו amb pm : השוריפו

mnןנשי םש ב'בבו .איה 'רומג תועטו שרי מ"למ  
myתויסרפ תולמ  "nsארהז ,אקסידנא ע"ייע , 

 םייסרפ לש "ינידו םייסרפ לש הקזח ןינעבו .תכדרפ
 םייוועב עכילטכירעג רעד רקיה ורפסב ף'זרהמ 'ייע

 :[ה"נ דצ

no *3 'שלמ כ'ג ילואו רובד ןינע מ'למ)  
(das Verlangen, Anfragen, &oO776!c 

 'קליב 'בוהו 45 'וריע  "bnnג"פרת ז"מרר א"כ
  newהלס תענמ לב ויתפש ( ^mm(יג ואיכ

 ויתפש תשראש ןמזב ול תתנ ובל תואת יתמיא
 תענמ לב  . . nobתתנ ובל תואת הכז  abאל

 :תריפס י"שריפו .הלס תענמ לב ויתפש תשרא הכז
 םילהתב כ"ג ושריפ ע"בארו ק"דרו ,ש"ע 'כו ויתפש
 טייפב ה"כו .ויפב רבדיש המ ,רובד ןושל :םש

 לש  nens nsהָשְרַא לט תליפתב ןכו וניתפש
  pem wisבינ שֶרֶאב : mobלעפהו  usbכ'נ

 ר"בב  n'esינושלב הלמ ןיא יכ  jnםדוק 'ונו 'ה
 אלש דע  vueתעדי 'ה ןה רבכ רובד ינושל

 תארוהש ןושל לע תלפונ ןושל אוהש ל'נו הלכ
 י"לב הלמ  payע"לב ה"כו השירדו רובידו הלאש

5 

 (geordnete Mahlzeit, ài פ"לב) אָּתְשיִרַא

(Pickenickימגב ןיחלגמ ולא יפב  
 לבא ,י"כב ה"כ] 6ב'כ קימ) ו ת מ תא רבוקה
 אתשיואב אה [|ותשא תא 'בוקה ס"טב ע"פרב
 אנערופב תועירמ תחמש התשמב 'יפ .אנערופב אה
 wx אוה [px] 'מולכ אתשיראב לבא רתלאל
 אוה ליחתמ אלא [ב'ה י"כב ןוכנל ה"כ] ערופ

[m]ל רחאל ' n»וניא ומאו ויכא לע לבא  D353 
 י"שרל םחוימה b" ןכו ה"יחא] .שדוח ב"י דע
 איבה ןכו .ש"ע תאש רתיב ונושל mna ק"מל
 אה אישק אל b vy ב'מד לבא 'לה ג'הב
 'ינה 'קיעש ל"נו כ'ע אתונערופב אה אתאשיראב
 תנמוזמו תנכומ הדועס המעטו פ'ל אוהו אָּמשאַרָאב |

 םשה הרזגנ הנטמו ,הדועס ןיכמ : ןתשארא לעָפמ
 !p2^ ,א"י ף"ירהמ לש ש"'טע 'ייעו ע"ייע אראא

 אָתְשיִרַא — אָתְקְרַא ? | דש

NDD"N *ה'כו הרופד אתקרא ונג .ו"כ 'כוסב  
 'עבו לע ומכ 'א nio vy ותקר 'עב
 .י"העב םייונישה םישרא םש

 : א"ל 'ליגמ verwünschen) ללק g) "IN^ ,רַרֶא "

 לא 'פ ר"להקו syns2 . . םגמגמ אק
 יליגמ v  ,ןוהב םגמגמ אירורא תא ארק להבת

ity" voאיִיִרּורֶא ןיליא  "bתוחכותו תוללק  
 .ט'ס -- ו'ט ,ח'כ 'ירבדו ,ו"כ — ד" s 'קיו לש
 ארורא .א'נ ז"ע ,ד"יבל .ארורא איבי  .א"י ק"ב
 ט"נפסלק ר'ב .'ב s" 'עו הרודא ע'ייע איעבימ
 .ךורבב קבדתמ ?ms ps ךורב ינבו רורא התא
 (םירופב) רמאל Tux ב"עס ד"עד ro 'ליכמ יורי
 יא :'ז ילבב 'ליגמבו vis םירורא ןמה רורא
 ןיב עדי אלד דע sui ימוסבל שיניא בייחמ
 אלד ה"ד םש 'פסות 'ייעו יכדומ ךורבל ןמה רורא
 ג"כד ve 'ירדהנס 'ורי .א'כפ לאומש -.דמו עדי

vyםירורא םירינ , "bow vימק .ז"מד .ב'פ  
 ו"לפ ר'ב byg3: .'ב 08 ע"ייע אמליצ ארוראד
 וחירי : תפנ 'פ ר"שהש ,ךלש יעיבר ןב רָרָאְמ ינא
 ולליקו ורריאש ו"כפ ר"תקיספ .עשוהי הרראש
 ינש 5^7 ר"דמב :לעפתנבו ,לעפנב .ןמוי תא
 ,םיקוספ 'ע םהילע םילשהש דע ורראנ אל םיביוא
 ּורְרָאְתִנ Yen 'טוס יפסות :ד"כד ט"פ D" 'ורי

 .םיללטה

 Verwünsehung) םדוקה ךרעמ םשה) הֶריִרֶא .

 יפ ר"שהשו ג'ע m^ T 'וכרב 'ורי
 que ry םלועל האצוי mess םשמש לדגמכ
 laa nus א"פ ר"כ .,ניע ז"עד ביפ 'נינחי ימי

 . . . הרורא ןושל איהש ף"לאב אלו . . םלועה
 םלועה ךאיה ןירמוא םלועה יאב לכ והי אלש
 ?Nob ר"מש ,הרירא 'ושלב ארבנו דומעל לוכי

 ,הכרבל הרירא רבד ןיכפוה

x0póv י"למ ד"עפלו Axt ja (וניבר תערל p 
103) (X mw תטמשהב Keule, Kolben 

 רווב הז 'פב ל"צ] (ררוב הז 'מגב 'ינוממ ינירד
 דחא (א'מ :יל יירדהנס) [תונוממ יניד דחא ךומס
 ןיעכ "יפ ,וגרה ןרראב רמא דחאו וגרה ףייסב רמא
 י"שר זעל ןכו ה"יחא] .ןזרנ ^pes w למזיא
 צ"ל אוהו א" מר ש וי ןרירא .א"מ ףדבו ןירירא

"^Bzweischneidiges B 0 1 1, guisarmeתויפיפ 231 . 

 ג"ג י'כב לבא ןי 3^ ר א "יגה כ'ג "יא ע"סד 'צקבו
 פ"ל אוה ילואו ןדירא עצמאבו ןדרא ךרעה שארב

OO»!וא םידקש ץעמ בע לקמ  nvםייקל בוט  
 'טמשנ 'ק תואו יתמשרשכ י"ל איהש ונלש 'חסונ
 .[םיבר המודכו זילטיא ,הרודא 'ייע הביתה תליחתב

- 



305 

 י"לב eruca חמוצ ארקנ תמאבו ןינקורי :תורא | ל"זו ד"נ ey^ לבא 'לה nei ץ"ירב כ'ג "יא וניבר
"y pn ךרדכ 5»:we5 וכרדש רובעב 50 

 .דיראקסאידו ;'ו ,'ו ,'א םיחמצה תודלות .טשארפאית
 םיקרי ןימ תורואש הלמה pne הזמו .ט"ס ,'ב
 ,'ג יישארב) רוע תונתכ S'eD ר"ב 2/3 שרפל שי

 ווא תונתכ בותכ ואצמ מ'ו לש ותרותב (א'כ
 míNavoy = םגיפל םימוד םהש ר"הדא ידגב ולא

06 ]. 

 m" פ'לב Fluss, urud דניצ 'שילכ) אתרוא
 טירקסנאס 'שלמ rót  שיראוצוהב ,כ2

"Uy rodhaחגנש רוש יפב (ז"נר 'פקילדניצ יטסוי  
 (:ינ ק"ב) םיברה תושרב רוב רפוחד 'מגב הרפה תא
 הירמ היטחש יאלדד אתיראל לפנד ארות אוהה
 הירמ ליקש יא ןמחנ בר רמא] ןמחנ בר היפרט
 אשרדמ יב אנת ליזאו אחמקד אבק ארות יאהד
 [ארותל הידספא אל הרישכ תעל תעמ היהש םא
 שוריפב וניבר ךמס וילעו ק"במ םילשהל שי ןכ]
 תמא [אתירא] b [NX"  עיטקו 'כו 'יא ע"פדבו
 * הקומע איהו רהנה ןמ םימ תכשומש םימה
 ןתליכממ הארנכ ס"טו 'יחפמ ^ "יא ע"פדבו] םיחפט

"ynפסות ' ^onםושמו המא ונייהד [יאה ה'ד .ז"ק  
 תא תוקשהל םימ הנממ ןילודו םימה תמא תארקנ יכה
 דע יייעו יא ,יח יומש) איתירא םירואי 'גרתו ,הדשה
 הירמ ליקש יא [p] ,(ה'ל זיק onn מיי ,יז םשל

 יבב 3e» bun ה א צ ו ה ל אחמקד אבק ארותד
 יאהל היל יהשמ יוה (וקחמל שי) ('כו) אשרדמ
 אלו םירביא קוסירל ןנישייחד תעל תעמ ארות
 ןכו .וניבר 'יפל םיכסהש םש י"שריפ [n .הידספא
 51 אתיש הוה המכ יאלרד אתירא .א"נד םש "יא
 אבר רמאו [ךומסב ל"צ] (ןמיסב) רשבה לכד ג"רבו

Grp rmm)ןיא יאלדד אתירא יאה  posuהנמיה  
 תוקשהל ןילודש םימה ירואי b^ .,םידיל

ps nuaוהל ווהד םידיה תא ןהב ןיליבטמ  
 חכמ ותא אלד םידיל veo ןילטונ ןיאו ןיבואש
 ןיאלטמו רובה ןמ ןילוד ןישוע ויה דציכ א'פ .ארבג
 רמאק om^ תודשה תוקשהל ויביבס  תווונצ
 ןיאו תורונצה ןמ ןילטונ ןיא תורונצה ןיאלממשכ
 ap יילהת) םימ םגאל 'גרת ב"א) .םידי הב ןיליבטמ
 רואי פ'ל אוהו ה"יחא] .(אימד אתיראל (היל
 אתיידוא תחת D'b אתירא 'מ ,א"ל 'ימרי 'גרתבו

 .[אתוודא ע"ייע פ'ל איה םגו

 (Orthosia = 60000000, 'Ogbosio הייְסּוּתְרֶא *

phón. 

OMündung des Eleutherusיניסה תא ז"לפס ר"ב  
 ירפסב 335 תרכזנו :הייסותרא "C י'י 'ישארב)
 mew רשא ריעה איהו )075 5 7*( םיאנומשחה

Seestadt südlich von der 

39 

NUDYRAN * - Nri 

byןיב 'ל רחאל החמשה תיבל סנכנ םיתמה לכ  
 הב ליחתמה תועירמד החמשל ןיב אמלעב החמשל
 םערופל וילע שי ולצא המדקש תועירמ תחמש לבא
 לעב ש"יו .כ"עדימ'ז רחאל הל סנכיל רתומו המלשלו
 — שקיעל רושימ םישמו ךפיהב'יפ ט"ק ,ח"ח ץולחה
 י"שרבו ף"ירבו אתוסירא 'יא ק"מב ונלש תואחסונבו
 D Yn^ ךורב רב ם"רהמ 'תבו אתושירא י"כ
 פיד "9 אתוישרא 'מ י"כבו אתוישר ייא מ"כר

ceאָתאָיְשארַא ץובקב וא אתשארא ל"צ םלוכו ]. 

 = eruca ר"לבו .ע"לב vani wm מ'למ) תורא
p'e3 (Genfkohl, Raukeח"י) 'טויד : 

 םימי 'ז לכ 'גב (ח"כר ז"טרס 'ד .ב"מ 'קליב אבוהו
 הדשה לא דחאה su :לכאמ vob ןיענומ ויה אל
 m תורוא יאמ C^? 5^5 £o תורא טקלל
 תא ןיריאמש תורוא ה מ ש ארקנ המלו אריגרג
 שממ ה"כ ה"יחא] .הארצמ אריגרג אוהו םיניעה
 יפדבו ;םש 'קליבו ת"האבו 'לו פ"או "מ י"כב
 ;'מ י"כב ה"כו המש nmm ,תורוא יא מ רסח
 ] מ ש 'פרב N" 'קליו פ'א י"כב ה'כו ומש וא
 «wu ייגכ 'מ י"כב לבא ,האנר צמ "יא םשו
 ימויל י"שר y רצימה לע לדגש b^ 'קיעה אוהו
 AV ע"ל אוהש ירצמה cum שרפל לכונ וא
 תורואו .(ב"פ דצ איטאמאטשערכ יצאש יד "ייע)
 ןירוקש ריגרג םש 'יכלמל י"שר p^ רבכ ארקמ לש
 'יפב ןוכנ לע 'יאכ אגוריא וא אנורוא ל"צו א"גרוא
 :ט"ל 'כוסבו א'גורא 'מויל י"שריפ ןכו םש ק'דר
 י"שרו) וחאב הלידגה אגורו א Timm היד
 ישלמ הארצמ שרפל אמוי לש ותטישל ךלה

 ,אגורוא :אריגרג ה'ד .ט'ק תבשל (no (רצימ |
 תומוקמה לכבש עדו ,א"מ ,ט"פ 'יעיבש ש"רב ה"כו

cי"שריפב הרסח הלאה  nonל  r^yהניא תמאבו  
 לבא 'נשמ 'לב םגיפ איהש Raute — 6008 צ"למ
 ם"במרה 'יפמ הארנ ןכו oruga אינפסא 'לב הלמה
 ריגרג .יברעב כ"ג .אריגרגו., ה"מס T's 'ורשעמ
 wb ם'במרה לש ז"עלש עודיו ",אגוריא ז"עלבו
 ruca ט"יאלבו eruca, ר"לב כ"ג ארקנו ,אינפסא

ruchetta0ףט6466 צ"לכו . neרשא םיניעל היה  
 "פא יריגרג (.ט'ק תבשבכ) תשש 33 רמא כ'ע

 pes הז רובעבו .ילעמ (רוהנ יגס היהש) ידידל
 (ולכואל לוכי וניא (cw ואל םאו (םש 'מויב)
 תלמו תורא תלמש רחאמו .ו יי נ י ע ג " y וריבעמ
 wow אוה ןושל לע לפונ ןושל (eruca) אכוריא
 חמוצמ ל"זר ועדיש רשפאו םיניע תוריאמש
 DD היהש Augentrost, euphrasia 153 ארקנש

 'גרתש ונרכזא וב ירבד ידמו vy לש האופרה

 ו
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 ריילומ ומכ .אוהו ריוולמ ןקתל שי וא זעלב
 צ"לבו ימרגד אתשא "n .ב'ל 'וכרבל י"שרב

[Hirsenfieber = miliaireלזרב ולוכש ןיכס ןילטונ  
 לכמ הטמל יתתילו הנס םש שיש םוקמל ןיכלוהו
 םכתחי תוכיתח ןתואו ךותהילו : היקספילו ,םיקדחה
 ייא .א'פרבו ,ר"פדב ה"כ ה'יחא] ,ץראל בורק
 ב"ר ואיבה ןכו היתתילו s^ תבשב ונינפלו ותתולו
 הלמב nop רמאמה jx אל וניברו ,ש'ע 'ב תת 'עב
 מ"יכ'ינכ ותסרגש הארנ ושריפמ ךא ושרפל אב אלא
 Dj "y תומש י"כ 'קליב 'n קודחיל bo 'יאד
 pos ^w mmm5 nnm קורחיל ונינפלו ,ב"ע
 םינשי pT5' י"שרב ה"כו היקספילו יתתיל י"כ
 אותיסד אתשא .[ש"ע וניבר ייפל בורק י"שריפו
 ל"אד ג'רב ארירק ארונת ךנמסו אטיקדמ השק
 ילולא ויתס לש תומחה 'יפ ,(.ט'כ «7c הנוממה
 שיש הרירקה לע תרבגתמ היה אל הקזח אוהש
 םיצעב והוריעבהש ילולא ןנוצה רונתה ומכ םלועב
 םיכפה הזב [ox םמחתמ וניא הקזח שאו הברה

 רמא (:הייכ ייחפפ) העש לכד אמק 'כלהבו .[י"שריפ
[m5]אימד הנכסה תעשכ ימנ אתרימצ אתשא יאה . 

 אישק אל (CYp nu גרואה רמוא א"רד ג"סבו
 אנצכוא תמהמ הלוחב אה אתשא תמחמ הלוחב אה
 ץורל לוכי אתשא תמחמ הלוח b^ .[ןצכא ע'ייע]
 rib bus ws תופייע םושמ אנצכוא תמחמ
 לוכי אלד אוה שממ הלוחש אתשיא תמחמ א"פ
 .טיהר ןנטצנו הברה חרטנש אנצכוא תמחמ טהרמל
 לש שא . . וליחא יאמ .ב"ל 533 ה"נכו ה"יחא]
 אתשא "38 רמא תומצע לש שא יאמ תומצע
 אתרימצ אתשיא יאה ,ח"כ ז"ע ;וליחא ע"ייע ימרגד
 : א"ע 'ומבי ;'ג רמצ ע"ייע אימד ללח לש הכמכ
 י"רת .היתניז אתשיא :ח"ק 'רדהנס ;אתשיַא היתנזד
 אתרימצ אשיאב לאעמשי הקלו ו"ט ,א"כ 'שארב 'א

3nייכאבאו ל"צ'יבאכאו המ ח וב הסנכנ ג"נ פ"ס 33  
 (םירדנד הנשמ 'ירבו) .[םש םייונישו ,תיבבא ע"ייע
 םירידכ ארמיאכ 6? [םירדנ שירד הנשמבו ל'צ]
 י"שריפבו ש"ייעו] רַמִא 'עב ונשריפ רבכ םישיאכ

 וצימחה םאו 'מגב תואב תוחנמה לכ 'פבו .['ירדנל
 רשבמו תאטח רשכמ הלעמל ןינמ ר"ת .«C7 היריש
 יתשמו רמועה רתוממו םילק םישדק רשבמו םשא
 אלב איהש תוחנמה יוישמו םינפה םחלמו םחלה
 שבד לכו דואש לכ יכ (איי י'ב «cp ל"ת השעת
 םישאל וגממ אוהש לכ 'הל השא ונממ וריטקת אל
 T םייונשכ ^y" ה"יחא] .וריטקת 533 in ירה
 יפכו [ג'יפ ארקיו ארפס ,ג"ע ט"ד ב"לה r'b תבש
 הדלו בועתנש תנהכ 'מגב הסונאה לע ןיאשונ

 .(,ג"כ 'מוס Yp: 'יחבז ,:ז"מ 'מוי y" .'ק 'ומבי) |

 אל שכד לכו www לכ רמימל לוכי היה 'יפ

T'DYRTN *וש שא —  

 .סעטעגרעייא סוכויטנא ושגונ Cibo ןופירט סג
 yr" א"לר מ"עב ריש n" ותינעמל ךירעה רבכו

nyרעבורגו שרעו ו"ור רענעיוו  qnגרתבו ,ךרע ' 
 Son לש 'גות יאסותוא ל"צו יאסותנא ס"ט
 ובארטש Di תמאבו < 7b) ,יא יא הירו םש יישארב)

vr)ה"נשת ) Djםש יישארבל ^5( סומינאראיה ) 

 Syn, XewX ארקנה ןונבל לע ןטק רצבמ וריכזה
 המשש תרחא ריע דוע שיו .ארקמ לש יניסה אוהו
 רעבורגו שרע 'ייע Carien איראקב איהו הייסותרא

T 

 Bücker- &oroxomeiov י"לב) ןויפּוקּותְרַא שא

 אקספ לאומש 'רדמ 06
 ןויפוקותרא ma C יז'ט אימש) ימחלה תיב ישי לא
 + ה"יחא] ono» תיבו ees לש nun י"לב ייפ .ולש

 תיב ס"טב ד"כק ז"מרר לאומש 'קליבו ..םחל שרדו
[Epis 

= NDUPN אָתְשֶא, ; Feuer אשיא ,אשֶא — UN 
  D'53אָתשֶא  Fieberhitze'יברע ישלב ןכו

pubs , pemורזגנ םלוכ ₪096 י"לבו , 9%  
 amp "53 תומצע לש שא םנינעו שא גשומ ןמ
 ("Cv» n יפלקב ףרטד 'מגב הרונמו התחמ שא

"bביתכד התחמ שא  npb: G^ "s p»אלמ  
 ;יכ 45 תומש) ביתכד הרונמ ,שא ילחג התחמה
 י"שריפמ ה"יחא] .דימת רנ ולעהל €3 083 יקיו
 q  ואיצומ כ"ג אוהש הארנ nnno שא ה"ד
 ביתכ אל הרונמב םיקילא וניבר בתכו .ש"ע קוספ
 תורנה ירהש איה שא יאמתסמ אלא שממ שא
 ךתולעהבמ הרונמד שא יקפמד me הב תוקלוד
 אמוי ס"דב אבוהו ,ש"ע 'כו ךתוקלדאב 'גרתמד יוגו
 Yon ד"פ 'מוי 'ורימ כ"ג הארנ וניבר לש 'יפכו : א"ס
 ךל יתומאש שא דימת שא הדוהי יבר םייקמ המ
 'מאנש הרונמ לש ונייהו ע"קה 'יפו דימת אהת
 אמוי תב אתשאל .[כ"ע דימת רג תולעהל הב
 אתשאל tügliches Fieber] אמויתשא ס"לב]

 תנש) השא המב פ'"סב אתרימצ אתשאל ,אתלת
 ותזחאש אמוי תב אתשא B" ,('ג רמצ עיייעו .זיס :ו"ס

 יאתשא ותזחאש ןושאר םוי אוהש א"פ .םוי לכב
 רוח א b^ .ישילשל ישילשמ ותזחאש אתלת
 ותזחאש שי םימי השלש ['שמא 'פדב ןוכנ לע ה"כ]
 םימי השלש ותזחאש nnn אתרוימצ אתשא
 הברה איה השק םיניבה ןמ תצלחנ ןיאו ןיפוצר
 ,אתרימצ אתשא ,ח"כ ז"עב י"שריפ ןכו ה"יחא]

 צ"לבו י"וודלמ ןקתל ל"נו ד"יוולמ ז"עלב המח ילוח
"D Fieberhitze, mal de feuאוהו םילוח לש שא  

 םשו ש'ע ב"כ ,ח"כ "ירבדל eve ןכו תחדק
 י"יולמ w^ אתרימצ אתשיא ה"ד :ה"כ "יחספלו



 ןיא השאד שא b^ ,ףרצמ אל יאהו ףרצמ יאה
 (וכרי לע) וברח שיא ry י'שריפב ה"כו) וב קספה
 יג  ש"הש אלו ה'יכ ,דיל ישארב קוספ שררש קוהמל שי)

€nפ'יפ) א"פס $33  wmmזמר הלשיו יקליב  (^p 

 לעבמ אב שיאו ויה הנש ^i ינב א'בשר רמא
 םירוכב לכוא עשילא יכו (ב'מ ,ידבימ) 53 ו השלש
 ידימלתל ןורוד איבמה לכ 35 se אלא היה

ounהלעמ  voyםירוכב בירקה וליאכ .בותכה  
 זמר .ייכלמ «p ;ה/ק mw») món ינייד ינשד ג"רב
 'מגב 'ישודיקד ק"פב החמשמ הלעב השא ,(ט'כר
 לכ לעבה ןיכמ b 6" onn^ :ר'ל) השע תוצמ לכ
 שרופמ ןאכו הילע החמש הניאו הדועסה יכרצ
 ןכו הרותבש ןישנוע לכל שיאל השא בותכה הושה
 יפסות y^ רחא ןפואב 'יפ י"שרו] תוכמל ןכו ןינידל

"Upאלו ותב תא שדקמ שיא .[השא ה"ד ה'רו  
 ג"סב יטוסב השאה אלו ותב תא רכומ שיא השאה

mmהתחנמ תא לטונ  (גיכ. oenתצק יונישב ), השיא 
 רפהש השאב ג" ייל יבדמב) הל חלפי m' םרפה
 איהש רבדמ בותכה [העדי אל איהו] הלעב הל
 קוספ לצא ע"ר עיגמ היהשכו החילסו «me הכירצ
 יה Cp ימוא התא רבדב אצויכ 'כו הכוב היה הז
 המו ונוע אשנו םשאו עדי אלו Ón ,אל אוהו זיי
 ודיב הלעו הלט רשב ודיב תולעל ןווכתנ לש ימ
 רמאש CD 'פב 'כו ונוע אשנו ביתכ Uum רשב
 ג"לה דיפ ייזנ יוריו .ג"כ ריזנ) Wan עמשו ריזנ ינירה

Couהרפב ג"פבו ,(:א'פ יישודיק) ןיסחוי 'יד ג"סבו  
Cv)טיל ימוי) יפלקב ףרט 'פבו . a» "mהילה ג'יפ  

 ארקמב ןכו ינודא 'יפ ,לודג ןהכ ישיא (א'עו א'מד
 תנוכו ;ב"י ,'ב ב"מ] וישרפו לארשי בכר יבא יבא
 םישרפמו cn "9 דובכל יונכ יבא ומכ יכ וניבר

Cwךכ  nosאוה םכח הזיא תפסוה ילואו ישיא  
 תולמ "יל .ב'ה י"כב תמאבו םינפל ןוילגמ 'אבו
 שיא [ןכ] .[וישרפו דע 'וכו ארקמב ןכו ןמ וללה
 291 .Its b e IT e S E e לאומש) םילעפ בר ליח

 ילוכו יח שיא אוה יִכְו (ןב היד םש יכרב 'פסות

 [ייפאש] יח שיא ןכ אלא והננ יתימ ינב אמלע
weaח"י 'וכרב) ותמש ימד ג'רב 'כו יח יורק : 

samזמר 'ט 'להק 'קליו ב"נק זמר '3 ב'מ 'קליב  
 ללכ 'ד רנו ב"פ ב'ח 'א ללכ 'א רנ ה'ונמבו ,ט"פקתת
 (UNUS) ותשאו שיא העבש העבש .(ד"פ ב"ח 'ב

 רודד 033 קלחב nb תיא ^5 המהבל תושיא 0
 השע ןנימ ןניאש ליבשב (b cnp me^ לובמה
 ןתנ .י"שרו] םדאבכ תושיא ןהל בתכו דובכ ןהל
 y" דואמל (wm ךורעה ירבד ףוריצבו רחא םעט
 תועובשד ג'רב רבחכ איה ירה רבח תשא .[ב"שפהב
 אניד הל הוה אנוה ברד והתיבד )67 תודעה
 ןמתתסיא המקמ םוקיא דיבעא יכיה רמא ברד הימקל

39* 

vpnםישאל ונממש לכ 45 רמול יל המל ונממ  
 םישיא ץובקהו ה"יחא] .וריטקת לבב ןה ירה ויריש

"mar ^ "7לבא ד"מ ה"פ  ("ipnשא תלממ : 
 BD "Uy" ,'כו ןה תושא שש :א"כ 'מוי תושא
 yo ר'מש | ;ךליאו ב"ל דצ םידשהו םיכלמה לע
 : תושישאב  ינוכמס b ר"שהשבו .תושא ןתוא
 יתשב . . הטמ לש שאבו הלעמ לש שאב תושא יתשב
 הברה תושאב . . הפב .הרותו בתכב הרות תושא
 rns] אבח ע"ייעו 'כו הירומ לשו םהרבא לש שאב
 -Grundfeste, Funda דוסי 'ue! E o y 5« שא

ment =רוב רפוחה 'מגב הרפה תא חגנש רוש 'פב  
 םישואל םירפוחה ולא pu» C2 ק'ב) ריחיה תושרב
 יד ארזע) ביתכדכ תודוסי e^ [ןישואל 1533[

G^איי ,יד הכיא היתדוסי לכאתו .וטיחי אישואו ) 
 הלמה 'אצמנו ה"יחא] .אהתוושוא תלכאו 'גרת

"D275 ,'ה 'רזעב  ^b) sionשא  y'b3דוסי  
 3^ /7 yb" ע"בארו קיבל י"שר p^ ןכו $338

amp)הדסוה 'גרתו ,(ע'ייע אתישא הלמה התועמשמל  

 אהשוא ל"צו אהשנא וללכתשאד Oo ss) תומש)
umעקרקה דע עקרקהמ  NU»דע אישואמ (' יז  

 (זיט ויט י) תוריק דע תיבה עקרקמ :םשו .אישוא
 ייעשי) ארקמב ונממ byem .אילתכ דע אישוא ןמ

Cnormופקְּפֶא 'גרתו (שַשֶא ע"ייע) וששואתה  
 יפל ח"עפ ר"בבו ז"פפס 23 ןכו וקזחתה י"שריפו
 ןאכ ול וששואתנ ןכיהו ודיב תוקפקופמ תוכרבהש
 "now 'קליבו .ךל רשא ךל יהי ons ל"אד 35
 ןכיהו הנוכנ רתויה an ששא 'ע ym ג"לק זמר
 ןינבה וילעש דוסיכ וקזחתנ ייפ .'כו וש ש א תנ
 'קיספבו תפונ 'פבו 'ה 'ב ר"שהש :לעיפבו .דמוע
 תוכלהה ולא תושישאב ינוכמס :א'ק שדחב
 יקליב ודצב םשרנ ןכו תוקזח 'מולכ תוששּואמה

"nu" 2"y" "mזמר  Yepnnששָא ע"ייעו  

 יתבו אתכלה C5 'וכרב) אתוורבנ אתכלה ומכ |
 תשרח ריק ישישא .ומכ תושישאו 63^ תבש)

 Cr sm] ייעשי)

 ב"י 'פב Frau, Gattin) הָשֶא (Mann, Gatte שיא
 זעו שיא םדא םש ארקנ [NS אתיונב

 השא ארקנ wy] ול הנבשמו 203[ ונממ חקולש
 ר"פדבו 'חסונב ה"כ] ^n ומש ןתנ ה"בקה השע המ

"v "mרפח ע'פדבו הניכש ה"ד 4^ 'טוס ] 
 'שמא 'פדב] ירה יכרדב ןיכלוה os רמא ןהינב
 bp ow ואל םאו ,בטומ [ברוה ס"טב גארפו
 שא תלכוא שאו שאו שא (mU ןהיניבמ ימש
 ,לכאת ןודבא דע איה שא יכ (ב" איל 2000 יאנש
 אילה ט"פ יוכרב יורי y" .ז"י) ימוסב ב"םד 'מנבו

v"ןהניב הניכש וכז השאו שיא ע'ר שרד (דיע  
 שיאדמ ףידע השאדו אבר רמא ןתלכוא שא וכז אל

 יי" וה יי טייל 2x ZUM Um VI NUN ו
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 23703[ .ןרובנשאה םוקמב ןכפוש ןיאו ןורדמ
 R BN^ '3 י"כב ןכו 'יחספ 'וריב לבא ןרובשיאה
 ןכו (wi יולהא ם"במרל ה"יפב ה"כו וניבר 5:2
 תא רכושה 'פ ז'עבו [,ג"כ דצ ט'דסל i'm "יפב
 ךפשמה תא לטנ 'מגב [לעופה ל"צ] (םילעופה)
 םוקמב,, b '2Y^ סרפטקהו קוצינה םתה ןנת +-ביע)
 ותוא םשו םימה וב ?pu" קומע םוקמ שי רשיה
 ג'הר ירבד הלא ה"יחא] ."ןרובשא קומעה םוקמ
 mb בורקו ל"נה ט"דפל 'יפמ וחקלנ הלמב הלמו
 וב ווקנש .קומע םוקמ bus תורהטל ב'ער ^6

bולהאלו ' ^bךותב ומכ סנוכמה םוקמ  
 רשא םוקמ ןרובשאחו :'ולהאל 'יפ ם"במרו ,אמוג
 חוניו דומ עי רבד וב דרי רשאכ עקרק וב היהי
 וב םימה וחוני רשוקמ םוקמב 'יפ תואוקמלו
 םישוריפה לכלו .ןרובשא ארקי רשא אוהו ד מעי
 * השוריפש ,ונמשרש תיברע הלמ םעט הפי הלוע הלא
 י"שרו ,םימה ווקי הב רשא ךומנ םוקמב םימ תוקמ
 רבתשמש הריבש 'למ ןוובשא 'יפ pw "יחפפל
 ז"עבו ;'כו םיפסאנ םימהש סייע קב שיו עקרקה
 םימ םש ווקנו העקבתנש החילמ ץרא עו קי ב 'יפ
 "ורהטל ש"רמ סרטנוק םשב אבוה הזה en^ .'כו
 qeu Ye" ל"נה םיחספ תחת cv qus ןכא

onםש י"שריפ 'תיל ונינפלו  "bwחסונ  yn» 
 .[ש"רה לנפל חנומ םלש

Cun "m qGelüufigkei) DNג"עד ב'פ . 
 תמיהרב b" אתינתמ איה ןושל תרגשאב

 "= יא רגש yy ןושלה
TENדשא ס"לבו דָשֶא מ"למ)  (Vergiesserתבש  

pדישא רכג יהי םידאמבד ןאמ יאה  
 ,חצור רמולכ םד ךפוש b" אמד

die Axe eig. das hin- und her sich) תרשא 

  m (Gewegende,יז א'מ) םינפואה 1/5)
 .לעפמ ורזוגל ל"נ ה"יחא] .אילגלג תדשא 'גרת
 (יב יז yt") yy 'גרת ןכו עונ ומעטש אדש ירוסה
 ינרסו תודי ןכ .וארקנו .'ג רש ע"ייע תוודש א
 ,יז א'מ) n ת ו ד י ו .תידימת ןתעונתמ םינפואה
 ילוא תדשא (ה"י יט 'ב היד "ooo ," םשו ,ו"ל ,גיל

[m => פ'לב ^b nés ךפיהב ל"'צש 

 €3 Spuhl, Spindel, אתיווש ס"לב (Cw הָיְוושא
 -Lager אָתיושְת ס"לבו איוויש םוגרתכ

 רמצב עגונה «Weberhol; & X) פ"למ 5 ,6
 'פדב ה"כו 'ע י"כב ה"כ] היוושאבו המיאה לעש |
 'וינשמ לש |
 םילכב רוהט |

 | העש לכד rom .ןרובשאב רהטל הוקמל הוש

 !Tm Y"3 xm "b] ע"פרב לכ
 eb 3b 4323 ענונה 'פב

"bז"עלבו ןפג רמצ וילע ןיכווכש ץעה רמצ  
 ה'כ] 'טגב ומש יסאנרוא pos 'שלבו אלקונוק

"YN — שיא 
\ 

 חש

 תשא המקמ םוקיא אל ךאיהד [אניד לעבד] היתנעט
 אלשו  הנוצרל \ האצוי השא .רבחכ איה ירה רבח
 רשפא ונוצול אלא איצומ וניא שיאהו הנוצרל
 יומבי :ט"מ) ןיקזינה ?"E ןיטיגב ,אטינב הל יהשמד
 לארשי דבעיו ,(ג"ע ל"ד ה"פר יבותכ יוריו ביימ דיפ

 ןוהל רמא €" ב" עשוה) רמש השאבו השאב
 אלש דע בקעי המ בקעיל המוד םכלש אמגוד
 ףא דבעתשנ השא אשנשמ דנעתשנ השא אשנ

bnsדלונשמ םתדבעתשנ לאוג דלונ אלש דע  
 יקליבו ר"בב ה"כו ?Y י"כב 05[ םתדבעתשנ לאונ
 אלש דע תועטב ע"פדב לבא ט"כקת זמר עשוה
 אל לאוג דלונ אלש . . דבעתשנ אל השא אשנ
 bm לא םג אביו (ע'פ) א"עפ ר"בב [דבעתשנ
 האמטימ השאו ןבולב אלא םדואב אמטימ וניא שיא
 (n7 םיתוכ תונבד ג'וב ןבולב אל לבא םדואב
 ,(םש 'פסות ^« םדואמ שיא יטועמל ^« םשו :ביל

 ותאמוט mmn תאזו [ארפסבו ל"צ]' (ירפסבו)
 (קוחמל (wn (ותאמוט) Up "D 5 ויט ("p ובוזב
 י"כב ה"כ] םדב אמטמ וניאו אמטמ אוה ןבולב
 אוה ןיד אלה [םדואב ע"פדשב לבא ר"פד ךורעו 'רפסו
 ייא ירפסב] השאה תאמוטו ןבולב שיאה תאמוט דע'כו
 יטועמל ה'ד : ב"להדנ 'פסות 'ייעו ה"יחא] .םדב [הבזה
 והל וראק יאמ והל וראקד ןיבהל יתיכז אל יינעבו
 השאו לש ys אל םדואמ שיא יטועמל השרדש

cpביתכ אלדמו ובוזב ותאמוט ןושלמ אלא  
 םא יכ CN ותאמוט ושוריפ כ'ע ובוז .תאמוט
 יפמ "sx םדב אל לבא ןכול הארמ ונייה ובוזב

 ,[המאה

NÜNפ"לב)  a oosישלב שוא : שיראוצוהב  
 todesreif, aoshan) ראותהו תומ B aosho^ דניצ |

 ב"א) .אסכא םע ונשריפ 322 אלוגנרת אסכא ,אבלכ
 וניבר'יגו ה"יחא] .(אבלכ אסאןניסרגןדיד 'ואחסונב

snמולכ תומ המעטו ונמשרש פ"ל הלמה ד"פלו בוט ' 
 םגו ושריפש ימ יתיאר אלו תומל ךלוה ןקז בלכ
 pw ט'ע דצ .דוטש .'מיטע ורמאמב ף"ירהמה
 ע"ייעו ןגוהכ רתפ אל אסכא תלמ «c ןינעה יפל

 .[אסכא

 Pfütze, Wassersammlung p ע"לב) ןֶרוּבְשַא

(m Thaleןיאמטמה לכ 'פב 'וליהאב  
Sb)תורהטנו ,אמט שרקש וא ןרובשא היה (ג'ס  

 (ץראה Dy cy גיונב ט"מ יח"פ) ירכנה Bap רדה 'פב

 npw!(scehrüge א/-9050%6) סרפטקהו קוצינה

 ןרובשאהו הרהטל אלו האמוטל אל רוביח ןניא חפוט
 (זימ .א'פ) תואוקמד ק"פבו .הרהטלו האמוטל רובי

 hob" "^" .ב"מ ייחספ)
: 

 והמר (זילה ביפס
 ןכפוש [ יש



 ישא *
 יפופדל אב 'יסופד לש י"שריפמ ילואו ^5 (: ג"צק
 םישורב יחושא וניבר b^ זרא 'עבו mns 'יפ ךורע
 יעב וניבר ייפ ow יחושא 'עב ןאכ ק"העב ה"נכו
 ע"לב חאש ןליאו בוט רתויה י"כ 'יג יפל ונלש
 ןריכזהש הלא תודמ לכ ול שיו ענאַטְלְפ ןליא איה

 .[וניבר

 (יטרפה םשל יונכ אוהו Sehwarz = רֶחָש) רּוחְשַא
 ףלא זמר יב יא הייד pon 13^( י'טוסד ק"פב

CYעוקת יבא רוחשאלו :הבוטה ןינעל ןכו 'מגב  
 ey! mos יא (nU הרענו האלח םישנ יתש ויה
 ומש ארקנ המלו בלכ הז רוחשא «Cr יא םש
 ייפ 'ייע ה"יחא] ,תינעתב vie ורחשוהש רוחשא

 .([םש ק"דר

 :ןויטטסא ע"ייע ןויִטַטְשיִא *

Name mehrerer Talmudgelehrten vor) ישא * 

züglich so genannt R. Asche b. Simai 

 'ר הנשמ ףוס ןתנ 'רו יבר "5 מ"ב )421—952(

 לא אובא דע ךנמיסו האווה ףוס אניברו ישא
 בתכוי"שריפ ש"ע םתירחאל ה גי ב א לא ישדקמ

iuתרגאב  (4 גרעבדלאג ברה תאצוהבxזיל ) 
 pue ןיתישל בורק אתביתמ שיר ישא 'ר גהנו
 ב"ב) תמש ימב ןנירמאד ונייהו אתביתמב אתוושר

Cpארודהמו יכה ןל רמא ישא 'רד אמק ארודהמ  
 וניקת ןיכהד ירחא יפנאב ןל רמא ישא 'רד ארתב

paאתש אתביתמ ירס יתרת הלכ לכב ייונתל  
 רתיו רסח sm ןהו sem ןה ןיתכסמ ןיתרת אתשו
 ישא 'רד ןויכו ןינש ןיתלתב הילוכ אדומלת רדהד
 'כו ארודהמב ןוהל הוה pus ןיתשל בורק ךלמ

y»יבר תומימ .ט'נ 'יטיג  ,ו"ל 'דהנס .('ג רדה  
 Ans םוקמב הלודגו הרות וניצמ אל ישא בר דע
 (ע"ייע ?y^ אבא אוהה היל הוה ישא בר :ב'ס 'ירדנ

smאיסחמ אתמל ידבע אנא ישא ר"א ,א"י תבש  
 ןינב ברח sow השע wm הלודגו .'כו הברח אלד
 DM ויפמ רשא ס'שה תמיתח י"עש השמ תרות
 לארשי Dy nnm תירב םיוגב mm ולצבו םייח
 Tenn אל nv ילב דעו המייק לש רשק הרשקנו
 םשנ וארקנ םימלש ןכו םיבוש עדו ,הליבחה
 "Qm פ'עב הרות לש תראפתלו דובכל יש א
 הרוהש ישא בר יח ישא בר םדוק הנש האממ
 ודימלת ישא בר דועו ,6ה'ע (nae ל"בירד הימשמ
 תבש y"' הדוהי ברו הנוה בר לש וריבחו בר לש
 DID" :ןא'נ 'ירדנ :'ס 1p .ד"יק ק"ב :ו"ס :'ם :ז"ל
 יב ןאוה יכ ישא 23 רמא :ה'כ ב'נבו -- .'ל
 אדסח יבר ג"עס ב'ד ק"פ תבש mo" ,א נ ה.כ בר
 בו לש לדבהמ ישא בר הז ארקנו .ישא םשכ

 - הָוָשַא <
NON ET 
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 עגונה sum .[סנרא 'עו sm vpn Ya י"כב
 לבא השאה 'יא 'תפסותכ) הָוָשִאה יבג לעש רמצב
 (היוושא ןוכנ לע w^ 'א ,א"כפ 'ילכל ש"ר "יגל
 שיו QQUB ביב יילכ יתפסות) ךלפה נ'עש יווטבו

 ,טימ יישארב) הלע יעוצי 'גרתמ רובידה הז ןיאיצומש

 ה"כו ה"יחא] .(יווישל אתליחא סולקנא :יגרתד יד
 ד"א אי שוא ב ל"זו vo דצ ט"דסל ym 'יפב =

 [ךורעה ירבדכ ונקתל שיו] יאפנרוא הושבו
 אינ תד כו x3 תש 5« 533133353

 יוטבו אשואה ניעש רמצב ענר פה

iywרונידה הזןיאיצומ שיוךלפה  
qbותואג ליפשהו 'גרת  mas cyגרת ןמו וידי ' 
 הלע יעוצי 'גר ת ןמו םילובח םידגב לעו
 רוציקב ךא ג"הרמ וישוריפ חקול וניברש ירה ,כ"ע
 ה'כ "ye" לש 'גרת ןייצל ול הארנ אלו תצק
 !bp 'ח ,'ב סומע um יהודי תוש א א"י
 nr] יארכ הז יאר אל תמאבו ןוכשמד ןי וש
 םישנ תונמוא תצקמלןיזעולש שיו
 ינש ושאובו ךווא ץע אוהוהבש א

 הייחא] .רטצ ה תא וילע ןיכרוכו םיצע |
 שיו jb .רסח ע"פדבו ב"ה "Tb a י"ככ קר ה"ב
 ייסרפ non לע יתעד יפל וניבר ןוויכו ארימג דע
 וילע ןיכרוכו ךו ר א ץ ע המעטש הבוש 5
 םיכסמ דואמ המו ,הזב אצויכו רמצה םי גרו א ה

oyשוכה ו'מ א"יפ םילכ 'נשמה ןושל הז 'פ  
 לקמהו הזש pep ןיא ילצאו ל ק מ הו המיאהז
 לקמ המעטש תיסרפ ה ב ו ש א תלמ הקתעה איה
 המיאה הז תחת w wm^ א"כפ "553 .םיגרוא לש

 רושיכ אוהס"לב א תיווש nom היווש או
 me טעמכ הנורחאו הנושאר תעדו ape לש
 'גרת jb ןיאיצומש n^ תעד םלוא «cp םעטב

 .[אריהנ אל יעוצי

 £ | עילמ ל'נו זרא po אחושא סילב) יִחּושֶא
 «indi- c פ'ל אוהש ל" וא ;זראכ השק

(sehe Plataneעב ונשריפ 22 יזראו ' JN 

 ןהמו חוש ע"לב ארקנ אוהו אוה ץע יחושא א"פ
 אלא זרא ןימכ אוהו תובוטה תוניפסה ינרת ןישוע
 .זראהמ לבוס sv אוהו זראה ןמ רתוי וצע ךיראיש

non)לש הרשי "יגל ה"כ  v5דיל  ym Y1 
 יזראו יחושא א"פ : ל"זו םייונשב "א ע"פדב לבא

 ןינקותמו ןיפי ןהו חוש ומשש ןליא po םיצע
 תובקנ םיזרא יחושא א"פ ,יזראד אימוד הכאלמל
 "3 ייגש האוי pan לכו .כ'ע םירכז םיזרא יזרא
 ^b "יסופדב י"שרב םג "א ןורחאה b" ,רקיע
 הבקנ זואו וכז זרא :יחושאו יזואנ
 תנש ס"ד "יע) י"שר י"כב לכא ןיגבל ןידמועש



 po ןייק ,'ב ךשח ,ןתברג 'ע דוע s" ,זבעש 'עב
 pw yy] 'ב לוכשאו ךשא e^ ,'ג

Metzger) ND22UN +ר'עפל ו  

 ₪555 5305 יסרמ לעפמ
(schlachten, tódten7 תבש 'כסמ pםילכה לכ  

 "'D JR&n33UN^ אניכסו יפכשואד אברח C ג'כק)

 ה'נכו [N^ .(רשב וב םיכתוחש םינצק לש
 אתבכשאד אניכס לבחד ארבג אוהה ,ז"טק מ"ב
 וניבר איבה תבשמ ןויצהו Ww ןיכס yy הירבחמ
 ייפו ..'ב ןצח 'עו 'ד ברח 'עו ש"ע 'א ףכשא 'עב
 ןיכס .אתבכשא : תבשב בתכש י"שר 'יפמ חקלנ ב"ר
 מ"בלו .רשב וב םיבצקמ םיבצקהש ןילוקמה תיב לש
 יפסותבו רשב וב םיבצקמש םיחבטמה ma לש בתכ
 'כו הב ןיטחושש ןיכס מ"יו b^ אניכסו ה'ד תבש
 תדחוימה pip ל'זו ןיכס 'עב וניבר 22 'יפ ןכו
 ל"צכש ל"נו ש"מ  ש"ע הפלחה sm הטיחשל
 ל"צו pma לש םילבח ו'טפ תבש אתפסותכ
 הלמהש pep rs ד"עפלו ןיחבט לש םיפ ל ח
 רבד וא רשב qmm ,טחש המעטו יתמשרשכ פ"ל
 וניכר שוריפ ןיב קולח ןאכ ןיא רבדה ףוגבו .המ
 אלו ארח 'א הזו som רמא הז יכ י"שריפ ןיבו

 .[יגילפ

ND23UN *לאשוהו בכש לעפמ טשפומ םש)  
(das Liegen Sterben הריטפל 

 תב קפנ יברד היתבכשאד ?ND אוהה :ג"ק 'בותכ
 אוה ןמוזמ יברד היתבכשאב mm לכ רמאו אלק

amm nóבותכ 'וריו : ב"לד ט"פ 'יאלכ 'וריבו ' 
 .ש"ע רפסה ןינעל ןכ "& .ה"לד 0^3

 De פ"לב) קשוב = ישוב = יקשּוא ,יִּכָשּוא *
(Macht, Ansehen 5ב"ער ז"ס תבש  

 wan ל'זו ,יכשובו יכשא אל קונסו ידג דג רמואה
 ילזמ רבגתה 'מולכ ילזמ לזמתה b" +: יא דג 'עב
 ה"כ] יכשובו יכשוא . . עגיית לא :אל קוניסו
 ר"פרבו ל"רשר לש "53 ה"כו ym דיל ו" : י"כב
 יקשוא 'מ י"כבו .יקשובו יכשוא 'יא ע"פרשב לבא

penatס"ד 'ייע יכשוכו יכשוא ס"טב פ"א י"כב םלוא  

 לכב חכב ומולכ לוכישב לוכיש [:ג'ע
 עיבשלפה לש ב'חסב bw בתכו vp תלוכי
 א לב «3n העט ןושארה םיפדמהו ,י"כב ה"כ
 א ל ב תכב :וסיפדה ויוחא םיאבה לכו תלוכי
 sp הזב שיגרה אל היעשי וניבר םגו 1 תלוכי

ne^אל יכ ףא ל"רשר ריעה  ^bהלמ םעט  mw 
 הּוקָש וא הּוּכָש תלמש ,רדגתהל יל חינה םוקמו

meשממ  byתלמ  mapaהמעטו הּקֶשָּב וא  
 ןעי תפסונ שארב 'או הרובגו .תלוכי ,ח כ ס"לב

"UN * - ישא * יש 

 TU noy ןומדקה ישא בר :ןורחאה ישא
 בר יח ןווחאה ישא בר ןמזבו qb Tx ישא בר
 ןיאו :ד"כ "ועובש (איריוא ע"ייע) איריואמ ישא

 y" תויטרפ לע דומעל הצורהו ךיראהל םוקמ ןאכ
 ארודהמב ד"ח ץטערג ר"דמ םיידוהי לש תורוקב
 ל"גה ה"דסב T" האלהו ח"עש רצ אנינת
 האלהו ז"'צק x" טשריפ 'כחהל עטכישענרוטלוקו
 א"ית x" ל'ז יועל ברהל 'מלתה תרוקב 'פסבו

 .האלהו

 רב ןאישא בר ,ארגנ ןאיישא ,ןיישא ,ןאישא *
 םיכרע y" .הבדינ 32 ןאיישא ,םוקי

 ,(ב'עו א'ע mo 73( ף"זרהמל vn אובמב הלא

 !pero = 3-9 = יברע 'שלב = תושע) תוישא

(Platten, eig. die starken, festen Stücke / 

 'קליב אבוה imp 'רהנס) לובמה רודד 'מגב קלחב
 איכמ אוה ץראה ןמ םאו (ו"קתת"זמר ב"י בויא
 B^ עקרקה תא reno ונאש לזרב תוישא ub שי
 ^31 תמאב ה"כו ה"יחא] ,לזרב לש תויששע ומכ
 לש תוכיתה jm [תשע "y" pb 'הנסב
 pr יש למ imis ןישרפמ שיו לזונ

(n r2ארימג דע שיו ןמ ה"יחא] .ת וש ע לזדב  
 הנה ןהו תשע ^y3 mui ov' י"כב קר בותכ
 וניבר םאיבה תוכירא רתויבו ,ז"ד ט"דסל ג'הר ירבד
 דיחימ םיברה תוישא תלמש עדו .ש"ע תשע 'עב

svi newע'לב 'מולכ תושע הלמה תארוהל  
 תוכיתח הליאשהב (uem nep קזח דבענש לכ

 .[תוקזחו תובע

TUNאָבְשַא סילבו)  Hodenיברע 'שלבו .מ'למ  
 ןימומ 'פב . == , 23=- תויתוא ךופהב

 א'כ רומא 'קליב אבוה ,'שמב :ד"מ) תורוכבב ולא
ruב'לרת ) psתחא הציב אלא ול  wwחורמ  
TUN2 'קיו) הרותב רומאה  Wm QC»וא 'ורי  

 ע"ייע אילכ ומכ אוהש ל"נ ה"יחא] .אילוכ ריסחד
 "^b תעדכ אלו ,Unterleib אס ןטב י"לב
 .ויכשא וחרמנש לכ רמוא לאעמשי 'ר [ר"תמעב
 mme לכ רמא ע'ו ויציב וכעמנ ,וכמנ ומכ "5
 שי העד לכלו ה"יחא] .וחפנתנ 'מולכ ויכשאב
 הקתעה לע וניופס p" םינשיה םימוגרתב דעס
 סונגיטא ןב אנינח 'רו .[ךליאו ה"טש Tx תיסרפ
 ןיפיסומו ןיערוג רבסק ,ןיכושח ויארמש לכ רמא
 [y"' ישוכ ונייהו ךשח וארמ היב ירקו ןישרודו
 בויא 'גרתה ןכו ןידחפ ךשא b an^ ,ז'ס 'ורוככ
 ןָכָשּואָמַה usb לעפהו הדלוהה יציב ^bo" ,'מ

vuהדלוהה יציבש  
 1323 "3 ^j" ןבשואמה 2221 רתויב

 ימל ראות (לעב ע"ייע .ב'עס ית
 תולודג ולש

- 
- 
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mqהפסוה איהש תוחיכומ תויאר איבה האלהו  
 רמא הדוהי בר רמא תולוכשא יאמ [ש"ע תרחואמ
 הונעו הארי הרות ימולכ וב לכהש שיא לאומש
 yp דומילה תיב m י"לב ב'א) .ןהב אצויכו
 יכ ,ומלוהל השק ב"ר לש b^ ה'יחא] .(אלוכסא
 יסוי ינש תתימ sns דומיל יתב ולטב אל תמאב
 אוה יסוי ינש רחא אבה חטש ןב ןועמש אבודא
 ןיכלוה תוקוניתה והיש ןיקתהש רפס יתב ןקת
 דוע יייעו iy ב"לד ח"פס 'בותכ 'ורי רפסה תיבל
 (y" 'טוס 7v3 השק רועו (e^ 'בותכ ילבב
 ע"ר מעש דע לוכשא דמע אלש ראובמ (ךומסב
 y^ spy עודמ דומילה תיב sm לוכשא םאו
 םגו .הברה תושרדמ לוטיב ויה ע'ר ימיב אברדא

unר'יש  qonםיכסמו 4^1 תובקעב  npושוריפ  
 הלעה א"מ מ"דב ף'זרהמו ,ש"ע רואיב תבחרהב .ךא
 םיאנומשח לש 3^7 by" רזעוי ןב יפוי mo ירחאש
 הבש אלו םיאנומשחה ישאר US הנידמה תגהנהו

v5 myאלו םיאבה תוגוזה ימיב םג ןירדהנסה  
 הרותה שדוקה תרמשמ DN יכ 'דהנסהל הראשנ
 לכב .ש"ע 'כו יסוי תמשמ ורמאש הזו .היטפשמו
 לבא כ'חמב םהב 'ררקתנ "ny" ןיא םישוריפה הלא
 תלמש תמאל הבורקו הנטק תחא החנה םידקנ םא
 ןוילוכשא דיחימ תירבע (ml איה תולכשא
 שוריפ]ןה רואיבו שורי פ י"לבהתארוהש
 Wort = מכ ןינע ה שוריפ ןה ,תובית

Gacherklürungתוכובמה לכמ וז החנה ונאיצות זא  
 דומיל תישארש עודיו .בל ימכח ןהב וכובנ רשא
 D'sb1D םיאוקנה םימכה vy תוכלה לש
 ראבלו ררבל שדוקב םכרדו amm (רערעלקרעטפירש)
 הרמאנ הנווכ הזיאלו ךיאו הרותה יטפשמ םעהל
 ם ע הר ו ש ק התיה תאז הארוההו תינולפ הוצמ
 ודמיל ws םעפ לכב 'טולכ אר קמ ה דומי ל
 םתוקסעתהמו הוצמה דימ ושריפ הרותה תא םעה תא
 םירפוס וארקנ הרות רפס ל"ר רפסה שוריפב תאז
 "0% י"לב םיארקנ םהו 'ג מ"ד הז לכב יייע)

 םגו .ח" ,י'ו 'ב ;ג"י ,ב"י 'ז ,'א םייבקמב ורכזוהו
 ()60%0) םידיסחה תכש םש רופיסמ עמשנ
 אציו ג'כ היהש) םוקילא לצא וסנכנ םירפוסו
 דכלו םולש תירב ומעמ שקבל  (הער תוברתל
 הז לעו ,םהמ שפנ םישש תימהו המרעב םימכח
 לש רוציק םוקיו ה"ספס ר"ב זמר השעמה
 ל'צש ל"נ) תורורצ שיא ("\\ש6 = םוקילא
 היה (תודירצ ןוכנב 'יא 223 "ינשי 'פדבו הדירצ
 ש"ע חדירצ שיא רזעוי ןב יפוי 'ר לש ותוחא ןב
 םוקי די לע «^y ומצע רסמ T רופיסה לכ
 א'ח ולש ע'מ ף'זרהמ 'ייעו) pen שוהיקל עשרה

Cnםירפוסה ימכחמ כ"ג היה ע"יביש קפס ןיאו  

 לּוּכְשַא — יִּכְשּוא *

 ןילוכי ןניאש תויתוא יתשב הלמה תלחתמש
 המו .האירקה bw איהש שארב ף"לא ילב ארקהל

 לאו ילזמ רבגתה וניבר לש ושוריפ םיענ דואמ
 (שָלַח השענ 'יפ «JL ע'ל pop תלמוג עגיית
 וב שי ךכ .רמאש ימו !רזאתה תלוכי לכב חכב <

 קפס ילבו .לארשיל לזמ ןיאש ירומאה יכרד םושמ
Ubהז וניבר  nbspודיב היה  qmi)םדא ןנוחל  

 הלמ wnvb "y וז הלבקל prs יתישעש תעד
 : יכשובו יכשוא 'יפש ומע mns חור ל'ז י"שרו ,הרז
 אתפסות y" תמאתנ ושוריפ on ה לי לוםוי

 איצמו אי מ מי רמואה :םש 'יאש n'es תנש ——

 איצמו א ' מ י ןירמוא רמוא.י"ר ירומאה יכרדמ זה
 ,איצמ תלמב 'מ תואש חוטב ןוכנ יבלו 'כו
 ל"צו ונ תויתוא יתשמ 'שבתשנ ,ללכ ןבומ הל ןיאש
 ייגה אתפסות י"כבו יט, םסא 'ורו י"ל אוהו איצונו
 'ורו י"למ איצצונ ל"צ יאדובו איצצוב דועו איציב
 הלילו םוי רמאש co ורועישו .הליל 'מולכ .ל"נה
 הלילו םוי םייסרפה לצאש ינפמ ירומאה יכרדמ ז'ה
 ימו עודיכ םידמוע ויה תויושר יתש תלשממ תחת
 לעופב םייסרפה ונימאהו הליל ארב אל םוי ארבש
 אל .ךשחה יהלאבו רואה יהלאב ,ער לעופבו בוט
 ייעשי רמא וז .רקש תנומא דגנכו בקע pon הלאכ

mu)יכ )00^  Dewידעלב  nwןיאו 'ה  TYרצוי  
 now ל כ השוע 'ה ינא "גו ך שח ארובו רוא
 י"שר ירבד DUSP יתאצמ השיפחו השירד רחאו
 הלילו םוי רמולכ יכשובו יכשוא תולמה שוריפב
 יבשוא 'מא 'פד p" "גכ 0mb שי םלוא
 :םש תבשב 'יצנוש 'פד 'יגכ בוט רתוי וא יקשובו
 jn תולמה יתשו .[יכשובו ל"צ] (יבשובוג יב שא
 ויאה "פ «OX ,הלי ל cS  תויסופ
 יתש י"שריפ ריפש הז יפלו רח שכ קירבהו

 הליל :יכשובו יבשא ררסה ךופהל ךירצ קר תולמ <
 'תפסות By םג הפי הלוע ושוריפ הז יפלו םויו
 יכ חכשתו קודו ,תויסרפ תולמה b" םע םג ל"נה
 יגרד 'עב י"העב ש"מ my "ייעו com הגהי תמא

 ,תביגרד
 שיא :ןמ רוצק ל'זו לש שורד יפל) לּוּכָשא

 לבא Schule 694% ב'ר Bb" ;וב לכהש
 הנשמ ףוסב .Auslegung) 6/6 י"ל אוה ד'עפל
 תונברקב שיד 'מגב 'רומתבו (ג'עו (wy v5 'טוסד
 ןב יפויו הדירצ שיא רזעוי ןב יסוי תמשמ (:ו"ט)
 ה"יחא] .תולוכשאה ולטב םילשורי שיא ןנחוי
 ןיא 6א יז כמ רמאנש דוע N^ 'טוס 'נשמב
 רחא דוע ןייצ םש 'ומתכו .'גו לוכאל לוכשא
 .רמאמ םג תולוכשאה ולטב 'טוס הנשמ לש רמאמ

 המצעב הנשמב ןיסרוג ויה ולאכ 'כו וב לכהש שיא
 מ"עב ר"יש 'גהו וב לכהש שיא תולמה שלש



 רונדנו קופקפ ילב המלש שפנב ורמאנ תוכלההו
 רחאמ רשפא היה nn תודגנתמה תועד לש
 תלבק פ'ע תוארקמ לש שוריפמ תוכלהה ואיצוהש
 יפמ שיא םילשלושמה ןשוריפו פ"עבש תוצמה
 ח'יביו ע"יבי תומימ לכא my וניבר השמ דע .שיא
 ןתיל שי (םש aim הכימס ןינעב רבכ וקלחנש
 םאו .תעדה תודחא הדרפתנש םשוריפב יפוד םהב
 ינה וטא טורטורפב ע"ר ריכזמ עודמ רמול השקת

o»חותפל 3'5 יוה אמגאב ילטק םירחא םיאנתה  
 ף"זרהמ ירהש תמא לש ץוריתב הבושתה רעש
 " רודבש תורורב תויארב חיכוה ךליאו ip מ"ד
 םירזוח הז רוד לש םימכחה :רבד שדחתנ ע"ר לש
 ארקה ירבדמ הכלהה םיאיצומ וא ארקמה לע בורל
 . ע"ר לש וינפ תמגמו ארקה ןמ היאר ןיאיבמ וא
 תוכלהה הנקחרתת אל ןעמל תדחוימ הנוכל התיה
 ןיננ ע"ר הנב ולכש bmi ארקמה ןמ ידמ רתוי
 תוכלהה בורל אוצמלו דחא תיבה תויהל ללכושמ
 הלמ הזיא תשרד y mni" םוקמ הארמו דוסי
 דומיל רוקיע שממ nnb וגרכזה רבכו .הבית וא
 . רמולכ םהלש (Scholie) תולוכשאב םירפוסח
 קוספו קוספ לכש ןפואב הרותה יארקמ שוריפב
 ,וקבודי nm הז vum ונממ תואצויה תוכלההו
 דמע אלו אוה ןכ (ק'ב 'פסותו) 'וריה רועיש התעמו
 תולוכשאה ולטבשמ 'מולכ ע'ר דמעש דע לוכשא

qmלש םישוריפ ידומיל יכרד הנה  pbאל  
Tyדומיל תרטע ריזחהש ע"ר דע אנת םוש  

 תובלושמ תוכלהה םע תוארקמה ישרפמ םירפוסה
 b3« לוכשא ע"ו ארקנ הז רובעבו הנשי לע

Seholiast, 7%ודומיל ךרד לש ראות הזו . 
 תונוז אהו ? תולוכשא ויה אל תוגוזה לכו ןנישקמו
 ןמז ןיידעש וכלה םירפוסה תוכקעב כ'ג תורחא
 ושמיש וליא yvm ,הרבעו הפלח אל םירפוסה
 ודמעו ד"נאו םיאישנ ויה וליא תוגוזה : תוסנרפ
 pb pm הדועתלו הרותל 'ירדהנפה שארב
 תוממ לכ bx ךכ לכ mnn הקדצל םהל בושחל
 םימכחה ויהי אלו תועדה וטשפתנ אלש התיה םצפח

nosתא טפשל לכוי ימ כ"לאש תודוגא  Dyרככה  
 ש מי ש אל והיא לבא ל"צ ושמיש אל וליא לבא ,הזה
 אישנ תלודגב שבלתמ היה אל ע'ר 'מולכ תוסנרפ

 ותלאשב ו ש פ ג אל יכ ול בשחי הקדצ ד"בא וא |
 תויהל oen ילגעמל וברקב ותשקבב ו מ ע קר
 ארקמה םע תוכלהה רשקלו רבחל רמולכ ,לוכשא
 היאר איכמ ריפש m לעו men ויהי וידחיו
 ויה אל «^n"2"» y .דמעש רעו השמ תמשמש
 ומכו הלעמל ונשריפש ומכ יפוד תולוכשאב.
 טירמוא ויה ןלוכ ונושל קוידב ל"נה י"שריפש
 ןווחאה רודב לבא .-- 'כו יניפמ השמל ןתניתנכ

 ביש לּוּכְשַא

 (האלהו ו"פר ,ד"ח םש ע"מ) ל"יר רקוחה תעדלש
 mun לש האלהו ןמזמ םירפוסה ןמז הכשמנ
 תפנ.כ םשב העדונה rw" יאיוק םש ישנא
 תטילפ ורכזנ ךלמה יאני ימיב דועו הלודגה
 רזעוי ןב יפוי קפס ילבו ,(בייפ yn יליגמ) םירפוס

oomןב  pneוראבש םירפופה ילודגמ ויה  
 םהימיבו ,ארקמה דומילמ הרותה תוצמ םעל וררבו
 הרות השענ אלו תועדה תקולחמ הנדע התיה אל
 ,תוצמה ישרפמו ; תורבסה nubes y תורות יתשכ
 השעמלו הכלהל םינידה ולעה ,םי רפו ם ה וליא
 םירפוס. לש ןוגגיס היה הזו תוקולחמו רותנק ילב
 ny תמכסה יפ לע השעמל תוכלהה איצוהל
 ib" י"שר שוריפ chm דואמ mm .םלוכ
 wb ןהימי דע ןהב לכהש 'מגב 'פמ : תולוכשאה
 םירמוא ויה ןלוכ לארשי ימכהב תקולחמ היה
 וקלחנש םינושארה qm יניסמ השמל ןתניתנכ םירבד
 איהו (.ז"ט) 'גינחב ןנירמאדכ ט"ויב תונברק תכימסב
 הרות ירבדב לארשיב mme ןושאר 'קולחמ היה
 אוה תולוכשאש ונשוריפלו  .ריהבהו qu ל"כע
 תאצוה ךודב דומילו ארקמ לש שוריפו רואכ
 תאש רתיב י"שריפ אחינ ארקמ לש קוספמ הכלהה
 אציש רחאמש תקולחמ nnn אל ח"יביו ע"יבי דעש

pmהכלהה הומגנ אל הש עמה תגהגה ל  
 םירחא תעד ינפב ותעד הלטבתנו די חי ה יפ לע
 אל ומ'צע ל דיחיה mm םא ףאו ,םיברה
 אצמנ ח"יביו ע"יבי ימיב לבא הצוח הטשפתנ
 תולוכשאה ולטב ןויכ הז לעו הנושאו הקולחמ

^bתוארקמה שוריפ דומיל ךרד ולטב  "yתמכסה  
 ה"כ ונירבדכ םאו .םירפוסה דומיל ךרדב םלוכ
 ל"זח רמאמ ןיבהל הלא י"שר ירבד Uy וניכז זא
 UD" 'וריב 'תיאש ,ונפושי ךשח התע דע רשא
 FD דע 'כו רזעוי ןכ יסוי תמשמ .ד"כד י"לה ט"פ
 דע לוכשא דמע אלו :םש 'מגב ןנירמאו 'נשמה
 אלא . תולוכשא ויה אל תוגוזה לכו ע"ר דמעש
 ,תוסנרפ ושמיש אל ולאו תוסנרפ ושמיש וליא
 ym חסונה ח"פ ק"ב אתפסותבו) תוגוזה לכ ינת
 דעו השמ תמשמ ודמעש (תלוכ ש אה הנוכנ
 ןנחוי ןב ףסויו הדירצ שיא רזעוי ןב יסוי דמעש
 'פסותב ה"כו רשפא יא ל"צ) רשפיא םלשורי שיא
 אבב ןב הרוהי 'ר דמעש דע יפוד ןהב ןתיל (םש
 םהב ןתיל רשפא ל'צו) יפוד ןהב ןתיל רשפיא יא
 ןב י"ר לע ורמא e י"כ םש 'פסותב ה"כו ,יפוד
 םישוריפ לש קחדה הז ץחלה תא יתיארו .'כו 823
 ,ישוריפב OR" םג יעד הוחא ןכ לע מ"פו ע"הק
 יפוד אוה ח"יביו ע"יבי ןמזמ ואצמש יפוד םעטש
 תולוכשאה לכבש תוערה תוקולחמ לש

novoדע השמ  yosאתגולפ היה אל וריכחו  



  — »w»vNףֶּכְשֶא 313

 רוע, "יעו וב םיקודא ois הרדשה ושב
 * = לכש תלמש b nen^ .לוכשאמ היד
 DM ןנירמאש המ הזו קדאו קבד san ע"לב המעט
 CK רש ע"ייע) תוקודאו תוקובד b^ תורועמ ויה
 תונטק םיצב ושוריפ םיצב לש לוכשאה ל"י דועו
 y'"y ךֶשֶא 'שלמ 'למה הרזגנ וא לוכשאב םיבנעכ
 לסרק ,לוגרח ומכ אלילק אנשיל םושמ תפסונ ילו
 םיצבש ,תיתפומ היארו .(עבג ,סרק ,גרח ןמ) לעבג
 הזו A הניטק 'לבו à  ע'לב וארקנ

 .תולוכשא שממ
QUO c DUE yos (אָפָכשוא פ"לב RUN 

 =  (ehuhmacherןוכנ לע ה"כ] אברח
 ,'ב ברח 'עב וניבר ואיבה ןכו ר"פד ב  jnיב

 ף"ירבו םש תבשב ה"'כו ,'א ןיכס  v3ף"ירב לבא
 אתרח 'ציניוו 'פד  YD ^D IA n'3יב ק"ס

 יפכשואד אתרחב ופילחהש םושמ איה תועטו
 יליגמ :ד'ק תבשב "יאש ^ pע"ייעו | .ט"י "יטינ

  mnךרעב כ"ג וסיפדה הז אנשילד ארנישמו ,'א
 תועטב :ג'כק תבשמ ןויצ ךהב (ר'פדמ ץוח) ןאכ

 אתרח  bpmשינרה אל םש ם"ד  [m3יפכשואד
 אתבכשא ע"ייע] (:גיכק תבש) םילכה לכד ג"רב

  yימגב םיחספ יברע 'פב .[וניבר ושריפ 'ב ברח

 היעשוה ברו היננח בר ןוגכ (:ג'יק) יוחמתה ןמ "יפא

 יפכשואד (« amבוו אנינח בו ג"ונב ה"יחא]

 לארשיד אערואב יפכשוא ווהד איעשוא
"Dn כ יסס מ"הונמבו ןישארה י"עבופ"א 'אי"כבלבא' 
b^ "y וניבר 'יגכ ^& 'בי"כבו לארשיר אעראב 

 ברו אנינח בר תחתש הלעהד :ב'יד :3^ ה"רלו םש
 'יגה תואחסונ תצקב (:ז"ס :ה"ס .ד"י 'דהנס) היעשוא

 ברו 17 ג ג ח בר  ryeיא לאומש 'קלי)  àמיב ^€
  "bnאמיתיאו אנינח בר יעב שוריפב "יא .ה'מ

 ייחספל ח"ר 'יפבו ;פ"דב םש דוע "ייעו היננח בר
  Dpאיעשוה בר ןונכ "יא  non 2vה"ונמבו

 א בי בח בר 'מ י"כבו אעישוא ברו אנינח בר םש
 איעשוא ברו אנינח בר ל"צש הארנו עשוהי ברו

 .[היעשוה וא  "bה"יחא] .םילענמ לש ןינמוא
 הוהד :ח'ס 'יטיגב ה'נכו .'וסו ע"לב ותארוה ןכו
 ןינש בשל ינאסמ יל דיבע אפכשואל ומאק

  "mץובקה .-- ליעלו 'א תוח 'עב םינויצ
 יִפְּכִשּוא  "ywיפכשוא ירטקד יעייטדב .ב"יק תבש

 ע"ייע יפכשואד ארורפ :5'23 'יחספ ,עיימ ע"ייע =

nnn ז"טק 23'5 א'ג. j"x כ"כ לעבו mb 
 תמאב הזו א ת פ כ ש א ד אניכס in^ אתבכשא
 p אוהש אָתְבְּכְשִא 'עב | ונישוריפל דעס
 םיכסמ ינניא הזב לכא .הדיעמ 'ב תחת ף"כב הביתכו
 ומכ אתפכשאד םעטמש כ"כ לעב b"  םע

 ,[יפכשוא
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 | אוהש וכשחו יפוד היה המ םדיב איפר ואלו ןה
 yb ואיבה הז לעו םדיב שיש הריבע הזיא יפוד
 תקולחמ היה יפוד יִכ תמאה םלואו אבב j2 י"רמ
 ןכ "ר לע וומ א ןושלה ןונגיס םגו ;תועדה |

N23.הדלונ ןווחא ןמזמש — עבצאב הארמ  
 לוכשא תלמ תארוה החכתשנ רבכש ןמזב הפסוהה.
 ןכלו איה המ ןנבְר יעדי. אק יאדוב םדוק ןמזבו
 ,תולוכשא יאמ :הישוק 'וריב וניאר ונאצמ אל
 ושקה תינוי תלמ םעט ועדי אלש 5333 לבא
 ,וב לכהש שיא :םכרדכ שורד ךרדב ורמאו ,ןכ
 לכהש שיא לכשא : לכשא 'פ ר"שהשב שרדה ה'כו
 א"ד .תודגאו תותפסות .דומלת הנשמו ארקמ וב
 לכהש שיא 6) ה"בקה הז רמא הריזנ ןב לכשא
 תעידי jon לש תועט המכ דע הארת mm .'כו וב
 לכהש שיא הריזג ןב רזוגש דע תעגמ הלמה
 םירבד חיטהש ארמ היל הירשילו .ה"בק הז וב
 "moy .תועיגשמ "www םשהו ys יפלכ
 mmn לש ותתימאב שורדלו תוגהל ,תועיגיה וניריב

 .[הרואל וניניעל היהת איהו

 'ורךי (CWeintraube übtg. Gelehrter) לוּכשֶא 6
 (ג"פ האיפ 'תפסות) ,9"* ד"לה ז"פ האיפ

Dyתוצרקנה  Dyלהמ ד"פ ר"בארב) תולוכשאה ' 
 צ"אב ושוריפ yk m" תוצרקנה ןמ in^ ע"מ

in»םש האיפו (םע ה"ד :ה"פ ףד ף'זוהמ לש  : 
 לוכשא (םירגרוג השלש םינש ל"ר) ןכימ רתוי
 םש האיפב ה"כו y" אלוגס ס"לבו מ"ל אוהו
 pur ל"א ךמרכ וגד הלוגס אוהה יל ימח ב"ע
 ימדמ תאש המ b^ ,הלוגס אוה רבס תאד ארות

 הליאשהבו .--ןפג ע"ייעו .לוכשאה אוה רוש אוהש <
 we תולוכשא .ב"צ b^ םימכח ידימלתל יונכ

 ו"לפ ר"קיו ,(אילכתא ע"ייע) םימכח ידימלת ולא

 ךכ תולכשאה לע ןיפכמהלש םילעה הזה jean המ
 ירימלת לע ןיסכמ םהבש ץראה ימע לארשי םה
 תולודג תולכשא הב שי הזה ןפנה המ םימכח
 nn הליאשה ךהל oye תתל יל הארנו 'כו תונטקו
 אוהש אלוגס cow 'בל עמתשמ לוכשא ןושלש
 ^n) 3. יירבד) הלגס םע ישלמ הלוגס n לוכשא
 ע"ייע 6/9096 לוכשא ןושל לע לפונ דועו
 כ"ג met .אכיטסלוקסא 'עו ילוכסא 'עו םדוקה
 תולכש א :ןפנמ יכ ה"ד ג"כש 'פ וניזאה ירפס
 לכשא (ps 'כו םכבש םילודגהש ומל תורורמ

 . ?(םימעפ 'ב) לודנ אלא

 לש לוכשאה ןמ .'ז 'ציב (Gierstrang) ל1כָשֶא *
 תווועמ ויה םא . . . אמט םיצב

 אילתד ךנהמ לוכשאד יאממ . . תורוסא ןידיגב
 לוכשא י"שריפו 'כו היפוג לוכשא אמליד לוכשאב
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mats (ךומסב 'ייעו | 'לבו 560%  י'לבו -**-! 'פו ע'לב] somןינוטקיפו ) [ןוניסקופ ל'צ] ץע 
 .ינוניב אלא םודא אלו רוחש אלו 20 אל אוהש
 עווכשאב :ו"כ ה"טרס i'm 'יפמ ;npo ה"חא]
 ןיגירומ ןורמ ןנימגרתמו רושאתו רהדת שורב 'יפ
 ם'במרה  'יפבו ,ןינירומ ןוריב ל"צו] ןיעורכשאו

 ע"ייע ןינירומ ןווריב ל"צו prm קוריב 'גרתה 'יא
 ל"ומהו ,ןוניסקופ :ל"צו] pa "bp wm [אתרב
 אלא רוחש אלו ;25 אל אוהש yy [ונוקיתב העט
 ^3 םוד א א לו םילשהל ונכירצו .כ"ע ינוניב
 בתכו .ךווע לש רוקמ ילב 'יעגנ ש"רב ה'כו וניבר
 «y אוהו ז"'עלב ושוב 'עה בתכ,, bn ךירעמה
 רמוא ינאו .ל"כע קב יברעב םודא אלו ןבל אל

wsוב םיעבוצש דע דואמ םודא םקבה יכ םקב  
 .."גש הארת הזמו .'כו "ליזארב זעלב ארקנו םודא |.

 תמאב יכ ,וינפל תחנומ ךורעה יסופד לש תעטומ
 רקיע לבא ,הרעהב סוּולַא ע"ייע e) ע"ל איה םקב
 Buchsbaum  )2-% y/o אוהש סקב י"כ יפל "גה
 ןוניסקופ 53! bosso, busso ו"שוב ט"יאלבו
 «pu "פו (עשריפ יעו i ןסקפ (y^ 0%שסצ

 , ןיניסקפ :רושאת ו"טפר ר"ב b^ ןכו םיתעבש קקוזמ
vmמוי ' mn a'eעווכשא שרוופמ .א'מד  

 «pm םירושא תב 'גרתו ,ןוניסקפ ל"צו ןיניקספ
 הביתב 'גרתה סרגש ןעי ןיעורכשאד ןיפד (' יזיכ

nnsייע ,םירושאתב ' p/m3 דועו יםש n3םש  
 ביחרהו .ז"עלב ת"ושוב ארקנה .אוה עורכשאו
 תצק ^Op 5'n b ,א"מ pub" ורוביד  ק"דרה
 רושאת ל'זר ירבדבו :םיוק ןיב יתרגסה רשא יתרעה
 רושאת ג'סר 'גוה ןכו של/* [i5 אניבווש
 הבו 3v& פ"לבו ;'א אגש ע"ייע .ג"כ ה"רב ה"כו
 ;ר"כ ז"ל "יעשיו םש ^pe" שורב 'טישפה 'קיתעה
 .ןיבווש יברעב ארקנ ןכ יכ הנוי 'ר בתכו [ג"י ,ה"נ

y]י"פע) לוסאלא באתכ ורפסב הנוי 'ר ירבד  
 y" הנושאר םעפ רואל אצי דרפסקוא לש די בתכ
 ד'ע דצ רשא TW (CU)  רעיוביינ לודגה םכחה
 JU: 3 5» Ej ;רושאתו רהדת :םש בתכו

ums (5. 5242) 4ז?יעוכשא |  

y» geb oe ג d Ju) sel Ua, 
 ותוא (pop זרא ןימ 'אתו רהדת :התקתעהו |
 ןירוקו «y אוהו ןיעורכשא 'גרתכו . . ןיברשלא |

 שקב :ןישב אל ותנווכו .ןישב סקב ונלצא ותוא
 רמאל ועטי wow ותנווכ וא פ'לב ומש אוהש |

 םשו הנוי ^4 ירבד איבה םישרשב ק"דוו ,םקב
 לעבו ןיפב פקב ל"צו תחא הביתב ןיסבסקב תועטב
 p" ךורעה לעבו .[האורב הנש עורכשא 'עב כ"כ

 113 זעלב ול ןירוקש mm םקב 'עב עורכשא |
wmםקב ס"טב ע"פדב לכא איה  | pon ל"כע ש"ייוב וניא שורב וירבדל ןכ oW 

 ןימל יונכ .אוהו Bischof, püspók ירכנוה
 והנימל םיבנחבו 'מגב mess ולאו 'פב (הברא
 ^b הי"יחא] .ףכשאה תא איבהל 60 יילוח)
 רמוכ המעטו 'ורו י"למ הרזגנו יסרפו ע"ל הלמהש
 -Bischofsheu הברא ןימ ןכ ארקנו ףאשיב ןוילע
 mantis religiosa ארקנ עניל 'כחה לצאו וו
 ידיכ תושורפ וילוצרק םישותיה תדיכל תעשבש
 םיפנכו םילוצרק הז הבראל שיו ללפתמש םדא

pow ס"שה רמא בטיה ןכל ופוג בור תא pem 
nrwשיו ,-- הנשמב .ט'נ 'ילוח 'ייעו אוה רשכ  

 לולבש ןימו (Tangara Episeopus) ומש ףוע ןימ
 ארקנו (Bischofsmütze, Voluta episcopalis) ומש

 .[ףכשא םש לע כ"ג
Joch, Morgen | Landes 872275 p/53) רָּכְשֶא 

 ,Pfüger 2 \ .ע"לב אָרְכַא ס"למ 100166 =
(Landmannומוגרת )€ יה  "עשי)) םרכ ידמצ  

 jn הטישפה 'קיתעה ןכו ה"יחא] .םרכד ןירכשא
 הרזגנ יתעדלו ,(איי יגיכ יב יאומש) תקלח הקיתעה
 עצמאב 'ש תפסוהב ,המדא דבוע b^ ארכא 'שלמ
 ןירכשא ארקנו (ע"ייע) רקב שרשמ רקשב אמגודל
 השרחנש ץרא תדמ Gugerum ר"לב ומכ אוהו)
 פואינילפ p" רקב דמצ y" דחא bv תדובע ידכ

m^ייעשיל ק"דרו י"שר 'ייע דמצ תארוה כ'ג הזו 'ג  
 .[םש

 לע Geschenk, Gabe) 5 ע"לב) רָּכְשֶא 8

 יתפא X) n3ws om םימיב קוספ
owןילגרמו ןירכשא ('ב  ^b5'3 ה"יחא] ,(םידימצ  

 הלמהו אוה הגשמו םדוק לש 'על ךרע ךה ףיפוה
 ןורוד י"שריפו OU o3 am ;יי ,ב'ע יילהת) מ"ל

 ,[ע"לב ה"כ תמאבו החנמ ק"דרו
 'פב אמויב CBuchsbaum אָעְרָכָשֶא ס"לב) עַרְּבשֶא

 תולרוג ינש 316172( הנוממה םהל רמא
 ו"יוב דימתו ע ור כ ש א "יא ונינפל| ערכשא לש
 :מ"פ 3/5! אמויב 'יסופד תצקבו ,אוה ןוכנ יתלבו
 'פדב ט"ו ןישע ג"מסב «n עורבשא ס"טב 'יא
 'פב 'יעגנבו .בהז לש אלמג ןב ןאשעו ויה ['ציניוו
 ינא לארשי OA CH) ייעגנב) qm (אימ :ב"פ) תרהב

 םינבל אלו םירוחש אל ערכשאכ ןה ירה ןתרפכ
 (:טיפ) הניפסה תא רכומהד ג"סבו ,םינוניב אלא
 לש mw לש תיז לש קחמה השוע אוה 53
 ^p) ,א'מ ייעשי) רושאתו רהדת .ערכשא לש המקש
 ןיגירומ ס"ט 'יעגנל ש"רו ם"במרו ג"הר] ןינרומ 'גרת
 ע"לב p" .ןיערכשאו ]^ pe pp ןינירומ ל'צו
 3 דיל ,ו"ו י"כב ה"כ] ו"שוב לבו סקב —n T" תרר

 ה
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 םימכח 2325 ילשא b (CD^ ךוסא ןהידיא ינפל
 TR רושא הנה «C2 ae יקזחי) ביתכדכ םילודג
 [ר'קיספ םשב ע"ש זמר א"ל 'קזחי 'קלי [yn ןונבלב
 תיצר םא pain) יעב ושוריפ 'ייעו .בזיק ייהספ) ןרמאדכו

 'ג ךינפל ירה ה"יחא] .לודג ןליאב הלתה קנחיל
 אוהו תונליא ץוביק א .לשא תלמב םישוריפ
 ל" pn ילה א עטיו שוודו קדנופ ('ב .סדרפ
 םוקמ ומעטו ונבתכש om^ "53 לשא שרודש
 םכחה ברה ידידי יפמ יתעמש הזה 'יפהו טלקמ
 ,הליכא ת"ר שרד םש הטוסל י"שרו .oso ןיילק

mneילהת 'קליב יתאצמ ןכו היול ' "pז"מרר  
 p תובישח y'53 לשא ד"פל שרד en .ט"סתת

T3י"שר םגו ןירדהנס לע הליאשה  ^pלאומשל  
 היהש המרב רשא לודנה לשאה nm :םש
 לשא ןושלמו :'ה 'ינעת יייעו כ'ע voy ללפתמ
 ילשא .ח"ד ח"לה א"פ מ"ב 'ורי כ"ג שרפל שי תיברע
 םיבושחה 'מולכ י"אבש ןינייד ילזג תוילגבש ןינייד
 י"א לש ינייד quo םה ץראל הצוחבש םיפיקתו
 וא סואמו ןטק o5 ע"ל sm םיכומנו םינטק

Ji ysירדנ 'וריב 'יא הז ןיעכו ,שלח ' YD 
 הלודנ ןירדהנסמ י"אבש הנטק תכ ילע הביבח 54
 היהת זא ןליא ןושל ילשא שוריפ םאו ,ל"חבש

JU yrb sonםישרפמהמ שבי ץע  (m 
 "qm (כ'חמב ןגוהכ וראב אל .א"כר מ"עב ר"יש
 wb bab done mov" 'ר וטפשמ ץרח הזמ
 לבב ימכח ילודנ by Cry יבותכ יויעו .דיכ ידהנס)

"yיחבז :ד"ל 'יחספ ' :'Dה"כ 'ורוכב .ב'נ 'וחנמ : 
oyל ש א וניבר םשב דחא לודגל ראות .-- .ז'נ  

 רכזוהו א"כלה Te yen 'כלה מ'גה ב אבוה
ovוניברו הירמש וניבר לצא  bnייעו ' Tyסדרפה  

 vp] ט"נ רצ

 דודמל לכח .225\ ע'לבו אָלשַא ס'לב) [א]לשַא
'"vPLüngenmass nach Stricken 13סולליטסק  

 'מגב ליכא מו לזוג ה 'פב (ךרעְךה יברע מ'ע
 י"כב קר W^ ןויצ [qm (ז'טק ק"כ רהנ ף ט ש
 הכירצ אל [םוקמ הארמ תועטב sen ע"פדבו 5
 דח non] פ"שב] א תכ ו ד י א ה מ וקחרמ ןסינבד
 יפב ,ילשא ירת [יקחרמ] ירשתד אמויבו אלשא
 JW (:ט'ע (D'2 הקירבהד 'מגב ןינמואה תא רכושה

 [m3 הט מה תחת ןשיה 'פבו ,אריתי אלשאל
 'מגב [ה כ ס ה תועטב ע'פדב לבא ,"53 ןוכנ לע
 אחיתמד (.ג'כ (me ןליאה שארב ותכוס השועהד
 (.טיס ייטיג) וזחאש ימד תואופרב .ליעלמ ילשאב
 '532 השאה תאיצמ Spp אירופד אלשא
 יפפ בר Gb 2:52 pnD ותב תא אישמה ךמפד
 jobs םשו ליעל ע"ייע] אידרואד יקש ינה רמא

 פבו ,

40* 
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bnוינפל  nmnייעגנל ם"במרבו .םקב תעטומ ^3  
 ב"מ aUo 'יעיבשל לבא ,סקב ל'צו עקב ם"טב "יא
 «y אוהש םקב ל'צו ס'מ סקב ם'במרב 'יאש

oosצ'ל ק"דרה ריכזהש ש"ייובו  Buchsb., buis 
ab oumל"בשייוב זעול :ט'פ  b"ש"ייוב  

 :יתרב זעול :'פ yo ם"בשרו זעלב 'מולכ 'לב
 ז"עלב vow :אתרב ה"ד .ג"כ ה"רל י"שרו ש"ייוב

 ב"בל י"כ ה"טגר 'יפ ב «mo מ"יאל אוהו
 :v'33 pe — .ל"כע ו"פוב ןיזעול עורכשא :מ"פ
 ל"צ ןכ יכ ע שרי פ 'עב ךארא mo ,ב"י םילכ
 ג"הרב 'יא quos עורכשא תחת םש 'נשמב

 .[ש"ארבו

 QA אב (AM USE ers יִתְְּבְשֶא *
"bm (Igel, Stachelschweinג"ט , 

 יאדפרוק םיצרשבש O0») [n א ו ב ל"צ] (תואב)
 איבה םשו ,יארפרק 'עבו תואב יעב ה"כ יאדפרק ל"צו
 אוה הזה חסונהו we אלו ^ ת ר כ ש א א"ם וניבר
 me" dgel ה ק ג א :ונורתפ ל"נה פ"לבו ןוכנה

nyהלמ  CALOU  אחרת mossילצא ןיאו  
 "לבו hystix ר"ל ילואו .יארפרק אוהש קפס
 ךפיהב ל"נה פ"למ כ"ג mis ל"נה הארוההמ 000

 ,תויתואה

bs 9 oggע'לבו  Tamariske JP!ןליא ןימ  
 (Tamarisken) וללה תונליא yap כ"או בושה

Baumpflanzungןולמ ןינע "ב ;  beyלע  

 B asyle^ 'צמא ר"לבו asylum; ר'לו cuAoy& י"ל
 תשרפו תובישח ע'לב C) ;Asyp טלקמ םוקמ
 לצא לאשוהו Ansehen, Autoritüt 4« הלודגה
 י " כ ב ה"כ) ה"נפ ר"בב (] י ר ד נ ם לשיוניכל ל'זר
 פדרפ :'מא ןדוי 'ר לשא עטיו ףוסב (ד'נ ונינפלו
 בר ;םינומרו םיבנע םינאת לאשת המ לאש

momלאשת המ לאש .ק דנו פ :[לשא] רמא  
 אדפוק ס"לב sim 'א דפק 'עב ןכו י"כב ה"כ] דפוק <

 רש ב ודצב בתכנ ה'צ זמר 'קליבו רשב תכיתח
 ,רמח [ע'פדב תועטב m "ep םש 'יגה לבא
 ןירדה נס לשא :רמא הדוהי s םשב moy 'ר ;ןיעיב
 תחת העבגב בשוי לואשו )0032 ,יא יומש) ד"הה
 )^( ןושמשד 'מגב 'טוסד ק"פבו .המרב לשאה

yenעבש 33823 לשא  ewe)איכ . Gr?ל"רא  
 בו םידגמ ינימ לכ וב עטנו סדופ השעש דמלמ
 ןאמל קדנופ 'א דחו סדרפ 'א דחהימחנ ברו הדוהי
 קדנופ ד'מל אלא "yb ביתכד ונייה סדופ 'אד
 ילהא עטיו (הימ איי לאינד) ביתכדכ עטיו יאמ
 PUE ןיא 'פכ יברבר ילשאב אילתד -- .ונדפא
 'מק יכלהבו  ,(יז'כ (r3 רובל לפנש רוכב 'מגב
 א"כחו 'טגב Uy ק'פבו ?CÓ 2( םיתבה תקזחד



 ונינע  תוכופה  תויתואב «d» yb .גלשא
 ךפיהב גלשא ילוא וא 8010

 2A פ"למ ש"רו ד"מל ףוליחבו לגשא תויתואה
Seifenascheדועו  "yךלשא ^3 ןינעב םינפב ) 

 השאה 'פב הדנבו ,(.'צ) ע"ר רמא קרפ תבש 'נשמב
 תותימ ע בר א פ"רבו C20 היכרצ השוע איהש
 :[ב"הו דיל י"כב קר [s qvx qn^ 6: ט"מ ידחנפ)
 ימגב b^ .גלשאו אינומיק  תירובו רתנ םילגר ימ
 ילופאנ תוינשמב ח"כו פ"א י"כב ה"כו] אינומיק
 ף"ירכו 'וריב ה"כו ט"יותהו ב"ערה קיתעה ןכו 'זיפו
 אינומק bu אמומק פ"טב b י"כב לבא ;ש"ארבו

eyםש סיר , ymדוע וניבר איבה 'א אילומק  
 םינשי 'יסופדבו פאו 'מ י"כב ה"כו אילומיק אחסונ
 pun" .םש ם'ד yr "wow" 'פד לש ילומיק תחת
 תמדא 'יפ cimolia (terra) ר"ל sym אילומיק 'יגה

> (Qummilak -23( קאל py תפילק "b ככ 

 (נ"כ ,יד סואינילפ) גמזו, 00% סולמיק יא
 תוקנלו ןבלל הב ושמתשיו אטירק cwo בורק
 ףולש הדוהי ר"א [ז'נ ,ו"נ ,ה"ל סואינילפ ,םידגבה
 ץדש המ אצוה b pus^ ףולָש רקנל 55[ ץוד
 יסרפ wb" אוהש ^D וא אמהוזה איצומ ימולכ ץענו

 ג"הרב] אוה בשעו,, [אמהוזה תוקנל וב ושמתשהש
 ,תואב תוא wi) ^b חקלנ ונממש ,ב'ל ט"רסל
 ןישבימש Heu] ---->=נשע תייטב ומש רוע "יא
 איצומ אוהו םהידי תא וב ןיצחורו ותוא ןינחוטו ותוא
 ךשמה ק'העבו י" כ לכב] גלשא ."אמהוזה
 נ'ר ידלותו ע"בשפה יייע ןוכנ לע ה'כו ,ךרע לש
 pa ודירפהש 'עה יסופדכ אלדכ אלרו ח"נ דצ
 אמי יתוחנל והניתלאש לאומש cow [םיקברה
 y" פ"א י"כב ה"כו ק"העב ה"כ] אגלוש יל ורמאו
 'יא imm אנלשא הרנבו ע"פדבו .ח'צ ם'ד
 mb ךומסב 'ייעו ,ךלשא W^ 'דהנסבו ; אנאלשא

[yn[ינקנ יב ג"הרב] אבקונב אחכתשמו הימש  
 ץמר ע"ייע] אלזרפד אצמרב הל יקפמו אתינגרמד

 ,(הימש אנאנוש ןניפרג ןדיד תואחסונב ב"א) .[יא
 דע םינשיה 'יסופדב תואחסנב תמאב ה"כו ה"יחא]
 אנאנש ונינפל "יאש ומכ ל"צו אוה ס"טו ןילבול
 |OUS עילבו OUS וא OUS gros שממ אוהו
 הלמחוזבו Jo-9 יברע 'שלב ומש רקיעו ,פ"למ חקלנ

"bלופאגלאב םסרופמ ל"זו תירוב !הדנל ם"במרה , 
 וא תוכופה תויתואב אגלשא אוה לוסאג ד"פלו
 \*5| פ'לב שממ אוהו לאנשא ל'צש ל"

Seifenascheרפס םגו אוהה בשע שרוש לש רפא  
 יחרזמ pv תפש לע אקלב ינבש ףלאוויור ונל
 תוינומדק .'מניזאר 'ייע) ןנאש לש רפאב םירחוס
 הדנב ם'במרה b" גלשאו .(ג"יק Tx א'ח 'ד ררכ

 mv גלשא — אָלֶשא

 אינוחמיקד ילשאו [י"כ לש תואפריגה ייוניש
 לבא ר"פד ךורעו 'ובותכב ה"כ] אנרפ הבוג השא
 אנרופ ל"צו אדנופ י"כבו ,התסנרפ W^ ע"פדשב
 תוריפ חינה 'מגב ותשאל בתוכה 'פבו .ןהמ [ע"ייע
 אלשא b^ .[אלשאב הל חתממ] (.היפ פש) ןישולת
 ןישועש שיו פובנק וא ןתשפמ ןישועש ל ב ח
 ש"מו אמיקספא ע"ייע] לקד לש תוירח ןמ םילבח
 לבחבו 'גרת ב"א) ,הניפסה תא ןהב ןיכשומו [םש
 ה"יחא] .(הדקת אלשאבו (ה'כ ימ בויא) עיקשת
 רבדו לכח התארוה רקיעש ע"למ אצומ הלמל שי
 'גרת ןכ לע יכ הב דו דמ לו חותמל ידכ המ
 ;ןָוְלשַאְב אערא תי חשמ (ו'כ 5 ישאיב) דדמלא

Tmא ', SWאָיִלָשּואב המגרת 'כ  wuשממ  
 :ץובקב ה"נכו .-- המושרה ע"לב הלמה תנומת
 ws ותייא sn 'וכב ,יִלָשָא ארשמ gU 'כוס
 ךשמהב הז ךרע W^ ק"העבו ע"פרבש עדו .וחשמו
 גארפ ,'שמא 'פרב ןוכנ לע לבא םרוקה 'ע לש

 me] יעב ד"לו ו"ו י"כבו

 ה"כו אלשוח תחת פ'ט .ט'ע אמויב אָלְשּוא *
 ,'א ben 'עב oy ילו פ'א ,'מ י"כב

[Steph. Byz. v. Apamia] 206% =( *לֶשֶא 

(ein Fluss in Assyrien — Adag 

 דע לש א והנמ pnr יבר רמא :ב"צ 'דהנסב
 ויעש זמר ז"ל pm' 'קליבו ארוד תעקב ת ב ר
 'גהו .ארוד תעקב !יתכוד דע רושא רהנמ ס"טב
 יתבו דע לשא רוהמ man א"מר מ'עב ר'יש
 ותרעשהו (ז"כ ייד לאיגד) אתבר לבב לע ותנווכו
 יתאצמו יתעגי ינאו .תוחיכומ תויאר ילב גיצה
 רהנ wwe ,וושאב תכר vy bus ל ש א רהנ
 יכ עדו .תלש(א) רודיזיא לצא ומשש ונמשרש
 ומש (סרפב nnb ןאוריש "5 רמולכ) ןאוריש יבא
 םילודג םירהו ךורא ק מ ע ב ךלוהו  ,הנושארב
 n33 ליציק vy bus won עיגהבו ול ביבס

QQuizil — rob&bריע לצאו ,םיהובגה םירהה וקספ  
n3והנה אוהש קפס ןיאו תַלָש רהנה םש הנוכי  

 לודג קמע םוקמ ותוא דעו תַבְר דע לזנש לַשֶא
mmהעקבו קמע תטאבו ארוד קמע אוהש י"ו לש  

 תעקב (wp לשא רהג לזנ הכותב רשא וז הלודג
 ינארע לעגיפש םכחה m לכב "יע ןאַרַד
 ל"נ «p ,ו"טקו ד"יק "€ א'ח עדנוקסמוטרעטלא
 ומשש תלָש רהנ םש לע אוקנ m תעקנש
 דצ nm טוענאמ Cep ה"כ ,'ג) סומיזאצ לצא
 וא תַלָשַא) רהנ תכילה oe לעו סו רו ד (ז'לש
 האר ,אווד תעקב ארקנ קמעה ךותב תוווד

eum הז 

nS 4 ₪ 
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 המשא םהל םיעמשנ םתא יא םא השמ ןהל 'מא
 םהיתומשאש דמלמ ג"י 'פ ירפסבו ,םכישארב יולת
 י"שר ואיבהו םהינייד ישארב םייולת לארשי לש
 םכחה ברה תאצוהב י"שריפ "יעו םש 'יובדל
 nw] קופפל יש תחנמו «ww הרעה םש רענילרב

 דחא Aéshma דניצ sb" אוה ד'עפל) אָמיִשֶא
 לילאל לאשוהו םייטרפה םינטשה ילודגמ

 ימגב ד"יבל ורסמנ תותימ 'ד 'פב (תמח ינב לש
 תא ושע nen ישנאו (:ג'ס ירהנפ) ומשב רדונהד

 B^ .אחרק אחרב והינ יאמו ^CÓ g 2290( אמישא
 ןכלו חרקכ sm sex הל ןיאש אחרק enn אחרב
 לכ 'פב 'שורי .רטצמ םמש אוהש אמישא ארקנ
 אמישא (ר'ע בימד בילה oyb vy c7 םימלצה

 ןהכהו (זיט «n p/ רמיתד המכ (Schaf) א רמ א

 ישנאש עדו ה"יחא] ,םשאה ws voy רפכי
nenובשי  fene x npaהלובגש י"א לש  

 א"מ ;'ה m5 ;ביכ 9 'בדמב) תמח היה תינופצ
 הנומאה יתעדלו )1, פומע ;היכ ,דייו בימ ;ה"פ ,יח

 א תמ חא ישנאמ תמח ישנאל האב אמישא לילאב
 יתחכוה רבכו ,(יב י'ו 0( אתנידמ ידמב יד אתריב
 ריעבש ('ג mna ש"מו אתמחא ע"ייע) א"מב
 ,הקזחוה ארטשותארצ לש תנומא ידמב ללכבו זלה
 לש םינטשה שאר ע"ייע יאדמשא אוה אמשיאו
 תלבוס תעד TM רמול השקת םאו .םייסופ
 וחיכוה 535 ירזכא  ךאלמו ער לילאב ונימאהש

eםיקיתעה םייסרפה תרירפ םדוקש םימלש ןכו  
 יכאלמ םייסופ לש םינטשה ויה ודוה ישנאמ
 nbn ישנאלש קפס ןיאו ,ךפיהב ןכו ודוהב םימחר
 היהש תעב ןשונ ןשי ןמזמ אמישאב תנומאה האב
 אמישא תלמש 'ארנו .בוט לילא דוע אמשיא
 m^ ונינפלו ןוכנ לע ry 'וריב וניבר סרג ןכו)
 פ"ל איהש ל"י וא אמשיא םע me (המישא
 יטרפ םצע םשמ רזגנו דש וזחאש ימ 'יפ >>
 דבענש ל'זח וומאש המו .(אבה ע"ייע) אמשיא
 ארמא תנומתב וא שית אוהש אחרב תנומתב
 שיו םדיב nbsp היה ךכ קפס ילב הש אוהש
 ,ד"י 'BDN םש רפוסיש דנעצ ירפסמ הריבסהל
 דבענ (Verethragna) דחא ךאלמש (ה'כ ,ד"כ
 ארקנ שיתו büzahé) 080 שית תומדב
 לע beu ןושלו -שגמ) םי שי ב ודרק 'שלב
 אמישא תלמש ^b וא ,עלבנ 'בו אוה ןושל
 פ"לב התארוה (8)₪808) אשימ תוכופה תויתואב

 ןורמש news םגילואו 'א הרעהב רַמָא ע'ייע ה ש
Cin oy)םירעה ןיבו .אמישא תלממ שרפל שי  

 רבכו אימשא תחא ריע כ'ג שי רוצ םוחתבש
 לילא םש לע ןכ .תארקנש 'ב ןו מ א 'עב ונחכוה

 OUS 3 ןונשאלא=ןונאשלא ל"צש ל"נו ן'ודעצלא |
 j ו ש י א nova כ"ג גלשא לצא איבהש ג'הב ל"צכו
 ילואו ךלשא "א 'דהנסב ונינפלו .ןונשיא ל'צו
 הלעמש בשע ע"לב המעטו el E ע'ל אוה

^B! ,-- (schaumhaltige Pflanze) תירוככ ףצק 

 וא אגלושש לאומשל ורמאש אמי יתוחנ לש
 יבקנב אצמנ (ס"שה "35 וא ,'עה ^32 וא) אנאנש
 תעד ןנוחל ךורבו דואמ דע ןיבהל השק תוילגרמד
 ושרדש םי יתוחנ לש תועטה ריבסהל ינכיזש

 ponw  ,יפא 'בל עמתשמד אנשילב אגלוש תלמ
 ךות המעטו ,בשע המעט >> ע'לב אגלוש
 ןאנשא פ"לב ןכו ;תוילג רמ ל ש תימינפו

(QUA)םגו ,ל"נכ םידגבה סבכל בשע המעט  
 ue mm ,תוילגר מ )5 אנשא תארוה
 הזבו אתינגרמד יבקנב אצמי אוהה בשעש חיכוהל
 יתוחנ לע וסימעהל 'מגמ תועטה תפרח יתולג

onתורצא ע'ייע גלשא ןינעב 'ורי לש 'יפו  [my 

schweben- "bn םֶשֶא ;Schuldopfer (מ"למ OUN 

des,ungewisses Aschamopfer wegen eines . 

'53 (Zweifels ob die Sünde begangen wurde 

 יויו חישמ ןהכ הרוה  Coםשא  "bnדיחיה
 'פב :תותירכבו .ןירוטפ ד"יבו חישמו ןיבייח אישנהו

 קפס ?" Cםשא [איבמ ךכ]  by "bnדחא לכ
 לע בייחמ ע"ר (.ב'כ םש) הטיחש םד 'פבו ,דחאו
 לבא ד"מאו ר'פדב ןוכנ לע ה"כ] תוליעמ קפס
 השאה 'נשמבו] יולת םשא [!תוליעב 'יניוו 'פרב

 [האיבהש ( Co» cלש הכיתח  pomהכיתחו
 בייחמ ע"ר] "כו ןהמ דחא תא לכא שדקה לש

Gm» םש) יולת םשא איבמה 'פנו .[יולת םשא 
 לכבו םוי לכב יולת םשא םדא בדנתמ 'מוא א'ר

 העש  (y cw 23םשא ארקנ היה אוהו הצריש
 וומא ,םידיפח  voyהיהש אטוב ןב אבב לע

 לכב בדנתמ « nםשא  "bnםוי כ"הוי רחאמ ץוח
  "UNיתייה יל ןיחינמ היה וליא הזה ןועמה רמא

 קפסל סנכתש רע ןתמה ול וומא אלא אינמ
 יתירכב) « muםימכחו ,6: . 'סה  ps ^nןיאיבמ

(ne) תרכ une רבד לע אלא nbn םשא 
"bn םשא CY?) הרומת 'נשמ som תאטח. 

 by האבה ףועה תאטח ,רבקי רמא ידוהי 'רו ףרשי
 ה"כו ר"פדב ה"כ] רמוא הדוהי 'ר ףושת קפסה
 הימרי יבו 'יא ןאכ ע"פרשבו ,יפדב 'ז Bn 'עב
 יעב B" המאל הנליטי [בותכ 'דוהי 'ר ב'ר בתכו

enו"ו י"כבו 'ז טח 'ע אוהו ר"פדב ה"כ ה"יחא]  

^Nשדח ע"פדב לבא .ןוכנ הז םגו תאטח " ^w 
 יירב) םמישאו שרד ר"בד שירב -- ^"In ח 'עב

OU SWל"בירא ביתכ םמשאו םכישארב םמישאו  

T 



= Aéshma daoya פ"ל אוה T'yeo) יִאְדָמְשֶא * 
 . Aéshma der betrügbar ist"כלו

 Aóshmadava 5753 וודמשֶא ל"צ ןורמשא תרחא
Aóéshma der betrügeriseheייסקילדניצ יטסוי 'ייע  

 (ו"ל) ז"לפ $5 וניבר איבה ^ דש ךרעב .(ט"מק
vb"ןודמ ש א הדיש (היפ) םיקשי אוהו 'פ  

 ןורמש פ"טב :'יא ר"בב ונינפלו ,אתחורד ןוהבר
 "יע ןורמוש הלבק ירפסבו םישדח םישרדמבו)
 ונינפל ר"קיובו (ה"צ דצ םידשו םיכלמה לע ירמאמ
 תנומת ריכה אל my וניבוש עדו .הלמה 'רפח
 תדגא םימעפ הברה ןייצ םג ףאש יאדמשא תלמ
 pibus ,'ב זג ,'ז בג ע'ייע) :ח"סו no ןיטיג לש

snג קמ ,רנט ,'ב אככ ,'ה ', mm?ב" רש ,'ב  
 יאדמשאד השעמ תוכיראב םש רפוסיש (הימתסש
 ונייצ אל ןכו יאדמשא תלמ ןייצ אל תאז לכב
 "53 .כ'ג- יל תמאבו (הטמל p" ,י"'ק 'יחספמ
 לילעב mw ms .ז'סק רצ םש ס'ד 'ייע ס'ש
 אל ןעי וניבר Up הלמה המשרנ אל הז רובעבש

nmeתימרא 'גרת םגו םישרדמב ונמזב וינפל  
 ידישד הכלמ יאדמשא היתול רדשו i^ sw תלהק
 ר"דמב רמאמו ,םוקמ םושב ךורעה ןייצ אל 'כו
 הש עמ ה לכו ק"מהיב (המלש) הנבש ןויכ א"יפ
 ש"ע 'כו יארמשא ררמ אטחש ןויכו יאדמשא לש
 אל דוע וניכר ימיבש עודיש ןייצל וניבר לכוי אל
 'פב ר"שהשל רופסה 'ילו ר'דמב שרדמ ys היה
 UIN" אתקיפפכו יתסנכ 'פ ר"'להקבו ותטמ הנה
 ואסכ לע ול בשיו המלש תומדב ך א ל מ דרי "יא
 יאדמשא ןינעב הלא םירופיסה לכ הנהו .-- 'כו
 רוקממ ועבנ CON ה'ד .ז"ל תוחנמ 'פסות דוע יייעו)
 יאדמשא םש אצמנ אל ןכ לע םיילבבה תדגא
 «vb ל"נח 'להק 'ימרא 'גרתו ,'ו רי תדגאב
 ידמב יאדמשא לע erba לכ תוכיראב n ,ל"נה

Co vv) "banרומזמ  myזמו "  ,א'מ 'קליבו  
 קפס ילב mpb .ל"נה 'יטיג 'רמג םשב ב'פק
 לש ןושל הארמ הז לעו .ח'ס 'יטיג לש רופיסמ

vesךה מ'ע "ייע 'כו הש עמ ה ל כו ט"ושו  
 ןוכנ בלבו ר"יש quon הז ןינעב pn הברהו ,ךרע

nonורוביד יתמלשה םירבד המכב ךא .המכח  jn 
 דצ םיושה לע יופסב יאדמשא ןינעב ןה תלמב
 םירכדמה שאר לענעיפש s םכחהו .האלהו בע
 יתוריקח סלק אלמ הפב םייסרפ לש תוינומדקב
 ל"ירהמ px (כ"לק ,ב"ח םייסרפ לש תוינומדק 1«
 ב'ח םידוהיה תורוק) ץטערג ר"רהמ לודגה םכחהו
 ינמחני הזו שאר יל וענענו ימע ומיכסה (ז"ט הרעה

 (ח'ח ץולחהכ) ווש לש  םיפודיגו םיפוריחמ
 — n) גימד עיסב) םיוכנירג לש ןילמ יטוסטפמו

UNTDUN' - אָמיִשֶא חיש 

 דועו nmm רוצ םוחתל הבורק nen תמאבו ,אמשיא
m nnm (ד"ע ב"כד ב"פ יאמד 'ורי) ן ו מ א, TY 

 nn :אי ר כ לזמ ma vb 'יעיבש 'פסות "יגל
 דבענש לילא םש לע ןכ םג תארקנ vx םוחתב

  vn meaש"ע  'y3אירב י"לב יכ ,ל"נה = 906
[poor os המעט 

 bethürt, dumm 536: הטוש 47" פילכ) יאָמָשא
 ,unrein ערו אמט asmói הנשיה פ"למ וא

 לע באה תוצמ לכ 'טגב "ישודיקד ק"פב
 (ביל ^ 'קיו) םוקת הביש ינפמ ר"ת 625 ןבה

o»ינפמ 'יפא "יא ונינפל] יאמשא ינפמ 'יפא  
qpארפסב לבא יאמשא  "wpכ'ג םש  "Dn 

 "ישודק 'קליב לבא יימשא yen לוכי ל"הזב "יאו ןקז
 ל"ת [ונינפלש חפונכ וסרג םש 'קיול י"שרו ז"ירת

ptהביש ינפמ רמא הדוהי ןב יסיא  "DNלכ  
 ,הדוהי ןב יסיאכ הכלה ןנחוי ר"א עמשמב הביש

"^Bישאיכ םשת אל המ דא הו'נות ,ווב  
cn r2ה"כ ה"חא] .וובית אל אעראו  

 תלמו רוב יפ w'D ^s ם"טב cw םלוא ר"פדב
 ,ק"העב ה"כו b b'x" יפ nnm קוחמל שי א'פ
 תארוהש עדו .ארימג דע Ce ןמ רסח ע"פדשבו
 ימ mns הביתכב וא ליסכו one פ"לב הלמה
 ץראה !«D עשר b^ י"שרו .האמוט חור וב הרושש
 המעטש יאמשא תלמ תוארוה יתש וללכב 'יפ הפיו
 םגו ,וניבר ^62 רוב וא ץראה Dy 'מולכ ליסכ
 (AUD תא אמטמש עשר 'מולכ א ממ המעט
 ה"סד ג"לה ye 'ירוכיב 'ורימ י"שריפל ןוא יתאצמו
 היל םקימו ץ ר א ה ם ע כפ 'יפא on" מ"ר ג'ע
 ימ ט"לה ו'פ mn "on 'קזחה דיב ה"כו יומק ןמ

 םכח וניא ש פ'עא הנקזב גלפומ ןקז אוהש

 יאמיש י"שר "ים ,א"י 'וריעבו ,כ"ע וינפל םידמוע
 יאמשא י"שר י"כ ^3 יפל 'יפו יאמשא pr "y] כ'ג
 :ו"ט ox wy סיר יייע ל כ ם "א em לפ ש
 וננקז B" ט"מפס v'23 .ונירבדל ךמס ג"כ הזו

"prp om enm)יפו אתהבד יבס ונייה ה מ ש א " 
 [nn םיטושו םיקר יאמשא ינקז ומכ המשא ינקז כ"מב
 יבס שרפמדכו [הלמה םעט ןינעב ונישוריפכ שממ
 'דהנסבו .כ"ע הפרחו nena לש םינקז b^ אתהבד
 ויהש םילפש םינקז : אתהבד יבס י"שחיפ :37
 ג'ע ^n 'ט עשוהי 'קליבו .תהב ע"ייעו םיעשר
 ב'נו אהתבד יבס ביתכ וננקז an" איבמ ^O זמר

^bןוילגמ ואיבהל 53 יאמשא ינקז  pub qn 
 שיא י"לב p^ ב'א) .[ש"ע 'ב ןקז 'עב תמאב ה'כו
 "ny ןכו ;Xotp0 י"ל לע ותנווכו] .(םש ילב הזבנ

 .(אוה ןוכנ יתלבו 'פ ,ב"ח ר"טב ז'מיר



 הכיי) תרומשא שאר ארקנ ן ו ש א ר ה אוה מ"לו
 ייטפש) הנוכיתה תרומשא יעצ מ אה 0502
 ידיי יומש) 4535 תרומשא י שי ל ש הר ;(ט"י יז

pa oUהלילה הקלחנ םינויהו םייסרפה לצא  
 npon םיימורה לצא לבא news שלשל
 y" םיאנת לש .אתנולפ pan mao .עבראל

 .תוכרב שירל ןעילאש רענזעיוו

PUNן ש ע ומכ וא)  "yחכ םילב  
 םלוכ «^os! nal o ע"למ וא ;קוזחו

 ךישחהש ימ 'פב ,stark) ₪% יושיקו הקזח ןינע
 ןיבורח המ Cnup תבש) רימע יעיקפ ןיריתמד 'מגב
 י"כב ה"כו [D^DN .אנישאד תחש ףא אנישאד

 כ'ג "יא ו'יובו אנושא in^ םש לבא פ'א י"כבו 'מ
 ש לבא :ה'נק תבשב ה'כו פ'שב םוקמ לכב

moyישוקאד תחש ףא ישוקאד ןיבורח 'יא 'א  
p^ "ylג"רבו .['כ 'רעה ב"ע םשו 'ר 'רעה צ"ק  

 אה יכיכרב אה (.ט'מ ^77( לשובמה ןמ רדונהד

 וכתחנש המהב 'מגב השקמה nona 'פבו ,ינישאב
 יכיכר םידיגה תמוצ ווה ינישא (.ו'ע 055( הילגר

 זגה תישארד אמק הכלהבו ,םידיגה תמוצ wn אל
 ןישאד יאהמו ךיכרד יאהמ היל ביתיל (:ו'לק םש)

^bי"שריפ ןכו .ע"לב ה"כו ה"יחא] .ה ש ק ןישא  
y"אתשנ ע"ייע ךר ןושא לש וכפהו ,'ב ןשע  

 .[וניבר ירבד 'א

 ןשא

quos quw = QUNוננעש ןדיע ומכ וא)  
 [ot qb yup Ole .ע"למ וא ny ס"לב

nyהעובק  (fesigesetzte Zeitםתרכע ןכ לע יכ  
 םורא י"רת Cyn qo "y יה ^n יישארכ) םכדבע לע

Duפש) הלע רחשה ומכו .אתוריש ןושאב ןידכ  
 t€ .איכ) וינוקזל ןב ,קסמ ןושיאכו י"רת Orb טיי
 אל .אתוביפ ןושאל  [ו'ו י"כב ה"כ] 'שורי 'גרת

nyשנכמל ןושיא אל 61 יט'כ) הנקמה ףסאה  
 9m (Cyn DD יייע יי ,ה"כ) בקעי אציו .אריעב

 תואובתב mm .אנושאב אלב אשמש תעמטו
 תובכ y" יהיו [הינושאב יהיו י"רת] 0 207«

 .[אערא בורכ ןושא mm י"רת] יט 0( ץראה
 ינושאב י"רת] (" יאיל "יב הטימשה תנש דעומב

 יישארב) םירהצב םישנאה ולכאי .[אתטימשד אתש
 אתוריש pesi אירבוג ןוכליי י"רת] יט יגימ
 אלב י"רת] ה"כ «Yep התדנ ny אלב .[ארהיטד
 )^ B" ידמכ) ןנעה תולעה יפלו .[הקוחיר ינושא
 תואחסונב ב'א) ,[יננע תוקלתסא ןושיא םופלו]
 ל"צ] wn ארושכ ללט mnn תבימל ולע ןניסרג
 ר"פדמ ץוח ,ךורעה יפיפדמ ה"יחא] .(יל יד [אדה

 תעטומ "ג mmn vibe ב'ר תא ואיטחהו ואטח
 טיי ישארכ) יתרוק לצב ואב ןכ לע יכ pes" לש

JUN - יִאְדַמְשֶא * 
 ירבד הנשא אל רצקל יטע םע יתרכ תירבש ןעיו =

pb >לש | תויטרפ לכ 8 דומעל הצורש ימו  
 תוחוקפ םיניעב טיבי יארמשא ןינעב 'יטיג רופיס
 תושדח דיגהל הפ אובא הזב קר ,ל"נה יופס

 ואדמשא ל"צ יאדמשא "ג יכ ,הלמה תריזג ןינעב |
 וודמשא ל"צו ו"יומ שבתשנ 'נהש ןודמשא non ל"צכו
 אמשיא — NOU תויסרפ תולמ יתש ףוריצ אוהו
 לכב טעמכ םימעפ הברה 'דניצב (ע"ייע הלעמ לש
 לעופ תונימרגא לש cwn שארל רכזנ קרפ
 םשו ,עתעתמו בזוכ התארוה ווד וא ואד תלמו ,ער
 ררבוהכ יאדמשא ישעמל דואמ דע האיו האנ הז
 לש ומשב קדקדנ Di םא לבא pera לש רופיסמ
 יִאְדמְשֶא ודקנל ךירצו ןורתפ ול שי י א ד מ ש א
 תמאבו ,ו ת ו א ןי מ ר מ ש אמ ש א פ"לב ומעטו
 השעמ ודכלב וב השעו ' עדיוהי ןב והינב והמר
 רמאמ דועו ."יטיגב תוכיראב רפוסמכ םיעותעת

Upםש 'יאש  
 הנוממ ידישד אכלמ יאדמשא תוגוזה תנכס ןינעב
 ייפב n^n ם"בשרו י"שרש עדו .יגוז והלוכא אוה
 וסרג אל ילואו רמאמה ונייצ אל ד"סק 'יחספל
 Tx ל"נה ירפסב רמול יתיצרו pe י"כב "יל ןכו
 הנוממ 'יפו 'יטיגב npe רקיע הז רמאמש ט'ע
 יאדמשאש םירוסא םיגוויז לכ לע 'מולכ יגוז והלוכא
 רפוסי ןכו רוס אה לגשמה msn לש דש אוה
 (המלש ישנ) והל יעבת אקו  ןיטיגב ונממ
 ,'ג) היבוט רפס לש רופיסמ הארנ ןכו ,והיי תודינב

mp "ymירמאמ  maלש ע"מב  qu "m a 
 היסורא .העבש גרה הרש לא ותקשה בוומש
 רכז תוגוז ןינעב buen רבד ידמש 5^ התעמו
 arr by הנוממ ימשאש הזלה רמאמ כ"ג ריכזה
 השק תצק לכא aw בתכ sow הפי הלוע הזבו)

eינוז תלמש רמאנ םאו .'יטיגב הזה רמאמה רדענש  

 םיאצהל קלחתהל לכויש רפסמ 'מולכ תוגוז ומכ
 Aóshma duyé פ"לב יארמשַא שרפל שי םיוש

"D ,Aéshma der Zweien (Justi 164 a)אמשא  

 duo, 969 "mmm י"לב יאד ןכו יגוזה רפסמ לש
 לע הנוממ יִאְדַמְשִאש ןכ ושרד הזמו םי ינ ש
 יגוזה רפסמ תנומא ןינעב הז ןוימדו יגוזה רפסמ
 יתחכוהשכ oe םיימורהו םינויה ודב
 םג האב םנמהמו םהמו (הרעהב 'פ דצ) יופסב

 ,ל"ז ונימכחל
TUN *מ'למ) תֶרּומְשַא ; 

(Nacht) Wache, übtg. 

(absehnittוכרב ' N/Dהרומשאה ףוס דע א"מ  
 א"פ 'וכרב 'וריו ,הנושארה (תרומשאה 'וריב)

T^y 2^1תורומשא עבראו םויב תורומשא עברא א"ר  
 :'גו .'ג ילבבב y שלש רמוא qm 'ר . , הלילב

 . *ןי /

 ,vigilia סינא"

Tagzeit 

 'יחספב אוהו ינושרד רמא IN" :י
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 ריכה יכ ףא ל"מרו ,האירבל תואמ 'דו םיפלא 'דל
 המדקה 'ייע) הרותה לע «'y 'גרת לש ורוחיא ןמז
 הבית םינפב p תאז לכב (תיזנכשא ל"עמל

nnnיא דנ 'עבש ,לודג רבדב תועטל םוקמ  
 לבא הטמל «y 'דלותב ם"טב 'יאדכ איג יעב אלו)
 בנתכ (ש"ע ד"צק .רצ ו'ח ח'כב רבכ ןקתנ ןוכנב
 ובשחי ארוקהו ן תג וי 'גרת.ךורעה 'שלב ל"מר
 רקש הזו ךורעב ןתנוי 'רת nb רבכש ז"יפל
 הברהו cro 'רעה ה"מ דצ *Y 'דלות 'ייע) ררובמ
 y'"y ע"פדב ימלשורי תלמ הטמשנ ךפיהב םימעפ
 ףוסב ךארא רשאכ םיבר דועו סונייקוא יעו לסא
 דוע עדו .[ך ו ר ע ה רפ ס ל ח ת פ מ ב הז ירובח
 ןדיד תואחסונו ה"עב ידיל ואבש תואחסונ ןיב יכ
 ול חרזיו 'גרת ןדיד תואחסונבו לודג שרפה שי
 ה"יחא] .הינמז םדק אשמש היל חנדו : שמשה
 pon התאו ב'רל 'נמדזג תעטומ 'יגש יתרמא רבכ
 ןושיא (b^ .[אוה ןוכנ לע ר"פדב יכ התגושמ

 ,(םוקמ םגו עובק ןמזו תע

 42 Us פיל אוהש רורב 5« אָנְּושַא = ןשַא
das Schwimmen TT? =ינב ןיחושש םוקמו  

 - םיהלא רכזיו 05 ד"לפ ר"בב Sehwimmplatz) םדא
 הבר אייח 'וד היחבש ינתמ הוה וניבר :חנ תא
 היתימח n" אמוי ל"א יסוי ר"ב לאעמשי 'ר ימוק
 ם"טב ע"פרב לבא ר"בב ה"כו ו'ו י"כב [i5 ינב יב
 אל המלו היל ירמא bp" ןמ ענכתא אלו [הנביב
 הדגאב "n לכתפמ יל רומא ימוק ןמ תענכתא
 ןידימלת jun היל רסמ ןכ עמשד ןויכ םיליתד
 ה"כ] רעזתו יהשי אלד אנושאל הימע ןילע ווהו
 רעזת ל"צו רעות 'יא ר"פדבו a י"כב o3 ר"בב
 ,הישפנ [רעטצת רעזתו br yim ^N" ע"דשבו

^pמולכ ךשח ןושיאכ 02 7/2 ילשמ) ומכ אנושאל ' 
 רקיע mns הזו ה"חא] .ץחר מ לש רד חב
 תיב הליאשהבו םימכ החש הלמה תארוה פ"לבש
 ל'הזב nup תכיראב כ"מ ואיבה וניבר ירבדו ,ץחרמ

"bץחרמה תיב לש רתסו ךשח םוקמ לכל ךורעה ] 
 שרפל וניכר תנווכ ה"יחא] .ידיחי דמוע אהי אלש
 ('ד יב" 022( טעמי 'גרת ריעז 'שלמ הישפנ רעזתו
 השעמו .[רקיע י"כ "גש הארת !nib ,ריעזי םאו

 ק"פב Tw] ךהל ע'גשפה p ms ל'צ] הז

 (.גיל p" ןבה לע באה תוצמ לכ 'מגב ןישוריקד
 לבא .תנוזינ הנמלא 'פ 'בותכב Ww" ו"ו י"כבו]
 [אוה ס"מש הארנו םש קרפה לכב "ל ונינפל
 אתוחסמ יב 'שודיקב] אתוסמ יב ביתי הוה אייח 'ר

ynש"ר ליזאו ףילח [אתוסמ  y'3רב 'ודקב) יסוי  
 הוכאל ל"או אתאו דפקיאו היטקמ cp אלו 0

 ןכו ,'גו םתרנע ןכ לע יכ ןוכנ לע ר"פדב לבא (ח
 ביל שמשה ול mm תעטומ אחסונ ב'ר ינפל היה

G^?ןיצ לש בקעי אציו תחת  m3 ve" 
 ילב ונאש 'גרתה ה"עב תעד יפלש עדו .[ק"העב
 'גרת אוה לאיזוע ןב ןתנוי 'גרת ול םיארוק ינומה
 אל 'ורי ni ורמאנש םיקוספהו ימ ל ש ו רי
 תואחסונ ואצמנ אלא דחא 'גות לעבמ ורמאנ

moeןכ בתכ רוציקבו ה"יחא] םואיבה ןכלו  
 םיתעבש הקקוזמ ותעדו ,'ג םצ 'עבו ןרתפ 'עב ב"ר
 רפס y"  ונימיב םירקחמה ילודג ומע ומיכסה ןכו
 ךורעהמ םינויצ "ייעו 'ע דצ ץנוצ ל"טירמ Bi רקיה

cvרצ  r'oע'מב ג"ג ברה ךלה ויתובקעבו האלהו  
Yep amהאלהו  "pה"נת דצ טפירשרוא ורפס  

nmטפיושטייצ ולש ע"מב ף"זרהמהודגנכ ךרעש  
Ty Cp ss "p oamלע רקיה ורמאמ  

 אילפהש )872 םארגרפב) םיאיבנ לש םימוגרתה
 ת"ר ןתנוי 'גרת יוניכש המחכ הרב ותעד תווחל
 ושבשו ףסוי 'גות לש עוטיק אוה י"ת
 ןתנויש ועדיב ןתנוי 'גרת וב סחיל n" ת"ר םירפוסה
 ידיח yr" 63 'ליגמ) םיאיבנה cna לאיזוע ןב

asםש א'שרהמ לש , "yג"י יישודיקל י"שר , 
 ךרכאה רקיה םכחה Ty יייעו .םגרתמדכ ה"ד
 ןיבמל תוחוכנ רבדש ח"כח ג'מד y'b3 רעכ א ב
 .ילבב 'ג ר n סולקנוא 'גרתל ארק ה"עבו .[ונינינעב
 'וחנמב 'פפותה ילעב וארק ןכו בובא .yy ה"יחא]
 וגיבר וארק 'ג רקב 'עבו ץעב יעבו ,לכ ^n .ד"מ
 ארק רחאלו rb] ייפ ובלכב ה"כו ונ ל ש 'ג ר ת
 הז 'עבש ה"עב תרבס איה וזש היארהו ימלשורי
 תאצמנ אל וז הלמה ,ן ו ש י א ל וינקזל ןב רמא
 'גרתב םא יכ ונילצא [suni ימלשורי 'גרתב
 ע'בוי יתעד יפלו .לאיזוע ןב ןתנוי לא סחיתמה
 אל bun ושא דכלמ יכ הרותה 'גות אל
 הרותה 'גרתב יכ המוצע היאר שי הז רבד וריכזה
 םיתכ דימ םיצו קוספב יניטנטסוק ריע רכז אצמנ
 תינבנו ע'בוי ימיב nmn אל רשא OU ,ריכ ידסב)
 תויאו p" שיו ה"חא] ,םינש המכ ותומ רחא
 Lombardei א"'דרבמול ריכזה רבכ יכ אמגודל תורחא

(OOV)אינמרגו ;  Germanien u. Türkei = pum 

 עודיו )02 402 (C0 אמימפו אשידעו ;('כ 5^ 'שארב)
 ותב הינשהו דמחמ לש ותשא התיה הנושארהש

Chadyga Fátimaםכחהל דמחמ ייח ןייע)  
 תופוקת ;(ט"צק .ט"מק רצ ₪ ק ז 6 ח א 61 ירצונה
 ,יז םשו an יייעו דיי יא a02 הנש לש ןי רוז ח מו

 תויארהמו ,(ט 3 'ומש) אתינתמ יררס תיש ;יא"
 (ז"ע -- ו"ע פ"ג "ייע) ןהל המודכו הלאה תורורבה
 ע"ביל סחוימ 'גרתה רוביח jet תעיכק רעשל שי



 הכילשהש pi תיבה ךותל הניכהש ןיב ר'עס ר'ד
 הנכילשיו א"עפ ל"ד ye "npe 'ורי .הפשיאל
 .הפשיאל הנכילשיו הנשידקיו . . הנשדקיוהפשאל
 תכלשומ nms וארו ד"ע ה"כד א"פ 'בותכ 'ורי

newsתלעבנ המוד אל ג'עס ז"כד ג"פ םשו  
 ילבב םג ד'ויב ץובקהו .הפוחב תלעבנל הפשאב

cowתותפשיא תותפשיא :ב"מ  bpםיללח  ... 
 נ"פ 'יעיבש nv .לבז לש תותפשיא תותפשיא
 (םימעפ הברה) תותפשא < . תולפשמ xy ד"לד
 תונגב שרוח mme ה"פפ ר"בב ירבע ץובקה סגו
 עברא השוע היה י"פסלק sew .תופשאל הרעמו
 יכי) ותפשא ינב b" איבה 'פ ר"כיאב ,תופשא
 תופשא ןיאיצומו הברה ןילכואש םדא ינב 0^ ייג

 .[ילע ןאיבה

 ףשא ירופה לעפמ רזגנו ףַשַּב םע ףדרנ) ףַשַא ג
 hauchen, leise flüstern ףשנ=ףשא מ"למו

 eise Flüsterer, Zauberer NE3PN D'53) ונממו
 ,(םיבככב הזוח b^ ףשאו םטרח לכל 0 'ג) לאינדב
 ףשא מ"למ m אפושא ס"לב ןכו הלמה ה"יחא]
 'טוס y" ןיטרש רבוחה ךרד יכ שחלב ללפתמ ףשכו
 ;'כ «wm לאינדב הלמה 'רכזנו ןטר «y ,ב"כ

 T] ,יה ;'ד יד ץובקהו 'ב 'ב

 28608 "€ 'לב הנשא jb ס'ט וא) הָּפשֶא *
copy ^y) Thierfellיקילדניצ  ima 

 אדרג Gehusterpfrieme — 3 — yb) ילוא וא
 יפל 'א דרג 'עב כ'ג am ןכו «Cry mn הפשאד
 ןידרוג ןיפכשאש המ םש וניבר 'יפו .ר"פדו "5 "יג
 'יגה ןכו רועה ןיררוגש המ י'שריפ ןכו תורועה ןמ
 יתייה אניפתסימ cb .אנדל 'עב 'יסופדה לכב
 DN וא .דבועמ רוע פ"לב 'יפו הנשא ל"צש 'מוא
 אָפְשֶא ע"ל הלמה mnn הנוכנ איה הפשא חסונ
 y" רועהמ ןיררגנש המ 'ולכ ףכשוא לש עצרמ

 .םילענמ ישוע לש עצרמ

TUNןולל תיב םוקמו חראמהו חרואה) אָזיפֶשּוא =  
Gastwirth, 2 Herberge .ס"למ 1  NIDÜN 

 'צמאה י"לבו hospitium, hospes ר'למ רזגנו
 תכשלד 'מגב 'מויד ק"פב 6000009, 60

 שניא קבשימל אערא חרוא "C2 729 ןירדהרפ
 שירב ,היזיפשואל אכשמו (Krug, x7) אפלוג
 ילעב ןישדקומ לש mmy GU ש"עמ אתפסות
 הייחא] .ע ו רז ב ןתוא poe [ןיאב] ןיזיפשוא
 הנורחא הלמ הרסח ע"פדשבו ש"עמו ר"פד 'עב ה"כ

bmןוכנ לעו איה  ^sןיזיפשוא ילעב ,ו"כ 'ליגמב  
vas n»)ילואו ,עורזב ןתוא ןילמונ 6 ג'י ס"ד יייע יב  

 הארנכ ש"עמ 'תפסותב ןי אב "יל סרג אל וניבר
 ,אשרדמ יבל יאזיפשואמ ,ה'נ 'וכרבב ה"נכו ,'ליגממ
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 דמע אלו םילהת רפסב ול יתינש ןישמוח ינש |
 ה"יחא] .רהרהמו בשוי ןהב .אמש ל"א דע יכו ינפמ | =

omi»יעיבש 'וריב ' m"ע"ייעו) .ח"לד ב"לה  
 ימיטוזל אתיחולצ בהי י n b מ לע היקזח 'ר (אתוודא
 יל אבה "פ .אנושאל יל היללעא ל"א אתיידוא
 רועישה ןכו ןיחושש ops ץחרמה תיבל תיחולצה |

 wy ץחור ינת "Ty ח'לד nbn ד"פ 'ירדנ 'וריב
 רדומש ימ 'מולכ ,אנושא בסנ יד הנטק ץחרמב
 חקול הזש הנטק ץחרמב ומע ץחור וריבחמ האנה
 תוחשל םיינשל חור ןיאש יפל היחשה םוקמ ונממ
 תומימח :אנושא 'יפ מ"פיו והנהמ אל ךכיפל םימב
 b^ י'שרל םחוימה 'יפו .ותעד mob יתדרי אלו
 םדוק לש Two אוהו ,ת ע ל כ ב :אנושאל ר'בב

 .[ומלוהל השקו

 י'העב םשל cyunm ^i qe yp אָנִשֶא *
 ,ונשרפא

 (Isana—22^ in der Nühe von Sephoris) הָנָשֶא *
 היל הוה אייח יבר :ותוארהב 'פ ר"תפא -

mאיהש תמאל בורקו ,אנשאב םיחר  vyרצבמ  
 יעב הב ונרברש הנשי המשש ירופיצל הכומס
 רב w^ טעמ םדוק ר'תפאבש רבדל היאוו ,ךרא
 וכעל ירו פיצ ןמ ותב תא אישמ הוה ונייפול

mרמאמ איבה הז לעו  om busכו אייח ' 
 [em ןיבורק ירופיצו הנשאש ןודל שי  ןאכמ
 סואירבה רב 'ייע ונשאו ,אנשא ריע שי איריסבו

 .'ד ,ו"נש 'ב ינאמיסאו ;ז"י ,ז"מקת

FUNהָּפֶשֶא =  wist, Düngerhaufen)ורזגל ל"נ  

 aufgeschiehtete Erde) 3*<  'ברע 'שלמ
 םילבז ןיאיצומ יתמיאמ 072 ys תליחת תיעיבשב |

 יילהת) ןויבא םירי תופשאמ הפשא ומכ תותפשאל

 ץובקה קר אוקמבש וניבר תנווכ ה"יחא] ,(זז ג'ק <
 אצמ i'b ב'פ מ"ב אמגודל ריחיה םג ל'זח ןושלבו
 לבזה לע ןיקסופ ps ז"מ ה"פ :םשו ,הפשאב ילכ
 Yo vB X3 ;הפשאב לבז ול nmn כ'א אלא
 i5 'ובותכ הליאשהבו .הלבז רכמ הפשא רכמ

n'a533 ושריפו הפשאל הרעמו האלממ אהתש ' 
.xYyשמשתש רוחאל 'מולכ תצפונו אלמתש  

 טלקי אלש ונצפנת yw תככש nem אלמיו
 תיאו ןושאר 'יפל i'm י"שריפ "ייע רבעתתו
 אתיירב לש 'יפ שממ אוה ארוניטרב ע"ר לש ישרפמד
 םלשוריבש הפשאה רעש .ו"ט תבש DU 'נותכ

yyיב יימחנ , ;anגיי ,יג  Ub iso io^ב"י יילוח , 

 tn 'יחספ תיבבש הפשא . , . קושבש הפשא
 ופירגמ ג"ע ר"לד ג"פ 'יעיבש 'ורי .הפשאב רקנמ
 ב"'פ תבש יורי ;הפשא השוע אוהש וילע ןיחיכומ

 ו



 רפב הששמ רחא רפשא ג"מק ז"מרסו /2 לאומש |
 'גרת .ןכו .ט"י ,'ו יב 'ומשל prm ,י"שר ייפ ןכו
 'גרתו וא ת ש א ןמ דח 355 v8) יא הירל)
 לע pn תנווכש ל"נו .דח גולפ 'יא 'אומשל
 הששמ ns פ"לב המעטו 35 שש תככרומ הבית

 ,םיקלה

Flick- (םישובלמ ןקתמ ונינע שממ ס"לב "BN 
 sehneider, Kleiderausbessererק"פסב  

 ינמ ר"פדבו .ק"העו [Y^ 23 m2 ינאמ C2 ז"עד
 יכיה ירפשאל [ינה ם'טב ע"פרשב לבא אנמ ז"עבו
 סושמ ןנירבע אקו ילכתסמ sp אה והל ןניבהי
 םושמ w^ [דע 'כו] לושכמ ןתת אל רוע ינפל
 יא ז"עב] דירט ותנמואב ןמוא איריא אל אה
 םייוניש TM םשו ,'נוכנ Sm וניבר 'יגו ,ירופשאל

ovx ^b [onsינקתמש ןינמוא . 
D^nN] 53322רב ע"יעו 53 ה"כו  

 + [יתרפשוא

 .הטוקסא 'עב ונשריפ רבכ הטּוקְשַא *

 םוקמה pw לע םשה ראות וניבר תעדל) ןולקשַא
 . *\ 006% י'לב Oye ע'לב ןולקשא

 'פב םילכב Hacke) = 696 י"ל .אוה ר"עפלו
 ו"מ SMS Ev bins ה'כו rb .ג"יפ) ןיכסהו ףיסה

yyילקנואו ורבשנש םיגולקשאהו םימודכה (םודכ  
povרבכ תמייק  "eםשו היחא]  .לקנא 'עב  

 "ילכל UU ם"במהב ה"כו ןולקשאמ אבה וניבר ^0
 איהו ינולקשא יונ ג'ע ו"טד א"פ האיפ 'וריב ה"כו
 יטפוש .יג 3^ ?yt" םיתשלפ 'אב תמסרופמה ריעה

t^^תומחלמ והיתתמ ןב) יעצמאה םי תפש לע  
 לש םינינבו ץחרמו םוש ןימסרופמו ('ה ^Q ,'ד
 ;ביל ^p ;א'נ ,3^ סואינילפ "ייע) ןולקשא
 JM 'ומחלמ והיתתמ ןב ;ד'כק ,'א םיריראקסאיד
 bw תוינמוא ילכש ןכתיו CN ,א'כ
 wb me ונניא הז לכו ,ןולקשאב

nhoוניברש  
 ^31 ןכו ם%!לקשאהו םימודכה רוביחה ו"יוב סרג
 רקיעה ה"נו",םש יילכל ם"במרה סרג ןכו לקנא יעב
 תולמה םַעְטו (ו"וכ סרג אל םודכ 'עב םלוא)
 י"לב ןולקשַאו ;םודרק b^ ג++ 2-5 y'53 םימודכ

ja ^b cxx;00% י"לב לקנאו  

 ,[ע"ייע

Dv») NDODUNש לעפמ טשפומ  
 ה ט ש םע רושקבו ,לטנ

(eontraktימגב םיתבה תקזח 'פב  

[prג'ב)  Cn»היל אלת יבמ  
 ))* אבאט R^ ונינפל לבא 955

Xaufs- 1 

  (eל"צ]
  01721] d'עב

  [8ארניכא

 555n5' ראות אלו ם ַש ןולקשא +

 NEDDUN - ּפשֶא הש"י בפש

 אנזיפשוא םשו .אזיפשואב ליאש הוה :ג"נ ןיבוריע
 אזיפשוא היל תיא :ד"מ "יטיג SR רבג ע"ייע
 אפסכד אסכ יל בינגיא-/ר"כ מ"ב .לארשיד אעראב
 ןינמיזו טקנ הוה אזיפשוא :א"ס 'יחבז .אזיפשואמ

pom sonב"א) .[אכה  ^eתיבה לעב ר"לב  
 ,(אזיפשוא ןולמהו (ospes) זיפשוא ארקנ חרואהו

 ירופה לקשמ לע קרו םדוקה ךרעמ) ןָּבְזיִּפְשּוא *
(Gastwirth איכזיפשא ,S32P DEN 

 יליגמ  a5.ד"נ "יחבזב) הניכשל ןכזיפשוא השענ
  ^w'מויו .ז"ל 'טוסב ,ה'בקהל ^ po" 2ערוצמ

 ,ד"סקת  nsn'כרבה  ^w rapnn'מוי = ,(הרובגל
 ןינכיזפשוא ילעב ,ב"י ( v5ןיזיפשוא בוט רתוי

TD וכרב ?מאָכ' By) ח"י 'וכרב .םדוקה ע"ייע: 

  (33יבג 'פדבו) הינכיזפשוא תב יבג יזוז דיקפא
 +'ז 'דהנס ,הינכזיפשוא רב : ח"י 'יחבז .(היתכזיפשוא
 הינכזיפשוא +(.ה"כק פיד ,ח"ע'מוי ,ברד הינכיזיפשוא

 ברד  bsהינכיזפשואו (םש ס"ד ,'בי"כ 'יג יפל) םשו'
 אדא ברד הינכזיפשוא ,'ד 'ציב .ןנבר והלוכד . + . ,

 'כו .הינכיזפשוא י"כ "יגלו; אפפ ברד הינכזיפשו
syז 'רעה +:'ב 'ציב ס"ד '), 

 y3' וניבר b" ןכ ןמחנ ברד ומא םש יתזפשוא *
 cy לגה ה'כו יתופשוא וב

DU wb 

DOBUN *י"למ וא םינפב 'טושרה ע"למ וא)  
(runder, geflochtener Korb c7ugíz 

  "yאדח יתייא ד"ע ב"כד א"לה ,ב"פ יאמד
 ל"צו אתלשפא ןיליאב םשו . . ןיטולפקד הלפשא
 ומכ 'יפו ף"זרהמ לש צ"אב "גה ה'כו אָתְלַפָשַא
 לפשמלא-'שי 'לבו תופוק וניבר 'יפש ,ע"ייע לפשמ

 ( oyייעיבשל שיר  yy ono srאוהו לבזלא ל"צש
 ע"ל !( Je.איצוהל םילקד תוירחמ לס  sלבז

 יתמשרש י"ל אוהש וא הלפשא שממ אוהו המ רבדו
 .עודיכ תופלחתמ ירו 'ל תואו

DBUN *פ'למ רמא רוזגל שי הז סירס לש יוניכ)  
der Heilige, cpenta. דניצ ישלמ MM 

  00 Reineדועו  "p'ג ,& לאינדב (םינפב
 בר זנפשאל  ^p vobהזו רוהטו שודק פ"לב

 ל"י וא הטמה שימשתמ ותעינמ ש"ע הפי הלוע
 ןזפשא תוכופה תויתואב אוהש  ^b cpaganפ"לב

 םישנ רמוש אוהש םיסיוס בו ןכ אוקנו ומוש
 yp" זגשעש תלמב כ'ג יוניכה הזו

"BON *הששמ דחא הלמה םעמ ל'זו "פלו  
ein sechster Theilןמ .אוהו  oSפ"לב  

 יקליב אבוה tb ייחספ pon) פ'לב ob qm .השש

 יי ^au * וו שט



1 
1 

 יורי ,ינידד אתרשא :ו"כ 'יטיגו : א"כ 'ובותכ

 תנמאהו קוזיח ר"לב jn pom תרשא םש "טיג

 ,assertum ארקנ קפס וב ןיאש טפשמב םירבד

 .ח'ד N'b מ"ב 'וריב ןיניידה רושיא ןכו 0
nקפנה 'עב ]. 

 ,glauben 6 ע 6 01+1ע 0  הזל םדוקה שרשמ) רֶשַא
 auf Treu אָתְרשא Credit; יִאְרשַא :םשהו

 ]523[ "יחספ יברע 'פב ). Glauben מת 8

 יתא קפס יאושא לכ (ג"ק יוחמתה ןמ "פאו
 'פבו am») mys תועמ יתא יכו יתא אל קפס
 (.בייכ ביב :גיס 2( םיטח ונממ חקל 'מגב ךשנ הזיא
 לכ 'פבו .אתמב יארשא היל תיאד אכירצ אל

vanןהכל תועמ הולמה 'מגב  ^s»התימ €^  
 ר"פדב ה"כ] בר רמא החיכש אל תורישע אחיכש
 [אפפ בר 'יא "טיגבו אבו "א ע"פד .ואשבו

 אל רתעתא רשא ךרבח mb ישנא ירמאד ונייה
 ק"פסבו .[ןושארה 'על ךייש הזו] ןמאה 'יפ רשאת
 אלברסד אתושא היל הוה תשש בר 079 ןיטיגד
 הליבח א"פ .אזוחמב הנמאב לברפ ןיבז b^ .אזוחמב
 דקנל ונכרצוה b qa^ יפלו ה"יחא] .םידגב לש

smsע'לב  sרקיעהו רַפָא 2! =  ^b 
 םלשיש ותנומאב קיזחהשי"ע הפקה ורועישו ,ןושאר
 ומכ תונושל ראשב אוה ןכו ונממ הולש המ ול
 .ereditum; ר"לב ןכו הפקה jm אנומא ע"לב ןיד
 ןינעה ןכו eredito ט"יאלבו credit 'פרצ 'שלבו
 אמיכחל ידו .הפקה גוט, הנומא ג ירגנוה 'לב

 .[אזימרב

"ON 1רושא =  (eile fort, sehreite fort!)פב ' 

 Uy ונממ ורקענש םוקמד 'מגב םוקמ האורה |
a»)רמא והייבגא אדי והל ףירט ,(ב'עס זינ  

 'מ י"כבו Yn 'פ י"כבו 'פדב 'כרבבו] ורושא
permהלפנ רציכ 'מגב שדקה יבתכ לכ 'פבו !'יקירצ  

 2[ אייה רושא אייה רושא ל"א (.ט"יק (na הקילד
 ס"שבה"כו 'א אייה 'עב ה"כו ,ד"לו ו"ו י"כב 'ימעפ
 דומע ףוס םש תבשנו .'א םעפ קר ע"פדב לבא
 הנושארב 'מגב טג חלושה 'פבו .['א אייה ע"ייע
 טיהור אקד אה אברו C0) ^03( ד"ב השוע היה
 אכיה יכ [אייה] הל ובה רושיא והל רמאו והיירתב
 אייה רושא b^ .ארבג אוההד ארעצ םלשילד
 הניב ךרדב ורשאו מ"למ ג"לו ה"יחא] .ורהמ ורהמ
 שיהש ;יט יז"ג ייעשי) רוש שרושמ וא OO יט ילשמ)

^p (5ךרדל ךלה  miהריפלא םשו\< ע'לב  
^p | =הכילה  wm] wennעב ' qon 

 תרומתב אבש ym yum" רּוכָע pon ורועישו יא
 ּוטּוהר פונה ונינפל םש 'וכרבב וניבר לש "גה
 שורד ןיבהל וניכז הלאה תמאהו םירבדה ירחאו

4% 

CUN - אָּתְלְקְשַא 
 [עד ע"ייע] אעדומא wi 25 רב הבד

^b.רטש  penה"יחא]  ^bןינעמ  
yyישלב ןתנו אשנ ומכ אוהו 'ב רט  

 םייוניכ יוניכ 67 םנוק. רמואה 'מגב
 ונינפל] אקוקש אתובש הבובש [ימד יכיה] ףעובשר |

ow ^Wלאומש רמא [לאקוקש לאיתובש  
ET 

 .[אקיקשא 'יא 17265[ םולכ רמא אל אקוקשא

NDpUN *ע'לבו אקקש ומכ אקקשא ס"לב)  
^p RS i a Sקוש  Strasse, freier Platz 

 ןרופיצב הוה אנתימ y'3 ו"פד ד"לה ג'פ 'ינעת יורי
 יפדבו) אנינח 'ר mmt אקקשא וג לילע היה אל-
 ,מ"פ !b^ ש"ע 'כו היוגב ירש (ם"טב san 'טארק
 'גרתו ^Q יד"מק onn" 5 £7 יתסא) בחר 'גרתו
 ילב ןכו 0^ ^n^ amo ym G^ n יילהת) תוצוח

 mn ס"לב ה"כו ^ קש yp שארב ף'לא

1 fest, stark (ררש רש שרושל בורקו ט'למ SON 
(assertio) ND'ZN ;machen, 2 bestütigen 

p£2(gerichtliche Bestütigung 

5 m» םיתאמ התבותכ הלותב 'מגב תובותכד 
  nulיטינב  Cyןלשלשמ ןעבשמ ןנחשמ ירמת

 תא תוממחמש ןנחשמ ייפ .ןקנפמ אלו ןרשאמ
 ןרשאמ ,םיעמה תא ןילשלשמש ןלשלשמ ףוגה

 ןרירשד יטח ומכ חכ ול ןינ תונש ( nob(.ימ
 ג"סב 'יטיגבו .ןהב ןדעתמ רשכה ןיאש ןקנפמ אלו

 בר (ב'ס ןיקזינה 'פד  mmmוקזחוה והל רמא
 רמא תשש בר [וקוזחא בוט רתוי "יטיגב ונינפל]

m5] םכחכ רשיי אתרשא ^b אתושא והל. 
 י"כב ^ Yע"פדב לבא 'ד"לו  [senאלא וקזחוה ונייה

 (.גיסק 2/2( טושפ טגד ג"רבו .רמוא היה הזה 'לבש
 ןיב לבא בתכל םידע ןיב אלא ונש אל בר רמא

 נ'בָב] .ארשאל םידע  ^wאבוט 'יפא [אתרשאל
 ( ^Dםויק אוהו אתושא איה אושא 'יפ .ושכ

 ןימייקמש רטשה ' Tוהנמייקו והונרשא בתוכו
"y ב"בל ם"בשרה ^b ןכו הייחא] ,(.א'כ in) 

  myוִשֶא מ"למ וא הלמה תרזגו .םש יימיגל י"שר
 "מרא 'שלב ומעטל בורקו ( ^bו"ט רש ע"ייע ררש

 ןושאמ ורועיש הזו  ^b"יטיגל י"שריפכ וא ;תוקיזחמ
  "yהזמו ליעל וניבר 'יפכ שממ אוהוח כ תו נ תר ג

 םייק הליאשהב  prmב"ער יל 'יטיג אמגודל .םירבדב
 תימ ךרבח  TUN.רשאת אל רשעתא  ^bקזחהו ןמאה

 'בותכ ד"יכב םירבד תנמאה הזמו .אבה ע"ייע רבדב
 ט"פ "טיג 'ורי ,יזחדכ יהונמייקו יהונרשא .א"כ

  19377.ינולפו ינולפ דמעמב והונרשיא  ben,אתרשא
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"UN 5 — "ON! דכש 

 םש ש"כב ק'פר םכחה ?ny רוע 'ייעו שדקה 'שלו | ' תור .'קליב .אבוה) ב"עס ח'מ ne ל"זר לש
 הזה ןמזב םירג המ ינפמ םש ורמאש (ג"רת זמר רבדה ןיידעו ךליאו Up רצ cw ל'דשר תעדו

 . םיקפוסמ ןילמב ריבכא אל יכ ףאו דומלת ךירצ | וה ש ש ינפמ . . . ןהילע ןיאב ןירוסיו ןינועמ
 ,ץרמג רוציקב ינא םג יתעד mns תאו לכב | אבוה הז לעו הניכשה יפנכ nnn סנכהל םמצע

 תיווש א אטנמ ןיב ןושל לע nob תליפנמ
sib pomתוצרא יתש לש םייונכה ףוליחדלונ תי  

 'ייע) אירוס by םימעפ בורל רושא הפלחתנ סנו
 ובארטש YD ,'ז ;'ה ,'ג .טאדריה ;א"מ ,א"מ 'ניטסוי
 ב"מ) לבבו םליע ידמ ללוכש רושאו (ז"לשת ,ז"ט
 ימילתפ ;א"י ^y 5.'3 n ;א"י ^n ;ד'כ 0
 m'D סואיססק ויד ;ו"לשת ,ז"ט ובארטש :'א ,'ו
 הז רובעב .האיריס תחת mas eye רמוה (ח"כ
 ןושל ןיבהל שי תירושא ןושל תחתש רבדה בורק
 .ןושלו םליעו לבב יבשוי וובידש תיווס

 תארקנ לארשי ץראו האיריס ץרא יבשוי ורבדש
 יד 93 לאינד ;יז ,יד יזע יייע תירוס וא תימרא ןושל

symיסרוס ל"זרדבו )^ 5  = cupc(ע"ייע)  
 :יה (cM והבא 'ר לש רמאמ וננבה התעו .('ב סרס

Cin omnימולכ איבר אקוניל ןירוק לב ב ב ןכש  
 . .אקוני פ"ל sum ,אקוני דליה י"אב ןאכ ןירוקש המ
 nb ןושלו aem תילבב = "רוס 'שלב ןירוק
 ןופיניסקו m /3 ובארטש תודעל הרבדנ תילבב
 1393 1^ ,'ג ,'ז םש 'ייעו א"ל ,'ה ^s .דיפוריק
 בתכ יוניכב ס'שה ןוויכ הזל יתעדלו תר פ ר הג
 ירבע בתכ ןוכנ לע :א'כ 'דהנסל י"שריפש ירבע
 ילוגמו .ויטק תבש) תירבע b^ ןכו רהנה רבע ינב לש
 ןיעכו רחנה רבע ןושל ,רהנה רבע לש בתכ 0^
 ןושלה איה pep ילכו .'ג רבע Ui וניבר 'יפ הז

vivתליחתב לארשי ינב  maויהשכ ינש  
 קדצת ירכע mob יכ תינש תאזו .סרפ יכלמ תחת
 םדק 5 םידוהיה .בתכ אוהו י"א בתכ לע 5
 םיארוק ויה תרפ לש וחרזמל םיבשויה סרפ יכלמש
 ארהנ רבע םשב mb ברעמל wow היתוביבסו י"אל
 ירבע ינש לע קדצת ירבע תלמ כ"או 01 י'ה יד ירזע)
 ןיביש עמושה וא ארוקה לע ןיכמוסו הושב רהנה
 הלמבש רחאלו םירבדמ רבע הזיאב ןינעה ךשמהמ
 הנושארה ותארוהל רזח cip םש noe תוכלמ
 mw w'53 b^n» m3» :ייע) םירהנ םראמ איהש

mms nmn b»יכ איה וזו םידקהל ונכירצ  
 טשריפ p" ודיב לודג 555 טקנ סואירביהרב
 הדרפנ תימרא ןושל יכ c^ "x עדייבעגרהעל
 ינכל תרבדנ תימרא 'של 0* : םישאר השלשל
 תימרא 'של ('ג ,הנוציקה אירוסו ,Harran ןרח
 תיטבנ -- תירשכ ןושל +'ג ,ןונבלו קשמדב תרבדנ
 הכברעתנ wm וקיפשי םירכנ co  תאזלו
 ,רו ש אב הרבדנ איהו תונוש תונושלמ ה שבתשנו
 םרמאב ל"זר ונווכ הנורחא לעש ילצא peo ןיאו

 רש א 'גו ךלעפ 'ה םלשי ב" ,'ב תורמ ארקה
nsaכ'ע תרחיא אלו תרהימש י"שריפו תוסחל  

 שרדש ל"נו ש'ע רשא ה"ד םש 'פסותב ה"כו
vsתוריהמב הכילה 'יפ רשַא 'שלמ : memןבוי  

 יהתו זעוב ןעיו 'פ ה"פ ר"תור 'דמב עיטק רמאמ
 תאב ושא אסח ר'א 'ה םעמ המלש ךתרוכשמ

nonoןכ רובעב םעט ח'ר ןתנו 'גו  mnnהתרוכשמ  
 תורל ןנער mi nns ל"נכו אובל הרהימש המלש

poש"ע ב"רת זמר . nomאייה  ^bיסרפו ע"לב ' 

 ]8 אייה ע"ייע י"שריפ ןכו הרהמ

  = "DN 2רושֶא ( 2D3 ; Assyrienאַשוּרית  =

 הליגמד ק"פב die) 8887". ו

C?לכב ןיבתכנ [םירפפהש אלא ל"צ] (םירפס)  
 .תירושא אלא ןיבתכנ ןיא תוזוזמו ןיליפת ןושל

enaדחאו <ב'פ אמק הכלה 'סב םישדק ישדק 'פ  
 'דהנסבו .תירושא בתכבש הרותה לע דיעהש
 רסס (קוחמל שי ,ול) בתוכו 'מגב לודג ןהכ 'רפב
 "לה א'פ 'ליגמ 'ורי .ב'כ 'דהנס) ומשל הרות
 זמר המורת 'קלי yy א"כד ז"פ 'טופ יורי : א"עד
 יירדהנס אתפסותבו (חלשיו 'פ ר"תסא 'ייעו ה"עש

Orbרושאמ ןהמע הלעש תירושא ומש אהקנ המל  
 W^ 'דהנפב לבא 'דהנס 'פסותב ה"כו] רמוא 'ר
 'כו לארשיל הרות הנתנ הז בתכב [.א'ר אי ג ת
 הז רושא .הבתכב תֶרָשּואמש תירושא המש המל דע
 ה"יחא] )0 ןירדהרפ תכשלד'מגב אמויד ק"פב 12

mu»לש  waאיבה ןכו יל י"כב כ"ג "יא  
 'כ הרעה :^ 'מוי ס"ד y" ד"יר 'פסותב וז אחסונל

memמויב ונינפל לבא ונלש 'ע לע כ"גזמר אלש יל ' 
 Xehsóxsux, Seleucia קילפ ל"צו קליס m רושא יא
 ה"כו אקילס וז רושא ^i יבותכבו קילס 'עב ה"כו
 'מ "53 Y "w pbb חסונו ne 'פסותו י"שרב
 עדו — :םש D'4 'ייע 'מויל י"עבו pm 'ב י'כבו
 הנשמב רבכ ונווכז אבש תירושא בתכ ןינעבש

we bu»םידי ;א"מ ,ב'פ ;ח"מ  Tbה'מ ) 
 םינשי םג םישדח םימכח ןיב שי אתווכר אתגולפ
 תועבטמו תוקוקח תוכצמ רחא ורקחו ושרד רשא
 תושירדהו תוויקחה לכ ארקש ימו תוחתופמ
 רכשו חונמ םוקמ אוצמל האלי הז ןינעב ,תובותכה
 םייהכויק לאפר םכחה ירבד הלא "wp ןוכערל
 לע דומעל הצווש ימו ג'ל דצ ןוומוש ימרכב
 ירבדו ע"מב «^n ו"נ 'פ ימודאה ירבד ארקי וירוב

 בתכה לע וופסב סואינעזעגו הפורתל הלעב ן'במר
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 אל םיאנומשחה ועבט רשא תועבטמה by קקוחש
 בתכל שממ המודו ירבע םא יכ ירושא בתכ היה
 pan me ינורמוש בתכל .b םיתוכ םיטוידה
 אמטמ TW ירבע בתכ (ה'מ ,ד"פ םידי) הכלהה
 n'es ונבתכיש דע אמטמ וגיא םלועלו ידיה תא
 דע ןוכנ םש םידיל ם"במרה e" (ןפנ ע"ייעו)
 הנשמ quo rmm ,ונישוריפל yov» ,ש"יע דואמ

^b2 (א"מ דצ ט"דסב) n5,תירושא  ^bןניסרגדכ  
 הנתינ תירושא בתכב 'מוא 'ר 'מגבו 'פסותב 3/523
 'דהנס) ץערל הכפהנ ואטחשכו לארשיל הרות
 ונידיבש הזו (םש יליגמ 'וריבו םש 'פסותו ב"כ
 בותכשומיתוכ דינשויוושאוהוהתע

 mm כו ץער אוה לאושיילקש לע
 < בתכ לש םיוניכ םהש ץערו האנוביל יוניכ ןינעב
 felsig, Aezcazoy ^b האנוביל תלמש יתעד ינורמוש

"b zackigגרתב ץער תלמו עלסכ דחו השק ' 
mo525( ע"לב  . ^bומכ ץצרו רבש  yysמ"לב  

 ל"צו ץעורל «jn ךפהנ םעטו ,מ"לב ץער ןכו
 ילבב ה'כו ץערל w^ 'וריבו .ב"כ m5" ץוערל
 לכו הרובש הביתכ ןינע Qu» v2 וניבר 'יג יפל
 תויתואהש תמאה ריכי תוינורמוש תויתוא ריכהש ימ
 תועוערו תורובשו עלסה ןשכ תונונשו תודדח הלאה
 ויתויתוא תורוצב ול ןיאש תירושא בתככ אלו הנה
 ויכמות רשא אוה עבורמ ירושא 35 םא יכ ןיצקוע
 אוה תוינורמוש תויתוא לש רחא רכיהו .ורשואי
 האנוביל תולמ כ"ג שרפל ל"נו דואמ תולודג ןהש
 תעדו םעט בוטב י"שריפ האנובילש ןכ ץערו

nv nisגוחש(וש י"למ רזגנש ל"נו תולודנ  
 תולודג תויתואמ א"לב ןירמוא ןכו ןשד 'מולכ

Fetisehriftץ עד + ךרע ךהב וניבר סרג ץער תהתו  
 'נות קיתעה ןכו ןשד cines 'שלב אוהש 53
 ,רוחבי רחובהו ,ץעד 020375093« ןשד ינורמוש

 .[בתכ 'ע mn האנוביל 'ייעו

 Glück, Heil --2 , v2 ע"לב ןכו מ"למ) רָשֶא

 (כיצ) yb" ר"בב ys) :סוליקו האירקהבו
 31 םשב סחנפ (v'* pam םכל jm ידש לאו
 מ"פרב ר"בב לבא איעשוה 'ר םשב ונינפל] ןנח
 [ןינח בר םשב 'יא ן"תת זמר ד"צ םילהת 'קליב ה"כו
 'כו ^Q היצ nm" הי ונרפית רשא רבגה ירשא
 באה 'גב התתפתנש (my 'פבו .השרפה ףוס דע
 השע טפשמ ירמוש ירשא C20 יובותכ) ךייח וניא
 םדאל ול רשפיא יכו ('ג יו'ק nón my לכב הקדצ
 םשה ןמו ה"יחא] .'כו תע לכב הקרצ השעיש
 ה"כו) רשּוא לעופו רשיא לעפה איצומ ינא הזה
 bnn— ve^ .ב"י "ג יכאלמ ,ג"י ,יל 'שארב מ"לב
 יתבו אתקיספ אמגודל ;(ח"י 53 ילשמ 'ג ,א'מ
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vo sieןוש לול ןיאובתכול  c 
wn |םש יטוס יוריו  Omר"תסא ןושל ןוכנ רתויו  

 11317 הל ןיאו בתכ הל שי תירושא :חלשיו 'פ
 רבד 35 רובידו היקנו החצ ןושל הל ps ל"ר
 קר ,תירקיע תירושא תסחוימה ןושל לש הנפוא לע
 תונושלמ הלאשנו תקתענ הנושל טפשמו היתובית
 ראופמו בשחנ היה תירושא ב ת כ לבא .תורחא
 ד"פ םש 'פסותו .ב"כ 'דהנפב ורמאש המ הזו
 ,ב תכב תרשואמש תיוושא המש ארקנ המל
 ומש ארקנ המלו :םשו םש wb" 'וריו 'ליגמ 'וריבו
 תמסרופמו תראופמ b" ו ב ת כ ב רשואמש ירושא
 'דהנסב ונינינע ןיבהל וניכז התעמו .רָשָא ע"ייע

owירבע בתכב לארשיל הרות הנתינ הלחתב,  
 בתכב ארזע ימיב םהל הנתינו הרזח שדקה ןושלו |

 wb תירושא בתכ ןהל ורריב ימרא 'שלו תירושא
pnימרא ןושלו תירבע בתכ תוטוידהל וחינהו  

 . .תירבע בתכ יאמ י א תו כ ח"ר רמא תוטוידה ןאמ
 בתכב הבתכנ הרותה הליחתב mm ",האנוביל
 ובתכש תירבע בתכ אוהו םדק ימיכ emm לש ןושלבו
 וניתובא ןושל אוה שדקה ןושלו םירהנםרא רבעב
 לבא ,הרובגה יפמ ה"עבר השמל הרותה הרמאנ הבש
 לש בתכ אוהו תירבע בתכ הנישש ארזע ימיב
 nm יאתוכ לש בתכ היהש רונעב רהנה רבע ינב
 y mn" הבתכנ ל"ר הנתינ ,עודיכ םינורמשה
 puni ^b ,ימרא ןושלבו תירושא בתכב 0«
 איהו י"אב nme oy ןושלב לכש םושב שרופמו
 םהל ווחביש רבדה תמאתנו קזחתנ לבא תימרא
 םבתכ וחינהו שדקה ןושלו תירושא בתכ לארשי
 םינורמושה םהש םיתוכל תירבע בתכ אוה ןושארה

onןושל םהל וחינה  messםהלש םוגרתל  nmm 
 ריתהלו הליבחה דירפהל ארזע לש וינפ תמגמ לכ
 לידגהו ,םיתוכה ןיבו לארשי ןיב הוחא לש תועוצר
 הנוכנה אחסונה תרימשל םג הזב ארזע תושעל
 תרות ןיב לידבהל רכינ םשור ילב יכ תיתימאהו
 הרקמ הרקי לקנב םינורמשה < תרותל םידוהיה
 ימו םונווממשה nmn רפסמ וקיתעי םידוהיהש
 רשאכ תואחסונה ופייזי אלש םדעב הברע בורעי
 השודקה וניתרות םיפייזמ ויה ןמזה ךשמב תמאב
 תירבעמ בתכה יוניש תאזל יא .תומוקמ הברהב
 דע ארזע לש לודנ ןורתיו הלעמ היה תירושאל
 y" הרות ןתניתש 'רזע היה יואר יסוי יר רמאש
 'וריבו ,םש 'דהנס) השמ ומדק אלמליא לארשיל

"unאלו .(השמ רוד ומדקש אלא  oenיבר  
Co»ארזע ןתנ רכזנה בתכ יונישב יכ ובד  

 ונקית האלהו זאמו הריתי השודק שדוקה .יבתכל
 היה םיטוידה שומיש 555 דחוימ בתכ הל היהיש
 םשוו בתכ םעט «Tu ,ןשיה ירבעה בתכה םהל
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 יג עשוה ביתכד ארמחד א ב ר ג אשישא לאומש | רשואמש תירושא .םחבשמו םֶרָשאַמ ליחתה ה"מפ
CNלאומש לש ומעט ה"יחא] .םיבנע ישישא יבהאו  

 סוכ ונמשרש הלמה תארוהש פ"למ וריבסהל ל"נ
 היל bm ep* ב"בל ם"בשרה b" ןכו היתשל
 תבשל p^ י"שרו 'ג שש ע'ייע אחשמד השיש
 ןילות רמוא א'רד ג'סבו [ךומסב y B" .א"מק
 ה"כו ס"שב ה"כ] privo אל אבר רמא Ce) תבש)
 ע"פדב לבא קרה 'עבור"פדב ה'כו ב"ה ר"ל ו"ו י"כב
 ה'כו ליעל [yy ארדוא שניא [קי רז י ל ןאכ
 י"כ «pem s י"שרבו 'מ י"כב ה"כו 'יגה רקיע

"yתבש 'פדבו 'ט הרעה :ו'מו : ז'כק תבש ס'ד  
 [הרעהב ארדוא ע"ייע ס"טו ארדוא s^ ו"ו י"כב ןכו
 ס"שב לבא ש"ארבו ף"ירב ה"כו] אשישאד אמופב
 Pb" יתא sob" [bn ב"בב «n אשישד "יא
 ןובותי םא םרב 'גרת םיבנע ישישא יבהאו ,הטיחס
 רמאו ילתשיאד רבגל ןמד ןוהיו ןוהל קיבתשי

nobתואחסונכ אלו ה"עב סרג הפי ב"א) .הירמחב  
 .(הירבח ב הלמ רמאו בותכ םהב רשא ןריד
 Cx : הלמל שי תוארוה ne^ ^« עדו ה"יחא]
 ;חפטו חפצ jb תיחיפצ ומכ רזגנו pz תיחיפצ

p»ןמ  psלעיפבו  p»ןכ תומשפתה ןינעמ  
 הצוברו הטושפש המ המעטש שא ע"למ השישא
 non :ט'כד ב"פי 'וריב ןכו םחל nbn הליאשהבו
 (יג .שישא ע"ייע 'גרתב ןכו השישאו תרסמה
 ^K) םשב ןכ 'יא ד"פ ר"מבו) לאומש לש ושוריפל
 ןילוח ןיבהל לכונ mm .יתבתכ רשאכ פ"ל ןינעמ
 תושיש אב ינוכמס םויה DN .א'כ 'ציב :ד'כק

 .[ןיי תופוכב ינוצמאו ינוקיזחה 'מולכ

.Linsen (auf den Gesieht) j^ (פ"למ CUN 

 'שלמ וא  "pbשע*  'b3 (Hirseרדונה
 (ג"פס םירדנ אתפסותו :ג'נ 'ירדנ) לשובמה ןמ

yb יסוי 'ר םישישאב רופא םישדעה ןמ רדונה 
nop» םוקנ ונרמליבו .םישדעב רתומ םישישאה ןמ 

 רדונה ר"ת 09 'וחנתב)  jbםישישאב רתומ םישדעה
 ןישדע  qn,ןתיירבמ ןתוא הנשמו ןקחוש אוהש אלא

 "ירדנ 'וריב ה"יחא]  Yoלזא אפי 'ר .ט'ד ו"טלה
ppp ןיח פול ט ימוק קיפאו coy ר ינגל' 

 שכדב ןלבגמו ןניחמו  mesןיליא ל"א
 עמשנ ירה כ'ע םימכח ורמאש ןישישא ןוניא

y'"y ןינוחט םישרע רמולכ םיחפולט םישישאש 
 זמר 'ירבד 'קליב יתאצמ ןכו חפלט  mnn'קליו

 תושישא ה כ ו ד מ ב וכד וא צ'רת זמר ג"כ 'ילהת
 ירפסבו חלשב אתליכמב 538( תוגוע ותוא ושעו

 ןכו 'יל ךתלעהב  ^bאצומו (ו"טש זמר םש 'קליב
 תרחא הרוקנכ וא םישדע המעטש פ"למ הלמה ינא

  (mב"א)  yy.(יסיסעו יסיפח

 רשואמה UM ג"פ 'כופ 'ורי .םדוקה ע"ייע בתכב

 אוהש רושאת ו"ט פ'ר v3 .'כו היוללה ןלוכבש
 צ"פסלקו ה"כפ םשו (.'ב ןסקפ ע"ייע) ןלוכמ רשואמ

 .[אבה ע"ייע םשה ונממו .םהבש םירשואמה

 ג"פ 'כוס (das Preisen, der Preis)" רושיא *
 רמאנ חבש לש תונושל הושעב ,ר"נד

 'וריב .ה"כו ןוגינב חוצינב רושיאב םיליהת רפס
 "יא p"4 ייחספב 5333 לבא ,ב'עד א"פ 'לינמ
 אוה ךדוה אוה ךרושיא םרכ 'פ ר"שהש ,ירשאב
 םדוקה שרושמ טשפומה DU אוהו .'כו ךדובכ

me 

 לע p! GN^ שרושמ לעפַא ןינב אוהו) רשיא *
 Glück zu! Heil הכרבו םולש תניתנ ךרד
"y (uf!ה"לד ר'פ  תיעיבש : vb neהמ  

 רמול רופא ט"לה pen .רשיא ןמולשב ןילאוש
 --:ד"מד ד"פ ז"ע v^ ה"כו ,רשייא תיעיבש ישרוחל
 mum .רשיא ול ןורמא :ד"סד א"פ "ינעת 'ורי
 ןושלמ רזגנ יכ Bn ונינעל בורק יכ ל"י רבדה

vsךחכ ושיי :םולשה תכוב (וש לעפמ  
 :ב"כק QMD תומבי B"  תבש (איירפא ע"ייע)
 ,ר"יפס תומבי אתפסות :ד"י ב"ב :ט"צ 'וחנמ
 m4 ,ו"ט  תותירכ י"שר ,כ"פ ר"'מש ה"פ נ"רדבא
 ר"כיא ד"נפ ר'ב ךל יח ר שיי ןכו .םלועב אוה
 = ,יז 'פל a 'תסא nn 3^b" לאומש 'דמ :ם'ד
 ,ךליח רשתיי ותרומת 'ב 5 "ירבד 'א י"רתבו
 :ג"ס .ג'נ תבש :ב"מ 'כרב "יא ר שי י רוציקבו
 תועובש D 'דהנס .א"נ מ"ב :ג'נ 'יחפפ :ב"ל 'וריע

imb mלוח " ir^זמר תומש 'קליבו) :ו"ע :ה"ע  
 הפי w^ :ד"כרדו :ב"כרד ידמב p" 'ייעו ג"צש
 קזח תי וא qom ךחכ רשואי וא ומעטו ,(ךחכ

 OUR ע"ייעו qom ךחכ םייקתנו

Flaches, Aus- רע 'שלמ' Cx) שישא == DUN 

Kuchen, Fladen הליאשהב הזמו 8 

^p y)סואיניזיגל היעשי  s/nפ"למ +'כ (ו"מקת  
 ('ג שש ע"ייע Trinkgefáss וב תותשל ילכ +
 אלש שדקהו ינש רשעמב אלו'מגב העש לכ קופב
 Db (3,U5 'ירבד) ינע םחל ר"ת 6ו'ל 'יחספ) ודסנ

 השישא יאהד עמשמ יאמ ['כו] השישאלו טולחל
 "& לבא b^ "חספב] א וה אתובישחד 'נשיל
 קלחיו (ט": ," יב יאומש) ביתכד [פ"או 'ב י"כב

 | mew דעו שיאמל לארשי ןומה לכל oyn לכל

| 
 תחא השישאו דחא רפשאו תחא םחל תלח שיאל
 הפיאב הששמ תחא השישא רפב הששמ רחא רפשא
 לאומשד אנילפו ל ו ד ג ם ח ל ו הלודג הנמ 'מולכ
 ומאד [אוה ס"טו דחוימ ךוע ןאכ M" ע'פדנ]

"E c — oU 



. 
' 

G5אמט אל והער תשא תאו  (nnn pm?אלש  
 ה"כ] ברקי sb הדנ השא לאו ורבח תונמואל דרי
 m^ .ס"שבו .ברק m^ ע'פדשבו ,ר"פדב ןוכנ לע
 הנהנ אלש np] 'יא ח'נש זמר 'קזחי 'קליבו בריק
 &jp] 'עב [^b תונמוא 'עבו .הקדצ לש | הפוקמ
 אלש ove) יילהת) הער והערל השע אל ונרמא
 תשא Dy תנחוט רבח תשא 2n תונמואל דרי

Dyתטיחשד ג'רב האמט איהש ןמזב ץראה  pow 
 ט"פר 'מורת 'וריו me תורהט 'תפסותבו] €«

 Dy תנחוט m'y לש ותשא אחפונה 'יא oy ו"מד

 B^ .[ד"מ v5 'ורהטל ש'ר 'ייעו 'כו רבח תשא
penרבח תשאל  jnהרהטב ןילוח לכוא הז רבחו  

 יגיגח) ןנתדכ wan לצא איה האמט y^ תרהטו אוה
 סרדמ wy ona (:2'ל הדג היל ןילוח חיי

 תשאל ןוחטל וריתה הדנ ה'ע תשא cs ןישוריפל
 התדנ ימיב המצע לש חמקב תעגונ הניאש רבחה
 הארנכ ח"ו שריפ ןכ ה"יחא] .רבח חמקב כ"שכו
 תשא .ה"ד : א"ס 'יטיג 'פסותמו :'ו 'ילוח 'פסותמ
 ליכא הישידמ son .[ךרע ךהב ב"שלפהב יייעו
 יאנש ושידמ לכוא רושה p^ ,(.ב'ס !יטיג וםש יילוח)
 ה"יחא] .ושידב רוש menn אל ('ד .ה'כ יירבד)
 p" שיא DUNS חא תשא ןינעב םינידו םינויצ
 ,ו"כד py" 'יבוריע 'ורי .ךרע ךהב קחצי דחפב

 ]21 לגרל הלוע nmn הנוי תשא

 ושוריפו >> פ'למ ילוא 13 1 + גז 9 תשֶא
das Nüchtliche, in der Nacht ₪62 = 

p'53 Cebendeקימ) ןיקשמד  C?תושאה תא ןידצ  
 וכרדכ ןליאה הדשבו ןבלה הדשב ןירבכעה תאו
 m" .ע"פדשלו ןוכנ לע ר"פרב ה"כ] .תיעיבשב
 םילככו .[תיעיבשבו ד ע ומ ב ל"צ זאו תיעיבשבו
 .הרוהט תושאה תדוצמ (ג'מ א'כפ) דבוכב עגונה 'פב

"bןיקשמד 'מגב  GU p»א 'מ י"כבו םשו] " 
 ' ם'במרה 'יפב י"שרב ה"כו תושיא 'יג םעפ לכב

v33 m» vumזמר ח"נ יילהת 'קליבו .א"נפ  
 ז"טד ט"דסל ym 'יפבו bw 'ילכב ה"כו ו"עשת
 i ואיבה ןכו תושא wm סרג ק"מב לבא
 הירב mmm בר רמא תושא יאמ [אתושאו 'גרתמ

 יקליב .ןוכנ ה"כו] הארק יאמ < . םינוע הל ןיא
 ם"ד ,י"שר י"כבו '5 "53 mx» im at םש
 ךלהי סמת לולבש ומכ sp] 'יא 'פדבו :'ח םש
 לולבשו )5 n^ "onn שמש וזח לב תשא לפנ
 םילפונ ןיריר ךלוהו וקיתרנמ אצישכש ץרש אוה
 תמשנתהו )5 יא" 'רקיו ילקנוא) יגרת .סמו סמנו ונמיה
 pw 'קליבו א"נפר 23 ה"נכו ה'יחא] .אתושאו
 אצמיל ויליס ייליכ ןידכ 'גו םמת לו ל ב ש ומכ
 תושיא כ האוצב החמנ אוהש הזה לושלשכ

 DÜN — ששא 
fest, stark werden קזחמו רסימ o! yb) UON Am 

(gründen0 ט"עפ ר"בב Cשי ושע רמאיו  

 ויהש יפל ובייא Ca רמא m) יגיל vum בר יל
 ה"כ] ןאכ ודיב וששאתנ ןכיה ודיב תוקפקופמ

 DN ע"יע ז"פס ר"בבו םש ר"בב ה"בו ר"פדב

 ךל ושא qo יהי [ל"אד ןמ] j3] פ'טב ע"פדשבו -
 אלא טגה םויק ןיא e ך'א (םש יישארב) |

 וימ ייעשי) ביתכדכ וקזחתנו ומייקתנ ייפ ,וימתוחב
 ש"מו שא ע"יע] וששאתהו (ns ורכז (ה

 .[םש

MON *שָשַע  Ae ymןינעל בורקו 060א  
(Finsterniss jLieב"פ ה"ר 6  

 וילע ןידיעמ ןיא םימבו ששאב הארנ m1 ה"לה
 סנכנו הז ןנעמ אצוי ותוא האר אב רב אייח ר'א
 py ע"ל איהש 53 .וילע ןידיעמ רחא ןנע ךותל
 אתיירבה ישורפל 3'3 nw יתעדו םיבע תכשחו
 ןידעמ ps ששאב הארנ ןנירמאש המד יתאק |

 תאצוי nbn הארנ לבא muy תכשחב אקווד
 "יא ,ד"כ ה"ר ילבבבו ,ןידיעמ ריפש ןנעל ןנעמ
 ps םיבעב הוניאר תי ש ש עב הוניאר 33
 /3 שרוחה שודק 'כלה ם"במרה 'ייעו) וילע ןידיעמ

enתיששע תלמש וער וילע דיגיו  w»שממ  
 תיששע 'עב וניברו iy הגינע (תיברע תביתככ
 תארוה cp ודרצמו ילבב ה"ו לש wb איבה
 ^n 'וריל se י"שריפ ןכו .תיכוכז לש רנ הלמה
 הבר .הליחמ שקבא Rl" ז"עלב (candela) .ה"לידנק
 ,םהיתובקעב יתכלה אל c םילודגה תורואממ
 !NUN ףוס 'מוחנתב בותכש הממ ןכ ושריפש :ל'נו
 אתיששע ןידהכ . . תחקלתמ שאו שורדל (קיד)
 .ןוהיוגמ קילד ארונו אדחכ אברעתמ אחשמו .אימד

 w^ ב"יפ ר'בדמבו ונדמלי םשב תיששע 'עב ה"כו |

 אהשמו wor א ליד קד א תי ש א ש אדהכ
 רקיעו .אלידנקד אתשא :אראו ףוס 'קליבו 'כו <

 לש רנ b 4-%* p/b" אוחו אתישאש אחסונה
 'עב וניבר .איבה אלידנקד ,אתישש ןויצו .תיכוכז
 .ש"ע תולכ םויב יהיו אתקיספה םשב א תי ש ש

Fladen, eigentl Aus- ששֶא = ) UON דג 

  "n (gebreitetesתיחיפצכ ומעטו

 שבדב ןשישאכ הימעט )5 vno תומש) שבדב
 ןייששכ Du ה"עבו שבדב jew רחא 'גרתבו
 הרזגנש ששא 'עב mmy ונכ ה"יחא] ,(שבדב

 שאש — QUÀ ms איהו o4 ys הלמה
 םע הפי הלועו qwe טשפתנש רבד לכ המעטו

 .[ןיישש ע"ייע וניבר 'סריג

DÜNדרפנמ תוכימס אוהו) : GNןה ולא 'פב  
 ירהגס תותימ 'ב בייחתנש ימ 'מגב ןיפרשנה



"bןיכרי אתשא : ח"כד . "vטוס ' m'bג"ע 357  
 ןמ n T'v ט'יד א'פ 'דהנס 'ורי .אתשיא אתמא
 ד"ע ח"פד T5 "ipn "v ץובקהו — .אתשיא

rarosס"לב ה'כו  rnsיטוס 'ורי — םישש ייפ  
 ןוכנ לע הכו sors ל"צ רסית תישא : כ'ד ה"פ

 .ושע השש b" 'מאטיז 'דב

NDUN פ'שלכו ND'ÓN D'UN NDUN 
^D (Mauer לתוכ "b sIvPN םיברהו 

 יפדב לבא םינשי 'יפופדבו "23 ה"כ [nns .לתוכ
 )123( האורה 'פ תוכרב תכפסמיי ל"זב w^ 'שמא
 יח"כ '533 «na "לתוכ b^ לפנד אתישא יאזח
 אקרפתיא .ד"נ םשו ,ןרחשמד mma אָתְיַשֶאל יהנזח
 :'כ "ינעת ,אתישא לפנ : ה"כ 'וריע .אתישא היל
 לכו םשו .אעדרהנב יאוהד העועו אתישא איהה
 םושמ :'כ ק"ב .'כו אתַעיער תווהד אתְישא
 ב"ב ,אתישא קרפ ,ו"פ מ"ב ,אתיישאד אתירורחש
 אנא ךתישא ערתימ :'ו םשו ,יאתישא ערתיל .'ו

cciהיל תעומ .'ז םשו ,יאתישא היל ערתימ  
 .ט"נ ב"בב ןכו ש"ע םימעפ הברה םשו יאתושא

y"גותב ץובקהו ." תש ' "yu"ה'כ  ;N^ 
 DWW/N א"י ,ד"כ בויא 8^ ,'ד 'כיא ,'ט ,'ב ש"הש
 (ז ore ייעשי) ריק הקיתעה 'טישפהו ,שא ע"ייע
 ןכו שא «v שוא Ty תארוהל הבורקו אָתָיִשא

 | .[ןישואל ה'ד .'נ ק"בל י"שריפ

Siegelbewahrer) NIBN'DUNםשהמ  ^bע"לבו םתס  
 (verschliessénלכד 3/43  

 - .אמלעב אמיתשא רובס ארקיעמ (א'מ D ןימלצה
^eרמוש  omnה"יחא] .ךלמ לש  py»י"שריפ הז  

movוחלשמה םתוח אשונה  .»yונלש ^«  
 הלמה ינא רזוגו הבוט רתוי וניבר 'יגו אמייתשיא
 ע"לב םתח ומכ המעטש םתס וא םתש שושמ
 . תאמישא תוכופה תויתואב אוהש ל"ר ילואו 'רוסו

endenםתוח תעבט י"לב ]. 

(dieses Jahr, heuer) NTPUN ₪5.ש"עמד 'ורי  

vo)ךדיד הוה דקתשיא (: היד חיה  
 ה"יחא] .(תאז הנש התש הדה 'יפ ידיד אדתשיא
 אוה אתשה ןכו אד ןמו אתש noon תבכרומ הלמ

 ,[אתעש אה ומכ

EUBÜN *של ל 5 עילכ)  dürr, 
trocken werdenמ"ב  MPףודתשא  

 םשו .ירעש ?T ימנ ףודתשאו אגאבד הבוו

 ףדּתְשא * - תשא

 | יוניכה הזו

 ברח השענ ע"לב 'יפ ופרתשמ ,ופדתשנ ,ופדתשיא |

 jam תפירש b^ ,מ"לב ןופרש רזגנ ונממו שביו
 י"שרו ,ירח ינב ףודתשיא :ה'צ םשו .ה'צ 'בותכ

 .ףרש שרושמ לעפתא אוהו .ולקלקתנ 'יפ

 חכש

 תרזח איהש cy שמש תוארל תקפסמ הניאש וז
 םישוריפה ינשו 'כו התניזש שיא תשאכ רפעל
 בתכ ןכו .ש"ע םש 'ילהתל י"שרב כ"ג ואצמנ ולא
 qom סמת ן"וצ מי ל ןירוקש לולבש ,ק"מב
 ונממ תולפונ תוריר emus yu אצוישכ 'מולכ
 !p^ וניבר 'יפכ שממ הזו "תמו nb אוהש דע
 י"שר י"כב mi א"צמיל w^ 'ילהתבו ן'וצמיל
 y" א"גמיל w^ 'פדבו) טמוח ^n^ w 'גינחל

DU D'73^7 'פסותב ה"כו (.ז"ט  wwצ"לב  
Schnecke — 1111806, limaconק"מל י"שר י"כבו  

 אוהו י"לוכוכ ןקתל לינו e) פ"ד יילובוב ייא
 ,Sehnecke im Gehüuse 8 60 ף ו 8 צ"ל

 %0/04%, 69206, : הלא ןה לולבשל םינוי תומשו
 אצמיליוליסייליכ ןהש ילצא קפס ןיאוגפשש%
 ז"עלב א"פלט יילהתב י"שריפ תשאו .ר"ב לש

QOlaulwarf, talpa)תמשנת איהו םיניע הל ןיאש  
 'קנוא ןכ ann תמאבו ,כ'ע אתושא ןנימגרתמד
 תמשנת «CP P קיתעה 'א י"רת לבא םש 'קיול
 ילואו Fledermaus 076 י"ל ד"פל אוהו אי תו א
 לש ומוגרת ןכו אתושא Gems תחת ל"צו ס"מ
 א"פלט תמשנת 'רקיול י"שריפ ןכו ,םילהתב תשא
 ןיאש mmu ה"ד י" כ ב ק"מל ושוריפמ הארנ ןכו
 5/3 שש 57 וניפות!ןיווק ש םיניע הל
 חיכוהל שי ןכו Maulwurf, taupe צ"ל איהש
 וז תושיא נ"ע פ'ד ד"לה א"פ ק"מ 'וריה שוריפמ
 ס"לבו = JE ^y 'שלב איהו ,אד ללוח
 ארקנ םיברע יפבו ףרּואוליומ ץרשל יוניכ אדלּוח

"b Less! julרבכע  qvןאקיאזארעיה טראכאב)  

3n75 ארקנ 2( (ךליאו ח"לתד m e'b3יפכו  
 ו"טסיראןכו רוערבכע «(b 2» Qo" רוכ wb םעה
 UN" ץושש ונל רפי (יב snos nens תודלות)

 תונטק ךכ לכ יכ םיניע הל ps טעמכ וב ונרבד
 הירב רמאמה רועיש הזו qms v3 אלש דע ןה
 תקפפמט ונא ר'ב יפל וא ,םיניע הל ןיאש
 שמש תוארל bus ps 'מולכ ,שמש תוארל
 הית ץראוש ףסוי ברו ND דע תוהכ ויניעש

epoאצמו שרדו רקחו תוחוקפ םיניעב טיבהש  

 .ללכ םיניע וז הירבל ןיאש ל"זח ירבד םינכש
 וא ללכ םיניע הז ץרשל ןיא םא היהש המ היהיו
 תלמ רוזגל שי ןוכנ לע תוהכו תונטק םיניע ול שי
 ימ המעטש (תפסונ 'או) ה ת ש פ"למ אתושא
 הליל תכשהביהודמועש
 ק"ודו הזלה ץרשה סוחייל דואמל דע האיו האנ

y^"ש"מו תאוב ). 

 sechs השש ייפ אָקְשָא ס"לכו NDU^N .אָּתְשֶא *
 | 'דהנס 'ורי (תפסונ ף'לאו ,אתיש ע"יע



 ר"תמע 'ייע 'גרתב הברהו ,והינ אבאמ אנתימד
 .ל"ירהמל

₪6 wer- 9" = ע"לבו job (שרשמ jBnON"* 
  (den, sich müstenר"בב  n'25הוה דכ

 &bt .אוהו יתאו ןמתשאו ליז ל"או אפוע דייצ
 (ob ע"לב ה"כו ,ךמצע ןמשח b^ יתאו ןמתשמו

TpEUNהנש אָיְדְקַתְשָא ,יִדְקַּתָשֶא ס"לב ^0(  
 אתש ןמ רצקתנ voriges Jahr הרבעה

qmתורפוש ג"יפ 'ילקשב (ם'ימה תעלבהב אמדק  
cn Gra ve)הנשל לקוש דקתשא דקש אלש  

 [ןיטיח] ושענ דקתשא 2 ייתספד ג"רבו .האבה
^b meא תימ דק א ת ש 'מולכ הרבעש הנש  

 .וניבר םשב ה'מ vb ב"בל ט"יות p^ ןבו ה"יחא]
 לכ לש דקתשא המ ינפמ :ח" 2333 ה'נכו
 אל b^ דקתשא .'ה 'ציב ,'כו הקל ולכ םלוע
 'וריו ג'ע ו'טד ib ב"ב 'וריו נ"מ v5 ב'ב 558

Yet Yo "isר"תור ,דקתשא לשמ ןשי ג'ע  n'e* 
 דמלנ אלהו ה"פק זמר ג"כ 'ב לאומש 'קליב אבוהו
 y"y :ה"נד ד'פ ש"עמ v" ,דקתשא לשמ
 MB pn 'א י"רתב דקתשא לבא -- .אדתשיא

 . י[אמדק א ת ע ש תובית יתשמ רצקתנ א'כ

TION *רותשע  pr. Aschtor)ירוכיב 'ורי (א. ' 

TD W'bרותשא רב :ןימינב א'ער . 
 ימלשוריה אובמב ף'זרהמו) רותשע רב ןימינב םשו
 ,ישילשה רודב יחו (רותשע קר :'עו :ט"ס דצ איבה

CN. pe) NIPDUÜNיורי והואיצוהש ימ 'פד 253  
DD ^p (yb ai |רב הדוהי בר םדא  

 ס"ד לעבו 'מ י"כב «a wo^ ה"יחא] .אתיתשא
agn cwאתתשיא 'יא 'דבו וניבר לע זמר אל  

 .[אתותשיא פ"א י"כבו אתיתשיא ש"דבו

DNתֶא)  (Accusativprtkl. mit Makefירפס שירב  

 ירפסב כ"ג ה"כ] תאז יד ביל b" אשנ ישרפ)

 ימי תאלמ םויב ריזנה תרות [תאזו 'יא ארקמבו
 ןיאיבמ םירחא [יכו] ^G יבדמכ ותא איבי ורזנ

 השלשמ תחא וז ומצע תא איבמ אוה אלהו ותוא
cnsה"כו] 'כו .הרותב שרוד לעמשי יבר היהש  

 זמר בשיו «p' ד"פ) m'eb ר"בב  .[י"פ ר"בדמב
 םכשב םהיבא ןאצ תא תוערל vns וכליו (א"מק
 וכלה sbw דמלמ וילע mpi תא G^ r5 ישאוב
 םהיגונעתל 'מולכ ה"יחא] .ןמצע אלא תוערל
 אלש רמלמ תא לע דוקנ המל ג"פ ר"מב תנוכ הזו
 .[תותפתהלו תותשל לוכאל אלא תוערל וכלה
 ידימלת תוברל 055 3« ארית ךיהלא 'ה תא
 'ורוכב 4( 'ישודיק : א"מ ק"ב :ב"כ 'יחספ) םימכח

42 

= Fro * 
weggehen, sich zurück- ca ע'למ "eh . 3 

ziehenיכו 'גרת  qwםיכלמ) ול  

"weאוה ד'פלו ,ףידתשא אפדתשא וא 000^  
 ךלהו רוחא גושנ ומעט ע"לב ףדש שרושמ לעפתא =

 ל"ירו (ap לעפמ גיש שופל שי ןכו ,וכרדל
 יתש 'יפב כ'חמב העט :ז"נת x" ולש ת"'מעב

 now םיכוע cw לש תולמ

NE»רּודתְשֶא  (Empórung, Kriegsrüstung)לעפמ  

 (דרמ 'יפ 5*:2 .ע"לבו ש"ע .רדש

- 

 ,(עשפ 'יפ הוגב ןידבע רודתשאו (טיי ,ויט יי ארזעב

mns](ל'זרב לרש ומכ) רדש שרוש 'ירופו ע'לב  
 םשה הליאשהבו ,המחלמל טרפבו ומצע זרז ומעט

 ,הדירמ b^ אָתּונְרֶדִּתֶשַמ ס"לב

Gerwirrt, verdutzt sein) DIMPUNתטיחשד ק"פב  
pom(.א"כ יילוח) ףרועה ןמ טחושה 'מגב  

 ,אדח העשכ םמותשא pow דמוע nnb יכו ל"א <
 רמול הצורו 05 י'3 לאינדב קוספ spi ב"א)
 2/5 ירבד ה"יחא] .(הנעי המ בשחמ mm קתשש
 ג"פרל סחוימה b) cw^ "ילוחל .י"שרמ וחקלנ
 b'3 'יעשיל ג"סרו ,םלענו קתש כ"ג בתכ 'אינרל
 תיברע תלמב םמותשא 0 קיתעה 'ה ,ג"סו .ז"ט

"btילוחב ןינעה ןכו .הלהבו ןוממש ןושל " 
 םמושמו הנושמ רבד b^ רמאק א מו ת ש א :ד"פ
 p^ ןושירווטשא םש pj לע זעול י"שרו רמאק

betáubend, verdutzend,ןכו  

 'ומש י"שר (Oy ב י'א יישאיב  והת י"שר זעול
 יילהת ;ב"ל ,ג"כ 'ימרי n'à; ח"כ "ירבה דק ה

 "יש

etourdissant Y/b3 | 

rnbהמוהמ ןושל , ; ועלו "פז" ,'א "דבועבו  
 תוטש AS ו ת זעול ןכו זילב ןושידרוטשא ןוממשו

 ןידרותשיא םמושמ י"שריפ 4^ 'ינעתבו ab 'מויב

 רכזוה לאינדמ PIDE! .betüubt, éstourdi = ?"עלב
 . myתבשב  g's'ג ק"מ .ט"ל 'שודיק ..ר"מ 'כוס :

 .[םמש ירבעה שרושמ לעפתא אוהו --

Fluss in Karmanien, Sethis s.) תיִטּתַשֶא Y 

(Mela 3, 8ביתי הוה בר .ה"צ 'ילוח  
NTSSRרבעמ םוקמ לע י"שריפ הפיו תיטתשיאד  

 Psy n וכזוה רהנה םשו cnin ותוא לש
 Yes 'ב pon 'ה ךרכ טרעננאמ

"Jw *סמ יִתֶש)  (er trank,סורגיו 'פ ר"כיא  : 
 תיבחמ nne "p .יתשיא םיטפ אדחמ /

 .סטפ yvy 740% י"לב סטיפ b" דחא

PTISDOS *ןמ וא ,עדי שרושמ לעפתשא ןינב)  
ownעַרתָשֶא ס"לב ןכו .ַעָדּומ  

im moz erkennenהוחאד .היניעדומתשא  

4 



^s 35דוע  b ^anכוורואל ו תו א ירח א ' '. 
pmל"צו אוה  ^b45 'רואל ותואי רחא  

 ויבר תנווכ יכ בו ןויע ons ל"נ ד'עפלו
 Zeichen תוא ןושלמ ותואי תלמ ראבל ל"נה א"פב

omהיאר איבה הז לעו ,רואמה םשווב ש"מ  
 אוהש וניבר רבסו ספטינ : תואנ קיתעהש םוגרתהמ
 TN?! .Geprige, Form םומא = סופט 'שלמ
 ם"שרהמה 'יפב יתאצמ ךורעה לעב תנוכב ישוריפל
 סלקנוא 'גרת םכל תואנ bm: םש תוכרב 75
 הלפת לש סופט ןנתדכ ם ו פ ד ן וש ל poo פפטנ
 םכתדמכ םכתואת לככ םכנוצרלו םכדגנל ךלנ 'ולכ
 סופדה תדימכ sem סופדב ןישועש הרוצ ךרדכ ןווכב
 תועבצאה תרוצכ לצ דיה רואב השוע ימנ אכהו
 תואנ ןיכה ס"שרהמה םג יכ הזמ עמשנ .ל"כע

unmושוריפ ףוסמו ,ךורעה לעב 'יפכ ספטינ : 
 גהנמה לע ןויכ לילעב הארנ 'וכו השוע ימנ אכהו
 טוקלי y) nbn תעשב םינרפצב לכתסהל
 (להקיו 'פו "ישארב 'פ רהוזבו ג'כשת יילהת

amemח"וא רוטב אבוה הזה  ^bח"צרו ו'צר , 
 ןילכתסמ כ'עו ש"מו ion י"ב ןרמ cw בתכו
 בתכ יכדרמה םגו ש"ארה םש כ"כ 'וכו םינרפיצב
 ונאש המו ל'זו םינואגה תבושת םשב 'מו* יכסמב
 יונש רובדה הז 'וכו םינרפצב לכתסהל םיגהונ
 דע רואה לע pius ןיאש 'וריו ילבב דומלתב
 בותכ הזב אצויכו יוכו 'וכו 'יפ והואל ותואיש
 ךכ דוע «3n יאנורטנ 'ר םשב טקלה ילבישב
 YT ךותל ויתועבצא םינכמ הלחת גהנמה אוה
 הזלו b'sy 'וכו ןטשופ כ'חאו ןהיתחת ךישחמו
 השוע ימנ אכהו בתכש המב ס"שרהמה D2 ןויכ
 ז"ואב דוע 'ייעו .תועבצאה mmus לצ דיה רואב
 רבדה בורק התעמו .ג'צ o" תבש 'צומ 'כלה

mbםג יכ  wl)ותואי ושוריפב ןויכ  rnb 
 גהנמה לע רואמה םש ורב האנה םהל אהיש
 ונייה םשורב האנה םהל אהיש ימולכ הזה ןשיה
 .ק"ודו .הלדבה לש רואמה y" תועבצא nan רויצ
 ספמ שרשה יכ אוה קחוד 'גותהמ היארה לבא
 אוהו רבדב הצרתנ ונינעו ל"זרדב סייפ ומכ ס"לב
 'ב ייכלמל י"שריפ ןכו תואנ מ"ל לש םעט שממ
 ?pns" ךרעב הלמה םוקמ רקיעו .ש"ע b" ,ב"י

 .[המואמ ןאכ שיגרה sow אלפו .םש ב"ר
den Ort Vaheb (Num. 21, 14) agad.) 2077] DN 

  NID (gedeutet'כו ויה םיערוצמ ינש 3143

 'קליב אבוה ,ד'נ 'וכרב) האורהד  npnד'פשת
 הרות ודמלל 'מגב 'ישוריקד ק'פבו .(תותליאשבו

 'קליו :'ל 'דיק) דחא ןינעב  npnאייח 'ר רמא (םש
"bM [nbn קליו 'ןדיקב] ןנ ח וי ר & אבא רב' 

 ודימלתו ברה ונבו בא  pppדחא רעשב הרותב

 תֶא - ns | לש

 'שורי ותרות תאו qs ,(ןויצה sen ע"פדבו :'ו
 ז"לה ט"פ 'כרב 1 לקי אל ךמסד 'מגב האורה 'פב
 לבא ג"ע כ"ד ה"פ 'טופ יוריב ה"כו ה"יחא] .(;ר"יד
 לש שרד ןכו 'וריב 'יל n'n תוברל ילבב לש שרד

vםיִתֶא ץובקהו .-- ילבבב 'יל ותרות תאו ותוא  
 ב"כפ א"פ ר"בו ,םשו םש 'טוסו 'וכרב 'ורי םימגו
 םשו : ב"כ 'יחספב הרותבש םיתֶא לכ .ףוסב ג"נפו
 ןיתא לכ שרוד היהש א'עס ב"  'גינח .ןמסנ
 ןהב שרוד היה המ ץראה תאו םימשה תא הרותבש
 תוברל :ץוית םש 'וכרב vm 'כו ולא ל"א
 תקתעה ביתנ vb ריאה שרדה הזוםהיאבנצ
 הזו ₪ סחיה תלמב ng םג קיתעהש סליקע

wapaתובקעב ךלהש  p?תמאנו  ^Wוריב ' 
 «n pn" ^ םשב יסוי 'ר .ט"נד א'פ 'ישודיק
 סומינאריעה כ"ג םיכסמ הזלו .ע"ר ינפל רגה סליקע
 ובר אביקעש םירמוא וטילחהב ד"י ,'ג ' ייעשיל
 410088 (quem — magistrum היה רגה סליקע לש

|) 1186 proselyti autumant. 

schün, angenehm sein, DN? NJ מ"למ) תא 

  (Genuss habenאמוז ןב 'פב תובאב

 לכ אה ףלח אגתב שמתשידו Cro vb תובא)
 ה"יחא] .םלועה ןמ וייח לטונ הרות ירבדמ תואינה
 Ye? "3i יפל שמתשידו וניבר כ"ג סרג גת 'עב
 לבא ה"מ ,ד'פו ג"ימ א"פ תובאב תוינשמב ה"כו
 ה"כו שמתשאדו א"פ תובאב 'יא ימג לש 'נשמב
 «Ow D שמתשיאדו ד"פ 'ובאבו :ח"כ 'ליגמב
 לבא 'כו הנ הגה לכ תדמל אה an^ תוינשמבו
 ןעיוו 'פד .א"סד) תובא po צ"בשר לש שוריפמ
 ןויצל ןושאר דוע 'ייעו וניברכ pur הארנ (ג'כרת
 ןיתואינ ps 6272 הריכ יפב תבשבו .[א"פ תובאל
 6א'  תוכרבב ח"פבו .ןכומה ןמ וניאש יפל ונממ

psורואל ותואיש דע רנה לע ןיכרבמ . moz 
 ו"ו "52 ןוכנל ה"כ] 679 הציבד אמ ק קר פ

 םויב וב ןיתואנש לכ ללכה הז [רפח ע"פדשבו ,ר"פדבו
 ןירדהרפ תכשלד 'מגב ןהב ןיתואנ םישנהש .בוט
 ותואי א'פ .האנה ןושל p CC^ אמויד ק"פב
 'גרתש רואמה ם ש ו ר ב האנה םהל אהיש ווואל
 ע"ייע ה"יחא] ספטינ 0"ט יד"ל ישארב תואנ תאזב
 וספטיאו] 66 ב" בימ) םינהכה ותאיו .['ב ספט

 ל"צ] (סומא) אוה סופטו הפיפט ןושל [אינהכ
 ןיבוריע ישוריו ry ב"יר m תוכרב) ילשורי .[םומא

 ותועי רמא לאומשו ,ותואי רמא 23 (: ג'כד היפר
 רמאד ןאמו םכל תואנ תאזב TN ותואי רמאד ןאמ
 ,(ר יג .ייעש) 433 «a תא תועל תעדל ותועי
 ו"ו י"כבו ,ב"ה "33 'יא ם ש ו ר ב "יג ה"יחא]

 י"כבו .םיסופדה לכב ומכ םשרב ל"צו םשיב 'יא

» * & t 

 " and ae Abus i oerג
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lung, wonach der 1. mit dem letzten, 

der 2. mit dem vorletzten Buchstaben verbunden 

  ^b Girdםע 'א רבחתיש ךרדב תויתואה תבכרה
 'ב ,'ת  cpץ"ה קיד ,ר'ג .ש"ב ,ת"א הז ןיעכ 'ש

 ^ yt sן"ט ,ם"ח ^ nהל שרד .ר'ק תבשב ,ל"כ
 לעב  mwבעת יתוא ש"ב ת"א .תודחוימ תולמב

 ?ול הואתא  wsוילע לוחי ימש קשח אל יב ?
 ת"א םיקידצ תדמ לבא םיעשר תדמ ןאכ דע 'כו

 ר"ג שוב התא ש"ב ^ pרוג ןכ השוע התא םא
 קודב (« Cןכש ג'יפ ר"ברמב .ש"ע  'pתפלחתמ

 ,ש"ב ת"אב 'דב " DUו"כ 3 יימר) ךשש ח"יפ
 ךשש 'גרת ןכו י"שריפ ןכו לבב ש"ב ת"אב א'מ

  35 151,535יא'נ ^( ימק  C8םידשכ ש"ב ת"א 'יגב
 'דהנסב 3? ביכרה ןכו .יאדסב 'גרת ןכו י"שריפכ

cv» ^m לאינד) ןיסרפו לקת אנמ אנמ תובית .ב"כ 
nb pb ביתכיא :םש רמאש ש"ב ת'א 'מיגב 

 זמר 'אינד 'קליבו י"שריפ ש"ע טמחגופ ךדא תטי
 סט ס"טב ג'ס ףלא  nbבדא  1'n bon ybת"אב

 ע"ייעו .ח'בטא ע"'יעו .יהנסב ומכ ל"צ לבא .ש'ב
y» S358ןוירטמינ . 

NDW DN *שממ)  pb'5ומכ  msרבע "לב ' 
(Guchstabeח יתתנו 'פ ר"להק :ץובקב ' 

 ןירד ייותא אוה ןירד יִיותֶא ג'יפ ר"בדמב ,ןאָותֶא
"bתערק ומכ תרעק  ms mmע"ייע  msב '. 

 ןישרוד ןיא 'פב Zeichen, Merkmal) מ"למ) תוא 1
[o]סולשב דריו םולשב הלע ע"ר  

UD Mamזמר יכרבה יקליו  G'pnnתונברמ ה ת א ון  

 "פ ,ולש הבברב אוה תוא 02035 ceu שדק
 םיכאלמ האר אוהו ול המוד םיכאלמה לכב ןיאש

ponה"כ] ןו ר ט ט י מ ל  "abbןוכנו וו י'כ  
 אוה ךירב אשדוק .ואלד yon [yy דואמ דע
 אוה ms בוט «on חסונ 'קליבו .םגד ע"ייעו]
 לבא י"כ ^3 mb ה'כ] mb ^b תואכ .[תובברב
 התואב 'זיפ 'פדב ונממו הרמימ תואב ס"טב ר"פדב
 p"» pm ןמיסל ךומס ןיחלגמ ולאוד 'מגב [הרמימ
 וארקנ לארשי םימב תישילש בור אב p" ,(ה'כ
 תלגדל אבו לאושי בורכ לוקש אברו תישילש
 הטופש הרמ ימ תואכ אימ ותיעבד לקדח אוהש
 סחוימ b^ כ"ג שריפ ןכ ה"יחא] .םהב תקדבנ

"wsברה ךרע ךה ןייצ אלש שודיחו םש ק"מל  
 ומש .[(ל"ר xn ף'זרהמ ע"מב) ןאמפייר י"רהמ 'חה
 בקע mm ונדמליב ד יד'ע nm mns" םתותוא
 רמאמ איכה ד'ע onn" 'קליו ייל 'חנתב] ןועמשת
 :ךבכלב רמאת יכ [ט'ושב ה"כו ש"ע רחא שורד
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 תוא 1 = תֶא

CONןיאו אבר  puןיבהוא ןישענש דע םשמ  
 הפופב ארקת bw הפוסב (zm תא 'אנש mb הז
Cםייונשב 'קליו 'דיקבו ה""חא] א ה פי ס ב אלא  
cאלא הפוסב ת"א 'שודיקב "א ןכו ש"ע תצק  
 לעב שרדש ומכו ופוסב אלא W^ 'קליבו הפוסב
 יקנוא 'גרת ןכ ףוסו ביוא ךרעב new בהו רמאמה

eyהלמב) בהותא שורד  amsולאכ דבע איד  
muבהי ןמ הלמה . Up)הז תמאבש י'שריפ  
anm4 לבא  mà3 יגרתה לע קלוח n»יתשש  

 ורפסב ונושל y 4n" תומוקמ ינש לש תומש תולמה
 .[ה'פק x" לוסאלא באתכ

 הכלהב )1 Accus. prükl 2 Du = הָּתַא) תא |
 y" :ו"ע ידהנס) ןיפרשנה ןה ולאד הנושאר

 יפ .כ"ותו 3^ ,יכ 'קיולו םש י"שרו :ד"צ 55380
 vn +(.א"יד «mn "b nb 'וריו ט"פס םישודק
 nns תאו ותוא Ge p? inns ותוא ופרשי שאב
 תא תולמ 'בל ןהתא "^ דירפהש ה"יחא] .ןהמ

qm qmי"שרו ןה ע'ייע דחא י"לב ₪  pubהזו  

 (Diejenige Alphabetzusammenstel ₪ ת'א * | ^C איכ ^37« ימאנש m^ m ןיביוא ןישענ =
 'גו הפוסב בהו תא 'ה תומחלמ רפסב רמאי ןכ לע |

 | / אניה אלו ,ח'כ ק"מו : א"ל תבשב ה"כו "גה ר 0
 'ומביל י"שרו 'ג ןה 'עב וניברו ov 'דהנסב 'יאכ

 לאעמשי s ירבד [ינירה ה"ד :'ח ריזנל 'פסותו םש =
 התאו — .'כו ןהיתש | תאו ותוא

 יל המל )5 «ae ^" ךברקמ יקנה םדה רעבת
 אוהש ףייסב ןיתמומל ןיינמ אינתדכל] היל יעבימ
 רסח .ךברקמ יקנה םדה רעבת התאו ל"ת ראוצהמ

 ימוא ע"ר |

 noxpb םימד יכפוש [לכ] ושקוה [ע"פדב ס"טב —
 ןמ םימד יכפוש ףא ראוצה ןמ ןלהל המ הפורע
 ותב לע אבהד 'מגב תורענ ולא 'פב 'כו ראוצה
 :ד"כד re 'דהנס av : ב'נ 'דהנס :ז"ל 'בותכ)

pbםהרבא יכ וניבא התא יכ .(םיטפוש ףוס 'פ  
 "עשי] ונויכי אל לארושיו ונעדי אל

 ן ?הוה ןכיה קחציו [זוכנ לע $^ י"כב ה"כ ז"ט ג'ס =
ocnהיהש  smsתא םידמש וילע רוזג ושעל  

 ע"פדב לבא 'ע י"כבו ר"דמב ה"כ] ! תובאל ופיתכמ
 וב טלוש ה תאו bv" וילע רוזג "א ס'טב
 ע"פדב טמשנ ןכו mb םדוק 'דמב "יא 'מאמה הזו
 CD ח"ספ ר"בב [תובאל ופיתכמ תא םויסה תועטב
 ז"מרר ג'ס "yu" 'קלי : ט'פ) ע"רא ק"פס תבשב

noeמ'הונמו  ^bה"בקה רמא אובל ריתעל (י"ש  
 תשורק לע וחמי וינפל רמא ואטח ךינב םהרבאל
 רצ םש ס'ד y" 'מ י"כב [«'n אמיא רמא ךמש
 wx היל mm בקעיל היל [רמיא "יא 'פדבו :ו'צ

 י'כו םינב לודיג

D 

E 
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 nmm השע ns :3^p העומש py וראק י"רהמל
 ןיטיג .ו"נ ms 3 יס יכאלמ רי 'ייע השעת אל
 אנדיאה יקרדד ותא ,ר"ק תבש ,יעונמל ons :ב'נ
 'כו אה ייותאל יאמ ייותאל :םשו ,אשרדמ יבל
 תבשב תודועס 'ג תימייקד יל יתית :ח"יק םשו
 י"שריפו .ט"יק תבשב nr 'ימעפ הברה םשו
 יל יתית י"שר 'בתכ .'ל 'רוכבבו ירכש םלושי
 ה'כו .אמש ה'ִרִגפְ ּוהוכב 'פות "ייעו בוט רכש

v2וכרב ' veה"ד  ^by n yyתסיעב : ןאלר  
 לב :לע ילע "sn .:ה"לד vb ייעיבש 'ורי ,יוליע
 ג"ע ילד ויפ De bp mmi mm רטוחו רטוח

on»ל"צ תיעדי אלד  on»ה"כו תיערי אלד י ל ע  
 השקב ןושל הלא 553 ג"ע ג'מד א"פ 'יטיג 'וריב
 'ורי 'כו ם א + ל ע א ב י שדוק ותרומתו העובשו
 י('א אב ע"ס 'ייע) .ט"עפ ר"ב ג"ע ו"טד א"פ האיפ
 יווצ אוהו עמש את מ'ד תעלבומ 'א םימעפו
 D B^ "y^ ש"ת לעו .את ם"לב ה"כו אתא תחת
 אנישא את :םשו .אתו קופ :ו'צ 'דהנס .ט'כרת
 א תי" (Wow .ךל יוחא את | ,ד"ע כ"ב ,ירוטד

mיאמד 'ורי  Ybה"כה : ^vיחספ ' YBג"לד  
J'yאהמתא ע"ס יייעו ,ימח אתיא ה"פס ר"בדמב .: 

 אָיַתַו iy vOY ו"פ vn 'וריב תעלבומ 'א ןכו
 ד"פ יבותב rv ,אייתאו תחת היקזח ינתד אדהכ

Ty msאתנולפ ןיליא .(ןאייתאו =) ןאייתו , 
 ,הדוי 'רכ יסוי 'רד אי י תר .ב"לד yep 'וכמ יורי
 ה"סד ב"פ 'ינעת 'וריב תמאב ה"כו א י י ת א תחת
 דימת תעלבנ 'א ינוגיב ליעפהבו .את vo my יייעו
 ידהנס מ"ד Cre ס"לב =) יִתיִיַמ 'מאנ mss תחת
 יחרפ יתייא . . יקדרד יתייא . . ןנבר יתייא : ו'צ
 : א'ל 'לומת .יתייל אל יאו :ט'ק תבש ,הנוהכ
 :ד'פד :א"פ 'ינעת 'ורי ,יאמ ייותיאל ii יליגמ
 ג"ע ן"טד א"פ 'איפ 'ורי .יתיתייא םשו ,הינותייא
 .ןוכל היתותיימ «nb אל :םשו ,ןוהל התיימ יעב

v3ילבב 'בותכב .ןיתיימד תיא ג"עפ  qme ua 
 ידו :,ךאוב b GUDND" 'ירוסב =) ךייתאמ תחת

 .[ב"ר ירבד םילשהל הזב

(Sterngruppe, 1178008, 00060( NDN Mוכרבב ' 

 אתוי יאמ אתוי אדוהי ר"א שע יאמ :ח"נ

 בוט רתוי סופדה חסונו אתא םימעפ 'מ י"כב 'כו

 Dy 'ה mm םא "sn 'עב חיכוא רשאכ

"NBAR ע"יע NDIUNODDUN NDW 

Os! yb» ןותא ס"לב Feuerofen, Esse) IN 
 פ'לבו « Ovרמוא | רזוג ינאו  bs'ראוצוה

 "0 י"רת :יאדשכד ןהירונ .Feuer, átun) אינמראו

 ל"צכ [MON .םידשכ רוא מ (ז יו'ט יישארב
 ווא ב "א ע'פדב לבא ל"גה קוספל 'גרת ךכש |

 ןותא — תוא 1 | בלש

 ןיקרוח ויה שדקמה תיבל ןיאנוש וסנכנוש העשב
 ייא ע"פדבו ^Y י"כב ןוכנב ה"כ] ןיכלהמו ןהיניש
 תומושר תותוא ויהו ןירמוסמ ןהילענמ ויהו [ןיפרחמ
 םתותא ומש ךדעומ ברקב רטוא אוה ןכש הפצרב
 אלו mms אל עבצה ןמ ןיחקול ps ר'ת .תותא
 םיאלכ 'םבו ex yn inp ק"בד yb3 תואמגוד
 ןירוסא ןיפבוכה תותואו ןידרגה תותוא 070 5(
 ןימישמש םינרוא לש ןיטוח 'יפ .םיאלכ םושמ
 'יאלכל ם"במרה b" הז ןיעכו ה"יחא] .תוא םושמ
 p^ ,[ש"יע רחא ןינעב b^ ב"וערו ש"ר לבא ,םש
 ע"פדשב לבא ,ר"פדבו י"כב ה"כ] bn תו תר א

Tonתולמ יתש  ^b,ייכב] חארמש רמצ ["תותוא  
 הארמש ימנ ונייה תואמגוד ,יעבצ וב [!הסכמש ו"ו

 ,[י"שריפ ןכו] וב

 Sehriftzeichen, Buchstabe) מ"למ) וא 9 *
 ,ו"ט ב"ב ,הלודג תחא ms :ה"ע תבש

 תבש תויתוא ץובקהו 'כו תחא ms Dn ת'ס רשפיא
 D ry gx ידהנס ,תויתואל םירתכ רשק .ט"פ
 ,ו'תויתואב םשה תא הגוהה :הגוה ה'ד cw 'פסות
 ,הרותבש תויתוא לכ םירפוס ויהש ,'ל 'שודיק
 ןב םש + . . תויתוא עברא ןב םש .א"ע םשו
 םיעברא ןב םש . . . תויתוא הושע םיתש
 יא יישארב) דאמ אוה ט"פסלק ר"ב ,תויתוא םיתשו
 גיכפר ר"קיו .ןידד nvms ןוניה םדא אוה איל
 ו'כפר םשו .ָןָא ע"ייע תויתוא ב"ע ה"בקה לש ומש
 רבד איצוה אלו תויתוא 'ח ה"בקה םקיעש וניצמ
 םישש m^b ר'בדמב .'ג 'יחספב ה"כו ויפמ הנוגמ
 תויתואה ך"פצנמ םשו .םינהכ תכרבבש תויתוא
 לע רמאנ הליאשהבו .םוומא םיפוצ םילופכ
 ב'ב .תויתואה nbw וניא בתכה יכ וטשה
 תויתואו םשו ,הריסמב תונקנ תויתוא .ו"ע :ה"ע
 א"יפ 'ובותכ 'וריב ה"כו :hg הכישמב תונקנ

 : ד"'לד

NDNאָתֶא מ'למ) , nnsינורמושו פ"לב ה"כו  
 הכל 'גות kommen) 0 ע"שלבו

 התאו 'למ sym ימע איתא 07 5 17250( יתא
 בייכלמ) חמק ּוחקו 'גרת C3 יג'ל יירב שדק תובברמ
 'א יאומש שיא יל qn 'גר ת ,אחמק ותיא א'מ ,'ד

Con owהברה ה'נכו ה"יחא] .(ארבג יל ותיא  
 איתא ,א"י ה"ר y ט"ד 'וריב טרפבו ל"זרדב םימעפ

"UPא"כ 'מוי ,הריכז הריכז איתא הדיקפ : "Mn 
 ידהנס .ס"שב 'ימעפ הברהו יכהל תיתאד אתשה : 'ד
 אלו יתיי :ח"'צ םשו ,תושה יכאלמ ותא ,ו'צ
 ,'ה םש ,'כו הברד הימקל אתא : ח'כ מ'ב ,הינימחיא
 "יע ותומכ הכלה 'יפ 'כו אייח 'רדל אתיא םא
 'מג יללכ p" ינולפ ינתל ןאתא .םש 'פסות

B 



 רילב ,493/06 bs" ,אטילתא םילכ) ןיִטיִלְתַא
(Ringer, Wettkümpfer, athletaינשל  

 ןוכנב ה'כו] ןיששגתמו ןידמוע ויהש ןיטילתא
 לבא .ששג ע"ייע  ל"זרב nm» vemm י"כב
 ךלמה הצר ולא ךלמה ינפל [ןישגשגתמ ע"פדב"
 by דחא pm ןןשריפל ךלמה הצו אל ןשריפ
 יניד יעביא רמאו «nmm היהו וגרהו «wm ווינח

  mרתויו 07 ח'ע 'פבו ,ם'כ) ג"כפ ר"בב אכלמ =
 Qnm סיטילתאל ר"בב] ןיטילתאל :ודבל בקע
 mon ךלמ לש ונב «b ששנתמו דמועש ןוכנ
 דיל ו"ו י"כב ה"כ] שיפרהו דמוע ךלמה הארו ויניע

vmהלוע תאז ימ 'פ ר"שהשב ה'כו  bsע"פדב  
 םכל םתחקלוב ונדמליבו .וינפל ומצע [!שירפהו
 .כ'חאו הלחת ןיעקות (יל «cmn ןושארה םויב
 תנוכש ל"נ ה"יחא] .םירש b^ םיסנכנ ןיטילתיאה
 (ט"כ vb5 "ww, תיִרָש יב י'שלמ קיירל וניבר

 םיקבאתמה םינש כ"ג וארקנ 'טיא 'לבש ערי יאדובש
 א'כפסלק ר"משב y" 525! 36/8 הז תא הז
 .[יכו שלח 'או רובג דחא םיטילתא 'בל לשמ
 רשא םיקרו Dumb םישנא 'ורו י"לב b^ ב'א)
 םילטונ ויהו םעה חמשל םימורע קבאתהל םתונמוא
 דעפו ה'יחא] .(םירשהו קחשה ילעב תאמ םוכש
 סואיוורטיוו ,ה'עת ,'ז פואיזינאיד ny" ב'ר ירבדל

 .[ןייב ע"ייעו ."ם המדקהב

 ריעה ינפ תא ן חי ו רפוח 'פ ר'להקב םיִלָּתַא *
mneהשוע  ponsלוזב םהל רכומו , 

 רבכו nun on ןחיו שרדו רשב לש niin "פ
 Up םילטא 'עב ןינעה ma יתלמ יתפמה

von המת eig. ich muss mieh verwun-) NOD " 

(dern, zum Verwundern, wunderbar! 

 לש | ותיירבב התיה T5 אהמתא ר'פו 123
 לוקשו ץוחרו סנכה ל"א אהמתא :םשו .םלוע
 n רמאמב אלהו אהמתא שעיו :םשו 'כו ךמצע
 'ר אהמתא ,'כו אוההכ ל"או רזח אהמתא :םשו

Dmר'ב 'כו רמא יול 'ר םשב , n'אל אהמתא  
 לכו :םשו 'כו ץימקד אוההל ןפחד אוהה ימד
 י'כו ןאכמ אלא אהמתא םש םידמוע לאושי
 ,'כו אהמתא 'ה ינבזע ןויצ רמאתו א"לפ ר"תקיספ
 ח"פ ר"מבו ימח<את אהמתא ינארת לא 'פ ר"שהש

 ,ההמתא

 "טיג ,Gerstückeln) 0/0 י"למ) חַמְתיִא 0

 ךתחנ b" .חמתיא יחומתיא רומיא :ט'ס
 :א"נ "ילוחב (-4%/%) אָתָחְמיִת םשהו תוכיתחל
 והוק ל ח ש רחאל םש י"שר'יפ ןנישייח אל אתחמית
 'ע ny" "ייעו ונמשרש י"למ אוהו Uy תועוצרל

Annan 

 ןותאב 'א 'רי 'גרתו ח"כ 35 'שארבב קופפ אוהו |
 ,א'כ יילהת| שא רונתכ 'גרתו .יאדשכ ודבעד ארונ |
 לאינדב 'ימעפ הברה "יא ןכו ,ארונ ןותא ךיה 6 =

 איצומ :ב"יקת now rm סוריוסיתב סואיניזעגו 'ג
 ל'נ ןיאו jy = פ'לב b pn" שרושמ : הלמה
 המעטש ןּותַא 'יסופ תלממ mb בוט רתויו

 םע pns רבחתיו .אינימרא 'לב ה'כו שֶא יולעהפב .
 ןש בכ לש שאה תפיקתו לדוג . תארוהל שא
 ר"תסא ,ארונ הפורג הוהד אנותא iD 'בותכ ןכו

B 0cןאמתו  pyהינותאב אתירפונ ]. 

in D BS *ןותנא ס"לבו .חכונל ףונה יונכ אוהו  
napiן'ונהו ןיּתְנַא  pesםימעפה יתשב  

 ט"פ 'יאלכ 'ורי ,'כו ותבישח ןותא :ו"ט e" (הפר
 יפ. ר"להק p" 454 ב"  'בותכ y" + בילד
 bw" .ןותרמא ןותא ןול רמא ^53 ךמד המכח הבוט

UDכו ןנא הל ותינתמ אהא ןותא ',. "vו"פ 'יזנ  
 ,ד"סד א'פ יינעת 'ורי ,ןכא ןירמא ןותאו ד"ע ד"נד
 ג'כד ו"פ 'דהנס יורי ,יעב אוה ייעב ןותאד תמיא

Tyהמו  prnומכ 'טמשנ 'א ,ןיעב  pnsהבקנו  
  "mn y» pns'קזחיל ^3 3)

 ייפ 3 OU םילבו ,מ"לב ןושיא ומכ) אָנּותַא *
(die Mitte, das Innere Tnןושיאב '3^  

 b^ .אכושחד אנותא ךיא OO 72 ילשמ) ךשח

 בל .הכישח םצוע ומכ ימולכ ימינפו ךות פ'לב |
 | x j שחה תומצע ,ךשח ןושא ןינע ןכו ךשחה

(der Anfang, das Anfangen--nonnm אָתְלַחְתַא % 
 us ילינמ ,תחאד אתלחתא : 4% היה

4 > << 

 אתלחתא ,ט'כ 'ינעת ,'כו ליקימ אקד אתלחתא יאמו 3
 ידהנס ,דעומד אתלחתא :א"מ 'טוס ,אתונערופד =

:YUD =איה הריכמד אתלחתא אבינג , jp wa» 

 .ליחתא לעפא pii "y הלחת

theatrum, 060700% (ימורו י"לב phos 

"ND םירשא תב 'גרת (CTheater 
, pmo essתנידממ ןורטאיתיאל האפוח תיב (י'ו יז'כ  
 לש ןווטאית ה"יחא] .(ש"יע ןורטאית 'יפ אילו

ps cowםיאנב לש ןושארו הפוח םהל  
 סואירעלאוו היה | תוארטאיתל הפוח

 .[סיזנעיטסָא 0,

 לוכשא רבע 'לבו לכתא ;
 (םימכח cu לאשוהו יי

 ןיעביל ס"שבו qus יא
 אל אילע אלמליאו אילע לע אילכתיא 8%

 ,"ילוחב ה"כו ו"ו י"כב ה"כ] אילכתיא ן מ י יק
 ,[ןמקותימ "יא ע"פדבו |

 פא

V / 

^R = ע'פרבו 5ASP 

view ̂ץובקה)  
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 ה א ,aii לר ולד
 C SALA STAT E איך 4

 vow ב'ח 'ה ךרכ טרעננאמ "ייע) סורגצ ירצמל
 ןזוג רהנ אוה אזיג רהנש כ"ג ל"י התעמו .(האלהו
 .סורגצ רה לש ונופצב ועובמש "כ 'ה .יא היד)
 MU רעטטיר 'ייע) 056 דוע הזה won ארקנו
 ,םיוש Osen רהנו ןתיא תויהל ןכתיו (ו"טרת ,צ'קת
 y3' כ'ג w^ הרהנ בבד ונלש ;i" .רוחבי רחובהו
 -אר הג בד "יא ז'עלו 'כוסל m י"כבו m'y יב ןחצ

b הרעה v5 sob ps jy o 

 * DYDN NTDNי"לב סּוניתא ס"לב) 9 \'
(Athen, Hauptstadt Griechenlands 

 ,אניתאל ותא םילשורימ העברא יתכר 'פ ר'כיא
 םשו יסניתאב ארגת יבג לזא םילשורימ דח םשו

  mnיבד יבס :'ח 'ווכבב .(םימעפ 'ח) סניתאמ
 איהו אניתא ל"צו אנותא יבד אחתיפ םשו ,אנותא

 עודיכ התיה  Tyםאו  sposiובשי םשש ןוי
 םידומל ראשו תומכחה טפשמל תואסכ  vmהיבשוי

mp" ץרא ךרדו םלועה ינינעב םימורעו םיחקפ. 
 ריעה  Camילעב ימיב יכ ג'נר דצ מ'עב ר"יש

 שרדמה  csvאיפוסוליפב םתלעממ םינויה רבכ
  cuuתודדוחמ תוצילמ קר םהידיב ראשנו

 .םדא יגב תוחישב

 .'עה ףוסב סינתסא ע"ייע אָסיִנְתיִא *

(Gublerlohn 5755) jnsןירוסאה לכ 'פב הרומתב  
v5)הנוזל רמואה ןנתא הז | יא (גימ  don 

 לבא פ"דב 12[ ןירוסא ןלוכ האמ e^ ךרכשב הז
 noB ךילוה 'יא הנשמבו ,םימעפ האמ 'יפא ע"פדשב
 vno והז יא .[ךיל אה תוינשמבש ינשמבו הז
 ,'כו בלכ תחת הז nob ךליה וריבחל רמואה בלכ

nv]ל"ד ג'מ . a3הלמ ךלוה 'יא ס"שבש . 
 הנשמב ה'כו הז בלכ תחת הגומו יבלכ תחת הז

 ]^ ףצ ע"ייעו .-- תוינשמבש

 Leinwandkleid—09oviv7) )5703-5( תינותוא

 ary כיד ו"לה ביפ) נ"כ 'פ 'דהנסד 'ורי
 ,(םיתשפ דגב י"לב b^ היתינותוא שובל היבגל קפנ
 ^ יבג pbb אנינח 'ר ה"כ רמאמה תעצה ה"יחא]
 רוזח ל"א היתינתוא שובל היבגל קפנ איישנ ןדוי
 הניזחת ויפיב ךלמ םושמ ךדיד ןי ג ל שובלו
 קפנ איישנ qm ^ mm) poo pm 'ר ,ךיניע
 ךקולח שובלו רוזח ל"א אנתיכד אקולחב היבגל
 דחא ןינעל םיומאמה ינשו .'כו םושמ ארמעד
 תלמו :אנתיכ תלמל הליבקמ תינותוא תלמו ונוויכ

paoלש אומעד קולח :תולמל הליבקמ  
 דגב ב"ר 'יפכ תינותוא תלמש עדו ,ינש רמאמ
 ןישבולו ,Leibrock ול אנתיכ Nm םיתשפ
 ןישבולש ליעמו ,רשבל ךומסו בורק ףוגה לע ותוא
 = אנילכ "מורו י"לב ארקנ תנותכל לעמ

 *  -- ownsתיִנּותּוא -

| 
| 
| 

 סויה a 7 9 4-6 ו

 דלש

 D "Y (gestern לומת) bns ,לומַתֶא :

 ןמ :א'סד- ב'פ 'ציב v̂ א ,למתיאמ

 Sw מ"ל ,לומתאמ םשו ,למתיא

YEN *יס יכאלמ דיב "ייע ' T 

1 fest, stark 2 fort- oi (ע"למ EN = iN 

m (Gauerndםינתאה  mינתיא וב ודלונש  
 'ב י"כ לבא 'כו mv ama דוע "יא ה"רב] םלוע
 «wo לע זמרל חכשש ow ס'ד y ^b" ת"האו

n»5 וינפל ^ [naמגב ה"רד ק'פב ' 
 "כב 53[ םלועינתיא 'יפ העיטנלו

àע"פדב לבא דילו  ^bה"רב אוה ורוקמו  ^& 
 םירה ועמש .תודותיה םה [א'צר O^ מ'הונמ יייעו
 [pn] םירוה 'למ mw (ב 0 יכימ 7 ביר תא
 p] "55 Gt ys ידסומ םינתיאהו ,תובאה
 םש 'מג לש שוררמ עמשמ ןכו ה"יחא] .תודותיה
 לע יליכמה םשב גלדמ 'פ 'ב ש'הש 'קליב ה"כו
 םה םינתיא י"שריפ ןכו ,תובא תוכזב םירהה
 גלדמ 'אנש םירה תובא וארקנד ןחכשאו םירה
 םירה ועמש ק"דר nna" ןכו .'כו םירהה לע
 mv 'נרת לש םעמ pan mm ,א תה ב א ועמש
 — יאיקי תע ד אחרי (ב יח יא יכלמ) םינתאה
 'טוס ,אוה יפיקתד אנשיל ןתיא םש ה'ר ה"נכו
 שרד ח"צפ ר'בב .'כו השק אוהש ןתיאל ןינמ .ו"מ
 םיואר D'AN םינב ^w) טיס ישארב) ונותא ינב
 םדק 6חימ הדג ןמיס אבד ג'רבו .[ונממ דומעל
 נש 'טולכ] .ונתיאל רזחו ןימי דצל לאמש דצ
 ותשק הבש :ו'ל wb" ה'כו ןושארה ודמעמל

 rms] אבה 'ע mp "יעו ונתיאל

der Starke E. N. eines Flusses inAssy-) ֶת"א] " 

H^ כוס' (rien = 6 Aoüooc — Durus 

 םושמ אמיליא bo אירש (mm בבד אתנחצ יאה
 דחנ יכפשד אנריאהו אניבר רמא 'כו אימ יפידרד
 "יא Q5 ז"עבו ,אריסא םתהל הדמנ רהנו ןתיא
 mw ןמעטש ל'נו .אדמג רהנו אז י ג רהנ חסונה
 ,הפידובו חכ ב םיחלוק :איהםהינש תארוהו
 חלוק ע"לב ue^ שיג ה'כו ן תי א רהנ אוה הזו
 סומיזאצ bus רהנה ארקנ ןכש עדו .חכב ץפוקו
 אזיגו ירבעב ןתיא ומכ המעטו סורוד (ה'כ 'נ)
 הזה רהנה ארקנ 0 («a0 סונאיטמא לצאו 53
 אוה bun בבדש ילצא קפס ןיאו סבאיד כ'ג
 רהנה םש אוה בבד p" תומוקמ ינשב י"שר ןכו
 תעדל ומשש רחא רהנ כ'ג דרי הזה רהנה לצאו
 יתעדו 6 bPóv)gg G2 יה t'bp; ^0 טאדאריה
 הלא mmm לכו .ליעלד wei רהנ אוהש הנמאנ
 הכאוב ךרדב ןופיסיטק לש הבורקב רושאב ויה

 וירוק וייר ירו וה יו ו ל +
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 ן
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 -Getheilheit (d. i. der Mei אתנולפ) תּוגְלַּפְתיִא *
(ungג"יפר ר"בדמב  /'à nibenw 

 ny גלפ 'למ תער תקולחמ 'יפ .יסוי 'רו רזעילא

 * ילטוקתיא  quo "p,'ב אלטוקסא יע ,
das sich Bewühren àsus (ע"שלמ NDEDDN v 

des Scharfsinns, das Gegeneinander- 

  (halten, Fragenאשיש ברד אתפקתא : 'ט 'גיגה

 .שרושה SUN בר רב רמד אתפקתא .ט"כק 373
 < חצונ םש הרוהש ע"למ ומיעטהל יל הארנו ףקת
 תליאש לע לאשוהו ,ולכש דודחב ןתונו אשונ וא
 העד דגנ ךז לכשב כ"ג ןתונו אשונש אישוקה לעב

 .ס"שב 'ימעפ הברה ףיקתמ לעפאו ,ותלוז

 תועובש 'פב Ort) םוקמ ינורטושו ס"לבו רַתֶא
 ןייוארב sbs ceno וניאו 'מגב תודעה

 הנימ ןוד ירבס ןנבר (ןמסנ םשו .א'ל יועובש) דיעהל

 'ירדנ ה"נכו ה"יחא] ns ו ק מ ב 5055 הרתאב יקואו
 SUE .יבוריע ,הירתא יכ רמו הירתא יכ רמ :ב"נ .ט"מ
 ארתאב :ז"נ יילוח ,הוה לאומשד הירתא ii 'ילוח
 ירמד רתאב .ג'ק 'דהנס :ד"פ מ'ב ,'כו הב ורואד
 רמימא עלקיא :ר"כק ב'ב .יאבלק yy 'כו אתיב
 רבג יוָה ןמת רבג 'ילד רתאב .ג"ס 'וכרב ,ןירתאל
 רתא לכב ד"ע ג"ד ב'פ by" 'ורי )03 יובא ייעו)
 ר"דמבו ט"לפ v3 .הבר svn 'רל ךמס רזעל 'ר
 ר"ב .שפנ רתאל רתאמ ,קולח תיבל תיבמ א"יפ
 ירתא «Ge 5 תומש) יתא םוקמ שרד ה"מפסקל
 'וכרב ^« ץובקהו ,ירתאל bep ינא ןיאו יל הלפט
 ןמ הל ןיכמסמ ארווחמ אלד אלימ לכ yy ד"ד ב"פ
 < םיגה D'b3 ב"כפ ר"'קיספב) ןיגפ ןיותתא
 p" רתא לע ,והנינ אָתוְוְרִתֶא .ט'פ 'יטיג ,(וירחא
 «na -- רתלא ע"ייע Tb ףכית 'ולכ ומוקמ לע

  v,ד"ע 7^0 ו'פ האיפ  n'b.א"כד  vג"פ ק"מ .
' Cb ייאישארב) דחא םוקמ לא 'גרת ב'א) .[ג"ע ג"פד 

«cis רתאל 

 לצאו רושא ומכ אוהו רּוּתֶא ס"'לב) רּותַא *
 דוע האצמנ ,Assyria ./\00004% הביתכה

 "מ ובארטש y 'Acoupx 'Acupix" הביתכה
 'גרת )3 mb ;Y5 ,ח"נ סואיסק איד ;ו"לשת
 היירותא וא הארותא רושא ידליו .רותא רושא

ntsייע ס"לב ' opnsייעשי  'גרת " יי יישארב  
 לצאו .חיי ,ה"כלו םש יישארבל 'ב י"רתו 'ה ^
 תנשונ ריעהו .אירתא כ"ג הארקנ םינוי םירפוס

 ימיב רבכו לוזמל בורק פירגיט די לע 2«! = רותא
 = .טרעפער םסוליופ y הבירח nmn אדעפלובא

 'ב '& הנוי לע ע"באר b^ ןיבנ הזבו א"ל ג'ח
 ימכחו הבירח םויה sm רושא תוכלמ תיב הונינ

MENS Ce ינותוא 

 ןיאו va, laena :'כ תוא תעלבהב וא וה

pepןינל וא ל'צ ןיגל תחתש ילצא  Java, Symוא  
 ליעמה ןישבולו yv אוהו poa תויתואךופהב ל"צ
 תושעהל וכרדו עדמו המכח ישנאו םירמוכ קר הזה
 ;ג'פק 'ב סאיליא ,םורימה 03( ינש תעלות רמצמ
 ,ב"קת 9^ ;'ג ;" עססידא ;ד"כר ,ז"ט ;גילק ^
 קר ל'נה ינשה רמאמש ילצא בווקו (ט'כקת
 ןיגלו תינותוא תוינוי תולמו ןושאר רמאמ לש יוניש
 והרקחו ,תוימרא תולמ ידי לע ינש רמאמב ושרפתנ
 mes קד אל ןיגל 'עב ב'רו amm ןכ .יכ אצמתו

TN'DJEN0009906 י"לכ)  Unsterbliehkeit,ייפ  
 y" שפנה תראשה אוהו mb ילב

(3,YD ;n^ T^, א ,'ד ;'ד ,'ג המלש'; nen 
 ע"פרשב לבא ,ר"פדבו י"כב ה'כ] ךומסב ר"קיוב
 םדאתי יכ ןיי אות לא 'שרפל [ףוסב ס"טב
 ולא קרפ [ר'פדב ה"כ] ימל שוריבו ,א"יפס

 ןיערוק ןיא 'מנב ןיחלגמ « puג"פ  ronאוהו 6 ג'פד

 יילהת) תומלע ונגהני  Gre nהאיסנתא סליקע 'גרת
 האיסנת ,לַא ins ןוי ןושל p^ תומ וב ןיאש םלוע =

 ר'פדב (n'y T י"כ "יגל ה"כ ה"יחא] .תומ
 ייפב "לו ר"קיו כ'מב b^ ןכו הא b^ ע'פדשב לבא
 pen :ג"עד ibn ב'פ cus 'וריל ראות הפי
 ק"מ 'וריבו ,א יי ס נ א ת א : תובית יתשב חסונה

DUאנתא שבושמ רתויב 'יא  YDקליבו ' "yw" 
 וניבר 'יגכ האיסנתא ל"צו האוסנתיא ד"צר זמר ד"כ
 «spins p לע "א m e ר'שהשנו
 &m אוה 'א י"לב הנהו .תומ וב ןיאש םלוע
 תעדו םעט בוטב וניבו בתכש המ הזו הלילשה

s :)( nsתומלא ומכ תומלע שרד הז יפלו , 
 ח"פקד 'ע ףוס ה"דסב ושוריפ אבוה) ראות הפיו

 ל"מר p" וניבר ירבד 'יפב תועטל אילפה (נ"ע
 יתיאר יתאצמ לבא תירבע הועהב ונלש 'עב
 הפיב בתכו וניבר לע ותהימתמ ^n לעב רזחש
 pn ךורעב בותכ : ל"הזב םש 'ליגמ 'וריל הארמ
 היתלימ 'מג שרפמ ז"פלו mo י"ל [האיסנתא ל"צ]
 שרפמ ז"פלו תומ וב ןיאש םלועל ל"רד סליקעד
 ותנווכ] ךורעב 'יפש ךרדכו תומ לע תולועש תומלע

 נ"יב ןניסרגד אהב ןושרג 'ר םשב ['א py 'ע לא
 ןיעה לע ןילוע םהש ןיע ילוע אלא ןיע ילע ת"א
 אל ךורע לש vem י"כ ^s לעב האר אולו ,'כו
 תוחוכנ רבד ונאזנול יד .מ'רו :תועטל םוקמ אצמ
 ר"פדו י"כ לש 'ירקיעה "יגה האר אל אוה םג לבא
 ירבד לכ וללכנ וז "ג יפל וניבר ירבד ללכב יכ

 . .['זנול יד מ'ר

 .חפטיא ע"ייע חַפְתֶא



 יישאטארק 'פדבו] וגירתה 'יא ,ג"ד ז"לה ב"פ 'ורשעמ
 לכאמל םיגורתא un ^p ןימהבל [יגירתה ס"טב
 וער וילע "vi התכאלמ תעשב המהבה ךרוצל

 nb ןולכיימ man 'ר םש

 הנבנ ןגמ ע'למ b o9^ םשה ןמ) ןּותְסיִרְתַא *
ihr habet euch mit Schildern לעפה 

(versehen, d. h. verschanztןיד המ ב"ל רימת  

 רמולכ y'"y סירת  ןושלמ ילבקל ןותסירתא
 ףא ואיבה אל וניברו יתארקל הנצו ןגמ םתקזחה
 הארנכ ןיתפוכ ויה אל 'פד nus וינפל התיה יכ

ybב רבה '. 

(sich erbitten, sich erfragen lassen) DEN : 

 , . ךתעובשא לישתיא ב'עס v5 'טוס
 לע mnn ךל לאש 'מולכ ךדידא ימנ לישתיאו
 לישתיאו תעלבנ 'או ליאש שרושו ,ךתעובש
 'גרת 'ייע  ליאתשא ותרומת םוגותבו לעפתא

 .'א יה'ס 'יעשי ח"כ .'ו ,'כ ,'יא 'ומשל

NDEN 1סילב ה'כו אָתיִא ,אתתנא = )  
(Gattin, Frauארקי תאזל 'גרת  

 ה"יחא] .(אתתא ארקתי אדל 072 י'ב יישאיכ השא
 ^" p^ מ"הונמ :ג"כ 'ינעת מ"ד. ל"זרדב ה"נכו
 'לינמ ,יינעל ?"mne אבהיו אתיבב אחיכש אתתיא
 היתתיאו (אירק יב ." ישס) 302 והיא א'עס ב"י
 ידהב אתתיא :ד" Cbup 0 רק ע"יע יניצובב
 ביסנ :ב"ס nb ב(,  b^ עייע) אכליפ אתוש
 ,אתתיא ביסנ ןותמ ,ג"פ םש ,ינב דילואו אתתא
 'ירדנ ,'כו יל תבסנימ אתתיאל רמא : א'ס 'בותכ
 :םשו .אנינת אל יכ אתתיא ביסנ יא :ט"פ
 שגש עיייע אניט היקושו אתתיא בסניאו הישבשו
 העקפ אתמשב אתתא איהה :'נ 'ירדנ 04 קרש יב
 שימשתד אמוי לכד אתתיא איהה .א"צ םשו ,התמו

Yכו התעד אחירב הוה אלד אתתיא אוהה :םשו ', 
 'א קזרה 'עבו אתתגיאו אוה אתיבב קיזרהמ הוהד םשו
 אירש אתתיאו אכר רמא :םשו ,היתתיאו וניבר סרג

anyאיוהד אתתיא איהה :ב'נ 'ישודיק  Rpאישמ  
 אריסח ןיבר (D םש ,(ב אמוזרפ עיייע יכו אערכ

ousאתתא .ט'נ ק'ב ,'כו אתתיא היל ישודקל  
 ןיחג אצוג ךתתיא i מ"ב ,איה החיקפ ידיד
 XB ק"ב :ג'ס תבש 0 ץג שייע הל שוחלתו
 :ג"נ wp" ,'כו אתיב אוההל אלייעד אתתא איהה
 :ז"ס 'דהנס ,'כו אניידד הימקל איתאד אתתא איהה
 לקשמל ארדהמ אק תוהד אתתיא איהה .'ז "ילוח
 אלד איה אתיימק אתתיא .ב"פ 'דהנס ,'כו"ארפע
 ,'כו mn ל"א חרקד היתתא p םש ,הל ישנמ אק
 ארפכמ הימיאד שג רב ג'ע ה"ד ב"פ 'וכרב 'ורי

NDDN — רותא ולש 

 ה"יטרוא תארקנה איה יכ 'ירמוא ןוי ץראב לארשי
 .ה"ירוטא ל'צו

 את = (e עילב !e. c פ"לב) גרְתֶא
Orange, bes. die sog. Festorange, Paradies- 

'N [י"רת ה"יחא Q0» 0x5 p» רדה 'גרת 1 

 קיתעה  jsתירוסה 'טישפה ןכו ןיגורת חב ו ש מ
 תוקתעה יתשש לילעבהארנ ,אנורטא אריפש אנליא

 ורבחתנ  mתקתעה ךרד לע )8 ,ר ד ה תלמ תקתעהב
 ('ב ;אריפשו יחבושמ רמולכ ר ד ה הלמה  "yתקתעה

 אוהש הלבקה  "y ans,ל"פס ר"קיו ,א"מ ג"פ 'כוס
itv panno» sm ןיגרתא Can לקנואו' 

  c7ל'נו הלבק יפ = לע ,קר וקיתעה הלא לכו
 רובעב םעט רמול בל"פ   = OUSותארוה גנרת

 ןיגרתא 'גרת כ"או ירבע 'לב חבושמו רדה ומכ
 כ'ג ללוכ ןיגורת וא  pupתרחא אמגודו .רדה

 איה וזיאו .ה"ל 'כוס ה"נכו .ז"חא אבה 'רעב האר
 ע"ייע גורתא הז רמוא יוה םימ לכ לע לדגש

mu וירפו ומעטש yy דומעה שירב םשו 95 רדה 
 והזיא הארו אצ ו"טפס ר"ב ,גורתא הז 'מוא הוה
 אלא אצומ תא ןיאו וירפכ לכאנ וצעש ןליא
 ר"בב רוציקב ה"כו ץ ע ה ןמ לכאתו שרדו גורתא
 ע"ייע אניהאכ דילגאד אגורתא יאה :ה"ל 'כוס ,כ"פ
 ,אגורתאב חרומד ןאמ :ג'מ 'וכרב .ןהא ,'א דלג

Vy יד לח .ע"ייע ,אתילח אגורתא :ט"ק nav 
 'מורת 'ורי .אגורתא אוהה :ט'נ  n3 moד"ע

 אגורטא 'יא ז"ע 'וריבו ,אגורתא וג אניכס . . עצימ
 ,ד"מ א'פ 'ורשעמ ןיגורתא ץובקהו .גרטא ע"ייע
 ג"כקד קחצי דחפב 'ייע גורתא ינידו םירחא םינויצו

 .[ז"'חא אבה ע"ייעו .האלהו

 ('פו ע"ל לקשמב ןושארה ןינעמ) אָגְנּורְתֶא *
 ל"א אגנורתיא רמ ולכיל y "שוריק

 אתלית אגנוותא un לכ לאומש 'מא יכה
 אגוותא וא ןנבר הוירקדכ גורתא וא אחור תומרב
 ורוביד הנשמ חור תוסג ךותמ 'מולכ ישניא ירמאד
 הלמ תדוקנו תרבה ןיעכ הזש אגנורתיא 'מאש ימ
 םע ןושלב אל לבא וקיטמרגו בתכ ןושלב "יסרפ
 .גורתא םיארוק ןנברו אגוותא יומא ישניאש
 לבא ןימחפל ו גיר ת א :ג'נ 'וריעב לעפה ונממו
 וגיר תה "גה גרת 'עו 'ו עקר 'עבו פ'או ימ י"כב
 גורתאכ ומידאה א"פ עקר 'עב וניבר 'יפו ,םימחפל
 תויהל ןימחפה תא וויעבה י"שריפ ןכו םילחגה
 לבא אוה ןכ יכ יאדוש נ"לו ,כ'ע גורתאכ ןימודא
 םעטב דוע ונושל תמכחב 27( והבא 'ר שמתשנ
 גנרת לעפמ יווצ וגירתה וא וגירתא יכ אוהו רחא

Duyפ"לב ותארוהש  yםילחגה וררוע רמולכ  
 "וריב bs ,תורעובו תושחול הנייהתש תוממוע
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 < 5 תחתו «yy ns wu אתתנא תחת תעלבנ 'ג | ג'ס qwe 'כו היל ארקומ mos היתתיאו היל
 = 352 אוהו אתיא רוציק דוע 'יא אתתיא וא אתתא | אתתא ביסנ אגרד תיחנ .ו'פד ר'פ 'ישודיק יוריו

 = אדח .ב'נד ה"פסלק 'ורשעמ v" מ'ד מ"לב השא | ב"מד .א"יפס "ירדנ 'ורי ,אניבשוש רחב אגרד קס |
TUSןיקיחר איימשד אמכ  jbורי ,'כו הל הוה אתיא | יאה אהת ןכ אערא ' copnד"סד דילה א'פ : — 
 — 8 הלעב יל הרמא . . . התיא אדהל uen תירגוא | ,(םימש ע"ייעו ארבג אוהה jb xps אתתיא

 = + RIPS  אדח התא Den ,'כו שיבח אהתיא איהד | men לאשימל אמיכחד אתתיא תיא ה"פסלק
 20 0o 93 שיבח אתתיא איההד הלעב ל"או אתתא תלמב .'כו לאשימל אמיכח אלד אתתיא

 כ

* 

TW. >0 ינו יא ו"ו י"כבו ,ב"הו ר"ל י"כב ה"כ] (רואב) סנכנ ךלש ףלא ךרעש !ךורעה רפס  w CEP 
 הזכ ןקתל ונכירצ ךרזאאד א"א ךרעה תליחת לע וניבר ןויכש רחאמו ס'מ אוהש נ'לו רדאב "יא :[

 ל'ו] רדהב אציו ,רזא ב  qeקילס ;[גרתא ןורחאה ךרעה תבית  quyאוהו .ךורעה רפסמ ףילא
 חבש :םיקרפ םירשע  nmתבשל יהיבגמה .םמורמ ףא ליפשמ ,םיקרא יספא לכ םיקמל ללהו =

 ךרע קוחל ינעייסי  "uvaלש ע"מב גרובגרעד י"רהמ םכחה היייחא|  Tn yuכ'חמב הגש ר'כקר
 י"כב סמ  sx" vb.[ב'ה י"כב רסח ארימג דע חבש תביתמ — !קוליס ירדחב |

AC 
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 ןושאר קלח םת



 - ןושארה קלחהל רבד תירחא

nhaביבסמ רוגמ םיבר תכד יתעמש יכ ,םידחא םירבד רבדל ןוכנ יבבל תא יתאצמ ןושארה קלחה  
 תא שדחמ איצוהל שדוק תמדא לא תשגל םולה ברקת לא :אלמ ירחא אורקל ילע דחי םדסוהב

sebשורדת לב ךממ לודגב ,שקבת לא תולודג ךל שקבת התאו ,ל"צז לאיחי ןב ןתנ וניברל ךורעה , 
pinsהיב אלוכ היב ארד ל'צז ןתנ וניברל ךורעה רפס הז יכ עדת לב ךממ אלפומב ,רוקחת לב ךממ  

 ךשפנב mn הככיאו ל"ז םינומדק םינואג לש ןתרות יבורו הפ לעבש הרותה לכ טעמכ ףוצר וכותו
nyרשא תאזכ המוצעו הבר הכאלמ ךמכש לע סימעהל  sobתשפתו לכות אל לכלכ הנינע בחור  

 ופסאי רשא דע לודג םויה דוע qn ;ראבה יפ לע הלודג תויעטהו ןיעותה ןבא יכ ,תשפת אל הבורמ
 םירמאמ לע הכופנה טולה ינפ תולגלו ךורעה ראב יפ לעמ ןכאה תא לוגל םיעדמהו תומכחה ירדוע לכ
 טפושו הרותה רש שיאל ךמש co .היניקרפיד רגנ רבו רגנ תילד ןינעה soa ןה תורז תולמב ןה םיבר
 םיסופדה nvyb ילורחו ינושמק ריסהל חוטב ןוכנ ךבל רשא דע תויתמאה תואחסונה תודוא םירשימ
 ונתחטבה וב רשא "ארוק לוק. לש תואה לוקל posi םג םאו ;םיסכמ ךורעה ינפ רשא תוגופס ילב
 התוא ךשפנ רשא השדחה האצוהה לש תודתי תכמת ןהב רשא תורקי תולוגסו mus הרשע שלשב
 אוה ןכ ךשפנב תרעשש ומכש ינשה תואה לוקל ןימאנ ךיא לבא ,ןתנ וניבר ירבד ןבללו ררבל ראבל שעתו
 םינוש mp" די יבתכב םיבותכב םיראשנה םיכרעהל עגונש המ דבל אל ךורעה רפס תמלשה ןינעב
 וניבר לש npo pa וראשנ רשא רפסמ ps םיכרע ימולשת mano םג לבא שמש py םתפזש אל רשא
 ךשאו לע ואיבהל וסמלוקב ראשנש ויד ותוא ךל רסמ ןתנ וניבר own ללכו ללכ םבתכ אלו ןתנ
 תומדהל חכ ץימאו בבל םכח התאה ?הרידאהלו הרות לידגהל תראפתהו דוהה ינרקל ודי לע תוכזל
 והות לע ןופצ nes ךורעה לעב םאו ,תומלצ רואל אציו ךשח ינמ תוקמע תולגל ,ומילשהל וילא
 תאזה הנפה רומניו אובי ידי לאל שי ינא רמואש ימ לכ רמאש יפל ורמג אלו ןופצה תנפ ארבו
 דבוא תכרב ךילע איבהל וקוח םילשת יכ שיאה התאה -- G^pnn ז"מר ans טוקליה יפ לע) יתחנהש
 ןושלו 3b הבג םא יכ הז ps ?םלשה ךורע יונכב השדחה האצוהה תא ראתל ךבל ךאלמ יכ דע
 הזכו הזכ .ךמע הליסמב — הלענ אל ?רקנת ךטמ םינובנו םימכח םהה םישנאה יניעה ,תולודג תרבדמ
 הנעל ינוליכאה 35 ןיבו ךכ ןיבו .רפחל ןהמ טבשל ןהמ ןמוא הנומאב ןהמ קוחרמ תוצעב jns ,םיבר ינועימשה
 יתניבמ חור הזדוע !הלעי הדוהי :םורממ חור ילע הרעיו םימשמ 'ה אריו ףיקשהש דע ,שאר ימ ינוקשהו
 ץראב ךנוע שיה אנ ארק :ילא sn םייהכויק לאפר 72 עדונה Donne הבומ הצע אובתו יננעי
 תוא תוללוכ) ירפסמ תואמגוד יתחלש רהמ שיח תאז הצעל .איססור ימכחמ דחאל הנפת וא איצילג
 רקבמה mn nm תוצרא 523 ךלוה ועמש רשא ,דחא םוקמב הלודגו הרות ול הלא רשא שיאל (ף'לא
 ירתב p3 ורבע ons אוהו בובלב י"ג רעבאב המלש ר"והומ םכחה ברה ה'תשכ בל בידנו אלפנה

 ולוכו דאמ היוצר ותכאלמ יכ טופשא םירשימ ינא,, ל"זורבדינבישה לודגה ובוטב תרדוח ןיעב יתוריק
 "םותחה לע ואוכי ןמזה ימכח לכו ויתואצוהֶב ךרעה רקי ורובח תא סיפדיש הנמאנ יתצעו דובכ רמוא
 ןימאהל יחור וצמאו יכלב הוקת ואיבה רשאב יברקב םייח חור וחיפה הלאה םיטעמה םירבדה .'וכו 'וכו
 pon הזה םויכ הלגנ רשא םויה יל דבכנ םאו .יתוקת הדבא רבכ רשא תעב ךכל ינא wo" יכ ימצעב
 לע הלנלגתנ האצוהה תוכז זא i euin ילמעל ינדא 'הלו תועשומל לא יל לאהו ירובחמ ןושאר
 ym תוצעומב ירפס תבוטב הברה תושעל תוחוטב יל תשו ינצמא וירבדב רשא 5" יאכזה ידי
 בותכל איה (ppm ne םימכח תדמ c» men לע זירפא אל «me .להקב רפסא ותלהת ןכ לע
 תכתוכ איהש איה הרותה תדמו. ומעב בוט שעיו ובל «vivo בידנה םש 'ד ינפל ןורכזה רפסב
 יכרד ןהש הרות לש התודמ רחא ךלהל vos ןיכיוצ ןכ התשע הרותה ow הוצמ השוע תמסרפמו
 םיכמותה bn ישנא לכ לש םנוזופ תקדצ םגו -- (א"פקתת co א'בשיה 'בושת) "סעונ
 ריכזא אלמ ףסכב םתיבל ואיבהל םלשה ךווע רפס לע ev בותכל wp ov wen םקדצ ןימיב יתוא
 םמרפל התע יתא סוקמ ןיא Di םאו ,ןורחא רודל םתלהת רפסל ירוכח ףוסב תוחולה לע nmn ה"יא
 לודנ םדא תקדצ רפסא ןכל ,הכוב ח"תל ףכית (.ב"מ תוכרב) ל'זר רמאמ םייקל ץוחנה ןמ הפ םג
 תלעותל םגו ny לכב הקדצ השוע רשא י"רנ ירויפיטנומ השמ ר"רוהמ רספטהו רשה 107 ראפ םיקנעב
 תוכלה ד"וי) הכובל רתוי יואר ותכרב יפל וב םייוקמו םיפא תחא הגמ הקדצב החנמ שיגה ירובח
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 רשא .סיראפב םירכח לארשי לכ תרבחל המינפ שפנמ תודות הבישא דועו .(הגהב ג"ר b qoo^ הקדצ =
 ךווע web עשיל גרובניריד ר"ד 'כחה-ברהו ראדיזיא ר"רהומ םכחהו לודגה ברה תולדתשהב האצי =
 E רמ ודפח יל אילפה ןכו pom pon לכל סקנארפ םיתאמ לש ריחמב copy לע םותחה by האבש םלשה =

 .איגירבאטנאקב ריאמ ןב המלש ר"הומ ראופמה םכחהו 'ינ ןאמעדיג השמ ר'רוהמ םכחה ברה ידידי <
 d Cardinal Mihajlovie, Erzbischof םללכבו יתכרב nbyn (Gischofe) םירמוכה ישאר שאר לע םגו

Hayead . 00ונריעב םירמוכה שאר םשארבו ,םתלוז דועו  Dr Dulanskyותעדו תומואבש דיסח  E 
nib — (Cתספדהל םיבוהז האמ יתלאש אלל יל ליצאה לודנ דוככו תאש רתיב תוירבה ןיב  E- pon 

 4 אימעדאקאה לש המעט ךורבו .םידסח beu תאמ הכרב אשיו 'סקע 'ג לע ודי בתכש רדבלמ ןושאר
 ? חורטל הברה רשא Graf Lonyay ה"ה התופיסאב ןושאר בשויה היהי ךורבו טסעפאדובב תומכחה
 E: v5 .ןעדייל &v» sm C ןעיוו י"כ המה אלה ןימוי יקיתע ךורע די יבתכ העברא ירובעב ליאשהל
 אימעדאקאהל תלפוכמו הלופכ הדות בישהל win ןורחא qnm .(האלהו ז"מ אובמב (Uy יולסערב

  monaרסיקהל רשא ^ nעברא) בר רזעב ינימי הכמת יכ ןעיווב  mssןושאר קלחל םיבוהז 2
 E תלועפל יממז קיפהל יתלכיב היה אל תאז הבר הלצהו העושת ילבו (םיקלח ראשל דוע יתיפצ יתיפצנו
 )000 | אימעדאקאה איה ועטמ רצנ ריזנ דקדקלו (זזאמפ (Jos. L ףסוי שארל התאבת הנס ינכוש ןוצרו .םדא
 2 Pr Dr. Fr. Müller הלענה רבגה אוה אוה ריבסמ שארל הכרבו .תוחבשתה בורב הללוהמה תומכחה
 השגומ יתדות ןכ ומכ .עימעדאקאה ימכח ינפל הפל יל יהו הרשיה ותצעב ינחנה רשא
 קעניללעי mns ר"ד 'חה ברה המה אלה יתכאלמב התרזעל די יבתכ exea ינוליאשה רשא םימכחה ישארל
 ץיליבמ םאטשרעבלאה םייח ןמלז המלש 'ר עדונה םכחה ברה יב"ב 'סמ לע ה"מגר י"תכ יל ליאשהש
 .הבוטל הולא םהל הרכז ,תותכסמ «no לע n'eim ח'ר n3" רענילרב ר"ד םכחה ברהו י"תכ המכ לע

 רוצקב nnb ץוחנה ןמ ןילימל יצנק יתמש םרט יתרמא הכרב ,ישפנ יביטמ ,םכל יתוקירהש ירחאו
 :המה הלאו .רובחה nr םיאצמנש םינמיסה תארוה ןינעב תועדומ תצק ץרטמנ

(CNםיעבורמ יאצח ינש  imsןויצב ןה רבדה ףוגב ןה ילשמ ךפונ יתפסוהש תורוהל ואב [ ]  
 יתכואהש םוקמב טרפב ,םימעפ בורבו םיתעבש תוקקוזמ ןתוא יתפרצש תונוש תואחסונ

 , ירבדמ ירבד לידבאש ידכ ammi qun sss 'מולכ .ה"יחא הלמה יתופסוהל יתמדקה ,ותינעמל
 E יןתנ וניבר

 די חולשל יתיצר אל דובכה ינפמו סופדה תוועמ וא תעטומה 'יגה יתנייצ () ims םילוגע יאצח ינש 'יסב (ב
 ירמאמלו םיקוספל תומוקמ הארמ הככ יתרגסה דועו .רגסמב היתאבה moy ידמעבו תעטומה וניבר 'ינב

 ליחתמה רובד ,תיזנכשא הקתעה הלאה "יסב יתאבה ןכו ,לכל םיעודי סניאש ןיב םיעודיה ןיב ל"זר
 .תאז החקול הנממש םעו םע ןושלכ הלמה בצחמ םע (טראווגאלש) ךרע לש !

 ךוועב ספדנ ןכו (איפסומ ןיטינב בר) 3/5 ףיסוהש המ לכ ןייוצמ יתאצמ "638 :הזכ די תינבת 'יסב )3
 ,המל יתעדי אלו 'יפה טימשה ל"מרו םדרטשמא 'פד :

 ןניבר איבה םימעפלו ,ךורעה לעב ירבד neni יתמלשה רשא םיכרעה יתנמיס * הזכ ריאמ בכוכב ('ד
 יתעקת ינאו הל יוארה הדובכ םוקמב wow שוריפ תצקב וא שוריפ ילב אררנ בגא קר הלמה

 וב אצמנש רבד שרוש יפל םתובא תיב ישארל םהילגדל ודי לע שיא םיתרדסו ןמאנ םוקמב דתיכ םיכרעה
 וניבר יכרע vb תונש יתלבל יתרמשו .םש ריעז םש ריעז ךורעב ואצמה םוקמ היא ריעהלמ יתלדח אל לבא
 תדוקפ קירבה הז בכוכו .הז b^ תחת וילע ידי יתפנה המ רבדב רדגתהל םוקמ וניבר יל חינה bw ןתנ
 ירובח תנוכת ןינעב ci דוע עדו — ב"רד תופסוהבו .ןתנ וניברד ךורעב ומוקמ,דקפי רשא pip לכ
 הלא לכ לע רשא יוחא ןילמ ריבכהל mm רתומל &q יצפח זוחמל אובל וב יתכלה רשא ךרדהו
 ךועו ךוע לכב טעמכ ושקובמ יד אצמי יכ טופב אשמל ארוקה לע היהא המלו אובמב יתלמ יתפטה
 םוקב יתלעפש המב תוחוקפ םיניעב ?bibe ורושאל רבד ןיבמ לכו .אקסד אהו ארבנ אה ,וב ירק ליז
 ןיא םישובשה ינוקתל העיריב ףרועה חרס יתחנה אלש אוה ןורחאה הזו השעת לאו בשב דועו השעו
 יתונודזהו תונגשה רפפל לקוש היא sew היא יכ ךורעה cb לש תומוקמ הארמב רפסמ

"mרפסב ינא יתאבהש םינקווד םינויצ  quy( א"כ ב"ב) אקפנ אליממ אתשבש םלשה , 
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 רבד תירחא , מש

 שפחב יתשפחו יתקדקד «ne רפופי יכ ןמאי אל הלמה תרזגו mw לש ליחתמה רוכד תקתעה ןינעב
 רשא ל"'זח תושרדו תודגאב nm לכ .תאמ םלענ אל יכ ,שקובמה תילכתל יתאבש דע שפוחמ

 םילכ bw ילכ לא ילכמ ,וקיפשי ירכנ ידלי רשא ,תושקה mans וקרוהש י"עו םוקמהו ןמזה קחרמ
 תונתשה תביסנמ yn" ירבסו ירמג אלר םירהמנ םירפופ וקיתעהש תורז תולמ תעידי ןורסחמו םינוש
 הפקשה bbw דע תירקיעה הלמה בצמ קתענו הנתשנ םירחא םימעטמ Tun ונינפל רשא תואחסונה
 ןוקתל לכוי .wb תוועמ רשא "v וינפא לע רובד רבד םימכח ירבד רותפל ונתלכיב ps הנושארה

momל"זח ירפס לע תססונתמה רזנ ינכא שדוק ינבא אצמנו תונמהל לכוי אל  mneהשעמ םתוח  
 ןמוא רוד ,ונרורב ןכ ןעי ,טעמתמ םימכח דובכ אצמנו ,רצוי ידי השעמ oon ילבגל ובשחנ ןמא ידי
 וללמ  רורב b םימע יתפש ny רשא םימלש ןכו mas אילפהל דע תוינומדק תריקחו םיעדמה תא
 םינשלבו םירקוחה .בוט םש םהל ונקו הברה ןילמ ןורקחיש דע וטקש אלו וחנ אל ןחבת ןילמ םנזאו
 ע"מב Q'3 =) רעגייג םהרבא 'ר .ענערטייב ראופמה ורפסב (ז"מיר =) סקז לכימ לאיחי 'ר :הלאה
 ;עטנעמעלע ןעכילכארפשדמערפ איד ורמאמב רעדיינשייטש השמ 'ר ; תומוקמ רתיו ג"מד ע"מב דועו ,ולש
 עשינאלאמיטע ורפסב (ף"ירהמ =) סעלרעפ «np 'ר ידידי ;םימכח תפש ורפסב קעניללעי ןרהא 'ר
 לבא) ריבשמה D'U3 קאהנייש ףפוי 'ר ,אדנוקנענאז דנוא = כארפש ןעשיניבבאר רוצ דועו ןעידוטש
 המלש 'ו ;(םיירפעל pss ןבת םימעפ המכו -המכ ריבשמה הז ףסיי יכ וננושל תחת דחכנ אל
 ןעשיניבבאר רוצ ענערטייב ורפסב רעלזייא שביל 'ר ;כ'רד אתקיפפ לש הראופמה האצוהב רעבאב
 ןנחלא 'רו ,ךוברהאי ע"מב ללירב םוחנ 'ר םירקיה םיחא ינש ; עדנוקסמוהטרעטלא דנוא =כארפש
 jew םכחה ברה ; ןעדוי רעד ןעטכארט דועו ןעטראסנעדער עכילכארפש .דמערפ וירמאמב ללירב
 man ןכ ע"מבו ולש ןילמ רצואבו טסריפ 'כחהל חרזמה ע"מב דועו ;עיגאלאנימרעט עשידומלת ורטאמב
 ןיכירעמ רציכ :רעמהעב 'כחה לש ורמאמו) רחשהבו רוש 'כחהל ץולחבו ףעל שביל 'ר muss ברהל
 שיא שיא ןנברד ילימ ראבל םליח תא וסנ םירחא דועו (ויתשקב יכ qs תונקל יתיכז אלו יתיאר אל
 (ל"ירהמ=) יוועל בקעי 'ר ללוכה םכחה אב שדחמ בורקו .הרצקב םעפ הכורא ךרדב םעפ ונושל ןונגסב
 םילימב by vanm ןלוכ לע nby תובגשנה ויתועידיבו ובבל imm המוצעה ותדיקשבו דבכנ יכה

oyתופסוה  maisימיתהבו .רעשיילפ לודג ןשלבו אלפנה םכחהמ דואמ דע תוליעומ תוהגהו  mW 
 יתינפ ז"כב לבא ל"ירהמל ל"תמע לש הנושאר תרבחמ רואמ תונהל יתיכז םלשה ךורע רפס ירובחמ למיג
 . רפסה ףוגב םא ףא וב הכרב תמאב יכ ירשפאש המ לכב וריכזהל :תורבחמ עברא תספדה תעשב םוקמ ול
 הילע דסיל יתירי רשא הנפה ןבאו יתמגמ שאר יכ הז יארכ הז יאר אלש האורה הארי תחא הריקסב
 ררבלו ראבלו ןתנ וניבר ירבד םולשתו תואחסונה יפוליח ירוקמ ןינעב הריקחה התיה ירפס ןינב תא

qxלגרלו וינפל רשא הכאלמה לגרל וטאל להנתה ל"ירהמו ,ךורעה רפסב דופיה דע קימעהלו וירבד  
 .זנכשא ןושלב םירבדמה ויארוק

 תניתנב לבא nue תאישנ ילב הלמ תרזגב תוריקחה לכ יתרקב my העור תרקבכ הריקבה ןינעבו
 ץוצר הנק תמאהמ קוחרה קחרלו בורקה תא ברקל הניחבה קדצ טפשמב יתאבה יתלוז תעדל דובכ

 ירקחמ ימל תולעהל יתחרט םגו .טפשמ תמאל איצוהל לכואש ידכ הז לכבו הבכמ יתייה ההכ התשפו יתרבש
 לכב טעמכ תעד םדאל ןנוח ךורב לבא ,ורמוא םשב ןורתפה יתאבהו הרוככה טפשמ ינפלש המ רבד

qwליחתמה רובד רחא דימ הלמה ןוותפב ישודח יתגצה הרצק ךרדבו וב רדגתהל םוקמ יל וחינה  
oyיתמשר הרקונ שדוקה יבתכ וא שדוקה ןושל רוב תכקממ הלמה םאו תיזנכשא ןושלל התקתעה  

 רצנו ץוח ידלימ ex יכ שדוקה ןושל תרהט לע תישענ אל םאו ,ארקמ ןושלב וגייה מ"לב :חזכ הלצא
 רשא ןושלה תיוהבו ןויבצב הל תוסחוימה תויתואב הכתה יתבתכ זא וא איה םירז םימע תונשל ישרשמ
 תוכר יכ סופדה תואצוה לעו ארוקה לע לקהל ידכ ירדג ךותמ יתכלה תוירוס תולמב קר ,החקול הנממ
 הלמה nne תוירבע תותואב תוירוס תולמ תקתעה י"ע יכ תאז הניחכב ינתשבל nns חור m הנה
 הנניא תוירכע תויח תויתוא חור םא ןכ ןיאש המ דומלתה ימכח ןושל עדויל םיקחשב אוה ריהב איהה

 .הלמה תביתכ ןפואב

 יתללצו תמא רבד הישנה םי יפמ לאל הלהתייתלצה םימעפ הברה יכ יתיפצ יתיפצב וניברירבד םולשת ןינעבו
 הבוטה 'ה דיכ די לע יתצבקו יתפסא םגו ,אבוט אתינגרמו םינינפ םימעפ המכ ה"ב יתילעהו םירידא םימב

 < à רפש לכ הנרונ רימעכ יתפסא םגו אוה בוט קבדל יתרמאו םידרופמהו םירזופמה ל'זר ירמאמ ילע
 ול תונקל ודי לאל שי רשא תונברה קלחב חמשה רישע הזיא יכ ירפס רצואב ויהש םירפסכ יתאצמש
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 ןאצ תוערל וברקב בשיי יכנא רשא ןורושי תדע להק יכ סג המו !ץק ןיא הברה םירפס םירקי םימדב =
 ב'פד ג"פ ק"מ 'שורי) הליפטל הליפמ wn" (.ח'י ןילוח) ילפט יב ולת ה"ב םגו אוה רעצמ אלה יושדק

 ri" (ודפח 'הל הדוא) ןתסנרפ חתפמ רשא (ג'עס
*ox* 
* 

 יננחש המב ךל תאבוה רשא יתכרב תא ,ליכשמ ארוק .אנ np 'ה ךורב התע תאז לכ ךיתעדוה ירחאו |
 ךב רוצפא אלו יכרע ךמ יתעדי יכ ,לכ יל שי יכ הלילח .ראפתהל mai לגר ינאובת לאו .םיהלא

 לכ ןיעמ ומלענ רשא המכח תומולעת יתילג אל יכ דאמ תעדוי ישפנו ,יתבשחמב הלעש המ לכ תחקל
 האצמ רשא ארשפ יד יתרבד לע ןהל יל ילג הנד אזר אייח לכ ןמ יב תיא יד המכחב אל הנאו יח
 רובצה תודרט םויב הלילו םמוי יתלמע רשא חורו רשב תעיגיבו יתונובנ יכ הטעמה יתמכחב ירי ןקכ
 תלשלשמ ל"ת יכ) ירומו ירוה תוכזבו .ףשנ דע םידודנ יתעבש הלילבו ינובס םירוחבה םע דומילו
 ינשו הדוהיב עדונב אבוהש אטאלאפ לארשי ר"רהומ היה ינקז יבאו ON םינואג םינבר ןיסחויה

 ,ךרד .הרומו בר םש תויהל תפצל תכלל וימעפ ךרדל םשש שודק ארקנה םרמע ^ םימלשומה וינתח
 לעב ןתנ וניבר תוכזב wem" ('ינ לארשי ירומ יבא ידוד ויה אשריא ק"קב ד"באו בר םייח ר"רהומ םגו
 ךורעה לעב לש ונרק םירהל יבל mb לע תרעוב שא זא ינמ רשא ןעי הימש jb ינועייפ ל"צז ךורעה
 ךורעה רפס הנושאר eye יתוארב יתודלי לט רחשמ יתמגמ התיה הנשיל ותראפת תרטע ריזחהלו ,דובכב
 תאובת יכ יתיאר םולה םגה םלוא ,תומלשה תילכתב זא ינוימדב התארנ איה רשא ,ל"מר תאצוהב
 רדהו שניא רטגיל (.ג"ס תבש) ורמא רבכ אלה יבלב יתרמאינושלב ויתולמ ןיאו ינעיבשת אל ותפש
 הרותה יתלד לע דוקשלו יולסערבל םינבר לש ראופמה שרדמה תיבל תכלל רמוא יתרמג ןכ לע רבסיל-
 יכ דע ס"שב יקבו לודגה ברהל וננמז ןואגל הבוט קיזחנו הברה הרות דומלל יל הדמע יתדיקש ל"תו
 יתדקש טעטיזרעפינואה יתלד לע םג לבא ע"נ לעקנארפ הירכז ר"רהומ יברו ie ה"ה היל סינא אל זר לכ
 ילש ןיטינומ ואצי כ'חא םינש nns ךשמב ל"ת רבכו) םדק תונושלב םידומילמ םג ma לב ידיו
 םיהלא 'הש המו (.רובחה ms םינוש תומוקמב רכזוה הארת םתצק (!pes םדק תונושל ינינעב םירובחב
 האנק חורל יל היה רבד ןתנ וניברד ךורעב ףעי תא תועל תעדל םדק תונושלב םידומיל ןושל יל ןתנ
 ןינבל םינבאה תא יתצבקו יתפפא םינשב תובר gn וירוב לע ךורעב השקה רבדה לכ דימעהלו ןיבהל
 Y וילעיתיטנו וב דוסיה דע יתיב תא יתברחה םימעפ ,תונבל יתוליחהחש ירהא יכ ינא mme לבא יתיב
 וזכ ךרפ תדובע רומגל לחיא יכ יחכ המ שוחנ ירשב םא יחכ םינבא חכ םא יתרמא יכ והב ינבאו והת
 BY" 'ה היהי יכ v2  רודאו יתאצמ אל החונמו יתחנאב יתעני יברקב יחור םעפתו םעפב םעפכ לבא
 המ סורהל Ty ףיסוא אל לא cy דר «cn הדוהיו םיהלא cy ךונח ךלהתיו םייחה ץראב יקלחו
 הנושלו התנוכת התינבת יתינשש ירחא הכאלמה לא תישילשה םעפב םינש שש הז בורקאו . . יתינבש

 םויה .אובאו ותוא ןיעייפמ רהטל .אבהו םיבר «Du דומעת ןעמל שדקה ^pe תרהט לע התוא בותכל <
 הלפת m" .העושיל יל יהתו ינתינע o» qms :רמגומה לע ןושאר pon םויסב ךרבלו ירדנ תא םלשל

 ירפס יקלח רתי איצוהל יתרמא עצבל ינרזעל ךתלודג ברת .השוח יתרזעל יהלא ינממ קחרת לא םיהלא |
 .לבת ינפ לע לארשיב וציפהלו הרואל לודג חתפמ םע

 יטפושמל הלפת ינאו cop לכמ יקלח gems הזו יאנימ לבקתתד אתלימ אמיאד אוער אהיו
 םיכו רפסה רואמ ונהיו .(ב"עס ח"כ הליגמ) ושאר לע תוכרב ול «cm היחבשמד ןאמ ירובח

 תוצמ יתרמא יכ רפסה vno תא דאמ יתלזהש mma קוזיח הכירצ הרותה יכ) vane ידיב וקיזחיו םימלש ןכו
 דע תולוע יכ ינממ הנרבכת רבכ אשמכ סופדה תואצוה םא השעא המ לבא הנתנ תונהל ואל ותאצוה

 .(בוקנ wm לא רכתשמ תידוהי תורפסב רכתשמהו טעמ אָבָהו הלעמל

 ךידה תלפת ללפתא הנאו הנא תכלהו ךתאצ םויב ינוא ןכ יל ריקי ןב יתועבצא win התא התעו
 מ"רי ה"ת יאמ ךודה תלפת ללפתהל qus ךרדל אצויה 55, (ב"עת ט"כ 'וכרב) ל"זר תרהזאכ

 ךודנ וואו ביוא לכ ףכמ ינליצתו םולשל ינכמסתו םולשל ינדיעצתו םולשל ינכילותש יהלא 'ה | <
 "הלפת עמוש ה"אב יאור לכ יניעבו ךיניעב םיטחרלו רסחל ןחל יננתתו ידי ישעמב הכרב חלשת

 .איריבח ןמ אריעז תריתעכ
xk * %+% % 

 235 יכ רואה תא םיהלא אריו רדסל (ו'צי ןרגנואב) ןעכריקפניפ
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 ןוקת תועט הרוש Ty רצ

 זכ 'עו וליפא 175 'עו וליפא ב"מ

 :טמשנ = 'ןינקרטי nmn רחא א"מ
 ש"עו pne CD ores "ס
 .ש"מ

Yטמשנ שאר 'עו תובית רחא : 
"DDש"ע 'א ברע 'עו ט"סו  
a 

 :םמשנ | 'ג ררז 'עו תובית רחא ב"י

 ym 'עו ה"מת"יס

 :טמשנ קטשט n»n ON ז"
 ספדנ) תוכרבל ש"ארה תופסותב

 ףדל (תשלושמ הכוב 'סב

 .ןימסקרט 'ע quy אבוה :הל

 ש"מו הז תבית רחא ד"כ

 .'א הדרצ 'עו 'טי ףדל
 : טמשנ

 :טמשנ טייד 'ע :תובית רחא ו"כ
 JR קר ע"ייעו :ט"נ vob :מ"טש
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 ויה םשמ יכ p^ ל"ז ךורעה לעבו
 wm חכזמב שאה ןיקילדמ
 שאה | םייקל וליאד .ןוכנ הזו
 אלו םש ויה תורחא - תוכרעמ

m»vתוכרעמה ןתוא ובכיש  
 ינאו .ל"כע ובכ אל ירהש ירמגל
 nya ל"נה ייפ יתאצמ אל יינעב
 ןילקרט 'עמ וא טמשנ peo ילבו
 א"בטירה בתכ דועו .'ד ןטק 'עמ וא

^mרמא ה'ד :ח"כ ףד אמויל  
 םיכסהל דחא שוריפ ףסוי כר
 *qun ^b op n תטיש
 םש ןיועי םא לבא ,םינואגהו
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nm quo n^רתוי ךורעש  
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 לע qr םשב b" איבה ד'מ
 ^3 ףיסוא יאד ןמחנ בר רמאמ

 תוכותכל מ"טשבו .'וכו אלקי
 םשב הזה א"בטיוה 'יפ אבוה םש
 ונינפלש ךורעבו quura לעב
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 ברה ידידי ינריעה ןכו .א"ער 'מ
 4333 .יבכוה םהרבא 'ו םכחה
 mum לכ רואיב לע ידי יתפנה
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 : ה"סר D^ ד"ויטב תובית רחא א"מ
 "יסר ח"פ ק"בל ש"ארבו : טמשנ
 םינואגה 'ושתב 5" בתכ יג
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 יתעדלו 'לוכו ול רומאו 55
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 וב ארוקה ץורי ?pa ב'א ep" ורדסנו םישרדמו

 תאמ

 ה לאיחי וניבר [ב [1
 ימורד אתביתמ שאר

 רפס וילעו

 ךורעה ףסומ
 יבר לודגה ןשלבהו האופרהו עבטה תמכחב יקבה םכחה ברהל

  PRUאיפסומ "5

Ll2 ךורעהמ די יבתכ העבש יפ לע םינוקתו תורעה  B perתורחא תולעמ  
 .םיארוקה יניע הניזחת רשאכ תובר = |

 ויתרקחו ויתנזא

 ריעצה יכנא

Tnטּוהָאק לארשי רירה מיאאב הדוהי  

 ap לילגהו ןעכריקפניפ ק'קב ד'באו בר

 ינש קלח

OIןעיווברפיקהל רשא תומכחה לש עימעדאקאה . 

qmmחילרת , 
 גָארב גוִאעג לש סופדב

 (.ןיקסנעלַאטסס n. להגמה )
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Eםירשעו שמחה תנש  

 aisi םינברל שרדמה תיבב

mםיואופמה םימכחה , pnםיועשב עדונ םכוע  

 ר''רוהמו : "27102

 = = .ןאמרעקוצ לאומש'חומןב ךורכ
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^p ךיתושרב, pain by: דע 'כו ךילע יל ys 
 וא הרכמש  minisייבד אתינתמב ייפ ןכו .('םהל

 ע"ייעו ט"פ 'בותכ 'תפסות) אייח 'ר  pnesכ'שמ
 ולא (םש  Cyםהל הרכמש לכ התושרב ןיאבה

 יימעפ הברה ה"נכו ה"יחא] * ,הנתמב םהל הנתנ וא
 יליגמ .'ח יינעת) הארו אב מ"ד רופסל יתלדח יכ דע

  In'טוס .הייק 'בותכ ^ aטיע ק"ב | .זיינ ייטינ .ו"ל :

 : יל au ייכרע vp (Y web imb ב"ב vy מ"ב

C"p anoימח אתיא ,יזח את ומכ  y''y "v3 
 . .םא ילע אבי ןינעב םינויצ דוע W^ םשו .אָתֶא
 by" אבי אל םא ס"טב 'יא ץמוג רפוח 'פ ר"להקבו
 ח"לד א"פ 'מוי .wm" . אל םא ילע אבי ל'צו
 ו"פ 'יחספ v" יתיב תורוק ואר םא ילע אבי ד'ער
 pow יאב | .ז'ט n .ילע אבי :קר יא ,ג"לד
 א"פ 'מורת v" .אבה Dow :ךליאו ip 'דהנס

in")ןאכמ  n'b7 Ye "ipn "v baרבד ג"ע  
 ריתעל ר"מ ,ט'פ 1533 ,אבה ןמזל p^ אבל אוהש
 תעד וב שי DN YyD ח'מד ז"פ 'יטיג 'ורי .אבל
 :מ'ד 'ומורת שיר 'וריבו רבעשל תעד וב שי אבל

^sיכ הארנ רתוי לבא 'כו אבה ל תעד וב שי  
 הליחתכלו דבעידב ומכ ונורתפ 'וריב אבלו רבעשל
 my יילהת) למנחב :א"י Tz "nb '"y ילבב לש

6eךרדנו — .למנחב ע"ייע למ ןח אב שרדנ  
 א'כ יטיכ יישאיב) האוכאו ומכ ys qup דובכ

norסאה לע אבה (.'ב) תותירכ שירב מ'ַד (הברה , 
 ביפר 'ומבי v^ ,החפשה לע אבה i'b ב"פ םש

a4יכו היינשה לע אבו הנושארה לע אב ג'ע  
 '51 תוירעה לכמ תחא לע אב .ט'יד ג"פ wb 'ורי

pe^ע"ייע הָאיִּב  -- 
(Eigenname einiger palüst. Lehrer) NY] = N3 2 z 

 ,י"אב םיאנת המכ תומש  '"yלש י"המ

Lאָּב  er kam)האיב םשהו  (das Kommenבשו  
 X (רימ םש) ןהכה אבו qub דיי 9« ןהכה

 ןיקולה ןה ולאד ג'רב האיב איה וז הביש איה
 ג"םבו Cr n529 תשא דציכד ג"רבו 63" וכמ)

 םחלהד 'מגב תלכתה 'פבו ג"כל הנמלאד
 טחושהד 'מגב mm יוסיכ ףוסבו Coe יוחנמ)
 איה וז הביש איה וז 'יפ Orb 'ילוח הפרט תאצמנו
 ףא עגונמה תיבל ותיבמ ןהכה אב הביש המ האיב
 mia ןגיפליד עגונמה תיבל ותיבמ ןהכה אב האיב

mvעובש ול ןתונו חטו הצוקו ץלוח הביש המ  
 "v ביתכדכ תיבה ץתונ וניאו השפש ואצמשכ
 עגנה השפ mim יעיבשה םויב ןהכה בשו (םש
 רחא רפעו דע 'וגו וצלחו ןהכה הוצו תיבה תוריקב
 ?t P) ביתכד ימנ האיב ףא תיבה. תא «nb חקי
 ביתכד ג'עא תיבב עגנה nee nn הארו ןהכה אבו
 ץלוח אלא וצתונ וניא תיבה תא ץתנו ?CU םש)
 םינהכ תרותב 'רופמ ןכו עובש ול ןתונו חטו הצוקו
 nM") יצוהב דיִעָ ay ףד 'ד קרפ 'ז ישרפ ערוצמ ארפס)

 ןתונו חטו הצוקו ץלוח ןושארב השופב וניצמ המ
 «yn השפ םא ישילש עובש ףוסבו ['כו] עובש ול =

 mex minm .('םיתבל םיעובש 'ג .ונדמל ןאכמ
 םוקמ האורהד ג"סב וגרוהל םכשה ךנוהל אבה

nani)ביס  : "yrםש  maהרומו ררוס ןב 'פבו (א'עס  

 הרות 'מא ןכיה 'יפ ry 'רהנפ תרתחמב אבה 'מגב
 (בימש זמר ייטפשמ יקליו יישריפ sy יא ,ביכ תומש) —

 םימד ול ps תמו הכוהו בנגה אצמי תרתחמב םא =
 םדא ןיא הקזח תרתחמד מ"מ ev) ירהנס) אבר "יפו
 יאק יא רמא רמימ אהו ונוממ לע ומצע דימעמ

 ןיאבה תאו .('היתיבד הירמל היל אנליטק יאפאב =
 :חייפ y" :ויפ) ותשאל בתוכה 'פב 'בותכב התושרב
 העובשו רדנ הל בתכ (ב'עס סיד דילה איפ 'שוריק יור

nx» (!ייא לבָא ייל ונינפל לבא .ט"ס יומבי לע וניבר  nyוניבר רסמ אלש המ  Dimיוחנמ יייע פייר תרסמב  SUיוריע  
mp awב"כ : osos m»יקיול יישריפ ייעו וניבר ירבד םה הלא )* :בייל 'רוכב :יח יוירוה :'ה  pub ovרימ . 

 ימ ייפ יועטב y" ויו V ,יישריפ כ'ג יייעו i uy) ויבר ma mb ירהנס יורי my ^9« םיונישב יקליבו יהנסב )*
 Je or ןה ולא ans 'סותב )5 .ןהכל הנתנש וא הרכמש



 י"כבו ונינפלש ךורעב ל"כע סכח םש ןדב 'ר םשו
 ה'דס דיעהרשאכ ל'זכח ירפסב םג xm אלו "יל
 ןיסחויה לעב תנוכש רבדה בורקו ,תיב תוא שיר
 ןושאר קלחב y psi mex" 'ר לש ךורע לע

 XVII] דצ אובמב
mss ^ןתאוב ע"ייע] . 

 .'ה זב ע"ייע יזאב *

 ?GFalkenjüger, V ע"לב UO פילב) ראָיְזאּב *
(Falkonierתבש  T3סוס :אכיא ימו  

 'מ י"כבו ןדאיוו יבד 'כיא ps תופועל דחוימה
Corp 57)יבד  prןיראייז יבד איפוס פ"א י"כבו  

 ןראייו 'ליסבו ןאיניטשוי פ'ר 'ציניוו 'צנוש 'פדבו
 בתכ בוט רתויה noun לבא ןראייז יב ל'צו ס"טו
 אסוס הנוש אוהש ל'ז ג'הר םשב ןדייז 'עב וניבר
 יפדב ה"כ ראיזאב 8/03 ותוא ןירוק mm ןרייזאבד
 ם'מ י"ע הב שי תונוש תואחסונו v5 m 'ציניוו
 "הר um םינכו הזלה yi י"העב חיכוא רשאכ
 ,א קיז ב ארקנ ס'לבו ע'לב ה'כו ץנ OU פ'לבש
 ,ראיזאב פ"לב ארקנ ץנ ףוע הדוצו ;אקיזוב
 קפנ .ָה'צ 'דהנפב אב רבכו peers) ץובקהו
 Ju JS פיל ומותו ומצעב אוהו יאזב רוכשל
 p" י"שרו .יאזב רכש vy yon ףוע דוצל ^6
 $5 תמאכו אוה רפכ א'נ . . יסרפ 'של םש
 ופכל pm) mop זמר 'ב לאומש 'יאיבנ 'קליב
 y" חלמה ןורתפ ןינעבו sem תעטומ 'חסונו יאזב

 ,ה"כ דצ ף"ירהמל ש"טע רפס כ'ג

 ,ך"צד yy (Abbreviatur) ביחאב *

 .'ב טב ע"ייע יטאב *

 אוקמ לש nup ma אוה) הָניִאָּב ,הָמיִאַּב *
(El Banehם'ד 'שורי הלרע ףוס : 

 המיאבו הניאב ןוגכ לארשי ץראב תועלבומה תורייע
 הנע m3 'יא b'3 'יאלכ אתפסותבו 'כו היתורבחו
 ms ve) ישוהי) ארקמ לש noy תיב אוהש הארנו
 לימ 'ד ןורבחמ הקוחר םואיבעזייא תעדל התיהו
 לש 6-49 אוהו 500% b3" תארקנו תוימור
 y" הנאב רפכ שי םויה םגו 'ט N/ תידוהי רפס
 רעמיור 'ייעו ו"לר דצ תידומלת איפרגאענ רעיוביינ
 דצ ליהד) ץראווש n^" ט'נק דצ אניטשעלאפ

Opםוקמהמ ולידבהל שיו  maטיי ישוהי) תנע , 
"eee (m5ג'ל ,יא ) התיהש vyריעו ילתפנב  

 טעמ הקוחר הדוהיב nmn תונע תיב ליעל תרכזנה

 שירב היכו av טירסל rm ייפב היכ )?

 הָמיִאַּב * - אָּב
 ישלו רוציק אוהו ,ךליאו ,ו"ס a3 3 דצ ף'זרהמ
 תחת ילבב פ"שב אברו הבר ןכו ,אבא תחת הלילק

 SUM y דוע 'ייעו הב 'רו הב 'ר

Baumpflanzung, Garten 2 (פ"לב אגב ס"לב ANA 

 יריידד בר יב ינב ינה (תודש ץובק הליאשהבו
 אמק הכלהבו (Cn 'יחספד ק"פד 'מגב אגאבב
 אל "en" אעראב אגאב (C7 תואיצמ ולאד
 תודש הב שיש העקב אגאב b"  .ןניקזחמ
 הרש ליבשב ןגירסא אל העקבה לכ 'ולכ הבר ה

nnsלש  peuקזחומ ,הב שיש  "ynיאמ  
 לש איה וז יא ןניעדי יאדוב DN 'ולכ (םש מיב)
 רכומה 'מגב תיבה תא רכומה 'פבו .יאמ ןימותי
 יקסיפ אבא ר"א ילזיב יאמ Cn ביב) ריעה תא
 אלד ןיבק 'ט ווה אלד אתעראד יקסיפ b^ .('יגאב

prmאלא ןמצע ינפב ינוברזיאל  ryריעה . 
 ירטנמ («Cr [ןיקסופ ןיא 'מגב ךשנ והזיא 'פב]
 רוכ האמ רועישכ הברה תודש יגאב .("יגאב
 דחא רצמ לע תודמועו wm ןה רסח ןה ערז תיב
 אלש mm המהבה jb ןומשל ןירמוש ןירכושו
 .המק תישענשכ םדא ינבמו ערז ןהשכ ולכאי
 ילכאד בו יב 53 .ג'ע «wy m5" הייחא] *
 יגאב לכמ ולטקו וליז :ג"יק ק"ב .אנאבב אמהנ
 אדח .ט"כ ב'ב .'כו אגאב דחמ ולטקו ולזא והניאו
 b Db^ לכב י"שרש עדו .אגאב אלוכב אערא
 : ח"פ ב"בל ם"בשרו 'עה שארב וניבר 'יפכ העקב

"bעה ףוסב וניבר 'יפכ תודש ' "y Upרב 'ע  
 'וסו פ'למ הלמה ינא אצומו .אתינווחמ רב יעו 'ג

 -- .[םינליא סררפו ןג המעטש

 .ןייב ע"ייע ןייאב תחת סט ןיִנאַּב *

"y (םכש לש תיחרזמ תינופצב םוקמ םש |''NS 
 ףוסב (ז"כק דנאל עגילייה סאד ץטראווש

 "ילכבו j"N2 ינומירו ךרפ יזונא )"8 ,גיפ) הלרע
 ורכזוה אל Gvo ,זייפ) םיתב ילעב ילכ לכ 'פב
 ןירושעתמ והיש אלא ('עבג vum Cro" ינומיר

wmםוקמ ךרפ ןכו םוקמ םש 'יפ .םוקמ 553 ') 
 ג'סבו ("לר עד ג"סבו .ןיבושחו םילודג ןהיתוריפו
 [n ה"יחא] * ,(:'ג) («mess x43 Cv ז"עד
 'תפסות 'ייעו ב"ער ג"סד ה"לה xe הלרע 'וריב
 .[םכש לש יחרזמ ינופצב םוקמ םש mm vo 'ילכ

 בותכ .ט"יק דצ םלשה ןיסחויב .CE ח) ןדאב *
5mםכח םש ןדאב 'מא ךורעב :ןדאב , 

— i — —— — — - - 

 .יגאב ירטנ סרוג מ"בל א"בטירה 'יחב )*  .לזב 'עב «omo ר"פדב הייכ ('

 עיייע (* wm" עיפדשבו ,ר"פרב היכ (* .ןדב "יא ימביבו זיעב הלרעב ןכו םש ימ י"כב לבא : 'ג יציב m» ce יילכל
"Ww Tbה"כ )5  v33ו"ו  v3»ע"פדבו : א'פ 'ומביב אוהו ריפ  bn 
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 ,mas xou xoxo& 0 א | "לב
 יגפ תחת ^b וא !אסכ ןיא ,הער הנקז ימוק 'מולכ
 'גרת ןכ ה6ק798 ה האילפ ינרופ ל"צ יאלפ
 ר'קיוב 'יאכ ג'מ :גזכ יקזח) םיפואינ הלבל םליקע
 ,האילפ ע"ייעו ב'סש זמר 'קזחי ?pb) 'ייע ג"לפ
 y'"y םירחא םינוקית ול שי ב'רו ,'ו ןרפ 'עו
 ברה םכחה תאמ ונורתפ i" ונשרפא םשו ימאכ
 יכחה ויחאו א"ש דצ ו'ח ח"בב ללירב םוחנ 'ר
 לבא 1^ רצ .סנעדער .פשדמערפ ורמאמב ןנחלא
 לכונו הברה םינוקיתל םיחרכומ ונניא ונשוריפ יפל

 moe תסריג םייקל

 .הינב 91 ינב יב ע"ייע SONS ,יִנאָּב *

 .$ פ"לב גראב יִמ (Süssigkeit bU p'bs; גרב
 פ'לב גדאב xn" רקיע וא Süsswein ל

Güsswein, Most 5ינב ןידימעמ ןיא 'פב ז"עב  
 היפוג גראב b^  .("גראב רמח קותמ ^C ץמוחהו
 לשובמ ןיי אוה יסופ ןושל גראב ,אלשובמ ארמח
 ('ירשמל יבניע והל יקבשד ןוגכ ושילש לע רמועש
 רשפמ הינימ איויח יתשד ג"עאד יפמ ןאי לחו
 ,יוליג םושמ וב ןיאו איויחד היררמל אילוח היל
 ןיב םימישמש םיבוט םיבשע גראב א'פ
 הלמה mmn א'פ יפל ה"יחא] * ams ,םיקיתממו

prbםינממסו םיבשע 'יפ 3: = 9;  enn» 
 pw ז'על י"שרו .ש"ע רחא b^ ךארא קב 'עבו

^bחבושמ פ"ל גראב ח בוש מ הקשמ גראב ימ  
 ידהנסבו .ל"כע (Gn mo קלחב גראב איסוס ומכ
 ןווכמו קווסמ DID :א קרב יסוס :י"שריפ םש
 ומכ אקרב שריפ ןאכ םגש הארנ הזמ 'כו האנו
 רוקמו אוה ח בו ש מ ומכ האנו ןווכמו ונינעש גראב
 ויבר םש 'יפש spy3 ךרע אוה ל"נ ושוריפל

D'D,חבושמ  N'DD,N/D1^ י"כב ה"כ "רגחב  
 was ירבד cmm חבושמ Wo n5 ד'פל אוהו

vuesךהב  Tדילו "ו י"כ "יג יכ עדו .ש"ע  
 פ"לב גדאבו "j פ"לב ימ יכ spy הזו גדאב ימ
 ץבוקב) ryb י"כ ח"ר 'יפב יתאצמ ןכו pin ןיי
 : ל"זו Q'y m^ gr A. 10. 5 ^D 'קילייגנא י'כ
 ךשמנ וירחאו ,ל"כע קותמ ןיי אנירק .ינדאב פ"לבו

— [am - 

(1. übelriechen, übelriechend machen; UNA y 

2. üblen Geruch, üble Gerüchte ver- 

 ( breiten"מורת  "bז"מ ק"ב ,וימימ ושיאבה ב"מ :

vw אל :םשו ,וימימ שיאבהו רובל לפנ : ח"מ 
 יכ 'פ ר"שהש ,'כו הליפנ תעשב שיאבהש אלא

 האנומש 'וריה תטישל הלוע הפי כ"ע רשא ןורבחמ
 תימוחת ריע התיה תמאבש י"אב תועלבומה תורייעל

 sx לש
 .ןייב ע"ייע ןייאב 0

 הכלה ףוסב Waldanhóhe, Berg) 3% פ"לב) אלאב <
 יזע ינה Cu יילוח) ונב תאו ותוא 'פב אמק

 .ןכ www רעי b^ .חבזמ יבגל ןירשכ ('אלאבד
N'Dארב ץוח 'גרת ארב  jmה"יחא] * .תוירבדמ  

 ןילוחל ושוריפמ חכומדכ ה"מגרל ךייש ןושארה 'יפה
 (ב"ע ז"לש ףד .A 5. 18 אקילייגנא י"כ ץבוקב) י"כ
 'רו יל תויתוא יכ רמול ונחרכוה xD תעד יפלו
 'גרת אוהו םש 'ילוח ,אָלַּבְרּות ומכ אוהו תופלחתמ
 פ"ל הלמהש הארנ ר'פל לבא ,ובה רוש לש
 םיעורש םיזע jm ,רהו הובג םוקמ המעטו איה
 יילוח יאליע יב רותפל שי ןכו םירהה ישארב
 ub 'עו ע'ייע יאליעב nns הביתב ל'צו :ט'נ
 יכחה ייפ vb לעו !ןונבל רעי אלאב b^ י"שרו

 [,א'עד עיגאלאאז ןהאזיועל

sich bewegen, bewegen (ג פ"לב '5xa 1 

  &Gachen aufscheuchenהדנ

 ^5 הפיו אובל רהממ י"שריפו nm ילאב :ו'כ
 לעפבו ךולהל רהממו ענענתמ פ'לב הלמה םעטש

wx»כ"ג ורועיש הזו םירחא ררועמו ענענמ ונינע  
 p^ יחורפ ילאב אבר יִבריד ילאב ייבא :ז"י הדנב
 ירבד םינכ הזב םגו םישותיו םיבובז שרגמו ררועמ
 םיחרכומ אלו ,ילכמ סרג 'ב לכ 'עב וניברו .י"שר

mb us 

 ,(יטרפ םשל לאשוהו &J) Glück ע'לב) ילאַּב 2 *
 ,בקעי ר"א ילאב רמא ב'ע ס'לק ה"כ 'וכרב

 . . אבא רב אייח ר"א ילאב רמא א"עס ^ "ינעת
 רמא .ו"ל ^ry ir  תבש ,ילאבל אייח 'ר ל"א

 yox םכח םש p^ .תוונ ע"ייעו ימיבא רמא ילאב |
"bןכו פ"צעש  bwהחלצה ללוכה , 

 .םהב ע"ייע םאיב *

 ר"שהש Erhóhung, Thron) 04 י"לב) יִמאָּב *
ppp 'bד ,'ג ') mosתבל םילשורי  

 ךמצעב הרובס תא יחמ ימאב סיקק יאלפ יגפ לבב
 אסכ ןיא ץואל יבש תא הנקז הלותב תאש
 .אסכ ןיא תונורחא ןילמ שרדש r3 ,('א ,ז"מ .ייעשי)
 ;אסכ ,הובג םוקמ (ע'ייע ל"צכ) אַמיַב תינוי הלמו
 םירחאל הנייהתו וקבודי וידחי תא יחמ תוביתו
 ה"כ רמאמה לכו .דוע ןיא b" אדו י"לב תאיחמ

m )+ "ץיפדבו ביה י"כבו יילוחב  ^wףוסב יייעו ןיתכספא יעב היכו ז''עב היכו גראב י מ :בוט רתויה יסונהו )? .הלאבד  

qumןוכנ ה"כ (5  voaירשתל ס"טב םינושאר 'פרב לבא ישמא 'פרבו , 
* 
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 .לשומה תיבב וא םכמה

 .תאזו םושבאהו 'ציניוו 'פדבו ןישבואהו סרוג וניברו
^anש"ע א"שרהמה ינפל כ"ג התיה , 

Schmihlichkeit, ob ע"לב me) תּושיִאְּב * 

"mo (Unheilנעת " Yoג"ע ו"סד  
 לוקלקב עורב תכלוה b^ תושיאבב אלזא אתנידמ

 .שיִאַּב 'עו ש"ע תושיב ומכ הלמהו לכ רסוחנו

 Thüre, Pforte e2v |Le) יברעו פ'לב) 33 ג
 תוריבע יג לע 'מגב ןיקילדמ המב 'פב

 C gom] יזיעו ארגח איער 'א אבקוע רמ] 625 תבש
 338 . . ..אנבשוח ירד יבאו cbe ארטוח בבא
 יחא אל ('ינויזב בבא C ימחרו יחא ישיפנ אתונח
 וניאש nob העור : ארגח איער +''יפ .ימחר אלו

b»ץורלו ךולהל  mרעשב עיגמשכ תחרוב  
 «b v") ירמבל יקנו ןנימגרתמדכ ,ןאצ תורדג
 סנוכה Cn? P3 ןנתדכ ,רי דה mss ,ןעד ןרטוח
 תוחירנמ ןונשחה ול הלעמ cw  ,וידל ןאצ
 חתפב &C תונח 328 ,התוא הכמ םשו החרבש
 םולשב ןילאושו ןיאב ויבהוא לכ ןיי לש תונחה
 Ak םא לכא ,ומע ותשיש ידכ תונחה לעב
 n'33 םדא ספתנש
 הנופ םהמ דחא ןיאו ןיחרוב ויבהוא לכ ("שנעיהל
 יירדנבו (" ןויזב חתפל אנויזב בבא א"פ .וילא
 ('* אבבא ןוהתי ירכת ל"א CYD רמוא א"ר ףוסב
 אניד ןיאדו אכבא היל ביתי הוה אטוב ןב אבב
 ביתיא (meu pbb crm 'ירדנד ג'סבו 'וכ
 רעשה «np ג'ע b ("w33^ ילאבב ("אבחמ ב
 8'3( .[ע"ייע] יאלובא bir" ומכ ילאבב ,אבחמב
 חיי n/ ית ותשא שרז ול רמאתו קוספב 'גרת
 ה"נכו ה"יחא]* .(ךפתשי הימד היתיבד אבב לעו
 ,אבב סורפ ,ה'כ ק"מ .אבבא ארק : ו'נק תבשב
 היל אמיא ליז . . אבבא אחא 'ר ביתי .ז'מ 'ילוח
 יבד אבבא nbn .ג"יק ק'ב .'כו אבבא ביתיד ןאמל
 יבד אבבא Dp תשש 23 לזא :א" ייבוריע ,אניד
 ייא םשו ןייז 'עב mc ש"ד 'יג יפל ה'כ אניד
 "א ש"פד ץוח 'פדב 'טגב לבא אנייז יבד אבבא

 331 — שָאָּב*

 ןקנקב םיצימחמו .םישיאבמ םימה המ :םיבוט
 ה"כר ז"מרפ חלשב שיר 'קליו א"פ חלשב 'תליכמ
 שיאבמ גד ול איבהו (א'פ 72 now 'תקיספה םשב

yy»םירצמב םימה שיאבה ו"כפ ר'מש .(לדרב . 
 :ונחיר תא םתשאבה א'כ ,יה יומש) ומכ הליאשהבו
 ,'כו השמ 7315 ןישיאבמ לומתא יבובז 'פ ר"להק
 ןינעו .'כו דוד דגנכ םירבד ןישיאבמ לומתא םשו

 .השואב 'עב 'ייע שיאבה ליעפה

 ,missfüllig sein שאב ס"לב i-e ע'לב) שיֶאַּב *
Gerdriessen, übtg. krank seinוכרב 'ורי ' 

 שיאבו ג'ע א"יד ז"פ םשו gro שיאבד ,ו"ד ג"פ
 'רל 'יא ד"ע א"כד Ye 'דהנס 'וריבו אריז 'רל
 רזעלא יול שאבו .א"יד ח"פ תבש 'ורי ,אריעז

mn ^eול  mmה לח הליאשהבו תומעוז םינפ ול  
 א"לה-ב"פ 'גיגח 'ורי ,שיאב ובלח בר sn 'ירדנ מ'ד
 ^J" 'ר Yy ה"מד ח'פ 'מורת Y" ,שיאב ךבר
 א'פ 'שודיק 'ורי .א"מד ז"פ ז'ע יורי ה"כו שאביא
 'ורי .אתשאבא אל יאבג תיוה וליא א"עפ ט'נד
 ישל ןלוכ .שאבימ 75 יימור ןהא :ו'ד ח"פ ק"ב

nonםשהו שאָּבְתַא לעפתאבו ,שאָב ס"לב ה"כו  
 ,שיב ע"לב ןכו ּושאב "ינורמוש 'לבו אתושאָב

o9 cwmז"חא אבה ע'ייע אשיאב ראותה הזמו . 

 ותמש ימ 'פב ein Kranker) שאָב פ"לב) אָשיִאְּב
 אשיאב (א'עס ב'כ יוכרב) ירק לעב 'כלה 'סב

 ןיקילדמ המבד 'מגב ,('איעשוה 'רד .אעליקב הוה
C5 nae)אשיאב םדק ןמ ('אניצוב ייובכל והמ  

 .('ה לוח 'יפ .('אתבשב

schlechte Trauben,) Q'ÜN מ"לב הֶשּואְּב i 

  (Herlingד"ע ח"מד א"פ 'ורשעמ "ורי
 'ר םשב אויעז 'ר ,ושיאבישמ ןישבאהו םיבנעה

 ואיבה ןכו השואב ל"צו השיאב וארקישמ אסי
wnיעיבשל ' T'bה'כו ש"ע ח"מ  yiןישבוא  

 y א"פ 'ורשעמ 1v לש הנשמבו .כ"שמ ש"עו
 ןישאבה 'יגו ושיאבהשמ ן י שו א בהו םיבנעה "יא

nmmש"ע האובתה ה"ד :ב'י ה"ר תופסות ינפל םג , 

'yn ^» איעשוה ירד אעליקא mn אשואב ימ י'יכבו אעליקב אדבוע mn אשואב ייא יכרבב יפדבו יג 'עלק 'עב m7» (i 

 בוט רתוי  yעיבשפהב  nam:ריינר םש יוכרבל פ"ד לעב לש  mgיפרב לבא 'מ יייכב הייכו (? .יכ  )* ae myתיכו

 דוע יייעו יישריפב ה"כו (+ :זיכד סיד יייעו פ"א י"כב בבוס וילאש ןכ םילשהל שי )5 ,ףצח 'עו תושיב ,ושיב ,שיב יִע

 תחא הלמב כ*ג ומיבר סרג ןייז יעבו )7 nma ישיפנ יחא ישיפנ ימ יייכבו ימחרמו cw ונינפל (* .הטמל ושוריפ וניבר

 יבא כ''ג .ייא "b ייכבו  ,ינויזב יעו אנבזב ע'יייעו תולמ יתשב םישרחה

 an der Thüre des Weinhauses. פילב 4

 ובש רק'ע ריפדה ייגו אבבד שיר לע "5:2: אבבא שיר לע 'יא ע'רשב לבא ,ר'פדב ןוכנ לע הייכ ('* .יב

 .ר"פדב היכ )9

 עיספדו םש יייכו ,יזיפו ר"פד a" יפל הזו אנייזיב

 )9? .ש"ע ייישריפב הז «py (5 .יגוי'זב

 זב ע"ייע ) 11

 : cpלע רמולכ אבב לע ל"ר יפא 'בל עמתשמד אנשיל  nnbןב אבב לע רלכ אבב לעו  (^ .wm"כב ה"כ |

 תפיכ lo 3% פילב ומעטש וניבר ייפ cy םיכסמו ביה דיל va י"כב היכ )" ישוריפ ךארא יאלב yi לבא רעשה

 .יעלקב בותכ וליאכ ךסמ ושריפו ןירב היכו ' א ל כ ב יירדנבו אבב יאלבב ייא ע'פרבו ש"ע הנבהל בורק רתויה



subביב  benוב . "ipn "vד"פ  n'byד"עט  
 ביב ךרד סנכנש b" אתנידמד אביב ןמ היל לאע
 ריע ירמוש ינפמ רעש ךרד סונכל לוכי היה אלש
 לילע 'ינה עלב 'פ ר'כיאבו םוניירדא six לש

m3אתנידמד אי בו בב  smירוס 'לב ךא איה ]. 

 ואנשיו 'גרת Feindschaft) ובבד ע"ייע) 123 1
 m^3 יישארבל יא יגרת יורי 73( .ותוא

 )3 .א"כ וה"ל ידמב ;יכ 553 n; .יה .יד ז"ל ;א"י

e»תואש ובבד ןוכנ רתויו ה"יחא] * .(ובב היל  
 .[אבבד לעב יעו ע"ייע איה תישרש 'ד

2 

Abbild, Wiederschein; — 5» y/o») הֶאּוּבְּב 
Reflexerscheinung eig. das kleine Bild 

(m Auge)טגה 55( 'פבו <ב"כק) תומביד ג"סב %) 
 רובב ךלשומ היהש ימ ex [ומואה ל'צו]
 רמא הדוהי בר רמא אוה דש אמלדו Cro ייטיג)
 ימנ והניא םדא תומד ול ואושכ (6לאומש
 תיא ימנ והניא ,האובב יל וזחד Coss ייומדא
 נ'סבו ,האובבד האובב היל וזחד האובב והל
 לש ןגוא ךותל 6 אימ hn" ףועב uns טחושהד
 ק"פב 'מגבו .טיחש אק האובבל ורמא ימנ 6 םימ
 יתלכתסהו רובה ןמ םימ בואשל יתכלה C9 'ירדנד

measםיוגד 'כלה ףוסב יימלצה לכ 'פבו ("ילש  
 האובבל יא rom" דינס אק Ue) (sets זיע)
 ןיאו ע"פדב ה"כ ה"יחא] * .(ירש יאמ דיגס Sp הידיד
 ינפלש י"כב man ל"ז סילינומ א"רהמו רחש ול

moוא יריפאו דיגס אק הידיד האובבל אמיליא  
 תמאה לבא .ל"כע ירשו aD אק אימד האובבל
 ץבוקב) ז"על י"כ n'y 'ינכ pep ילב וניבר 'יג יכ
 אימל יא אמיל יא ל"זו 05 ףד 'קילייגנא י"כ

NDירש אימו דינס הידיד האובבל יא ירסאו דיגס  
 האובבל י"שר 3b^ עמשמ ןכו ,ךורעב ל"צכו ל"כע
 וא Tib mp האוכבל אמיליא ג"ונבו 'וכו הידיד
 קר ךורעו ח"ר «a^ הז םג .דיגס Np אימל ימליד
 תוארמ יל אבה : עיקר יהי ד"פ ר"בבו .[רדסה ךפיהב
 [ןהב] ךלש איבוב האו ל"א ול איבהו (" תולודג
 איבה תונטק תוארמ יל אבה ,הלודג התוא האר

 הָאּוּבְּב - 221

 היל ןיחיתפ wn :ח'נ ,'כרב ץובקהו .אבבא קר
 ךרדבו .-- יִבאָב o .ד"ל 'וחנמבו cii העברא
 השלש וא םינשמ דחא jew לע 3^5 חנוה הליאשה
 «j2 אפיסד N32 אשירד אבב .'ג תבש מ"ד םינפ

poma >אבבל ןיקיזנ רדס  sopאבבלו ,אעיצמ אבבל  
 (.םילכ תכסמ תא אתפסותה קלחמ היה ןכו ארתב |

 והלוכד תועורתו יבב והלוכד העיקת : ג'ל ה"ר
 — [ןפואו poe ,השרפ Av ל ע'לב .יבב

 .ןתיא 'עו בבד ע"ייע בָּב 9 *

N22 (Eigenname pal. Lehrer) R23 *אטוב ןב  
 תותירכו :'ג ב'בב «ov הז םדוק עיייע :

Q5בדנתמ היהש אטוב ןב אבב לע וילע ורמא . 
 הדוהי 'ר לש vas היה ילואו 'כו םוי לכב ת"א
 אובמו ט"כק מ"ד וילע yr" אבב ןב mmm 'ר 'קנה

 A'bp x ביר'המל הנשמה |

 ,אביבח ס"לב ומכ אוהו אימד אביב סילב) $3
 Kanal, Wasserleitung) <> ע"למ איבוב

 ה'פס יוריע ^" .חיפ 705( ןיפתתשמ דציכ 'פב

imoבוריע אתפסותו .בילד ט"פ ייאלכ יוריו ' ("b 

 ['כו] םיברה תושרב תומא 'ד 6'רומק אוהש ביב
 (?CY םימלצה לכ 'פב r'ym ,ביבל por (*ןהו
 ךלמ GUB  ר'ב 'רבו  .ביבה [יפ] לע תדמוע וז
 הפשאה [םוקמבו] ןיביבה םוקמב ןיטלפ הנוב ד"ושב
 תודלות הלא «^G 3^ 'פבו .תוירסה [םוקמבו]
 לע הביב ןתנ om ןיטלפ הנוב ד"ושב ךלמ םימשה
 וביב ןתנו םדאה תא ארב ה"בה האנ וניא החתפ
 זעל 'לב p" (*וחבש אוהו אנ אוהו וחתפ לע
 יושע םדאהו ןיכפושה לכ םש ןידרויש (*אק"אולק
 'ולהאב ה"נכו ה"יחא] * .הפה לע םטוח לש וביב
 םוקמב וזה ןיטלפה yy ז"עד ב'פ 'גינח 'ורי .םש
 ר"להק שיר ,תורעמו םיביבו םירדח ד"כפר ר'ב ,ןיביב
 אהיש המלשל ול m; ve ר'מש ,ןיביבב ודי טשופ

gmיא יכלמ) הזה ארקמה וילע בתכנ אלש ןיביב  
 ןהיתוביב ןיקתופ הבקנ ןימב )0 ק'בבו ₪ ,א"
 | הב לשכנו ןבא אצמ ו"לפ ר"מש CR ma עיייע)

* , 

de 

(iס"טב צייר יציניוו ידב  nes) mopימגב  byייסופדב 13355 איהש ומכ ל"צו 'קינולאש יפדב ה"כו קרפה 532 'זיפ  
nm»ארמק עיייע רומק י"כו ריפד ךורעב . ?) mילופאנ יוינשמב  mm)ף'יירבו ןיתינתמ הייד : חייפ יוריע ייישרבו יוריבו  

 ,ויונ nw ר"בבו אוה (D'b האנ ייא ע"פדשבו sun פ"רב ה"כ )? .םימו iow ונינפל לבא pw ימ voi ה"כו ש"ארבו
 ייכבו ל"צכ .Kanal, it 010668 — )^ .וחבש am ואונ am ומטוח תיב הז הזיאו . . . וביב ןתנו :יתינפו יפ ר"להקבו

zmיזכו הקיואלק עיפדבו הקואלק תמאל בורק  yאריקבלק שיראפ י"כבו !אקלבק דיל י"כבו אקבלק ביה ייכו יבו יא  ! 
 : םיביבהו בתכ א'יפ ריבל כימ לעב ירהש ירבדל ךמסו ןיח ל קמ ה תו רוכיצ ייפ ביב jw ייפ n»n םדוקש לינ דועו '

 וחקל סילבו ןיחל קמ ש תו רונצ םיקומעה םיביבה ייפ יח ^n יולהאל ביער םגו כייע ןיחלקמה תורונצ ךורעה ייפ
 הז טימשה ורוקמ אצמ אל רשאב ל"מרו סיט )5 .םש י"שר ייפמ «npo ץירה יא זיעו יוריעל ביער ייפבש וניברמ 0

 בא יא ןגא יעב היכו )5. .ומדימ ידומדיא W^ ע"פדבו ו מ ד ימנ w^ 'מביבו ייטיגב הייכו (? ,בר ייא ונינפל )5 .ןויצה

 אתפסות ,ילש איבובה תא יתיאר י"פ ר'ידמבו דע ויילד א"פ יירדנ יוריבו יכו יתלכתסגו ייא ונינפל (* nay ^w יילוחב
 .תונטק תורואמ . . . תולודג תורואמ ow יירחא ידב לבא ר"פדב היכו ריבב היכ ('%  ,ילש איבובב יתלכתסנו vus ריזנ

pr 



 יִבִּב - הָאּובְּב | = 1

 = won ח'א רוט רמאש nb הזו ןניט pes סרח | .הנטק התוא האר [ןהב] ךלש איבוב האר ול
 = א'לידפ 'יפו "א"לידפ ןירוקש ןטק רונת א"יו, | ןיא Cows טחשי רשא mb ירחאב ונדמליבו

 איבוב ומכ (padelin, it. padella) טי"אלבו צ'לב | המל תורהנה ךותל אלו םימה ךותל ןיטחוש
 ש"לויט זעול 'יחפפו תבשל wm Tiegel" = פ"לב | היהש ןועדג ימיב אצומ התא האובב דבוע אוהש
 ש"אל כ'ג אוה ילואו ש"ילוגיט 'יחספל י'כלו | וערכש םתואש ("םימה ןתואבש האובבה תא ןידבוע
 ןכו .םיפער 'מולכ tegula ר"למ ואצומש לעגיט | האובבל pump ויה (ךליאו יה ,'ז ייטפוש) םהיכרב לע

^bיפל) ש"ולגיט םיפער ה'ד ג'ל 'ציבל י"'שר זעול | ןורחא 'פבו .םימב םיאוו ויהש לצה  
 דועו .(יל mw : דימ דצ 'ציב ס'ד יייע ,י"שר "כ | האובבו האובב יזח יא (ב" תויווהד
 יב ל ןהב בותכש 'ירפסו ל"הזב תבשל י'שר בתכ | ,היתיבל הי תינו רדהינד עדינ האובבד
 'יגה יתאצמ תמאבו .כ'ע הריכ ימנ ונייה יפת | ןורחא 'פב ןמ ה"יחא] * )09 תותירכד ק'פבו
 אדש תחתש j'y ב"סד ב"לה ve 'ציב 'וריב תאזה | 'בו 'א ו"ו י"כב "יא לבא ע'פדב b^ 'רימג דע

qt(איבובל) איכובל אתיישק | עדו .ש"ע םייונשב 'ותירכו 'וירוהב ג"ונבו  ^wםש : pw | 
 לש 3*3 mns 'יג שי mn ,('ב יפת ע"ייע היי פ n | ,ליעל vy 'ורי ב בותככ) איבוב וא האובב תלמש
 םגְו 3 דצ nop" חי"ר ייפלןרעטש nn לש תוהגה y" סרח | (:ח"מד Yo "טיג 'וריו Ty ו"טד ז"טפ y^ 'וריו
 b" px .ס"לב ןגיטה ארקנ ןכ ומכו הנוכנ תאז | הרוצ המעטו ys תליחתב ונמשרש ע"למ הרזגנ
 (בונא עיייע) ןיאלק וא תוילק לש בוב א תלמש | ביחרא דועו ןיע תב ב מ"לב הארקנה ןיעב הנטק
 ןתנ וניברו מ'דסל 'יפב ל"ז ןואג יאה וניבר ew" | ליעל ונדמליו יילוחבו .ש"ע 'א אתיבב 'עב ירוביד
 "וא ביב 55 ןוניט ןימכ סרח ילכ אוהש | ל'נה הלמה איהו תדבענה mw הלמה הרומ
 ודקנל ךירצו ףסונ 'או on ונלש 'ע לש איבוב | .[עטקסף, pupas ר"ל איהו zózos י"ל תארוהב קר

N35אבוב ,אביב ,ןובוב םילב) אבוב =  konיייע א'םו .בּוכש  muB Vaו רוצומש  
(herd, Pfanne >ץוחבמ וקיסה  girעמשמ ןכו 392 "5 | ,רופאו  nbmesו מש  

 בקונמ ג'ק "יס "^ /3 ה"כותבו ,ארכככ בקונמ | .יחבזב תאטח םד 'פבו 6'ל ייחס העש לכד 'מגב
 -- [!ג ,'ב ילכו 'וחנמל ם"במרהל מ"יפ יייעו הפנ מכ | המב pap) ,6היצ «cmm וב לשיבש דחא 'טגב

 ארש (טיכ (n3 דנבה תליתפ 'מגב 'יקילדמ
 וקיסמש ow לש ןגיט ,b^ איבובל אתיישק
 ירבד הלא ה"יחא] * ."תוגוע וילע ןיפואו ויתחת
 "גה N^ םש ךא .'נ דצ םש "יחספל 'יפב ח'ר
 רוטב ה"כו ;םשו .םש 'יחספבו תבשב ה'כו איכוב
 ירעש 'פסב ה'כו ז'צ p^ ד"י רוטבו א"סת D" ח"א
 = ריש ילכ .בכנ מ'למו 0 ע'למ i) wa * | "א םש "יחבזב לבא ,ג'ער D" םינואנה 'בושת
 | ₪ 'פו ע"למ וא Hohlinstrument ל ו ל ח השירפה ןקית ןכו א"נת D" ח"א רוטב ה"כו איבוכ

mo» rx p 3^5תוטמ תותלאשב  bo ̂D3" "ורי (אייובכ ל"צו ס"לבו ynדקרמו חפטמ : ד"סד א'פ  : 

 333 'למ rp" ןוהימדק אייובבב שיקמו ןוהימדק י"כב ה'כו ,איבוב וניבר סרגש ומכ ל"צו ,אוה ס"ט

 bis רתוי לבא ,ביב ע"ייע לילח ןינע באב עילבו | "יפב ה"כו em) םש pm ייחספלו תבשל פ'או 'מ

 ףת ומעטו 'פו ע"ל אוהו אייובכב שיקמ ןקתל ף"ירבו ז"פ דומע ג"צירה ילהבו י"כ 'יחספל ח'ר

 mos yy ייסופדב ב"כלה n^n 'להמ ה"פ מ"מבו 'טשוק יד
 à א'כש 'ילבולו 'יליסב 'ציניוו 'פדב ה'כו 'ינשיה
 ימגב שבתשנ ו'פש ןילבול 'פרב לבא ,'יחספל
 ג"הבב כ"ג w^ איבוב "3 ;איכוב י"שרבו איכוכ
 ein Amorüer, Zeitgenosse) 8]478) יִביִּב | ילכ wn ס"לב איבוב 'יפו ג'ע ט"כד חספ 'כלה

 ביִּב 'ע ףוסב יתשריפ רככ KanaD) אָיְבּוּב 1 *
 רונצ M33 "רוס לקשמ לע אוהו
 .םימ

 יתשריפ רנכ i23 (bbid) ,אָיְבּוב 9 *
 ,האובב ע"סב

 רמא 'פכ b" m^ "b3 "pi ןכ ייבא רב יביב)
 meon") םהל

 bm )* .םיקס ריפדבו )* .ביפ זמר ^ ייטפוש טוקליב םייונשב 'וחנת םשב אתיא לבא אתיל יחנתב ('

 סישב הז ארומא םש תואיצמ בורל יתאלפנ דואמו אתיל ונינפל in די  בתכב ליז ox amas לש
 אכומה אנתה ce הארקל ךיא בותכ אל המל דועו אמוי תכסמ םדוקמ ותארקל ךיא nme ונל הרוה ול עודמ ילבב

messייפב דוקנ ןכ עיקפה לע יביב ןב ל"צכש יתרמא ןכל  n^שיע "ילקשב היפר אוהו ןינומ מ ה ולא 3 ליז  
 תשקב רחאו .ליכע םילקשר הנשמ אבומ םש הנוממה ל'א 'פ םדוק (.ג'כ) אמויב קרפ אוהו הנושארב 'פב ל'צש וא
 רגנ תיל ונינפל ספרנש ומכ הזה ךרעהש רבדה ןוכנ תמא םג םא יכ הז ושוריפב אשפנ חייג יל ריבע אל ודובכמ הליחמ
 »1 דימעהל ינכז תעד ןנוחה לבא וניבו ירבד וטימשהו ורצק רשא םירהמנ םירפוס ידי וב fm הניקרפיד רגנ רבו

1 
E! 
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M3t-cxsa 
imרב אוהו יביב פ'עש דוע שי ייבא לש ורוד  

 ארקמב הונאצמ ןכו ץמקו יריצב ותדוקנ רשא ייבא
 20; UB ,'ז 'ימחנ ^N ,'ח ;א"י ,'ב 'רזעב ^23 דוקנ
 y" ס פדנה 'עה םג לבלבו רתוי דוע my Sem ז"ט

 ארז ע 'ועטב cw .ד"צ הרעה ז"נד ^ 'דלותב

 י"שריפ לע זמרה סינכמ pn (הימחנ תחת ,ז'ט ^
 — [ה"צ הרעה םש נ'רת y" 'ורעה לעב ירבד ןיב

 א. (pr. eines Mannes, der יאָּביִּב ,"33 ^23 *

über Vollziehung der Geisselstrafe in 

by "33 j ה"פר "bow (Jerus. gesetzt war 

 ילבב 'פדב ז"כלה םש 'ילקש 'וריב ה"כו עיקפה
 לבא  "v5'וריבו ד"ע ח"מד  'מגבו הנשמב 'ילקש

 שדקמה ילכ 'לה מ"כב אבוהו .א"כד ח'פ האיפ
 יילקשל ם"במרהל מ"יפבו 73 עקפ 'עבו א"לה ז"פ

 'ל י"כב ה"כו יבב ןב "יא םש  "rbלבא .ג'כ
 י"כבו יאביב ןב 'יא םש 'יסופדב  Dייכבו אבב ןב

 פיד יאכב ןב 'ב  C725 nיאבב ןב .ל"צ ם"לבו
 היה אוה 'יפ יבב ןב 'מויב כ'ג סרג םש מ"כבו

  neo'ייע העוצרב האקלהה לע  my.'ג עקפ 'ע

Ger. Amorüer) paa Eז"מד ז"לה ה"פ 'יטיכ 'ורי : 

 םשו 'כו ןירמא ןוהירת ןוביב יברו היננח 'ר
 יאנהכ רב ןוביב 'ר TY ח"מד ז"פ

 ז"מר ^n "להת 'קליב (Ortsnamo) יִּביִּב 1 *
 המל יביב ןמד יאתסוד 'ר שרד ז"ערת

 םוקמ םש לע ילוא ,רסח ט"ש 'דמבו 'כו המוד דוד
 ,יביב 'ר פ'צעש הנוכמ הז

 ייכב לעב ע"ייע יכב תחת ס"מ armo) יִּביִּב 9 *

(es lebe! vive!) "2*3 7€ויה 'כיא שרדמ  
 ינימוד יביב 0n S0 שארל הירצ
 (.רומרפמא 'עב היתשריפ רּוטְרּפְמִא

ürmen) 3?3 *אתיירבד ןוהלק ועמש ג"פ ר"תור  
 אוהו ןיכייב ל"צש ל"נו םיקעוצ 'יפ ןיבייב

 ,ישוריפל yb" אצמתו הכייב ע'ייעו c9 ע'ל

 ייבא ףוריצל pan sop יבי ב בר רמא 175
CONןויכ הז לעו 'כו ףוריצל עיגהש אמית 'יפא  

 ומעמו cya np יביב דקנל ךירצש םילב ח"ו |
 תועטל הפ ןוחתפ שרודל היהי אלש ומע וקומנו
 בהרי הככיא יכ ייבא לש ונב אוה ןאכד יביב ברש

 שארב ץפוקש דועו ויבא לע קולחל זע ושפנב |
 בוש רמאנ םא לבא וינא לש ותעד תעימש םדוק =

 םגו rb" השק אל ות אוה רחא שיא אכהד יביב
 ms ךהל תאש רתי ח'ר ןתנ עודמ הישוקה הקלס
 המכ "w .תומוקמ ראש. דגנ יביב בר וב הנשנש
 pm םש ה'דס y" ייבא לש ונבמ ץוח יניב בו
 אובמ "ייע Cyl יבר םשב םיארומא ורכזנ 'וריב
 ,ייבא לש ורוד ןב היה םהמ דחאו : ח"ס דצ 'וריה

 סהל רמא 'פב 5^ ח'ר 'יפב mpi ןכ ,קיריחו יריצב = <
 2 אמויב וווקמ יתאצמו יתעגי ה"יחא] * .הנוממה

c 

 "חא אבה 'עב קו רכמ ייבא לש v3 ןכא .
 םיסופדה ןורסח (Tub 'יסחויה 'יג eb יתמלשהו

 — [ז"'חא אבה ךרעמ הארתש 155

Sohn Abajis "2*8יריצב ייבא רב (20000  
 ילע  ערזמ ןהכ אוה יביב בר הזו ץמקבו =

n^ m)עב ה"כו אפפ) בר ול ארקו (.ה'ק יומבי ' 
 םושמ יפפ D) לעב רבכ ןקיתש ומכ ל'צו 'ז למ
 'ומבי .ט"ק מ'ב y" ה"יחא] * ,יכו יאלוממ ןותאד

yהלא לכב .א'נק :ז"לק 3'3 .ה"פ 'בותכ  
 :ה"כ 'וריעב m ייבא רב יביב רכזוה תומוקמה
 yb "233 m mes" 'יציניוו יקינולאש 'פדב

a'b D^ע"ייעו  Doונרמא רבכו .אלממ 'עו 'ז  
 םיחנומש "5 D" םג 'יסופדב טמשנ 'עה הזש
 רב .יביב 'יסופד לש qw תליחתמ לבא ,ינפל
 'ב יביב py תואיצמ לש םשור רכינ ייב א

 םועשב םטפשמב וגש הנובת םהב ps םירפוסו

 יביב בר אוהו דחא םש לע ובבס םיכרעה ינשש -
 יביב 'עבש םיכרע ינש ושבשו ורצק כ"ע ייבא רב

 ארומא תלוז יכ ל"ז ^m תעד wm םילשה 'ב

  5» wuרפס ירבד םידקנ הלחתמ ךא .םירוב  ponsבייח תורודה רדס לעב ירבדו .ג"סד 'ב שיר  bn orןיסחוי לש :
 לש ונב יביב בר  vasךכ קירי חו י רי צ ב דוקנ יביב ךורעבו  mpiייפב  nךויעבו .הנוממה םהל רמא יפב ליז

 ול ארקו ילע ערזמ ןהכ אוה יביב בר הזו ץמקבו יריצב יביב ר ח א [ iםייונשבו .כ"ע יכו יאלוממ ןותאד םושמ אפפ
 ייפב ייבא ןב יביב בר 4: ל"הזב וניבר ירבד ה'דס קיתעה תצק  cB noyהנוממה לייא  mpiיריצב ךורעבו קיריחו יריצב

 ץמקו  mmלבא ךורעב ה'יכו) אפפ בר ותוא ארקו ילע ערזמ ןהכ  orיאלוממ (יפפ  sryירה  paןיסחוי לעבל  ysהייס לעבל

 י'נ ש  say,יביב גוס תחת םהינפל םיחנומ  nanה"פ שירמו הנוממה ל"א קרפל םוקמ הארמ םהינשל היה יכ תינש
 ךהב ללכו ללכ וניבר ןייצ אל  (ןינוממה וליא קרפמ 5^( םילקשד  spyךה ושריפ ירהש ונייצל ךירצ אל תמאבו

 רחב וגיבר קסעש רחאמ םיכרע ינש ודרפנ המל כג השק הז השק םא םנמא .שיע 'ג עקפ יעב םילקש לש הנשמ
 ייבא לש ונב יביב ברמ ליר ארבג  cnלעב ייגל טרפב) ליז ח"ר ובר לע קולחי וניברש השק  (mbח"ר ירבד לכש

  54ודימלת וינפל ןד עודמ קיריחו יריצב יביב דקנל ךירצ ותערל םאו הלבק ירבד  casisיביב ודקנל שיש רמול ןתנ
 ונל הרוה עודמ תדמוע המוקמב מ"ארהמ תישוק דועו ץמקו יריצב ^ omהזיאו םדוק אלו אמוי תכסמב קר יביב םש תדוקנ

  wenn npoלש  pwיפב זלה  Dרשא ישוריפל ליכשמ ארוק ןנובתה לבא ,הנוממה  cnינשש הארתו הזב םיהלא
 הניזחת רשאכ ל"'צ םיכרע  Try.םינפב םירשימ



biu. 

 .ףסרב (y^y הרותל ער ןמיס ףיסרובו לבב .,ט'ק
 E יכ ,מ'ד ו"פ

 "ירדנ ילבב ,דוקפ רהנמ 'ה רבדו הרות אצת לבבמ
 ^73 'וריו = .ט"יד א"פ 'דהנס 'ורי

 ; א רבד עיייע 'כו לבב ילוע לש רבד m : ז"מ
 ימור לש ל"צ לבב bw הנומה לוק v2 תוכמ
 יטסלל לבב יבנג pa המ ,ו'כ ?P ,(הימה עיייע)
 לש תוילג ולא 'גו ךינב ואיבה ,י"ק 'וחנמ ;'כו י"א
 ,ו"כ 'כוס .יכו םינבכ ןהילע תבשוימ ןתעדש לבב
 'עו ץרא 'ע mp "y יבא עייע) לבבמ הלע ללה

 — ]23 ףש 'עו ,לשא
 םשה «Ru 533 ,הָאְלְבּב x533̂ .יִלְבַּב *

der Babylonier, wsbsls ps3 m 
s. ילבב .ב'לד mb חספ" 77v Gabyloniseh 

 ,ג"לד ו'פר םש ,ימורד ^ wללהו דחא 533 ןאכ
 .תנש ,ילבבמ תלחות שי םא ונומא רבכ .. ומש
 '8533 (אבא רב אייח 'רל ןנחוי 'רג ל"א ב"עס ה"ק

ves)וריבו ,(קילס 53:03 ' mbב"נד תורשעמ , 
"vxט'פ 'ובותכ  i53ב'עס  ^Wמ"ב ,איילבב  

 ילינמ 'ורי : m ו'פ תבש v .האלבב ארמג .ה"פ
  Ye,היילבב ירמ אבא : ג'עד  v(ז"כד ג'פ 'בותכ /
  yinהיילבב ימא ^ ןוכלד ^ yר"ס דצ י"המב :

 ,(האלבב) יאלבב ילטצא .תומוקמ ראש ונמסנ םשו
 ,רסיקיטנא ,תילטסא ע"ייע האלבב  אריפרופ
 אריפרופ סרג ^m זמר rb 'שוהי 'קליבו ,אריפרופ
 -babyl. Mantel = 1. porphyra babylo) ןוקילבב

«icum(לגלגס ע"ייע) .א"ל תבש 07:523 ץובקהו , 
 4B יילוח יִאְלְבַּב ןכו .'ק 'וחנמ :ו"ס :'ם 'מוי
 אכה הוה יכד mov 'ר .ה"ע 'בותכ w523 ןירבח
 ירק םתהל קילס יכ ןנבר ירמאק יאמ עדי הוה אל

jbןמסנ םשו ףוסב לָשֶא ע'ייעו יאשפט יאלבב , 
 םושמ יאשפט יאלבב (ןמסנ םשו) : ר"ל 'יחספכו
 . ו"'פ תבש 'ורי ,'כו ןותירמא אכושחד אעראב יבתיד

qvיאלכבד אתשינכ :ה"עד ד'פ יליגמ 'וריו  
 :המוח DN 'פ ר"שהש : ז'ס nb "y (אייֶלבבד)

porcoןיאלמ  mossהבקנ ןושל 'גרתבו  mm 
 )^ ,יא יתסאל בירת ;יח .זילק Vade 'גרת) לכ

 ,(+ ייב e) poss ץובקהו
Eןּולְבּב  Nu»)י"לב ןכו םשה  Ga uX.evtov 

Cbabylonischןמ . .ינארת לא 'פ ר"שהש  
 אבא תילר הנידמו הנידמ לכ ןירמא ןווה התנע איהה
 ןולכב ימור חיל jsp mm הנידמ ירקתת אל ןולוק

"y |ב"יפ ריקיוכ השעמה  Yromק תואו ,ה"פ ' 
 ,םדוקה ךרע 'ייע ןוקילבב ותביתכ רקיעו

Behültniss .für Thiere, vivarium (ר"לב 423 

  (auch wilde) und Geflügelהניגל יבצ
 (C YP גרואה 'מוא א"ר 'פב תבשב םירביבלו רצחל
 Ub ^p" .6:ג'כ) הציבב pan ןמ ןיגד ןידצ ןיא

 תטמשנ

| 

 בפ אביב 7 | 8

 רקיע (Grauenkopfput [אכייב ל'צ] אָבייֶּב ^
 ,הכבס 'עו אביי 'עו ע'ייע אכייב "גה

 ,הינב יב = הינב ע"ייע 3«5*

 ,Babylonien 2020009, 120: י"לב) 533

Babel,לבלב לעפמ הנבנ יטרפה םשהו  
js yosשגשמו ברעמ 'יפ  (verwirrenהלולב  

 'פב ג"רב דומלתב הלולב ,הנשמב הלולב ,ארקמב
oדחא ול ררוב הז ['גב ל"צ] (ארמגב)  תונוממ  

 ואבוה םתצקו ס"שב ה"נכו ה"יחא] * ,(.ריכ ידהנס)

 : י"ק 'בותכ GNU תבש :ד"כ 'וכרב מ"ד ךורעב
 יטופ .א"ל 'וכרב ;השעב רבוע י"אל לבבמ הלועה
 ארהנ םופמ א"ב ימיש ברל הייולא הנהכ בר :ו"מ
 והנתיא לבבד אתיניצ ינה .. לבבד אתיניצ יב דע
 ה"כו .אתייניצ N (NB D')^ 'פ י"כבו ,ר"הדאמ
 םורע האורה | .ז"נ 'וכרב ,(ינצ vy» wx 'דהנסב
 לבב האורה :םשו Bn אלב דמוע לבבב םולחב
 וטמ הוה יכ םשו miu n ךרבל ךירצ העשרה
 אלא םהל ןיאש לבב ישנא .ו"כ תבש .'כו לבבל
 לכואה לכ :ג"יק mar" : ג'ק DU ,ןימשמוש ןמש
 mas רשבמ לכוא וליאכ לבב לש הרפעמ
 י'כו ןיכוז ןה המב לבבבש . . םירישע .ט'יק תבש
 . . םינמש לבב לש mew המ ינפמ :ה"םק םש
 ח'ת המ ינפמ . . םיחמש לבבבש םידעומ המ ינפמ
 ה"בקה ערוי ב'עס ז"פ "יחספ ;'כו ןינייוצמ לבבבש"
 תוירזכא תוריזג לבקל I ןניאש לארשי תא
 ('ג םֶרא ע"ייע) ב םתוא הלגה ךכיפל םוא
 אלא לבבל ee תא ה"כקה הלגה אל א'ר רמאו
 אלמ (אלוע) רמא iD 'ינעת 'ייע .ח"פ DU ,'כו

"Yאתיירואב וקסע אל יאלבבו אזוזב אשבודד  
 sm אתומד אמס אנצ אלמ ow הורעצ הלילב
 ןיא : ז"ע 'בותכ ;אתיירואב יקסע יאלבבבו לבבב
 pw ,5333 ןיערוצמ :ןיא .-. לבבב ןתאר ילעב

"pתאצל רוסאש םשכ  "woווסא ךכ לבבל  
 b353 רדה לכ cw ,תוצרא ראשל 5335 תאצל
 ,חישמד ילבח איזח אל לבב . . י"אב רד וליאכ
 י'אל הסיע תוצראה לכ .א"עו : ט"ם 'שודקו םש

vwט"מ 'שודיק ;('ב הסע ע"יע לבבל הסיע  : 
 לבבב mp . . לבבל דריש חורה תוסגו הפונח
 : ט"ס םש mmm] moy תוינע יאמ אכיאד אוה
 תלוסכ האשעש דע לבכמ ארזע noy אל : א"ע
 דע ב'עס א"ע Dua 00 תלס שייע) הלעו הייקנ
 'כו האירב לבב :םש ,ינאו ע"ייע לבב איה ןכיה
 | ו אמי ליבח .ב'ע םשו .'ב ססג ,'ה רב ע"ייע
 ימרא ןושל 5333 : ט"מ 'טוס ,(תלכת עייע) לבבד
 הדומלת v5 'דהנפ ;פ"ל וא ק'ל וא אלא המל
 cw ,533 אלא הלוצמ .א'צ cm 525 לש
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 רצכמ ריע השוריפו התיה nns TY שרנד יראב יב
 pu" יריב יבש ונומאש המ יפל ow םגו .שרנ
 רהנ לע רצבמ vy התיהש ןורתפ הל שי כ'ג "גה
 כ"ג התיהש שרג ריעל הכומסו < תארקנש תרפ
 אלועו יאלמיש 'ר ויה זלה ריעמו תרפ תפש לע
 ^" : "עד םשו נ"ע ב"עד א'פ 'לינמ 'ורי "יע
 יפסות ילעב לש םשוריפכ םאו : ג'פד ג"פ ק"מ
 יב ונינוקית יפל וא תורייע יתש שרנו ירביב יכ
 לכ איה vy דח שרנד יריב יב וא שרנד יראב
 ינבב קסעש הפי now 'ילוחב bw לש ךשמה

voפ"שה תנוכ תאזו ץרא ךרד ילבו םיעשר ויהש  
 י"שרו yas תטישל pi םנמא ,בו שי n ןמ ןניאש
 תפשב תבשוי mm הלמה םעטו an" רקיע רביבש
 כבופו פ"שה ךשמה קרציי ןוכנ לע ב'ר "יפכ םיה
 שי םש 'יאד ול םדוקש המ לע וב ונרבדש ארמימ
 השביב תולודג תוירב ךל שיו םיב תולודג תוירב ךל

vn»הדלוחה ןמ ץוח םיב שי השביב שיש לכ  
 ps שרגד ירביבי= י"רדרב הנוה בר קלוח הז לעו
 ת פ ש ב הלא תויח ובשי םא ףא ל"ר 'בושיה ןמ
 תמאבו ה ש בי ב תויחל תולוכי ןניא תאז לכב םיה
 תפש לע שרנ ריעש וגל s הלעמ לש ונירובידמ

by moeשרנב ורבד ידמו  תחנומ םינייעמ ימ  
 קודו שרנ ישנא לש תוערה תודמ כ'ג ריכזה רוכז
 והייורתל איושד אתלימ שי ונשוריפבש חכשתו
 'פפות ילעב תטישל ןיב וניבר תטישל ןיב ל"ר

 — [םיבומ דחאכ םהינשו

 aS ע"ייע איירביב ,םירביב *

"py N23 1פ"לב . Oeר"לב  pupa, pupilla 
 ןיע תב ןושי א baby אינאטירב 'לב

(Augapfel, Pupille eig. das Püppchen im Auge 

 אינלפד ירירבש +(.ט'ס ייטיג) וזחאש ימד תואופרב
 ודחל . . . אתינלפ רב ( e.אניעד אתיבב אבלכל

  b.ןיעה ןבולכש רוחש עצמאבש ןטק רוחש
 ( 58ה"יחא] * .וניע תבבכ (ב"י יב "יכ) ארקמ 'של

 'ירוס הקתעהב אוה ןכו אָנִעְר אָתְבַּב פ"לב ה"כו
  oy'ילהת ;" ,ב"ל יירבד ^ gיב ,יז ילשמ ;'ח ;

 ר"פדבו י"כ לכב אוה ודחל "יגש עדו .ח"י ,'ב 'כיא
 ע"פדב שבתשנו ורחילו 'יטיגב ה"כו ורחלו ל"צו
 םשה ןמ רזגנו איה פ"לו ורחילו ^38 רקיעו ורמילו

 ירוח ?« my o5ה"כ השיחלה רועישו ירירב ע"ייע
 רמאי הלילב םדאל אבש םירונס ילוחל « mםירונס

 (םירונס דש וא)  suyתבכ רָּוַעו ינולפ ןב ינולפ
  ry[ירירבש 'עו ירירב ע"ייעו בלכ לש —

 -Kanal, Wasser ביב y/vy איבוב ס"לב) אָחיִָּּב 2
Ginneאצמנו טחושה 'מגב םדה "02 'פב  
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 רחאמ ןוקית תצק הכירצ ןה תורייע שרנו ירביבש | ןיפסאמש הריפחו תויח םש ןיפסאמש סדרפ אוהז

A PN 
bM : 

 +ּורַביִב ןירוק mew םשש הרוקמ םוקמו םיגד זק

 ר"פדב ה"כ 8640101, vivario ט"יאל אוהו ה"'חא]< =
 הציבבו תבשב («mus .וריבב 'ועטב ע"פדשב לבא |

DA —םשו םש ןטק רביב לודג רביב .'ימעפ הברה  
py >הוירשל אכלמל יכזד לכ .ט"ל 'דהנס ,יצקוא  

 ןירביב ץובקהו ;הולכא אלו רביבל הוידש רביבל
"yהברה א"עס ד"יד ג"יפ תבש 'וריבו ליעל  

 תויגיגנש המ :ה"כד rs 'דהנס 'וריבו םימעפ
 םירביב םש ויה ג"עס ט"כד b DU" ,םירביבבשו
 םיימור לש םכרדו .םיגד לשו תופוע לשו היח לש
 ;ד"נ יט םואינילפ y" םיגדל םירביב תושעל
 רדנ ר"לב b^ ב'א) j[vivier ר"ייביו זעול י"שרו
 םיגד DU רשא הכירבו תויח יצירפ םש רשא
 .(םינמוזמ :

  "323ר"לב  Fiberצ"לבו  Giber) bióvreשרנד .
 ימגב [בטורהו] רועה 'פב בושייה ןמ ןניא

 אלא בושייב ןירד ןיא 'מולכ +.ז'כק יילוח) רבכעד
 םירוחב תבשוי היח ןימ ר"לב רָּביִפ b" כ"א) .םימב
 תוקד ינפמ בושח mw םימב הבנזו "n תפשב
 בתכש ןכ b^ י"שר םגש הארנו ה"יחא] * .(רעשה
 ש"נרבב םוקמ ותואב תויוצמה תויח : שרנד ירביב
 דיחימ םיבר sym ש"ארבב והיגהל ba כ"ע זעלב
 C5 N^ p הקנא י"שר b j2!bibvre" א"רבב
 ילעבו pas שרשב "p תודע יפל זעלב א"רבב
 .ש"נורביב י"שרב וסרג ינה ה"ד םש 'ילוח 'פסות

n"סרגו רחא ןינעב 'מג ^0 םש  "sylשרנו  
 ירביבד .ו'נ 'וריעמ ויה תורייע יתשש mss איבהו
 תמאב ה"כו יריב יבד ל'צ הינה פ"ירו ןנקזא שרנו
 פ"א י"כבו שרנ יבדו יריב יבד ונינפל םש 'וריעב
 שרנו ירביב 'יא י"שר י"כב לבא שרנו יריב יבד
 :amp (םש b^» "bw 'פסותה וקיתעהש ומכ

^W mbאד : א'פ 'מויל "53 כ'ג ^31 " pwםש  
 'ב י"כבו שרנד יריבמ . . לדיג בר 'יסופדב םוקמ
 (.ד"לק x םש ס"ד "ייע) שרנד ירביב Db 03 סרג
 שרגד יראב יבד םש "יבוריעב סרג 'מ "33 לבא
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 יראב יבד סרג (ר'פדל) אתאילמ 'עב וניבר ןכו =
 אנידרו 'עב an" ה"כו שרנד יראב יבד ל"צו שרנדו

 עדו .ל"נה 'ילוח 'פסותב ns ש"ע ו"ו s 'יג יפל
 vy que שרנו רצבמ פ"לב 9% יראב תלמש
 (ט'עת יא 'ג .טנאירא .לביב) ינאמיססאב םג הרכזוהש
 ארוסל 'בורק התיהו שלי ע"לבו Ners תארקנש

mus "Yדצ ג'שר לש  nbג'ב תאצוהב ) bw 
 רבודיש : ג'צ מ'במ עמשנ הז nma תונייעמ ימ
 ונל רפוסי : ז"ס הדנבו שרנד (רשגמ) אלמגמ םש
 אינמתד אמויב 53555 שרנב ידיא בר ןיקתא
 'פסות ילעב לש םתעד התעמו .אתוירא םושמ
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 ':'ז 'בותכ : ב"מק 353 n  .האתדגב אנח בר
i"אתדגב אנה בר .ז"פ 'מביבו .ב'צ ייחבזבו  

 'תכבו האתדגב א ג ו ה בר כ'ג 'יא 'וכרבל 'מ י'כבו
 א"ה תוא ןיפחויה רפס בתכו 'ב אנה בר "יא +"
 אנח בר וא האתדנב אנוה בו :ל'זו YD דצ
 אנא ל"א : ב"נ 'כוסבו ,כ"ע הדוהי ברו לאומש ןמזב
 (:היפד יכוס פיד) 'מ י"כב ה"כ האתדגב אנח ידהב

iumידהב  sonידהב 'ב הירכז 'קליבו אתדגאב  
 המ :םש ' י"שר ל'זו אוה ם"טו אתדגאב אמח
 פרוג אוה םגש רובעב הזו 'כו הדגהב ולצא יל
 Vb 'ומביל ושוריפ לע הומתל שי snm אתדגאב
 אוהש םוקמ םש א"ל הדגא לעב אתדגב : בתכש
 DU :'כרכב הז ןיעכו כ'ע 23323 ומ v ש לבבב
 בוחשמ לכנכנש הבושחה wy איה רדגב וריע
 'בותכלו תדגב jb :קר בתכ :^ 'בותכלו .לבב
 לש ורדיס קספב תדגב המשו לבבבש vy :'ז
 ב"בל ם"בשרב ה"'כו תרכזנ איה psa ארירש ^
 יבתכבו הב דלונש vy רדגב ןמ האתדגב :םש
 דדנב ריעש wb כ'חמבו .תרכזנ איה ארירש יר
 m'bp תנשב רוזנמ ףילק ירי לע התנבנ 4
 .רפסמל ח"נשת אוהו דמחמ תצורמ אוהש א'ריגהל
 םויפ רחא הנש םישמהו םיתאממ רתויו םירצונה

menילבב  jmס"שב ריעה ןורכז הלעי  ? 
 אנאיזוזב התיהו ונמשרש ריע איהש רורב 575 לבא
 דועו סואלייא רהנ new לע ןשושמ לימ ז"ככ
 זוחמב Bagadaonia, Bagadania אינדגב ריע התיה

 .מנאציב יפעמש ,ו'צק /3 ובארטש Up" איצרפק
 .Act. 2, 9; Pet) 1, 1) השדח תירכמו .ךרע ךהב
 ,ןוכנ nv" ל"נ ןושארו םידוהי ובשי םשש הארנ
 היה ם'נשרו י"שר mper .זלה ריעמ היה אנח ברו
 םשו תמסרופמה ןואג ארירש ברד תרגא פ"לב

monמיל 53( מ"ד ,דאדנאב ריע םימעפ הזיא ) 
 ירקיאד רמ בר רמ רב לאומש בר רמ ךלמ הירתבו
 הנהכ יורטנ בר רמ ךלמ הירתבו $5 ף ל א תנשב
 הימויבו . .הוה דאדגב ןמויאנחא רמרב

pbאחבש ןמ אחא בר רמ  "wbיכו  "y»דע  
 ם"בשרו י"שר ורעש הזה ןויצהמ ,(א'טו ימ רצ םש
 יא נחא רמ Dv "nk אוה האתדגב אחא בוש
 רכירש ומצעב ריעמ ג'שר bow דאדנב ןמ
 ןמ יאנחא רמ הזו תוילג ישאר תכולממ
 לש רכחמ לעב אחא בר רמ ןמזב יח דאדגב
 םותיח רחא הנש םישמחו םיתאמ יחש תותלאש

 ('אתינב לע sew טוחש ליז Cn 'ילוח) הפרט
 היה ןתשפה b^ ,שירפו ימרד אחיר חרומד אימד
 [לפנ םשלו ל"צ] לפנו םשל םימה ךותב הרשמב
 by טוחש ל"או ('ז"עלב אלּווניט אוהש ('הכינאי
 אינוב 'יפ ה"יחא] .*שרפיו 6טח שי ו הרשמה

 mb ץירח המעטו ליעל שרופמש ביב ומב. ס"לב
 ןכ .יכ mex "bb קתעוה הז וניבר 'יפ יכ עדו
 : ל"זו ט"יש ףד onn 'קילייגנא י"כ 'יפב יתאצמ
 הושמב היה ןתשפה 'מולכ זעלב א'נייט אביני

cun qniאתיבוב לע אביני היב תוה םשלו  
 צ"לב אוה אנייט תלמו ל"כע הרשמה לע 'מולכ אימד

Wotte, teigneז"עלב ל"צכו . wsןילוחל  [ew — 

 .ש"מו ןיתיב yy ןיתיבב *

N) 23 *ייחספ : ז"כ 'יבוריע רמוא גב גב ןב(₪.  
xק"ב ,ב"פ 'ינעת 'ליגמ :ב"פ :ט"מ 'וחנמ  

 .םש ט"יות yy" ב"כמ ה"פ תובא .ב"י 'ורוכב : ז"כ
 'וריעל 'צנוש 'ופדבו גב גב ןכ ןנחוי ,^ 'ישודיק
 3333 w^ 'יחספל 'איליסבו פ"ר 'ציניוו 'דבו םש

 nns הלימב

(Kleid) 723המל (ח'פ ייחנז .ז'ש ןיכרעב שי 'פב  
 תונברק 'שרפל הנוהכ ידגב תשרפ הכמסנ

 הנוהכ ידגב ףא ןיופכמ תונבוק המ ךל 'מול
 .'כו םימד תוכיפש לע תרפכמ «nin ןירפכמ

(ireulos handeln) 23 *דהנס ' nó" ,rbתא  
 pwm T3 אלא v733 ת"א וידגב חיר

 ,וכח 'פ ר"שהש יייע :ז"טד א"פ האיפ 'ורי הדינּב
 ךיתודגב לכ תועיצק תולהאו רומ :י'פר ר"דמב

onm)0 ,טיימ nלכ  nyv33רומכ ןה ירה יב תדגבש  
 .'כו תועיצק ןהש ןמזב תולהאו

NT22 *עב וניברו אנוואו אדגב : א'ע ישודיקב ' 
NONךיתעמשה רבכו אנואו ארבכא סרוג  

 תויתואה «sn תחא הלמב ל"צש sow 'עב
 pii vy" איהש רעיש 'ע ךהב ל"מרו .בטיה ש"ע

Ecbatanaםיכסה 6ז"כ 57(  אינוא יעב ר"יש 'גהו  

 וניאש רבד איצוה ךאיה ינממ "np האילפו ומע
 "^y 'חה וילע גישה רבכו ודי תחתמ ללכ ןקותמ
 ש"ע ר'צק T ב'ח ף"זוהמ לש ע"מב ץטערג

 .ש"מו אנוא 'עב ןייע ןוכנהו

(aus Bagada am 101808 27 Meilen הָאָתְדָנָּב . 

 ( von Susa s. Diod. 19, 19ד"נ 'וכרב $
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 '( ונינפל  ow.אתיבוב *)  uuאבנא ע"ייע  Korn == Flachswurmי"כב היכו  vpn v^: w4ע"פדב לבא

 .ונתכוהש ומכ אוה פילו אכינאי םוקמ לכב ל"צו wis עייייעו אבינא im י"כו הבוני «vai ovx אבינאי cw יילוחבו

a" v33 m» Kornwurm. it. tignuola (?אלייוניט דייל י"כבו , pmלבא ,ןוכג הז םגו אלויניט  v33פ'יטב ב"ה  

 teignes שייגייט ori שייייט ייא י"שרבו .ילוטלט .ריפדב T3 (f .אבנא ע"ייע 210600 =



1 Mme 
bad 6י 

* na * = np 
 bw x'" ^b jp ןכו ס"שרהמה לש הבוטה
 ג"ע ז'סד T 'ינעת 'וריב תמאב ה"כו ף"זרהמ

 ,םירמוא והי אלש ןיגב ב'עס ז"סד א"כלהר םשו
 mn" ןותאד ןיגב ואל ב'עס ט'ד ns םשו
 ם'ד Nb 'ציב יורי ,'וכ pn 'רד ןיגב אלא ןיעומש
 :דבע .אוה ןכ qui ,'כו עדי והבא 'רד pup ד"ע
 א"פ האיפ 'ורי .טעב ךרע ףוס דוע יייעו ,ןוהתווכד

vesכ"ד ז"'פ םש ;היתנב הפלמ העב וד ןיגב ג'ע : 
 : ד"סד ב"פ 'ירוכיב יורי ;ןוכל איעטמ אל ןיגב

puaאד ןיגב .ד'ע נ'ד טיפ "טיג 'ורי ;ביתכד ; 
 א"פ 'ישודיק יורי ;ןכ ןיגב נ"ע ז"ד י"פ ק'ב יורי
 NUN אוהד ןיגב ר'ע א"כד Ye "Sob 'ורי : ס'ד
 אנינח 'ר תילד ןינב ד"ע ט"לד א"פ ז'ע יורי ; אבר

esלאש אוה ןכ ןיגב יומוימ 'עמש אלד הלימ  
 םשב ח'סר ורתי «p' 'ייעו) ז"כפר cw ,'כו
 ינינב השוע התא ןיא םאו ינינב השע (אתליכמה
 הניגב השוע התא ps םאו ךתשא qui השע
 אוה יאדכ וילפסלק ר"קיו ;יכו ךינב pui השע
 לכ nons (תובא «be דחאו דחא לכ השעמ

 — [,'כו .וניגב םלועה
 Geschrei) הקעצ O9 פ"למ רזגנו קעצ ס"לב 123

 וניגבהו ואב (Gn דציכ תוינעת רדסד ג"סב
 וילכ ריכמה 'מגב ליכאמו לזוגה Cem 4 ,הלילב

Cop pr»הלילב ןיגבהו הז דמעו , sbןיגפהו  C 
 ה"כ ה"יחא] *ןכ ןיזעולש שיו קעז "פ
 כ"ג תואחסונ יתשו ,רסח ע"פדבו דילו ^v י"כב
 קעצ 'גרותמ wb^ הקתעהבו ש"ע 'א ןגפ 'עב
 יוייב , = ביבלמ ;ריב :ב"כ 24 ;החנ Ww ישארב)

 ורמאב וניבר ןויכ הז לע ילואו ,ןגב יב .זיע יילהת
vmז"חא אבה ע"ייעו ןכ ןיזעולש ] — 

 An- OUS פ'לבו אנגוב (pb יִנְנּופ ,יִנְנּוב *
 mm ןירדשו יא ,'ד רתסא ב'רת 6

 אתרניאב ביתכ הוה ןידכהו איטהר דיב (אתרניא)
 וא ינגוב 'יפ 'כו (ימיענ) ימגינ +ינגופבו) ינגוכבו
 ,ןגב שרושמ םשה D" פ"לב ינגופ seb"  תצקל

pbירפס 'צקל וא ימגינו הָתְסַהְו הנטש ומעטו ' 
 רועישו תרגיא וא בתכ e 45 פ'לאוהימיענ
 הנטש יבתכבו תרגיאב בותכ היה הז :רמאמה

Anklageschriftשרושחא חלש רשא  "yםיצרה  
 דועו גנמשיסרפ 'ע דוע "ייעו ,הנידמו הנידמ לכל
 סעט בוטב 'יפש ו"ל Ty ש"טע ורמאמב ף"ירהמ

 qm רתפ אל ינגופ תלמ לבא ימנינ תלמ

^w ^b» (*5 ימ לשר רי ב nביי ישארבל יא ייירת ^" — יורי יגרתב  om? iamד"פ . aiחייכ ; V^ mew 
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Nt. ךיראהל מ"כאו .םישה. qwיכ דחכא אל תאז  
 אוה םגש אראל יד ^v םכחה לע יתאלפנ דואמ |
 הלודגה ריעה דדגבמי שיא האתדגבש בתכ —

 !"םירהנ םואבש

 .ort ןּויָד bv תחת שבושמ] ּויָּד לַדְנְּב *|
Mejdel Yun, nordóstl. von Sidon)ר"ב  

NS 

iM 

mun =ותכריו  ses px bpהלילגד דובז רמוא  
 רעיוביינ 'כחה רעיש הפיו ויד לודנב רמוא ןנחוי 'ר = =

 ערעיינ ןהאזניבאו (y"" ונמשרש רפכ אוהש "3 =

 ינופצ דצל חנומו (ז"מ «cx ןעגנושראפ .לביב
 תחת ןאכ שי םיופוסה שובישו ןודיצמ יחרזמ
 תידומלת .פארגאעג רקיה ורפס y ןויד לודגמ

 ,ה"צר רצ

Furcht, Angst JA. ע"למ) יאָלַנּב ^N 

(furchtsam יאלגב : תישומש תיבהו 
 תיב mw ד"פל (GO xn ye רופצכ ודרחי 'גרת
 הלמה תרזג ךא תמא הז ה"יחא] * (.תישומש איה
 דחפו הדרח המעטו אוה ע"ל יתעדלו איה ןכ אל

ammבוט  manיקיתעה 'גרתהו .אָלִיִִב סורגל  
 תלמב קיתעה ןכו שממ תיבוע הלמב ודוחי
 ןושלמ הרזוגו (היכ ,יב ,אימ ייעשי) ריעה תלמ יאלנב

 ו"ט 'ימריב mn C5 יא" עשוה ys אובא אלו
 — [תולהבו ריע 'ח

;Sehuiz ןינ ,sehützen = (יברע לעפמ poa 
im Schutz dessen, dem zu lieb, wegen j*23 

 pas OX! de ןמ רוצק אוהו Um ע'לב ןכו
 יפב Pa vpn ל י ב ש ב b Cv^ 'גרתב ךכו ךכ
 המורת וניגב תלכואו (צ 0229 הלעב ךלהש השאה

yyתונשה לעו ה"יחא] *.ןנ  m qwםימעפ  
 םירפוסה וטימשה ןכל 'ג ןג 'עב םג םייוניש תצקב
 איליסאב 'פדב pm ןאכ לש qw םיסיפדמה וא
 יפדש רחאמו (DET ,די תמישר ילב ,'שמא 'פדבו
 ישמא 'פדב 'ורעה תאצוהמ ןשי רתוי איליפאב

qa b'53וניכבו תחתמ ךוע  xyכ'ע הנושאו  
 'פדב ואצומ ונניא יכ ףא ול םוקמ הפ ונגצה |

 ^v B^ םימעפ הברה 'וריב ה"נכו .י"כו םינשי

 v^ ,יופא יקמסמ אלד ןיגב "Ty vy ב"פ 'גינח <
 .'כו יתסיפ לכא אנאד pai ב'עס י"ד ו'פ 'כרב
 ,אד אנת אד אנתד ןיגב ד"ע ה"ד ג'פר 'וכרב 'ורי
 ליטבית תב תתיאד ןיגב ג"ע ovy Tb םש "ווי
 ^3 יפל ה"כ אתינעת איהד ןותעדומ ןיגב םשו

j^יתאצמ ןכו יב ייכבו ימ ייכב ה"כו מיכב ס"שב היכו (? .וייט ,דייכ יירבד  ^b3ה"מגר  v3ידו תחת רשא) יינעחל  
 ייכב ^n. יינעתב חסונהו inb יינעת ילינמבו .טיי הירבו «vys mu (םאטשרעבלאה ח'זש םלשומה םכחה ידידי תבוטב

 .ודמע w^ 'ינעתב ייסופדב לבא cb nos היכו וגיבר 733 ו או ב ייא
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- 
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 — (ונויבצבו וח כ ב םדאה םהב רשא תורחב ימי
 הדנ) תקוניתד ג'רב הל רגבמ ירוגבא תרפופש
 רגנמ ירוגנא א"ס .(ארגפמ ירוגפא םש ג"ונבו .ו"ס
 וניאש הנקה שאר אמש שחימל אכיא 'מולכ הל

Cos». ponןינעה הזבו ה"יחא] *.םד איצויו רשבה  
 ילבחב אירופ ולמד יגיהנד ארתאב א"עס ה'ס 'בותכ
 תושעל pbi ןיאש םוקמב 'יפ הל רגבמד
 ירעצ מש םילבח יגוריס אלא הטמל רוע חיטש
 ינשב הלמה תארוהד ל"נו ןוכנ לע י"שריפ ןכו הל
 פ"לב המעטש אר ג ב םשמ הרזגנ םינורחא םינויצ
 הלמה הרזגנ םינושאר םינויצב לבא עצפ תרובח
 bp ןיפדרנ תולמ mnm ny own רַנָבו ע'למ
 הלותב תויהל ךכ לכ הנקז המעטו ע"ייע 23 23
 יתאצמ e) 27( הרנב ןינעבו 2% ע"לב ה"כו
 bru 'מולכ אלק nb רגב ל"זו י"כ ה"מגר 'יפב
 ימיב התיהש תומכמ הלוק הפלחתנ הניקזהש
 ןתנ וניבר ייפש המל בורק הזו .'וכו אתורחב

 — .[ליעל

das mannbare Alter der תורגב =( ^23 8 

  Gungfrau.תינולייאד רגב .'ד "ישודיק .
 ה"פ 'בותכ m ,רגבה תומי :ט"נד א"פ 'שודיק 'ורי

c£y3ז"נד ילככבו שדוח 3^ העשב רגבה ד"ע  
 ע"ייעו העובתכ איה ירה הרגב 'יא אתפסותד ה"פרו

 ןמת ינת pen .מ"פו ןברק יריש b "y^ םדוקה
 T" = .תרגוב 'יא ילבככו ,שדח 3^ 3335 ןינתונ
 ל"צ) ןיכומסש םימעפ ד'ע ז"טד ט'פר ב'ב
 — ירגבה ןמ תוקוחוש םימעפו .רגבל (תוכומסש
 ד"לר p^ 7^ ע'שו ינוקזח ^35 רי ג ב ראותהו

svoאצמנ אל ח"מ ג'פ 'בותכל ט"ותו 'א  
 ^ | .ע'בשלפה y" םימוגרתב

 jus סומוק ח'כפסלק ר"קיוב (פ"טב) ןורגב *
 ןוטנפ pep bun "יג ךה ןכתת אלו

 .ש"מו ינימוד 'ע כ'ג y" לבא .םימק ע"ייע

 ןושלבונ ipao eros ]'712123. ל'צ] "133122
 hüglige, felsige Erde) ,אתורודנג 'ירוס

 הופה תא רכושה 'מנב ןינמואה תא רכושה 'פב
Cb vl)והייורת ידנורגב אקזחמד אערא יאו  

 .סהינש ןירוצבו ןישרטב העודי ץרא b^ ,ימלשמ
 ןימלשמ mb גיהנמהו השירחמ לש דתיב קיזחמה
 ירדנוגב בותכ- תואחסונ 'קמב ב"א) .ועשפ םהינשש
 תישרש ת"יב תואש רבס 'עה לעב ךיא ערוי יניאו
 אתכוד יאו ג"ונבו ב"ר םע ןידהו ה"יחא] * ,(איה
 "גה 'פסותו י"שרב לבא ירדנוג אקזחמד
 וניברל ול עריא תעטומ "יגו יר דנו גב ןניקזחמד

 אנשיל לע לפנר אנשילו ר'יפדבו v3 לכב

"1333 = $33 

 ^ ןי-- .ררג yo דרגי עיפר יי

he. 

 mannbar werden םיאושנל היואר התשענ w) רגב

 P ע"לב אמ han קזחו,,בע השענ 63 =
wb3 6 5העיצפ ש"ל — 58 %  PN CWunde 

 יפב דבלב םישדח השש אלא תורגבל תורענל ןיב
 'בותכ) השרגתנו הסראתנש הרענ 'מגב תורענ ולא
 ,ג"ד א'פ 'ומבי vo" .ט"ע 'שודיק .ה"ס הרנ .ט"ל
 אלא תווגכה תומיל תורענה mt? pi ןיא "יא
 אל םישדח השש ינה 'יפ .(דבלב םישדח השש

quesאעידי אנדיעב לאומש  nbnmתורענ  
 אתלימ אילת ןמזב אל תקוניתל קרפה איה יאדוד
 תנש תאיב רחאמ תוועש יתש תאבהב אלא
 nw^) איבתש דע הרענ אירקמ אלו הרשע םיתש
 ןחמצד תלחת ןמו איה הנטק pon ימקו תוועש
 הל אליחתא(.ב'ג (mm ורמאש רועישכ תורעש יתש
 תורענ אלחתמד רתכו אנמיס תורעש יתשו ,תורענ
 ('תורגב ינמיס איתמד תרגוב איוה [ehm הששב
 דעו אשירמ הרשע םיתש תנש ללכב יא ךכיפל
 האיבהד אנדיע אוהה ןמ תורעש יתש אייתא אפיס
 תורעש יתש אייתא אל יאו םישדח השש ןיבשחמ
 ןיבשחמ אנדיע אוהה ןמ הרשע שלש תלחתב אלא
 ןמ ה"יחא] * .תרגוב איוה ןהירתבו םישדח יו
 חינה ע"בשלפהבו ןבומ הל ןיא ארימג דע ךכיפל
 תוהגה וכותב רשא שיראפ ךווע י"כבו ע"צב
 : ל"זו qu ךהל בותכ הרט ל א ןומדק םכחמ
 3^ םוימ ןונימאד רבתסמ ח"רכו רבתסמ אלו
 'ו דעו תורעש יתש איבתש ןמז לכ 'א םויו הנש
 םשמו הרענ תארקנ m" אלו mme אל םישדח
 ןורחאה רענ ע"ייעו ל"כע mu תארקנ הלעמלו
 יבותכ יפסות :'מ .ו"ל .ט"כ 'בותכ ה"נכו — .ש"מו

vie5'3 ,רגביתש דע ד'ע ז"כד ג'פ 'בותכ  
 אוה אתשה yp" 'ישודיק ,ורגביש דע .מק :ט"לק
 תושר היבאל ps הרגבש ןויכ :ז"מ הדנ ,הרגבר

"vomא"פר 'בותכ  Y53ד'ע  mumתיבחכ  
amasירה הרגב . . דחא םוי הרגב :ז'נ 'בותכ  

 .. שרוח 3^ אתהשש תרגוב ,העובתכ איה
 HDD" ,'כו תורגבב שדח 3^ הילע ורבעש תרגוב

o?ררחש הרגב ךתב  quyר"קיובו .הל ןתו  
 b" : ץובקהו ,האישהו אב תרגב ךתב N^ א'כפ
 | אבומ חלשב יהיו אתקיספבו לוענ b ר"שהש
 | ו"כר זמר חלשב 'קליבו ג"עשת זמר ome 'קליב
 אבה 'ע mp "ייעו .תורגוב תונב ול ויהש ךלמל
 אלק nb mam הל אשקר אוה שקימ .[ז'חא
 (ביעס זיסק 2/2( [טושפ טג קרפב ל"צו] "co ג"רב)

^bהרגבו הלדג  sm]31 היהת בוט ^ ^bהרגב  
 [vigor] ר'לב 'יפ ב'א) .הבע הלוק השענו [הלדג

vea )'רפח . ?) ^yוגיבר תער םיכסהש ע"בשלפהב  cy533 הייכ (* .יישריפ  

 רתוי לבא אוה וורו
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 ליכאמו לזוגהד ג'סב ן מ ש ןהמ pnpi ןירדב
am yp ptmשורית םיבקיה וקישהו ,(םיתז  

Oy"ארמח איוענ ןופטיו] 'גרת (ר'כ 53 לאוי)  
 וב ןיטעבמש תג b^ .אחשמ ('אַָּבו yi ע"ייע
 :ןָמש ןישועה ןילעופהו ,דבה תיב ומש םיתיזה
 בג לע ותג .ט" 'ציב ה"נכו ה"יחא] * .ןידדב
 'ב בג יעב וניבר à" יפל ה"כ ותג ג'ע ודבו ודב
 'ייעו b'3 'ציב 'פסותב ה"כו איה דואמ הרשי "גו
 יתאצמ ןכו ןיליבטמו ה"ד ib Sb 'ציבל ט'וי 'סות
 יב ז"מ ט"פ 'ורהמ :ץובקהו Gr) פיר) ימ י"כב

 םידכה תיב D ב"ב 872272 .ה'צ 'דהנס ,ןיִּדב
mimאָדַב ס"למ הלמה  ^eע"לבו תג  sop)2«  

 תיבבו .דבה תיבב םיתיזה ושתכנ הדי לעש הרוק
nהנוילעה תג הארקנ הנוילעה ,תותג יתש ויה  

 תג הארקנ הנותחתהו םיתיזה תא ןירצוע ויה םשו
 מ"לבו pue ש"רהו ח"מ me 'ומורת 'ייע) הנותחתה
 ןכו .רצענה ןיי וא שותכ תיזה Tw המשו בקי
 הקתעה לע eb "y mur" לש 320 תיבב היה
 הנותחתה תג איה הדי ד ב יתעדלו ,ה"ס רצ תיסרפ
 'אומש ןונמא תחת ןונימא ומכ) איה אלילק ןושלו
 תג תחת רוב ןיעכ mm ןטק דב 'מולכ 05 יג" /3
 ןיארקנ תגה יכרורו .'א רדב p דוע 'ייעו ,הנוילעה

Tm pusטיג ,ךורעה ינויצ דבלמ .ה"נכו ;רֶַּּב " 
 א"מ b" 'ורהט ץובקהו mas שיפנד רדב .ב'ס
 ג"מו ב"מ םשו mn ינפמ .דבה ms לעונה
 pan א"פס 'ורשעמ אתפסות ,םירצובהו םידדבה
 ידגב :הבשי 'פ יתבר 'כיא ,רבל דבמ ןיקילרמה
 — ni] 'עו תג תיב ע"ייעו .'ב רדב ע"ייע ןירדב

Abgesondertes an 133 "3 ; Gesondertes) 'T3 ל 

  (KAbgesondertes, d. h. jedes einzelnק"פב

 אנמחר Cm יתירכ) ןמשה תא םטפמה 'מגב תותירכד
 ערכהב תרמא תאו .דבב דב (C05 /5 met בתכ

^bןיע ונייהד ("'לקתמב לקתמ דבב בתכ אנמחר  
 םוקמה הדוהי בר רמאהו ערכהב תרמא תאו ('ןיעב

yvתוערכהה לקוש היה אלש 'מולכ תוערכהב  
 המכ עדוי םוקמהו ןהש «mo ןיחינמ אלא 725
 ה"יחא] * .ילקש לכל ערכה תיאד אמלא .ןלקשמ
 היה wow : תוערכהב עדוי :.םוקמה :י'שר ל'זו
 ןהש תומכ וחינמ אלא דבל תוערכהה לקוש
 רמוא יבלו .כ"ע ימור 'יפ ולקשמ המ עדוי םוקמהו
 yum" ארקנש (jm וניבר לע ןויכ י"שרש יל

 דב 5 -- יִדְנּורְנְּב

 פ"לב p psv^ ירדנוגב ונלש 'עב םג ל"צו
 י"שרב ה"כו ןירוצו ןישרטב האלמ ץרא 'ירופו =

 — [ש"מו ש"ע ארדנג y3' ומוקמ רקיעו

773 ;Presshaus "37 D'3 ;Kelter, Butte) 73 1. 

  (kleine Kelter "73 ;Keltererייעיבשב

n'b "ye ^w Yo me)» ינש לודג ללכ 'p3 
 רהב ארפסו :ח'לד  m o^bןישוע ןיאו (ו"טרד

 < סינכמו אוה שתוכ לבא ('יבטוקבו דבב םיתיז
 'פבו .('הדידובל  mnsלעונה +(א'מ "5( תורהטד

 תלצחמו םירדב לש ןמש ,ןיִרְּדַּהה ינפב דבה תיב
 תבשד ק"פסב ןירדב לש ?" ew [^s] C9ךשמנה

 דבה תיב תרוק תחתמ  zn('הליכאב רוסא תבשב
 רופא דבה תיב תכאלמל תועצקומה תואלצחמו

 תבש) יגוזד יכרכ'יפ .ברכ ןהילע בשיל  (tתואלצחמ
 תויושע ןהו תוגוז תוגוז םיתש םיתש תוכורכ

 חלתשהל הרוחסל  meosתבשב ןריתהל רופא
 יסרגד תואחסונ שי ב'א) .ןהילע בשילו  nmיזוזו

 גוז ןושל  vnאוהש םירמואו יוויזד יפרגד תואחסונ
 פ'א "57 עדו ה"יחא] * ,(הניפס יצע ימרא 'שלב

 ףדב לבא יזוזד יכארכ ינה סרג  :Yapיכרכדמ תחת
  nmי גוזד יכירכ ינהמ פ"א י"כ סרג 'יסופד לש

US י"שרבו י"כ ף"ירבו 'צנוש 'פדב ינוזד ה"כו 
 תבש ם'ד "יע) יווז אוה םש לבא  "x.ג"צק

  vmתבשל י"שרב ה"כו (ןתנ יבר 'יגמ קתשש
 םינואגה 'בושת םשב שרפמו יוויזד יכרכ :ט"

 אלו) הניפס ימרא 'שלב אוהש  y(ב"רכ הניפס ^ צ
 = 'יפל קפס ילבו  "wnיוויז "יגה רקיע הז 'ינואגה

 'לב ל"צ ךא  s 33 pהניפס ע"לב יכ ימרא 'לב תחת
"bb: 53! תמאב תארקנ הנטק אלו הלודג אל 

  was'יג ןתנ  mע"ייע)  mהפי הלוע כ'נ (אווזו
 ומכ ומעטו  xwוניברכ י"שריפ יזוזד יכרכ ןינעבו

 . jm.בטיה ש"ע  vmיכרכ וניבר בתכ 'ב ךרכ
 ,דב 'עב ל"צ ס"לב כ"ע רכ 'עב ונשריפ רבכ יזוזד

 עמשנ  mbר"א — [.וינפל 'חנומ ונלש 'יג םגש
 התציבל תלוננרתו התזיגל לחרו הבלחל זע ןמחנ
 'דוהי 'רד אתגולפ אקסיעד ירמתו אידירד ירותו
 םירברל ןדימעהש לכ ייפ .(םש תבש) ןועמש 'רו
 לוכאל שקב םא ושכע הליכאל ןרימעה אלו וללה

  qeאצויכו לחרהו זעה וא תבשב וללה םירמתה
  qmaט"יב  moילד ןועמש 'רכ 'כלה ןל אמייקו

 | (%.הימ תבש) דבלב םיקומצו תורגורג אלא 'צקומ היל

ma (iב"ה דיל ויו ייכב  $mיעב  sepןעיוו יפד וו"האהמ תאצוה) ארפסו יוריב הייכו ייעיבשל יט יייכב היכו יג  
 .פ''ר יציניוו יפד שיירהו שייארה ייפב «m יבטוק ליצו ינטוק ow רב y יציניוו יזיפ ,ריפד יעבו CY דצ ארפסבו )*

 אלרו יריאמה ישודיחב ה'יכו ןמש הייד יפסותבש י"רל היכו יי וכ תבש יכלה ם"במרהו ף"ירה תעד «mu )  .הדידבל

b/^  ירימחד תבש :הילו וכי ss יציבב ןנירמאר אה יל אישק הז ייפ יפלש וניבר לש ותעד ףוסל יתדרי אלו )+ sums 

 'לקנואב «no (* .אוה (be ,איריב sni ג"ונב )5 "y רמחמד 'דוהי 'רכ ןל םתס היב ילוזלזל יתאו ליקד

 .הושב me ימולכ ןיעב py וניבר שריפ 'א py יעבו )7 .א"לק דצ םש ירפס y" ייסרפ 'קתעהבו יטישפבו

M 



 'קליבו 'יסופד לש 'מויב םיאבומ םניא הלא יארק
 יארק א ת י ש ומייסמ «ep י'כו 'ב י"כ םגו םש

nomלש והיש ןפוגל  y"35 שממ הזו יכו ^ 
 ומכ ומעטו ץַּב ע"למ תרזגנ הלמה יתעדלו .וניבר

qniוקיתעה ןכו דואמ רע ןבל ןתשפ מ"לב  'y 
 (יזיכ ויט ,יא ה"ד) pu Q5 ויט יאיהיד) דב םינקז

 0000006 תינוי תלמב יט mn ;יו sw רתסא) רוח
 והיתתמ ןב "ייעו שש לש הקתעה מ"כב איהש
 היה םלוכמ ראופמה (m .'ז .'ב ,ז .,'ג תוינומדק
 PD lb 'מויב בותכש המ הזו Pelusium ריעמ
 סלפ 'עב ב"ר יייע ן י פו ל פ שבול היה רחשב
 יסנכמ 153 רב יסנכמש ל"נה ס"שה ירבדכו .'ה
 «T ךהב חאגנ p כ'ג 'יפ לאקזחי לש םיתשפ

 — [ל"נה ורפסב א'פ רצ
(Ast, Zweig, Stengel) T3 +תואיצמ ולא 'פב  

 yp = .ד"כ מ"ב) אירופנא ילכ לכ 'מגב
 םיקד םיצע b^ .תורוניצו ןיטחמ ידב (אירופנא
 ןהיטחמ 53 ןילות םילכורחש םי פ נ ע כ ןילצופמ
 תורוניצ :bw ןיטחמ לש םידב 'מולכ ןהירוניצו
 ,* מ ד ריזחהל בייח 433 םיתש םיתש ןאצמ לבא
 ןויכ דבב ןייולת pene המכ רומאי
 .ויזחהל בייח הלעמלו דחאמ הב ןייולתש
 .רסח ע"פדבו ,פיראפו ,ד"ל ו"ו י"כב ה'כ ה"יחא] *
 היל ורק יאמאו יכוש ידב יאמ DU מ'בב 1«
 י"שריפו היל ורק דב eb" היב ולתד רבד ידב
 = ךאש פ"לכו b nbn^ ןליא לש me יכוש
 הזו ןליא ףנע ארקנ ;4%4 טירקסנאס ילבו =
 דחא הלע :ד"מ 'כוסבו ,ה"עב וניבר b" םע הלוע
 יבותכ ,דחא דבב דחא הלע םש 5/3 םשו דחא דבו

 pon] לש דב 4"
m2 NT2 = 72 1ע'לב)  (oפילבו זז £2«  

 reden, sehwatzen, dichten, lügen» אדב

i2ולאד  jnג'רד תובא "ייעו :ט"פ) ןיקנחנה  
 "יא ד"צפ ר"בבו ,ו"צ זמר הרש Un 'קליו ל"פ
 םהרבא — ול רמא ('כו יאדב לש וביט המ
 תמא רמוא 'יפא יאדב לש wp ךכ — ןטשל

ps273( הניפסה תא רכומהד ג'רבו .('ול ןיעמוש  
 ירמאו CUp Um) mp תדעד 'מגב קלחבו +-ר'ע

 143 .ןיאדב jm תמא imum now השמ יכו
 י ,ג"פ 'טוז ^N ,'ד) תוכרבד | (ו"פק זמר תומש 'ק

 .זחאתו הדבתת אמש עדוי וניא רמול ךנושל דמל |

 "732—731 | | די

 ומצע שוריפה יכ עדו OXXID רצ אובמב ליעל
 ןכ יכ me םושרג וניברמ קתעוה qua לש
 v3 .ץבוקב ה"מגו י"כב הלמב הלמ יתאצמ
 «nu — .ב"ע ט"סק ףד תותירכל אקילייגנא
 לע ברח יל 5 "5«( םידבה לא ברח .^ 'וכמב
 הרותב םיקסועו םיבשויש ח'ת לש םהיאנוש יראוצ
 נ'בבו 'מ "5 ייג יפל : ג'ס 'יכרבב ה"כו .דבב דב
 דדב שרושמ הלמה mum ..ו"פק םש סיד "ייעו
 חאנג p ןיבה ןכו םלוכמ דחא קרפו pon המעטש
 ךייש ven .דב ךרע ג'פ דצ לוסאלא ורפסב
 הלועה רבד דב ארק רמאד :א'ע 'מוי כ"ג ןאכל

jיחבזב היכו 'מ י"ב ^3 יפל ה"כ דבב דב עקרקה ' 
in^קליב ה'כו ' "nsא"עקת זמר  ^bהלועה הנק  

 jT ne "יחבזל י"שריפ ןכו יעזיג לכמ ירי חי
 דב Typo א"לד א"לה ט"פ ייאלכ 'וריב יתאצמ

 -[דיחי הלוע אוהש -

 CWeisslinnen 5^ = ץוב םע ףדרנו מ"למ) 73 3
 שובל היה רחשב (o הנוממה ל"א 'פב

 רמאד (!יאליע ברד הירב אלוע בר רמא C5 ימוי)
 דב דב דב 6: תחת ס"ט אוהש ל'נ 152( דב ארק
 שמשמ ג"כ 'מגב ג"כ ול אב 'פבו ('ד ב מ רחבומה
 ןה ולאו ןבל ידגבב יביתכ שש sme (איע ימוי)
 תישעו )05 mes תומש) שש  תנותכה תצבשו

nexשש  GP)?(ז"ב יטיל םש) שש תנותכה תא  
 ND" תאו ,(היכ קוספ (cU שש תפנצמה תאו

 רזשמ שש דב יסנכמ תאו (CU שש תועבגמה
 תפנצמ (CU, [רזשמ] שש  טנבאה תאו ,(םש)

 ץוב לש אוהיש היפוגל רח ארק ןה תחא תועבגמו
 אוה םיתשפ דב יאהו הל ירימג ארמג ןתשפ אוהו
 (n^ D pU) ארקא היכמסא לאקזחי אתאו
 : ח"י) "יחבזה לכד אמק 'כלהבו םיתשפ יסנכמו
 דב ןהב 'אנש "ידגב (.ה"ל «wb "ינשי 'פסות

plusלש והיש  qniאהיש ,ןירוזש םישדח  | 
 Bw 'מויבש עדו ה"יחא] * .השש לופכ ןטוח

pos sanיארק 'ד ספת ,פ"ש ז"מרו הוצת  
 '"ייע יארק השמח on ירה שש אוה דבש שוריפלו
 הברהו םש 'קליב ןוילגל אב ושוריפמו י"שריפ
 ^ DN" יכ דע תוארקמה תסיפתב "א םייוניש
 ןגיסרג אל םירפסב יניתכד יארק ךניאו םיקילא

D") "pדצ 'מוי  "pייא 'ב י"כבו 'מ "53 לבא  
 'בו 'כו תפנצמ תישעו 'כו תצבשו וגיבר "גכ כ"ג

 ,יאליע ברד םשב אנוה בר ייסופדבו ברד הימשמ xy ייא

 An" ייא ימ י"כב cen .ר"מ T3 סיר יייִע יל י'כו 'מ י"כב
 היכו םש 'פסותו יישרמ meos ןכו דבב רחבומ רב רב דב
 jap יריש D3 "y" "םימעפ העברא רב רב ביתכ (תירחש

(t!ס"ד 'ייע 5"או 'ב י*כב ה"כו  'D"י'מ י"כבו .דימ רצ  

mo»דבמ חסונה (? .סישב דוע אצמנ אל  ^wה"כו ריפדב  

setדב 'יא ייסופדבו דבמ רחבומ דבה רב דבה ידגב תא  

 ירגב תשיבלב 554( ,n$ ל"זו ו"לה v cw ai שוריפב

 היה Won" הז (? .םדוקה ךרעמ הלק סתערש םירפוס י"ע הדלונ רבב דב תעטומ 'חסונו ,וניבר ירבדב nin ןכו ,םש

 ^*^ וטסירא לע .טעראל .נעגאיר y ו"טסירא לש ויפב אלגרומ
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 ויה םיער ןכא "b ד"'בארל הלבקה רפסב רמאמ
 זא ונישלה יכ qua ארירש בר לש) וינוקז ימי
 ךלמ םשפתו ייאה בר ונבנו וב לארשי יצירפ
 םיברו mms ו די מ ארירש 'ר הלתנו . . לאעמשי
 n'b דצ נ"רתב ר'יש 'ייע רבד רשפ אצמל םיעגימ
 ה'ח 'ידוהיה תורוקב ץטערג v4 omm ב"ל 'רעה
 jp ל"צו po rb תלמש רקיעה לבא א'נש רצ
 y" 'יפו ל"נה 'ומביב 'וריה 'של שממ אוהו ודיב
 יצירפ וב ונישלהש ג"שר ספתנ ערה ןושלו םיבזכ
 onm לש ל"תמעב ןכ יתאצמ בוש ,לארשי
 "ראה םשב בתכ ג'שר 'ע ה"שב א"דיח ברהו
 — !ולתנ םדיב םירש G^ in יכיא קופפב זומרש
 ןושל םיבותכה wie םולשה לודג ט'פ ר'קיו
 ילואו .תוידב ןושל םשו ,תואדב ירבד םשו ,יודב
 ברד אה תומוקמ ראשו .ה"מק 33 כ'ג ןינעה הזמ
 בתכ yy ח"נקד מ"בל מ"שבו איה .אתודב ישא
 ישא ברד Wn ל'זו א"במיוה םשב לאלצב 'ר
 אלא םלועמ ישא בר הרמא אל "פ איה אתודב
 אללכמ העמשד וא ומצעמ הרמא וידימלתמ דחא
 מ"כב תשרפתמ 'שלה ןכו ומש לע הוארקו העטו

ovyוניבר "יג ןוכנ רתוי ל"נ לבא  'y3רב  ^ 
 ח"ע 'מזמ ט"וש 'דמבו .ש"ע אתורב 5/53 סרגש
 — [אוה בזכ רמא הצורה b^ .,יתיידב איער רמא

 תואב תוחנמה לכ 'פב .absondern T13) =) דָּב ל
 *a7) קרפ b" ארפסב היכו 127237 ND ה"פ יחנמ)

 b^ ןצמחמו ןכותמ ןהל הדוב רואש רמוא מ"ר
 שדחה ג'ל :ביי איכלמ) ביתכדכ האצוה ןושל הדוב
 אב qw ךה ר"ג י"כב ה"יחא] * ,ובלמ אדב רשא
 היה וניברש רובעב הזו םדוקה qw םע ךשמהב
 ^3 ןוכנ רתוי bw ןושארה ןינעמ הלמה רזוג
 איצומ ינאו אוה דחוימ 'ע םהבש "סופדו תודי יבתכ
 ןושל ןהל n3 לעיפב הזמ ילואו רַדָּב מ"למ הלמה
 ררב חסונה םג הז תחת תמאבו תינוי ךותמ 'ימרא

 2 — [םדוקה ע"ייע 'כו ןוהל
mit 2 ;Rücken 23 ^b 59 ע"לב) רָבּודְּב 

  (dem Rücken zugekehrtתוכרבד ק"פב

 ימק תמייק רבודב 6? 'כרב) תוצח דע א"כחו 'מגב
 תינרוחאל ,ע"ל ורקעו ךרמ ימק ךירוחא [ב] b^ ךרמ
 רב ודכ בותכ ונלש 'חפונב ב'א) .רּבְַּתְסּומ ןירוק
 י"כ לכב ה"יחא] * .(תושר רב ,יתש ודכ י"שריפו
 ע"לב יכ אוה הפיו בוטו רבודב וא רבדב 'יא ע'פדו
 ארקנ וירוחאב דמועש (cb רוחאהו בגה ןכ ארקנ
 ושוריפב וניבר ליכשה דואמ דואמו רבדתסומ
 'כרב ס'ד "ייע 'פו 'מ י"כב רב ורב an^ ןכו ל"נה
 'ותבו רבודב תחא הביתב ל"צו up" רצו :'י דצ
 |p" ת"ילדב דכדב םרוג ym" בתכ י"כ י'ר
 ל"צו ס"ט ס"לבו ר"פדעב ה"כו ,כ"ע ע"לב ךירוחא

 רָּבּודְּב -
"^ 

 דָב 1

 yos ןכו אוה 5/5 א דב שרושה ה"יחא]
 Sr הליאשהבו ושפנב המדמש רבד איצוה ומעטו =

 'וריבו םימכח םהל ודבש ןושל ^ 'רדנב .ה"נכו
 ורריבש תונושל הנוכנ רתוי 'יגה si NB 'ירדנ

 רצ ף"זרהמל nes" בטיה ey לבא םינושאר ןהל =
 33D וא רומא :'ורי 'שלב אדב יכ חיכוהש ,'מ <

 ל"ר יכ ודב רשא "ירדנ ילבבב "גה py כ"א
 םהל תלמו ימלשורי ארומא היה םש "מימה לעב
 יתולב nw ב'עפ ie אמויד יאהכ אב ןוילגמ
 הפסוה ךהש ma םג YN ירבד וקדצ תמאבו יכו
 י"כה לכב b" ןכו י"עב b^ תמאבו איה תרחואמ
 !איבנמ ףידע םכחו .מ"ק cx 'מוי "OD "ייע
 4533 v" ףיפוהל שי ף'זרהמ איבהש תואמגודלו
 ^D א"פ 'ציב v^ ,ג"ע ד"ד ב"פ םשו +'ב"ד א"פ

 ra ןושל ט"פ vp --[ט"לד ה"פר 'ירדנ 'וריו ג'ע
 לעיפבו .םייודב םירבד ק'פ םשו םייודב ח'מ ר'ב

 'שודיק יורי ,ונייה ןידבמ + ו"כד Ye um 'ורי -
 שרד קלב 'וחנתבו bns ןידבמ ד"ע ?7b ג'פ
 ייעשי 'קליבו ןתוא ןידבמ Gr» ch ייעשי) םידב
 ,הבושתב ןתוא ןיררבמ 'יגה 'חנתה םשב ב'כש זמר
 'וריבו םישדחב ןידבמ :ה"לד ד"פ 'יעיבש 'ורי
 Yo 'יעיבש 'פותבו םישדחב הרבמה ,י"ד ז"פ תבש
 ילינמ ^" bn pup comp םלוכו ןישרחב רדגמ

 ןושל םהל אָדיִב דחא ינגרוב ג"ער א"עד א"פ
 ינגרוב w^ חלשיו 'פ ר"תסאבו תינוי ךותמ תימרא
 (ל"צכ ןושלמ) ןושלב ימור ןושל ןוהל ררב 'כו

vovלעפתאבו  : ^b» ^vאיילבב ג'ע ט'ד ח'פ ! 
muyןירהנ אתלת ךדיב  "vx omnem)תבש  

 y'p םש שריפו תרבתיאו ס"טב an^ .ט"ד ז"פ
 :ורועיש ,תבזכ ןוכנ רתויה לבא 'כו תיעטו תרבשנו
 ןירהנ השלש תרבעו לבבמ תאבד ייכז 'ר תא
 רמאת ךאיה הרות דומלל תכלה לודג ךלהמ ךכו
 ראותהו — .ב"פ umb" ילבב y new" ילב רבד

 זמר 'ירכז 'קלי ה'נכו .ןבזכ b" אָיּורָב "לב יאַַּב
 אוה האדב אוהה b "לוח 'מג םשב ח'עקת
 'גרתמה א'עפ ט"מ 'שודיק (אדייב w^ 'ילוחבו)
 רצ 'יעו םגרת ע"ייע) יאדב הז ירה ותרוצכ קוספ
 בותכה רמא ז"ט ,'נ ישארב שרד ה"פ ר'דבו ,03
 יורי : ץובקהו .'כו םולש ןתיל יאדב לש םירבד

"D :פסות ,םיִאְַּּב םירבדה ואצמנ ,ו"מד ד"פ ' 

 ילימ :'ח "ורוכבו .ונא paa ורמא ב"פר 'בותכ
 יבידכד ל"צו יבידנד 'יגה י"עבו יִאְִּּבְר ל"צ יאידבד

 אָדיִּב םשהו .ידכד ילימ סרג 'א ידכ 'עב וניברו =
 אפוסבו :ג'עס ג"כד ט'פ 'טוס v^ אָיְרַב ס"לב
 ןודיצתאו שיב ןשיל (יארופצ לע) ןהילע רמתיא
 'וריבו תונבזכ י'ע ושבחנ ימולכ אדיב ןמ ןוהלוכ
 ןיבנ וז הלמבו ,ודיב ןמ 'יא נ'ע vb ז"טפ 'ומכי

 יו
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 ע"לבו 59b = v) פ'לב m ליב תיי ט בו | ?in "יבוריע 'פסותב כ"ג ^8 י"שריפו "גו .רבדב
^s. .(: y!המוג . mmןישועש לי ד ב ה ותוא  

 qnan ^35 לזרבה ותוא i'm 'יפב ל"צ ןידידבה
 — [ליעל |

 32« Je פ"למ וא םינפב 'ייע 093 ןמ וא) 772?
(abgeschlissen, zerfetztהכיא 'ליגמב  

 mme ךלמל mous ר"א Cw (x יכיא) רדב הבשי
 ושיבלמ היה ונוצר השוע היהש ןמז לכ ןב ול

cuןמז לכ 6םי אנ  mmeםעוכ  voyהיה  
 ךכ ןיטוטרמס םידגב s'D  ,םידודב םידגב ושיבלמ
 ךשכלאו םוקמ לש ונוצר םישועש ןמז לכ לארשי
 ותוא ןיסיעכמ ןהש ןמז לכו (" se pmo המקר
 ,רדב הבשי הכיא [van] 773 "03 ןשיבלמ אוה
 דדנ ידגב הנושאר םעפב w^ ונינפל הייחא] *
 . םיְִַּב םידגב ךוועב םג ל'צכו us ודקנל ל"נו

"bעיייע) תג יכרוד ידגב  CRירגבש . עודיו  

 תינש םעפבו .ןה ןיכלכולמ »55 תיכב םילעופה
 םיכסה אוהו בוט sm weis "ינו ןידדב ונינפל "א
 יאלבו יפוחס ומעט רַדּוב פ"לבש א'ס "ny םע
 ט"כפ יתבר אתקיספב תמאכו ןיטוטרמס אוהו םידגב

 — [ינוקיתכ רדּוב 'ינה

sich ent- לעפתהב ;zerstreuen ל y'bs) T13 1 

  ^w (fermenדציכ ג'ער ב"מד ה"פ 'מוי
 , * ןוראל ג"כה עיגמשכ תרוטקב ל"ר) השוע היה
 תטלוק אהתש ידכ התחמה ore ^b ולגרב הדדוב
 ל"נ רתוו רזפ 72 b" ע'לבו ריואבש תרוטק
 ילבבב ותרומת אב ןכו רזפ ומכ אוהו הרדוב סורנל
 ר'כיא : לעפתהבו יש"ע ה ר ז פ מ "^w :ט"מ 'מוי
 גנמ ררוכתִמ רופצה המ : ירדנפכלא 'ר 'פ החיתפ

 pyen. הזב ע'לבו ומצע קחיר e^ 'כו גנל

sich. freuen, הזב ,חדב פ"לב m3 — n3 ^A 
übermüthig ps ע"לבו heiter sein 

Gein43 וצלעיו 'גרת  (ה יילהת', G^ךב ןוחדביו ). 
 mm + ל"ד mes 'וכרב ל"זרדב «mu ה"יחא] *

wpאבוט חדב  y")םשו ,('א בצע  bmווהד  
 ! ז"ע םש ,ןנכר וחדב :'ל תבש sow יחדב אק
 ,יאתעד אחידב 4^ ק"מ ,היתעד אחידב הוהד
 sn 'עבו יביבחב היב אנחידב הוה אל .ב"ל ןילוח

wennי"כו ר"פדב לבא "יסופדה "יג יפל ךורעה  
 אלד ךתרהזא ואל .א'נ :'נ הדנ .,אנ קי ד ב "א
 ןניחדבמ ןנא יחודב ישניא 5 in^ ,ןחדבת

 ,רבד ךרעב הז יפל ךוע ךה םוקמ רקיעו .אלו ה"ד
 — mn] תישומש 'ב תואש

Grabseheit, איודב ס"למ Cw) דיִדָּב = T72 1 
Grube, (puteus 155 2» ע"לב (3 ,Haue 

  (CFurcheךי זימ ט"כפ) ןידסה ימינ ט"כפב םילכב
p) תויגועד 'גב ןיקשמד ק"פרבו .העברא uM 

  67ר"א תויגוע יאמ  mmm('יכנב  sunיכה ימנ
 ןידידב תויגוע ןה ולא (א'פ) תיעיבש 'פסות שירב

C תילדב ןידידב 'יפ ,םינפג ירקעבשו םיתיז ירקעבש 
 ןהו תויגוע ןהו  C333המלו תוגורע ןמש דועו

 ןישוע  napאלו הימימ קיזחתש ירכ  mien'גרתו
 העטמ תגורעמ (« pmיז"  C,[התבצנ] תיגועמ

 דידב ומש ןליאה תוביבס ןירפוח ובש לזרבה ותואו
ni תודלות הלא שירב ר"בבו .(*אגנב pip זעלבו 

 תלחתמה א"לפר) " cosםתרוש ןיב (םיהלא
 בוא) וריהצי  Go 5,תונטק תודידב ןישוע ויהש

 * םשב כ'מה 'יגה איבה ןכו תורידב ג"ונב ה"יחא]
pw בויא 'קליבו ,וינפל תחנומ תעטומ ^« ךורעה 

 ואיבה ןכו תוכירב ל"צו  תוכרב יינה ט"קתת זמר
 אתקיספמ וניכר איבה סומלוק 'עב לבא םש כ"מ
 י"כב ה"כו תוירודכ ל"צו תוידודב (.ז'פ) חלשב יהיו

 .ש"ע ט"ק  veםתורוש ןיב הדגא לעב שרד
 'שלמ  "b ww'שלכ וא לתוכ  wxויה םכרדש

 תריפחב םירוצ ןיב ץראב הנותחתה תג תונבל
 סואיניזיג 'ייע עקרק  "yw? ^b'ב ,'ה € Tא'לר
 דצ תיסופ הקתעה לע ירפסו  pua mb,'א דב

 תודידב רהצי םישוע ויה ל"ר וריהצי יכ ףא ורועישו
 אוהו תונותחתה תותג םהש תונטק תותגב תונטק

 ןושל ד"פל  mpiואמצי תאז לכב לגשמה תואתל
 וחמינו לובמה רוד ישנא לש למעב היוצמ הראמו
 אוהו הגורע ומכ םתרוש ןיבה וניברו ,םלועה ןמ
 רקיעו .ןידידב םע הושה תודידבו שרופמכ ןידידב
 ונדמלינו — .['א דב 'עב תויהל רתוי ןכתי ןויצה

  'p'כו םימהלתמכ ןגרנ ירבד 05 יוחנתב) ךל חלש
 יילשמ) ^ Cnomדע  qnלכוי ימ טולשל ןיריתע

 ה"יחא] * .לזרבב ןידידב ןהמ דחא ינפ תוארל
 אוהו איּודב ס'למ הלמה הרזננ ד"פל « prםודרק

 עקרק תריפחל  nven mע"ל הל בורקו המצע
 ר"לו דוב  puteusןידידב ק"מל י"שריפ ןכו המוג 'יפ

 ןכו תומוג  i'm "bחקלנ ונממש 'כ דצ ט'דסל
im sow ש"ע ךרעה תליחתב וניבו "פ 

 אב וניברש ל"ג )* .ירדב סייטב ןאכ W y'b3^ לבא קיימבו ב"ה ד"ל ,ו"ו י"כב «n ןאכ וטכ וניבר סרג םשו עיייע )!
 ף"ירב לכא םש 5535 mn יייעו ןירריב cmi ןירו ףיירבו קימד אתפסות שיר תמאב nU» b ןירירב סורגנ אלש ונעימשהל

v3ןידורב 'מ י"כבו ןידירב הנוכנ ייגה  "y553 ה'יכ )  .ןידודב ל"צו יה רצ םש ק"מ ס"ד  v3ע"פדבו  JT ^w 

 Li גונב )5 .ש"שמו יכנב 'ע דוע יייעו םודרק ומכ ריילבו םייאלב ייפ ירמג לש יכנב m Spaten, vanga יטיאו רילב (

 ^Q למ "y ןיתלמ ידגב

"ZAג ו או 2  

ai A. É אש 

A. ii 



 הלמ הפי הלוע הזב תמאבו אתֶירּוב ץובקהו אירוב
 תלצחמ המעטש 'עה תלחתב 'יסרפו "יברעו 'ירוס

 תלצחמ 5/23 אידוב b^ י"שר םגו ,ימג וא םינק
 אדּוב תלמל כ'ג שי ןורתפה הז ןכא ,וניבר 'יפכ
 budedda ארקנ אינידרס 'לבו תוינאמור תונושלב

 — [,וזעלב wo imo m לעו

Baditha, Name eines Kanals an dessen) אָתיִדְּב " 

Mündung (םופ = יפ) die Stadt Pum- 

(baditha lagק"מ  GNליזא ירווכ יאבל אתידב  
 םש יאכל רהנ םש אתידב י"שריפו 'כו דוצ ע"כ
 < םחוימה e^ יאבל אתידבמופב סרוג Fm םוקמ

 די לע בשויה םוקמה אתידבמופ :םש בתכ י"שרל
 y3' וניברו ן'רה ש"ייעו רהנה אוה אתידב רהנה
 ידבו 'ציניוו 'פד ש"ארב ה"כו אתירב סרג 'ב אבל
 ל'הזב םיסיפדמה תעידי ןוופחמ שבתשה אשראוו
 פ"ד "ייע !'כו יאבל (.א"" (p א ת יי רב רמתא
 ל"הזב ל"נה 'עב וניבר סרג ןושארה "יפבו urb ק"מ
 רהנל ךרד ושע,, 'יפו ירווכ יאבל יא תי דב םופ
 המותו המצעבו 'כו "םיגדה רייתשנו םימה ואציש

^bףיסוה י"שר י"כבו י"שר ןכ  Tjד"א,  
 דימת W^ ג"שרד תרגאב ןכו י"כבו "אתידבמופ
 לע ריעה תארקנש עבצאב הארמ הזו אתידב םופ

cvלע הבשיש  newאתידב רהנ , 

 לעפמ וא trennen, sondern )2 ע"לב) 573
 den Segen ד"מלה תפסוהב דָרָּב = דב

sprechen beim Ausgang, d. h. sich Trennen 

(des Sabbaths od. Feiertagsתא רכושה 'פב  

 יוריב היכו .טיפ מיב) ןילכוא ולאו 'מגב םילעופה
 (ת"פר מ"ב אתפסות ,בייעס אייד זיפ מייב יורי .375 יורשעמ

svתורגורגבו םירמתב לדובה . ^bשיופמש  
 ןהב לכוא לעופד יאה אינת יכ תופיה ןמ תוער
 הליכאל תויואר ןניאו תוער םירמת שיש ינלחותב
 תופכ לש םילכ םהל םישועו רשעמב תובייח ןיאו
 ןהב תולשבתמו ןכותב םתוא Dm םירמת
 .('רשעמל ןתכאלמ הרמגנ sow לכוא לעופ ןתואבו
 א"ר 'פד 'מגב ה"כ (ew "ye ךילידב לכ הריסאו
 pa ןילירבמש ןינימה qus ייפ 5p תבש) ןילות
 תויהל לחש xw ov .םימשבש םהיבאל לארשי
 y'en םוי pi לידבמה רמא תבשה עצמאב
 הנומ אוה תולדבה רדס ט"מ השעמה ימי תששל

 וילר bb xm^ ^ ללכ yp 'ג רג ה"ונמבו ,יביצע יגל תאש רתי תודי יבתכבש ירה ;םש ס"ד "יע
 ביצעד שניא ןניזח יכ ןנא יחי דב ישנא im" יא |

 ימ י"כב חסונה יתאצמ ןכו ,היל ןניחדבמ היתעד
pw ^nדצ פי  Coיחספ ' apתבשו  "b 

 "ni ג"ונבו םשו םש ימ ייכב (m0 אברד אה "^3.

 "23 32 א תת ע מש ב ןנברל והל חתפד ימקמ
"yט"כ תבש סייר . "nobדצ  mw vpל"א )5  

 יכ nb" יב י"כבו) ןנבר וחדבו אתוחידבד אתלמ
 "פא אבט אמלח .ה"נ 'וכרב pn  יחדבינד יכיה |

 י"עבו ג"בבו 'פ י"כבו היל אחכפמ היתוחידב ידידל
 הלמה ינא איצומו :נ"ק Tx 'כרב ס'ד p" ,חקפמ
 םדא ינב תוכל חמשמו קחצו קחש המעטש ס"למ
 תולקו קוחש 205/35 הבג אוהש o^ חדב ע"לבו

 - [שאר

 ד"פל לבא Matte, buda ר"למ וניבר תעדל) אָיְדּּב —
 b o9 פ"לב ןכו ימג תלצחמ ס"לב אירוב ל"צ = =

 Strohmatte, barezis) דניצ 'שלב «£c ע"לב |

 הל שי םאו ('אידובב ןיככסמ .(:'כ) 'כוסד ק"פסב
 ms םינק לש תלצחמ b^ ,הב ןיככסמ ps ריק

n5ןידגואו היתוצק עברא ןיפפוכש ('אפנדנ  
 6*ריק ןיארקנ הלאה menm הפיפכהו ןירפותו
 הב ךכסל הרוסא אהת הפופכו הרופת אהתשכו
 הרשכ הרופתו הפופכ הניאו הטושפ אהתשכו
 והדש לע והולה (*ימ ג ב ךשנ והזיא 'פבו .ךוכיסל

cwn Creo)יקלסמ יקלסמד ארתאב אתנכשמ  
 םירמתה ןמ b^ ,אידוב לעד ירמתמ 'יפא [היל]
 לופיל םילקדה תחת תוטושפה תולצחמה לעש
 ז"עלבו 'םילקדה ןמ ןירדוגש םירמתה םהילע
 שרדמ הז 'מגב התתפתנש הרענ 'פבו ("אדוב המש
 ירמתמ ומיש וליז «Co me הירזע ןב א"ר שרד
 ל עד יומתמ יל ובה ג'ונב ה"'יחא] * .אידובאד
 .אידובאד וניבר 'יגכ g^ ל"נה מ'בב לבא אידוב
 ,היטשפ אידוב דחו דח לכ יתייא :'ח 'רוכב ה"נכו
 'וריע א"בטירה 'דיחב ה"כו אידוב ךירכ Sn 'וריע
 ה'כו אירוב יא 'מ י"כב .לבא wi בר 05 ,ו'ד
 : ה"כק תבש 'פסותו היידוב ךורכ ליז .ב'ק 'וריעב

m^ח"א רוט י"בב ה"כו אידוב 1033 לכה  "PD 
 'ריחבו םש nav ף"ירב ,'מ י"כב לבא ,ו'טש
 ייאלכ 'וריבו emm "יא .ב'ק 'בוריעל א"בטירה

nbn wbןיפרבה ד'ע ב"לד  wmaש"רהב ה"כ  
 un" :'כ om הירב "יא v3^ לבא "יאלבל

NIPHÓאתיריב 'מ י"כו אזוחמ ינבד  RI BY 

^Nף"ירב ה"כו אירובב  w/oיכוס סייד יציניוו יפד ןיירבו  m» (tתלחתב ב"ה ייכב  synלבא ימגב ה'כו  v3ימ 'ב  
 ימגד אנשיל היכו )5  .י"כב m'3 (+ .ש"ע י"שרב היכו (5  .אפדוג ןאכ רייפדו Yn יייכבו ףנדג yi" היכו )* :טימ דצ

 ?y ייכב ה"כ )5 | .ןוכנ רתוי הזו ןירדוג וניבר סרג יד דג 'עב לבא m£ ו"ו י"כב היכו םירמתב poma : טיפ מ"ב

 םש מ"ב י"שרב a£ ייא ייפה הזל דואמ בורקו (* .חיכ דצ ףיריהמל שיטע y" ייעצמא $63 nmm הדוב עיפדבו

 .לתח עיייעו



 אוהש וביא 'ר רמאו ןוילדב ^G ייב 'שאיב) חלדבה
 ן בא םע רכזנ ירהש איה תמאו ה"יחא] * (.תועט
 ps nos אהיש בל לע הלעי Tia m םהשה

meימגרתמ וקיתעהש ומכ ףטונה  "y inn 
 וניבר קרו ךליאו ג'ער דצ תיסרפ 'קתעה לע ירפס
 2 1ל ל ל א ssp" תלמב ןוכנ לע pnyn אידעס

"bמויב שרופמ ןכו  תוילגרמו םינינפ ' m»ןבל  
 3/3 ריכזה וז ג"סר תקתעהו ,('ח 02 ש"יע) תוילגרמכ
 'כחה םיכסה הזלו ש"ע cw 'שארבל ע"בארה
 (ךליאו ג"צקתד ג'ח ןאקיאזאראיה) טראכאב ירצונה
 'א ,'א ה"דל 'גרתה תקתעה שרפל ל"נ םעט ךהמו
 .אתילגרמ תונקפ מ sns :הליוח 'גרתש ג"כ
 jos םש חלדב יכ וביא 'ר תערש הזמ ונל אצי
 : ל"צכ ר"בב ארמימה תעצה קר יקנו בק אוה הנוט
 : הז המ וער וילע דיגיו םימטפ לש חלדבכ רבס תא
 ,כ"ע הבוט ןבא הז ףא הבוט ןבא nen) ןבא ליר)
 לכא א"כ זמר 'ישארב 'קליב תיתימאה 'יגה ה'כו
 ול קלח אל רשא map לעב והזיא ס"טב "יא ר'בב
 חלדבה ןיעכ וניעו ועיר «voy T בתכ הניבב
 השמ ידי לש יפו "יג קרצוי ונישוריפ יפלו . .

vvל"מוו םהשה ןבאו ביתכד ועיר וילע  * 
 "פש םש ר'בל ראות הפיב יתיאוו .הזב העט
 pm ןימטפה וב ןישמתשמש ןימטפ לש חלרבכ
 pmo" אצויכו תרטקה ןימטפמש תיכוכז ינבא
 ןכו זעלב ל"אטסירק ארקנה אוהו . . ןינמסה ןהב
 טוואמ "Bb ןב י"ר ירהש ושוריפל היאר יתאצמו
 ייסרפו ע"לב אוהו רּולַּבְלַא תלמב חלדב קיתעה 55

 — [זעלב ל"אטסירק
^eב"ר תעדל) יקלודב  ;Wahrsager, veriloqui 

 -Bauch פס % bs" ד'עפלו

(ednerלכימ חקתו אקספ (ביכפ) לאומש שרדמ  
 אביא 'ר םשב ינת ^O )5^ ייא יאומש) םיפרתה תא
 bw בותכ תואחסונ תצקבו יקלודרב לש םידוקנ
 תדוקנ 'שלמ תורוצו םירויצ םידוקנ b^ יקלורב
 ר"לב ש"יר תואב יקלורב 'יפו ,(איי .א שיהש) ףסכה
 לע םיחוכנ םירבד בישמ אביא 'רו תמא ירבוד
 ויה 'ה דבע דוד תיבבש ןכתי ךיא המוצע אישוק
 םיפרת ןינעש פ'עאש רמא ןכל םיבצעו םיפרת
 n53 םיושע םיאירבו םיפי םדא ינב ימלצ אוה
 ירבודו תודיתעה ידיגמש םהידבוע םיבשוחו האמוט
 םיפרת ולא ןוא ירבד םיפרתה תמאב ךא םה תמא
 תויושע םיפרתל תומוד תורוצ ויה דוד תיב לש
 אלא תומלש תורוצ ויה אל ילואו תיבה  רודיהל
 ילכיהב סושל םויה םיגהונש ומכ ףוגה יצח דע
 3/5 ה"יחא] * .(הרותה הרסא אל ולא «n םירש
 'יגה pu יכ ושוריפ תודוא לע "גה ונל הניש
 'קליב אבוה jm ילקורב לש םירוקינ ש"אב

n. 

| 
| 
| 
| 

rom | mהבלש  

 s" וניבר («b^ ה"יחא] * «6v ןילוחד ק"פסב
 ךילידב לכ meom 5m ךיגיס ה'רב י"שריפב כ'נ
 יאנוש םילידבמה (םינשי ייסופדב (m ןינימ חה ולא

 bm" רוקמ יתאצמ אלו יתעגיו ה"בקה ןמ לארשי
 ה"ונמב b" הכימ 'קליבו 'יעשי 'קליב bi" הזה
 שמתשמ v? DM" יכ הז ןיא ט'ש 'יסו ט"כר "יס
 ןיִליִרְּב pe sm  'וכרב ה"נכו ,-- וניבר 'יפב
 :ט"נ מ"ב ;הנממ ךמצע לודב :ז"פ mob" ;ונמיה
 :ז'טק bur" ;ךממ םילידב םיריבחש יל המודמכ
 jp לדב ב'ע ח'עד ב'פ 'גיגח 'ורי ;והיינימ ןנילדב
 ה"כו אוה הקחרהו השירפ pp םלוכ ,המורתה

eyeתולדבומו ליאוה .'ז ריזנ : לעפהבו  .ע"לב לתב  
 תולדבומה תוכיוכ 'ב ג'פ nw אתפסות ; וזמ וז
 לכ p'5 ר'דמב ;הזמ הז ןילדבומה ןירמע 'ב וזמ וז
 ןכו -- 'כו ns ןמ ןילדבומ לארשי לש םהישעמ
 ןיב לידכהל הלדבה תכרב לע הזה שרושה רמאנ
 'וכרב מ"ד השעמ ימי תששל ט"ויו תבש תשודק
 לידב ימ רמא אלו אנלידב ןיא ל"א תלדב ob :ז'כ
 ימ "א םשו םש י"כבו :'מ 'בוריע "ייעו 'כו רמ
 : יו"ע יוריעו :טיס יכרב ס"ד) יכו ל"או הכאלממ תלדב
 אמוימ לידבמ יסא 'ר : 'ד 'ציב ,('צנוש c8 היכו
 לידבמה ןילידבמ דציכ :ו"כ bn" ;הירבחל אבט

paשדוק  empbכו '; "vיחספ ' "pז"לד . j'y 
 לידבמ ב"עס ט"ד ה"פ 'וכרב 'ורי ;ןיי אלב ןילידבמ
 תושעל רופא :םשו ,הכוב עבטמ 'מוא כ"חאו
 pw nbysm nbyos num לידביש דע הכאלמ
 "הספ ^" ג'ע :ב"יד p'". אייד ח"ם 'וכרב "2

 ילבבבו Yy ז"סד ד'פ 'ינעת 'ורי oy ז"לד י'פ
 אשודיקמ ריישמד p^ "חספ אתלדבא "א
 ץובקו .אתלרבאו אשודק : ט"מ 'ירדנ ,אתלדבאל

 — יָ[תּולְדְבַא העבש :ט"ד ה"פ 'וכרב 'ורי

was dieses ןעמל רונעב "b ס"לב) ליִדְּב ^e 

(betrifft, umwillen, wegenןעמל 'גרת  

mel) ionב"  «ars 593 G^ה"יחא] *  
 «Ab אלד לידב 07 Ye 'שודיק 'ורי ה"נכו

vp"לידב לזא ח"כפסלק  mibiב ןמ רצקתנו ', 
 — .[ארקמה לֶשָּב op sw דחאו יל qm יד

 לדב לעפמ ורזגנו הבוט jaw םש) חַלדְּב דא
 -auser חלדב כ'או תפסונ 'ח תואו
lesene Perleע"לב ומכ  M2דרפ .לעפמ  ^Bומכ  

 206000 תלמל המוד וניאו .לדב
(Dioscor. 8ןדעמ אצוי רהנו 'שרפ ר"ב  (Db?) 

 b" .םימ ט 5 לש הזה חלדבכ רבס תא וביא ר'א
 חרזמ ץראב העודי ץעמ ףטונה ףרש pes ןּוילְרְּ
 ורפס ותלעותו שיא ןרופצ הארמכ בוטה ףרשהו
 םש ומגרת ימורו "53 ארקמה ימגרתמו םיאפורה

NI , 

$00); v 
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 'גרת ילקנואש עדו .05 דצ) mà "y שחלב
 בואש אוה ןוכנ יתלב הזו ןידיב תלמב בוא מ"כב
 לעב ר"ת y pe^ .n'b'3 'דהנסב ה"כו wo אוה
 'קיתעה 'טישפה תמאבו ,ורוכזב הלעמ דחא בוא
 ירוסה םירפא תערל אוהו ארוכז תלמב בוא מ"כב

b ny ןכו וסירכמ רבדמש b O7 (יא, 
[Baueh- םותיפ m בוא לעב v5 re "m 

 [ redner, 7:990ירהנס) אתירבב ןכו ויחשמ רבדמה

  Cove cwרבדמה הז בוא לעב  plןכו .םיקרפה
 וקיתעה  Cpבוא םינקז ? "cpןזיכ .« 5 ;איל

 תלמב )73 יגיב 5 איב ב''בלמ 0%

(Y v3 zw לאומש) בוא תלעב ןכו Bauchredner 
 ,'ו יינומדק והיתתמ ןבבו ,'ל יו"מ הריס ןבב ה"כו

"pn" s/n יעשי' ^b סואיניזיג mp "yn ב .ד"י', 
 ;ןידב :ינועדי לש 'גות תויהל בוט רתוי כ"או

jor לולחו .בּובנ) ^e בּוא 'למ) בוא לש m 
My ורוכד 'עב ןמגרותמהו ב'ר תטיש ness הזו 

 'גרתבו  myתעטומ 'יג ה'כו ורוכד ס"טב יו .ג"ל 'ב
jenen תרוסמ יפל םשו םש "pio א יורי 'גרת' 

 ןידב תלמו  siןושל  benאדב םע ןושל לע
 םידב קלב ימוחנתב 'יא ןכו ב שייע  בזכ 'ולכ

 ייעשי)  puis Geינועדי ארקנ געל ךרדבו ןתוא
 שורדל וא תודיתע עדוי אוהש ובלמ אדבש ןכ

yn בוא 'ע Ty ייעו" nen לא םייחה דעב 
— da רכז 

wollene Bett- שש: 'פו ע"לב p33. (ל'צ D73 
452.2 à), יסרפ ןושלב" D373 ;decke 

 טיפ  םיאלכ b3") ןיסררבהו ןיפדבה 6
 ןיסדרבו תוטמה תא ןיסכמש ןירקפולג pas ייפ "מ
 pay ולאו [ןיפופר] (%ןיפופכ) ולא אלא ןכ ומכ

w/oהפופכ אנאל] (*\הפוטק אניל) זעלב ןיסדב  
 .ןירופת ןניאש רמצ ידגב ןיסדרב ,[הרופת אנאל וא

nns] *דע ומלוהל השק ךרעה לכ  mssתרזעבו  
 T1335 הליחתב ךא רבד רשפ 'יתאצמו יתעגי לאה
 (v3 ןיס ד ב ךורעה ^35 .תונושה תו אחפונ ה
 pb»3) ןוכנ םש c3 י'כב לבא ע"פר ייג יפל סררב יעב

 המ לבא .ב"י דצ "יאלכ ס'ד y" 'מ "53 קר ^&
 כ'חמב 'שוריב ה"כש הרעהה לעב םש בתכש
 םיסרבה הנשמב םש bi "יאש ודיב אוה תועט
 ד"ער ב"לד םש 'מגבו ןיסדרבהו cbr 'פד ןיסרבה)
 ש"רהו ..'טיז 'פד ןיסדרבהו) ןיסידרבהו . . ןיסרובה
 ,(ןיפיררבה . . ןיסרב v^ םשב םרג םש 'יאלכל
 'קליבו  ,םיסדרוב םיסרס ד"לר 'פ אצת יכ ירפסב
 ט"פ 'וחמש ,ןיסררובו ןיסרוב ג"לקתת זמר אצת יכ

 = יקלודב =
Ur. 

 'יברעו מ"לב םירוקינ יתעדלו ט"כק זמר לא
pupילקורבו םיבקונמו םילולח  smרבדמ י"ל  

cםינומדקה םימיבו הלעמלו ויחשמו וסיוכמ  wn 
 תומד תורוצ םה םיפרתה כ"או ףושיכ Uy אוהש =
 יתעדלו ןללח ןיבמ תורבדמו תולולח  ןכות םדא

 :ד'כ 5 ב"כלמל י"שריפ הז b bp^ הלוע הפי .
 .'קזחיל ןכו ii םיפשכ y" 'ירבדמש תורוצ םיפרתה
 'כו תופשכמב .רבדמש "mb :םיפרתב ו"כ ,א'"כ

 089ט%-6 י"למ mnn זא תיתימא יקלודב an^ םאו |
yos םיפרת שרדו ,רעוכמ 'יפ = abscheulieh 

  turpisםשו םש 'קזחילו 'יכלמל ק"דרו  ^bםיפרת
 הז יפל כ"או תודיתע תעדל םיושע םימלצ םה

 ^ 5'עב ושוריפ אבש ןיליקרא ומכ ילקורב תלמש
 ר"ל אוהו לקוא  Orakel, oraculumיתיאר ןכו

 לליוב 'חהל רעכיברהאי ע"מב  "p "xלבא
 בתכ םש לֶאומשב  p^rםיפרתה יכ ע"בארה םשב

 חכ לבקל היושע איהו םדא ji תרוצ לע םה —
 חיכוה .רעכעוב ר'ד ונימע םכח Bn 'כו םינוילע
 דצ עלאטנעדנעצסנארט סאד) תורווב תויארב

rpויה םיפרתהש (ךליאו  nwתומדב תודבענ  
 אוהו Gus י"לב pup ימיב ןיארקנש תורכז
 rb) ווייט יב ה"ד ;גיי וויט א"בלמ) ארקמ לש תצלפמ

pmך"מ ז"עב , yy)התשע תורכז ןימכ (תצלפמ  
 הלא nm לעו .םוי לכב ול תלעבנ nnm הל
 הזוזמהו תלדה רחאו ורמאב (nor) היעשי ןויכ
 )^ 5( 'קזחי לש רכז ימלצ םהו ךנורכז תמש
 הלא םיפרת י"עש תורקעה םישנ ומיד םדק ימיבו
 עודמ ןיכנ התעמו םינב ןהל ויהי םתוא לכתסהבו
 תא לכימ החקל ym םיפותה תא bm הננג
 ןהל rs ןהיתשש דוד תטמב םמושל םיפרתה

 = אדל | |
p — "T2 ₪ידב ס"למ  Murmlerןכו  

Aםיתמה ישרוד ןיארקנ  Todtenbe- 
;sehwürerורוכז  D'b3ארחז ,ארוכז , y'bs32559?  

(Bauehredner, 0006/0000 "53וא בוא 'גרת  
uon ipn) sysיכ 'קיול יא יגרת יורי ; אייל , irילקנוא  

 n iw) 3/355 ;יג /החכ 'א לאומש 'גרת ; א"י on יירבד

 'גרת y" ןידב an^ רקיע ה"יחא] * (,ורוכז וא ןידיב
 אוהו 'ו ,ג"ל 'בה'ד ;ג"י ^/& ה"ד ;ה"ב ,ד"מ 'יעשי
 הלמה ינא איצומו .םידב mins רפמ Ge ייעשי) מ"ל
 רכיה םה שחל 2n" .שחלב רבד "73 ס'למ
 ס'"לבו שֶרִח םיארקנ כ"ע יכ ?mew לש קהבומ
 «p .ןטר ע"ייע אנוטר (D^ ר"אלב ןכו אשוח

 ףצפצ !b ע"לבו bw שרושמ רזגנ D'N יוניכ

 ל"צ wma לבא pos םש ייאו ייאלכל ב'ערו ש"רב יילו אוה ס"ט Da (? .ףו ם ב Des עיפרשב לבא ves היכ ('
 ל'יגו הפוטק on" ע"פרשבו ,ק"העב ה"כ (5 .ןיפו פר ךורעה םשב סרגש היילהר טייפ יורי ייאלכל מ"פ שוריפה ןייצש ומכ

 .םינפבכ היגהל
g^ 



pw 

 ימולכ y 53 ןכו ופמ ט"יאלב אנאל אוה סרבש
 שי הזה רמצהמ השענש הסכמל וא דגבלו .רמצ
 אפנדג אוהו ןיפופכ וא ןירופת םיילושב ול
 ps סדרבלו ש'ע אידוב 'עמ חכומכ ריק ארקנש
 ולא םיסופדה i^ הז יפלו ןירופת ולש רמצ ידגבל
 אל w'ym ,א"פ ל ךייש קר םייקל שי ןיפופכ
 א"פ ריכזה sw  רובעב ןיפופכ noo ךה איבה
 םישוריפה ינש ןיב הינימ אקפנ כ"או (sym לש

"eovןיסרבש ללכב וניבר טקנ ןושארה  pom 
 ררב 'ב 'יפלו תוטמה ןהב ןיסכמש תוכימש ןה
 תעד כ"ג mm רמצמ םהינש ושענש רמול ןתוהימ

pusםהיניב לדבההו (םשל | ב"ערו 'יאלכל  
 ןירופת ןניא ןיסדרבהו ,ןיפופכ וא ןירופת ןיסרבהש
 .תוועמה ןּוקית רחא ק"העה 'יג פ"ע ונל הלוע הזו
 .ןושארה 'יפל יכ םה םינוכנ הלא םישוריפ ינשו

 וא הייריב :ןיסרב 'יפש םש 'יאלכ 'וריה םיכסמ
 תלצחמ ןינע אוהו semi 'יאלכל ש"רה תרוסמל
 הכימש ומכ איה תלצחמו ש'ע אידוב 'עב חכומכ
 Decke, Matte, Matraze- ש"אלבו עודיכ ןירקפולגו
 אמלוד ש"רה "i web" 'שורי b^ ןיסדרבהו
 .דגב ןימ b^ 800004 'יעצמא י"ל eb אוהו
 ;הפכמ ןיעכ כ'ג אוהו םדא לש ורשב וב תוסכל
 "סרפו ע'למ קדצוי 35x םהינשש 'ב "פלו
 אוה ריב ןוכנ רתוי i'm 'יגל וא סרב תארוהש

webסדרבו ,ךרעה תליחתב ונבתכש ומכ רמצ  
 ונממ השענו ןירופת ןיאש רמצ יסרפו ע"לב אוה
 ונרמא DN ןושאר 'יפל ןיבו (Filz) ןידבל לש דגב

posaeןיסדרבו  jnםשרנ אוה ןכו) הטמה תואסכמ  
 רמצ ידגבש ונומא DN ןיב (אצת יכ 'קליב ודצב
 תרות ןיאו ןיעבורמ ןניא הז יפלו -- ןירופת ןניאש
 ןכו ןה תיציצה ןמ תורוטפש אחינ -- םהילע ילכ

smתמה לע ןיערקנ ןיאש  ps)האמוט ןילבקמ , 
 םישענ רמצמ םהינש ןיסדרבו ןיסובש רחאמו
 (יוריב n" ה"כ) םשבלי אלש 'נשמה ירבד םינכ
 ונאש התשפ ןהיניב שי ילוא b קודביש דע

 טיפ ייאלכ) םיתשפו רמצ אלא םיאלכ םושמ רוסא |
Uoה"לקד א'ח ר"טבב ז"מירהו —  mmללירב  

 ךליאו ו"ל דצ םידוהי לש םישובלמה לע ורמאמב
 םש ןיא עודמ ע'צ םה םישובלמ ינימש ורעישש |

 ושוריפ יפלש וניברל ןויריפא איטמנו ! םהילע ילכ
 ינעייסש יהלאל הדואו ,םולשב אבי ומוקמ לע לכה
 רשנה םג ושא תחת וניבו תעידי יקמעל דריל
 שוב אלו הדומ 'יאלכל מ"פב ם"במרה לודגה
 ,"םשוריפ לע ונדמע אל םלכ תומשה ולא,, : רמול
 ב'שלפהב ומצע םישמש 35731 לע יתאלפנ דואמו
 םימומעה וניבו יובד וינסה אלו םלעתמכ

 [.םימותסו

 ןיצרובה ה'פ ב'ב 'ילכ אתפסות ,םיסרדבה םיסרבה
 יפסותה םשב סרג ח"מ ח"כפ יילכל ש"רו ןיצתרבהו
 ןיסדרבהו ןיפרבה mun א"רגהו ןיצתרבהו ןיסרובה

wy pumג'הרש  wbילכ " bwכ'ג סרג  
 ה"פ םיעננ אתפסותו ,ןיסדריבהו ןיסריבה 'תפסותב
 סרב an" רקיעש mo עמשנ  .ןיסתרבהו ןיסרוכה
 ךורעה םשב "v םג איבה pool 'יגו םדב אלו
 'עב יכ wm חבשל ונילע תמאבו (הטמל יייע)
 אתפסות :םש bn שיר תואב סרג אוה םג 73 בע
 ,םידבלהו םיסוגסה ןוגכ םיבעה ןה ולא Cre םילכ ביב)
 שאר לש תואלמופהו ןיסדרבהו ן י פ ר ב ה םיכרה

ov»ןה ןהו  umט"דסל ג'הר  DUדועו /5 דצ  
 שוריפ עגונש no) spy ךה לא ךשמהב בושנ
 : ל"נה "יאלכל ש"ר לש 5n יכ עד wa לש

qx.תוטמה ןיסכמש ןירקפולג ןיסרב ייפ  
 רבכו ay" ולאו ןיכר ולא אלא ןכ 153. ןיסידרבו
 אלא וניבר ירבדב סרג 'יאלכ 'וריב מ"פש יתרעה
 יתנקת וז 'יגלו ןיבע ולאו ןיקד ל"ר ןיפופר ולא
 תלמו רחש ול ןיאש ןיפופכ "יסופד לש תועט
 םידגב b^ -* ע"לבש mw םעט הל שי ןיפופר
 ןיסרבה :ל"זו b" ייאלכל ב'ערו qum ןיקד
 תא הב םיסכמו רמצמ ןייושע םהינש ןיסדרבהו
 «po כ'ע pap ולאו ןיקד ולאש אלא תוטמה
 ודיכזה אלש פ"עא ךורעמ הלאה םירבדה םיחקלנ
 דחי ונענ םלוכש םינפ לכ לע עמשנ ירה .םשב
 םינושארהש ןיסדרב ןיבו ןיסרב ןיב קלחמ וניברש
 םילכ אתפסותה דגנ הזו םיבע םינורחאהו ןיכר
 םיבע םילכ ןינמב ןיסדרבהו ןיסרבה ונמנ םשש 33

m»ל"נה תומוקמה לכב דועו -ל"נה 'ילכ ש"רב  
 םילכ 'פסותב קר) םהינש והנתיחמ אתיחמ אדחב
 "יא mb םדוקו ןידרבה ידיחיב רכזוה י"פס מ"ב
 השק דועו .(תויסרובה ל"צ םש םג ילואו תויסוכה
 ינשמש רחאמ ןירקפולגל ןיסרבה וגיבר המדמ ךאיה
 רקפולגש רורב רקפלג 'עב וניבר איבהש םינויצ
 הבע ,mb5 םש בתכ ומצעב וניברו הבע אוה
 ןיסרבש רמול ןאכ ומצע ירבד רתס ךיאו 5x" לש
 לא יתובישה הלא לכ ?ןה ןיכר ןירקפולגכ ןהש
 ירבדב רחא ךרד לולפל ונא םיצוחנ יכ רמואו יבל
 ןירקפולג יכ ותטישל לזא וניבר יאדוב יכ וניבר

im paתטיש וזו ןיכר םהינש ןיסדרבהו ןיסרבהו  
 | ךלה ויתובקעבו ךפיהב אתפסותב סוגש ג'הו

 וגיבר 330 m^2 ,ליעל וגרכזהשכ 'ב בע 'עב וניבר

 | ל"ר ולא אלא ןירקפולג ןוגכ ןיסדרבהו ןיסרכה
 'מולכ ןיפופר מ"פה ^35 וא ןיכר ןיסדרבהו ןיסרבה

qn p?ןירקפולג ל'ר ולאו  pipבס א"פבו  
wmםהינש םלועל  jn po»אתפסותה "גכ  

 | אוה ןיסדרב ןיבו posa ןיכ קוליחה ךא ונינפלש
 A רוה כו ו ריב 1 ווג



 דמולמש ימ 'יפ b^ תלחת תסו ww ('לאו מ ש
 .[ילוח ידיל אבי רשב לוכאל רוזחי םא קרי לוכאל
 יגיגחבו : ב"צ ייחספב אבוהו ד"מ (n5 תולהא ףוסבו =

imsםש יולהאל שיירה יייעו  bimט'יכ יורוכב  : m" 

 + + המורתל ןיקדוב ןיאו non ישועל ןיקדוב 05
 «iw אוהש רפעה jb איבמ pr son ךציכ
 החממו ןיקד היבקנש הרבכ ךותל ןתונו וטיסהל
 P3 'ג .6אמט הרועשכ םצע DU אצמנ םא
 ו ל א התימ יִקְבּד הל ירמאו השאב וארבנ התימ
 (*א"רכ אדח ('רנה ת ק ל ד הו הלחו m ('ןה

^b pmo smירמאד (ןנבוכ יקדב  
 יקבד רמאד ןאמ הדיל תעשב יקדבמ םתהד תודלוי
 תקבדנ התימהש עמשמד «ni רמאד רזעלא 'רכ

jmונייהו תודלי תותמו  (Leim) p37הב קבודש  
pum nmenהתוא ןיקדובש [ונייה]  Bnb"p DN 

 .ביל תבש) תורבע שלש by ימגב ןיקילדמ המב 'פב(
 1223( ןידמוע ןיא 'פד נ"רבו €6n.^D ה"ונמב אבוהו

(Cw?ןירדהנסב 'ה 'פב  vn 627 NO)ןיקדוב  
 הדנבו .("יכו עובש הז י א ב תוריקח עבשב ןתוא
 םויו הנש הרשע תחא תב «C2 ןפוד אצוי ה"פ
 הירדנ 'א םויו הנש 3^ תב .ןיקדבנ הירדנ דחא
 וירדנ 'א םויו הנש ב'י ןב 3̂ לכ ןיקדובו ןימייק

qumןיקדובו ןימייק וירדנ 'א םויו הנש ג" ןב  
 ןיטיגל ןיקרוב GYop ביב) תמש ימד ג"סבו ^a לכ
 יירב) תשרדו mpm 'גרת 249 .'כו ("ןישודקלו

(re a^קודבתו עבתתו ). * [ר"אלבו קָדְבו ה'יחא 
p72וכרב מ'ד ל"זרב 'ימעפ הברה אצמנ ' mà 

 ךליאו א'מ א'פ "חספ bp a'ep tb תבש
iN^p ^in2/73 ריקיו) : א"כ יינעת ,ה"פ 'מוי  

OUה'ע : א"ס 'בותכ : ח"ע .ה'ס 'ומבי : ג"כ  : 
ayח"ס .ח"ס ,ו"נ "טיג : DDמ"ב :ו"ע 'שוריק  

 qb ר"פ ,ךליאו ו"מ ג'פ D ep" .'ט ב'ב .חימ
 'יגל .ב'ל : ז"ט b̂ : ט'צ 'ןחנמ : ד'צ ,ג'צ םש
 'ורוכב :ה'צ 'ילוח omm yy ביבח 'עב וניבר

m moתפסות :'5 ' mmע"ייע) א"פ  pu» C 
 ,הינוקדבמ הפיח יעב : ז"לד .ב"פ "70 'ורי ,ה"פ
 pe יורי jer דח ןְיְקְּבִמ .ט"סד ד'פ יינעת 'ורי
 DID" 'ורי .םשה (pm ר'ע נ'ד ט'פו : ג"מד א"פ
 ןינע םלוכ 2b npus תווה אל ג'ע כ"ד ה'פ
 רמאי תונתוונעו דובכ ךרדבו אוה הריקחו השיפח

DEM 

untersuchen, prü- (הניחב ןינע ס"לבו מ"לב pa 

 ——  den, er- ausforsehenקדוב הפיה הונהש
 רמולמש ימ (p 0 ^b^  תובותכד הנשמ ףוסב <>

 ילוח ידיל אבי רשב לוכאל רוזחי םא קרי לוכאל
 Bp 'בייב :ז"ל יירדנ :י"ק יבותכ) $887 לאומשדב - ּ

aep moעיייע  (m)ילוח תלחת תפסו יוניש , 
 הונ 'יפש ינממ nys האילפ wm ^e ה"יחא| *

 תועמשמ דגנ הזו ןיבמ לכל הארנכ האנה ןינעמ |
 ןיאיצומ םש בותכש ,םש 'ובותכב הנשמה ךשמהו

 הונל הפיה הונמ אל לבא הפיה הונל הערה הונמ =
 הפי הונל הער mos אל sw 'מוא ג"בשר הערה
 םעט 'מגב אבוה הז «by קדוב הפיה הונהש ינפמ
 ואילחמ הבוטל וליפא 'כו (nb יונישש לאומשד
 up ימי לכ קוספמ טילחה הזו םדא לש ופוג
 תותבש אכיאהו ס"שה השקמו (זיט ae 'ילשמ) םיער

Da. Demיוניש ימש 'מאד לאומשדכ קרפמו  
 : ט"יו תותבש אכיאהו :א"ק 'דהנסב י"שריפו 'כו =

 הנשמ , . םינדעמ ול ןיאש לארשיב ינע ךל ןיאש
 BN" ךכיפל . . לוכאל ליגרשמ רתוי לכואו תסו
 ם"בשר יייעו כ"ע ול םיער 'יבוט 'ימיו תותבש
 איבה ב'עס ו'לד ג'יפס 'בותכ יוריבו .ל"נה ב"בל
 ןפ היב ביתכד טולמ קדוב הפיה הונהש היאר
 הרשמב , ^b^ m) יישארב) nm^ הערה ינ P בדת

 הונש ןאכמ אלא ןיכא רמא תאו הרהל ךמסו
 ץרא התיהש םודסב היה טול 'מולכ "קדוב הפיה
 םירה ריואו טלמה הרהה ךאלמה ול 'מואו רושימה
 ךליל טול בריס תאז לכב רושימ לשמ ךכוזמ רתוי
 הונש ירה רודל הפיו ריואה טלוש םשש ףא הרהל
 שרדש דואמ דע רדוחמ הז שרדו ,קדוב השי

jb.נ"פס ר"בב תצק םיונישב ה"כו ינק ב ד ת  
 תלמש הארנ הז לכמ .ז"פ זמר sow 'קליב אבוה
 הרדה zw איה ה א ג ה אלו הריד pay spi הונ

wp:התכודל  josוניבר חקל  ^bרכזנה רז  
 שי םירבד prb ונלש 'עבש יל 'מוא יבל ןכ לע
 יכו הונתש הנשמ לש רמאמ שרפל אב אל וניברו
 הז :by תסו ww והמ לאומש לש ומעט אלא
 י"שר 'יפכ הזו 'כו לוכאל דמולמש ימ אמגוד איבה

 ישפנב יתביהרה התעמו ש"ע ב"בל ם"בשרו ליעל =
 קדוב הפיה nune :הזכ וניבר ירבד היגהל זוע
 רמאד לאומשדכ (C) ימ ג ב ו 'בותכד 'גשמ ףוסב

 : איל יוכרבב היכו ימ ייכב ה"כ )* .ו"מק רצ ייחספל m/s ייפב ושוריפ יייעו )5  .תא (xax )?  .ריל יייכב היכו (
 י"כב ה"כ )5  .תיששע ע"פרבו תיששע תקלדהו ייא ו"ו י"כבו סישב ה"כו ב"ה י"כב היכ )5 .רסח תבשב יפרב לבא
 ה"כ )7 .רזעילא ירכ ייא עייפדכו : ביל תבש סייד y" ימ :vaa יינשיה ייסופד לכב היכו רז ע ל א ירכ לייצו ya ב"ה
 יקביד an" קר ייא : היד ביפ תבש 'וריבו ב'פ תבש אתפסותבו )( .םמייק ריפדו ויו י"כבו (5 .דייל ויו י"כב ןוכנ לע
 וז יאב ,וזיאב DR יוריבו יהספבו ימגבו הנשמב לבא iy רצ םש פ"ד Cy .ביי ייחספל יב ייכב ה'יכו )!0 .קבד עיייע

c5 .םינימ יב הל שי עובש תלמש םיבוט דחאכ םהינשו !( m/sלבא םירפוס לש רוצי-מ הזו גיי ס"טב ייא ץ'פדבו י"כב  

 .ש"ע ןישורגל ןישודקל ג'יונב (1* .רמאמה לכ w^ י"כב
E 



 ןוהוב pas | בכ
 דיצפ 'גרתה תלמב רסח ןכו שארב cen CH זאו | : ה'נ mob Qs" 'יבוריע yp pus הלאשה לע
 — [םימ הוקמ Oy! pb אוהו אדיצפ pos) | "br : א'צ 'וחנמ : 'צ 'ירדנ ,א"ס 'בותכ ,ג"י ק"מ
 ,(היפק ms ילא תוכילה (y^ ,לאשו הסנמ b^ ,ג"לק
 תערל האיר שמשמו ודי סינכמש ימ pris ראותהו
 םש אתּוקיִדָב םשהו הל קיִדָב mo 'ילוח תופרטה

Umםש  ^: aןינעל הקידבהו .ז'מ  "y yon 
 א"פר 'יחספ n^ ,ךליאו ,'חםשו א"מ א'פ 'יחספ

pub g'»יאלכ זנטעש ' weימ ןינעל .ז'מ  
 .הריד הקידבו הידיד הקידב ט"פ ר"דמב םירראמה
 השאה תאמוט ןינעל ,ךליאו .'מ 'דהנס םידע ןינעל
 יקותש לש יוניכ יִקּורְב -- ם'יות 'ייע ט"פ ר"מ הדנ
 תא ןיקדובש .ד'ע 'מגב 'רופמו א"מ ד'פ 'ישודיק
 קודב יקודב יאמ ד"ע ה"סד ד"פ 'שודיק 'וריבו ומא
 ס"ט ןיקדוב א'פס תיעיבש אתפסותב — .וירחא

 .[ש"מו 'א קבד ע"ייע ןיקבוד תחת

Np'T3 = pT352. ע"לב) ( ein die Ufer dureh- 
brechender Flussפ"למ וא  Wasser- à»! 

(erguss, Flussרתומד 'מגב ןיספ ןישוע 'פב  

SO ORAEלע ישב  eu nemכה  npoר"קיו ,ירודביא  veןירדבתמ ןירניד ןילה ןיירש , 

 'גרתב םשחו .רודכתיא תחת רודביא smouo | אלו ן'גנרוב ןיא בר רמא אבא רב חימרי YN ד"א
bbל"וחב אלו לכבב אל תואריב , ^eםילב רוריב | ['נגרוב  best sysהזו הל יב  EEUU 

 2 ('האובת ןהב רוצאל תודשל ןייושע ןיכבוש ומכ
 יפטשו יקלסד ןינמזד see יקדב ןייוצמש םוקמו
 יקבש אל יבנג םישמ ישייח יא ןכו ידבע אל והל
 ימיממ תוקשהל x» אל ךכליח ןינגרובב יריפ
 אלו . 6'אתאביתמ אחיכש אל ימנ ל"וחבו תואויב
 ,םילגר ילוע םוקמב אקרפל יתימל םיבר יכיוצ
 v6) מ'ב) והדש לע והולה ['מגב] ךשנ והזיא 'פבו
 תידיע ידיעל [ליקש [iui אפטש אקדיב אתא
 םיתבה תקזח 'פכו ,םימ םגא וא לחנ"פ
 בר NO) 1/3( הנעט המע ןיאש הקזח לכ 'מגב
 אימ nnb ^b .היעואב אקדיב ליקש ('ןנח
 תוריק «je אימ ארתא אוהה ילמתאו היעראב

nvידחנפד אמק אתכליהבו .םיסדרפהו  C 
 ,ה"מ 'וכרב R. Abahu gek. aus) = 31280 372 * | ןויכ אקדבד ארוניצל אלא ימד אל ארגית יאח

 אתפא ע"ייע אקרב תחת ס"ט ,א"ס ב"ב אקדב *
8p cג '.: 

 ינורמוש 'שלבו ס"לבו רזפ רזב םע ףדרנ) 773
 aus- zerstreuen 299 — 2p) ע"לבו רדפ

 .ג"ס ילבב יייעו רייעסלק רייד nion 75( 'ורי 5933 'סב

 'וא היה ןקזה bb4 (n'ynn זמר יילהת p» va 'פסות

 שנכ ןירדבמש העשבו רדב "ןישנכמש העשב
 לע הביבח הרותה תיאר DN 'וא ללה היה ךכו
 naw ה"נכו ה"יחא] * .שנכ ואל םאו רדב לארשי
 פ'א י"כב bun "p" 'כו ןירדבמ םינק ,'כ
 יימיג ,תבש 'להמ ג"פס מ"מבו ^m דצ ס"ד תבשל
 "ילוח ,אמי בשא ורדבמ .ז"נ םשו הימטקל ירדב :ו"נ

sUק"מ 'ורי ,אייח אמס הל ירדב יא  Yoא'פד  
 ר'שהש ,'כו 'תינתמב ןרַבִמ ןוהנימ ןיגס תיא ד"ע
 הוה םקתו 'פ vnm ,ןוכימרג ורדב המוח םא יפ

cumורדניל : ג'ל  ייטיג לַעְפתאבו .םיעלס  

 ואצומל בורק ^W) 257 לאינדב רככ) רדב שרשהו

 םשמו 'גרת 3/8( .[ע"לב ה'כו ע"ייע רזב םע ונינעו

 ,(ןונירדב ןמתמו ^C5 a ישארב) םציפה

nus ^י"לב)  mmn = sehreien, toben, oc 

(9óoיקליו ביפר) והבו והת 'שרפ ר"ב  
 י"לב p mi) mmn^ ץראה הל הבשי (יד זמר
 pw ה"כו ה"יחא]* (.קזח לוקב mn ארוקה לעפ
 'גרתו 'ג הת y^p אהובו אהות ותוא ול בשי

^vאקירו אידצ איהבו איה :והבו והת 'א  
 איהבו היהת ןאכ ורבחתנ usn יפא ינש כ'או
 לש b ww" אוהו ארקמ ןושל לע לפונ ןושל

 — י[אוה ימרא 'גרת sp אידצו ,ל"נה ר"ב

 יוצמו 'מ י"כב ה"כ אכהמ רמא והב m לגמב טחושה 'מגב ןילוחד ק"פבו Cms) חוורד
 .א"כק רצ םש ס'ד 'ייע והבא תחת "23 אוה הילע ליקשאו הירבחל היתפכד יאה ('ס) די
 ןכ .ז'נ .mbb «E" א. (eines Mannes ['!ַהּוּפ * | דח אמוי (Cp e רשבה לכד ג"רבו ("אקדיב

 g^ 'מ י"כבו 'כו קריל האיפ ןתנ ima | הימילגל הילקש היעראב אקדיבד ארוניצ אזח
 יכ םיונישה לע ריעה אל ^D לעבו ןיהוב ןב | .הורכס ישנא יתא אלק אמר היוגב היבתוא היכרכ

n^n] *י"שר  "bייעו מ"בב ' mob133 לש 1333 השעמ ייא ג'פ 'יחספ 'פסותב | ב"בל ם"בשוו  

 wb ד"פס nbb" 'וריבו 'כו ויבא ןתנש הי ה | nos ע"לבש ןוכנ ל"נ הזו רהנ ףטש אקדיב ל"נה
vereכ'נ הנינע  coח'רו 'כו ונב ןתנש ןיי איכמ ןכב השעמ :ב'עס | ויתודג לע רבועו ףטוש  

 ןתונ ןייה יכנ ןב םרג ח'צ x" 'יחספל 'יפב | ונמשרש הלמ ןכ b'53 הארקנ תרחא הביתכבו

vp "y )'ןגרב יעב  aesהזו ןמחנ בר ו"ו י"כבו הנהכ בר ב"ה  י"כבו (% ."33 ה"כ )*  D'bךומסב ימגב בותכש  
 ןאמכ n^i יפסותב y" א"בשרה תישוק כשוימ וניבר ייגבו py בר ג"ונבו ןנח בר "יגה 'קיעו ןמ ח נ ברד הימקל אתא

"yש"לפהב . (iה"כ  v33ע"פרב לבא  .m»5 ) ןירדבמד . . ןישנכסר ג'ונב )*  .אימר 'ב 303. 



 ה"יחא] * .'כו ידימ תמעט אלו ןימוי 'ג ןוהיבנ
nu»ס"שב םימעפ הברה  b^ט"ל יכרב . nae 

s ns NOD SUNיילוח :ח'ק 'דהנפ +:ו"פ מ'ב  
 ק"ב הקר המהב . . הסג המהב — :ז'כ ךליאו .'ה
 'יחספ אנונרא תמהב .כ'פ ר"ב .'ח 'רוכב :ט'ע
 גולמ תמהב .ח'ד ז'פ Dy" 'ורי ,ןונרא ע"ייע .'ו
 'וריב ךא תומהב םוקמ בורב ץובקהו .גלמ ע'ייע
 לעו .אננורתא ע'ייע "peni o ב"פ 'ורשעמ
 j^b ר'קיו :ר"ע ב"ב 'ייע רבה רוש אוהש תומהב
 ,הילקת זמר ינימש 'קלי ,א"יפ א'רד יקרפ ,ב'כפ

po»ע"מב ונירובד ונבחרה .א'סק זמר 'ב לאומש  
 םש ונילעהו ךליאו ז"פקתו ג'פקת דצ א"כח ג"מד
 הלא םינוימדבש תוחיכומ תויארב רואיב תוכיראב
 העורל ראותו .— ל"זר וקיפשה םייסרפ ידליב
 ר"א ו'פפ ר"ב יִמָהָּב ,םֶהָּב ארקנ תומהב גיהנמו

mיקליבו) ימהבל  zemייא הימק זמר  (UNDהיהש  

 ר"בד ,'כו ןיי תונועט mens הרשע םיתש וינפל
 רמול תושר יל ןת םהבה ל"א . . ימע enam ג'פ
 והמ pw ppm .םהבה ותוא ל"א . . דחא רבד
 ר"שהשכו ךלש ןימהבבו ^O יירבד) ךתמהכבו
 ס"טב ב"לפ ר"בבו םכבש ןימהבב 'יפא לדגמכ
 ןמזב ח'מתת זמו בקע 'קליבו םכבש תומהבב
 דיחיו ךממהבבש ןמזב ל"צ יתעדלו ךתמהבבש
 'יחספ 'וריו .םמהבכ ךמצע םישמ התאש ןמזב םש
 ,ץמח וכותל ןיסינכמ םימהבה אמש :ז'כד א"פ
 הרמאש תחא השא ד'ע ב'מד א'יפס יירדנ 'וריבו
 , מ"פו רופא םאיבה ןיא ל"א ינתיפ ילש םאיבה
 האילפו .תומהבה רמוש םהיבה ומכ םאיבה ^5
 יושת ע"הא pon ת"ודהמ הדוהיב עדונבש הלודג
 ד"פלו ש"ע ע"צו byis ונייה םאיבה ןיא ob ב"
 תופסותו ימהבה ל"צ םאיבהו ןאכ שי תויתוא ךפיה

np ^niדרי אל ה"ד  wwב"לפ ר"ב םשב  
 ש"ע רַמַח 'יגה W DU^ ונינפלו ש"ע דחא ימהב

nb»םיוניש  viiג ,יד ר"שהשב כ'ג "יא ' 
— [r5 זמר חנ 'קליב ה"כו לדגמכ b 

  pnaע"לב ,אתיקהב ס"לב .הקחב ינורמוש 'שלב)
;Glanzfleck, (Art Aus- Je פ"לב (5v 

(mit Glanzfleck Behafteter ןקהוב ראותהו] schlag) 

"T2 שיש והכ 'מגב דמוע הליגמה תא ארוקה 'פב 
 6ר'כ) ןימומ  vv,ויפכ תא אשי אל תוינקהב

 יכרב) ןיקיזה לע ךמסד ימגב םוקמ האורה 'פבו
  6הנשמ ךורב רמוא ('םינקהבה תא האורה

 רגיחה תא האורה . . ['כו] אביתימ ("תוירבה תא

 קח = ןיחּוב |
"y 

 'יגה לע דומעלו ןיחבהל ונידיב ןיאו "93 האיפ 7

 .תומוקמ ראשב יטרפה םשה דקפנש הבומ רתויה —-—

eilig yn ;eilen, beunruhigt sein (מ"למ bna % 

(gedrüngt,םינש ארמגב ןיחא 'ד 'פב  

 ונמזד תוקונית יבג ?Cr יומבי) םישנ ne^ ושדקש
5x7חספב םירבד ולאד ג'סבו  "n»b)ב'ע :) 

 ה"כ ה"יחא] * .לוהב ונמזד חפפ ברעב המורתב

 יעש רבלמ ע"פדב לבא דילו ו'ו י"כב ןוכנ לע
 ופלחתנ ןאכ 'עב דוע להב 'ע םע ברעתנ המהב
 םיכרע 'בל קלחנ יכ ףא 'שמא 'דבו ש"ע םינויצה
 המהב 'על להב 'עמ תועטב חקלנ ןורחאה ןויצ ז"כב
 ה"נכו — וכרדכ תויעטה לכב ןכ 06« םיפדה ל"מרו
 תבשב ה"כו ונוממ לע ow םדא : א"י 'יחספב
 לוהב DT :ג"מ תבשו .ה"פ 'מויבו + ה"כק + ז"יק

 'ישרשה רצוא 'ייע מ"לב ה"כו דורט 'יפ ותמ לע =
 Yy ג"מד ו"פ 'מוי 'ורי + לעיפבו .טשריפ 'חהל
 תיעבמ "א : ט'ל ילבבבנו ונילהבמ התא המל
 א"פ 'בותכ v" +: לעפתא .תעב ע"ייעו ךמצע

 הלהבתמ אתרק לכ (טיי ,יא n םהתו שרד .ה"כד |

 ט"נש זמר 'יעשי 'קליו vbp ר"תקיספ ,ימענ ןיגב
 jp להבתנ אל ד"יפ ר"מב .םילהבתמו םישערתמ
 ,אדרא ע"ייע ןילהובמ ןהיתומש :ד"י "יטינ ,הישעמ

v ibmב"פ "ירוכיב  Tb"לש התימ ד"ע  nona 
 התימ N^ יב י"כבו היוחד התימ יא .ת"כ ק"מ ילבבבו)

 ריע ^m כ"טס מ"ב s" (:'נ דצ ק"מ סייד יייע הפוחד

 ר"מב ץובקהו ערק וניא הלהב לש וניאש ערק לכ
w^bיירבד) תאצי ןוזפחב 'נרת ב"א) — [.תולחב  

 אוה מ"לו ה"יחא] * [spei] וליהבב ג זמ
 'גרתבו 8^ ,3^ תומש 'קנואב ה"כו ג"כ ,'ד 'רזעב

 — 42" ,יד תלהק ,3^ ,ב"נ "יעשי

 תלבקמ הניא (Vieh, zahm. Hausthier) המָחְּב
 'מגב 'כוסד ק"פב שרופמ םייחמ האמוט

 איי 35( האמוט לבקמ וניאש רבד לכ ללכה הז
 תלבקמ וניאו עקרק ילודיג ('המהב המ ' (ב'עס
 ה"בקה rs םיקידצ לש ןתמהב (''כו ףא האמוט
 הסונאה לע ןיאשונ b3' ןהידי לע הלקת איבמ
 יבותכ y" :ט"צ יומבי) הדלו ברעתנש תנהכ 'מגב

Co oce imoיילוחד ג"רַבְו  (םשו +. :'ה C) 

 ]5[ םייובש ןוידפל bus הוה ass" שרופמ
 הירמחל ירעש היל ומר אזיפשא אוההל עלקיא
 : םילמגה חתפיו (ס"פ) א"ספ ר'בבו 'כו ליכא אלו
 (*[ארימט] תדבע יאטסל nm וביסנ י"בפד היתרמח

^an cob (iםג ילואו יא גח יעב היכו הגיגח המ  cimהמהב המ  nmי"שריפ ןכו םירפפסב  m^לכ :הגיגח יכ  
 ןאכ ךועב והיגה הפי םילינומ א''רהמו םינויצה ובברעתנ הז יד' לעו פ"טב טמשנ yeux ד"ל 033 ה" כ )* .המהב
 יורי לש sam הארנ mv" לבא ט"ק זמר הרש ייח יקליבו םש ריבב היכו )5 .דייל י"כ האר אל אוה יכ איבנמ ףידע םכחו
 .תא ייל 'חסונבו iD v53 ה'כו (* .םינקהוב ימ י"כבו A) .ארימט תדבע ד'ער חיימר ה"פד יילקש יוריו דיע 8727 איפ יאמד

ud 
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 <> ןהב הביר וינב לש םפא וללקב בקעי יכ ורעישו
 - ושוהיפו םהינפ ןי ב ל הו ףישחה 'מולכ ןינקהוב
 "אוה ןסעכו nn וזחאש ימש המח הלעמ ודצב
 eru לשמ רמוא ןכו ולוכ ינפ לע ןבל השענ
 הלאה תמאהו 'ירבדה רחאו טופ vor Zorn א"לב
 ןב ול היהש ךלמל :ז"'חא אבש רמאמ םג ןבוי
 רמא ונב תא ךושיל דיתע ש ח נה ש ךלמה הפצו
 ןללקל אב ךכ ירב m סכימל יעבד איויח טיל יהי
 םיפא b" םפא שרוד אוהש ל'נו .םפא רורא . .

OU»)שחנ לש ותמהוזמ אב סעכהו שחנ ֶסס  
 nipna וידי :ד"כ יליגמ ppm -- םש כ"מ 'ייעו

^bןינבמו .תרהב תרהב תואלמ וידיש  byem 
 | ₪ קוחרמל ועמש ךלוהש "שיא הליאשהב
 ""יטיגבו ; קהבומ ובר .ג"ל wp" מ"ד קַהְבּומ ארקנ
 ,םידחומ>תלא תומש b^ ןיקהבומ תומש א"י
 «xn לארשי cipes 20535 םהל םילגוסמו

 — +[םהב

 abar שיראוצוה abhra; 'קסנאס 'שלמ וא) רהב
 תרהב מ'למ ומכ וא ,66%618 !Q2 פ'לב

(unkel-weisser Fleckךומסד 'מגב 'ינעתד ק"פב  
 .ןירוהב השענש עיקו תיאר cw C550 ןועב
 p (5 "5 x")" םרהטתו הרבע חור (*ןירוהב
 ווא wn אלש buys םיננע לש םידודג
 | הרבע חור עיקר לש ןירוהב ,הרותה איהש
 "דד ג'פב .תרהב 'שלמ םי אל וט מ puni א"פ

Coo mmoהזע "אב תוכלה [יש ל"צ] *) 
 noTp napa (רליאי :'ה) תועובשד ג'רבו .גלשכ
 ארממ ןקזד 'מגב ןיקנחנה ןה ולא 'פבו ,ןבל רעשל
 א"מ א"פ "ענג ה"נכו ה"יחא] " Crb. ירהנס)
 "יעכנ ;'ג זע 'עו םדוקה ע"ייע גלשכ ny תרהב

ibתרהב א"מ  mpההכהו ההכ ינמרגב הארנ  
 ,םיונשה םשו w/m 'ב ןמרג ע"ייע my ישוכב
 וניברל שי "ינעתמ ןושארה ןויצל עגונש המ עדו
 טפשממ עויס אצמל לכונ םהינשלו םישוריפ 'ב
 הָוָגנ .'פל הלמה ןושארה b^ ןינעב יכ ןושלה
 לש 'ריהב שרודו םיננע המעטו יתמשרש פ"למ
 הארנו ,רסח שארב 'או רהבא ומכ (סש בויא) ארקמ
 יחתש ל"גה 'יסרפ תלמ םעט ועדי בטיה וניתוברש
 "ה"ונמב אבוהו) 'ינעתב 'יא ל"נה רמאמ רחא ףכית
 hb אלא רוא pio (Oro ב'ח 'א רג 'ב ללכ מ"ה
 יתעדלו וווא py ץיפי א" ויל 2 9€ ימאנש
 ומגרתב קוספ ךה תקתעהב 'גרתה באש הז רוקממ

 היכ (:
 ע'פרב לבא לזג ןוע

"mnןיבארב ה"כו הרמאנ  "Dןאכב סיד ייוע טיצק . 
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 אישק אל תמא ןייד ךורב רמוא C ןינקהבה תאו . .
 דיה לכ 'פבו ,דליתאד רתב אה ומא יעממ אה
 ת"כו אכיא ימ רוהט (yx 6." n7 םימד 77033
 pma אוהה «G^ a^ ^p אוה רוהט ןבל ךפה ולוכ
 תרהב .קהובהו הוכמה («Cr םיעגנד-ק"פבו .ירקימ
 iam .יייעו Yrs 6 ;ךליאו גיכ ao גיי יקיול 'ב) י"רת

 pma שרושה ה"יחא] * .אתיקהב (ץובקה מיל .חיל
 עיפוהו ריאה (^Q רהב 12 ונינע ע"לבו מ"לב
 העשב :ז'כד א"פר 'יחספ rv" מ"ד ליעפהב טרפב
 :םשו nb אוהש ןיעדוי up םיקיהבמ ויהש
 ןיעדוי ויה (תוילגרמה 5 תוקיהבמ ויהש העשב
 התיהש :דיחי 'לב א"לפ ר"בב ה"כו הליל אוהש
 םירצמ ץרא לכ הקיהבה מ"פ םשו 5« תקהבמ

amaקלי ' v3 "yw?דול לכ הקיהבה ם"ש זמר  
 Yonn זמר bnn" 'קליב אבוה ie vi ,ורואמ

ovr puaר"ש 'כו ורדה  vefםלועה קיהבהו  
 ויזמ ולוכ םלועה לכ pam א"לפ ר'קיו וויזמ
 תוילגרמו תובוט םינבא ינימ לכ p" ר'דמב ,ורדה
 אתקיספ ,(וסח איל ילשמ ^"( 'כו תוקיהבמ ויה
 לכ .א"צק זמר אב 'קליב sim .ד"נך שדוחהד
 לש ורוא ןיא םלועב קיהבמ לודג לש ורואש ןמז
 קיהבמ wey לש ורואש ז"כ ךכ . . קיהבמ ןטק
 אצוי לַעָפבו .םסרופמ בקעי לש ורוא ps םלועב
 : ראותה ןינעה הזמו .וויז קיהבמ ה"בקה .'ק 'דהנס
 םהמ אצי אמש הנבל אשי אל ןבל :ה"מ 'ורוכב
 רשבב .הארנה ןבול הזמו רתויב ןבל ייפ קָהּוב
 ה"כו טיל ia^ pn יישר יייע קהב יורק םדוא םדא
 leuce ^m י"לב ארקנ m ןיעכו 'וסו 'פו ע"לב

^y) 60%גילש רצו גיפר דצ ייפרפה הקתעה לע ירפס ) 

pin mתאש :םיעננ לש 'א 'שרפ ארפס  
 pna (יב "o^ cp תרהב 'בו 'א י"רת ןכו תקהבומ
 7/33 ל"זרד ןיבהל וניכז התעמו .אתיקהב 'טישפהו
 הלעמ ןינקהוב ןהב הביר . . זע יכ DON רורא ח"צפ
 הלעמ אוהש ןקהב אוהש ימ לע הרמא הדה המח
 ןינעב זע nbn שוד ומאמה לעבש 53 המח
 ע"ייע .יו יועובש ,אימ איפ ייעג) גלשכ הזע תרהב

 תרהב אוהש ןבל תערצ לש ראות זעש Orne אנה
 ללק וניבא בקעיש רבסו ןויכ הז לעו קהוב וא
 my תרהבכ 5^ הזעכ השק אוהש וינב לש םפא
 יכ תינש nsn ,ןינקהוב ןהב הביר 'מא ןכ לעו
 p^ יל שי דועו aen תערצ po פ"לב 09( ה"פא
 תערוצכ 120 הליאשהב אוה וקהוב non יכ הזו רחא

vx )'ינקהובה ייא ימ  neiי ילב אתיירב הלוכד איה  

v3םש ךא ויו  nnn ^wךהו אוה ס"טו ןמיסל יינה ןועב  puימגל ךומס תמאב : תינעתד  

 וולו לאילמג ןבר ייל איגוסה לכב ב"כקהת זמר בויא יקליבו .גנוגפל p שובש הזו רמוא לאילמג ןבר ןמיסל ךומסב ייא
 י ןירוהב השענ עיקרש העשב bM" גיונב )? !ימוא לאילסג ןבר ונממו ל מ ג תלמל שבתשנ לז ג yb "e י"כב
 ריפוןהיכ (* (:זיט רצ סיר יייע) ןיריחב ןיריהב ןירמוע םיננעהש on י"כבו poni ;ידמוע םימשהש העשב :םש 'וקליבו

 ,יכו תוכלה mus שלש TD ירהנסבו ,היכפ גירדאב ns (* !ףוסב "פד ראשב ונסמו
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 ולכ תפס א אל אתשהו ל'הזב םש "א .א'תבו ,ןוהתי | 'ינעתב םגו םש י"שרב ה"כו הירטמ py רדבמ |
 אתחאל ןמ יריהב אימש ודיבעתיא א תי ירו אב
 'גרותמ ןושארה ןפואב mom .'כו ארטמו אלט
 ,י"ר יבד אנת תעדכ ינשה ןפואבו ימא בר תעדכ

myיכ ריעהל יתיאו  nonהשקש 'א 'גרתב טטוב  
 ארקמ לש ריהב ומכ יפא .'בא ?pon וניבהל
 ע"ל תארוה יפל G דועו קיהבמו רהוז א ומעטש
 הארוהב יתעדלו .הפיעל אשמכ 725 £0 = ריהב
 טטוב יכ הזל היארהו 'גותה שמתשה הנורחא
 רועישו ,דבכו קזח כ'ג הנינע ₪ ע"לב
 םימעה דבכ אשמכ יכ ףא רטמ ואר אל :רמאמה
 ןכ רבס אל 'א טטב 'עב ב'רו qim ,עיקרה תא
 רשא רוציקה רדגמ םעפה יתאציו .ש"מו ע"ייע
 אבוה השקה רבד לכ ישוריפ יפלש יל יתיותה
 ןיבהל יתיכז 'גרתה ירבד רוריב י"עו .ןורתפ ידיל
 םיעגנ 'ד DU שיקהש ו"טפס ר"קיוב רמאמ 2
 ninab התיהש jv וז תרהב רמאו תויכלמ 'דל
 yby תמסרופמ כ"מ "יפו 'כו לארשי לע היתורזגב
 סימעהו ריבכה b v^ ע"ל הלמהש ונרמאש ומכ
 עשרה סכויטנא לש תוכלמ ל"רו ןו' תוכלמ 'ולכ
 תושק תורזגב לאושי לע רתיב הדיבכה
 םכל ןיאש (np. vy) רושה ןרק לע ובתכ תרמואש

ponלארשי ^ ה ל א ב  "ysתא ריבעהל התצוש  
 nmn ןכל ק"הותמו ארובה תודחאמ לארשי
 יכ חכשתו קודו .םלוכמ רתוי תדבכמו תר ה ב מ

 — !w me&.] רותפכ
 יולהעפ 'שלמ spy פ"לב) pna .קָרְהַּב *

pon 6 26 "wwe ןושלמו קואאב 
an Stelle, תחת ^b תישומש 'ב Dy ףוריצבו Theil 

  für, wegenפ"לב ומכ  (beוניבר ןייצ קרה ךרעב
  CONDאתתיא ךל תילייע- אה .א"ס 'ובותכמ

 י"כ 'יג יפל יאקרהב  a,יאקירהב 'פדו י"כ ראשבו
^p כו יאקירהב יל ילדד ארבג יל ובה .ה'ק םשו' 
 ושוריפו ,כ'ע ימוקמב שמשמו דמועש םדא 3^

 תורשי  jnתותלאשבו יאקירחב ג"ונבו דואמ דע
 ס"לבו יאק ירתב םירבד 'פ  b'bיאקירחב תחת

 ןיכרעב ה'כו .י מ ו ק מ ב :וניבר 'יפכ מ"כב י"שריפו
 םגו ונמוקמב י"שריפו ןיקירחב ארבנ אתא :ז"כ

 ןיקירהב ל'צ ןאכ « Ty ^N N'n nbusימויב
y"y ארסיא ל'צ) ןארסיא Corp רצ סיד) '5 י"כב .ז"ע 

 טמשנש 'פדבו היקירהב ל"צו יקירהב יסרפד (אוסיא
 םש ס"דב קתעוהו רוזניצה ן  ^wה"כו היקירחב

 היתכודב i DO" דועו א'ס 'יג יפל אמויב י"עב
n»זמר 'ח 'קזחיב 'קליב  rwלעב תרופמלו  

 יכ הארי אל מו .פ"א י"כבו 'ב י"כב כ'ג ה'כ ס'ד
 'קיעה 'יגה לש ושוריפ קר אלא וניא היתכודב "גה
 ימוקמב תלמב כ'ג י"שרו וניבר שריפש היקירהב

4 

 קרֶהּב * - רהב

P 
eer ישע 

, 

 יס

 ץיפי ,ומש ירב ףא ,ךאלמה : וליפא ה'ד י"שריפ |
pU ms pyולש . mmתלמש ילצא קפס ןיא . 

 vb 'טיפקב םגש יל רמוא יבלו 33'5 בויאב רוא
pbושוריפ יפלו ומוגרתו ונינעש ב'לו 'ל  

 יתמשרש פ"למ םא יכ הז ןיא ,רטמ :םש 'ינעתב '
 פ'למ וא ,םינגע םשג 'מולכ qw תליחתב

váraטירקסנאס 'לבו  váרטמ שממ המעטש ; 
 םחכ םג b^ 'ד ^n "יעשיל ק"דרש יתיאר יתאצמו
 py ץיפי ומכ רטמה אוהו ל'הזב רוא ילע חצ
 רמול הקד העיספ עספא התעמו w'p. וווא

 טילחהל ותלמ י"שר sen וילעש ירב"ףא םגש =
 ךאלמ א"י ,ז"ל בויא לע ושוריפב ןכו ךאלמ אוהש
 תעדל רטמ רש וא םיננעה לע הנוממה

 ןטייפה תעדלו ךאלמ ה"ד :ז"ט הדנ 'פסות ילעב |
benםשג  nירב  nnsכ"ג (רטמ רש םש  

 חירטי רטמ יִמ וא py Cb רמאמה רועישו ,(רטמ)
 לעו םיבר םימ דבובב ותואלמל בע תא דיבכי ל"ר
 ש"טעבו ,ורטמ py רזפי ל"ר ms py perm ידי
 הרעשה תֶאְזַמוהצק ספא D'3 רצ ף"ירהמ לש

pna ws 

 qui םיאלט nyss pe sim תרהב מ"למ, 'מוא
 ביכרהש אוה פומ קבדל רמוא ונושל תוחצכ י"שרו
 רמונמ תרהכ ומכ ןירוהב : ל"הזב wan ישוריפ ינש
 כ"או .םש בויאב ושוריפ 'ייעו ש"ע 'כו םיבעב
 'יגוסבש nm vb אצי .ונווכתנ דחא רבדל םהינש
 קוספ לש רוא ןיבה לאעמשי 'ר יבד אנת ונינפלש
 van ייגל וא) ימא ברו ,הרות לש רוא ומכ ןייוצמה

 תוחרכומ תויארב תיכוהש וילע קלוח Cow 'ר :ימ
 לכו רטמ הנורתפ%רוא תלמש ל"נה בויא יקופפמ
 אל התעו :קוספ לש טשפב ותטישל ךלה דחא
 ואר אלש ינפמ רבס ק'תש 'וגו אוה ריהב רוא ואר

wwפאש םשנֶה רצענ הרות לש " "niאוה  
 'ב bb Ww" עיקרב ןיחטוע םיננע ימולכ םיקחשב

 eX! = ap) פ'לב ףא תלמש וב רבודמש וננינעמ |
 יראוו ומכ וא (ןנע) רהב ומכ וא ירב תלמו םימ

 "ינש (nb ,שנוגע  b^ — .הארת
 וניבר רזוג טקעלפעג ש"אלב םירמונמ ל"ר ןיאלוטמ

 תאז לכב עיקרב םיננע לש תונבל תורהב ואְרִנ -—
 רוא ואר אל התעו רבס ימא ברו םשגה ענמי
 םיקחשב אוה ריהבש iyw ces ואר אל 'מולכ
 «win ומכ תונבל תווהב וא םש םיננע 'ולכ
 ןאכ ןיא puo לש ינשה יצח ןינעבש ק"תל
 י | .זנישפמ אל אתגולפב ישופאו תעדה תקולחמ *
 'גרתש הזו ^5 הל רקְיָרְבר אימשד עויסב התעמו
 תועדה לכד אבילא wr ל"נה בויאב pup לש
 pen אל ןודכו :הזכ םינפוא ינש לע קיתַעְהש \
 תיכדו תונע אחווו יקחשב אוה ob אוטמ

- 



 אל אלכת אפלמד .ב"ס 'ובותכ לש רמאמ וניבר
 ,ת ש ב הל ps הלוכש תויהל תדמולמה 'יפו אתהב
 b" בוט omm ל"ג ps הבר הליחמ תשקב רחאו
 םהמ n" תומכ תדחפמו mon הניא י'שר
 דחפמ wy pum שבל'ע  «wx .תדומיל רבכש
 א"פר 'ילקש 'וריב ןכו ר'אלב תַעָב ומכ לחבנו

vy n'esתהכנ אלו ארקנ ןה   ^bרשפא ךאיה  
 ('א ^v רבדמב ;'ג יביל תומש) ולא םיקוספ תורקל

 תעבנ אלו an^ 'טיז 'פד 'וריבו mm אלו
 'ורי  .בוט רתוי 'וריה n^ תיעבנ ילבב 'ילקשבו
 bnan אל b^ ךירמ ינב תיהבת אל .ח"נד ב"פ ה'ר

 ,ע"ק יייעו ךינודא ינב
(an jenem Tage, an welchem nim- DA 33 

lich R. Gamaliel ab- u. R. Eliez. b. Azar. 

als Nassi eingesetzt ward)ןערמאד םויכ וב לכ . 

 jj רזעילא 33 תא ובישוהש] ונשנ םויב וב
 'פב ,(.ח"כ יוכוב) רחשה תלפת 'פב [שארב הירזע
 לע ורמגו ונמנ םויב 33 (CUP v5 םידיד ןורחא
 bs (ב"מ (tt ורמא םויב וב ,(''וכו םילגרה תבירע
 .םטב וב ;ןיושכ ןמשל אלש וחבזנש םיחבזה
 יייע ,גימ (Dé תיעיבשב ןה המ באומו ןומע ורמא

re no»יוריו  Wb mb»ןויצה ה"יחא] *  ,(גיד  

 'עמו רחב 'עמ וניבר ירבדב יתמלשה ןושארה
 : ל"זו יא m5353 D'un nov יפלש עדו .קחמ
 'וכו mn אמוי אוהה םויב וב ןנירמאד אכיה לכו
 תקולחמה םויב יכ רפיסש ירחא ס"שה תנקסממ הזו
 תויהמ נ"רל וריסה מ'היבב עשוהי 'רו ג'ר לש
 'וריב w^ ןכו wy" ןב א'רל ונימו הבישיה שאר
 UDT T'b 'ינעת m" ד"ער ז"ד א"הס ד"פ תוכרב

ns Ty(גימ ,א'פ םיחבז) ןמק ןגינתד : ל"זו רופיסה  
 הז לעו 'וכו הבישיב ע"ב א'ר תא ובישוהש םויב
 הז אלב יכ ל"נה ונמולשת bb ןתנ was ןויכ
 .תוכרבל ' "5 'ינ יתיאר בוש .רחש וירבדל ןיא
 לכו תינשנ םויב וב תוידע תכסמ :הזכ סונש
 וכו הוה אמי אוהה ןניומאד םויב 33
 ל'צכ by" חתפה יומוש וקלתפנ םויב
 YID יכ רקיע ל"ג ןושארה לבא ,וניבר ירבדב םג

vnהז םוקמב אוה לבלובמ . -- "yb pusלש  
 ב"ערו ה"מ א"פ 'וכרב ט"יות 'ייע אישנל ע"באר

secב"מ ה"פ 'טוסלו  Yo»ה 'ד ' DU 
 םידיו 'טופל - מ"פב ם"במרה ביבח ןורחא ןורחאו
 הגש מב רמואש מ"כב p bu^ אוהו םשו םש
 ז'עבאר תא ובישוהש םויב וב ל"ו םוינ ונ
 ןתנ וניברש חיכוהל שי קחמ yo לבא ,הבישיב

 הז ומאנ אתייובב ה"ה הנשמב אקוד ואל רבוס |

pwma*'וכ םויָּב וב --  

 האו םשו DU 'בותכב ןושלה ןונניס cob י"שרו
was "bיאקירחב 'יפש רחאמש וב שמתשהו  

 עמשמ ינארמואו ,ה א ר ג י לו ףכית "יא ימוקמב
 אלש ג"עא וניבר תובקעב ךלה ימוקמב ושוריפבש
 ןוכנ תמא ימוקמב b^ עגונש nb  .םשב וריכזה
 !D^ פ"למ איה ותריזג לכא ורועיש ךכ יכ רברה
 סחיה תלמ wen ריוצמ פ"לבו לרונו קלח המעטש
 :יאקירהב וא יאקרהב ה"כו ,תחת ips המעטו
 ימוקמב ל"נה שוריפ הפי הלוע הזלו יתחת ,ירובעב
 'ב תואש mb ונל sw ."תכודב ליעל "גו
 .הפ םוקמ וז הביתל וננצה ןכ ^p איה תי שר ש

"yמ"מ דצ ש"טע ף"ירהמ . 

 ,sich schümen מ"לכ שוב ומכ ס"לב) תֶהּב 1
(besehümt werden ——י"רת וששבתי אלו  

 המ ןיעדי wn אל ('ןודכ דעו (היכ ,יב יישארב ,יב)
 ט"פ 'יאלכ 'וריב ה'נכו (W^ DN] * ang איה
 ps .ה"לר x50 i75 'בותכ uà" +: ב"לד ג"לה

ropיניב תימק ןיא תהבנ אל איקידצ יניב  
 יאדבעב תיהב ינא המו :םשו .תהבנ אל איעישר
 אמליד ג"ע ה"סד ד"פ 'שודיק 'ורי ,(ידבועב יבותכ יוריו)
 jp ליכאד :ה"סד wb הלרע 'ורי ,ןיִתֶהָב ןוניאד
 ןוהל ןיימח א"לפ ר"קיו ,היב לכתסמ תיִהָב הירבח
 YU א'פ:האיפ Y^ : לַעְפַאְבּו .ןיתהב אלו ןייקל
 ל"צ תיעבמ w'bn םשו) ןל moo אוה ךיא ר'ע

misע"ייע  ^v quaוריו : ה"לד ד"פ "יעיבש ' 
 ויתוריפ לבנמ אוהש ןליא ד"ע ה'נד n'es ש"מ
 תולבונ ויתוריפש ןליא 'יפ 3p היל ןיתהבמ 'כו
 'מולכ םינבא ותוא ןיניעטמו ותוא ןירקוס ונממ
 תוריפ השעיש ליבשב ws ןישייבמו ןישיחכמ
 :ז"ע bn aD" תבש ילבב 'ייע אוה אמלעב ןמיסו
 ינוכמס 'פ ר"שהש 5yenss me תכש 'תפסות
 iy ח"ד Ye תבש 'וריב ,היל לזאו תיהבתמ אוה
 .אתהבתמ תחת העלבנ 'תו .רומימ אָתְהַבַמ איה
 אוהו (אתתהב m3 ע"ייע) ס"לב א ת תה ב םשהו
 'ט עשוהי 'קלי ט"מפ ר"ב : ב"ק umb אָתְהַב ומכ
 ןינעב הליאשהבו .יאמשא ע"יע אתהבד יבס
 b" והייתהב יאלגיא iv) cba ןימודא תופרט
 ב"עס 'ה 'ותירכ ,ורמחנ יאדו 'מולכ inen הלגתנ
 'מולכ ההכ 'שלמ אתהכד y'5 אתהבד אתיב
 הרבהד אתיכב סרג 'ב רבה 'עב וניברו לפא תיבב
 "Y תואו מ"לב שוב ומכ תהב שווש -- .ש"ע
 — [.ר'אלב טהר הנממו ץור ךרד לע 'הל תפלחתנ

sich üng- "> ע"לבו תעב oy sg» nna * 
"x3 לכת 'עב (stigen, Andere üngstigen 

 .'\ ברע עיייע (?  .וגונפל ייל יוגב ('



nvלוב 1 - " 

 ירפסמו .הקנא ,bp Igel" 110010 ט"יאל אוהו וציר

 ץרשה mw הקנא ysb pano עודי עבטה
 הלילב ויתונוזמלו ולעפל אצי ןכ לע דימת דחפמ
 תאוב וללכנ עודמ לקנ paio תעד הזבו רבלב
 אוהש םיצרשבש תאובו ףופיק אוהש תופועבש
 < יוניכ עודמו ns םש תחת ,יתרריבש ומכ הקנא
 לוכי וניאש ףופיק ןיבש ל"יש , תאוב םהינש לש
 הקנאה ןיב Umm .ג"כ הדג יייע) שמשה vs תוארל
 תכלל הנפת 'לילב קרוהמדא תריפחב םויב הבשויש

vnbהלכאמ  men 7x3ןסואימ דבלמש ןהבש  
 הזו !ןה שמש רוא וזח לב תוירב םיניע רועיכו
 תמשנתה 'קנוא קיתעה עודמ רוא ונל ץיפי
 ץרש כ'ג אוהש אתושא תלמב יל ^w ארקיו לש
 הליל תכשחב תוהכ םיניעב וא םיניע ילב רשא
 תמשנתה 'גרת ב"א) — [תֶשֶא ע"ייע דדב בשי
 שיו ה"יחא] * (.אתוכ יסרג שיו אתוב תופועבש
 תחת «'b'b b תואב 'יגה ew 'ילוחב יכ ףיסוהל
 'גרת יכ "גו .אתוב תחת ס"ט אתוכ ןכו תאוב
 אתוב 12 איה (ל"ירהמ לש ר'תמע 'ייע) אתבב
 תאוב "3 .טגטס ר"ל איהש ל"י וא 'ו תחת ינו

^b3 lu ^Wי'כ ץבוקב) ןילוחל י"כ ה"מגר  
 ,תאוכ בותכל העט בתוכה קר (ז"יש ףד הקילייגנא

nei ^e)תחרופש ז'עלב אטויי תופועבש תאוב  
 .דיעפל .אוה ז"עלהו .ל"כע םויב אלו הלילב

chouetteי"שר 'ריפכ ה"טיאצ אוהו עלייאטכאנ  
 — [םש ןילוחב

NOB "y NBC 
 Zusammengeballtes שוג ^5 26% יילב לוב 1

Klumpenהאצוי השא המבד ג"סב (86]ג0116,  

 ליבשב רנה ךותל nop לוב ןינתונ vn. Cro תבש)
 ךותב חלמ לש הכיתח ןינתונ 'יפ קילדתו ריאתש
 ללציש לינשב תבש בועמ רוכעה ןמש לש רנ

vamתבשב  Cאכילו  C mb033 ןינפמ 'פבו ' 
 איבמ N£" רמא 6ח"כק פש) המהבה תא ןידלימ ןיא
 רוכזתש ידכ םחרה ךותב הל חינמו חלמ לש לוב
 : חימ 15( הברעו בלולד ג'סבו oy omm הרעצ

mu»הכוס יורי יייעו א"עס ט"לד א"פ ימוי יוריב  vb 

Gy 0חבזמה ןרק המגפנ םויה ותוא  eam) 
 יישדק ישדק 'פב nam" .הומתסו non לש לוב
 (טיפ מ"ב ןילעופה תא רכושה 'פב D sop'63 'להב
 המורתב תושדהו האוכתב messen mme ר"ת
 ינפמ לבא םוסחת לב םושמ רבוע וניא רשעמו
 bu wb en ותואמ לוב איבמ ןיעה תיארמ

7 

 םויב וב ינתקד Camp תבש) ךישחהש ^5 'פ שירד <

 תא ובישוהש םויב וניבר השריפו 'כו האס ושדנ
 ג"עצ bp yi וניבר ירבד לבא שארב ז"עבאר =

wp = =יכאלמ די ברה םהילע דמע רבכו  msב ' 
— [rep "b 

 יפלו גו, Schuhu אלע ע"לב 06 (bu תֶאְּוּב
i) ע'לב .אוב ס'לב אתוב ם"שה ^x 

 י"לב  (uraולא קופ םיצושבש תאּוב .תופועבש
 ףועה ינמיס 'מגב 'פרט ( ^b 6X0 ""nביתכ

 ( gpsאיהו םיאמט תופועב תמשנתה (ח" ואיי
 איה וזו תופועבש תאוב  spe'pתמשנתה ביתכו

 וזו םיצרשבש תאוב ^wm CÓ w ארקיו) םיצרשב
 לש ינורמושו ירופ 'גרת ה"יחא] * .י א דפר ק איה |

 רמאמ וניבר איבה אירק 'עבו אפופק אוה תמשנת

 ym םולחל pe mew ינימ לכ :ז'נ תוכרבמ
 : ם"ק ס"ד p" 'מ י"כב תמאב ה'כו אפופיקו אידקמ

i53)יארפרוקו תלמו יארפרוקו אפופקו אירק  
 ןיב ome וניאש ומע pum ללכ וניבר סרג אל

 יאדפרק ל"צ קר םיצרשבש תאוב אוה לבא תופועה |
yןכו יאדפרק 'עו הטמל  nmaי"שר ינפל ייגה  

 לצא וניבר איבהש הזו ,יאדפרוק םש bns" ה"כו
 אסריגה רקיע איה וז XU ,אידק ל"ר אפופיק

 p'baw אפופיק ומכ שממ אוהו י"העב םש חיכואשכ |
 תמשנת ףוע אוה אידצ ינורמוש 'שלבו אדוע

 m^" "8 דצ ln .,זארעיה טראכאב y"' הבקנ

 א תייוב qn םש 'עב ריכזה וניבר ירהש ללכה

 יארפרק "יג ןינעבו -- aes כ'ג ^n ד"י 9330 'א =
 Yi י"כב ןוכנ לע ה'כש עדימל ךירצ הלעמ לש
 ס"מב ןאכ ע"פדבו .יאדפרק 'עב ה"כו 5*2 2

 'עבו איה ס"טו יארפרוק :ז"ג תורוכבבו יארופרק
 הקנא po איהש הלמה יתשרפ 353 יתוכשא
 ףסונ ש"ירה ילוא ףיסוהל יתאב התעו ,ש"ע פ"לב
 Y" mob שבתשנ ש"ירה וא יאדפוק ל'צו
 הריקחו השירד רחא יתאצמ ןכ תמאבו יאדפוק לש
 םיצרש ינימ לכ "א םש תוכוב מי'כבש
 p" bym יאדפוקמ yon םולחל ןיפי
 םג 'יגה התיה ןכש אוה רורבש חיכוה n תואב
 יאדפוק וא יארפרקש 5^ התעמו vy י"שר ינפל
 הלמה תנומתב ןה איה תחא םיצרשב תאוב אוהש

jnיתררב רבכ יאדפוק תלממש התאווהב  'y3 
 דינא התע יאדפוק תלממו הקנא איהש יתרכשא
 245 «yb ארפוק ס'לבו דופק מ"ל אוהש ךל

namש"ע 'ד רפק 'עב וניבר תעד שממ  bnזעול  

vyורבד ידמ יכ ביס ,יב טאדאריה לש רופיסב עויס יתאצמ חלמ וב ןיברעמש  (tל"זר תעדל  »^ poemבוט רתוי קילרמ  
ovןינעב  inהלילה לכ רגה קלד ןמש ךותב חלמ בוברע י"עש ריכזה רכז )\9/ל0%/מ ארקנה רג תקי לד לש . 

 הז פ"עו הכישח cy ש" עב רכה פ'ע . .
 .שוחינ ןינעמ ושהיפש

4* 

 nbn לש רגרג ןינתונ ב"פ םש יפפותב ה'יכו יריימק תבש ןידמ ס"שה )*

 יישרכ אלו בטיה ונ(בר ייפ



 — אלש .ב'פ 'יחספ ,ז"הועב שובי אלש os תוכרב
 וניתודלי ירשא ,ג'נ הכוס ,ול ןיאש ימ שייבל

sovאלד אוער אהי :'ט ק"מ ,וניתונקז תא השייב  
 שייבל אלש :ב"ל mb' ,שייבתת אלו שייבת
 םישוב ונא םישדחה לע : ח"ע 'בותכ nay ירבוע
 'ורי ה'כו םינשיה תא ונילע ןילגלגמ םתאש אלא
 "ישודיק — .ט'יד ו'פ wn" 'ורי .ב'לד me 'בותכ
 ינשוב :ב'כ 'גינח ,םורע וינפל דומעל השוב : א"פ
 אוהש ףותרמ 'יחספ 'ורי ,םכירבדמ CON שוב =)
 לעיפבו .וכותב לכול שוב וניאש רצוא . . . שוב
 א"ע ו"פ ק"ב o ליעל y יינויצ תצק :שיייְּב
 'וכרב v»3nb : לעפתה : א"פ ב"ב 72 'כוס ,ב"עו
 :ג'פ ק"ב :מ"מ DiD' ,ז"כ ק"מ :ו'ט 'ינעת :ב"

ibn Yoכו ןיממהו שייבתמה ו"טפ ר"דמב ', 

 :ז'ע תבש 'ייע םינפ תשובו ,תשובו ,הָשּוּב םשהו
 :נ'פ ק"ב vb: .'ה 'טוס a 'יטינ : ז'ס 'בותכ
 ,ח"לר ז"פ 'ועובש 'ורי .ג'יק 'יחבז .ה"ע ב"ב :ה"פ
 B^p: תבש .ב'ל 'וכרב .:ט"לד ה'פ vm" יורי
 .תשב תיב ע"יעו כ'מ qe "28 SUP .ג"צ 'הנס
 , אוהש םדאב הפי ןמיס ,'כ 'ירדנ .ןשייב ראותו

qui7 ,'ב 'ובא nןשייבה אל  "mbט'ע 'ומבי . 
"yםיגמחר וז המואב םינמיס ^ :ח'פ ר"מב  

 ינב לש ןבור ו"טפ 'ירפופ ,םידסח ילמוג םינשייב
 א"מ ז"פ האיפב ינושייב ונממ א"יו ,םינשייב תובא
 'תיא TY 3257 Yo 'דהנס 'וריבו .,'א ןשב ע"ייע

pemןינשייב . ymטוידה לשמ וניבר איבה ףצח  
 py" אשיבל חצנ אפיצח (א'סק דצ) הבושד 'תקיספמ
 ךירעמב 'זנול יד ם"רהמ ז'ע 'כו כ"ע ערל חצונ ףוצח
 '3( השקו ערל חצונ ףוצחה ךורעה 'יפ אפיצח 'ע
 ןשייבל mm ףוצחה ל'נו ףוצח וניא ערה

LUNחצנ אפיצה :ה'סד 'ינעתד 'וריב יתאצמ  
 .ףיפוהל יתאב ינאו ,ם"רהמ Cy jum כ'ע הרשכל
 הארמ הפי Dp ^v תדנאב דוע N^ 'וריה "25 יכ
 Jpn" 'ורי םשב 'ינה ן'קת זמר הנוי 'קליב לבא
 וניבר b^ יפלו .אשיבל (ny אפיצח 'תקיספב ומכ
 Xy ורועישו ער p^ שיב ןינעמ אשיבל רזגנ
 אימש יפלכ pw" אפצוח .ה"ק 'הנס ל'זחאש
 זמר 'ד הנוי 'קליב אבוה .ו"ט "ינעת ילבבבו .ינהמ
 יאמ Cn 'ג («m הקזחב ל"הזב השרדה N^ א"נקת
 . . בולע וניאשו בולע ע'שבר וינפל ורמא רומא

COכו ימ ינפמ החדנ ' mopונייה  muעמשמ  
 טוידה לשמ ךה וינפ לומ היה ילבב 'מלתל םגש

oven vonהשרד ךה  ^b "y p)א'שרהמה  
 לש ושוריפל היאו 2 הרואכל הזו .א'חב

 שוב * - לוב 1

 סילוב ייא ןמ NY היר m יוחנתב לכא ,'וריב ה'כו 5s (* .ללוב
piתמרא ל ש ןילוב ןילוב היושע ץראה ג'יפ ר"בב הייכו . 

 חכ

 | המ רבד תכיתחו רפע (vni O ימורו י"לב ^8 ב"א)

 לוב השלשו .ןבא ומכ בצחמב לדנ חלמ pb שיו
 הפ ב"ר ירבד יתחפס היחא] * (,םהל דחא ןינע
 Dx  .מ"במ ןויצ םדוק 'שמא פ'דב 'יאש ומכ אלו
 m'y 'בל וניכוע mei ק"העמ ץוח ע"פדשב
 תעדכ ר"לב אל) י"לב הלמה םעטו .אוה ןוכנ ילבו
 ח"יפ תבש ^3 יתאצמ ןכו ירבעב שוג ומכ )^

 — [חלמ לוב תרומתב חלמ vw ג"פ ז"טד

 ילב J ע"למ וא Herbstmonat ןושחרמ) לּוּב 2

 Menge, bhuri 'PDJND 'לב buiri 'ירטקב
Fülle5335 ומכ רבע 'למ וא  ,Regenmonatיפלו  

 bi = (ב verwelken, הלב = לבנ לעפמ )& הדגא
vgללב = )3  (Futter mengen (»bz)שורי ' 

i93לוב חריב (ד"ע ו"נד א"פ) ה"רד  w'2)2 ^ ( 
 (*[תולּוב] תולּוּב היושע ץראהו (' ל בו ג .הלעה ובש
 ה"כו הייחא] * mon 31 3 המהבל ןיללוב ובש
 ךו תמ "יא א"מ ק'דרבו 'וחנתו'וריב לבא םש 'קליב
 חריב = לּוב חריב my ואיבה 'קליו mm^ .תיבה
 רכד שרוש ונאצמ DR אוה ןוכנ .תמאבו .לּוּבמ
 םישדח תומש ,םש v3" ונרמא רבכ לבא מ"לב
 פ'ל אוהש רמול ל'נ כע 53235 םדיב ולע
 ובש ןושחרמ שדחה ןכ ארקנו יולמו 53 ומעטו
 ךרדבו .הדשו המדא bye לכ בורו בוט עבש שי
 תעדכו ל"נה 'ישוריפ שרדמו 'מגב ורמאנ שורד
 mv ל'הזב א"מב 'גרתה םג ד"פל קיתעה הנושאר
 ל"ו ולכו ופס תוריפה וכש שדח "b NS^ ףסימ
 לע mp ס"לב ףוס jb רוקמ אוה npe ,הדשה ןמ
 רבס ל"ירהמו ;ןוד ,םוק שרושמ ןדימ ,םקימ ךרד
 m שווש יכ npb כ'חמבו now שרושמ אוהש
 לּוב pan 'גרתה לבא 032 י"ע מ"כב 'נרותמ

 — [י"שר b" םש רוע 'ייעו הלב ןינעמ

 p'ó לוב op Ty ז"כד b" 'דהנס v לוב 3 *
 y לּוכ תחת

 [wem םש יכ 'ב לב ע"ייע ders Rat) ילּוב *
 .'ד טב ע"יעו וניבר

 ונייצ pen יטוילב ע'ייע (Gathsherr) פוטוילוב *
Av 

 ^31 ל"צכ (Trage, Bahre, gé£osvpov) אריתרוב *

 ,ש"מו 'עה 'סומב ע"ייע אדיתרוב ס"ט
;beschümen 5y*e3 ,810[ schiimen ₪33 *לעפתהב  

 (beschümt werdenקליב אבוה :'ז 'טוס ' 

 ןכואר :םשו שוב אלו הדוה הדוהי ז"קתת בויא
 mes שוב אלו הדוה aep 'יחבז .שוב אלו הדוה

 D'b3 ע"פרב לבא ; 'ורי nma היכו :ריפרב היכ ('
 phus יוחנתה םשב ד"פק זמר אימ יקליבו םילוב



 Ops .ןדיד 'חסונב .ב"א) .יהוידת .אנירחא אנשיל | יתאצמ הז :«b .ןשייב 'וריב 'ינה ר

  3i.םיבבוס ד"לפ  pupז'עד ב"פ 'גיגח 'וריב 'יא .

 קיעש ם"והמ
 םגותא ואל 3' יונד ה"יחא] * .(בותכ האיזיב JS 'ע 523 כ'ג ,

 לש ןויצ לע לכא יוזיב כ'נ ונינפל s nv^ יאק

 םימעפ 'ע ךה תונשה לעו ה"יחא]* >
Uyאיילת  sepa ccn)יטיחב הייולת "פ  

Im ) p EIS b:8 =-  

pua *מ  vo v2ר'אלב .הִָּב מ"למ) 12 | 577 78  verachien, M3 "3 mta 
ds Ns plis y - :ו  bsprm Gehmühenא יאקזחי) ץהכה 3 ןכ ', (A 

cmn Lieb eee.לאקזחי ימלשורי  wu»רב  movאיבנ  
 היחא] * .ותוא pus ויהש לע יזוב הימרי ארקנו n2 ע"ייע D33 (übernachten) ,תיֶּב *

 ימלשורי n" םש 'זחיל ק'דוה ואיבה ןכו | .Saugwarze, weibl םיִדָש (*) הָאיִזיִב ,אָזיִּב = 13
 425 ןתנוי 'גרת לש mms ארודהמ איה ילואו | 'צמא "לב ,אזב ם"לב 3« , 2 ע"למ G עט
 וב שדה ןתנוו 'מ ,ד"ל mb" ק"דרה "יעו | ןכד wea טייל ,Euter bei Thieren) טוס

2 á a 

mo^ 
n. 

ND)3. 1(.תאוב ע"ייע) תופועב תמשנתהו 'גרת  

  c[תאוב ע"ייעו ,אוה "גה יוניש םעטמ קר —

 'ג ,ז 'כימל י"שרו וב ףיפוהש תפסותב | ז'לה א'פ) םיאלכד p'o 'וריבו ('ה"פפ ר"ב קנייא |
Grosרוכזד 'קסיפבו ,המדאה הרורא ןינעל  C273ש'ע ימלשורי 'גרתב יתאצמ בתכ |  "yלש פ'ג  

 יקליב כ"ג 'יא רוציקבו ויתורעהב my רצ צ"ירהמ | [e^ ('איִזיִב cre ןוי ישל ייפ avp ןינעל =
 םיזכמ ויהש ןהכה יזוב ןב ה"לש זמר 'קזחי שיר | CUD ה"לפ ר"בבו ; ('[הז םיקינמש pu םירורא =

"nommתא  msותוא | ךלמ לש ובהואל [לשמ] חוחינה  "bv Cp» my "ynוריבו — .ז"נר ז"מרס ' 
 (insi התיהש יזובה Ty כ'ר ה'פסלק Un | אלו ונב דמע האנ סוקסיד ,[האנ] האיזיב ודבכש
 יפט ףידע הידיד Q(Veraehtung) אָנְִזָּב — nra] | האיזיב האנ ןורוד (b^ ודביכו ונב ןב דמע ורביכ
 (.ה"מ mb "y im" הטוסד ק"פב אפוגד ארעצמ | (*האנ ןחלשב ןמש לש רש ודביכ מ"יו האנ םוקפד

xs bun]ןורוד  moסוקסיד  Cn)ףידע המורע לקסהל תוזבתהל רבס הדוהי 'ר "יפ | ודביכ מ"  
 יפל םורע לקסנה יכ הפוגד pyra רעטצהלמ הל | ם"רהמ בתכו ה"יחא]* .[האנ ןחלושב ןמש דש
 םיחוד םידגב שוכלה לבא (we האצוי העש | ןיא יכ יל אריהנ ,sb איזיב y ךירעמב ל'ד

qmהל ןירווב ךכלה ותתימ ןירחאמו םינכאה תוכמ | איה יתרטוז אתלימר לוחכב ךלמה תא 7225  
 ירבס pim .המורע לקפהל ונייהו היניעב בוטה | י"כ םירפס 'גבו axbp אלא ודובכ וניאו היבגל
 ןילקוס ךכלה אנויזבמ הל יפט ףידע אפוגד ארעצ | 'קליבו pues לש תוברב םג איזיב תלמ pu אל

 — [םש 'טופב י"שריפ ןכו ה"יחא] .הידגבב התוא | ונינוקית יפלו .ל'כע spy ןכו הל ןניסרג אל <
 לעבד 'מגב תותמ 'ד 'פב ותללק .ותשייב imps | לש וירפסב איזיב תלמ התיה ןכ יאדוש מ"קל
 תרמ א ותשייב ותיזיב p^ 6ה'ס 'דהנפ) בוא | אייטמנ לבא ןאכ 'עב האיבמ היה אל כ"לאד וניבר
 ומכ אהי אוהש ותללק (',םנהיגב ןודנ ויבאש | זחאו תואחסונ יוניש ונל רמשש וניברל ןויריפא

pnsשרושה ה"יחא] * .ןכ | שי ןורוד 'ינה דבלמש רמול ןאכ 03 וכרד  n3הברה אצמנו אוה מ"ל  
 ה"כו "3 ,אָזְּב שרוש ול המודו ל"זרדב םימעפ | אוהש ^b לש שוריפ אב הז לעו איזיב 'יג דוע
 Uy] 3e 'גינח "y n" ,מ"לב maio ,ס"לב | השקמש (ne 'וסו 'יברעו י"לב תמאב ה"כו ןמש דש
 ג"פס ר"ב )3 תֶהְב ע"ייע) ךירמ ינב יזבית אל ר'ע | ל"י לוחכ ול חולשל ךלמל ודובכ ןיאש ם"והמ
 ריעז  ריילוגב אלו ריעז ימורב אל quin אל | ע"למ ושרפל bs pp איזיב a^ תאז לכבש

 'ב יש zw .למג ע"ייע) qun ל"מיגב a5 היל | אבלח ואילמתיא יהוזיב 'גרת 602 aes בוי בלח

 קינוא ןכד Gum mb יפדב לבא  ,ייאלכ cm ר"פדו ד"ל a י"כב 'יא ונבתכש ייגכ ןאכ שי  תונוש תואהסונ )!
 קניא ןירכהד חיילקתת זימרס אצת יכ po ,קוניא ןירכהר יוחנת pes היילק זמר חלשיו 'קליב . . ןבד b'e3 ע"פדשבו
 וגו יקיכמ ןידהד היפס ר"ב ,ןוקני pos :אילש רצ אצת יכ 'וחנת יקינוא ןידכהר :ג"כ דצ כירד 'קיספבו ןידכהד לייצו

 wwe :ה'כ יליגמ byes: .(יסב 'עו .רוילג ע"ייע) | ואלמ ויניטע .--[דובכ ידגב וא ןייז ילכ ומעמש 357

 רעשיילפ יפרפ ללוכה יחהו y/o היכו (2ט%%% mes ייעצמא יילב יכ אוה inm תמאו )*  .בוט רתויה v3 ייגל ונובר
 םש כ"רד ppbi' בישרהמ ומוקמ עדי אל ןכו תאז יינוי תלמ לע זומרל nae :ט"ית דצ ל"ירהמ לש ריתמעל תפסוהב =

"ynלינה 'וחנתבו וניבר םשב רמאמ ךה איבהש כיימ לעב תודע יפל יתמלשה ןכ (* .גינ  ^wםירורא םירמוא לכה והיו,  

 ןכלו רפסה mus קיתעמה ואיבהו יתמלשהש וניבר 'יפמ החוקל ילואו אוה קיתעמ הזיא nnam "nme עשר וקינהש םירש

 תמאבו )5  .אוה תועטו ע"פרב ה"כ (* .םש רעבאב שייר יייעו 'וחנתה םשב ח"סתת זמר יילהת יקליב אלו יקיספב ונניא

"nom.זימרס חנ יקליבו ר"בב  sbתועטב טמשנ ריפדב לבא ץ"פדו י"כ לכב היכ (* . 

^ 
E , 

LL 



 13-1 | | ל

sw jbןיא | אל יהיאד יכיה וכ :ז'צ 'בותכ :לעפתא  GU 50 np sאמל  pyזכזבמ אנא  
 ]133233 ליעל [^b בותכ תואחסונבו .-- אנוממב
 מ"ד 'ייע יאעלא »^ לעו ה"יחא] * .(אעליא 'ר

xב"ירל הנשמה אובמו ב'לק  "xח'לק ] — 
 אזוזב ראותהו plündem זב ס"לבו זזב מ'למ) 33

aye? mín :^p) תובותכד ג"סב (Plünderer 
 ידימלתב אירוגיטק אב רוד ןבש רוד 070 זימור
 ףוריצ יל רמא לאומשד הימק התירמא יכ םימכח
 הב דועו ^G יו היעש) ביתכד C ףוריצ רחא

 (*ירמא ףסוי 'ר יבב רעבל nmm הבשו הירישע
 ירהנפ) חישמ ןינעב קלחבו :.[יזוזבד] יזוזבו יזוזב
 רמא UB) ,דייכ ייעשי) vns םידגוב דגבו יאמ (.ד'צ
 nv ons ותאד דע «pn 'ר אמית יאו הבור
 < םיאבו לארשי yos לע םירדוש םיאב b^ ,יזוזבד
 nep לארשיו םירדושמה םירדושו םירחא םירדוש
 .ןיקירסו ןיזוזב 'גרת ('ג :ה'כ םילהת) םקיר .םידגובה
 ב'פ 'וכמ v m2" וא n2 לעפה ה'נכו ה"יחא] *
 תויפומיד ןהל n זזוב mme רמית ןיא vy א"לד
 ליכאמו ma mms רמית ןיאו !חבש תואצחרמו
 םויב 'פ ר'תסא !םיחבש חבש םהידימלתו םימכח
 ר'שהש ,היתיב ria ('' ייא 0008 אתזב שרד יעיבשה
 ןיזבד ןמ אלו תורייד ןמ רמא none : תיפי המ יפ
 n) יאיצ m spo" היל ירק המל ב"יפ ר"מב ,היל
 ןמ ארהיטד היגופ זיזב אוהד רמא יול ^...

 'פ ר"כיאבו ,'כו עשתד ןהישאר . דע 'דד ןוהיפוס |
 R50 ךרע דוע 'עו 'כו זיזג אוהד 3n "יא בורמו
 ..םתא םיִזוזָּב לש המוא א"פר 33 :ראותהו .ז"חא
 ראותה הז ןיעכו .םכדיב איה onmi אלה םתאו

ninראותהו  inrר'שהש  'bשרדנ תיפי המ  
 ינב pri Trap )^ יה (er ךתיבזבנ תלמ

pns guאתנב  :יעיבשה םויב 'פ רתסא  
, TP T" 3'b תבש 'ורי nam m3 אתגבאו: 

 )053 m» — nr» cwm ,אשידקהב אזבזב
spesםירצמ תזיב , , םיה תזיב ג"יפסלק ר"מב , 

 ,םירצמ תזיבל וכז 'גו ןובכשת רכשב :א"י 'טוס
 DW'3 המכ 'מא ןתנוי 'ר ךדיעא המ .b' ר'כיא

 pmo תזיבו םיה תזיבו םירצמ תזיב םכל יתתנ |

nei oyןיחווצ אייברעב יול ר"א םיכלמ א"ל  
 — Ungerechtigkeit)] 2 —( אתידע אתזיבל
 Ritz, Spalte אעזב ם'למ אָעְזַּב = אָּזיִּב =) 72

(D'53 עצפ ומכ 'עו ס"לב ^p עזב לעפמ sin 
 גי הניפפה תא רכומהד ג'רב « Cvףוסב קלחבו

"n היל "m Gy "p "mu חרק תדעד הכלה 
M/D והיניבמ ארטוקר ארמוח יבמ קיפנ יוהר .יזב, 

 סייטו בר יבב un Ya" י"כב לבא ריפרב היכ )* .דהא

smiהיל  ànmהיל אחינ אל ימנ הישרוי  
 אבס ומכ אוהו אבס אָיזיִב ל"פ ר"ב ראותו .וזבילד
 ,ב"כ תבש ,יוזיב םשהו CN תהב (y^y אתהבד

 ,יוזיב תירע :הקשמ wn 'פ  ר"תסא mus יוזיב
 ^q ,'א 'תסא מ"לב jua ומכ) ןויזיב רחא םשו
 גהונ | .ח'י 'וכרב 'ייע ס"שב םימעפ הברה אצמנו
 ,ןויזב an ןיגהונ .ב"נ 'דהנס ,ןויזב ams םהב
 'גינח 'ורי ,ןויזב גהנמ וב ןיגהונ ןיא .ט'צ 'וחנמ
 ןויזיב :א"ל דימת ,ןויזיבב ומצע xm .ח"עד ב"פ
 יישדקב גוהנל אלש ^7 א"יפ תבש 'ורי ,םישדק
 .ןויזיב לש רבד T' ie] e vy 'ורי :ןויזיב
 :ו'מ םשו ךורעב ל'נה 'דהנס sibus ר"אלב ה'כו
 | «b 'כו הרפכ םושמ וא אנויזב םושמ הרובק
 רמאנ םינשי םייסרפ תעד דגנ םש איורטו אלקש

 — mw] ע"ייע 4

i312 2202 = 13ע"לב ןכו סלב  ? ̂ verschwen- 
den, eig. sich einer Sache entüussern, wie- 

 . (derholt entreissenהתתפתנש הרענ 'פב 33^"

 היילה דיפ יבותכ יורי יייע 23 יבותכ) בייח וניא באה

moiתוכלוהו תוטעמתמ וללה תועומש (ר'ע  
 תוכליה b wmm^ ,ובתכ ,םינטק :ךנמיסו
 ול לה ס"טב ע"פדבו ו"ו י"כב ןוכנ לע ה"כ] םינטק

"bn veo»םדא אהיש] [תוכלה ל"צו  pתא  
 :םימכח 'ג ויה [םינטק ןהשכ ויתונב תאו יינב
 | ויסכנ בתוכה ;אנינח רב הדוהי 'רו ל'רו אליא 'ר
 ^ ,םימכח '3 vn ןהמ ןינוזינ ותשאו אוה וינבל

wowהיה שמוחמ רתוי זבזבי לא זכזכמהו ;ל"רו  
 «imo mn אשוא תונקת 'ג וליא ,דבל אליא 'ר
 יישריפכו [CUN * .םימכחב וטעמתנ +רליאו
 ךלמה זבנומב השעמ ^s 222 ה'נכו .'בותכב
 ךיתובא . . DAN תורצואו ויתורצוא זבזיבש
 'כו םזבזבמ התאו 'תובא לש לע ופיסוהו וזנג
 ןב : ו"טד N'o 'איפ 'וריו T'b האיפ 'פסותב ה'כו
 ש"מ יייעו 'ה ,'ג ,'כ ;ם  ,ו"ט תוינומדק והיתתמ
 ו"בבו .ו"ע דצ 'א רעכיברהאי ע"מב ללירב םכחה
 םש .ימורב דחא ןוטלש ^31 זבנומ תחת N^ ג"פפ
 mm ^" ג'פ 'טוס 'ורי 'כו זבזב המכ האר פ"פ
 | היגלפל היזבזב :ז"ס 'בותכ .אייסכינב אזבזכמ

 ט"כ m xe םיחספ v .Yop^ 3/2 ,הינוממ
7vישיג " veףד  vy? moד"פ תומבי יורי  

 וזבזיב Ty ז"טד ט"פ ארתב אבב Uy" ,ג'ע ה"ד
 PR Ye nbus אתפסות .ויסכנ תא לאושי
 יכ יתיארו קוספב 'גרת ב'א) .[ומצעל זבזבמ םדא

m3 Cי"כב ןוכנ לע  i0ףוריצב תועטב עיפרשב לבא ר"פדו  %- 

Jp o ינת ^. יותכבו own 

(* s 



 ןינע b^ לבטמל | אזיזבד הדלי (Cv דיה לכ | ,הינימ ('א ג נ ת קילסד אתזיב איהה יאזחו ילזא
 y2' וניבר איבה םינויצ ינה לכ ה"יחא] * .(השוב | «UO הטמה ןמ רדונה 'מגב קריה qb רדונה 'פבו =

CI('6'כיהנ) 5343 ןהכ '5 123021  nenזכ |  b»אוה  ^bלכב י"שריפ ןכו שייב תמ  
 דצ 'יחספל ח"ר 'יפב ה"כו השוב ןינע תומוקמ | יקופאו ילועא שגרד ינויזנב יקופאו ילועא =

 אוה שייבתמ ומכ 'ולכ הינימ ףיזכםש ל"זו n^p | ןיסינכמ םיצעה יבקנ ma ^b .אתקבאב

 'יפבש רבדל היארו זיזכ תחת D'b אוהש ל'נו 'כו | ןתוא ןיבנועו תואלולב [s^] אתקבאב םילבחה
 ס"בו mp Tx: "יחספ ס"ד 'ייע ןיזכ R^ י" כ ^n | לאעמשי ר"א 'מגב םיתבה תקזח 'פבו C םינפבמ

sזיל .) wmייוזב ייזבד  *) ^bה'כו .זיזכ ל"צ | תו ע קו ב מ  ^anי"שרבו 'יחספל פ'או 'ב י"כב  
 oem "i ף"כב "גה spy oue (פש פיד י"כ | ^ הנש לכב לכוא אצמנש הרוש ךותב הרוש
 mb הדיעמ הלמה תארוה םג תמאנו 42 'עב | הרוש לכב תורוש 'ג ויה םא לבא םישלשה ללכמ
 תופסותה 'יפ ןכו דערו דחפמ המעט b^ ע'לבש | ראשש פ"עאו הקזח הניא nns הנש לכב לכאו ^
 ןכו web ח"רו ל'זו :וליפא ה"ד :ו"ט mos | בוז בוזי יכ ר'קיובו ave ואיצוה אל תורושה
 הדילוהש b^ לבטימל אזיזבד mu 'יפא ת"ר | תאו םיפיסר לודגה תיבה הכהו ₪'יפ «7p המד
 n 'יג ןקתל ונכירצ הז יפל כ'ע 'כו תדחפמו | [אל] אנוה ר"א GU ^ סומע םיעקב ןטקה תיבה
 וניבר ^35 (רחאל ה"ד D "br 'סותב ה'כו) | תיל אסיר ןידה jb אזיב ןידהל אסיר ןידה ימד

TDםיסר אלא  jbגה םייקל הצרנ םאו ,זזכ | אזיב ב'א) 'כו אזיב ןידה " n3זא  b^הלמהש  
 הדנל 'פסותה 'יפכ nb 2-2 וא דחפמ b" ;*ע"ל | prs תואחסונבו ,[פ"שב ונינפל ה"כו] אעזב ומכ
 — nben] תארוהב עמתשמ וניא השוב ןושל 'יפו | אעזיב ןידהו םותלא הנמ תיא אפיר אדה בותכ

 Wasser- & D'5 seine Schalen, LüffeD "n3 D'DoN ל"צ םהינשב ה"יחא] + .(סותלא הנמ תיל

yyןורחאה ןויצו .ליעל  ny ^wפ"למ וא עשתה 6 | | ח" ^ ר"להקב  c moגרת (6ו₪] ' C^ 
 תומשל יא ("v ויתופכו ויתורעק תישעו ויתופכ | אסיסר ןידה cot אל אנוה ר'א 7^ .יד ר"שהשו

 יותיילפ דיבעתו איה ה'עב i^ .ב'א) (טיב o3 | תבשב ,'כו ןידה המ (אעזיב) העיקב ןידהל (אסיר)
 ,(הטמל y" יוכיזבו ןכתת וניתסריג לבא !inm | Y" בא ע"ייע ינויזב (ע"ייע) אמטסא שרופמ :ז'נ
 הלמהש אוה לוקלק ב'ו לש ונוקית הייחא] * | 'עו 'א בב ע"ייע (.ב'ל םש) ינויזב בבא ,יניידופא

 יתבתכש ומכ אוה ב'הו ו"ו י"כ i5" 'עה תליחתב | ב"פ ר'מב y" "א (עזב — אזב שרושו ,ןייז
 י"כ 'ינכ אלו יוזיזנ ל"צו יזויזב ד"ל י"כבו יוזיזב | אזב אוהד 'א אנהכ רב אבא 'ר בטק הל ירק המל

 יאבוה יוזיזב x .יזיזב ע'פד "ינכ אלו וזוזב ר"ב | כ'מ לעב "פו (םדוקה ע"יע) 'כו אמויד הייגוס
 T2 'y יטסקוב יייע רעטשנימ us 'חהמ כ'ג לש ומוציע ךלהמ ךתוחו תרוכ רמולכ אעזב ומכ

pvםלוא 'כו  neאתווליפ וא יותלייפ ל"צ ב'ר ירבד ז'פלו | ומעטש | ע"למ ושרפל ל"נ  y'"y) 

qm yepלייפ וכיימופל איזב ילוקידב .י"ק "יחספבו )  wmיוכיזבו "א 'קנואבו ר"יתב ונינפלו  
m |י'כב  Cונינפלו ןויזב ילוקידב 'ב י'כבו  onmםימ לבקל ילכ ומעטש גזב פ'למ הלמה ינא  

 םאו ףכ שממ ומעטש Tn פ'ל איה ילוא וא | ע"יעו .ז'סק x" 'יחספ ס'ד Up" איב אחסונב
"PP זיזב םאו תעלבנ 7n תוא "גה Cp» qu — [nm 

na oy) "2 wd25 5 ע"למ  ^X | enehrecken,תוא  qהתאו ,ךתזב הלמה ןמ תעלבנ  
zitternאזזוכ םשהו ס"לב ןכו  (Furchtרחנת ] — 

 pers. Dew: Buzy s. Yst. 4, 4; Kohut) היִזְּבְזַּב | הנימ זיזב ותמבי (C25 'יחפפד םירבד ולא פ'סב

 יאלרש = היִסָכְסַכ  היִסְמְסַמ .Ang) 89 | | תכסמד דציכ 'פ ףוסבו ,הנימ זיזב אל ותשא
 אעראמ .וחלתשאד איכאלמ: pos (' יאלדמאו | הינימ הינב זיזבד vis איעבימ אל (ו'כ) 'ומבי |

 ןימ ב'א) Cro תבש) השא המבד ג"סב Ü םודסד | קרפ הדג 'כסמבו ,הינימ ויבא זיזב אלד ונב לבא

 יישר y (5 .רפח ייסופדו v ראשבו ו'ו י"כב קר היכ )* .אתת ס'יטב ע"פדשב לבא ריפדו ויו ייכב ןוכנ לע חיי 1
 רואיב תתימא י"העב שרפא םשו שגוורד ע"ייעו םיעזב ומכ יירדנב ה"כ ינויזבו ,וניבר ומכ ושריפש 'ירדנל ןירו ידהנסל

 לצו אוה ןוכנ יתלבו יזוזאב יזאבד W^ ביבבו ייוזב ייוזבד onam ע"פרשבו ,ר"פדב ןוכנ לע ה"כ (* .תואלול ייע אתקבא "
 לש רהמנה bib" טע (*  .וניבר ייפש הממ רחא ןינעב תצק ושוריפו ב'בל ה"מגו י"כב תמאב ה"כו ייוזב 'זאבד

 בתכ םימעפ בורלו ןאכ בתכ ןכו ! וניתובר תבושת לש תייר היה ולאכ ר"יית רוציקה ותעידי ןורסחב ןיבה ר"ב v3 בתוכ

 y/3 דיל י"כב ה"כ (% ,1,111 רצ אובמב ליעל שיימ ow וגיתובר תבושת רתופ אוהו עודיכ ןנבר xn אוהש ר"ת תחת ןכ

m») vmקר 'כו ןיליא ןירמאו יאלרש ו"ו ייכב לבא ימ י"כב םינורחאה םינש  vasב"ה  p»גכ " Dunי'אלוש  

 .םודאד סרג ויו v3 )7 יאלרמאו
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 + .ןיטחוש והת הזה רדסכ ןהל הארה תועבצא ד" תב | הז רחא ךומסב אב שחלה ה"יחא] * .(הז שחל
 טשפ ןינעב היחא] * .השמח ה ,העבש ז ,ירת ב
 האילפו ,םש 'אומש ג"בלרו ק'דר 'ייע קוספ לש
 pue :ז" "לוח לש שרד ריכזה אל וניבוש
 הזב םתטחשו 'מאנש הרותה ןמ ןיכס תקידבל

 -- [םתלכאו
 יב ;ןבזב ע"ייע (Zoll- Mautheinnehmer י1'ָזָב *

 ןושלב «Ol 'עו פ"לב אנייד יב = אנייז
 בבא .ב'ל תבשב Mauthhaus, aduana) אימפסא

 יחא אל ינויזב בבא ימחרמו יחא ישיפנ אתאונח
 ככ y'"p ינויזב יבא "יא פ"א י"כבו omo אלו
 wb3' 'יפש וניבר y" םש ושוריפ אב רנכו 'א
 פ"ל הלמה יכ wy pum םכמה ma ןושאו
 'וריעמ ןויצ אוה םג איבה ןייז 'עבו .ןבזב ע"ייע
 יאנייז יבד אבבא Dp תשש בר לזא :א"
 ל"נהד ינויזבל תעדו םעט בוטב wu הל המדמו
 'פדב לבא אבבא Dp קר w^ 'חפונב ונינפלו
 ינד ל"צ ס"לבו אניד יבד אבבא "א 'צנוש
 UD" יתאצמו אנוזכ תחא הביתב וא אנייז
 רבתיא אכלמד יניידב 'יא .ו"נ 'כרבב ירהש ינוקתל

  "vv(רבשי םש ךלמה יטישכתש רוצוא :
nnmיניידב  ^Nפ י"כבו אנויז יב "גה 333 ' 

 תיב ווועיש כ'או Cop יוכרב סיד יייע) אנויזב
 פ"למ וא הלמה הרזגנו .רבשנ ךלמ לש סכ מ

OUיב תולמ 'במ תבכרומ הלמ איה וא סכומ  
 ונמשרש ומכ 'פו . ע"לב wmm אנויז ,אנייז (תיב=)
 םש םיוומש סכמ תומישרו ךלמה יבתכש תיב
 רירפהל שי אנויזב דיחיב וא ינויזנ תלמב כ"או
 וא אגויז יב : תולמ 'ב םהמ תושעלו םיקבדה ןיב
 ww לבא .ה'כ ש"טע ף"ירהמ py" אנייז יב
 שיש םוקמב :ינויזב בבא "פ .ב'ל תבשב
 ינויזב 'יפש י"'שר םעט ריבסהל ל"גו 'כו דספה
 :ןייז יעב וניבר ib ap תוחנמ לש ינייז ומכ

  ^evותרומתב ה"כו דספה ינייז םש וניבר 253
 וניבר ןייצמ ןכ רחאו .'צ  qnםייסמו .ב"ל תבש

nnno אדחב יכ "w* רבסו בב 'עב ונשריפ 
 תערו רורב ל"נ ןכ תבשבו 'וחנמב הלמה והניתחמ
 וב שמתשהו ןייז 'ע האר י"שר יכ לקנ ןובנל

 תבשל ושוריפב  coתוחנמב  ^bה"כ) אנאיד
Wo": וניבר ^35 ^30 'קיעו דספה (ונינפל "גה 

 פ'ל אוהו  OU..דספה
Schale) TÓ2 1ר'פ דימתב (יוזיזב ע'ייע 1.601,  

 ,ךזכב םינותנה םייבוקב יששה 6א'ל
 שודיק iy ט'לד ב'פ 'מיי יוריב «va היחא] *

 י"שריפכ וניתעד לבא ,ש"ייע ךזב 'עב שרופמו 'מגב
 ןילא bw לש רמאמכו on םיכאלמ תומשש
 [p םינורחאה םינש p nbwm 'כו איכאלמ
 םידש תומש םינושאר השלשו םיכאלמה תומש

si»לע ונופסב הז ןינעב ונשוריפ ונבחרה  
 סרגש bw 'יגל תאש יתתנו ט"פ דצ םיכאלמה
 יאלרמאו יאלרש הייסכ סכ הייסמ סמ הייזב זב ל"הזב

inישאר ליפכהל םישחולה  mmnונחכוהכ  
 = היסמ Buzy; הייזב :המה הלא ל"נה תומשו ,םש

Másהיסכ ;  Chashi, Hashiםיאלח לש םידש םהו  
 Ameretát :םה םדגנכ םימחולה םיכאלמו ,םיער

(Sara) = Haurvatátהלא קפס ילבו  onתומשה  
 ילעמ eme תארקל םיארקנה יאלרמאו יאלרש
 םיארקנ ומותו ומצעב טעמכ ןושלה הזבו םיאלח
 1188, םידש "233 [1הטעצ46. 6 :םיכאלמה

Bashi, Buziאטסעפאדנעצב  DUMב ,א 'ד ', "^ 
yג"ח .פאדנעצ לעגעיפש  "Yאל םאו א"מ  

 'ב הרעהב בתכ היה אל rb תבש ויניעמ םלענ
 יאדובו הלא mew ובלמ הדב imo הזיאש םש
 םהמו םיייסרפה pe יפב תומשה ויה םיווגש
 ר'ד'חהש יל mom .םידוהי לש םעה ןומהל וחקול
 ודיב איפרו ואלו ןה (ו"נק ,'א רעכיברהאי) ללירב
 ,ל"נה ירפסב בוט רתויה ישוריפ הארש ירחא םג

 — [ךיראהל מ"כאו

 Y Zolleinnehmer" %-ל ,0ל)ל (grs אָנּבְזַּב
 בותכ 'מגב טושפ טג 'פב (ז"יק ש"טע ף"ירהמ

 הימקל יתאד אנבזב אוהה (זיסק 272( הלעמלמ וב
 לש ס כ מה לע הנוממה 'יפ .('אנזבזב א'ס ,ייבאד
 לבא ק"העו ו"ו י"כב ה"כ ה"יחא] * .םי כ רד ירבוע
 המעטש פ'למ הלמה תרזגו .םיושג 'יא ע"פדב

vobע דוע ^^ סכמ לע הנוממה וניבר 'יפכ ' 
 ל"צ] +אנביז) אוהה "5 ה"מגו "פ ןכו ,ינויזב

 — [פכמ ל עב [אנביזב

Bündel, Gebund) NAפ"למ וא  A dפ"למ וא  

"y Handvoll elישרשה 'צוא סרילואוו " 
 גגה ןמ הלפנ 'מגב תופרמ ולא 'פב )203 דצ
 .הלי בח b" ןנישייח אגזיב דיבעו אנבית 6272 'ילוח)
 פ"לב ותארוהו 'קיע ה"כו אגזב ג"ונב ה"יחא] *
 --[המודכו שקו םילבשמ וצמוק אלמ וא הלי בח

 ר'קיוב hier, hiermit, Buchstbwerth) = 14( הזב

 nr םתטחשו (ה"כפ) nn" םישודק ףוסב
 ןיכפס ירמא ןנבר [הז ב והמו] 05 .ריכ אימש) םתלכאו

ms )'ו'ו י"כב  imאנכזב "יא ר"פדבו וניתואחסונב 3733 היכו אני ב ז ב והיגהל 5«  D'b)ייסופדב ןכו אוה  "nw 

 .הנושאר ^73 ןיבו אס pa לדבה quc כ"או אנבזב



v. 

 ה'כו תורכו ךתוחמ ימולכ mus :היריש שרופמ
 ם"בשרב שרופמ ה'כו ונמשרש ^33 'יסרפ הלמ
 < --['כו העקב תוכיתח :יגאב יקסיפ ילזיב םש ביב

 .'ב לזרב ע"ייע לב *

vio ^nמ"למ)  yseָעָצָּב , y'53עזבס"לב =-=  
theilen, zerreissenגרת (3ק8166ת, ' 

 עזביו Cn) :היכ רבדמב יקנו םהינש תא רקדיו

 ,(אמי עזב C" my "mm p עקב ,ןוהיורת תא
UDIN] *ןועזבו ד'ע ג'פד גיפסלק ק"מ 'ורי ה'נכו  

^v (000)דהנס ' Ye5'3 ז"ע .היעזבו .כ"ד : 
 ;bo ע"יע) עדי הירבחב אלגד עזב אללג אבתכמ
 הכיא ותרמא עצב vp ר'קיו .(בתכמ ,'א לגד ,'ב
 ;ןירופרופ עזב םש ר"יכאו הירפרופ עזב 0" יב
 ןיִעְזִבְמ יונאמ :ב"לד ד"לה ט"פ "יאלכ "ורי :לַעַפ
 ; ('ג IBN" "ייע) ולש אריפרופ pus :שירב ר'כיא
 אוהה רמא ד'ע ב"נד Ub "umo 'ורי :לַעְפְתַא
 Yb ז"ע 'ורי .אמי עַזְבְתיִאְו רמאד המ איינימ
 אמי הוה :םשו .אירביטד אמי עַזְבְתֶא ג"ע 37
 nnm היתפיש yw vb 'ורוכב ,יומוק עזבתמ

— [Gams 

NUTS *אָעְזַב ס"לב םדוקה ךרעמ)  Spalte, Riss, 
Sy D'Y )6ילוח ,אשדב אעזיב הוה " 

 ,העזיב pun :דרנ 'פ ר"שהש ,אשרד אעזיב :ה"צ
 הזל בורקו יב ליסכ 'עב וניבר (3b :א'כ "נעת
 היל mm c3'D "xn םיד y" 'כנימ '3 "5
 .אתליסוכ יפאב יעזיב יעזיב היב תיאד .אשובל
 .ד"ע ב"ב ה"כו יעזיב ירת יאזחו ילזא ח"יפ ר'מב
 ן"יעו יזב סרג 'ה זב 'עב וניבר לבא ,י"ק 'דהנס

 .ש"ע אזיב ןידה ט"יפ ר'קיוב סרג ןכו תעלבנ

streuen, רזב ומכ קזב ס"לב (3 5» yb pt3 
 -Scherbe, abge ונורתפו D'53 pts םשהו

dallenes Stückלובמה רוד ישנאד 'מגב קלחב  
Grp mo)ךירב אשדוק (הייתא ע"פדב) היתייא  

xmארפע ןוהב קזב הינימיל היבתואו םהרבאל  
wmיליג ןוהב קזב יברח  C và wmתנשמ ףוסבו  

CYp) amyאלש ידכ שבכה ג'ע חלמ ןיקזוב  
pomהניפסה תא רכומהד ג'רבו  cv» z3ןגילד  

 m" אטוז אבכוכד היתעברמ יבל ןניזחד דע אילנ
 ,( אלדרחד ארזבד (*יוירג ןיעברא ('קיזבימ יכ
 יחור ןודי wb ceo זמר ישארב יקלי 3( ז"כפ ר'בבו
 ןהב mm אלממ יניא אבא רב אייח ר"א םדאב

pa-' 

| 
EcL 

 "92 ח"מו seo ,ה'מ SÜD תוחנמ :ץובקהו ךזב
 yi" ןיכיזבה תאו סחלה תא TTD :םשו ,הנובל —

 ולא «me שרופמ ד"פ ר"מבו ךליאו ג'מ ג'יפ םש * |
 — [ןיכיזבה 1

qnךזב ומכ וניבר תעד יפל)  s&ד"עפלו  
 Schaden, baogu "ירטקב ילב «à פ"למ

(Vergewaltigungהשא המבד ג"סב  )ךייזב ךזב )5 

 ,ךיב ךירתא ךיב כוש ךיב ךינייע ךימכ ןמכ

 ד"לו ו"ו י"כ "יג יפל ןוכנו בוט ה"כ הייחא] *
 :ב"ע םש ס'ד 'ייע תבשל פ"א י"כב mb בורקו
 ע"פדבו י"כ ראשבו ן אמ כ בוט רתוי "א םשו

 אל אסריגב ךחירטמ יניאו דואמ דע שבתשנ
 12( ךיזכזב דוע "יא 'מ י"כבו 'ופד תבשבו ,הבוט
 יארובו (ךייסכסכ ךייסמסמ י"כבו; ךסמסמ (ךיזב
 השיחל ךה םדוק ףכית ורכזנש םידשה תומשמ
 ליעל 'יג יפלו .ךהמנ בתוכ י"ע אב (היזבזב ע"ייע)
 הלאו ,פ"למ ורזגנ תורז תולמו ,ושוריפ הלע בטיה

inenדספהו הפיקת ומעטו ונמשרש פ"ל ךזב , 
 געל ט\<=- p'b שממ c5 "יג יפל ןאמכ =) ןמכ
 ע"לב אוה ןייע ys השעמ yp pun" תוויעו סלקו
 ה"כ שחלה רועישו קיזהל ןכומ העו py ש+ 'פו

perum "Demהיהי םירחא וב דיספמ התאש  
 ערה ןייע ךגעל mm סלקו געלה ךקזיהו ךדפפה
 בוזעת אלש רמולכ ךלצא mm ךמוקמו ךל קיזת
 וניבר תעד לבא .ער תושעל לכות אלו ךמוקמ |

 ןינע השיחלה לכ b^ [: ושוריפ הזו איה ךכ אל
 ךיפכ אהי דומעתש ףכ ב :ןינעה ןכו אוה דחא
 רתוי ביחרת אלש דומעת רומעתש םוקמב 'מולכ
 וישכע תאש ומכ ךיימכ ןמכ )— ךזב ףכ 'נרת —

 אלש ךיב ךיארמ ךיב ךינייע quan אלד יוהית =
nanךזב א"פ .ךמוקמ ביחרת אלש ךיב ךירתא  

 ןימכ ןמכ ,ךממ ששוח יניאו התא זב ךיזב
 ש* = «jp תמאנו ה"יחא] * , .איבחת איבחה
 ןימכ ןמכ 'יגו — ןויבח םוקמ ied אבחה ומעמ "פו
 י"כב לבא פ"או 'מ י"כב («mo ב'ה ,ו"ו י"כב ה"כ

vem v5ךימכ ןמכ  s»ןיכו וניב לדבה תיל  
 — ךימכ ךמכ ע'פדשבו הנושאר "3

 ע"למ וא abgesondert, Stück )5. פ"לב וא) לב
(durehbrochenes Stück J»תא רכומה 'פב  

 יאמ (Cm ri רטנפה תא 3207 'מגב תיבה
 .ינאב יקסיפ אבא ר"א ילזב יאמ ילזב היריש

HODIEג'ע ד"יד ר"פ 313 2?7« 353 ע'ייע  

(iונינפל  ^wרבדמב יא ר"יתב  srךליאו יכ דיי  quiץובקהו  cvיייעו איכיזב ו'פ יז ; ז יד  myךה ל"יירהמל ר"תמע  

 .יכו ידש ןניוהו 'יא אייש זמר אימ ייעשי יקליבו cie םעפב םג pr יילו יכו ארפע ןנורש mm ^w 'הנסב (? .ךרע

y י"כ (5 !יונג יזירג ,יווירג תועטב יופדו v35 יע ךהב ונינפלו וירג ya היכו )* .רזבמכ יל amm aai לָעְפתא, (t 

 אלזרבד יוריג יא !  v3ארמחד אזרכד יזירג יב ו"ו !

D 
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 6ח'ע תבש) ןיפרוצ רוכ 'ושל י"שר שרפמו הידי |

 ושוריפ יפלו 0( החוש רוב ןושל רוב sns ןושל
 quin לעב b^ רתוי qun אוה הבקנ תורעל יוניכ
 םהינש יכ ףא רמוא ינאו ה"יחא] * .('מגה תיגוסל
 םיכפמו בוט רתוי הלוע י"שריפ ז"כב םיבוט דחאכ

Dyיכ תורז תולמ תארוה  npונניא אתינגרמ  
 םיד ד b jue yo^ אוה לבא םינינפ תארוהמ
 לש םוקמ ותוא 252 .ע'ל ארזיב תלמו םילודג
 ארוכ י"שרו 'מגה ^2 יפלו וניבר 'יג יפל הז השא
 :*" דצ יטסוי "יע) kir פ"לנו 0% י"לב

 השא לש תשובה ma כ"ג (ו"ס דצ ש"טע ף"ירהמו
 הלעבשכ ותבל won ^ עימשהל אב הבוט הצעו
 טיקנו שימשתל הל תוואתהל הב שמשממ
 nns ודיב םידדה זחואו 'ולכ הידי אדחב אתינגרמ
 .תרחא ודיב זחואו 'ולכ mr אדחב ארזיב וא ארוכו
 ותוא אלו םידדה ול הא ות זא םוקמ ותואב

opsולעננ םא ףא ותפירח םצועב י"שריפ ןכו  
 טיקנ : ל"זו בתכו תורז תולמ ןורתפ ירעש וינפל

Bueתוואתהל ךיב שמשממ ךילעבשכ 'כו  
 תרחאהו תחא ודיב ^D ד ד ה זחואו שימשתל ךיל
 .ןידדה :היל  ןיוחא אתינגרמ ,םוקמ ותוא דע
 ול יאיצמת לא שימשת םוקמו . . ול יאיצמה
 הריאמו ןכל אוהש רדה W^ י'שר י"כבו 20«
 לא םוקמ ותואו Tb קוחשל 35 הארה תוילגרמכ
 'ייע) כ"ע msn הבריו רעטציש דע ול האות
 b' wb י"שריפש (nb (.ז"םק x" תבש סיד
 "החוש i32 ןוש ל אווכ א'לי ךכ היגהל
 י"שרו .אילג ma ע"ייעו 'כ n 'ימריב קוספ אוהו
 ווב ןושל רוב א"ל ל"י ילוא ims 'רומתל
 הז ןיעכו הורעל יוניכ 'מולכ החוש שוריפ
 "ינו ו"עק 'יסס מ"הונמל nmm שפנ "יפב יתיאר
 הידי ךדיאא אפסחד ארובוי כ'נ W^ פ'א "5
 ."ןורעטציאד דע אפסחד ארובו אתינגרמ והל יוחא

Gi 07)יריאמהב ארוכ ^3 12( וניבר ^55 אוהו  
3n»ילגרמ תזחוא תא םא 55: : ל'זו ' T3תחא  

 יזחא םהיתשב לאוש ךילעבו תחא v3 רורצו
 ךוטציש דע הארת אל רורצהו דימ "לגרמה "יל
 ףא ףסוכ ךרד התיאר ול האבש ךותמו ותוארהל
 הרועכה ףאש לשמ אוהו ויניעב הבושח איה
 [ךיראהל מ"כאו וניבר 'יפל בורק הזו 'כו תורועכבש

 D" רבכ X2 'aY"D) ירזיבב אתעבצוא יכ

"3 — pie דל 

 איה ז"הועבש יפל םדאב «m^ אלממ ינאש העשב
 תקזבנ איה Tnyb לבא הירביאמ תחאב תקזבנ
 ןתא יחור תאו )2 ויל יאקזחי) ד"הה sun לכב
 :המודס םיכאלמה ואביו "9 א"נפבו ,םכברקב
 ןומיפ רב הדוהי 33 (ד"י יא pim" קזבה הארמכ
 b^ הריכב תפג קזובש הזב אטרפ ןב יול ^ םשב
 אמויב Cn a אמש קזבב םדקפיו  .רוזיפ ןושל

i43400( הנושארבד  C212קזב יאהד עמשמ יאמ  
 Cg אתמד אמש אמלידו אוה קזבמד אנשיל
 רשעתמ דימ רוביצה לע pio םדא הנמתנש ןויכ
 ביתכ] ףוסבלו קזבב Ge) יאומש) ביתכ ארקיעמד
 אנשיל p (C0 ove cw)^ םיאלטב [םדקפיו
 אתקיספבו .םדא ךילשמש םינבא רמולכ 33353
 יכ יפב ונדמליבו Gub vos a רצ) אשת יכד
 ןוניא דכ קזבב םדקפיו Crap דצ אמוחנת) אשת
 ,'קיספבו ר"פרב [pz) m2 ןיליאב C ןיניכסמ
 ןיריתע ןוניא דכ איקזב [ןיליאכ ע"פדכ אלו 'חנתו
 ןיניכסמ w^ םדוקו .ןי י כז nbb רוע 'וחנתב]
 muni שרופמו אירמא ןיליאב [ןהידבועמ

emןהמ דח או דחא לכמ לטנ ןבא קזב והמ  
 רורצכ .('ם י נ ב א ה הנמש ןאנ מ םינב אבו
 אפיכד אקזיב qn 'גרת Cn יו"כ ילשמ) המגרמב ןבא
 אצקנ Tn בותכ jT7 'ואחסונב ב'א) .אעליקב
 םונרתש ^i םלענו ה"יחא] * .([אעלקב] אסטד
 םש א"משל ק"דרו י"שרמ כ'ג רכזוה וניברמ אבומ

oyשרדמ  unי"שריפ לע ריעהל שי דועו  
"ovoפל םיכסמש םשו םש יוריעו " wasןכו  

 'עו 'קזחיל י"שריפ ןייע [pra הארמכ b^ ןינעב
 - ([שיכשמו 'א רא

mpi *תחת ס"ט  npaג קז ע"ייע '. 
N?P3 "r3אנרזב =)  Samen, Aussaat D'53 

 [רמוא] רזעילא 'רד 'מגב ( 2« ע"לב
 'בו 'א Y י"כב) ארזיב טיקנ (Cop n3 ןילות
 אתינגרמו הידי אדחב [ךומסב Up" אזריב "גה
 .םימד הל ןיאש ןבא ןוגכ b mr" אדחב
 pyb קיתמהל שי ל'נה v3 ^3 "eb ה"יחא] *
 ןכא פ'לב 225 = אזריב תלמש m שוריפ לש

nדיגיו לודג ךרע הל ןיאש  voyאתינגרמ ועַר  
 הל ןיאש yw לש אמינו אתיניב "^w -- [ע"ייע
 mpm ןהמ הויתסהש ינפמו qux אלו םימד
 תואחסונב ב"א) .םהל התוארהל C הוסייפו ןהיניעב
 (.טיי ק'ב) לגרה רציכד ג'רב .--('עבצא 4 ר ע ב | אדחב ארוכו [הידי אדחב אתינגרמ] ןניסרג ונלש

 םירפכ ur ויה nob ןיבו הניבו ןאש תיב לש םורד דצב סויבעזייא תערל 13%6% וא ד 503 sw 'יטפוש האר הדוהיב ('
 .קזב םשב יטסקוב 3nm' םיינע ושענש b^ (? .ש"ע ךפיהב ררסה ר'דמבו ימוחנת 'תקיספב לבא cun 'קיע הז (

 רורצ אוה D/5 הלמהו -- ייל ע"פדב לבא nim ר"פדו ב"ה ו"ו 33 ןוכנ més (* .הנכס ןינעמ ורזוגל תועטל אילפה
 2 2.9 ב

 שיכשמ y (7 3n v33 m3" )* .והוסייפו ס"טב ע"פדב )^ .ךרע ךה cre yp תרחואמ 53 Du douov m3 ,ןבא

 רועישו DibT3"^ ושוריפמ עמשמ ןכו אריבב "3 י"שרבו אריכב an ^y /D33" לבא רייר יסותבו ת"האב Uy ^W ארזבב 73

 ע"ייע רמאמה ,עבצא
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 )0 mm םוקמ b^ אתזיב יתתיבש אהת )355 ינוויע | ,ילכב ןי נו ער ז .ויהש b^ ('ינרזב הב 1193
 E א"כטירבו ז"ואב ה'יחא] * ,תבש לש םוחתה ךותב | .ארזיב ביהי אפירא «CO'Y D ךשנ והזיאד "סב |

 .E אתיזינב 'מ י"כבו אתיזב פ"א י"כבו אתזיבב "א | 23 bes] לפנד ארזיב] ג"רב הדש לבקמה 'פב
^p Gpדצ 'וריע ס'ד יייע | וא הל א ג כי ר ב יכה רתב ל"א 'יפא  cryאתניזיב תחת ס"טש ל'נו  

 = = ל'צו אתלז יב ש"דבו אתניצב 'יא 'יסופדב תמאבו | לפנ לפנד ארזב היל רמימל «b (*הל אנשיכג
 E qua 'ליחתב ונמשרש םוקמ אוהש ל"נו אתנזיב | לפנו ערזל ושקוהו םיבשעה ולדגש ןויכ רמולכ =

 qm איה תישומש 'ביתה 'ליחתב תיב תוא םאו | וא שורחת DN "פא ץראה לע. ערזה ותוא
 1 תלמב תשגדנ Yn mw) Zintha םוקמ םש (mmn | C Co* me קלחב ,חמוצ אוה כ'חא שכנת
 | יב "א :ו"מ 'טוסבש עדו .אתניזב תחת אתיזב | וחלש s^ אתספסאר ארזיב ייותאל (*היחלש

sunmא'ל 'כרבבו אתיניצ | .אתספסא ערז לבבל איבהל לאינדל . ^W1 'ינה .נ"בבו אתינצ יב  
 ES תוא S'b, 'כרב 079 יייע) אתייניצ 'פ י"כבו אתיניצ | ארזיב 605 17( תקלשהד 'מגב ןידימעמ ןיא 'פב
 pw תועמשממ לבא ,םילקד :אתינצ י"שריפו ('ג | ארזיב (יט"ס (ou וזחאש ימד i173 ,אנתיכד

2 1 0 

 .B םש אוהש TNT אתינצ יב דע ארהנ םופמ | הלרעה ןמ ץוח 'מגב ןישוריקד ק"פב ,אליגרג
 / יב דע . . אינורגחמ 'וכרבב םש W^ ךומסבו םוקמ | 'מגב eb" ולא 'פב .(* ידשו ינרזיב 'ברעמ (ט'ל)

 0 היהש Zaitha אוה רכזנה םוקמש 5^ התעמ ,ארוד | [ןמחנ בר 53^2[ אנניח בר 6 יס יילוח) mn ינמיפד
 OM Dura ארוד לצא Cn יגיכ) םונאיממא תודעל | וחמצ אלו ירזב היב אדש אתניג היל הוה אפפ רב"

 E אתיזב תביתב ילואו ,ה'לש דצ ה"ח טרעננאמ y" | 'מגבו ,וחמצו ארטימ יתאו ימחר cys אתרואל

 E Zaitha תויהל ןכתתו איה תישומש 'בה כ"ג ןאכר | ןנישייח ירזיב דיבע (C5 c0 ננה ןמ 'לפנד =
 d ,(םש (^D !א תייצב "יגהי"שר י"כבש רבדל היארו | ןירוק 53 .ןישק ןילועבג ול שי םא רמולכ
 / הלמה רזוג ז"פלו םי וס מ םוקמ b^ ומצעב י"שרו | "שאיב יא ר"ית) ערז עירזמ ר"ית 38( 013 ערזל

aeo |לעפמ רב 'גרת 'קנואו .ערדזמ הירזבד )3^  p — [px 

 P וא der Angesehene, Vigtó דניצ ישלמ) mpra * | 177 הייחא] tom so 85 E ('היערז

Meca De: ken 6 Eה  
E | der die Entscheidung Füllende, Vicitha 

CUy ex : | ho:הנש גנוטייצעדניימעג יתע בתכמב ירמאמ  UM 
 P תעבשמ TN ^ /N" 'תסאב (ב'צ דצ 'ב D^ הינש | -Ger aus רזב D'3 ןכו 47 = 22 y'ba רֶזָּב

(streuenהלמה תרזגו ךלמה ינפ תא םיתושמה םיסיוסה | תא םטפמה '533 'ותיונד ק"פב  E 

 .E יתחכוהשכ םסרופמ שיא המעטש 'ירטקב 'למ | התוא ןיריזחמ ויה mwp vn 6'ו) תרטקה

 | 'תמשרשכ ןיד קסופה התארוה וא ,רחא 'וקמב | (' הרזוב המחה תומיב [הנשב] םימעפ תשתכמל

 p 6 ז"ער 'יסקלדניצ יטסוי 'ייע) ליעל אוה מ"ל ב'א) .הר ז פ מ 'מולכ שפעתת אלש =
 -E ,'ד זב 'ע ףוס y Geute, Plünderung) NBP2" * | ךורעה e^ ה"יחא] ,(איל (ime onn םימע .רזב

 | E reifen, X ע"למ לשבתנ was תעדל) bna 0 HY poniur eso pii הע ₪
 ES DT d dE 0 | * | "חספב קוספה אבוה ןכ יכ עד 5^2 ש"מ ןינעבו

;Blüthe treibenעילמ י"שר יפלו  M. Js 
p^ "y "5 'pb» vy bw מ' "33 im"p 

  (gross, stark werden à 8הנושארב 'פב תיעיבשב
 תורשעמ שירבו ama ךותל םנוכ ּולָחיִּב 0 ייד) 3 Dbwp ינוניבו ws "א 'פדב לבא :ט"פק "חספ
 " .EA niens hem תולה inae ו EUIS TEM לבא . . Nb רהב ארפסב
 : DW ד'באר p" אוה ןוכנ יתלבו רקפומה ןמ ג"יו

eris ;וליחבישמ  ^oבוטב ולשבתנ אלו ו ל ש ב תננ ש  
 ושריפ ןכו יח ^N "93 יב הלחב םשפנ םגו 'שלמ ינקו טייפ ביפ 2008 הונפק המ

(ein Ort viel. Bizintha bei Nehardea, s. NDשיר ם"במרה |  Gymימלשוריב  *) בר] ולחיב והמ 

Assem. 3, 1, 393 ; oder Zintha s. Petr.םגו רמיתד המכ א תייח [רמא אב 933 אייח |  E 

Patrieii Excerp. p. 135)0 יב הלחב םשפנ | והואיצוהש ימד ג"סב " vb syueוילה  inm»יורי  ES 

 יב qu ץיייעו 'ציניו יזיפ ,ריפדב ןוכנ לע «me (* .ינרזב היב תי אר ow יינפלו i55 יילוחב היכו יישרב ייגה היכו (
 י"כו) אנשיכנ ל"צו אנשיבנ וא הל אנבידכ 'יגה ב"הו ויו י'יכבו אנבירכ 'מגה 'יגכ ל"צו אנכורכ יישדחה ע"פדב לבא

Y"ע"פדב (5  .ברכ ע"ייע רקיעה אוה אנבירכ ^3 ןאכד וניבר ייפ יפלו (אנשיבכ  ^Wףרב 1^? י"כבו דיפב דוע ס"טב  E 
 1 יייעו (5 anam (por ירשו סיטב W^ ע'יפרבו Ya ייכב היכ )5 .ייל ירהנסב (* .קלחב קר pos לע ביה ייכ לבא .יד

 E ] פ"טב | ג"ונב (* .אערז רבד אדגונ ,'ה יו"כק יילהת יםיערזה יגרתו ;" qvi יעשו יגרתו ; ח"ל ח"כ יירבד יקנוא
 a" .רסח עיפרשב לבא ר"פדו דייל v4 י"כב קר 'יא pu ךה ) .הרוזב

- * 
d 

| | | 
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1 "erem \ 

 ms" - לח | | ול
NDYD2  auswühlen; prüfen (מ"למ rad 

die Auswahl, so heisst die [TY =[ 
(n Edioth befindliche Halachasammlungב"רב  

 ליאוה mm 'רכ הכלה (.ז"כ יכוב) רחשה תלפתד
pmה"כ 529« חקולהד ג"סבו ,היתווכ אתריחבב  

 םדוק אוהש רבוע (nnm ,דבע 'יא ע"פדבו ^Y י"כב
 (:דייג ישודיק cy .וזכ תורוכב) המהב (: bs איגוס ךה

"bתורחבומ היתוכלהש תוידעד תכסמ אתריחב  
 תא ובישוהש םויב תינשנו הנשמה לכמ תוצבוקמ
 תיב חתפ רמוש וקליסש שארב הירזע ןב א'ר
 דיעה דחא לכו םימכח ידימלת לכ וסנכנו שרדמה
 13 «p m' "יעו ה"יחא] * .וברמ עמשנש המ

 ,ס"לב n ,אתריחב תוידע spi ילואו םויב
 ןמו תומסרופמ תוכלה תוצבקנ וז תכסמבש
 : (תידע (yy תידיע 'שלמ הלמה 'רזגנו תורחבומה

 תוידיע 'כסמ םימעפ בורל בתכנ ר"פדב תמאבו
nח"כב ר"יש ןואגה ירבד וז 'כסמ לע  Ynט"עק  

 ברה 'כחהו ט'פ .ט"ס דצ ף'זרהמ לש מ"דו ךליאו
 ח"נק ,כ'ח ץטערגו ף'זוהמ לש ע"מב רענניד

omע"יע הריחבה תיב לעו — ] — 
davonlaufen, ent- E 2 Mo (ע'לב ^3 2 * 

  (eilenייטפוש) דעלגה רהמ רפציו 3,5)
 ואלנ םישרפמה 5537 ארוטמ רחבתיו 'גרת
 ,רחב 'גרתו רפצ ןילמ יתש אצומו תלד חותפל

  ^bלש 'גרת ק'דרו י"שר  "phםיכשי 'מולכ ארפצ
 תקתעה ןכתת אלש דבלמ כ"חמב ןוכנ יתלב רקבב

 רפצי  cunaוגם  תחת ףוליח רחבתיו הרעשהה
 אוה תועט חרבתיו  wowשרוש ךה 'גרתב וניצמ

 רפציו ר"תמעב ל"ירהמ לש תעד םגו הפינ ןינעב
 יבל לע הלע הז האר לבא ,ל"נ ןיא ףרציו תחת
 .ןבהו ,החירבו הסינ הרוה ע"לב רחב םג ףרצ םגש

 .ינועמ du hast vorgezogen. von) רחב 1( ָּתְרַחָּב

 תא mbn ףסכ םא ונדמליב (א'כ v5 בויא)
 יקליו אילפ רימש יייעו : דילק à "יטפשמ (amm ימע

 בויא ליחתה (םייונשב ר"תקיספ םשב ח"קתת זמר בויא

 ותנוכת דע אובא והאצמאו יתעדי ןתי ימ חווצ
v2 s)תדמ דגנכ €(  punהתא המ והילא ל"א  

 'אנש תוינעמ רתוי םיעגנב תרחבש התא אל הנומ
oe)לא ןפת לא רמשה (א'כ 5  pxהז לע יכ  

 ה'כו 'א רחב 'על ךייש הז ה"יחא] * .ינועמ תרחב
 qv לעיפב ה"נכו — ד'ל י"כב אוהה 'ע לש ךשמה
 דכ םשו ,התייפילקב רחכמ דכ .י'ד ז"פ תכש
 יתייה ג'לפ ר'תקיספ ,אררגב [רחכמ ל"צ] (דחכמ)

 לבא םש ייעיבשל שיר יייעו vy ח"מר בילה wb יורשעמ

cwהזה שדוחה אקספב אתליכמבו (התייה רסח  
 ביבא לחיב 'יפא לוכי Geb ואב יליכמ) םכל
 הקחה תא תומשו C יג" (mom ל'ת אבו
 ןיאו ףיסומ התא [הדעומל]הדעומל תאזה
 לשמ %ז' ןפוד (sis הדנבו ( ערוג התא
 nib ;למצו ,לחוב mie :השאב םימכח ולשמ
 [ורמא] וזבו וזב םירוענה ימי ולא לחוב ,תקונית
 תרפהכו הידי השעמבו התאיצמב יאכז היבא
 ,הב תושר היבאל ps הרגבש לכ למצ ,הירדנ
 (Q^ ,' nv ביתכדכ תקונית הדוע mb Co 'מגב
 ןגתדכ םירוענה ימי ולא לחוב ,היגפ neon הנאתה
 ר"א ח"בבר רמאו וליחבישמ םינאתה Cm) יורשעמ)
 אכהמ אמיא תיעב יאו ןהישאר וניבלישמ ןנחוי
 ד"מכ למצ ,יב הלחב םשפנ םגו םהב ישפנ רצקתו

acm "wnא'כ ) nsuתאבו האלמ   C maps 
 ליעפהב ה"נכו היחא] * .ןירדב ינמיס 'ג ולאו
 אוהש ל"צ] היהש רבד לכ ,י"ד re תבש יורי
 ערוז םושמ בייח תוריפה תא ליחבמ [ָהומסב ה"כו
 ה'כ 'כו יריפה תא ליחבהל אוהש רבד לכו . .
 D'b3 'שטרק 'פדב לבא 'מאטיז 'פדב ןוכנ לע
 המעטש bps ע"למ ינא רזוגו .ליחכהל . . ליחכמ

yo yonאוהש 'ירכזבו הדנב י"שר תעד לבא  
 ע"לש "b ז"פלו mb en ןייעו לדוג ןושל
 pb" ןיבו ןושאר eb pip pim" לדג המעטו לגב
 ירהש איה אמלעב אתכמסא קר "ירכזמ קוספ ינש
 אָלָיִחב ס"לב ןכו בעתו לעג b^ ארקמ לש לחב
 לופאלא רפסב שרופמ ןינעה הזבו .שפנ תבעת
 ימלשוריב ה תיי חש ל"נכו me דצ חאננ 'ן לש
 273 mw י"לב לחב מ"ל שרופמ ודי לע רשא
 ולשבתנ אלש 'ינאת 'מולכ den אוהו שפנ תבעת
 הניא הפיה שפנו םדא םהב ץק יכ דע ןכרצ לכ

 -- [םתוא תלכוא
 "ייעו :א" ז'ע p" םיילבב לש an םש ינונחב *

 קאבאק ר"ד ברהל ןורושי ע'מב ma ש"מ
"D nmmםג אצמת םשו .אתינקא ע"'ייעו א'סו  

 .תואחסונה יוניש

 (mit Hagelsteinen; im Midr. agadisch לַמָנחַּב

 אראו ימוחנת) דרב יהיו ונדמליב 6%
 4333 33? (כ'תת ma my יילהת ^p יייע :'ק דצ

 bp qn wa (rS יחיע (onm למנחב םתמקשו םנפג
 ומעט הנוי 'רו ק"דוו ע"באר 'ינקז 'ע תעדל ה"יחא] *

 — n^n] 'עב ומוקמ 'קיעו ישומש 'ב תואו ,דרב ןבא

 ילוכמב ייא יכו ביבא לחי ב am^ ט"פק זמר אב יקליב רפח ןכו con ע"פדבו יב ייא Ya ייכב קר "יא ןויצ ךה ('
 יוא (םשו םש יר דצו :'ג דצ) "D תאצוהב םג שיייא תאצוהב Di [ym יפרב לכא דואמ דע איה הרשי ייגו אנרוויל יפד

 .הלא pon יב mon הדגב (? .לח יכ ס"טב



 (* ןיטקלהמד 'מנב ךישחהש Cb | 'פב) Guehen | ק"ב ,רחבומה ןמ 'ג ,א "ירוכיב : לעפָהב .ולאוש =
 תש ןימצעמ ןיא 'םנב לאוש 'פב]

Coupאנשיחב ןדבא אלדא  >. ^bוניאש ןקזה  
 ןכאב ושאר הכי אמש אריתמ וינפבש המ טיבמ
 ולאכ הארנו וידיב .ש ש מ מו הב אצויכב וא
 ששממ ןקזה לשמ ןימכ והזו רבאש רבדב ששממ
 שקבמ ינא יתדבא אלש המ א"יו ,('דבא אלש המ
 אלש ליבשב ךליאו ךליא ותנעשמב ששממש
 םיצע לזונה 'פבו ,ותדיבא שקבמש םדאב לשכי

oxעבטמ לזגד  Cr* pu)יאו ישחב אלד  
 עבשי הזד 'מגב ןיזחוא םינש 'פבו ,(' ירפק יחכשמ
 תא 'כושד 'דגהבו ,םגאב אנשיחבד 6'ה טיב
 קוספב ר"ית 2'& .הירתב שחב (Cre ne יילעופה

$n)יט"ל ישארבל 'א  Q^תושעל התיבה אביו  

 הינבשוח יסקניפב שחבמל אתיבל לעו : ותכאלמ
pp "5ה"כו ה"יחא] * (.שופיח  v'25ז"פפ  

 ס"ט ר"ית לש שוחבימ ילואו תונובשח בושחל
 שיחבו קילפ sb nae ה"נכו !בושחימ תחת
 "יל .ןילבול רע ?ip" 'פדבו Co י"כבו  ינליאב
 יברע וא ם"למ הלמה cow cnm קילס  תלמ
 ל"נה תומוקמב י"שריפ ןכו wem ששממ המעטו

[wy — 
 E'55 bázu דניצ 'למ Justi 218" ושחכ — שֶחַּב

(Achsel — eig.Oberarm 529 990^ -ז"עב  
 טיקנ בז יאהר qus Coo m לע Po י"רד ג"פב
 יליצא אוה וטמוק אוה b^ ("ישחב יתותמ הנקב

Uvהנק פרג טמק 'עבו 'מגב ייל וז ארמימ ב'א)  
 פרג טמק 'עב ה"יחא] * (.ש"ייע בז לש וטמוקב
 לש וטמוקב הנק .ג"מ הדנב ומכ iD ז"עב וניבר
 תוחנומ ויה וניבר ינפלש הזמ עמשנ 'כו טיסהו בז
 px ןהמ תחא אל b^ ונינפלו תואחסונ יתש ז"עב
 לכ n" pw rys ירהש ^5 'פסות ילעב ינפל
 טמק יעב b^ ילש י"כב תמאבו .ג"מ הדנמ ושקה
 וניברל הדונו הדנ לש קר אלא ז"ע לש ןויצ
 פ"ל ושחב :now תונוש תואחסונ ונל רמשש
 הושהש ומכו P" יליצאו ןוילעה עורז המעטו

wasב'מ הדנב י"שריפ ןכ םידי יליצא םע טמק  : 
 הפסוהש רכיה ןמיס ילב) איבה ל"מרו .וטמוק 05
 'י תו תמ םש 'יאש ח"לה T5 ז'ע v ae^ ולש
 יכ 'וריב יתנייע םרטב ליג ילא יתחמשו הידי

me (!יעבו י"כ לכב  mneהיכו  ysתוכרב 'פ י"כבו תותש תוכרבב יפדבו תבש י"כב לבא ייסופדב תבשבו סרמ  

 : ג"לד Ye 'יחספ 'ורי ,רחבומה ןמ הוצמ :ח"ע =
 --[הריחבה תיב ע"ייע הריחב םשהו ,רחבומה ןמ רחבומ

vena 1פ"למ)  zertheilen, DATE Quis 

(um- aufmischen 6ץוח ןיכרבמ דציכ 'פב  

 'מגב ךישחהש n^ 'פבו] (.ח"ל («ma ןייה ןמ
 bn ע"פדב ה"יחא] * (,ו"נק תבש) [ןיטקלהמד
 שי רמאמה םוריסו 'ב שחב 'עב wr" ןויצ ךה ןאכ
 B C^ תיתשה תא ןישחוב -- [הטמל ןייעו ןאכ
 א"פ ,ותוא ןיתושו םימב תיתשה תא ןי ב רע מ
 ץמוח וב ןתונו ילכב ילק אוהש תיתשה ןתונ
 ןיא 'טגב טג חלושה 'פכו C) ברעו יתש וב ברעמו
 b^ ןיפשכב ארדיק ןשחב Cos 253( = ןידופ
 הכותל ןהידי תוסינכמ ויה תחתור הרידקה התיהשכ

 ןתוקדצ תמחמש הארנו הכותבש המ לב תוששונו |
 ימד ג'רבו ,םיפשכ nemo אלא אוה אלו אוה <

 C, ןוהמרמד אזאוגב הישחבינ 'Cb סש) וזחאש
Dmדהנס) תונוממ יניד דחאד ' C55היתביתוא  

 וינפל הבישוה e^ ה"יחא] * .הישוחיבב הימק
 הבתוא ג"ונבו יהב תרענמ התיהש דועב רשב תכיתח |

mnאוהש 3^5 אשחב  b'bאשּוחְב  (Rührholi) 
yyהבישוה רמולכ וב ןיששונו ןירענמש  n»nn 

 םעטכו a2 poumon ןירענמש ץע תחת רשב
 ^ שחב p"' רחא ןינעב b^ י"שר לבא ןושארה

soresהיבתוא סרג ד"כ זמר "ישארב 'קליו ,ךורע  
 'ולכ אשחב (הילנר wn" 'פדב) ה לג ר יתות
 תכיתחב רעינו הצרא ולגר תחת וינפל הבישוה
 ןילות רמוא א'רד 'פב הציב ןינתונד 'מגבו -- [רשב

nat)ה"יחא] * .אמותד אתפושב היל ושחבו (.מ"ק  
nי"כבו ר'פדב לבא םישדח ע"פדבו תבשב  

 יתש וניבר איבה ןכו אמותד א ר ב ב יא ךורע
 אתפוש ןינוכנ םהיתשו 'ד תפש 'עב תואחמונ
 ורעינ 'מולכ ארב ר"'אלב ומכ ןוציחה e a^ ע"ל
 י ע צ מ א ב "יפ י"שרו םוש לש הנוציק דצב ול
 רחפא) קוספב 'גרת ב"א) [ותעד ףופל יתדרי אלו

C owאמד תי ןשחבו ןסרמ ווה ןכוממ אנסרממ  
^bפ'למ הלמה ינא רזוגו ה"חא] * .(ןיברעמ  

 — [רענמו ברעמ המעמש |

 y/53 C .herumtasten ששמ 'יפ p'55 )*( שחְּב 2
darnachforschen vas — e = 

 וניברש תיתימא היאר nan ייל 33333 לבא םש תבשב תועמשמ n/5 )* .ה"צ רצ ייחספ יכלה תאיג ץייירהב היכו אתיתש .
 ייסופדו ושוריפ imb וילאש לינה תבש קפס ילב ןאכ ןייצ .תותש N^ םשו "bi 'עב ןייוצמ בטיהו ,םינויצב ועט

nu» )?ןוהמרמ יעב  n oy»ךיישו סט (*  .וניברכ 'יפ םשו םש ייטיגב יישרו ןיהמרמד אזווגב "יא 'יטיגב לבא ןורחאה  
 ,אנדיבא א ל ד י א מ א ת"הא i^ םיכסמ הזלו (* .אנריבא rei (* .יג רט yi ייאש ומכ ל"צ ןאכו םדוקה yi ליעל
 יוא 1 יחכב לבא עיפרבו ק"בב היכ (? 20 ms :דיפק דצ תבש סיד y" פ'א v33 ^am היכו אלד לע ומכ אלדא תלמו
 ר"פדב ה''כ (* .םש י"שר ב ה"כו אנשהבד לי'צו אנחכשמ ייא מ'יבב ןכו בוט רתוי 5( ישחבמה יאו : יחכשמ תחת

 .הישחב עיפרשבו ושחב ל"צו

E 
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 לודג ללכד ג'רבו ,תאטח םיתפש יוטיב ,םשא | לבא ל"גה הלמה שוריפל דעס 'וריה ןושל היהת
 יוטיב תעובשב ןידומ לכה CB תבשב ורמא

psvהכש ואלב גגשיש דע הילע ןיבייח .. ^B 
 אטבל )7 ייה «wp בותכש אוה (' יוטיב תעובש
 ונדב אטבמ 'מולכ ,ביטהלו ערהל םיתפשב
 רבד ww לכוא אלשו לכואשש ךרוצ ל אל ש

 = .ןוממ לש
das nb37 םשה ;hinschauen 2j = O32? 

(das Hin- Drauffallen 71527 ; Hinsehauen 
^p הטבהב ןאכ ההבגהב ןאכ, Cn"p) מ"בד ג'סב 

 לעופה ול ההיבגהש ןוגכ תיבה לעבל ותאיצמ
 אנדיעבד  nb nixהאנק  oורכש םא לבא

 אבי אלש ידכ האיצמב טיבמו רמשמו בשוי תויהל
 האנק אל ול ההיבגה אלש ןויכ התוא לוטיו רחא

  omןיעמוש ךרכשב תישעש המ לוט ל"א 45
 אוהו mum 'שלמ הטבח סרוגש ימ שי א'פ
 האיצמכ בושח אוהש רקפומה רבד לע ה לי פנ
 רקפהב הטבח רבסד sim הכז הב קיזחמה לכש
 !פסות y" ^ מיב) ןנתד אה יכ הל רבס הנק אל
 ול לפנו האיצמה תא האר Gres הייד .יב מיב

  moyהז הב קיזחהו רחא אבו  pmoהב הכז הב "
ximליפהש הז רטאו הילע ינילפ הנק רבסד  

 יאה יכ לכד אישק אלו האנק האיצמה לע ומצע
 ה'נכו ה"יחא] * .גילפו אוה אנת ןנבר ירמא אנווג
 ר"כיא .הטמל הלעמלמ אלא הטבה ןיא ד"מפ ר"ב

 — [קוחרמ הייארו בורקמ הטבה רכז 'פ
 ,Dornroche 097% י"למ גד ןימ ב'רו י"שריפל) טָּב

 schmutzig, unrein) 5 : שר - פ"למ ד"עפלו

 6 ובירק אמגאד ארקאל pops אנוה בר רב הבר
 הוהד ארבג אוההל היעמש אתרואב אתנחצ היל

Npרבד מ"ש] יטב רמאקד יאמ רמא ('יטב יראק  
 ןידימעמ ןיא 'פב 'כו לוכית אלו [היב תיא אמט
 ^5 ב"א) ,(.ט'ל ז"ע) mnn לש טרוקהו ךומסב

 י"שו תעד ה'כו הייחא] * (.אממ גד pe י"לב
 עיגאלאאז) ןהאזניוועל ברה 'חהו ל"מרו כ'כ לעבו
 אבומ יל השקש ונמיה החונ יתעד ps (ה'סר
 גד הרוהש ןנירמא יכ ףא אתנחצ תלמש אדה
 "מורו י"לב 808908 YXxíxwz, םשב עדונ דחוימ

 כ"ע יכ ול םילורחו םיצוק ביבס ביבס ןורחאה
wpקר אתנחצ גדו .הנס 'מולכ םּומאָּב י"לב  

 םוקמב וערי ןיאמ ל"ק my .ויחלב ול שי דחא ץוק
 T ?הז ינוי (DO Gy אמגאד ארקאב ילבב
 םיגדמ לכאמ ןימ os? yb pg יכ הז ןיא אנחצ

 םש יכ הגותל החמשה הכפהנ 'וריב יאור ירחא
 — [ש"ייע רחא ןינעמ אירטו אלקשה

7Gםדוקה ךרעמ ד'עפלו ץמר 25 'יפל) שַחְּב  
 יניד דחא b'D 'ירדהנס 'כסמ (הזל ——

 ותייא אושבד אצמוא יל ותייא C57 'ונוממ
av»תחת י"שריפ אשחב יתות יבתוא [הל ל"צ]  

 y3' הז ןינעב הרומא יתלמ רבכ ה"יחא] * (.ץמרה
 — [ומלוהל השק י"שריפו 'א שחב

umrühren, mischen 'N (שחב לעפמ וא NU 

 אשוחב ירופה םשהמ וא  (Rührholzתכסמ
"nobייחספ יברע 'פ  CH"אכמכד אדכב יזחימו  

 תוא ילואו הרדקה ףכ י"שריפ אשחב היב רדהו
n^3יג ה"כ יכ ףא ה"יחא] * (.תישרש הניא " 

 הארנכ איה תעטומ ^3 ז"כב "יחספ סופרב 'ירפסה
 י"שר ל"זו רדסה ךפיהב וסרגש ם"בשרו י"שרמ
 לגלגתמ .אכמכד אדכב רדהו .הרדקה ףכ .אשחבי

pnmלש רכ  "nmהארנ  mb35 י"שר 'יגש ^ 
 אשחבל ימדוי (.א'עק ייחספ ס'ד) ןעכפימ 'ב י"ב
 בטק לש תומד רמולכ יאכמכד אדכל היב רדהו
 חתוכ לש דכ לגלנמ ובו הרדקה ףככ יריומ
 רפיס ןכו םירהצב םהיתפ לוכאל םדא ינב בכעמו
 לע ירפס jy יד «s cow סוטארטסאליפ ונל
 לש םידשש O^ my ro דצ םידשו םיכאלמ

 לוכאלמ םיענומו םדא ינב קיזהל םכרד םירהצ
 ןיסיגמ ובש ךורא ץע ס"ל הלמה היהתו .םתדועס
 אשחבי :  ם"בשרה ib sw" שחב ע"ייע הרדקה
 ברעמ 'ולכ אוה לַעָפ "אכמכד אדכב רדהו .ארדקב
 y" סרג ןכו חתוכה דכ לגלגמו הרדקה רענמו
 ם"טב 'יא ונינפל לבא אשחבו . . אדכב ןושארה
 ,אשחב יב וניזאה 'קליבו אשחב היב . . אדכ יב
 --25 תארוהב cep קיידש ל'נ שרדה םעטו

 -- [רענמו ברעמ ע"לב הנורתפש

(Gelübde) הדב cy (ףדרג n93 אָטָּב. = 931 

das Aus- וטיב' ;unüberlegt aussprechen 

sprechen einer Sache die nicht nützt und 

 | הופכ ירסוחמ העברא 'פב תותירכב 001646 %

 לע דרויו הלוע jx ןיאיבמ ולא 6^ 'תירכ) הזש יטב גדל הז גד המוד ןיא OUmbrine א"לבו |
 שדקמ תאמוט לעו םיתפש יוטיב לעו לוק תעימש
 הרוה 'פב תוירוהבו יערוצמהו תדלויהו וישדק
 :by לוק תעימש לע ןיבייח ps C mes ןהכ
 יפבו ,וישדקו שדקמ תאמוט לעו םיתפש יוטיב
 | noe תריפכ %ו'ל 53 הרפ רכושה 'מגב דיקפמה

a — 

 ריזנ שיר יורי לבא :  א"כד x ידהנס יוריו ג"עו iy רילר it 'ועובש יוריו יליאו : זיכו יליאו :ה"כ 'ועובש יייע ('
 תחת .א"גר .יטאב 3773 )* ,וביר פיטב גיונב )* .העובש יוניכש 'שמא 'פרבכ ל'צ העובש יוטיבש



 רשוע תנ עט ב וילא אב יכדרמ ל"הזב יטובזורפב
 Smp רמאמה הז יכ רכזא רכז אררג בגאו יכו
 . ז"כבו ארמימה לעב אדסח בר ןאכ ירהש ב'ר תעד
 yr" ותלוז רחא אלו ומצעב אוה תוביתה ביכרה

 — ['ע דצ ב"ח ר"טב ז"מיר א"פ דוע

 unterirdischer 0676, 000% "bn יִטִּב = שָּב

(Ort, Gruftא"נפ 23  OU)ינש ואביו  
 ראבמ "3py אציו (ח'ס) ט'ספבו המודס םיכאלמה
 רבד לכ (mem ^ םושמ ינת :הנרח ךליו עבש

uvהמודס ;הפוסב 'ה ול ןתונ ותליחתב 5 , 
 ייט יילהת) ביתכ אהו . . הנרח ,[המירצמ] הריעש

(Goאדבז רב אבא 'ר ה לו א ש ל םיעשר ובושי  
 ומכ (' יִטיִּב מ" ,לואש לש הנותחתה יטבל 'מא
 ,(קומע םוקמ "53 p^ ב"א) ומוקמב ונשריפש יטבא
 ל"מרב ה"כו 0286 י"ל לע ןויכ ב"ר ה"יחא] *
 יפל טרפבו המושרה תינוי הלמ ל"נ רתוי לבא
 ע'ייע pou 'וריה ^3 לעו ל"נה ר'בו ven "ג
 'ע ל"ר ומוקמב ונשריפ (wi םייסש המו .טייד
 נ"פל ושוריפב כ"מ לעב ןויכ הז y לעו טבא
 ז"עלב א'ביטשא וא יטבמא 'עה 'יפי יטיבל
 הלואשל קיידו רדח אוהו Stube, stufa] ט"יאלב]
 לואשה העידיה א'הב לואשהל "תכ וליאכ
 ורבד םויס כ"חמב לבא כ'ע "הרורבהו .תדחוימה
 ביתכ אלרמ הארמ הפי לעב pmo ןכו קחוד
 אלש יל הימתו לואש לש לואשל אוהש לואשלל
 ותליחתב 'ל ביתכדמ שרדה םעט טושפב וקייד
 אלא איה וז רמול qus אל וזש הפוסב 'ה 03?

 -- [אתא השרדל יאדוו
 SR ץב "^y עַבָעַּב = ץֶּבְצָּב =
 ,hervorbrechen ץמ ב :'ב 3292.2 0. 98

3D anschwellenיטפשמ " ^Dג'לק רצ 'ט : 
 שיגרה אל (wem וכשנש ימל המוד תיבו המל
 ךכ וילע טבטבתנש דע ערי אלו וכשנ ימ רמול
 .וילע תטבטבתמ איהש דע שיגרמ וניא תיברה
 דע שיגרמ םדא ps תיברה ךכ "יא א"לפ ר"משבו
 "b nb^ ץבצבמ ומכ כ"מ "יפו vby טבטבתתש

"yתליחתב םהילע ונזמרש םיכרע  qua 
 Uy ^" (Flachs, Hanf |'12X9 = טּוּבְמַּב *

 לשו םירצנ לש לקעה :ה"מד ה"פסלק
 .ש"כשמו 'ר ץב ע"ייע ןתשפ b^ טובטב

 ידטב העברא (der, vierte, Finger) יִדָמְּב

 (,ש"ייע ירטב סרג ה"עב ארותב
 eig. Wanne ele: = e ע"לב neas =) חַטַּב

wanneartiger Anbau, Vorsprung am Ge- 
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 רובעב ,'ב T עב «n לע שרופמ ןכו םישובכ
 ונמשרש פיל wa תלמ יכ יקלח uw ףא הנעא הז

 לוק ועמשב ה"ו רב הבוו wb אממ המעטו |

 ובירקהש םישובכ םיגדש ושפנב המד יטב ארוק
 םלכאלמ ומצעב vmm םה םיאמט .בועב וינפל

 . m'של האנ דואמ  tw[היב תיא א מ ט רב ד --

 00002 וא (Yorwand. poo 'ינויה הלמה) טָּב
is תובית שלשל הקלחנ Vorberathung 
n ! :על "Dub pe תנוכל ילוא יטוב ילוב 
Schutz, "Vorsichtsmassregel der Rei chen A 

  (gegen Armeןיקתה ללה 'מגב טג חלושה 'פב
 לובזורפ ( ce(ךליאו : ויל  ownאדסח ר'א לובזורפ

o ייתכד םירישע ולא ילוב sem ילוב סורפ 
  jaתא יתרבשו יי  puo,םכזע  Nimףסוי בר

 ביתכד םיינע ולא יטוב ,הדוהיבש תואלוב ולא =
 אזעולל אבר ל"א ,ונטיבעת טבעהו (ח יויט םירבד)
 הארנ ב"א) .אתלמד אסרופ ל"א אלובסורפ יאמ
 יטבילובסּורפ איה תחא nop יטובו ילובסורפ תלמש
 ד"יבו םיצעוי ינפל "53 p (moós^ 0סטג\פט%)

yyאדסח בר רחא םיאבהו טוילב 'עו לובזורפ  
 םיארומאהש המתת לאו ,תולמ יתש qme ובשח
 לאש אבר.ירהש תוירכנ תולמ שוריפ ועדי אל
 תלמש 'רצקב ךל דיגא נ"ל רשאו ה"יחא]* .(אזעולל
 התיה םשש םילשוריד ינבר ועדי במיה "נוי
 רמאמ .ג"פ ק"ב :ט"מ 'טוס y" םהיפב may י"ל

UNS 035ועדי רשאמו ,י"ל יא ק"הל יא . .  
 "עינשל ימלשוריב אב אל ןכל הלמה תרזנו אצומ

vpטיילר דלה  ryגילה דיפ ייטיג | יורי  Cw im 

ssלובזורפ יאמ ילבבה תישוק (ריע זייד ויטלה ייפ ? 
 לב ^u) פ'ל יא ה"של יא וובדש לבבב לבא
 ןוכנב mx ילובזורפ י"ל תרזנ םימכח ועדי
 הלמה תבכרומש ww ןכלו (.ו"ט 'ליגמב התביתכ
 ארקה jb ךמס ואצמו ועגיו ל"נה תובית שלשמ
 ^D תויסרפ תובית 'ג by םהינפ noon יכ ףא
 ובדה תנקת b^ אתלמד אסרופ וא סוופ

yy»ב"ער ,ם"במרהו "יטיגל י"שר "ייעו לובזורפ  
bmאוהו  (יעיבשל  ^b oh» eתרהזא  

 «p'm2  םינואג
 םיכומנו םינטק b'53 יטובו (יניטרטסא ע"ייע)
 תנעטו הנעט תמאב המעט iv^ הלמהו ,םילדו
 תנקת לש תומצע y" תמאתנ הזה em^ הצע
 דואמ «m ךליאו Yo Ub "יעיבש y ללה

 .ו"ט 'ליגמ י"שרב ישוריפל mss יתוארב יתחמש =
 אב הזו ילובזורפב אב הז אדסח בר רמאמ 'יפש

—————————————————————————————————————————— 

 הגותחתה יטיידל ^w Y^ איפ יומבי יוריבו ,יטבמאל w^ ח"ספב לבא ישרפ שירב Y (YD ר"בב ה"כו ר"פרב הייכ )!

 הז b^ שרפמהל אבו יטבמא b^ ב"נ אציו 'קליבו ה"מרת זמר יילהת יקליו rep זמר אציו שיר pou היכו לואש לש

Cynשיייע יטבא . 

 JU פ"לב ילוב ,רבדה .תרימשו =
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 לש לג ואשעו וב ויניע ןתנ ךרבמ יכיה יזח אלד
 jb m ,לחכ 'עב אבוה אל ןכו כ'ע  תומצע
 ל"צו] (יברב) אנימ אוהה ל"א ה"כ נ'ב 02( ,יקודצ
 רמא תכרבמ יאמ תיזח אלד ןאמ m] יב רב
 ד"או היניעל הובייכו ארונד יטטוב יתאו אתלמ
 ס"ד) 'פ י"כב ה"כו ע"ש לג ואשעו היניע היב בה

ewתובכרומ 'קליה ^« וניבר "ג וז 'יג יפלו , 
 'כו היניע היב בה רמאמש הכרד הרות now לבא
 רואמ היה תשש ברש עודיש רחבומה ןמ וניא
 רופא הזו ויניע ןתנ וב רמול ךייש ךאיהו םיניע
 סגד בתכ י"עב א"שרהמו 'כו שרל געול םושמ
 .תורתסנב pon ונל ןיאו ,ויניע וחקפנו ש"רל השענ
 ,ללכ רמאמ ךה ןייצ אלש מ'קל וניבר "יגל לבא
 . סרגש י'מ י"כ "33 יתשדחש המ m" אב התעמו

 ד"או והלוכ ליד בה ד'א .אנימ אוהה : ל"הזב
mבה תשש  m3אתלימ  ponארונד אתיטוב  

 ואשעו היניע היב בה ש"ר cUm היניעל והניבכנו
 a' בתכ m לעו ס"דב ייגוס תעצה יפל כ'ע 'וכ

imbוהלוכ לידבה 'ת תואב ץטיוואניבאר  
 ארתיפ m5 ^w ד'פל לבא כ"ע ארתיפ היל "ל
 הלולצה ותעדמ ןכ man םכוחמ םכח בתוכ הזיאש
 ל"ו רפסה ךותמ לידבהלו ריפהל שי cw לכש
 ד"א סורגנ אלו והנילחכ יהורבח ד"א סורגנ אלש
 : ונושל תוחצב בתכש המ הזו 'כו ויניע ןתנ ש'ר
 קפנו אתלמ היב בה תשש בר ד"או.והלוכ לידבה
 אלא ןניסרג אלו לידבהל שי ד"א לכ רמולכ 'כו

mוניבר 'יג שממ הזו 'כו אתלימ היב בה תשש  
 אתלימ סרנ אתלמ היב בה תחת תאש רתיב ךא
 הדגהבו [םיתעבש תקקוזמ וניבר 'ריג כ'או 58
 יטטוב ירת ותא Corb 575( ןילעופה תא רכושהד
 ינש b" הוימסו היניעב ארבג אוההל הויחמ ארונד
 מ"ב י'שרב «Y ה"יחא] * ,שא לש תוצוצינ
 ,étincelles צ"לב ש"יוליכנטשיא תוצוצינ : יטיטוב

Funkenמ"ב "ייעו  .r'bוכרבב לבא .קיפמ ה"ד ' 
 תא שריפש תעב יכ ןעי סופדה 'יגכ י"שר סרג

 'גרת ב'א) .[ךורעה רפס תא האר אל my 'וכרב 'כסמ
 אוה םיטב (א'כ היל בויא) םיקחשב wm ריהב

 'יברע הלמ web טיטב היהתו ה"יחא] * .(איקחשב |
 שוריפ יתחכוה רבכ 558 vnm ריאמ 'ולכ 2-2

 - [ש"ייע רהב 'עב בוט רתוי

/" B3 ע'ייע 4-16 י"למ Grube, Hohl) טמָּב 
jp» mm 0206 = 0% י"למ וא 

 י'ב) חנ תודלות הלא תשרפ ;ape = תעלבומ |

nba | "Sטטָּב -  

 (üude,ןאמ 'רוקיפא ארבג אוהה ל"א ל"הזב םש ייאש | רסנב האמוטה תא איבמ וניא חטבה  
 חטבא יומאד תיא ,(:'מ) תוליהאב ב"פ
 טימ תחימ ןימכ יטבא C"D א תפספותבו
 ןותג זיזו ןולחל ךמפ אוהש ןינבב
 3m םינפכמ רואמ לש ןולח (' הטבה א"ס וילע
 לש יטבא ומכ ןינב יטבא b" רצ ץוחמו
 .תימואב אימד אנווא אוהש ץחומ
 WM קר ט'דסל ר"כ דצ ג"הר ירבד הלא ה"יחא] *
 ,וניבר 'יגכ יטבא תלמ םילשהל ךירצ אתפסותבו
 ושוריפו א"ס Db יטבמא וניבוב סרונ ש"רו
 ןכו וינפל דוע חנומ היה אל ילוא ריכזמ ונניא
 y" חנומ רבכ ט"יות לעב ינפל לבא rmm "יל

^bתולהאל  cwןאייב ז"עלבו. [חטבה ה"ד  C 
 הלמה ינא רזוגו ה"יחא] * en םש םיסנכנש
 .םגו ym לש יטבא המעטו יתמשרש ע'למ
 jp אצוי ןיגב אוה חטבאו ןכ שרפל שי יטנא
 b^ לבא מ"הפ ם"במרב ה"כו) ןולחה ינפל לתוכה
 ילכ תומדל יושעו (ש"ייע sm קוחד הלמה

 — b'an] ץחרמ

noa *מ"למ)  (sicher sein, vertrauen7122  

5Mוכרב ' SDיג"ע ג"נד ד"פס 'יזנ 'ורי  
 .מ"מ 'יחספ :ג"מ 'בוריע .ז"נ :'ד 'וכרב חַמ בּומ

:msgcon8נ'ם 535 + vijיח" + יימ'ג .+מ"כ  

 'וכרב הָחָ ְבַה םשהו .ז"טפס vp .א"יק 'בותכ
,inba rm yn vbוחנמ ,ט"לק תבש ' :B'5 

 מ"למ א"לפ ר'קיו :נ"יד ב'לה ט'פ תוכרב 'ורי
 .'ד .'ט 'להק is b 'יעשי

yy (E. N) roa *חיטב ןב . 

 sea ס'לב )291,22!  פ'לב אטטוב = טספ
 Feuerfunke)ייעו ' "pהלמ  

 ששי leuchten €? "ברע

 T3) 5272( ז"ע ונממ הרקענש םוקמ 'מגב האורה 'פב
 C ימטוב וקפנו תשש בר רמא אתלימ ירמאד תיא
 יפדב "יא ונינפל ה"יחא] * .היניעל והניבכו ארונד
 אק היל תיזח אלד ןאמל יקודצ אוהה ל"א ל"הזב
 והורבח ד"א יקודצ אוההד הילע יוה יאמו תכרבמ
 וב ויניע ןתנ תשש בר ר'או היניעל והנילחכ
 תועט ינושמק האלמ וז "גו .תומצע לש לג השענו
 ואב ןוילגמו םיהיגמ םירפוס ידי הב ולח ס'לנו
 אוההד הילע יוה יאמוי תוביתה coca םינפל

(das Leuchtende 

 | b^ תמאבו "היניעל והנילחכ יהורבח ד"א יקודצ

 | ןכו ג'סק 'וכרב ס'ד "יע) 'פ י"כבו G9 נ"בב
 ט"יר זמר ^U 'א "כלמ 'קליבו ןושארה י'עב "יל

 ייג «p הז pa לדבה ןיא כיאו חטבה wo ^w עיפרב לבא ,אטבה ףוסב ףילאב קר ג'הרל ט"דס ca ה"כו לי'צכ ('

Badewanne, ital. bagno *ןוכנ לע ה"כ  visייכשבו ב"ה  "wemו'ילוס  y/"v5 )* ,הנושארה .יטבמא 'yאנייב  

m5 )ע"פדשבו ריפרב  "Wwיטיטוב . 



 (sbp3 p'53 553 ראותהו .תלטובמ וז הנתמ .ב'ל
Giehtigךליאו | .ב"ל "טיג  wp besז"ט ז"ע : 

 ,'ד תובא ,םילטב םירבר :םירבדה לכ Cp ר"להק
 ילּוטיּב .הָליִטְב הָלָטְּב םשהו ni םילטב ^

Uy sbwysהלטבל רבדה אצי אל :ג'ס 'וכרב , 
 :ט"נ 'בותכ ,הלטבל ובל הנפמה 'ד 53 תובא
 ,(םומעיש ע"ייע) 'כו המיז ovo mese הלטבה

bbw םש ריכזהל אלש p ove וכרב' av 
 יהלטב לש םירבד : א"לד ז"'פ 'בותכ 'ורי ,הלטבל

v'3ג"נד ד"פ ריזנ 'ורי .הלטב לש רבד א"צפ  : 
 רגא .ה"ק 'בותכ ,'כו ןיאב ןה הלטבה לע אל
 v^ (ותכאלממ לטב היהיש רכש 'ולכ) אליטב
 b'3: תבש .אליטב רכש ג'ע ח"לד ד"פ 'ירדנ
 ,תורשעמו תומורת לוטיב . . הרות לוטיב ןועב

xnלוטיב ליבשב אלא ןירצענ םימשגה ןיא :'ז  
 אלא 'כו םימשגה ,ןיא םשו . . 'ורשעמו תומורת
 הלוטיבש םימעפ : ט"צ 'וחנמ ,הרות לוטיב ליבשב
 ma לוטיב 'א ,ו"ט תבש pb והז הרות לש
 האיפ 'ורי ,תושר לוטיב + ו"ס 'בוריע .שרדמה
 ,ו"מד TB 'יטיג 'ורי \ ,םיינע לוטיב +ח"יד ד"פ
 ול שי : ג"מד ג'פ ז"ע 'ורי ,היברו הירפ לוטיב
 שרשו s אמלעב אלוטיבב + ג'נ ז"ע ,לוטיב

 -- [אוה מ"ל לטב

DO3אָמְמּוּב —  Terebinthe)אתמטב ,אמטב ס"לב , 
 «Ad ןואנ yp"" 'ר לצאו danny ןושלב

 םינומלא C22 n ותוא ןיריכמ ןניא םא 'פד ג'רב
pensהיעשי) ןולאכו הלאכ  ^ G^אמטובכ 'גרת  

 פיטב ע'פרבו ,יד /היל (vw הלאה תחת ,טולככו
 ר"ית אוהו ה"יחא] * .אמטוב [mnn] 'גרת (ןולאה

^v mu»ןיזול | .ז"כד א"פ "יאלכ  jn pensum 
 ;יל ,יא ייעשי ;יט .חיי ביש ; יב ^a אימש) הלא 'גרת

C^ 5 yemםינקז 'ע תקתעהב ה'כו אמטוב  
 jon ,'א סוריוזית סואיניזיג (y 'טישפבו
 לבא ("מ דצ לוסאלא באתכ) הנוי 'ו תעד
 lo. mb "y הלא 'יפ 'ה ,'ז 'יעיבשל ם"במרה
 :ימטוב b^ י"שרו אוה ןוכנ יתלבו ב"ערב ה"כו

 — Ulmen ^5 ulmi] ר"לב ימלוא

 Haselnuss X23 תעד יפל) אָנֶמּוּב = ןטְּב
 -Pistacien םינטב מ"למ דיחיה אוה ד"עפלו < =
 יבלול (הימ (rb לודג ללכ 'פ תיעיבשב (ם%

ma (!ע"ל אוהו ו"ו ייכב  vos Mש"ע תנג יעב לבא אדנוג בוט רתוי ייא ונינפלו אבצ =- ?[90%0%ו  nwייג ביג  

 !יטיג  .תלָמּובְמ יתושר : ט"ס 'וריע + לַעּופ .היל | (' היתינוג mep ןמ אניוה ןיקירע sim ר'א (אילפ |

n 
Des 

 העשב mm ןוהידיב wm הירבטד (' אטיטב אדהב |
 ןיקיהבמש העשבו ,םוי אוהש םיעדוי ונייה ןיהכש —

uemהליל אוהש ןיעדיי , ^bהרע ט הטיטב , 
 ןגיוה דכ w^ 4727 'יחספ א"פר 'וריבו ה"יחא] * |

 ןיקילדמ ויה אבר ארדסד אתיטוב ןיליאב ןיקרע
 יטבו קומע םוקמ י"לב e^ ב"א) [תורנה ונילע |

 — (אוה דחא אטיטבו

 müssig ירוסו ינורמוש 'שלב ןכ ומכו מ"לב) 563
joa ראותהו ;sein, feiern von d. Arbeit 

 ע"לב  Jisאנלטַּב ס"לב  COlüssiggüngerק"פב

  nounsהנשמב  C7איה וז יא  wyלכ הלודנ
Cx» p) הבורמד ג'סבו ,ןינלטב הרשע הב שיש 

 ^ 435 םיקוספ ^ יהבג 'ג ןקיתו אוה אתאו
 הרשעו] 61" 'רדהנפר ק"פד ג"סבו ,םינלטב
 ןיבשוי םדא ינב הרשע b^ [כ'היב לש ןינלטב
 יכרצב ןיקסועו ןתכאלממ ןילטבו 'סנכה תיבב
 ^ 6 עיד וילה wb) [nbus] ימלשורי C רוביצ
 . "א vil" ה"יחא] * .ןתכאלממ תסנכב ןינלטב

 : א"כ 'דהנפ ה"נכו ma םתכאלממ םיליטב =
 םינלטב ג"ע כ'ד ב"פ 'דהנס v̂ = .ןינלטבה םיסופ

a"חספ :ז" ^333 ץובקה " :N'המכ .ה'ג  
 ל'זרדב םימעפ .הברה לעפהו .אקושב אכיא 2593

pג'ק 'בותכ : לקב : wwwר תמש םויה ' nbb3 
 ךל שי הרותה ןמ תלטב םא ^j ,'ד תובא ,השודק
 הלטב 27 לטב ז'ט n/ םש .ךרגנכ הברה םילטב
 תליגמ הלטב ד'ע "y א'פ 'ליגמ 'ורי ,הבהא
 היב תלתו ןירשעב א"יפ תינעת 'ליגמ ,תינעת
 ןאמל :ו'פ 'וריע ,'כו אתדיבע תליטב (טבשב ל"ר)
 ינבל ליטביל . . תימינפ ינבל ליטביל ליטבינ
 ןידיתע y ע"ד א"פ 'ליגמ 'ורי + לעפנ .,'כו הנוציח
 n' Tb "wi ,לָטָּביִל ןידיתע ןיא . . לָטָּביִל

 אלהו (השא אשילמ vb mm ow" רמולכ) לָמָּבי
 p תבש : לעיפ .ב"רופל אלא םלועה ארבנ אל
 'ד י'ב תובא .הָלֶטַבְמ אוה הריזג רזוג ה"בקה "פא
 'ט ,'ד ,'כו Desv ידכ ונוצר ינפמ ךנוצר 593
 ,ינועמ הלטבל הפוס רשועמ הרותה תא לטבמה לכ

 וריבח ben ולש א"ע beso ירכנ :ב'נ .ב'מ ז'ע |
 : ה"ם "יבוריע ,ירכנ לש א"ע לטבמ וניא לארשיו
 : ביל w3 ,לטבמ ילוטיב anb ow ,תושר לטיב

owהילטב  :vb owןנילטבמ . . הינילטכא  

jw p'35 יישריפ ןכו (* .הטיטוב ייא ונינפלו תנג 'עב ה"כו אסיטב ר"פדבו י"כב (? an "i ייגכ אתינוג 57 wm 

 יליגמל  pom.שיייע הז לע *( « v33 nóעיפדב לבא דילו ו"ו  Deaםינומלא תחת םימעפ יתשב יב י"כב ןכו םיגומלא

 יטולבב םינומלא ךפיהב ג'ונבו (: ויכ דצ היר סיד יייע) םימוגלא  nnmיטולב םינולא טלב 'עב וניבר סרג הז

pumומע . 



Waשא ו  

  nono meuהיל איושמו ('ותערצ היל אחיפנ =
 יתיאר יתאצמ ןכו ו"ו י"כב ה"כ ה"יחא]* .ךר

 םואיזומ שיטירב לש "כ sw ךורע י"כב
 זיראפב י"כ רצוא לש י"כ ינשב לבא ,ןאדנאלב
 qu וניבר «qm .ךכ 03 "א ע"פדב ןכו
 'b םש "יאש א"עס ד"צ "חבז לע ןניפרגדכ
 היל אלחלחמ wm אק היפוגמד ןויכ תערצי
 ריאה ןכ צ"ת זמר וצ 'קליב ה'כו m" היל איושמ
 ane לעב ללירב י"רהמ לודגה רואמה ברה יניע
 וניבר ינפל קפס ילבו אוה ןוכנו בוטו הנשמה אובמ
 היל אלחלחמ nnm "יחכזב תחנומ nmn תרחא ^3
 ינשבו ןודנול ךורע י"כבו היל החי פ ג סרוג היה
 דגבה pi וניאש b^ היל .החיפמ w^ זיראפ י'כ
 ש"ייע 3^ לח 'עב לחלח וניבר b^ ןכו ופוגב קודיהב
 vy 'קיוב שרופמ תערצש רחאמו sb יילכמ ןויצ
 םגש 'יחבזמ היאר וניבר איבמ החיפנ o^ אנטוב

ovתערצש עמשמ  neדגבה /: jamשי ןכו  
 — [ש"ייע ז"כ 'ה 'בדמבל 'א rv" 'גרתמ mss איבהל

 schwanger, trüchtig sein) רבעתנ j23 ס"למ) ]23

 יתבר ל"צו] (תונידמב יתרש) הכיא תלינמב
 הנטבב םינב ינש 'מולכ ןירת הנטב sm [םיוגב
 "אתיעוברמ תימח ל"א עדי תא ןיהנמ ןירת אנטב (ד]
 'ב התשע עקרקב התצברש םוקמ ןיתרת אעראב
 הירט שרד ח'צפ ר"בב ןכו ה"יחא] * ,םש ןימושר
 הירמ wb רמאו שלש coa י"לב eve) ייטפוש)
 םע b^ ןירת  הנטב bs ןובא 'ר yov אתלת רב
 דחא היה הז wem הנטבב םימואת אוהה רומחה
 'טסקוב 'כחהו ק"דר 'יפל .םש ת'פי b^ 'ייע םהמ

Clo mWתננוממ הרש 'שלמ רזוגו תישומש  
 וילע בתכו טיט 'גרת pe 'שלמ ורתופ ןמגרותמהו
 pap ס"לב הלמה תמאבו "תער ןיבי אליי כ'כ לעב
 אתינמב יכ אתמכוא אתגז :ו"פ מ"ב :ראותהו ןוירה

v»ס'לב  &mesיאתגז ע"ייעו תדלל הרה ^55  
cpmפ"לב 151 אתנטיבר יחרי :יתבר 'פ ר'כיא  

 ילב ע"פדב הלא םיכרע תשלשש ערו .-- אתונטב
 - [ואבוה דחא 'ע גוס תחת ןוכנ

 הנטב = ^« פ'למ bw ףוע po יִנְמְּב
OW achtelןיירש ינטכו ינקל רמימא רמא  

 (.גיס ילו ףועה ינמיסד 'טגב תופרט ולא 'פב
 mw קפס ילב ה"יחא]* 4n mew לש תומש

 הנשמבו by) אמטוב וניבר 'ינ יג הלא יעב לבא ו"ט רצ םש סיד יייע

YI. Cיה אש בר יפיע 47 2  HUN0  

ws — gg במ 

 | (nto םידקשו םינטב ומכ "5 )* אנטובהו הלאה

 יש לבו :אָנאָליִבַא אוהו ('יִליַצּונז"עלבו Ge יגימ
 זיראפ י"כב קר ה'כ ה"יחא] * .זולג לאעמשי
 ,'ב קדנופ 'עב תצקב («m .םירבדה םינוכנו
 יד ם"רחמ איבה ןכו avellana. ט"יאלב אנאליבא
 זולגו ישנאילוא ךורעה 'יפי ןטב p ךירעמב 'זנול
 םיזוגא b nux avellama^ )255 ע'ל wes אוה
 קדנופ mm O99 3229 ע"לב הנוכמ nx םינטק
 ןמ Tm sob הלמה תמאב לבא ע"ייע ל"זרדב
 ןכו ןעיצאטסיפ םיארקנה םיזונא םש אוה םינטב
 תיסרפ הקתעהו י"שר ינורמוש 'גרת מ"ל ושריפ
 B^ ןכו (ךליאו sus x הז לע ונופס "יע)
 5 = קאתספ :ע'לב sow .ב"ערו  ם"במרה
 םינקז 'ע jm ג'סר ,'א ר"ת ,'קנוא 'גרת לבא
 תעדו ,אמטוב תלמ םע םינטב וושה 'טישפו

 — [תרקיע הנושאר

1 Brustkasten, Cither, die man an den (23 

(Leib j23 drückt: 2 Bauchgurt ar. o 

 Q'n3 ^33 ל"צו ןינוטבה 133 ע"פדב ה"כ םינטבה)
 ילכ yp] ילכ] פ"סב סוריאהו ןומטקינהו ןוניטבה
 לודג רונכ ןימכ יפי  (ו'ס ויט) םילכב ו"טפ רוע
 שיש וב ןירמזמ ךכו ןטבה ינפל 6 ןתינ אוהש
 ןתונ [win ןטבה ינפל ןתונ וניאו דיב ספתנש רונכ
 רוע לש רוזא pos [ms שוריפ qnin ינפל
 ינפל [הכאלמ ילעבו] תונמוא ילעב ןינתונש
 ה"יחא] * ."ןהירגב וכלכלתי sow ידכ ןהינטב
 'יפ "יעו א" רצ ü'"Db ^p3 im ירבד הלא

vnונמלשה ןכו  quonפו  .ג'הר ירבד יפל " 
 כ'ג ןמסנ םשו ב'ערו ם'במרה 'יפב כ'ג w^ ןושאר

wsםשה  ysא'רתיקלא  GUIייעו <! ' 
 y'b שממ הלמה wen ייפלו " .ז sn ,'ג לאינד

 -- [המושרה

Bauchgeschwulst, ob yon) NjO1S = i03 

mnn תאז ר"קיוב (GBauchanschwellung 

nmn(ת"יפ) .ךארוב תא רוכזו פ"סב ערוצמה  

 (*בר דע 'כו תערצו הביזב לארשי ובייחתנ ןכיהמ

 2753 ד"הה םיננואתממ רמא [ןומיס רב הדוהי]

 םכפאמ אצי ושא דע םימי vmm דע (כ יא"

mmר [ארזל והמ] ארזל םכל ' mosאנריזל רמא  
 )* תערצד ידייא ןניסרגדכ החי פ ג 'יפ ("אנטובלו

m5 )'ורוב 273 ' "yxימ י"כבו חימ זיפ  
 יעב ריפרב היכו ילקונ קיהעו m v5 va י"כבו ,עיפדב m3 (* .היפ ייעיבש אתפסותב («nó הנטבה an^ תוינשמבש
 ךירצו ^Y ייכב m3 (+ .ןתונ m 5 ל"צ (5 ,Haselnuss. 000118, 00010018 ₪ יאלבו םינוכנ םהינשו 'ב קדנופ

 יפדבו p v33 m/3" )* .ארזל :אנריזל תחת תועטב זיפ ר"דמבו אנטובל בטיה יג רז 'עב לבא אנטוב ע'פרב (* .םילשהל
n'» TONחיייפ ר"קיול ראות הפי ייפבו (? .תערער ס"טב ע"פרב לבא ראות הפי לעב ברה יגפל  "imnותערצל יורעה םשב , 



vna - 3 
grad- 6000 "br (שבתשנ puma 

  Owinkligוז :אשת יכ 'פ ר'תקיספ

 הכור א הרוש ןינוגרטוב ןיבשוי ויה אלש ןירדהנס
 הרוש Up mus תשרופמ הרזה הלמה 'כו אלא
 ע"ייע הרשי תיומכ הלמה םעט י"לבו הכווא

 .ןוליגנורטסא

vm ע"לב ,an- umstossen שטכ p'bp) vo3 

p'b3 השטיב Gewalt anrennen 

 der Tritt, das Stampfen, eine Art אתשמטיב

CWelkenג"רב אגרשל אשטב אבּול ארמה אתא  
 וניתואחפונב ה"יחא] * 6ז"טק תבש) שדקהיבתכ לכד
 לע yi" ש"ייע םדוקה רמאממ אבו אבול תלמ 'יל
 .שענסנאיגילעו רפסבו ,סוקידיטנא 'עב םינויצ
 ךליאו ד'פ רצ ןאמעדיג השמ םכחה 'רהל ןעידוטש
 ל"צכ ןשונ ןשי an" רקיעש mmu תויארב חכומ
 der 860008₪ &'b3) א גר ש ל «nb רומח

(hat das 11008  ausgelóschtלאילמג 'ר זמורו  
 b") ,יה והיתתמ) השדח תירב לע ולכש םצועב
 תורנה תולעהל םדא ינב ךרד ןיאי םש בותכש
 לע DN יכ (0x9 «6v uódioy) רמח תחת ןמישהב

"menוזה הרעשההו !רומחל רמחה ךפהנ ס"טבו  
 הארמ םש תבשב תמאב יכ הרמאש ימל היואר
 תדב ןימאמ אוהש) אפסוליפ אוהה ויתועבצאב
 תחפימל אל אנא ורמאב ושי רמאמ לע (השדח
 כ'ג רמאמה הזו 'כו יתיתא השמד אתיירוא ןמ
 ליסכל הנע mm אינימ ג'רו ז"י 'ה והיתתמב אצמנ
 תנש) ןיטקלהמד 'מגב ךישחהש B" 'פבו -- [ותלואכ

Gpהילבגל היחכשא אייח רב ה"רד הירב יול  
 .היב שטב הירותל יפסו ליבג .mm ('האישנ יבד

isהיתחכשא אירורב 635 יוריע ןירבעמ דציכד  
 השטב השיחלב סירג wp הוהד אדימלת אוההל

6 

miרידל ןאצ םנוכהד ג"סבו  Ce puאוהה  

 םיצע לזוגה 'פבו .הירבחד "אתפסכב שטבד ארבג
 ימנב לבקמה 'פבו (ט"צ סש) םינמואל inum 'מגב
 ןניקסע n יכה +.ב"יק 2« ינונח לצא (*והחמה
 (*אתעמב אשטיב אשטיב ('הישטבל הירגאד

"bה"יחא]* .לגרב הסיפר איהש השטיעב  
 y ^vy3" י"שריפ ןכו ס"לב הלמה תארוה ךכו
 ריילופ זעול םשו לגרה תכירד y" ק"בבו הטיעב

walken, fouler,שא"ראלפ מ"בבו  das Walken, 
foulage,ןושל ןמ ושרפל הצור ר"תמעב ל"ירהמו +  

 אלו כ'כ לעב ומידקה 3333 908000 ^3«
 -- [יל אריהנ

 יעב היכו ר'יפדבו "523 «n )? .הישנ 317323!

m לבבב יח רמי מ א ארמימ לעבש gi ןה cR 
BU אוה ינקל ןכו יתמשרש פ"ל es 

 v לכאמל בוט ורשכ רשא םימ ףוע םש
 < p'b אוהש הארנ Ge ילו יאנקש ןכו דואמ |

  cv([דחא ףוע -

"bm (OU פ"למ pündel, Gebundà) *אָנּוטּב 
 ןגישייח ינוטב דיבעד אנתיכ :א'ג

 פ"לב יכ אוה הפיו בוטו תוליבח תוליבח י"שריפו
 תוליבח םה ןאתשב יכ 45 התאווה  mm'ש

 .העלבנ
 -Ort, Bata ןשיב ע"ייע אינטאב ס"לב) הָנָמּוב*

daא"פ ז"ע 'ורי  Uy wbלש הדירי  
 .ןשיב ע"ייע pes לש Tv resp ר"בבו הנטוב

 der 4. Finger (Ringfinger) ^2« ע"למ) אָרַטָּב
 'פב ןילוחב Fingerring) ל ע"למ וא

 ו" הילגר וכתחנש neni 'מגב השקמה המהב
 ('ארחט י ב ארטב ח"ר 'יפ ארותב ירשב 'ד ייבא רמא

  הלבק my" .רמאו 6" יו איש בהזה ירוחמ 'שלמ
vvה"יחא|* .תועבצא 'ד ארטב יתוברמ  

 "ייעו ו"מ D^ רוט ר"י ע"שב אבוה ןכו אדטב ג"ונב
Ys obא"בשרה 'שתב ה"כו  ^pםשב ריכזהש ו"ל  

 יוארו םינואגה nbzp תועבצא 'ד אדטבש ח"ר
 bw" 'פסות ילעבו pn תעד ה"כו moy ךומסל
 רוטל י"ב y" הטיחש 'להמ ves ם"במרהו .ד"מ

b ^bעבצא אדטב "יפש י"שר תטיש דגנכ הזו  
 םה ותעייסו ח"ר תעדל ארותב ירטב 'ד הז יפלו

Yיד י"שרלו ש"המ ה"פב ם"במרב ה"כו תועבצא  
 י"ב y bus" הימעטו היתטישל ns לכו תועבצא
 שרשמ) רסנב ע"למ הרזגנ הלמהו .ו"נ p^ .רוטל
 וא םתוח לש עבצא אוהש תיעיבר עבצא b^ (רסב
 עבצא לש nyzb :ומב ע'ל שממ אוהש ל"
 יד .בחור ורועיש 62^« ארטב אלמכ ךכיפל
 עבצא לש תעבט דע עיגהש בחור 'מולכ תועבצא
 די תזיחא b^ הסיפת והזו תיעיבר עבצא דע 54
 תסיפת ,ד"מ םש p^ ןכו םש 'ילוחב י"שריפש ומכ
 ל"נ התעמו 'כו עבראו תועבצא שלשכ . , די
 Acc ybi 'יגה רקיע אדשב ילואש
 bn ann ^») ym» iom" .די nens ומעט

Ub122 ושריפ 00 היד  sילוא תועבצא 'ב  
 עבצא ומעטש 22« ע"למ הלמה רוזגל ורבס
 'יפב םג בותכ יתאצמ ש"ירב ארטב 'יגו — .תינש

sumףד 'קילייגנא י"כ ץבוקב :'נ ןילוחל י"כ  
 - [ט'ש

ma )'ייכב  m» (* vm wvפייאו ימ י"כב  "yאי'צק דצ תבש סייד  : 

 הירגא אקר ג"ונב לבא vae היכו )5 ,והחינה ס"טב עיפרב a י"כב היכ (* ,אתפתכד ס'יטב יישדח פיירב לבא 'ד ףסכ
 .אשטב מ"בב לבא ,ק'בב ה"כ )9 .ישוטבל הינמ

6% 
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N"2—NDOS — ומ 
 Haus) תעלבומ 'תו תיב ומכ םילב) '32* | וא Cx ע'למ רצקתנ (Kapperblüthe אתיטב
 םכח לשו שרדמ תיב 'מולכ תיב ונורתפ niedriger Strauch und dessen 4« פ"למ 2%

 (יאני 'ר תיב 'וריבו) ילבבב יאני 'ר יב ומכ ינולפ | ןייה je ץוח 'טגב ןיכרבמ דציכ 'פב
am)6ו'ל  maלאעמשי 'ר יבד אנת ןכו | אצינ ל הולקשו . . . אדבוע  "pהז לע  "misמ ': 

 יב ע"לב ןכו :ס"לב *3 ומכ תעלבומ 'ת תואו | 'מגב 'ופרט ולא 'פבו ('אתיטוב m" אחרפ ד
nnnsתנשועמה םד  C5 5n)ר"א  Gp?ייברב 'ע דוע יייעו תיב לש ןושארו שאר ונורתפ | יאה . 

 .הטמל ע"ייע *3 py תובכרומ הברה תולמו בשו ןיזוגמא ' יעבראו ןיעיב ^y ליכאד ןאמ
 תפוקתב אשבודד אתעיבר יתשו אחרפד אתיטוב

ronהיבילד אי לת רקעתמ אנקיר אבילא ') 
 י"שרב ה"כו ה"יחא] * .תונויבא איה אתיטוב ייפ
 לש יניער ג אתיטוב b^ םש 'ילוחב לבא ,'וכרב
 ומצע ןליאה ה"עב וניבר תטיש יפלש yv ,ףלצ
 תונויבאו .אחרפו הפצנ ארקנ 22 אוהו ףלצ ארקנ
 אוה דחא אתיטובו תונויבאו הזה ןליאה לש ירפ ןה
 לש ץנ ארקנ םגו תונויבא רמוש אוה םירפקו
 HEU oss. pir י'שרו יבבישד ימ | יא אחרפ יהפצנ ,תונויבא םיכרע "ייע :תונויבא
 .רכזנה 'עב כ"ג ואצמנ י"שר לש וישוריפ ינשו (n»n ילב) ש"רב שרופמ ןכו 'ב רמת ,'ב ףלצ

 ה"כו אתלח יב p תבש :אתרח יב :ח"יק 'ומבי ד פס 'ורשעמ v3" ה"נכו ,תורשעמד ד"פס (רוקמ 2 n" DL ארל מ 0
susסרפק אדה ןישבכ ןוניה דכ ג'ע  pr"מ י"כב לבא פ'א י"כב | | ' maןיב י"שריפו אתלח  

 י"שריפ ןכו 68/5 תבשב g^ ןושלה mo תולוחה | '" הרואכלו mit ל'צו אתיטיב ןיליא ןימירמ
 SNB) יב יאק N'B: קיב .,ו'כ מ'כב אתלח יב יפ . < DU בתכש הפצנ 'עב וניברל עייסמד אנת

 יב 'עב ועבר "יג mb ups אתרזג יב n תבש | C7 המ חז ל'נו 'כו ץמוחה cy ולכאיו ארפק
 וו .UU יב ses yp arp) אתרז | 2 ע'לב את'טוב תלמו .סרפק אדה ןישבכ יוריב

 ,יָניַב יא ^ תבשו :'לו .'ח 'וכרב my ר'פסב .ם'במרל מ'הפ יייעו ףלצ לש yam ירפ
 Y | חרפה אוהש ונממ שי .. ףלצ בתכש תורשעמד

 .Gn, mit, zu ירבעב ב = <? ע"לב ומכ הלמ) "3^ —o^ [ה"שיע 'כו ירפ ונממ שיו

^K מ למ 'עבו ארונר יללימ יב ,ט'ק' ne 
 .'מ י"כב ה'כו יללמב  :N^p "nobיכ  . > R12יב

 ,יניצוב יב . , יראק יב ,"י 'טוס ,אשחב ע"ייע אשחב
 רק יעב ה'כו יניצובב . . ירקב "יא .ב"י ילינמבו ^

 " vyןכו .יִרְבַק יִּב  mwצ"לב ומכ יב  chezפחי
 תוכיישה " Dיב . . האמרא יִב יע"ייע רמ יִב

 יב ,ירת יב ,אתלמרא ,'ג םרא ע"ייע אתלמרא
 תומש םע רבוחמ 'ימעפ הכרהו םכרע 'ייע אתלת
 יב ,טפל יב .יאזוח יב ,רישררא יב 5 תומוקמה

 :םכרע y"' 'מודכו יסכמ

 יב :ד"מ 'וכרב ,Gwischen | 6120. ןיִּב ₪ יִּב 3 *

 ה"כו ישמש יב :ג'מ םש 4753 ע"ייע ,יליג
 ?CY T םש (^D ;ן"פ תבשל י"שרו פ"או 'מ י"כב
 .ג"ק 'בותכ .תושמשה ןיב 'יפ ישמש יניב ג"ונבו
 םש תבשלו םש י"שריפ ny תבש ברע ,ישמש יב
 הזמ עמשנ םש י"שר כ"שמו .ה"כ 'ינעת דוע "יעו
 לש ושוריפ רחא 'בותכו תבש תותכסמ ושוריפ בתכש
 י"כו יבביש יב :מ'ק תבש :'ק 'וחנמ 'ייעו -- תינעת

 ja ונורתפ (תעלבומ '] תואו 80ומ) ןָּב = 3. 1*
 'ר יב לאעמשי 'ר 5/5 'וריב 'ימעפ הברהו

 יג"ע ז"ד ד"פ 'וכרב 'ורי sDy 'ר יב רזעלא יר ,יסוי
ND mom uvו"כד ב"פ 'בותכ 'ורי :ב"ד  "ys 

 רזעלא ^ :ט"יד ג'פ 'טוס 'ורי ש"ר יב רזעלא יר
 'ורי .ב"עס ט"ד ה"פ 'וכרב 'ורי יאני 'ר יב (רזעל)
 nnm ב'עס א"יד ז"פ מ"ב 'ורי :א'גד ד"פ 'ורשעמ
 יאני ןב רזעל ^o .ה"מד Yo "ii 'וריב "יא הז
 וא יברב) יאני יברב רזעלא ^ .ה"נ 'ילוח ילבבבו
 ןדוי 'ר .לעמשי 'ר יב ןדוי 'ר (יברב ע"יע יבריב
 459 ע"לב , .איָו "לב האירקה תלמ) אָייַב | יסוי 'ר :ה'צ דצ ף"זרהמל י"הבמ yp" םולש 'ר יב
 'פד ג"רב תומביב !ach! weh! vae) ר"לב 'וכרב 'ורי ןימינב ^ יב ייבא .ב"ק םש ,ןוב 'ר יב

 אוהד חאמ אייב (:ז'צ יטבי) הסונאה לע ןיאשונ ,ד"ע wu ה"פ

 bw וייטרת זמר יישודק 'קליב היכו mes אי ו הו םהינשבו ימ י"כבו yy i72 דצ ג"בב הייכו 'א אחרפ יעב « ה"כ )!
 ןנער תיזה הלא ne טוקליה לעב ןויכ רפס הזיא לע כ"ע ה" א רד רפס ב בו ת כ 132 אתיטוב הוהו אחרפד אצינל
 ירמ «^xn n הגוטתו רויצב הבודק vv בתכב ימו יא יכ ה"מרר nnn ס"מ אוהש יבל לע הלע הלחתבו ונל an אל

 "ןשרדה השמ יבר רפסב אצמנ ךכו, M^ :א"מש רצ יז D^ וניזאה ףוס יוחנתב תמאבו י"שרב הברהכ ןשר דה השמ
 בתוכ הזיאמ וא ומצעב טוקלי לעבמ וא תלכשומה הרעההו ךורעה לעב וניבר xm ה"ברד תחת אוה ס"טש ליינ רתוי לבא

 כ"ע אתיטיב םייקיאו אתיטיבד אחרפל הולקשו x^ םשש יוכרבב ימגה ייג יקופאל ךורעה לעב ויבר 'יג ה"כש ונעידוהל איה
 ייכב ןכו סיישב הייכו YA ייכב ה"כ )? .רסח ר'יפדב )* .יב ףלצ ,יא אחרפ ,תונויבא יעב דוע האבוה א ת יטו ב ^3 .ק"ודו

monיקילייגנא י"כ ץבוקב ןילוחל  mאילמ ע"פרבו אילח סיטב כ"ה י"כב לבא ויטש . 



Dx I 

m3 ה"בקה םלוכבש ma לע הנוממ ימו ולש m3 
 ומש [הייב ל"צ] (הי יכ) ומש  nmייגה ןוכנ 13^

 ימו ולש אייב לע . . ד"ק רומזמ שיר ."להת
 Cae ה"בקה לוכיבכ ומלוע לש i3 לע הנוממ
 איזב אלא היב ארוק .יהת לא אהמתא ומש היב
 זמר יילהת 'קליבו mei 'יא 'ואחסונ תצקבו ומש
 ע"ייע .תיב D'b3 ב"יפ ר'בבו איב N^ ד'צשת
 סרג 'כ יג'מ ישארב ן'במרהו ,סטסוגאו סוקירגא
 y' םע ופילחהו (mu הקעצ ושריפו אייב ןוכנב
 'גיגח 'וריב הדעה ןברק תעד ןכו הזה םדוק לש
 לכ ורועישו (quo היחמ ומעטו י"ל אוהש תמאהו
 םנרפמש ןוזמהו היחמה לע הנוממ הל שי הנידמ
 הובגו .םלוכ תא סנרפמו ןז ה'בקהו םוקמה תא
 ,ח"לד ג"פ 'ירדנ 'וריבו — .אוה cows maa לעמ
 הייב יתסורוכ הירבחל רומימ שנ רבד אחרוא ןכ
 ונכשמו הזב וקחדנ מ"פו ע'הקו ושרפל יתעדי אל
 לע רכש תלבקש םשכ םושמ ווובלמ ונידי
 י"לב אייב הי תפורוב ל'צ ילואו ,'כו השירדה

^b 00000 Douovטעמ לוכא , Y 

(Haus (Angehürige) des Gross- ַתָּבְר" N3N יִּב 

Angehürige = n2" אמא יב ; vaters 

Angehürige = הכר יבחא יב ;der Grossmutter 

  (des Grossoheimsללכ 'מגב ויחא תשא דציכ 'פב
 ו"ו י"כב ה"כ :א"כ 553« המביב ורמא  Uyלבא

 וטא אבר רמא ('ר רמא לודג ללכ תועטב ע"פדב
 הורע ומא והנינ אריזגל אריזג םושמ ואל והלוכ

  DNםושמ (* ויבא יבא םא לע רזנו היינש ומא
^5 Ano ורק יתבר אמא יב והלוכד ט"מ ומא DW 

 םא יומא םאל ומכ הל ורק יתבר אמא ויבא םאל
vas תשא ומא םא npb אבי ויבא םא ריתת 

 יבא תשא לע ורזגו היינש ויבא יבא תשא יהורע
 ויבא יבא תשא םושמ ומא  b'Dאבא יבד והלוכ

 אבא יבד ויבא יבא תשאל ןירוקש והל ורק יתבר
 יבד [ומא ל"צ] (ויבא) יבא תשאל ןירוק ךכ יתבר
 = יאמ ומעט וז ריתהל אבי וז van םא יתבר אבא

 דוד אוה יבחא והל ורק «Cni יבחא יבד והלוכ +
 אבחא יכד םאה jb באה יחא תשאל ןירוקש ומכ
 ריתת םאו באה ןמ םאה יחא תשאל ןירוק ךכ הבר

 .וז ריתהל אבי וז

 Art Akademie in der וניבר תעד יפל) ןֶדיִבַא יִּב
relig. Disputationen stattfandenפ"למ  

T3ןדיבא יִּב =  
 ג'כ ול אבד ג'רבו C) לעב רב אוהו לעב sem בא

m)ומשב רדונה 'מגב תותימ 'ד 'פבו 6:ט'ס  
 אייב ןנחוי 'ר אמית יאו DUNT ר"א +-ריס ירהנס)

ssaג"ונב ה"יחא] * .אלכיהל היברחאד ונייה  
 "אנלבוקו הקעז ןושלי  אייב י"שרפו יאשדקמל =

 (אייב אייב ל'צו) n w"m" בתכ םיקילא וניברו
 השקב השקב (ישרפמד «bx 'מגד 'יאו ייו ייו
 mb בורקו :א"ק דצ v "ד יייע eben" 'של
 (אָיָעְּב פ"לב) איעב ןושל 35 ,ג'מ "שארבל י"שריפ
 וילע קלוחו אייב אייב ימרא 'לב אוה םינונחתו
 שרד ז"יפס ר"קיוב sms .אבה 'עו ש"יע ן"במרה
 ירמל eb;* אבתות הייב הייב Cn ,יח (pin האבב
 ו"מש זמר םשו nov זמר prm" 'קליב ה"כו אתיבד

^Wאייבתות אמלעל אב אייב הבוט רתוי ^3  
ponב'פ ר'בדבו אתיב ירמל  ^Wאה  N"2א בר  

 רג mm בשותהש גהנמל s" ^5 'כו אמלעל =
 — msn pus] שרגמו הנפמ

 Gewalt, gewaltsame Behand- Qía) י"לב) הָאיִּב

dung |היחה ורמא "שארב פ"סב ונדמליב  
 ןיאטוח ולאש ונילע תרבוע האיב המהבהו תופועהו
 ינודא ^2 רמאיו הדוהי vos שניובו Cms ונאו
 תא לטונ התא nob ונילע ריבעמ התא האיב
 ךכל רבעל וניחא תא ונרכמ ונחנא דבעל ןימינב
 ול היה אל peus לבא םידבע תויהל ונבייחתנ
 רשב וא :עירזת יכ השאבו Cmm רברב קסע
 המ האר הימריל ה"בקה wes Cb 'וחנתב ונינפל)
 יתיב ךותל אמוסו ערוצמ יל ואיבה ינב יל ושע

myרמא םתא םינבל ךמסבו ,םהילע האיב ינא  
 ןיאטוח לארשיש ונילע ריבעמ התא האיב ה"בקהל
 b^ ב"א) Un תווע לע הקעז ןינע b^ ןיקול ונאו
 ,(הקעצ ןינע ((6%) איובו p תוועו y איב י"לב
 וניבר 'יג הלוע הפיו רקיע ל"נ ןושארה ה"יחא] *
 np תפיקת b^ י"ל המותו המצעב האיב תלמש
 אלו םיכרע 'בל ךרעה דירפהל vw" gun תוועו
 הארמ הז לעו דחא 'עב הנה דע וסיפדה רשאכ
 וז םהיתש ופילחה תואחסונב לבא ,הלמה תביתכ
 rns אבה 'עב כ'חמב ן"במרה השע ןכו ,וז םע

 — [ש"ייע ;

^" (Lebensunterhalt, 046 (י"לב N"3 ma* 
 שרד ג'ע ז"עד ב"פ 'גיגח  m3יילהת) ומש

| bp הנוממ וניאש םוקמו םוקמ לכ 35 ps (n no 

 תורמואו תועזעדזמ תומהבו mem ויהו ייגה .דיכ ישארב 'וחנתב (? .וניברכ יישר ייג לבא אייב םימעפ יתש 3733 )!
 םש אבוה ןכו םש יישארבל ןי'במרה ייפב ה"כו ינדא ונילע ריבעמ תא הייב . . יב ייגה ow גיצפ ר"בבו )* ,הז והמ
 דצ יירבד שיר יוחנתב ה"כו ,וריבה לע אייב ריבעמ CUN i72 ז"כפ םשו ,היירב לע אייב ריבעמ ינא אמש כ'פ ר"מש

vvויבא םא לע ג'ונב (* .יכנא םירבד שיא אל ילע ריבעמ התא אייב השמ ל"א  y»ידוד יבד ג'ונב ) .י"שריפ  
owןניסרג אל יתבר בתכש ייישר . 



 ןדיבא ^2 | ומ

(stark bewohnter, besuchter Ort obe!ןעי םושרה םעטמ הככ ראבל הנמיה החונ יתעד ןיא | ק"פב  

 '53 יכ עייסמ רופיסה ךשמהו vby חיכומ ורוזיאש | תיתא אל ?ps CU ןהמע ןינוב ps 'מגב ז"עד
 bb תודגנתמ ת ו ת כ י ת ש יפורצנ יבו TIN | ינא ןקז אטרפ רב רזעלא 'ר ל"א ןדיבא יבל
 לע תארקנ nns תכש עדו עמשמב תידוהי תד | יבתכ לכד ג'רבו ,םכילגרב ינוסמרת אמש אריתמו
 'תיהו OU2U! sms ינב (25) דאבא הדסימ םש | ש"כו ןדיבא יבל ליזא אל בר ('טק תבש) שדקו
 «pn לש «n תארקנ הינשה תכו םידסחתמ תכ | שיו םיכלמל העודי רצח ןדיבא יב 'יפ ,יפורצנ יבל
 השדחתנ רשא וז התכ ינב תערלו Zrvana ןימוי | הרות ירפס הב שיו המוא לכמ תומכח ירפס הב
 לא ומשו בר ימיב הז יפלו .ןעדיניסאסה ימיב E ןיאש ינפמו ק'הלב םיבותכ םיבותכו םיאיבג

Dini?תדובע לע רסיתנ 'יסרפה הנומאה דוסיו רקיע | 'ר דיב איפר כ"ע ןתלוז וא לארשי וא  
 לענעיפש "יע) םימשה אבצו תולזמו םיבכוכ | ןדיבא יב (mm ןליצהל ןהילע תורוהל והבא
 ישרשו (ךליאו ד'פק ב"ח .קסמוטרעטלא עשינאריא | ירבדב ןינתונו ןיאשונו םימכח new לכמ ןיצבקנ

meonלכ .ינידבו  que newושחכ וזה תמכחתמהו תשרחתמה תכה תנומא | ףונב ה"יחא]*  
"b pumח"ר ןכ  "eiדופי לע התנפ רשא תיסרפ תד לש תנשונ הלבקב | יקילייגנא י"כ ץבוק) י"כ ז"ע  

 קיחרה rv ןיכנ הזבו העבטוה אטסיפאדנעצה | ןהלש ry תיבב הכשל o^ ןריבא יב bm (ב" ףד
 תיסרפ תוכלמ תיב לש ןמאנו בהוא לאומש ומצע | המכה ירבדב ןינדו המכח ילעב לכ םש ןיצבקתמו
 תלשומ הנומא דגנכ םתמגמ רשא םישדחתמה תכמ | יבל לאומש nw תבשב wy ow" הלמהו .ל"כע
 תבעתל היה יכ 7255 ,התיה ןעדינאסאס יכלמ לש | אברל היל ורמא ליזא ןדיבא יבל ליזא אל יפרצנ
 ידבועו םימש ירבוה ןיב תונמהל לאומש לש ובל | יבל תיתא אל ט"מ (ברל :'מ י"כב ומכ ל"צו ס"ט)
 לאומש Ton ןדינא cab לבא תולזמו םיבכוכ | יל ישקו אחרואב אכיא אינלפ אלקיד ל"א ןריבא
 תיסרפ תדל אנושה ברכ אל mo תוירכב ברועמש | היתוכר w^ פ'א Um יל ישק היתכוד הירקעינ
 ןמ ומצע pm on אל ןדיבא יבל 'יפאש | היתוכנו ל"י וא היתוכדו 'מ י"כב בותכ היה ןכו

p^" '"y)תבש  copרועיכה | םירפס +:ןדינא יבד י"שריפו  jpתולמש הזמ ונל אצי ,ול .המודה  

 תויתואב יפרצנ וא יפורצנו : שלכל! = ןדיבא | (םיחלגה םינשיה 'יסופדבו) םיקודצה םהל ובתכש
 יכ ןכ םג ליי ילואו ,הנה תויסרפ ?זצגמה = תוכופה ירק םש םיחכותמש םוקמו לארשי םע חכוותהל

 ךלמה רצח אוה ןאכו רצח !Ol פ"לב ןדיבא תארוה | spp ל"א np תבשבו ש"ייע 'כו ןדיבא יב היל
 תפיפא םוקמ Hof א"לב.םג תורקל ןיליגרש ומכ | ל"א ןריבא יבל תיתא אל ט"מ ח'ב עשוהי 'רל
 .אנדפא ע"יעו ךלמ לש ויערמ תזוחאו םילודג | :ןדיבא יב י"שריפו 'ג רט ע"יע 'כו גלת רוט
 לש ינש ןויצמ יכ וננושל תחת דחכנ אל לבא | םיסותייבו םיקודצ םש חכוותהל יושעה םוקמ
 n2 ונניא ןדיבא יכ הארנ ל'נה ז'עמו 35p. תבש | yp" ,םירמוכהו םינימה W^ י"כבו םינשיה 'פדבו)
 ךומס םינושאר םינויצ ינשא תיכמסד יאמו תיסרפ | רב אנוה בר "א .ז"יק ק"בבו (:ד'פק דצ סיד
 םינורחא 'בד הימלוא הברדאו םינורחא 'ב לע | יבל סורגל ל"נ) ינייבא יבל עלקיא עדוהי

 xn" תא לכש םושב ארקנ םא לילעב הארנ | אב השעמ םולכ ל'א אברד הימקל אתא ינודיבא
 ט"ר ירבד ואבוה 'נושארב םש רשא ,ז'טק תבשב | neo הארהו םירכנ והוסנאש לארשי ל"א ךדיל
 'ינכ י"רו מ"ר ירבר הז רחא ,םיקודצה ירפס ןינעב | דומעל דואמ דע השק .'כו ויתבייחו ידיל אב ורבח
 ןמ 'יליסאב 'פרב טמשנו םש ם'ד "ייע) 'מג י'כ | ןדיבא יב mbb יתש לש ןתוהימו ןתוכיא לע
 ןדיד ןדינ אבוה כ'חאו ,ןוילג ןוא ןינעב (רוזניצה | oru" יב וא (פ'או 'מ י"כו ס"שה 732( יפרצנ יבו
 םולש אמא לש השעמ הל רבוחמו ןדיבא יב pops | ןדיבא יב הלמה התינבת  רויצ יפל  ,ךורעה 723
 ילחהב) ףעל שביל חונמה ברה ךמתהז ןינע ךשמה לעו | ןואגה ףיטה הילעו ונמשרש 'יסרפ הלמל המוד
 תחת תעטומ "גןדיבא יכ חיכוהל ויתורתי C Po/3 | יונב םוקמ פ'לב המעטו 'ב דצ מ"עב ותלמ ר'יש
 יב nnm Ebioniten םינויבא לש תכ איהו ןויכא | nan .םיבר םישנא ופסאתי המש רשא נשוימו
 יפל השק לכא Nazarener ירצונ יב סרג יפרצנ | קר םישרדמבו 'וריב היוצמ הניא הלמהש תינש
 ס"שה *'5 לכו םיסופד לש תואפריג שבשל יתעד | לצא הלמה הרכזוה תכשמ ןושאר ןויצב םגו ילבבב
 תורומאה תותכ יתש יאדובש יתרמא ןכ לע ךורעו | תאז לכב ,פ'ל הלמהש רמול לכונו לאומשו בר

py (tרח ש הב םג הז לע  meט תורבוח ,הנושאר '--", "& in—ץמאהי ובש ליז רייש ןואגה לא ףעל ברה בתכמ  

momיב יכ  [TINוכבש רייש ןואגה הנעמו רענעראצאנו ןעטינאיבע תותכה יתש ינב המה יפורצנ יבו  movתותואב  

 ,םירבדה ורָמאנ תויסרפ mp3 לע סא 73 םירצוגה תוהכ לע אלש

dcs dia HA Uxה  



vip RR ^ XFROYN " 
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wv t א אי . ש"י 

 .ןייס רב יִּב *
 םדוק ןמז לע 'כו יפרצנ יבל כ"שכו ןדיבא יבל
 היה י"אב םדוקמ ברש עודיו יאק לבבל בר תילע
 Gb מ"ב) הוה יברד איסאו י"אב היה לאומש ןכו
 ל"נה םינימה תותכל ולזא sb י'אב םתויהנו

mבשוימו ןוכנ לכה ] — 

(das Haus des Bedienten Ada) No" NTN ^3 . 

m cx) 003יבדא ךרבמ הדנהי  
 NT תיבבש רואה לע qoas 'מולכ אלייד אדא
 p'33 אלייד אדא my רכזוהו ,(לייד «yy שמשה

3b תבש יוריבו .ח"מק תבשו : ד"כ הדנ bsp 
  Ty TU,(אשמש אדא

(das Haus d. Todtenbeschwürers) N'BD NS3N יִּב 0 

  23233,איממ אבוא ע"ייע .ט"נ

Sohn' des Daches, "iN רב :פ"לכ) יִרְניִא יִּב * 
(Dümonירגיא יבד :א"ק "חספ  

 סרג וניבר לבא יימעפ יתש 'מ "53 ה"כו יפשר
 םייוצמה םידש י"שריפ .ש"ייע ירגינ יבד ףשר 'עב

y oh nuuפ"ל אוהש  agraראותו ער 'יפ  
 ys" סונימורגא םינטשה שאר ארקנ ןכו םידשל

 .תרגא ךרע

:YD ק"בב (das Haus des Arztes) N'DN ^3 * 

  busע"יע איסא יבל  ^bתיבל

 .אפורה

 .רישדוא yy ריָשְדְרַא יִּב *

 .Badehaus s. Art) הינב 422 "83 523232 *

ma ^bיב = הינב 453 ע"ייע ץחרמה  
 .ינאב יב ,הינב

(Ort der Verschlingung, Charybdis) ^s »* 

 א"ער 'ט 'וכבב  yvy.עלב

 יללכ םשמ m33 יטרפ םש) ּובְחְ 332 03:03 *
 'וכרבב ireflich, schón) -22= יפרפ

 רואה לע ךרבמ ייבא C22 'כרב) 'ירבד ולאד ג"סד
 יירפס אצמד 'מגב תואיצמ ולא 'פב (' ובח 33527

ou)ןיליפת (:טיכ  omרב  Cimיחיכש , "p 
 היהש העש לכב ןבזמל יחיכש ובח רב יב ןיליפת
 Gne יליגמ) ןניסרגדכ ןרכומל qms השועו ןמוא
 : בתוכ היה 'מגב ערפמל 'לגמה תא ארוקהד ק"פב
 אלש ןיליפת בתכמל ובח רב ינל והל ארש ייבא

anon]קיעו ה"יחא] * ' "anוב ח רב  m» 
 .[חבושמו בוט פ"לב ומעטו 'ג אקרב 'עב

 .וניבר 'יג ןיפרפ יב yy PO'D רָּב יִּב *

TUTO EY 

 תונוכמה ואצי םירצונ לש השדח תד ןטבמ ןאכ |
 Ophiten ןהמ תארקנ תחאו .רעקיטסאנג ישנאב -
 ןדיְבָאיב יתעדלו 86]ו18ת ₪000(

"Ogizas ny mwכ'ג וארקנו  Naasitenש ח ג ןמ  
 י"עש ינומדקה שחנה תא םיראפמו וב םינימאמש | =

 pa לידבהל לכשו תעד םדא ינב wen ויותיפ =
 בוטל שחנה n& "P2N ינב ווכזו ער «p בוט
 לכא אל אוה אלמלאש ול םיוחתשמו םיעווכו

 יתייה .יתארי אלולו ,תערה ץעמ" ןושארה םדא |
cwותבושתב ותפירח םצועב בר ןויכ הז לעש  

 אכיא אינלפ אלקידי רובעב ןדיבא יבל ךלה אלש
 «y שי ןדיבא יבל ךרדב 'מולכ "יל השקו אחרואב
 ונממש תעדה yy הזו now תכלמ ינעינמש
 שחנ yw" רעקיטסאנגה תירצונ תכ ינב םינימאמ
 !הירקעינ ברל ובישה הז 5« ונבלב שרתשנ
 סורהלו רוקעל וזה n»n תפיסאל בר ךלי 'ולכ

 'קיע וז) היתֶנכד בישה הז לעו וז תועט לש תעד =
 קפקפל רוע wn יל mn הזל המודכ יל ישק ('יגה
 ^b וא םעמשל םייואר יתלבש 'ירחא םירבדב
 יל ישק היכוחגו bu היתוכגו 'יגה 'קיעש
 by" םיקחשמו םיקחצמ יכ ילע yw יתארי 'מולכ

DNףסוי רב רמ רמא הז לעו םדגנכ םוחלל אבא  
 ימולכ והיינימ אניפתסימ אלו אנא והיינימ אנא
 חכוותהל וז תכל תכלל ארי אלש ומצע חבשמ
 ומצע cw םשל ךלהש nns םעפ לבא ,םהמע
 בועלו תכלל םיאנת ראש וענמנ ןכו ,הנכסב
 הדוהי רב אנוה בר רפיסש המ pl) nt םהמע
 וסנאו (ינדיבא) ינויבא יבל אב nns םעפש
 ןוממ p wxp" ליצה sym לארשי שיא םירכנה
 ,ולעבל תועמה ריזחהל ה"ר ובייחו לארשי ורבח
 ^ .כ'ג זמר ןדיבא יבל אבל לארשי תנכס לעו
 תבשב n'a י"רו n vyi) אטרפ רב רזעלא
 .Ophiten n3 ל'זח וניכ תעדו םעט בוטבו ,בינק

 יליה דבלמ םידבוע וז הרבח ילעבש ןדיבא םשב
 ןדיבא תלמו 200666 םוהת כ"ג 08009 םימו )מ
 ? יפרצנ ילעב on cm ,46065% ןושל לע לפונ
 התנומאו רעקיטסאנג לש תירצונ תכ הז םג יתעדל
 יח ןכו םינימה ףותישו ףוריצב התיה

 סנימילק רופיסכ דחיב םישנו םישנא המיז ףוטישב
 תמסרפמ nmn וז תכש (ה'סת 'ג) סונירדנסכלא

 ינופסו תומולעת ולגנ אבל דיתעל ושי םבר םשב -—
 wm אל שוב םדא יננש תעב המכח ינומט

 הלכיו דחא תויהל םיפרצנו םיבכרומ םינימ ינשו

 ליזא אל בר ןנירמאד אהו .השאל שיא ןיב לדבהה

m ino usהובא רב יבדא םש גיונבו יוכרבל 05 יייכב  yai:ב"לד  v33 watק"העו ריב  D/s3 mnes»ט"ב : 

Jan הבהא רב אדא יבדא. *( ייגה אלוכב עיפדב ^W גימק רצ סיד.) "y) יפ "33 ןכו Á xy 



 לעב m by בתכו אתיירדונ W^ ש"דו B's י'כבו
pube, C» wo cm) p"ינא ןיאו "אוה הפי  

 ^35 ל"צו איה תעטומ ^3 הברדאד יפוי וב האור
vuף"ירבו 'וריעו תבש י"שרב ה"כו אתיידרוג  

 יתשו אתאידרונ w C5^ דצ תבש ס'ד) י"ב

 אתריזג תלמש קר ונווכתנ ns" רבדל תואחסונה
 תלמו .הדונאו . ,הז לע הז רוְדְסש רבד ס"לב
 וניבר לש 'ב 'יפלו ,הדוגא 'יפ 2( ם"לב אתידרוג
 ,םינק לש תלצחמ תכירכ b sn" ע"ל הלמה

 ,'ג דרג ע"ייע

 ÁS ןנג ע"ייע אָנְכַב יִּב +

(Fischbehültniss D'23 ^3 *ר"א .'ח 'יחספב  

 דע 'כו ,הקידב צ"א םיגד יב אדסיח
 םיחספל ל'ז m ^p ןכו ירטוזב אה יברברב אה

 .X םינטק םיגד יב אנירד אבילא הלעהו ב"י דצ
 תאיג ץ"ירה 'להב רואיב בחורבו ,הקידב ןיכירצ
 יקידב צ'א םילודג םיגד יב ט"ע ב'ח 'יחספ 'לה
 'קידב ןיכירצ aep" םיגר יב ןתליכאל עבק שיש

psvןתליכאל עבק . 

Gefüss zum Aufnehmen d. 052 p'by) 7 73 

(Blutes, Topfאדבכ יתות  'p3לכ  
 bapb ילכ p^ 6 א'"יק "לוח לחכהד 'טגב 'שבה
 [י"שריפב ה"כו] .רוסא שאב הלצנה דבכה םד
 יולע ארשב אגוד יב בותכ ןריד 'חסונב ב"א)

 Qum דחא ןינעש אצמת קדקדת !DN אדבכ

 YT" (Umhersender, Post, s. das) ,ראְּוד יִּב 2

 "p ,י"העב ש"כשמו רווד ע"ייע

 ג

 22 , 25 yon יִריִּכ יִּב TYT" (Kochgeschirr) יִּב

 welches am Herde ist = ארוכ ם"לב

(Topf[יכיטנא ע"ייעו] ריילמ 'עב ונשריפ . 

(Oheimshaus) "T1 ^3 *יתכו אבא יב ע"יע . 

Tאָרּוד יִּב  p. eines Ortes)יאָתְזְּב ע"ייע (א.  

(Gericht, Geriehtshof (אניד 3 ס"לב N71 ^2. * 
 יכ :םש ,אניד יבמ ליזא ,'ז 'רהנס

"v אניד יבל, pb) UD "Uy אניד יבל, ons 
UPא ןד ע"ייעו אירש אניד יב ד'ע א"מד ב"פ ', 

 .ןיִר תיִּב 'עו

 המ :'ט ה"ר ?Wohnort &y) פ"לב) אָריִיִּד יִּב *
 'כו ארייד יב ריידמכ רורד ןושל

 הצריש ןולמ לכב רוגל ותושרב אוהש ימ י"שריפ
 יונישו ש"ייע רחא ןינעב b^ 'ג רד yi וניברו
 ,הריד תיב ע"ייעו .ןמסנ םש תואחסונה

cus iode Cinרק  

 ארד יב * = qa יפ *

Maso 40 1 os. ל 

 חמ

(Der Ort am 118886 des Thieres) ָךּורְּב '3 5 

woman beim Schlachten den Segens- 

spruch sagt)אכיהמ יל יתייאו חרט :ד"מ 02322  
 לע nw וכובש םוקמל b qmi ub" בוקמד

 :המיחשה

 בר .'ד ק"מב (= (p. eines Ortes אָתיִצְרַּב יִּב *

cmmה"כ ,אתיצרב יבל יוש  

 פ"ע והיגה "ינווחאה 'יסופדבו 'ינשיה 'יסופדב
 החפשמ םש אוה יאתיצ רבו) יאתיצ רב י"שר
 'תרצ רב ינבל ^31 'מ "53 (:א"כ «us 'ייע

D" "yדצ  ^b gnאוה יתעדלו םוקמ םש  
Barsitaףיזרוב ןכ ארקנו  busסואימלטפ  "y 

 .ףיסרב ךרע

Ort nach Benj Tud. in der Nàühe) רבג יִּב * 

  (Pumbaditha's El-Jubarא"כ 'ליגמ :
 ה"כו רבוג יבאד אתשינכ יבל עלקיא אפפ בר

unaה"כו .3 "3325 'מ י"כב ה"כו 3  
 'פדב לבא ,3^ D^ ב'ח ץ"בשת 'שתבו םש 223
 לבא רבוגא יבד .א'ס 'וריעבו רביג יבאד 'כרבב ^8
 חלשב 'פ 'ותליאשבו 'מ י"כבו ח"פר 'איציניוו 'פדב
 'וריעו 'כרב DT '"y רבוג ^3 W^ (ירבוג םשו)
 ונגל א וא רבוילא איה יתעדלו .םשו םש

nnnאתידבמופל הבורקו אלידוט ןימינב 'ר לצא  
vmםידוהי םיפלא תשלשכ איהה תעב םש  

 רשא הלודגה תסנכה ms תאיצמ הנבומ התעמו
nnmםש . 

 'בוריע ,Münnerhaus) 920000 י"לב) יִרְבנ יִּב *

 יבל ךפיה ירבג יב 475 'וחנמ .ח"ס
 רדח ינשהו םישנאל רחוימ on ןושאר ,ישג

 7 7 י"לב וארקנו םישנל דחוימ

 תיב D (Schatzhaus" אזג תיב ס"לב) אָזָּג יִּב *
 .'ב זג ע"ייע רצואה

(Ort, wo ein Brunnen ist) NDW 3יג"ק מ"בב  

 .אתוגרג ע"ייע 4^ ב"ב

86101066, Gebund אתריזג Don C*) אָּתְרְִג יִּב 
  (3ע'למ  (Ginsengeflecht JEינקד

 ןיב b Co^ תבש) ןינמוט המבד ג'סב "07 ריפש
 לש תלצחמ ןיב א"ו םינק לש הדוגא
 דועבמ ןיכסל הפלשו הצד אלד ג'עא םינק

nvסנכנ ןיכסד םינקה ךותב תבשב הצענל רתומ  
 אתידרוגב בותכ ןדיד'חסונב ב"א) .וריבחל mp ךותב
 יכדא 'עב ה"יחא] * .(אלקירד ינק י"שריפו ינקד
 אתידרוגב "ינו ף"ירב ה"כו ןאכ ומכ וניבר סרג
 :ט"י 'וריעמ םש איבהש 'ג Tm 'עכ וניברב "יא
 אתירדוג ow ג"ונכו ןליא וגייה הנקד אתיידרוג

PNהק ל וקו,  

te 9406 om גוי es א 

 וי
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mor יב T 3 "3 

 אתונמזהד אקפיד קיפא Sy "ישודיק ,ךפיהב ^34"

 mn ^p 'ד דח ע"ייע mn ינמ

Ort in der Provinz Chavisa auch) יאזְוח יִּב : 

(Chuz 25? |)? peniw.pwn V.,150 
 יאזוח יב אנתומ אכיא לאומשל ל"א :א"כ 'ינעת
 ^|  ,ב"כ םש 'כו קחרמ wm ל"א אתינעת רזג
 אקושב חיכש הוה aus Chuz) )5357( האזוח אקורב
 'ועובש יאזוח יב וארקנ היבשויו (ע"'ייע) טפל יבד
 wm" םירפוס לצאו .א'נ תבש .ה"פ 'בותכ : נ"מ
 :ב"ע 'ישודיקבו %666< ovn 'יסרפ ריע תארקנ

 הפילחהו אתייזוחמ סרג י"שרו אתייזוח ריעה תארקנ
oyהאזוח יבמ אחא 'ר רכזוה .'ז 'יטיגבו ! אזוחמ  

 יבמ יאחא 'ר אבוה ח"כ דצ ג"שר לש 'גיאב לבא
 .אעדוהנ יביבסבש ריע איה םיתח יבו . . םיתח
 יביבח 'ר  .ב'ע ק"ב מ"ד תפסונ jui םימעפלו —
 אוהש ל'נו האנזוחמ pom 'ר :ה"פ "טיג ,האנזוחמ
 י"כב ה"כו :א'מ ry :א"יק 'ומבי האזוח אנינח ^
 סיד ym" תותלאשב ה"כו .'כ ק"מל 'ב 'מ
 האזוח אנינח כו :ל'ק תבשבו r5: דצ ק"מ
 ס'ד y"' האנזוח אנניח "גה :הז תחת פ"א י"כבו

 : ב"נק דצ תבש

 (der Brüutigam, od. das Haus des אָנְתח *3 *

(Br.חרטמל אערא חרוא .ג"פ 'ילוח  
 .אתלכ יבמ יפט אנתח יב

 Sehlachthaus) אחבט תיב פ"לב) אָחְבְס יִּב *
"omnאה אחכט יב "ללחד אה .ג"יק  

sbא"י לח ע"ייע אחבט יב "יללח . 

 CUN ע"ייע ((CTrauerhaus אימס ^3 ,אָמָעַט יִּב *
JN DD א', 

(Ort, viell. l'ugozotv Jos. b. j.5, 4, 1) Np" יב : 

 אוה ילואו אפרט יב תעקב י"פ .ר"ב
 .'א 'ד ,'ה menos והיתתמ ןבב רכזנה םוקמ

 ןליא ma ע"ייע :ג'ק (su q(Kandle) "YiN יִּב *
 .רואי 'עו

 יתרת :'ע "ישודיק CTaubenhaus  אני ^3 *
 אירקימ אדח אעדרהנב 'כיא אתייערז

 n2*:y* (Rabenhaus) יבד אירקימ אדחו אנוי "23
pw.תוחפשמ יתש לש . 

 .רותיב ע"ייע ריִתָי יִּב *

 (ein vom Regenwasser befeuchtetes אָשְרַּכ יִב *

 יבד תחשב D'2: 'ישודיק 84

 התושש הדש תחש 'עב b^ (אשביכ ג"ונב) אשבכ

 ע"ייעו םימשג ימב הידש *'שריפ ןכו םימשג ימ

 .לעב תיב
 ך

(Bretterhaus, Presshaus)יפד 73  eie. 
 דגנמלו שדימל ו  ^eיב וא דבה תיב

eSדב  ypףד ע"יעו 'א רב . 

*y1 ^3 *239 ע"לב)  (Scheuer, Tenno82 מ"ב  
 תעשב 'מולכ ןניקפע ירד יבד אתשנכמב

 ירד יבב וכופה וקופ 3« םשו ,תונרג תפיסא |

weyי"שריפ , Q7) YIאתעדא  CTריפו ירד ' 
 חור :'ג 'ינעת ,האובת םש שודל ןרונ ם'בשר
 'ייפבו לינורוק י"כבו ירד יבל איזח הייוצמ הניאש
 my ירד יבל י ע בי מ ימנ ןוכנ רתוי a^ ה"מגר
 יתמשרש ע"למ הלמה 'רזגנו m דצ 'ינעת פ"ד
 יייעו ,'ג TUN ע"ייע ירדא תיבו ארדא תיב ה"כו

Tyשנכ 'ע , 

 UP (Gebiss, eig. Reihe der Zühne) יד *3 ,

 יבמ RDT יתיימו יככ יב ידימ ימר ח"כ
bs ז"פלו "םינשה תורוש qno ירד י"שריפ ^m 

 לבא ירדד יב קיבדו םשו ,הרוש ומכ 303 = רוד
 יפל) ךיררד יב . . היררדמ סרג 'ִה רד 'עב וניבר

 .י"העב ש"מ 'ייע (ר'פדו וב "כ

 .א"כק 'ומביב (QN. pr. eines Ortes אידה *3 *

 והוקסאו ימרכב עבטד ארבג אוהה
 לע Corma רהנ אוה ימרכ ילוא 'כו אידה יבא
 עיפארגאעג רעיוביינ p purs" לש יחרזמ ףוח

 .ד'צש דצ

 Hochzeitshaus) םיִּולָה םיברמ m אָלּוליַה יב *
 ע"ייע אלוליה יבל הינמזא .'נ 00

 ,ה"כ והיתתמל 'טישפ 'ייע תונתח תיב ייפ ,אלולה
 .'ג .ב"ל 'ירבדל ר"יתו ^

 'וכרב (188:6מ ּודוה b^ ּודְנַה D'b) "T0 יִּב *
 'עו .אתלמה ע"ייע :א'פ 'מוי :ו"ל
 .יודניה

 See Urumia im mórdl Medien) ךמְרָה יִּב *
 ה"כ ,ךמרה יב 3 והנה :'ס "טינ

 .ש"כשמו ,אינש רב yy ךרע ךהב וניבר 'יג יפל

"qm '" ?דרו ע"ייע)  (Rosenhausיד"פ ב"ב  

 : ח'צ םש qup ןנד ידרוו יבא אפלח
cmoידרוו יב אתבוק ןילקוט   yyןילקרט . 

 יבל לע in^ ry (QUnzwehthaus Dii יִּב *
 .תונוז

 .ינויזב ע"ייע ?N27 (Olauthaus) יִּב *

 תבש Busen mm ^b wn) ס"לב) אָיְדַח יִּב *
aקשנמ הוה . . אלוע  wb 

 ז"עבו ,והיידי יבא היל ירמאו והיידח יכא היתווחאל

e^ 



UO €- 0 WW. oM € ב 

m 

wn - :טפל יִּב  

Synagoge, אָתְשיִנְּכ יִת (אתשונכ תיב ס"לב * | Fensterbehüliniss, um das. die zwei) "mns יִּב 

(Schule, eig. Versammlungshaus 

 Am םש ,אתשנכ ub רמ אתא אל ט"מ :'ז 'וכרב
 ייורקאב £^ DU ,אתשינכ יבל יכישחו ומדק
 יבד אלית אוהה :ו"כ 'ליגמ ,אתשינכ יבל והיינב
 אל יכו אקיתע אתשינכ איהה םשו ,אתשינכ
 ,יתירחא אתשינכ יב ינבד דע אתשינכ יב רותסיל
 ירש «pa יבל אתשינכ יבמ : דומעה S םש
 תיבמ תושעל רמולכ רוסא אתשינכ יבל ןנבר יבמ
 םש ,רופא אכפיא לבא רתומ 'רדמה תיב תסנכה
 ביתיו ףשד אתשינכ ^33 לצוהד אתשינכ יב 3
 דצ נ'שר לש 'רגיא "ייע 'ב ףש ע"ייע) אעררהנב
 אנילצמו אתיבב אנסירג יאוה שירמ :םש ,(ט"כ
 . אתשינכ יבב אנסירג יאוה 'כו ןויכ אתשינכ יבב

^bתסנכה תיב השדח ירבע 'שלב ומכ ס"לב . 
 ושדיקש א"ב :'ק nbb3^ דחי םהינש  ורכזוהו
 .'כו אתשינכ יבב ישודקיל ל"ל .א"קו .תסנכה תיבב

der mit zwei Sücken versehene Magen) 'D3 *3 * 

 ,ו"ל תבש .Glaube, s. Art) תוסוּכָה 73
 ,אלילבה 'עו תוסוכה תיב yy .ד"ל 'כוס

 יבד אתיניב :ז"ט 'וכמ (Ackerfeld) אָּבְרַּכ יִּב *
 ה"כ ,השירחמב אצמנש גד b" אברכ =

 ךוועב «m אתיניב היד םש 'וכמ 'פסותה ייפל
 23 332 ע"ייעו אתינב 'ע

(Tragsessel der Braut) *'D'3 *3 *ג"פ 'ומבי  : 

 .'ג סרכ ע"ייע 'יסרוכ יבא הבתוא .י"ק

 :ד'פ "לוח (Geburtsort R. Gabihas) ליתּכ *3 *
ryליתכ יבמ ההיבג ^ .ב'ב , 

 (Ort wo man den Flachs weicht אָנְתיִּכ '3 1

(od. verkauftאמיג אוהה .ז"כ 'יטיכ  
 ןירושש םוקמ 'יפ אתידבמופב אנתיכ יב חכתשיאד

 .התשפ םש ןירכומ וא

 וניבר 'ינ ה"כ יכ א עו ל 33 ע"ייע אָעּול יִּב *
 xs" רתויה an^ איהו

 (Lapet, Hauptstadt der Prov. Chavisa טּפְל יִּב *

 תינעת » bas = 2.8. ס"לכ
 טפל יבד אקושב חיכש הוה האזוח אקורב 'ר .ב"כ
 + ע"ייע nn זוחמב םאו vy התיהו ס"לב המש ה"כו
 םירצונ לש םירמוכה בשומ cvy התיהו יאזוח יב
 ויה קפס ילב (ד"לקת 'א ינמיססא (y םינושארה
 'כי א והילאל רמא הז לעו םידוהיה תא םיררוצ

 יתאד אמלע 33 אקוש יאהב

Gehófte abtheilenden Scheidebalken an- 

Gubringen, s. Art. 33 25/37 ג"רב הקזח יוה אל  
 דע ןהינש ונבו ויה םינכש ןועמשו ןבואר ייפ 6«
 ואנב הלעמלו םשמו לתוכה ןמ תומא עבוא
 תיב הז לתוכב ואצמנ וישכעו ודבל ןועמש
 6'רצחמ תורוקה ישאר ןהב םינכהל C תונולחה
 הקזח jn ולאש ןועטל ןבואר לוכי וניא ןבואר
 אל רמול ןועמש לוכיש cow לתוכ יצחש ילש
 יצח יל ןתת םאש ('אלא ךכ ילתוכב יתישע

 ,לתוכב תובקמב בקנל ךירטצא אל האצוהה

 &'-Wein בכ ע"ייע »29 פ'לב 49 ע"למ) בּוּכ ב *
rugדקרמד 'דבע וראד :ד"ס מ"ב ,ז"צ ק"ב  

 תמאבו ןיי לש ילכ 'א בכ 'עב וניבר 'יפ יבוכ יב
 רימת ץפקמו דקרמש דבע 'מולכ פ"לו .ע"לב ה"כ

Cהיה ןצילו ןיי ילכ ביבס . 

 .'ד "טיג (Ort unweit Pumbaditha) י'ִבּּכ *3 *

 Uy 'שודיק ,אתידבמופל יבוכ יבמכ
 דוע "יאו .ידבעד םלוכ אתידבמופד cim יב יאה
 y/"y יכוכ יב תחת ס"ט אוהו יבוכ יב ס"שב

 ,ז"חא אבה

 הרומא יתלמ רבכ (Coche am Tigris) *233 יב *
 ש"יע יכוכד ארקא 'עו אוקא 'עב
 .אוה ס"טו יבוכ ג"ונבו

 ינגינו .י"ק תבש (gestirnter Himmel) יִבָכְוּכ *3 *
 ,י"שריס 'ייע יבכוכ יב

CWohnort der Chutüer, Samaritaner) 'NI13 *8 : 

 .יאתוכ יבמ ארמח .'ו ילוח

 דע :ו"מ 'טוסו ,א"ל 'וכרב (Cortsname *3*5 יִּב *
 יאפוב יב דע אתיא 'מ י'כבו יפיכ יב

 הבורקו יאפיק (x^ יאפק 'עב ןכו 'פ י"כבו
 ל"נה 'עב "יא א"סלו אָקְזַב ע"ייע nmm ארודל
 היה לודג רשנ תמאבו רשנ "יפו יפיכ יב "גה

xsארוד רהנ  Cpדצ 'ב ,ה'ח טוענאמ  
Dow 

 emos p יִריכ יב 5

 ימר ,ח'כ ז"ע (Gackzühne, Gebiss) *93 יִּב *
 | 'ייעו ירד יב ע"ייע «b יככ יב ידימ

R22 TY 
 * אָתְלַּכ יִב  (Das Haus der Braut)יב ע"ייע

 .אנתח

 .ייל ר"פרב לבא ייסופרב ה"כ (* .רצל :ב"בל יישר yn דצהמ ויו י"כבו )* .ןיב ס"טב ע"פרבו ןוכנ ישל אוהו ק"העב ה"כ ('

ms )*י"כב  jmטמשנ ץעיפדבו ןוכנל . *) m3םיישב ןוכנל  mo»רש יעב  voיפל ןאכ לבא  ^iיונישב י"כו ע"פר  

 .המודכו היררש דירש ,היררש רירש ,רודש רדש תויעטה

rn FP Tos.וול 2 בוש ג ו בב ג'ו יש  
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 ירהש תיתפומ היאר דוע ףיסוהל יתאב התעו יכוכד
 וא Thilacama אוה ינקבלותד ארקאד ונחכוה

Rumkalahדע ונממו (א"לקתת ,י"ה רעטסיר 'ייע)  
Makesinדיעה ןכו תואסרפ 22'2  maxיב לע  

 לש התכרב המדמש המו ינקבלותד ארקאו יסכמ
 יסכמ ןיב ץרא תרבכל שבדו בלח תבז איהש י"א

pmדע ןוכנ הז םג ינקבלותד ארקא  "Nbיכ  
 לכב ךורב רתויה רכזנה זוחמ םירפוסה תודעל
 כ'או (ד"צת ,ג"פר ,א"י רעטטיר 'ייע) אימטופוסמ

 תנפ אוה וניבר "ג לש ןחב ןכא לע wan" ונשוריפ
 [.דסומ דסומ תרקי

 יחלימ יב .'ח 'יחספב (Galzmagazin יחְליִמ ^8 *
pomךירצ  npa 

 .א"מ מ"ב NDYTDB (Badehaus) יִּב ,אָתּוסַמ יִּב *
 'עו אתוסמ ע"ייע ,ג"ל "ישודיק
 ,ץחרמה תיב ייפ 'ג ןשא

 . - הלכאמ אצי ג'פ ר'קיו Oürmo NU יִּב *
 תכורכל איעמ יבמ איעמ יבל אסירכמ

 .תוסוכ תיב ע"ייעו אכורכ yy 'כו אניטק

 .ד"ע מ'ב (CWein- Oelpresshaus אָחְרַצָעַמ ^3 ,

 ע"ייע דגנמלו שדימל אתרצעמ יב

 י'א רמכ

Oeffnung (am 232 yb א') וא ( "pss '3 

 — —  = münnlichen Glieע"למ קתפמ
Mastdarm, wo אתקפמ ס"לב (3 «Spalte Qu 

  (die Exeremente herauskommenרמוא א"ר 'פב

 שי ,ימגב) ? (unoהל ןישוע ןיא 'מגב] איבה אל םא
  na [pon<רדילק  pus ^b;דינבש ב ק 2 העודי

 " D'ואחסונב ב"א) יער ה אי צו מ ש םוקמ
 תואסריג לע ב"ר תנווכ ה"יחא]* ,(היתקפמ בותכ

 יסופד לש  "ww "wyןוכנב ר'פדב לבא יקתפמ
 פ'א י"כב ה"כו היתקפמ יב י"כ לכבו יתקפמ יב

 רצ תבש סיד)  Cropהיתקפמ היב סרוג י"שרו
 ל"צ ילוא) רקינ ןיאש ל"הזב שריפו 'קפמ יב ל'צו
 ולבז תואצוה םשש יער ה תיב ב ק כ וב (רכינ
 ,ךווע לש וישוריפ ינש ביכרהש לילעב הארנ .כ"ע

^b5 התקפנ ע"למ וא הלמה mu ןושאר ייפל 
 בקנ 'ולכ קתפמ ע"למ יקתפמ "גל ילוא וא .בקנ

  yum,קפנ שרושמ הלמה הרזגנ מ"יה 'יפלו
  ppmיקפמ יבו יערה ןוגכ אצויה רבד לכ ס"לב

p'b3 ןותחתה ארקנ ןכו ,אצוי יערהש םוקמ 'מולכ 
  ipeoםג םהיפ תא יתלאשש םיאפורה תעדלו

 יִתְקְפמ יב = יִרְדִמ יִב |
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Abhünge, abschüssige Stellen) "n n mוא  

To"תויתוא  | ssע"לב ,דרומ  
abschüssig 229 לעפמ "729 = יִרְּדִמ וא PEE 

(einפב תבשב ' manאב אלש )55 'מגב  
renaלכבד יודמ יב ינה בו רמא 6ה"מק)  

 ריוש אלד ןויכ יאהו םטיע ןיעל אימ ירדהמ
 ולא ןימומ 'פב 'ורוכבבו ,קילס יצמ אל ('היררש
 "pne אל אפפ בר 'מא (C7 ןיבכוש ןירד 'מנב
 ('רמאד השק opp iy אלו eon ג'ע אל םימ םדא
 6 םטיע ןיעל םימ ירדהמ לבבד ירדמ יב ינה בר

 םילגר ימ ןהילע ןיתשמ םא לבב לש תונורדמ מ" <
 ונממ ןיתוש ויהיו י"אבש רהנל םטיע ןיעל ירדהמ
 ועלביש ךומנ םוקמ לע אלא ןיתשי אל ךכיפל
 ה"כו 5" לש תונוודמ ה"חא] * .םימה םש
 רדמ ע"ייע) ןורדומ תלמ oy mv ,תבשל י"שרפב
 ןורדומ 5/8 הכימ) ומוגרתו דרומ מ"לב אוהו ('ב

 רזננש הארנ ידרמ יב פ"א "5 'יג יפל תמאבו =

 'גו .יִרִּמ יב דקנל ךירצש ל" וא דרי לעפ ןמ
 ,ג"יד ג"לה א"יפ תבש "וריבו ,יִרְדִנמ תחת תעלבומ

vmח'יד א"לה ,א'ם 'וריע  ^w xyןרדנומ כ'ג  
 'גרתו עפושמו דרי ומעט 'וסו ע'לב רדנ שרושו
 אוה םטיע ןיעו py OC י'א הכימ) םירגמ 'טישָפ
 י"שרו Nb py mp ('ט ו'ט ישוהי) חותפנ ימ ןיעמ
 םטיע ןיעו ,םש עשוהיל p^r י"שרו : ד"נ "יחבזל
 לע yr" שדקמה תיבל תורוניצ y" וימימ עיפשמ
 ;'ג ,'ז ,'ח 'מדקה לע והיתתמ ןבב ('11980) םטיע

mד ,'ט ,'ב 'חלמה לעו ;ה '] — 

 תבש NUT (Studienhaus, Akademie) יִב *

 "לוח .אשרדמ יבל והב קיפנ ,ה"ס
 הדנ ,יארבא ומייקת sb אשרדמ יב ןדיעב :ו"פ
 שכרכ y'"y יאשרדמ יב הישירב הל שיכרכ .,ב"מ
 : ח"ל 'יטיג ח"כ "וכרב 5/7 ,פ"שב דוע הברהו .'א
 ע"ייעו T5 ז"ע :ג"כ ב"ב ,ר"מ 'שודיק : ב"מ 'ומבי

 ,שרדמ תיב

 ארקא דע Makesin am Chabor) יָסַּכַמ יָּב

 ג"סבו €« יליגמד ג"רב (*ינקבלותד
 ץלוחה 'פד ותוא ומכ  תומוקמ p^ (ב"ק) יבותכד
 ינב היל וחלש (.ה"מ 83( ותשורג ריזחמהד 'מגב
 יסכימ 'יא 'בותכו 'מביב ה"יחא] * .אברל יסכמ יב
 יבתות 4p 'בותכב ה"כו הבוט רתוי וניבר לש 'סונו
 יבמכ "גה 'יגמבו 'בותכב ,03 בת ע"ייע) יסכמ יבד

 ארקאו ארקא 'עב ונראב הבוט רתויה וניבר ^3( יבוכ

 ו ו ו

 ורדמ ינה 3233 (5 .סייט אוהו רמאו עייפדב )* .םיטח ייא 5 תצקו ע"פדבו onn ילכ לע אל ג"ונבו ו"ו י"כב ה"כ 6

 .ארקא עיייעו יקנבלוהד יבותכב (+ .ידרמ יב ינה w^ פיא י"כבו ימ י"כב w^ וניבר "23 לבא
(* 

v^ "d 



 . מ
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"m האישנ c2" ד'כ. Cupm oves הוה .אלד 
 האישנ יבד 'חתיפא :ה'ס 'בותכ ,'כו אתינעת
 האישנ יב לע y" ,ורמא האישנ יבד  ,ה'צ "ילוח
 .ךליאו np דצ ב'ח 'לחהב ק"אר 'כחה ש"מ

 * יִּב  =( N'TDאידסיב  ips p'bs.ע'לב 2249
  (Kopfkissen, Polster:ח"מ תבש

 אידס יבל grey :אדדוא וניבר יגל וא) ארדוא
 :ו'מק DU "TD ^2( אירופ ?n^p De אתבשב
 ,אידס יב היל ותייא םשו ,אירס יב יחנמו םיטקד
 והנה :ד"כק םש ,ירש אידפ יב . . רוסא אידס יב
 'ג דס 'עב וניבר "יגל ה"כ אשמשב אתוודס יב
 ונינפל לבא .'צנושו פ'ר 'ציניוו 'פדב י"שרב ה'כו
 תלמו .אירס יבא היתחא .ו"כ ק"מ אתוידס יב "א
 רכ 'רעו פ"לב התארוה (ל"צכ) nns הלמב אידסיב

SN ע"ייעו ויתשארמ תחת mb» 

Studienhaus, wo Bibel D'D unter-) NHDD *3 3 

Giehtet wirdיתבר 'פ ר"כיא 'דמב  

 !y" ארפס 753 pam יודימלת תחכשא 'ט ייפ

 ,ש"ייע רפס תיב ומכ b" ט"פפס ר'ב

 .'קזחד voi (QUU פ'לב יטרפ «pe ןיִסיִס יב
 לכ' הירבחל ל"אד ^summ C ב"ב) ייתבה

CD»תמש ימד ג'פבו .ךל אנניבזמ ןיסיס יבד  
 ה"יחא] * (,בותכ ןיסיס רב יבד 278( ,(:ט'נק םש)
 ןסרס יב ב'ה י"כ קר ןיסיס יב וסרג ךורע "5 בור
 אוהש 5^ 'ורחאה "גה יפלו ןיסוס יב ע'פדו
 הנושארה ^3 הארנ רתוי לבא 4« ריע לש פ'צע
 "b ונלש ףלא ומכ ד'ויה חונת פ'לבש רחאמו
 בוול הזה םשה אצמנו המושרה פ'צע הלמהש

mob povתיסופ תוכלמ דסימ היה ןאמהב  
 לש ויבא CDD רב אצמנ ןכו ןעדינאסאס לש
 ף"זרהמל mb" 'ייע cvi םימעפ הברה יול

— [t vp דצ 

"A y > B & ex, Stadt in Obergalilàa "3327 יב * 

UP (os. b. j. 2, 20, 6; Vita 37 

 יב הוה אידה רב ל"או ירובכע יב הוה יאני 'ר .'ל
 לילגב vp ל"נה והיתתמ ןב תודע יפל 'כו ירובכע
 ךה "ייע יאני 'ר לש ושרדמ תיב םש vm ןוילעה
 ' רבכע ע"יעו :ג'ק דצ י"המ ף'זרהמ לצא ךרע

 ,ש'כשמו

Doy m3 yy cFriedhon ןיִמְלוע יִּב * 
(die Armen) "3p ^3 *3 ז'ס 'בותכ 'UDיצממו  

 כ"ג ילואו םיינעל p^ יינע יבל הישפנ
 ^3 ע"ייע םיינע bus יינע יִּב רקנל שי

 . = לע יִּב - יִּתְקְפִמ יב | 23

 ותואב העירק י"ע ותאופרו הזה ילוחה יוצמ םויה
 — atresia ani] ר"לב הזה ילוחה ארקנו םוקמ

(das Haus des Herrn, Lehrers) ^B ^3 *ייחספ  

 "55 רמ יב אנוה ^2 SN" רמא .א"ק
 ,ילימ לכ ה"ד "יחספ vw" 'ב רמ ע"יע הבר

ap hbinיבל ל"א אכיהל ינה  mדקנל שי םגו  
 o2 ע"ייע bus 'מולכ רמ יִּב

(Trauerhaus) NETT? ^3 *ןאמו .ט"ס 'בותכ  
 ,חזרמ ע"ייע אשירב אחיזרמ יב ביתי

 pers. Feuertempel) ארונ תיב ס"לב) אָרּנ יִּב *
ibm ,אוהה היל הוה ישא בר  

 ע"ייע) רעי ול היה 'ולכ suo יבל mis אבא
 'ב רנ ע"ייע שאה comp םירמוכל ורכמו (אבא
 ארקנ שאה םידבוע הבש םייסרפ לש תלפת תיבו

 .ארונ DU "b áasgüh פ"לבו 45

(ie Schmiede) NITD3 *3 *הייווטינו :ט"ס "טיג  
 *w" 'ינ יפל ה"כ) אחפנ יבד ארונב

 איממ יתשינו אחפנ יבד אימב הילכינו (הושיה
 .חֶפנה תדובע םוקמ b^ ,אחפנ יבד

 יבתכ לכד x3 6. 46. ןֶדיִבָא D" יִפּורצַנ יִּב
 (' יפורצנ יב p CYóp^ תבש) שדוקה

 יבב והימ הלעמל ונשריפש ןדיבא יב ומכ היה
 ןימלצה לכ 'פב ז'עב ןנירמאדכ rry היה יפורצנ
 ןוגכ לאומש רמא (Cmn Uy הרשא והזיא 'מגב
 .יפורצנ יבד ארכישל ןווהל יומת ינה רמאד
 ימרד רוסא יפרצנ יבל ירמת ינה ג"וננו ה"יחא] *
 ילוא יכ רמוא יתייה אניפתסמד ילולו .ארכיש יב
 Ol59 פ"ל הלמה mam ינּורצנ יב היגהל שי
 רבדה 35 השק  םאו םיצע לע הנוממה ךאלמ

 — [כ"שמו ןדיבא יב ע"יע ומלוהל

Haus, Abstammung der Frau, daher) NU יִב * 

Scehwiegervater, auch Eltern 

(des Mannesארצמא אערא ןכזד אוהה :2^ ב"ב  
 אשנ ע"ייע ven לש הדשל ךומס p^ הישנ יבד
 mb "my .אשנ יבמ היל yes sp לוח ,'א
 אחתיפא : ג'כ תבש ,והיישנ יבד המורת א"עס

i]יבד ה"ד 'פסות םש ^" ינזיש 'רד אשנ  
 ה"ד bum כ"ב 'פסותו א"בשרו ת"וד 'תגולפ

 ,ארצימא

idישנ *3  Grauenzimmer)ירבג יב ע"ייע . 

 (Haus, Schule des Nassi, Patriarchen) הֶאיִשְנ «*

 אנייד ומקוא האישנ יבד :'ז 'דהנס

 .יפרצנ יב am" סיש v3 תצקבו סישת יסופדו ריל v33 לבא y'bn ב''הו וזו v33 היכ ('

td m. 
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(abs, d.ס"שב םימעפ הברה  
 ומכ ומעטו ש רד מה תיב לע םתס ןויכ בו יב
 מ"ד .33 יב רב 'עו ז'חא אבה p'"p ןבר תיב
 ותאו אגאבב אמהנ ילכאד בר יב ינב .ג"ע 'וריע

i. Abba Arekas 

 םשו ,שרדמה תיב בר יב י"שריפו בר יבב יתייבו
 וא והל ןניחשמ בר יבמ אמוחת והל ןניחשמ יכ
 ףוסב םשו ,בר יבב ביתיו ליזא :ב'ס 'בותכ 5
 טרפבו :'ג wm" :'ז 'הנס ,בר יבל nbn דומעה
 ילודג יכ ע'ר לש ושרדמ ma בר יב םשב הנוכמ
 עודיה רמאמ 'ייע םבר ךרדב וכלה םיברה וידימלת
 אבילא םלוכו 'כו ns ןיתינתמ nno :ו"פ 'דהנס

y"ושרדמ תיבו | .ז"טק דצ ף'זרהמל מ"ד "ייעו  
 'ר יבד אנת וכפהו בר יבד min הנוכמ ע'ר לש
 : א"מ "חבזבו י"שריפ ש"ייע aU 'ילוח לאעמשי
 Np הוה יאניכח ןב היננח 'ר :םש 'בותכו .ש'ע
 . . בותכ א"כפ ר'קיוב ותרומתבו 'כו בר יבל ליזא
 DU הנוכי םגו .קרב ינבב ע"ר לצא הרות רומלל
 ידהנס מ"ד ארוסב בר לש ושרדמ תיב בו יב
 בר YD: תבש ,לאומשל בר יבמ mb וחלש : 2
 (םש ס'ד y" "53 ה"כ ית א הוה י כ אנוה
 א רפ 5 אצמנ םימעפלו .י"שריפ ש"יע בר יבמ
 : ד"כק ב"ב ם'בשר ime :א" יוכרב "יע בר יב ד
 ע"ייע b" "חספל ף"ר בר יבד 35D" ןכו
 ש"יע בר יבד ירפ ס 38 ש םש ןמסנו עברא
 Tb הנשמל ותמדקהב) ם'במרה תטיש עודיו
 תרות לע הנוכה בר יבד ארפס רובידבש (הקזחה

mum»אגרנ םירקוחה הב ודש רבכו בר רביחש  
 (noma בו לש ושרדמ ma לע הנוכהש ולעהו
 וקפתסנ רבכו 23 י ב יר מ א םימעפ nb אצמנ
 אנונמה בר וא אנוה בר לע םא ןווכמ ימ לע רבדב

"nyירמא ה'ד : ג"פ 'ומבי 'פסות 'יזעו :ז"י 'רדהנס , 
 (D/3 בר יב ירמא םשב 'טאנש המ ברל vom ןכו
 בו יכ ירמאש וניצמ הז דגנו Comp ביב :ביק
 ירהנפ) 33 ידימלת לכו הדוהי ברו בר םע םיקלוח
 רוד רוד רנחמ לעב הארה nsi הלודגו 62
 םעט םינתונ בר יב ירמאש ד"כפ "il וישרודו
 Gr'b ייחבז) ה"ר דימלת n'5 som אדטח בר ירבדל
 בר לש ושרדמ ma אוה בר יבש חרכומ הז לכמ
 «m 33 לע קלוח בר יבד אנתש ונאצמ ןכ לעו
 היאר ןיא בר יבד ארפס ףוס ףוס (א'לה זיפ יוכרב
 ריאמ ר"רה דוע "יעו .ורבחמ היה ברש רקיע לכ
 ינאו ותינעמל ךיראהש אתליכמל ואובמב ש"א

npךיראהל שיש םוקמב , 
 (,das Haus, die Schule der Rabbinen 522? יִּב *

Gtudienhausונתאבו 04077 7233. " 

 יבמ יתאד דע והיירבגל pes pasos והיירבג
 'שודיקב י"שריפ ןכו שרדמה תיב sve .ןנבר

 DA יב | y"y החפשמ םש

zu zehn, d. h. eine Kürperschaft) mer "מ * D 

(on zehnהושע יב לכ .ט"ל 'דהנס  
 .אירש אתניכש

zu dreiundzwanzig, d. h.) אָּתְלַתְו ןירשע 93095 

(eine Kórperschaft von 23 

 .תושפנ יניד ןידמל אתלתו ןירשע יב sn 'דהנס-

(QMastdarm) "Sons ^s *תומבי  | Yyןניתיימו  
 היל pros ירעשד אמימח אמהנ

 ע"יע יערה תיב בקנ ^5 !wp" ₪ ינא

 ,'ג רקפ

pairika הנשי יסרפו דניצ 'שלב ^b) mp oa * 
(Dümonenartיחרפ יב :א"ק 'יחספ  

 ל"נ 'כו םיניע הל ןיאש הירב omo יבד . . יחוד |
 ארקנה םידש ro םש לע לפונ הזה םשה יכ .

 ךועה nonni ונמשרש ומכ אקיריאפ 'פאדנעצב
vsיטסויו 'פאדנעצ תקתעהל סקעדניא לענעיפש  

 :ט"עק רצ מ'ע

 .'ב רשג 'עו אמזיג ע"ייע Euphra D?5) יִּב *

Teich,פ"לב  

(v5; = ₪תרוסמ יפל ג'הכ  
Ub) קשבד yy ק"דרה L] 

(Holzkammer, Holz = ciba) "3" ^3 *יחספ ' 
SDךירצ ירמת יבו יביצ יב אפפ ר"א  

 ,'ה בצ «yy ץעה תורצוא b^ הקידב

nיִּב  "NSראוצ תיב ע"ייע : 

 .אָתיִזְּב ע"ייע NDUY ,אָתיִניִצ " *

"3p "3 *פ"לב)  m3ארובק  (Grabstitteמוי ' 
 י"כבו הובאד ירבק יב היבתוא :נ'פ

 6 ט"לק דצ 'מוי ס'ד (y ארבקב "א ז"ואו Dy 'מ
 יבל pbb בר ט'מתת ז"מרר בקע 'קלי :ז'ק מ"ב
 תיב ומכ ירבק יב B^ 'ב דבע ע"ייע ירבק

 Hy תורבקה

 y'"y .'ח mbb CWaehslichtmagazin) "p^ יִּב *
 ךירצ הועש לש תורצוא b^ יחלימ יב

 .תורנ איבהל הדועסה ךותמ דמועש יפל הקידב

 :'ל 'דהנס (die Schule Karna's) אָנרק יֶב *

 ,'ה קז ע"ייע אנרק יבד ןיקיזנב

Haus des Lehrers, d. h. Studien) 23 *3 * 

haus, besonders das von R. Akiba 

gegründete, dann (für Babylonien) die Schule 

Wasserbehiltniss) יקשּפ יב rd 



 = םיבנג םש םיאצמנ ^« דע הטמ הטמ ודרי הינעה
| Dmm 

Gu Dreien) NDOD 3 *מ'ב  Tyיב ינה א"ער  
 ינה .ז"ט ק"מ 'כו יזוז יבהיד אתלת

 אתלת יב ותא םשו 'כו ותימשד אתלת יב
 .ינירחא

 ע"ייע .'ח 'יחפפ (Qatteldage) יִרָמִת יִּב *
 .יביצ יב

 Esse, &U פ'לב קפאת שיראוצוה 'שלכ) en" יִּב *
(brennen VO לעפמ Kochpfanne 

 םושמ :ז"ע תבש .יפת יבא ביתיד אוהו .ט"ל 'כרב
 'ב יפת 'עב וניבר "ג יפל ה"כ יפת יבא יריירד

 יפדא ג"ונבו " "pbיפסא י'כ  "ypדצ תבש ם'ד
 :ב"פ  ^bהרדקה תתיפש םוקמ  pxןוגיט ילכ

p/5» n^ רצ ש"טע ף"ירהמ "ייע פ"לב ותרזגו 
  mןתפאת פ"למ רזגנ כ'ג אָיְסְת תיב ארקנ

^bשאב רעוב , 

(Gebethaus, Synagoge) n»bn "3 *ם"ל "טיב  : 

 תיב "פ ,הלפת יבד אחתיפא יאק
 .הלפתה

 ירש ףפוי בר .ז'ע Civ (Ortsname) 339 יִּב *
 םש י"שר 'יפ ובות יב ינבל והל

 םש י"שריפ וברת יבד יזיע ינה :ג'כ ק"בבו םוקמ
 סרג (,ניכק רצ סיד "ייע) 'מויל ימ י"כבו החפשמ
 ריעש עדו וכרתב 'ל י"כבו וכרתיב 'ב י"כבו וברתב

 , 2 המש סרפב

(zu Zweien) ^na *יבא הירא :א"נק תבש  

nיתא ווה יכ :ד'פ ט"ב ,ליפנ אל  
 ידבעד יות יב oun .ה'ק םשו ,אנידל ירת יב
 ירת יב .ו"ס "יטיג .אתרגרג ע"ייע :ז"כ ק"ב ,אקסיע
 יכרב ;ידבע mn" ירביהירת יב :א"כ "יחבז ,וכיינימ

wp och Goא 'מ י"כה 'יגו ירת יב הב ולייע " 
 .ירת יב ל"צו ירתב vow ^b מ'הונמבו ירת והב

€Ortsname, viel. Bi Tharis) 4222" 
mx "mbיב אטמ ^2  "n9( ' 

 nnk vy vp דנאל 'לייה סאד ש"רהמ תערל
 mob הבורק ונמשרש

 1. (das Hereinkommen, Eintritt übtg הָאיִּב *

Coitusהאיב איה וז הביש איה וז (  
 האיב אהתש יאולו .ז"פ :ו"פ 'מוי IND ע"יע
 םלועה ןמ ךתאיצי אהתש ap מ"ב ,האיציכ
 'מוי 'כו wen אלכ ךתאיב המ םלועל ךתאיבכ
 mb Ty ו'נד ז'פ o^ 'ורי  ,תינקיר neu ,ג'ג
 ג"ע WD א'פ 'שודיק v^ ,שדקמה תאיב 'ד 3^

 ורב
 ריעה יבשוי כ'ע ילוא (ו"פר דצ nn טרעננאמ "יע) | :ח"כ bus" 'ייעו  ,ןנבר יב summi תב לע :ש'כ
 ey ןנבר ma ומכ ןנבר יבו .אתשינכ יב 'עב

die Schule des Exilsober- אָתּולְּג שיר יִּב * 
(hauptesישניא :א'ל "טיג  

 ןנבר והלוכו .א'ל 'כוס ,והנינ אתולג שיר יבד
 ינהל רמ והניחכול .ה"נ תבש 'כו אתולג שיר יבד
 המכ הלמה תנייוצמ ג"שר 'גיאבו .אתולג שיר יבד

 .אתולג שיר ע"ייעו םימעפ המכו

 יורי die Achselhóhlung) יחש ע"ייע) אָיַחיִש יִּב *

 mnn אתתופ א"עס א"מד ב'פ ז"ע

 ,יחש «cu ע"יע יחשה תיב ומכ sm אייחיש יב

ein künstlich. איקש m3 (ס"לב NOU יִּב * 
  (befeuchtetes Feldב"ס 'שודיק :

 (ע"ייע) ןיחלשה תיב הדש o" איקש יבד תחש
 תבשבו .תחש ע"ייע םדא p" תוקשהל הכירצש

a2ע"ייע פ'א י"כ יפל ג'הכ יבר איקש-יבא  
 .ש"מו קשבד

 אנדיאהו :ט"נ 'וכרב (80קגגזּפ) "29 יִּב *

 ליעלו רובש יבמ יאפרפ הוינשד
 'ג רקד 'עב "יל ןכו ם"ש י"כב ייל 'מאמה לכו
 ורפסב רעיוביינ םכחה רעישש vy איה ילואו

 ,ו"לש דצ איפארגאיג

(Gemeinschaft) "omo "5 *373 א"עס 'ג 'וריע  

 אמימח אל יפתוש יבד הרדק : ר'כ
 pw pi ל'צכ יכ p תוא שנא ע"ייע) ארירק אלו

vב רדק 'ע "יע '), 

 (Gm Zwielieht od. Nachbarschaft 229 יִב *

 .ש"בשמו 'ג יִּב ע"ייע : ט"ק תבש

QGitrohlager) N22m *3 *אנבית יב אוהה .'ס "וריע  

mmיב ^3 אתדיפופ רב רמל היל  
 "De (אננת יב "יסופדבו) ס"ש י"כב N^ אנבית
 פ'א "53 אתדיפופ רב ^53 אתידבמופמ רמל "יא
 vy" ס"ד "ייע א"בטירבו שארבו NI ש"פדבו

 jan רצוא b" .א'כק

der Platz, wo die Ochsen gefüttert) יךּות יִּב * 

werdenיפ ירות יבד אריפ .'ס 'וריע ' 
 :yy המהבל לכאמ הב םיעינצמש הלודג המוג

 .'ב ארפ

Ort auf dem Weg nach Pumbad.) אָתְרּות *3 : 

  Giel. Bithraישנמ בר .ו"כ :ה"כ ז"ע
 היל ורמא cma maoy אתרות יבל ליזא הוה
 אתרות יכל אטמ יכ אתידבמופל ל"א תלזאק ןאל
 היבשוי בורש המושרה ריע התיהש רבדה בורקו 'כו
 | שאב הפרשנ ןאילוי רסיק לש ויעסמבו םידוהי ויה



 'וריב יתאצמ ןכו הכובמ כ'ג המעט אשּוגש ס"לב
 wu ןמ :הכובמ שרופמ imos א"לה b'3 "ינעת
 ןוהלק יעמשו ג'"פס ר"תורב ילואו ,ןכיי ב ןוניאד
 ועמש b^ ןיכייב כ"ג ל"צ ןי ביי ב אתאיירבד

 — בב 'ע ny "ys םישנא תכובמ לוק

 Kórnehen von אתנב ס"לב TU 4 פ"למ) ןיב 1

1'D3 (Getreideתבש השא המבד  ("Dבש  

 אל אתניבב יא ,ןומכ םירגרג 'ז b C^ אנומכ יניב
 ערזה "b Cn^ ב"כ) רופחי אלד ג"רב היל אחכשמ
 םושמ יא א'פ ,השק השענש תעב קריה לעש
 היל ילכאד שחימל אכיל omm ןיניערג אתיניב
 והל יחכשמ אל דואמ pp ןהש ןויכד םירובד
 ON 'מולכ יראפ רדה (?יפרטב יא ,רפעב םירובד
 רזוח היל תפכיא יאמ לדוח לש ןילעה ןילכוא
 רהרזנ +.ט'ס (w^ וזחאש ימד תואופרב ,(*לדנו
 רהזי b^ הינייעמל והל בקנמ אל יאד אתיניבמ

sovלגרג 'עב ה"כו ה"יחא] * .אליגרג ערז התשי  
 ייטיג yr א"נב תבש י"שר 'יגל .אליגלג ג"ונבו

cvיפו ינוב סרגש ' mus sooפ"ל אוהש ל"י  
 — v] תזיחאו הדוגא כ

P3 29% = 2 ם"לב)  (Haarהמבד ג'סב  mew 
Gro)אבלכד אנקידמ יניב בש . "^bתורעש  

 «Cm קימ) ןיחלגמ ולאו 'פד  ג"פבו ,בלכה ןקזמ
 יתמיאמ 'פב תוצח דע 'ירמוא "ימכחו ארמ גבו
 אתיניב לחשימכ C" oco עמש תא ןירוק
 ארפוט דעו ישיוד אתיניבמ יאשחו .אבלחמ
 "poma 'מגב pbin 'מוא א'ר 'פב (*יאערכד
 ג"כ ול אבד ג"רב ('היזמ מ אתיניב ,(.מ'ק תבש)
 תא רכושהד ג"רב (' אתיניב טימתשמ ,(:ט'ס ימוי)
 'ג 'פב םקימל יעב אתיניב שירא ,6ר'9 ןילעופה
 עלק ,(.טיל ייז) םתסד 'מגב ריזנב ןירוסא ןינימ
 qe,» "bb אטחי אלו הר ע ש ה לא [ןבאב]
 ,הרעש תניבב [ןמרמו אעליקב אנבא ןרשר] 'גרת

"NOD ןיב Gowohl.. 488 auch) PB + + « P3 

 'פ ר'קיוב לועית אל העובשב בייח ןיבו
 ה'כו ה"יחא] * ,6"פ) דע sm סמח דע יהת לא
 'קליבו ר"קיוב לבא :ז"לד ו'לה ve 'ועובש 'ורי
 'יא א"עקת ז"מרס 'ירכז 'קליו ו"מש זמר םיטפשמ
 "פי ב'נ "רכז 'קליבו web :העובשב תחת

ns» *ןיֶּב -  

 ילבב ,עשוהי ימיב ןתאיבל ארזע ימיב ןתאיב שיקה =
 יפ ר"שהש ,(םימעפ 'ג) בשומו האיב :ז"ל 'שודיק =

 קושה jb ךתאיב 000 "רבד) ךתיב שרד ולאמש
 (Sonnenuntergang) שמש תאיב ,'ב 'וכרב ;ךתיבל

 ג'ע ג'כד ט"פו y א"כד ז"פ 'טוס 7 :ץובקהו <
nbn ^mא"פ 'לרע 'ורי :ח"נד ב'פ  Diלכ ד"ע  

 ליאוה :ז"ל 'שודיק ילבבו הרותב ורמאנש תואיב
 Cn n pr ass מ"ל sym הרותב תואיב ורמאנו
 אוב לעפמ שימשת mpi 'שלב הליאשה ךרדנו
 ,האיבבו רטשב ףסכב ךליאו .'ב 'שודיק .אב ע"ייע

Dvומבי האיפב שדקמד ןאמא דננמ בר :ב" ' 
 'ומבי .הנושאר האיבמ תרבעתמ השא ןיא דיל
 תליעב אלא הניא הצריפ הב ןיאש האיב לכ :א'ס

 ץובקהו mmy תאיב ג"ע ג'ד ב"פ 'ומבי 'ורי ,תונז <
 'ירדנ nii תואיּב החפשה לע אבה 'ג י'ב 'ותירכ
 יתש לוענ ןג 'פ ר"שהש ,תואיב ןוהלוכ .א"נ

 שיו :לעב 'ע יבשתב ל"אר בתכו השאל תואיב
 קר האיבה ארקנ אל יכ האיבל הליעב ןיב שרפהל
 ןכלו השאה םע שמשמ שיאהש הנושארה םעפה
 קודו תוליעב 'מאנש ומכ תואיב רמול הברתת אל
 .יתאבהש םינויצמ חכומכ אוה הגשמו ,ל"כע אצמתו
 .העיב ע"ייע אָטיִּב .

 יילקש (der zweite Buchstabe gr. B7) אָטיִּב .

 .,אתיב אפלא ע"ייע אטיב אפלא ב"מ ג'פ
 .ע"ייע אתיב םרוג וניברו =

(N3"2) nava *99 פ"לב ^ Frauen-Kopfputz, 

Yep 23 (Sehleierאכייב אבר המגרת  
 הכבס y m2" 'y3' וניבר "ג יפל ה"כ אתכבסו
 p" אבייב ס'טב ג"ונב לבא ר"פדו תודי יבתכ "יגל

 Di ךא ם'בשרה b^ ןכו םישנ רושיקו ףיעצ פ"לב =
 'ב תואש רבפ וניברו אבייב תשכושמ ^3 םש

 ,אכיי ys ורדסמ היה]ןכ רובעב איה תישומש
6 

n»"32$, ע"לב)  verwirrt, nürrischלעפמ  b ₪ 
. 

 הימוה ,ימע הבכש 'מאתו )5 ח"פפ ר"בב

 | .היעטו איה הכייב )^ יז ילשמ) תררוסו איה |
 יינ איבה כ'מ לעב לבא אשיגש ג"ונב ה"יחא] *

 'יא pw ונינפלו היכוב (מ'קתת זמר ילשמ .'קליה
 ךוב מ'למ אוהו ונמשרש ע"ל שממ אוהו הכוב
 המוהמ b Qm^ ,'ג רתסא m^ sw לאוי , 'ג ,ד"י תומש)

 Y'bp "$ 'יטפשמ 'וחנתבו .םמ  ע"ייעו "העובשל | אשיגש ונינפלש 'חסונ תמאבו הימוה ןכ שרדו

mo (t!זיראפ י''כב )?  .אינומכ ינוב ג'ונבו .ב"ע רצ סייד יייע פ"א י"כבו ימ י"כב  ^wשריפב ה"כו )5 .הפשאב '". 

 . .הישיר nan אתניב yr ןאכ CM ישמא יפרמ jun ע"פרבו יאשפנב יאשח דוע םשו יב שח יעב ni )5 ,ריפרב קר .הייכ (*

 תבש סייד y"' יאערכד ארפוט רע יאשירד אתניבמ יב יאשחו ל''הזב םשו י"כ י"שרב כ"ג ייא וניבר ייגכו איה תועטו היערכ

 ה"כו הינומ w^ .ד"ס ידהנסב לבא אויזממ ג'ונבו הייזממ 'מ vs ה"כ )5 .וניבר ייג לע סיד לש מ"ב ריעה אלו .ח"פק

 mane ימ man תועטב ןכלו םיפעפעה ןמ רעש המעטו פיל הלמהש NOM" יא זמ sym :'ק ne םיד יייע ימויל יב י"כב

 .ל"גה ידהנסב ומכ הי ני מ :דוע ג"ונב (* .ויפעפעמ דחא רעש לפנ ורועישו היזממ תחת הי ני מ



 .ןאמל וב םילבוט םינהכ הדוהי 'רד תושמשה
 'רד ש"הב אלא אוה הקיפס mr ^5 אמיליא

ommוהמ 'טישפ וכ םילבוט םינהכ יסוי 'רל  
 הדוהי ירכ : ךייש ךשימ CD? ^w ש"הב אמיתד
 ש"הב ליחתמ רדהו הדוהי 'רד ש"הב םילשד ל"מק
 ךה (גינ הדג pnma ןמיס אבד ג'סבו  ,יסוי 'רד

winש"הב ליחתמו 'דוהי 'רד ש"הב םילש רבס  
 ךשימ bv 'רד ש"הב רבס son יאהו יסוי 'רד
 'ומש 'גרתב ה"כו ה'יחא] * .הדוהי 'רכ ךייש
 אתשמש crm אישמש ןיב ב" "מ ;^ ^
 בהזה ןושל y םיברעה pi לש תקתעהל
 D^ ח"א ע'שב "ייעו 'ו .ב"י יומשל sien לש

 — [א'פר

 Weide הברע ב'ו תעד יפל) אָניִּב |
 Tamariske אניב ס"למ ד"עפלו

 'פ "טיג CTerebinthenkorn) 'א ןיב םדוקה ע"ייע

 אסאו הניבו [אניברוש ל"צ] C (אניברזש) ןיקיזנה
 לשא ס"לבש תמאהו ה"יחא] * .(הברע ייפ ארד
 . דעו לשא 'עב «mà qnm 'ר שוריפ ךה איבה ןכו
 יתקתעה יפל) bm ג"שר .םשב (ותרבחמב א"ע
 וזחאש ימב תולמה שוריפל יתיארוי (קץ"השלל ע"למ
 Uy :ל ש א אוה אניב YU רמאש סוקאידרוק
 אניברוש ןינעבו ,ןּולַא לש םיניערנ אוה ןב פ'לבו

 — NDW] ע"יע an" ןינעבו ערכשא ע"ייע

Blutegel, wahrsch. zusammen-) N2'3 2 E»! 

hüngend mit à Haar, wegen 

(dessen dünner Beschaff.ןיקזנה 'פ טיג  CD) 

 תעד nr ה"יחא] * .(הקולע ייפ אימד יניב בש
 ע"ייעו) ונמשר רשא פ'למ ורזגל ל"נו 55 י"שר
 דצמ רעשל התמרש ןכ ארקנו רעש ייפ +'ב ןיב
 bw אמינ םנ ןכ תארקנ תמאבו התוקדו הכרא
 (b^ qw» pb bw pr ew "b Ca^ vy םימ
 הקולע p 43 p'b w'bb sym^ אניכ an" 'קיעש

tתויח לש םד ץצומ ] — 

 :'* תוכמ Insect, Raupe) 22 פ'למ) אתיניּב *

 ע"ייע תעלות פ"לב ייפ אתיניב ליכאד
 תיבה רחא ר"ויב הלמה תביתכ םגו ,ש"מו אתינב

 nr235&- הלירבהל שיש הארמ

 .'ג ןכ ע"ייע אָנּוּב *

"T (ein Amoriüer) 213 *ד"מד ב"פ "טיג ; 
winיא 'מארק 'פדבו הליש 33 הנוב " 

 mias תחת רוציק הנוב פ'צעו ,חוליש הניב ס"טב

 הָנּוּב * --ןיִּב

 :ז"ל ק"ב 221 .ש"ייע רחא ןונגיסב תוטמ שירבו
paדעומ ןיב םת , pl at spול םירמואש  

 ,ג"ס יירדנ ,אצוה ול םירמואש pi םייק ךיבאל
 תב ע"יע 'ד יא 'תסא 'רדמ qo ןיבו ךכ ןיב
 תלגלגתמ הידיד אלדמ ןיבו הילידמ ןיב אירבק
 .'ב ןב ע"ייע הרידקב pi הסיעב pa .אירבק תב

npoןיב סנואב ןיב דיזמב ןיב גגושב ןיב .:ז"ט  
 — [רוביצב ןיב דיחיב ןיב ןוצרב

;inmitten, zwischen) ['3 1םיִיָניִּב , | D"Dn»3 

(dual. Mitte, zwischenהברהו מ"ל אוהו  
 'של יגוזה 'פסמבו רפסמ ןיא יכרופסל יתלדחו ם"שב
 שרד ד"פ ר'ב 5" םייתניב הבקנ 'שלו םייניב רכז
 - ב"כפר ר"קיו ,םייתניבו םייניב C ייא ישארב) ךותב
 : היד ב'פ 'וכרב 'ורי .םייתניבמ תאצוי .וזה תקדצ
 ד"ע T'DT א"פסלק "ינעת v" ,םייתניב mmo ימי
 לוט ג"ע ח"מד א"פר 'ורשעמ 'ורי ,םייתגיבש םימי
 והמ םייתנב ד"ע ל"ד ve "יאלכ 'ורי ,םייתנבמ
 יניב א"לבו .ש"ייע ay vire ריזנ 'ורי ה"כו
 ,יכדא יניב +ט"ס "טיג ,ןיב 13 .,ג.- 5 ס"לב =
 .א"ע 'ומבי ,איניבמ איתא qp "לוח :ב"לק תבש
 .ז"מ "ללוח ע"ייעו םייתניב 'יפ יניבו יניב והנינבז
 אכיא :דוע םיברו :ז"מ מ"ב -- :ד" ,'ז 'ציב

 .והייניב

 שרד :5'3 'טוס (der, die in der Mitte) יִנְזניִּב *

 bs" ,ויחאבש יגוניב ('ד יז" א'ש) םינבה
aינוניב אלא ןטק אלו לודג אל .ט"ל 'וכרב ,'ח  

 חל אל ד"ע 3^ א"פ תבש ^" .'ב רגא ע"ייע
 Yy 3^ א"פ 'וכרב v" .,ינוניב אלא שבי אלו
 ה'פ 'יטיג 'ייע תינוניב הבקנ ןושלו ,ינוניב םדא
 N/D יינעת v" ,ג'ע vs ה'פ 'וכרב UU" ,א"מ
 א"פ ה'ר m :ז"ט n םינוגיב רכז ץובקו .ד"סד

a5הבקנ 'לו .ל"פ ר"קיו  ^vטוס ' mbב'כד  
 ס"טב "bib" תצקבו) תיְנּניִב ויה תומאה לכ ג'ע
 תצקבו) תוינוניב כ'ג ל'צ יא ,ז"י "לכבו (תויניבב
 כ'ג ל"צ 'א ,ז"י "ילכבו (תויוניבב ס"טב "יסופד

23 p^ תוינוניב 

Zwielicht, d. i. zwischen) nieson us 

(Sonnenneige und Mondaufgang 

 תושמשה ןיב רבס הדוהי 'ר CU 'וכרבד ג'וב
 רכס מ"רו ןילבוט ov דועכמ ןילבוט יכו יוה אבוט
 pr qw תושמשה ןיב רמאד ('י סוי 'וכ הל
 המבד ג'סבו ,וילע דומעל א"או אצוי הזו סנכנ הז
 ןיב לאומש רמא הדוהי ר"א (.היל תנש) ןיקילדמ

 5בו תואר ילכמ אניב רזש ל"מר לצא (? ,י"רכ רוציקמ דלונ קפס י
 הדוהי ירכ ס"טב ץעייפרבו ריילו m ייכב ןוכנ לע '( ma ל-1

 JM אגש ע"ייעו אניברש «y ייטיגב ייאר המ



v3 1 *ע"לב ,אריב ס"לב)  > Girunnenכרב ' 
aאריבל לפנד אתיבח , pp»לפנ  

 לפנד ידימ ינה יכ "גה 'מ י"כבו אריבב אתפ
 :םשו ('נ תוא שנא ע"ייעו :ד"נק ס"ד 'ייע) אריבל
 ;אריבב אתופ לפנ vb) תבש .אריבל היל אידש

ptiשנא ע"ייע) ג'לקתת אצת יכ 'קליו :ב"צ  
 היב ידשת לא אימ הינימ תיתשד אריב ('ב תוא
 v3 שדוק ותרומת ה"פשת 'יטפשמ 'קליבו) אלק
 'וריע ץובקחו .(ןבא וב pun לא םימ תיתשש
 'וריע 'וריִבו ,תואריב ט'פ מ"ב 'תפסות .ח"י :ז"י

 .תויריב םגו תוריב :כ"ד ב"פ

 אמייק הוה B מ"ב (Grube, Graben) אָריִּב 2 *
 תב y'"y vp 'ילוח eb אילמ אריב

 .'ז ידהנס ,יריב עבש :י"'ק תבש ץובקהו .אתרב
 ב'מפ ר"ב ,שיב ריבעל דחו אנמלשל יריב בש
 ךרעו 'ז רב 'ע my "yb -- רמח ןקפמ ןיריב ןיריב

 ns אבה 'עו הזל םדוקה

Brunnengrüber) "3ע"למ  vהזל םדוקה ע"ייע ) 

 אל (v inb) ייעיבשב ורמא לודנ ללכ 'פב
 רייב b^ ןפסל אלו רפסל אלו ןלבל אלו רייבל
 ןפס ,בלג רפס ,ץחרמה לעב ןלב ,תורוב רפוח
 'פסותו .ב"יד "פר 2/3 v ה"נכו ה"יחא] * ,חלמ
 תורופחהו ןי ליי בה םשו 4b3m רייבה ט"פ מ"ב
 'וריב ל"צכו .ןילייכה bn סומלוקנאהו רוטנסה
 ןמ וא רייבה ןמ תחת Ty א"ד ome מ'ב

 — [ע"ייע לייכ ל"צו רייכ 'טיז 'פדבו רוטנסה

(nbebaut lassen) "I2 5ג רב ע"ייע ', 

unbebaut N2"3 *ימח א"פ ר'קיו שיר 60,  
 לעפמ ראותו ארייב הימרכ ארייב הילקח

 אבה T כ'ג (wu ונממו 'ב רב  ע"ייע "3

 ,ז"חא

Vp" eer, münnerlos) P2073 iבישוה ט"יפ  

 תוינריב והמ םילשוריב nbiv2 םישנ
jy qwהיהש  iw]תא הנעמו ןהילעב תא  

 .אוה הבקנל ראותו .ש"מו 'ג ןרב yy 'כו םהישנ

 "Stadtnamen am Euphr.) IP 3 ,אָריִּב ,הָאְריִּב ,

Birוריבו הארינ אלוע .ו'כ ק"מ (+ ' 
 'ר כ'ג mn םשמו ירביב ע"ייע יליגמ 'וריבו ק"מ
 ריעהו .םשו םש הריבד יאלמש 'ר ארקנו יאלמש

anmה'ח טרעננאמ 'ייע םיימורל םג העודי  
 .ט'צק רצ

mraפ"לב)  Tempelburg — Azox 32» D1.  

in der gr.-mae. Periode; — Dp unter 

(Glyrkan I. (bei Jos.) ; 2. Burg, Castellולא 'פב  

 y'"p ןובא 'ר תחת ןוב 'ר םירפופה ורציקש ומכ
 : ז"ס דצ ף'זרהמל י"המב ןוב 'ר

 םימואת B Bini cw" ושי לש דימלת) ינוב *
(Thomas (Zwilling)השמח .ג"מ 'דהנס  

 mmm ינובו רצנ יאקנ אתמ ושיל ול ויה 'ידימלת-
 ינב "תכהו גרהי ינוב רמא ינובל יהויתא + .
 ילואו 'כו 'יתכד גרהי ינוב ןיא ל"א לארשי ירוכב
 y" אמואת ארקנש םיחולשה וידימלתמ דחא היה

maaםיננהי 'דחה  sb s^ד"ב ,'כ , ,N'5ב ' 
 יקליב אבה 5 יינעתב לבא bini םימואת ר"לבו
 pb 3 m3) ןומידקינ אל 'יא (טיתת זמר יירבד

 ןב ןומידקינ אוה ינוב ז'פלו ומש" ינוב אלא ומש
 'ב /2  ,ד" תוינומדקה לע והיתתמ ןב p" ןוירוג
 תזוחאמ היהש ןוילג ןואב «mun 086 לעו
 רקש ם'בו (ם"ל ^n ;'ג x» "y ושי לש ויערמ

 רבודמ תודבכנ 'ינעתב הברדא ירהש
 .ןומידקינ לע

 y! Palmzweig, Siegespalme" 069% י"למ) |«

 אתקיספב |Palmfest À9U) תיברע הלמ

 ויפב הנע

 יוחתת) זע וא בשכ וא רושב ונדמליבו CP 'כוסד =
 ארבתסמ b" ('ןייב לטונ חצונש Qv ^b) p" רומא
 mm םירמת ףכו בלול י"לב 'יפ ב"א) .ןודיכ ןינע
 quii» תואל רמת ףכ חצנמה דיב ןתיל גהנמ
 ,ח'מ 'ח סאינאזיופ בתכ ןכו איה nes ה"יחא] *
 םיעדוי ON ןיג אב בסנד ןאמ 'קיספה 'יגו ,'ב
 הזכ דואמ 'רשי ןושלב w^ ל"פ ר'קיובו חצנ אוהד
 ה"כו הידיב ןי י א ב בסנד ןאמ אלא חצנ אוה ןאמ
 ב'נו ןייב וניבר ^32 םשו א'נרת זמר רומא 'קליב

"5aה"ונמבו "ןודיכ ךורעה  ^bר"קיו םשב ו"מק  
 ומכ בלול והז ןיבא ר"א חצנ ךנימיב תומיענ והמ

 ןאמ אלא . . לשמ ןייאב לטונו חצמ אוהש —
 ןודיכ גיצהו ךורעה ייפ פ"ע הזו 'וכ ןו די כ $027
 סופרפיא ע'ייעו ,םש 'יספב ב"שר 'ייעו ןייאב תחת
 ץטערג — ף'זרהמ ע"מב ף"ירהמ 'ייע דועו ש"מו

 — rbp "x] א'כח

 "p .ז"טק ב'ב :'ה 'וכרב oh) = 55 ריב *
mouריב האוישעד  m ^bןכמ םצע  

 ןש ודיב ראשנו ןנחוי € לש וינב ותמש יוישע
 ם"בשרה 'ייע שפנ ירמל םחנמ היה ובו ירישע ןבמ
 mov יא ר"ית) רב 'גרת ןכו 'א םרג 'עו םש ב"בל
 ןז"ט ,איכ יירמד ;" ,."5 רבדמב ;ב'כ .ז"ט .ויט ,יא

 תימלשורי ןושל איהש הארנו ריב טיי .ביי inm בויא
ms mmתחת אָתיִא ,אָּבַא תחת אָּביִא ומכ 'י  

 .ףא תחת ףוא ומכ "v תוא min ןכו את =

 .סופרפיא עיייע ןיגאב יקיספבו pas ס"טב ייא יוחנתב ('



 אתריב :ח'ל 'טוס 'כו 5333 'כיא איטסד
 אתריב .כ'ד r5 האיפ 'וויב לבא ,ירוחשד
 אתרב ומכ אתריב ^5 לארשיד אעראד היתבורחד
 ןויצ תכהא b" "יעו ע"יע עבש תרב ומכ
 םצע םש םע רוביח ילכו .ב"ע ה"פ דצ םש ף"זרהמל
 ר"ב מ"ד ןירטלפו .קזח ןינב ס"לב ומכ ומעט יטרפ
 הריבהש רמאת רומא תקלוד nns הריב האר ט'לפר
 ינא ל"א הריבה לעב voy ץיצה גיהנמ אלב וזה

wmיקליו ז"יקד ועמשר 'תקיספ ,'כו הריבה לעב  
movהריב הריב טומת דכ 'תקיספה םשב ד"סר  
nov€3 לקק ע"ייעו .אלקיק) אתלקלק םורת דכו  

 "ילוחל י"שר cep תוריב ץובקהו ,המש אתלקלק
 — [תוריבבו ה'ד :ט"לק

"nach Schw. h. L. 149 = םגז]8) יִיִריִּב ,יִריִּב 1 3 

  (eine halbe Stunde von Zefat:ד"פ מ"ב

 ןיאצוי PSY .א'נ 'יחספ ,יריב ינבל ןנבר והורדש
 לליהו הדוהיב השעמו יריבב תבשב  ןוסיקדווקב
 'כו יריבב תבשב ןוסיקדרקב ואציש ג'ר לש וינב
 תבשב aw לש ןיסיקדרוקב ב"פ ק"מ 'תפסותבו
 w pg v'ys^" ל"ד ד"פר nob" 'וריב «m יריבב

weaיפלו הריב 'יגה םייקררק 'עבו יריב ל'צו  
 < ייעיבש 'וריבו om םריב ר"פדו vy ב'ה י'כ 73
 היה ש"ירהמ «nme ,אתבר ייריב ג'ע ו'לד ו"פ

 .תפצמ העש יצחכ רפכ

 N'yD 'מ ז"ע Stadt in Babyl Bir) יִריִּב 2 *

 םוטמומ :ג"פ 'ומבי ,יריב ןימד יאתסוד 'ר
 'עב תאזה ריעה תודוא הרומא יתלמ רבכ ,יריבד

 2o .וחאריב 'עו ירביב
"ya 8תחת ס"ט  viרק 'עו ש"ייע  YD * 

 ר"א mu "לוח .E) א. (eines Amora םייִריָּב

 .'כו דחא ןקז םושמ םייריב

(Bedeckung, Festung, bakt. Varena) תיָכְריִּב : 

  vn :n^p "nob;"פש הב  ni3y3לכו
movכו  תינריבו ' sbטישפה הקיתעהו אוה ' 

 ומכ יטקב 'לבו זית. 'ד ,ז'כ ,ב"י 4^ 'ב ה'רל
 : מ"פק דצ ס'ד p"' הריב 'יגה י"כבו תירבעב הריב

ma *ב תירב ע"ייע הבוט רתויה ^« '. 

* 
Stadt jenseits des Euphrat wahrsch.) Q3 1 

(O9gu a, Urma, Mannert 6, 1, 492 

a5 mשודיק ,םריב וז בר רמא ןיתלב תיב יאמ ' 
«ayןינעל  pomאסינ אהל ףסוי ברל ייבא ל"א  

 יסחיימ םריב םושמ ךתעד המ ל"א אכיה רע תופד

 יתמשרש vy איה ילוא ,יכסנ םריכמ אתירבמופד |

 םשו התיה תרפ רכעבו סואימילתפ לצא הרכזוהש

 .ןיתלב תיב ע'ייעו הלוג לש ןוציק לובג

ES eT ma חנ 

 יצעמ הריבה ינפל ןיפרושו (.ט'מ) חספב ןירבוע
 הרזחש חיכות הריב Cu 'מויד ג"רבו /הכרעמה

 ק"פב תודימב ,םינורחאל mum אלו םינושארל
Cv»תחת ^5 .הריבה תחת  תכלוהה הביסמב  

 לתוכ ול ךמסד '033 ב'בד ק'פב .-- שדק מה
 ריכשמה הובא רב הבר ON' ןמחנ ר"א Cn ביב)
 תיבה תא רכומהד ג'רבו ,הלודג הריבב וריבחל תיב
 הובא רב הבר 'מא ןמחנ בר רמאד 6:א'פ םש)
 תמש ימ 'פבו ,הלודג הריבב וריבחל תיב 'כומה
 הלעה הכלה וזו 6ו"מק (c0 תונולבס חלושה 'מגב
 םימכח ינפל )63 ייז mmi" יייע) הריבה רש אחא בר
 וישוריפ ינש ה"יחא] * .ןירוט לפ B^ השואב
 מ"ל הריב ןושארה םעטבש דואמ םיבוט was לש
 לצא סיראבו ארקא Dy mu (n יב םשו יםש יימחנ)
 תיבה רה לדנמ הנוכמ dxox םשבו והיתתמ ןב
 םיאנומשחה ימיב .Báo םשבו ןוי תוכלמ ימיב
 ;יד א" YO ;'ב- וא" 3^ תוינומדקה לע יייע
 ץטערג 'כחה הלולצה ותעד רבכ ביחרהו 'ג ,'ד ,ח"י
 וא הריבה הזו ךליאו n'sp דצ ה"כח ולש ע"מב

m3ה"כ תיבה רהב לדגמ היה (ע"יע) הריבה  
 היה לדגמ ןנחוי ר"א .ה"לד ז"פ "יחספ 'וריב 'וריפב
 ד"יפ יתבר 'תקיספבו הריב יורק היהו תיבה רהב דמוע
 ומש omm [mas ל"צ] םיתזה רהב דמוע היה לדגמ
 בוטו) םוקמ pnm ר"א :ד"ק 'יחבזבו םש 'מויבו ,הריב
 'וריבו ,הריב ומשו תיבה רהב שי (ל ד ג מ סורגל
 חיכוהו הריב יורק תיבה רה לכ ל"רא bw 'יחספ
 'מויל י"שרו pun איה י"ר תעדש ץטערג יחה
 כ'או וניברכ שדקמה תיב b^ חיכות הריב :'ט
 םש תועמשמה ןכו 'יחספ 'וריב ל"שר תערל וטנ
 ,הריב םכידע ל"א ד"א הריבב םכיניע on ל"א

"vmהיאר כ"ג הזו הריחבה (תיב) הז תחת סרוג  
 שיא רזעוי 2^ ,'ב הלרע 45 יורק תיבה רה לכש
 הליש ןה תוריב שלש ^« nam" 'כו  הריבה
 mb "ייעו י"שריפ vy םימלוע na ןועבגו בונו
 'יסרפו ס"לב הלמה הרומ 'בה םעטנו — .,א"מ ג"פ
 «jo הדוצמ םוקמ cán "ירגנוהו תירטקב 'שלו
 ;יא א "מח) הריבה ןשוש ןינעה mo קזח
 םש op םימעפל רבוחמו Cm m .יב sw יתסא
 הדוהי םחל תיבד אכ למ תריב jb מ'ד םוקמה
 W^ הלא לע 'פ ר"כיא 'דמבו .ה"ד ב'פ 'וכרב 'ורי
 תריב ;הדוהי םחל תיבדב אבוע תויב
 rp 'וריבו .א'ל םש 'טגבו 'ד ,'ה ז"עב הקירפ
 אילפה תריב ;הקיריס תריב 'יא ד"ע ד"מד ה"פ
 אבוה) י"כ 'יג יפל ,ב"ע 'ישודיקבו ; ib rb תוידע
 "א (ט'צש x" רעיוביינ לש 'ידומלת .גאענב
 א תריבכ . .לכבב אכיא (אירגסמ 'ונינפל) אריגספ
 א תויב . . לכנב 'כיא (אקריב ונינפל) הדנ ד
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 שידאו yeso maw .'ז 'דהנס הבקנל ץובקהו
 אתשיב הבקנהו .'א שד ע"ייע האמ אָתָשיִּב הופלח
 א תושיב ומכ אוהו םשה תארוהל כ'ג עמתשמ

 SUUS אבה ע"ייעו

 Bosheit, Schlechtigkeit) פ"לב) אָתּושיִּב ,שיֶּב *
navיא וביטל ילוכ יא ,ו'נק  

 'תקיספ .תידבע ושיב יתבר 'פ ר'כיא ,ושיבל ילוכ
 "ילהת 'קליבו אצת 'מוחנתב אבוהו) : ד"כ כ"רד
 אתשיבל אשיב אזגימל Cn 'זג ע"ייעו ט'ישת זמר
 רעבאב €" yy" היתשיב אשיבל יזגימל ל'צו
 ז"ע יאתושיבל םסרופמ .ו"טק ק"ב .ט"ס 'רעה םש
 .ב"נ 'וחנמ .אתושיב וכל יזחמל איעבד אניע .ה"ס
 ,והיימק ירמא אל ןיתוביטמ והיימק ירמא ןיתושיבמ
 ייפ תושיב רזעלא 'רל איזח : ה"כ 'בותכ :'ה 'וכמ
 mu Nm :ג"נ 'יחפפו ,תושב ע"ייע תופעוז םינפב

 .תושיב ח"בברב

ÁN qua עו שוב' yy ןשייוב ques * 

 *  yy ps.'ב ןשב

(der zweite Buehstabe des Alfab.) na +ינש  

 ץובקהו אתיבפלא 'עו ףלא yy ,תויתואל
 יורי םיִנָש לש רפסמ הרומ םגו j^nea iip תבש
 (u^ aes neo) קחציב ישרוד ,ח"לד B יירדנ

 'כו תומלוע ינש לוחנל דיתע אוהש ןב ירת תיב
 ויו ב מ'ד :האצומ לש 'ויתואב ףלחתת ת"יב תואה
 ןוליב (y יִביִב -('ב אָב ע"ייע) אב תחת אוו

yy»(סופרפיא ע"ייע) ןיִמיִב ,('ג ןלב  Tםירחא , 
 רקבהו רקב תחת pem ,רקפ "^s 'פב ןכו
 ףוסב הטמשנ ת"יב mw ,יפמופ תחת יבמופ ,ע"ייע
 ,ע"ייע בידכ תחת ידכ n תחת ּות מ"ד הלמה

pהיפ יבוריע יוריב)  C227עצמַאב ןכו ,ביסנ תחת  
 (ר'ע ריכד זיפ ןיבוריע יורי) ןותסנ .היתסנ מ"ד הלמה
 ms תחת םימעפל אבת םגו ,ןותבסנ ,היתבסנ תחת
 הרבהה תויתוא ראש nnm 'א םריב ע"יע ו"יו

 ,ותלוזו סוניגבא ע"ייע הכורא הרבהה םא טרפכו

 סטסאבגא 'עו ע"ייע איב וא הָיְב תחת ס'ט תיב *
 .סוקירגא 'עו

(Haus, Wohnung, euphem. weibl. Scham) P?3 1 

 ד" 'קו) תיבה ול רשא אנו ^ GOrימ
 ימ p Cir^ 'מויד ק"'פב ול ותיב דחוימש
 דחוימ ותיב אלא ותיב ךותב ןיחרוא סינכמ וניאש
 ('םירחאל וילכ ליאשמ pss א"פ ,ותלוזל אלו ול

mai - pv» 9r ao di 

Ort mit einer Quelle, wahr-) pa nva "n 

scheinlich Baaras (des Jos.) — Baris, zi 

Gars (Eus) |—הנס ' .m'pהבו םוחת תוניעמ לכ  
 ימחו רדגד העולב םהמ ורייתשנ השלש ןנחוי ר"א
 "« ה"רל 'ל י"כבו ,םריבד יתבר :היניעו אירבט
 'תיהו רקיעה איהש ל"נו סריב a Gra^ רצ םש סיד

 המחלמה לע והיתתמ ןב רופיסב 890% Dy הוש =
 הבורק התיהו סירב ארקנ סואיביזייא לצאו 'נ .'ו יז

 דנאליר p  תוניעמ הל "w  ןועמ לעבל |
 יייע) ^n תעדלו א"פתת ,ג'ש אניטשעלאפ
 לכונו היה sb" םריב Or ג"ד : ג"כ ה"רל 'פסות
 לש םריב ןינעב אל לבא סריב ןינעב ומע םיכסהל

 mb םדוקה "עב רכזנה ןישודיק

CFlussname) |"3 Mןינצרוב ע"ייע . 

 אתותרב שיא רזעלא יר (CGarthotha אָתּותְרַּב *
 now .ג"י 'יחספ ,ח"מ ג"פ תובאב 'כזנ =

 ס"טב .ד"כ 'ינעתבו ד"מ ,ג"פ ov .לובטו TD ,א"פ

 ל"צו 'ת לע וקב 'ישדח 'פדבו nva שיא רזעלא
 ."ושארה י"עבו 'קליבו 'ב י"כב «m3 אתותרב שיא
 תומוקמה ראשב ה"כו אתותרב רפכ שיא 'מ י"כבו

"yלצא רפכה ארקנו : א'ע דצ םש ס"ד  Chamam 
 שיא א"ר לש רבק םש (Du ךכ םויה דוע
 ,א"סק דצ ץראה תואובת ש"ירהמ y" ,אתותרב

 .תויטבק y'"p תויִתְרּוּב *

 Gnissfallen, sehlecht.sein w'N3) ס"לב) שיָּב *

 אלו אתמ אהב היל שיבד ב"עס ה'ע מ"ב

 .ול עריה 'יפ 'כו יתירחא אתמל ליזא

ga *ע"לב)  Loאשיב ,שיב ס"לב  elend, bós, 
Gehlecht = =ט"כק תבש .אשיב ןנח .ו"טק ק"ב , 

 jm 'פ ר"להקו ב"כפ ר'קיו אבט הוה ימ אשיב
yoאל שיבל בט תדבע אשיב ,תדבע שיבל בט  

 המל עלב p' ר"כיא ,ךל יטמ .אל שיבו דיבעת
 ,איינסכא תלבקמ הוה אלד שיב רפכ המש ארקנ
 (ץמוחה) xy 7U7 ד"יפ תבש 'ורי אָּקְשיִּב 'נקנו
 הנימ ib vpn .אתבטל vom אתשיבל נט
 הינימ אבט תיל בט הוה דכ אתשיב הנימו אתבמ
 'ציב 'ורי רכזל ץובקהו :הנימ שיב תיל שיב דכו

N'Bפ"טו איישייב ג"ונב) אישיב הרקבמ ג'ע ס"ד  
amאריג 'ד רג 'עב וניבר 'יגל  ג"פר ר"קיו  

 vw שדוק ותרומתו אישיבל אגלפמו ןירוזחב
 ןילוח ל תקלוחו םיחופתב תפאנמ א"לפסלק

ms )'ונינפל )*  .יכו דחיימש ימ ייא ייסופדבו גיי רצ םש סיד יייע רילו פיא ייכ ייגל  Unisונואש ןכ שוריפב ייא  
 יל הימתו םש סייד y" םינפב אבוהו היה שוריפו דיסקה ערוצמ יקליב ייל ןכו י"כה לכב ייל לבא יכו ליאשהל הצור

 .ש"יע ליז יישר ינפל התיה אל ייסופדה ייגש הארנ ןכו ונלש ךרע לע ריעה אלש
8* 



(Haus, Schule, Anhang) '8 = tv34*הכרה  

 m3 מ'ד פ'צעש Dy ורוביחב םימעפ
 ומעטו יאני 'ר תיב ,יבר תיב 555 תיב . . יאמש
 לש והערמ תזוחאו שרדמה תיב 'ולכ יב ומכ

 mm ma ע"ייעו ,ינולפ אנת

 ינפב ךליאו amy "לוח .erus. TempeD) תִיַב 5 *
 תיב 'מולכ תיבה ינפב אלשו תיבה
 DS yy um לש שדקמה

 ימגב אמויד ק"פב CPriesterabtheilung) 32N תיִּב 1
 אכיאד אכיה Cn 'מוי) ג"כ  ןישירפמ

 תפסותב 'ינתדכ בא תיב אוההב C הרהטו האמוט
 טעמכ וניבוש ym ה"יחא] * .ינש 'פב תוינעת
 ומכ אתפסותה איבה םימעפ םישמחו האמ
 . םימעפ המכו רוביחה mb ח ת פ מ ב י"העב ךאראש
 תַפָסות Tm ןושל qp י'כו ר"פדב טרפב "יא
 ג"ע ח"מד 'ג"פ תוירוה 'וריב ןושלה nr אב רבכו
 םיסכנ . . תפסותה הז 'הל דומלתה הז טפשמ
 'ב («Ybnp תפסותה m דובכו meon וליא
 ץוכקהו 6: ה"מק ב"ב "ייעו אתפסות לעב ייגה
 Lam 'וריו .ז"יד ו"לה ב"פ 'איפ 'ורי ה"כו תּופְסות
 תודגהה ןמ אלו תוכלהה ןמ אל :ו'עד ז"לה א"פ
 :ל"ק ב"בל ם"בשרו inei ת ה ןמ אלו (תודגאה)
 אלו םש 'איפ 'ורימ [i^ איבה ורמאיש דע ה"ד

 ז"מרת DD^ ב'ח ז"בדר 'שתב ה'כו תותפסותה ;
 האמ אתפסותה האבוה (me רותפכ רפסבו
 םשב םימעפ ג'ע םכותבו םימעפ העשתו םירשעו

v5 ne pinאתפסות םימעפ 1^ .תופסות םימעפ  
 לדנאמרעקוצ ^Y ברה 'ייע אתפסותה םימעפ 'זו
 התעמו  .ד"י b" ה"ח טטאלב .רעטיל .דיי ע"מב
 ינש ע"כבב שלטיי י"ר העט המכ דע הארו אב
 הימתוי : ל"הזב pv בתכש הרעהב $w/o T ט"פקת
 איבמ תופסותו תופסות איבמ ךורעה אניזח אק
 ךכ לכ תועטל לכוי ךאיה יל men רתויו 'ךורע
 לע ןסנ 'עב ןויכ ועבר יכ ןיבה אל יכ דע
 אלו .ט'ק י"כב ה"כ ,"פ o^ nb אתפסו תה

"Diem ^32ג קלח 'עבו הפ ןייצ ןכו (םי ח בז ', 
 מ"כאו תפסותה תומוקמ ראשו רשע 'עו
 דע 'כו הלוגה ןמ ולע תורמשמ 'ד -- [ךיראהל
 תונא יתבב ןמצע ועבקו תורמשמ ישאר ודמע
 'ז רמולכ תובא יתב 'ז וב שיש רמשמ דע 'כו
 )"3 יינעת יייעו ^ ,ריכ יא (^m "יתכדכ תוחפשמ

m3ע'פרב ה"כ ,דחאו) רזעלאל זחא דחא בא  
 6: "יא מ"ל לבא זוחאהו x^ םש "ינעתל 'מ י'כבו

Dבא תכו-תכוי ה 7  

 1792 יתייאו אוב אתיב ,ותיבב ןיאב ןיעגנ
 ג"ונב] אבתיא אתיב C 6ז'ע תבש) je איצומהד
 םידבעב 'מוא 5/5 'מגב םיצע bran 'פב ביתי [אבתימ
 תיב B^ (.א'כ םש) לגרה דציכד ג'רבו (.ז'צ ק"ב)
 ייפאו ברח וניאו בשוימ אוה םדא ינב ןב ןירדש
 .e דחא .בירח אל יביצו ינביתב שמתשיא
 p Gen" עיטקו .ד"י) quj Fel תיבה תא ןקתל
 א"פ הדנ ה"נכו י"שריפ ןכו ה"יחא] * .םוקמ ותוא
 ט"פ תבש 'וריו ב'ע mp ,התיב תא שמשל ז"מ
 ג'ע ז"טד א'פ יטוס 'ורי ,התיב תא השמש ,ב"יד
 Ty ח"מד א"פר «m 7v Gc התיבל הרופא
 שמשל תרהממ 'יפ התיבל המוהמש ךותמ sn הדנ
 ד'עס ט"מד ב"להר ב"פ m "v ('א םהמ ע"ייעו)
 ןירדחבש המ אל לבא ץוחבמ תיבה יפ חנקתש ידכ
 אלו ד"מ mp תואוקמ «i איה mpi 'שלו 'כו
 wb ^p C5' רצ טידסב) נ"הר 'יפו manns הדבכ

mpiןכו םוקמ ותוא תא החניק אלש רמולכ  
 ןינעה הזבו 'ב דבכ 'עב xm תרכזה ילב שרופמ
 אתווד הדבעתמ ^C ^ תלהק) תי ב ה ףלדי 'גרת
 תיבה ףלדי ט"יפ vpn שרדמה תעדל התיב וגב
 השא תביז ןינעבו 'כו םימדב הברתמ איה ירה

vumהארקנ דובכ ךרדבו ,ש"ייע ר"להקב כ'ג  
 שרוד) ותשא וז ותיב .'ב 'מוי D'D DU השאה

Q0" GU pnינש אלו דחא תיב :נ"י ,ג"י םש  
 יתירק אל ימימ (y "טיג :ח"יק תבש ,םיתב
 ui^ יתיב יתשאל אלא . . יתשא יתשאל
 לש השא ארקנ כ'ע רשא יכ ,תמיו 'פ ר"תור
 W^ 'מ י"כבו) .ז"כ 'וכרב 'ייעו וה תי בד ינולפ
 יילוח ,ךליאו :ד"כ :ג'כ 'ינעת ,ו"נ :ר"מ (היתתא

"Ta 45 mi xp 239843 2  
"wpה'מ  :] — 

(das Innere, übtg. Leib) D'3 2 *ד"מ 'וכרב : 

 וכותב תרבוע תפלהש תיכל ול יוא
 (וב יוצמ תפלהש 'פ י"כבו רי ד ת וכותב ג"בב)

 3 דימת Yn" 480% קריש םרכל יוא 'יפ

(Gehiüuse für Pflanzen u. s. w) I3 8 *ייעיבש  

 תבש 'וריו םיתב םהל םישועו ד"מ ב'פ
 'וריב שרופמו םיתב השועהו . . םהזמה י"ד ז"פ
 om ע"ייעו לצ הל new ma vy ג"לד 'יעיבש
 'דב (ןיליפתה) (pma :ד"ל (m s" תב 'עו
 הברה תיב 'יא תורחא תולמ םע הרוביחבו ,םיתכ
 ךרע 'ייעו ,םתובשומל םתומוקמב םריכזאו "ימעפ

NIPSא ', 

 (mo ביתיאו אב 'יא ע"פדבו 'כו אוב ל"צו יתייאו '«3

 JD "33 ה"כו ןירוהטו ןיאמט ג"ונב )* תב דוע ג"ונבו : ביפ n3b סיר יייע י"שרבו יקלי v» o7 י'כב

 סיטב DP קר D/M י"כב היכו ריפדו דיל n י"כב היכ ('



 םינש ואב 'ה ,'ז 'להקבו שרדמה תיב 'יפ אתירוא
 ס"לבו bw לעפמ רזגנו .אנפלוא תיב שרדמב :דחי

sosדמל ^5 . 

Aermel eines eng anliegenden) (די) יִלְקְנּוא ma * 

  335 (Kleidesיעב והונשריפ
 .'ב די תי ב ע"ייעו 'א ילקנוא

(Grenze mano) p ms ma*ש"מו ןּוירּואע'ייע , 

n3? (Henkel anzufassen) Drs ma *ה"כק , 

ps :ו"כק םש ,הזיחא תיב םהל  
 (ע"ייע) די ma ^b הזיחא תיב םהל שי 355

 .ילכה תא וב זוחאלו סופתל

(der zweite Tempel in Jer.) ןורָחַא ma* 

 = | 'פ ר'שהש  DNהשמח ולא המוח
 'כו ןושארה ןמ רסח ןווחא תיב היהש םירבד
 b'3 'וכמ 'וריו .ה"פד b "pn ^w'3 :א"כ 'מויבו
 'ייעו ןורחאה שדקמ w in Ye vum^ .ב"לד

 ,ו"טפ ר"מב
Bethel, bei Jos. Ant. 13, 1, 3 Dz022200 לא ma 

= BnowXAZ bell. j. 4, 9, 9 alte Stadt 

(im Geb. Ephr.ינחלש רמאיו (ה'עפר) מ"עפ 323 : 
 רמאי םאו ול הלגא ינא ('רמ א ףופב אנוה ר"א
 םימלועה לכ ןובר ונפל רמוא תילג המל ה'בקה יל
 ינאו ןתריזג לטבמ התא (ps תורזג ורזג ךינב
 ךילע תולגהל אוה דיתע ל"א ןתרזג לטבל יתלוכי
 ד'הה םש דמוע ינאו ךמש ףילחהלו לא תיבב
 ונמע רבדי םשו ונאצמי bs ma ה יב" עשוה)
 יייעו ביפ Y'oby .ונמע אלא ןאכ ביתכ Du ךמע

rp»זמר ייעשי  Groveר בקעי לא םיהלא אריו ' 
 רבד [םיקמשמ ל"צ] (םיקמ ימ) יול 'ר םשב היכרב
 אלא םילשי ויכאלמ תצעש ןיעדוי uw ps ודבע
 אוה דיתע ל"או בקעי לע הלגנש דחא ךאלמ
 ינאו ךימש תא ףילחהלו לא תיבב ךילע תולגיל
 ונמע רבדי םשו ונאצמי לא תיב 'אנש םש דמוע
 ה"בקה וילע הלגנו ונמע אלא ןאכ ביתכ ןיא ךמע
 לכש C םילשווי ,ךאלמ לש וירבד םייקל ליבשב
 .המכו המכ תחא לע (*הילע םיאבנתמ םיאיבנה
 m33 בהז לגע cw םעבויש העודי ה"יחא] *
 DN תיב כ'ג ארקנ ןכ by יכ טיכ ביי א'למ) לא
 הנוכמ ןכו bw 'גרתב wm ןכו 0n ^ עשוה יייע)
 ,ד"ע א"יד ט"פ תבש יורי 'ייע הברה רחואמ ןמזב
 ןירוק םדקמ ט'לפסלק ר"ב .ג"מד i've ז"ע יורי
 n'3 ותוא pop וישכעו לא תיב ותוא

qasםש זול םלואו  vpnח'כ יישארב) הנושארל  

n 

 העובקה ומוי בירקמ בא ma לכ .רמתיאל זחא זחאו
 i ו םיבירקמ 'בו םימי 'ו םיבירקמ 'ח וב שיש רמשמ ול =

 .[רמשמ] ישנא 'עב ונשריפ רבכ :('''כו דחא םוי

1. Vaterhaus, 2.S$tammhaus) בא D'3 2 * 

(der Exilarchen und Patriarchen 

 ב'פ 'טורת 'פסותו תובא יתב יסירא :ו"מ ב'ב =

 ונתינש תודש 'יפ תובא יתבו תוריכחהו ןיסיראה =

 םישרומ תובאהו nns החפשממ ןיקזחומו תוסיראב

 וניבר 'יפמ עבונש ב"בל ם"בשר שריפ 'ייעו םינכל
 ב"ב יוריב ארקנ הז יתערלו .ש"ייע ^ סרע 'עב
 — .העשל סירא וכופהו םלועל םירא nbn ג"פ

vpnוארקנ ןהלש בא תיבמ ןנחוי ר"א א'פר  
 ודיקפתמ םהל אב האובנהש 'ולכ םיכאלמ םיאיבנה
 םילבקמ םימשבש וניבא לש ותיבמו ה"בקה לש

 v) ,ב"י ירטב) m'y וניבר השמב 'מאנ ןכו םתוחילש |
 יקליב אבוה .ח"ל mo — .אוה ןמאנ יתיב לכב |

"pesולכיש דע אב דוד ןב ןיא ס'ר ז"מרס 'ח  
 nw ישאר ןה ולאו לאושימ תובא יתב ינש

 .י"אבש אישנו לבבבש

vüterl. Haus, übtg. Anwendung einer) 2N D?33* 

Analogie auf nicht ausdrücklich 

  (Gegebenes (hermen. Regel)ט"יפ תבש 'ורי

nb ןיאש הרות לכ ab vo יחספ' "wv 4^7. 
m3ןינע הל ןיאש הרות לכ יולכ הרות וניא בא  

 בורק מ"לה איהש פ'עא רחא םוקממ אמגודו
 תיב ינאיבה Co ש"הש ע'הק o^ "ייע חכתשהל
 יתיארו בא ןינב ומכ בא תיב b^ ,הכלה לש בא
 רתסת b Tp "bun' 'דמב ירהש ישוריפל ךמס
 יכו ץראה שערתו םהלש בא תיב הזיא N^ ךינפ
 הז 'יא ותרומת ב'פתת זמר Tp 'מזמ 'קליבו

 .םלכל בא ןינב

Name einer) םניטבא ע"ייע סֶנִטְבֶא ma* 

(Tempelhalle 

ra. *מ"למ) 528.  CTrauerhaus,תיא'ב יחר"שהש  
 הפוצק תיב לבא תיבל ןיחווצ ןירתא

 ןירקד ןירתא תיא ז'ט vp "onn 'רדמ ."יעו
 .ןימחנמ תיב ע'ייעו sew p אלבאל

'y3 ל"ר ה"יחא]* .ןבא 'עב ונשריפ רנכןֶבָא mna 
 --[הז ןטק ךרע טימשה ל"מרו ,אמסמ ןבא

ma*אָנָפְלּוא  (Lehr, Studienhaus)לש 'גרת  

 ,('ז גיל mee ילקנו דעומ להא /

 ןפלוא תיבל יבות an א ייז שיהש יבוש יבוש

— ——————————————————————————————————————————————————————
——————————————eO OPev 

 yn ייכב ה"כ (* !םימי vo םייטב יציניוו יפדבו  םימי n2 'ו םיבורקמ יוא ע'פדב לבא ,אתפסותבו ריפדב ןוכנל היכ ('
 .ךילע סיטב y'p3 )* ,ייסופד תצקב ימלשורי תחת לי'צכ )3 ,תועטב bn" ע"פדב לבא ר"בו ריפדו



j^ s 

D D Vc y n 

  Cpuyaםישמו גואה תא ומע םיצבקמ 6
 י .הכותל ותוא

 (.Magazin zu Getreide, Oel u. s. w) רצוא תיִּב 2

"nbbבר ינת :ח'יק  movרצאי אל  
 )^ ,'ג יכאלמ) מ"ל אוהו רצוא ma הז O0) יג'כ 'יעשי)

n'»ב ה"דו םש 'גרתב ', Yo mיד ,'ח 'ב ה"דו  
 תיב :ז"כד א'פר "חספ v^ .א"י Dv" ץובקהו
 .םיצע תיב 'עו ,הרצוי תיב 'ע my 'ייעו .תורצוא

 (Betharem = 'Agiy, Euseb. s. v םיִרָא תיֶּב *

(Qeben Ludו"עד א"פ 'גיגח 'ורי  

ivתיב  תילעב ונמינ  nsםדוק דומלתה  
 אתיא :ל"ד ג'פ םיחספ ימלשוריבו השעמל
 םדוק דומלתה דולב םורא תיב תיילעב ונמנ
 םירע תיילע תיבב "גה יתנוי 'פ ר"שהשבו השעמל

moaכו ' pouםירועש תיבב א'סתת זמר בקע  
 רורע תיבב 'יגה ^G יא" "3? בקע ירפסבו דולב

gunוא 'גיגח 'וריכ תיתימאה 'יגהש קפס ילצא  
 יתאצמו דולב םירע תיב וא םירא תיב ר"שהש 'יגכ

puלש ןורכז אב רבכ יכ לודג שופיח רחא יל  
 ב"ח דנאלער "ייעו סויביזייאב םיִרָאתיִב אוהה רפכ
 Diospolis ארקנש דולל ךומס mm ח"ס ףלא דצ

mmץטערג  "yen npoארודהב ד'פת דצ ד"ח  
 [ אוה D'D םירא תיבש ץורחל כ'חמב רהמ (אנינת
 הזתינ ma תיילעב םש ww" :'מ 'שודיקבו
 שיאה םש קר ריכזהו yn םש טמשנ דולב

 ,הזתנ mna ע"ייע
 ר'מש Archiv) ןויִכְרַא תיב ל'צ) ןומְרַא תיִּב *

 ופסב שפחאש דע וניתמה ה"פ
 ןומרא 'עב 'כו ולש ןומרא תיבל סנכנ דימ ילש

vonןויכרא תיב ל"צש ונרכזה רבכ ךרא  ^p 
 היארו םיזונג םעהו ךלמה ירפסו יבתכ םשש רצוא
 ומש יתשפח ל"א םש 'יא ז"חא ףכיתש ישוריפל

 .'כו יז ג תיבב
 ע"ייע Kelter j127) תיִּב (Presshaus; 73 תיִּב :

 .הריצב «ma oy ,'א דב
 N'T3 (?viel. Bedyeh im Norden Sefat's) תיִּב *

 pa הנומ Ye תיעיבש 'תפסותב
 תיב םוקמה DU כ'ג ארוצ םוחתב תורוסאה םירעה
 ב"פ יאמד 'וריב לבא ו'ו י"כ 'ינ יפל הזו אידב

CUP i23א " mi ^umאירכ  mיגה רקיע " 
 איה ילוא tn אידב תיב םאו ^ רכ 'עו 053 תיבע"ייע
 .ב"כר 'דומלת 'רגאעג מ"עב תעד ןכו ונמשרש ריע

REATUS 

ws ma*— לא תיִּב d. 
 רועישו On חיי עשוהי ;ו"כ v5. ,יא ייטפוש 0^

 תיבמ אוה הזול. לא תיבמ 'ב ^75 עשוהי רמאמ
 השיל ומכ תפסונ הזולב א'הו זול אוקנש לא
 דצ ץראה תואובתב ש"ירהמ y" המודכו התבטיב

 — [ש"ייע א"ס

ma*תּונָמְלֶא  CWitwenhaus)תושעל :ח"צ ב"ב  

 תונמלא תיבו ונבל תונתח תיב ול ,
 ע"ייעו ש"יע םימעפ המכ ארמגב םשו ותבל

meos 

Cap ט"בב לבקמה 'פב (Baumgarten) iow na 

 אוהו ורבחמ הדש לבקמה  m3('ןיחלשה
 ןליאה ץצקנו ןייעמה שבי ןליאה תיב וא [21]

Ort in Palüstina, ein berühmter) pow ma* 

Olarktplatzוניזאה ירפס  ^Dו"ש  
 ךלהש b^ ב'מקתת זמר וניזאה «pon qu) 'פ
 יתש וא ome האמ ךירצו pb סינליא תיבל

 .היה דירי םוקמו םוקמ םש D^ 'כו אוביר

(Ort neben Tabor) pos ma *ט"צפר *'3  

 ע"ייע 'כו םילא mob אב רונת

 .'ב אימפסא

sןמּוא תיִּב  (andwerksstütte)לכ " m'aד'מ  

 םשו ןמואה תיבמ . . קסוהש רונת

 ,'ב דמל ע"ייע ןמואה תיבמ ךתוחמ אבש רונת ט"מ

ma *תיִּב ,יקייִנָא  "DXיקיינא ע"ייע . 

das Loch der Schleuder bestimmt) P3N D'31 , 

(zum Hineinstecken des Fingers 

 קיי הלש עבצא תיב קספנ ה"מ ג"פ תוידע

 y "y עבצאה וב סינכהל עלקב לול

das Loch im Spunde des Fasses) עָּבֶצֶא תיִּב 2 

zum Hineinstecken des Fingers ; 

eine Art Lederhandsehuk hinein- תועָּבְצֶא na 

  m3 (zulegen — Früchteעקוש הלש עבצא

"p לכב [ךומסב 'יאו רסח ע"פדבו] הכותב" 
 תיב לכ 0ג'מ יויכפ) יקמע לדנס ו"כפבו(ג"מ) םילכ ולא
 אוהש ינפמ םיצייק לשמ ץוח תורוהט תועבצא
 תא תלכקמ הניא [םא] הערקנ ,('גואה תא תלבקמ

 .הרוהט גואה [בור]  m3 ^bעקוש הלש עבצא
 רבד תועבצא 'ב "פו | | (' ותרוצ הז הכותב
 אוהש ויתועבצא םהב םישמו םיתב רוע ןמ יושעש

 גואה תא תלבקמ  cobהעשבש  puppeתא

 רבכו םיגבל תורועה ןינקתמ וילעבו קאמס תייטב oen אוה ןליא גיא b^ דוע Cw זיראפ י"כב )* ys omi עזייע ('

 תנושמ ריב v33 ; זיראפו ב"ה v33 היכ (5 ,גא יעמ קתעומ ותערמ רפוס הזיא mun je הארנ כ'ע גא yi בתכנ

Q qu vi :ע"פדבו ,ש"רה "ג יפל ןוכנל ה'כ )5 .שירה ייפב ה"כו 'ינשיה 'רבו י"כב ה"כ (*  
₪ 
| | 

  nyהזכ 70

 .ןישועו ס"טב |
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ma» = Npnos matהָריִצְּב  
(oder Balta s. Not. Dign. C. 30, p. 82ה"ר . 

  TB Sbןרווחמו . . תואשמ ןיאישמ ויה ןיאמו <

 ,היתלב תיב an" א"פ ה"ר 'תפסותבו ןיתלב תיבל
 כר רמא ןיתלב תיב.יאמ ,נ"כ ה"ר ימגב ןנירמאו
 דכ הנוח יבר רמא .ח"נד ב"פ ^n 'וריבו ,םריב וז
 [bg (ןיתלכ) ma שארל ןניקלס אכהל ןניקלס
 ,אייגח ןיליאכ לבבד איילקד ןיימח ןניוהו [ןיתלב
 התיהו Het רבעמ המושרה ריעה איה יתעד יפל
 p" אתידבמופל בורק הזו הלוג לש pep לובגב
 תיכמ יאק ןיתינתמא 'ולכ) הלו ג * אמ :ג"כ 015
 (הלוגה לכ האור היהש דע 'כו םשמ וזז אל ןיתלב
 אה הז .םע הלוע הפיו א תידבמופ וז ףסוי ר'א
 ייבא ל"א pony ןינעל <:ב'ע) 'ישודיקב ןנירמאד
 ל"א אכיה דע תרפד אפיג אהל ףסוי בול
 םריבמ אתידבמופד יסחיימ ?םריב םושמ ךיתעד המ

iD)עמשנ כ'ע  asmםיבורק ןיתלב תיבו םריבש  
 ויה אתידבמופל םיבורקו הלוג «qu הזל הז

 ,םריב ע"ייעו

ein natürlich berieseltes, Je ע"לב) לַעַּב תיִּב 

  (vom Regen befruchtetes Feldתקזחב

 שלש התקזח (' לעבה ma הרש G2 272( םיתבה
 לעבה ma ייפ ,('ב ק"מ) ןיקשמד ג'רבו ,םינש
 התוקשהל ךירצ ןיא edid קמועב אוהש הדש
 .'ברע ילב ןירוק ןכו ו pay (*ימנב ^8
 תמאב ה"כו vb ו"ו י"כב קר ןוכנל ה"כ ה"יחא] *
 םימשג ימב penpb הדש הלמה תארוה ע"לב יכ
 יפל אוה ןיחלשה ma me i5 י"שריפ ןכו
 תוקמב םיצבקנ םימשג ימ ע"ל כ'ג יתעד
 ולוכ לעבה ma me יכ םהינש ןיב לדבההו םימ
 םדא y" ןיחלשה mi הדשו עבט Up הקשמ
 לעב תארוה לע ררועל יואר דועו 'ה חלש עיייעו
 ךודמו ערז תבכש ^5 ₪*  ע'לב יכ ,חלשו
 םילעפב םשגה תא תונכלו רבחל ןושלה טפשמ
 ^1« ^ ,ה"ג ייעשי 'ייע «ym חימצה ,דילוה
 ןתח yvy :ט"נ 'וכרב :'ו 'ינעת הלכו ןתח םשגה

 — pnbw] תיב 'עו ,לעב ע'ייעו

gótzendienerisehe = n153 ma =( N53 nma 

C0 nbus i43 (Hóhentempel 

 .ןהלש אימב manm C5 "30 וימד יתוריסהו
 תומב תיב ומכ ה"יחא] * .(ז'על ןכומ ma ב'א)

posא"ל ,ב"י א"למ  ; yoמ"כ ,זיי ב"למ ;ב"ל . 
 --[סמב ע"ייע ₪0 י"ל הז ןינעל בורק ןכו ביל

(Presshaus für Wein, Oel u. s. w.) IT 33 I3 * 

  vד"ע א"לד 3/5 תוכמ  rsןישוע

p^53) snmma ma w^ 'אָתַתהַב  Sehamort des 

(Weibes, Scham. =תשוב תיב ומכ  

 'א ר"ית מ"ד םימוגרתב 'ימעפ המכ אבו ע"ייע
 wn) ;א"י ה"כ ub" 'קנוא ;'ח יה"כ "35.

Eב'של  na?ד ̂ /8 ה'רל ' yyע'ייעו .תהב  
 .הפרות תיב

mu ma*איקב ע"ייע . 

 תמאב N^ CDU (Gerberstütte) יקיִסְרּוּב תיִּב *
 יקפרובה תיבו אסכה תיב ורמא

 םשב ד'פ זמר so p» mna ןמ ןירוטפ 'כו
 פ"עא יקסרוכה תיבל סגכנל המוד אוה המל א"רדפ
 ילשמ 'קליבו חקל ער ms ןתנ אלו חקל אלש

i^ן"קתת זמר  cob ^amלש ותונחל סנכנש  
 :'ט תבשב יקסרוב ומכ יקסרוב תיב b" .'כו יקסרוב

 .יסרוב ע"ייע תורועה וב ןידבעמש םוקמ

neisma*ע"ייע  maiתשב . 

 (das auserwühlte Haus, d. i. der הֶריִחְּב תיֶּב 5

Tempel zu Jerus. vergl. Deut. 

a2, 4םהל תונבל :'כ 'דהנס  m3הריחבה / ?^ 
"nbbןתינ ח'פר 'יחספ 'פסותו ג"ע ו"לד ט"פר  

 המלש אבי ." 'וכמ ,הריחבה ma תונבל לארשיל
 זמר ורתי 'קליו .ח"ל 'טוס ,הריחבה תיב «ma ונב

mwתא םושל  ow owהריחבה תיב ןלהל המ  
 ךיתכרבו ךילא אבא ןכיהו . . הריחבה תיב ןאכ ףא
 ורזחתשכל mios יתא 'פ ר"שהש n" תיבב
 'וריב תיב ילבו .םכמע ינא בורקב הריחבה תיבל

Uvח"לד א"פ  i'yמויבו חיכוי הריחבה םכידיע ' 
 תיב הריחבה ma ^b "p הריבה תיב w^ ילבב
 םש ומש ןכשל וניהלא 'ה רחב וב רשא שדקמה
 הריחבה תיב 'לה 'קזחה דיו ג"כ :ג'סק ג"מסב לע

 ,א"לה א"פ

 הנשמב .ד"ק "יחבז (der Tempelberg) 132 תיֶּב *
 ימגב ש"ייעו הריבה תיבב ןיפרשנ
 ,הריב 'עבו

maב = עלב ' (Gehlund) nosתורהט שירב  

Nb)א'מ  "yrןילכוא תאמוט אמטמ (ג'מ  
maa mm nm»ה"יחא]* .העילבה  ma» 

 'בותכ .ט"ס :ח'פ "חבז .ח'כ :'כ "לוח
 av ,ד"ע י"ד Ye 'וכרב 'ורי a הדנ 05

Yb ^nד"ע ב'נד ,  mo)אתעלבמ ןינעה  
— [vba ע"יע 

Baaltis jenseits) mm53 m3- vn53 ma * 

des Euphr. s. Mannert 6, 1, 316 

9 2 1.1 0.7 

mx» (!ה/יכו ביפר ב"ב יתפסותב ןוכנל  ^aלעבה הדש ג'יונב לבא חייבה . *( "yרואיב תבחרהב קיימבו 3733 . 



op» ma - mms תב * דפ 

 «px ,םודא Nim ושע די תחת ןירבוג תיב א"ספ | b^ 'כו הריצבה תיב אלו דבה תיב אל ןכותב
 mn םילופורתוילא omn תא ב'מפ םש שרד
 הידבוע שוריפב הושהש < 'מינורעיה Dy םיכסמ
 המ ןיבהל לכונ התעמו ,םודא Dp םירוחה א"פ
 cwn, bm ויתועסמב הלידוט ןימינב 'ר בתכש
 איהו ןירבג תיב ל תואסרפ השמח (ןורבחמ)
 ריי ;יח (^am /a n השרמ vy ל"כע "השר מ
 םייבקמ לש 'ב רפסב הרכזוהש e) :יא יכימ ; יט ,יח

a"לעו 'א ," ,'ח יומדקה לע והיתתמ ןבבו ה'ל  
"noonח ,ב" ', ^ nmmריע לש הבורקב תמאב  

 'שארב 'ב י"רת ןוכנ דואמ המו  .סילופורתוילא
a5ןוובח איה עבוא תירק קיתעהש 'ב  

 תיבמ בקעי ןב הדוהי ^ --,איי רבו גד ןוהתירק
pumתיב ע"ייע  qeu 

ma *25 ע"לב) אָרְביּג  = (das máünnl.Glied 
 jm .ה"כ 'דמבל .'א י"רתב אבוה

 תיב עטקו | :בנזיו ^n ,ה"כ "$37 'א v" 'גרת
 ןוהיתולימ ןיכתוח :אצת יכ 'מוחנת y" ןוהירביג
 שלחיו 3^ ^ תומשל 'א n" ןכו (לארשי לש
 < יתליכמ לש שּורדמ אוה חוקלו אירבג ישיר עטק

qo7 חלשב xאצת יכ 'קליבו 'מדעירפ 'צוהב ד"נ  
 ע"ל הלמהו ,םירובג ישאר qnm Tv ד"סר זמר
 ע"ייעו דילומה רבא לש הרטע המעטו ונמשרש

vזבעשו ןתברג ,רבג לעב . 

ma^לונלג תיב 'עב וניכר איכהש א'פ דגדג  
 ,ש"ייע

mma *תפסותב ידג ' n*3 "s rb nnoודג  
yyרדג . 

Glückshaus, eine Colonie bei) N''TA NYTÀ תיִּב * 

Qerichoג"ע ר"כד ט"פ 'טוס 'ורי , 

ry "vח'מד ג'פס 'וירוה 'ורי ,ג'ע ב"מד ג'פ " 

ivyתיילעל םינקז וסנכנש השעמ  maאיידג  
 אידג תיב "גה המוח DN 'פ ר'"שהשו וחיריב

 .הירוג ma 'יא ae 'דהנסו וחיריב

abschüssiger, steiniger Steg) 5:55 nmaע"למ וא  

sich winden, abschüssig sein Jem 0 

 'פ 'וריע ב Geroll) דודג=לג תלמ תולפכב וא
 Yb "ורהטבו (:כ'כ) הדוהי ר"א 'מגב ןיספ ןישוע
 תיב יליבש (' ןה וליאו (' לוגלג ms יליבש )7(
 «bi רבעה ןיאש לכ [יאני 'ר יבד ירמא] לוגלג
 אכיא טוידרס ינפל ץוריו cun לש האס לוטיל
 דח א הל ישרפמו ונועה ןיאש לכ C ןניסרגד

 .ןמשו ןיי םש ןירצובש םוקמ

m3 .sw^ "bv (RinderstalD *p3 mv3 *ןבתה  
mo םיצעה. mm רקבה mm 

 א"פר 'יחספ 'ורי ,הזוזמה ןמ םירוטפ תורצואה
 תיבו םיצעה mar רקבה תיבו ןבתה תיב :ז"כד
 רקבה ma ^b  ,הקידב ןיכירצ ןיא . . תורצואה
 'ע דוע יייעו .'ח "חספ תמאב ה"כו רקב תפר

maםיצע . 

ma *ג עקב ע"ייע עּוקָּב '. 

ma *ב"כד ב'פ יאמד 'וריב אירב  wyתחת ס"ט  
 ע"ייע אירכ תיב. וא אידב תיב

mאידב . 

na *הנפוכ תיב ל"צו ס"ט הָנְסְרַּב  smןיזרכ  
 ומשש םוקמ וניצמו ,ה"פ 'וחנמב

 TE י"המ ף"זרהמו כ"ר רעיוביינ y" 09% ךכ
 .ןמסנ םשו :ט"כק

 'פב (Zeigungsglied beim Vieh) תֶשּב תיִּב 1
 ייחספ יוריו 5p"'2. יילוח) בטורהו רועה

voלש רוע +.ה'לד  maתשבה , ^pתיב לש רוע  
omn 

(weibl SchamtheiD DUÜ3 mae *תומכי ^  
Yesיורק תשובה תיב לכ :ז"ד  

nem maמגו ה"פר הדנ "עו ' DUתיבו : א"מ  
 לש ףרות ma ^b y'"y אתתהב תיב ומכ תשוב
 םיאב םיינש Cm ,ה"כ 'דמבל 'א י"רתבו השא
 .הפרות תיב ע"ייעו אפרות תתהב ma דחאכ

 .'ב ןוציח תיב ע"ייעו

 (eig. Heldenstadt—Eleutheropolis 1213. תיֶּב :

Beit Gibrin nordw. von Hebron ==) 

 quiu תיב ריתה יבר i'y ב"כד ב'פ יאמד 'ורי
 v^ ,ןירבוג תיב וז לעמ םימשה beo א"ספ ר'ב
 ןכו ןירבוג תיבד ןתנוי 'ר .ב"'עס ד'מד Uo 'מוי
 posu תיבד ןתנוי ר"א :א"עד א'פ יליגמ 'וויב
 א"כד ז"פ 'טוס 'וריב ה"כו 'כו םיאנ תונושל יד
 .ןירבוג תיבד ןתנ ר"א 'ינה ד"פ ר"תסאב לבא ג'ע
 ארקנו ע"ייע םילופורתוילא םע הוש ןירבוג תינו
 םגו Bawóyafox ("ט 'ה) םואימילתפ לצא
 והיתתמ ןבכ תארקנ איהש הארנו |00[

 תחנומ ותעדלו 5/0006 Cw sno ss יחלמה לע)
 moon לע "יע) הדוהי לש אמורדב ל"ר םודאב
 ו'בל ןכו G'3 "Ww m יויגומרקה לעו t; .יד יט ייד

 .והזיאו ג"ונב לבא יורהטל שירבו ש"רבו 7o v33 הייכו )* .לוגליג .ג'ונבו : אימ דצ 'וריע ס"ד yo" י"כב כ'ג .היב ('
m3 (?ירמאר יכיא ייגה ע"פדבו ^ י"כב ןוכנל . 



 היול ג אילג תיב הל ירמאו ; םלועה ןמ הָלְּבִתש
 C א'פ (* אלכה תיב 'שלמ אילכ תיב ,תמסרופמו
 ,ידג אידג ייפ  ,אירכ תיב ותוא pvp אי דנ תיב
 0%, (906] יריכ ריזחל ןירוק י"לב Dmm אירכ
 [ירכ ע"פרשב ס"טב לבא ,ר"פדו י"כב ןוכנל ה"כ
 עפש הנינח bn" י"לב (Gepata אילגא 'יפ ב"א)
 הלותב nmn איהש (םינוי ל"צ) םירכנה ודבו ויזו
 (4/906) אירכא 'יפו תודבענה תוהולאה ןיב הונמו
 ,(םולכל ליעומ וניאו ןח ול pee רבד י'לכ
 que 'וכו היולג אילג תיב eno" עדו ה"יחא] *
 ץבוקב) הרומתל "5 ייפב יתאצמ ןכ יכ ה"מגרל
 ימולכ אילג תיב ל'זו (ב"ע ג"מר ףד 'קילייגנא 3
 אילכ תיב התוא ןיווק לכל תמסרופמו הייולג
 הלכתש ע'פד ^3 הז יפלו כ'ע םהיניע תולכל 'ולכ
 יתעד nmn רבכ mm — .םייקל שי הארת אלו
 לבא ב"ר תעדכ יאדו אילג תיב 'יזנכשא הקתעהב
 י"לב ב"ר תעדמ ךפיהב web אוה (xeu תיב

ygכ'או יפויו הנינחו ןח  maאירכ תיבו אילג  
 ז"קתת (adem דאיזיה תעדל תמאבו ןתארוהב תווש

(omiםש  Xáovzs; 6= Gratien)שלש ללוכ  
 ,ָאייִלְנַא € ,יִניִזאָרְפייִא CD ,ָאיִלאָת CN i תומש
 איילגא תונב ויה ןעטירַחה םינווחא תעדלו
 n3 (Venus) תילילאל םיראות ויה םיוניכ ינשו

sy muy»רעלקיס םכחה תעדלו הורעה יוליג  
(Kadmos 86)איילגא םג  sש"מ הזו הלג לעפמ  

 תמסרופמו היולג אילג ma ןורחאה 'יפל וניבר
 תיב ומכ המעטש אירכ תיב םש  כ'ג הפי הלועו
 תשוב m3 המעטו moy ןושל לפונ «pm אילג
 wm י"לב המעט y" 'א רזב yvy שימשת רבאו

nesםיידגו םירזח תּונָב תילילאל םיחבזמ ויה  
mmגה םעטה " maןוכנ כ"ג ירג 'שלמ אי ד ג  

 ותוא ןירוק ow" as? Yo Uy 'וריב «vc אוה
 איילג אידג ד"ע w^7 ט"פ תבש v "m^ איילג
 ל"צו אילג ותוא ןירוק ema ^a ז"פ ז"ע 'פסותבו
 xpóc י"לב אירכ תיבש ל"י mp 'כו ןירוק איידנ
 ע"ייעו אירג תיב תירבע 'שלב ותרומתו ןירכיד ליא
 'ליכמבו : ג'ק 'רהנסב יכ ריעהל שי דועו .'ב ןומא
 YD "D ךתולעהב ירפס "ייעו יהיו 'פ T^b אב
 (ולספ) ומלצ א"י ^ zo" םי ל ג שרד ז"יפ ר"מבו

 — [הכימ לש

(Aufbewahrungsort, Magazin) 122 I3 *יחספ ' 

im^pרצאי אל  m ("ova "yg) 

 poss םוקמ 5ubs ma "פ ('םיכרד ירבועמ |
 הטממ אל ץורל לוכי ןיא יואשמ .ןועט םדאשכו
 יליבש 'יפ דגדג א'פ ,הטמל הלעממ אלו הלעמל
 ידמב) םימרכה לעשמב ןנימגרתמדכ רצ רבעמ םוקמ

(uxלועשמ 'יפו  אימרכ ליבשב  wsלוע  
RU)רוסי דחא  pss cnsינש ליכמ רבעמה  

 (הצחמו השמח דודינ) ןושלמ דגדג תיב .("םדא ינב
 [הציחמו השמח דודינ ה דנ 'עב ומכ) ל"צו]
 € ביכ (Ty יאני 'ר יבד ירמאו 6: ג'צ (m השמח

 ץוריו ןיטח לש האס לטיל לוכי רבועה ןיאש לכ
 ,רצ םוקמ 'מולכ דגדג תיב ליבש והז טוידרס ינפל

spy nons] *םשמ לאשומ ל"נ לוגלג תיב 'יגה  
 תיב (טיכ ב" "מח תחא םעפו 533 םוקמ
 'ט 'א "ייבקמב כ"ג 'אָבוהש תאזה ריעמו לגלגה
 התיהש עדונ SW" ,'ה 'ומדקה לע והיתתמ ןבו ,'ב
 תולודג תודרומו תולעמ םהבו הדוהי ירה לע הייונב
 לע רעללימנעזארמ אבוה) יטיראמ בתכו דואמ
 mr טרפבו היילע (ב"כק דצ א"ח 'ב ךרכ 'נומדקה
 דואמ רצ אוהה רהל לועשמו איה תושפנ תנכס
 ביבסו וב ךולהל שי םילגרו םידי תציענ י"ע קרו

ui) 35 vobםיעלס  onnהחושו םה םיסכרו  
 םעטמ רשא לקנ ןובנל "np .כ"או םהיתחת הקומע
 תודרומו תולעמ לש םוקמו רצ לועשמ לכ ארקנ הז
 םגו .ןכ הלמה תארוהש ע"למ עוייסו 5353 תיב
 (Gerülle) דודג ומכ וניבר תעדל דגדג תיב תחסונ
 רפע שוגו םינטק םינבא הלמה םעטש ןבומ הל שי
 'גרת ןכו C3 סכר yy .'ג ביב) ל"זרדב אסכיר ומכ
 B^ 'ז לגלג 'עבו .ןידודג תיב ('ד יימ (ye םיסכר
 דגדג א"נ כ'ג אבוה םשו ןאכ ומכ הלמה וניבר
 ט'דסל 'יפב לבא ג'הר קפס ילב m ןואגה םשב

 — [ויתאצמ אל

maאָיְלַּג  Tempel der 'AvAat)ןושלמ שרדנו  

7Y2 ;Entblóssung "53אירכ  Tempel 

weibl. yo:og "bt שרדנו der Chariten 
  Schweinוג.  6" 34 3'33 (Schamויצקשו

/C םהלש אילג תיב הז C י'ט 20 וינש pap 
 תא םידבועה םיוגה לכ 'מגב םימלצה 55 'פבו

  ("5 v» pua'רומתבו  i53ןירוסאה לכ 'פד
  ma cmoאילג  pupותוא  m3.אירכ  ^pתיב
  w53הל ןינכמ 53 ומכ תוהבג םש  maאירכ

 ('כ יח"י ^53( החוש ורכ ומכ תחשל לופתש ;
mb» הל mm החמש ןושל הילג הל "wr 

 הפי יתלב עיפדבו ו"ו י"כ ייג ם"ע pl» nm )* .דחא תלמ יטמשנ יירחא ייסופרבו ר'יפדבו זיראפ 733 ןוכנל הייכ )!
 היגהל לינ "יכו ןילקלק יתבו ןי צו ק יתב דימעהש, 523 שרד ב"סרת זמר 'ילהת יקליו דיי ימזמ יילהת ירטב (5 .שיייע
 "פה הז וניבר איבה רבכש ןוכנ יתלב האר ת אלו הלכתש עיפדב לבא יו"ו ייכב ןוכנל mes (+ .יוכו ןיצוקש יתב

 UD pas רתוי ליינ (* ,םדוקמ
9 



 ,תונרגה תיבבו םיעורה תיבב םיעייסמהו . , םייולה
vיאמד  Yoןיעייסמה םיולהו םינהכה ב"עס ח'כד  

 'וריבו Ty ב"מד א"יפ v7" 'וריבו ,תונרגה תיבב
 יאמד 'תפסותבו תונרגב an" : ג"סד 'שודיקד ב"פס

meןמ  msnןרג ע"ייע . 

 תיב ד"ע א"יד ח"פ מ"ב 'ורי (Kelter) תַּג תיֶּב *

 לכ תגה «m דבה תיב תעש לכ רבה
 .'א רב 'ייע nan תעש

àחַבְּד = n'aאחבדמ ^52( 137  (Altarstátte 
 ('איחב דמ תי ב (.ז"י) יחפפד ק"פד 'מגב

 םייחבטמה תיכב ןייוצמ םימו םד ^5, איחבטמ תיבו
 pnta םדה .ןמשו םימו pr םד איחבדמ תיב ;דימת
 ."םיצמקה םע ברק ןמשהו ,ןייה ןכו ךסנתמ םימהו
 ז"כ רצ "הפפל ח'ר b" לש ל"כע ה"ייחא] *
 'רזעב האב רבכ חבדמ תלמו .וב שיגרה אל ל"ומהו
 )3 en ישארב) חבזמ 'טישפה 'גרתו חבזמ מ"לבו i ,'ז

 — [חבט 'עו y/"y םיחבטמ תיב לעו .אחבדמ
 oy ע"ייע רב תיִּב *

Da *1'ך  (intenfass)4 מ'ב 'ילכ 'תפסותב 'b 
 "לכ p^ ןיאמט vun תיבו ינט יוסכ

 MI yy von קיזחמ
 :מ"מ 'רהנס sr 'ומבי (Geriehtshof) "7 תיִּב *

 .ט"ל 'ומבי p תיבל ורסמנ mmo יד
 יתעמש :'צ 'ומבי :ר'בל ורטמנ םירבק 'ב :ז"מ

vovהשעמ הרותה ןמ אלש ןישנועו ןיכמ  . . 
 ר'גש םשכ .א"ק םש ,'כו והולקפו ד"בל ואיבהו
 אלש ר"בל הרהזא ats 'בותכ ,יכו קרצב ןיקונמ

smז"י 'דהנס ,הזל השקו הזל ךר : vyהנ ןיאש  
 ךלי .נ"ל םש ,'כו עומשל 'או רבדל 75 ןיכמ 5
 בייח דיכמ אצויל ןיינמ :נ'ל םש ,הפי ד"ב רחא
 ינורה : ח"מ ,ד'ב לע זעל איצוהל sow :ר"מ ,'כו

vתומוקמב ה'נכו ןישרויל ןהיסכנ  pMרפסמ , 
 תיב .ח"יד א"פ 'דהנס 'וריו : ח"נד כ"פ "n 'וריב

 לש וניד תיב ;ןטמלש ןיר תיב ןלעמ לש ןיד
vonp neeתיב םשו ;ךלוה רוד 'פ  vלש  

 וניד mi aw ק"ב ;חתפי לש וניד תיב ,לעבורי
 תיב :ד"כ pn" הברד ד"ב ;יתמרה לאומש לש
 .אניד יב ע"ייע ד"ע נ"ד ג'פ הדנ יורי איירש ןיד
 אבר אניד יב .ב'פ 'דהנס יאנומשח לש אניד תיב
 א"פ 'דהנס 'ורי- :ח"פ mb "p" לודגה ד"ב אוהו
 'תפסות ז"פ 'דהנס 'פסות ב"פ 'גיגח 'תפסות :ב"יד
 תיב כא .ו"כת D" ץ"בשת 'ושת yi" ג'פ יילקש

ymרצ א'ח ע"מ ף'זרהמ  vowךליאו  prm 
 ,ךליאו 'סו :א"מ דצ

 ןיד תיִּב * - הָעְַּג תיִּב וס

 תיב ומכ b^ הזינג תיב הז ןסחי אלו רצוא תיב
 אבש רבד לכ המש ןיזנוגו ןיפינכמש םוקמ רצוא

 .ע"ייע זנג .לעפמ רזגנו ןמטהל

"173 (oehzeitshaus, Thalamus) N233 תיָּב * 

 לע קפנ + . אננג'תיב לע בתכ ;'ג ——
omaאננג  ^pיגה רקיעו ,םינתח תליכ תיב ס"לב ' 

 ÁN ןנג ע"ייע אנוניג

Toparchie Gofna, ar. n p2213 n3 7 

 . (15 Meilen von Jerusאתפסות

mpתיבמ בקעי ןב הדוהי ^ דיעה )"59 תולהא  
 ירסיק by ןינפוג .תיבמ קחצי יברב בקעיו ןירבוג
 ןהאזניבארו פ'ק דצ אניטשעלאפ רעמיור תעדל 'כו
 TY ךכ הארקנ ז"צתת דצ םירבדה ןכות ג'ח יייע
 וא" וריי יינומדקה לע) והיתתמ ןבב האבוהו ונמשרש
 ןבב mnm Cx om ;יה ,יג sa mos לעו , יב

 תלשממ תחת "\א000%276 vy םע l'óovx והיתתמ

 n'3 םשש רונדה בויק כ'או nns אינומגהו
 jam ma אלו תבירבוג תחת שוביש ןי רברוג
 Tp רכזוה ןינפוגו y הלעמל הב ונרברש
 יוכרבס"ד 'ייע 3331 'מ י"כ "יג יפל .ר"מ 'וכרבב
 'ינעתבו ןינפוג ל"צו תינפוג ס"טב ג"ונבו :ז"יק דצ

"vא'ע ט"סד ד'פ  CNתיתפומ היאר הזו אנפוג  
 .ש"מו הנפג 'ע דוע 'ייעו .יתרעשהל

Jrem od. Yerim, Stadt im südl) םֶרָּג תיִּב * 

(Arabienט"י 'וריע . DNאיברעב  
 איברעב ריע האצמנו (ןדע ןג לש) החתפ םרג תיב
 תואובתב דואמ דע איה הכורבו ןכ המשש תימורד
 ו"ט דצ 'וריעל ןעילאש רענזעיוו ברה y" ץראה

 ,ג"פש Tx רעיוביינו

ume ע"לב ey ms eos css aa תיִּב 
die Familie aus Beth- רושאב זוחמ 

(Garmaiהנשמב .ח"ל 'מוי  'bimםש  "mmמוי ' 
 yi" ד"ע ח"מר mb "ope 'וריו .א"מד ג"פ
 השעמב ןיאיקב ויה ומרג תיב ב"פ 'מוי 'תפסות

 "37 תאז ימ 'פ 'ה 'ג ר"'שהש 'דמבו םינפה םחל
 םש ינועו ס"לבו 'קיעה הז יתעדלו ימרג תיב
 '* ,ו'פ םואימילתפ "יע רושאב אוה זוחמ
 החפשמש Dh ךליאו ה"טשת דצ 'ב ,'ג ינאמיספאו
 םשל הארקנ וא 'דלונ יאנגל הרכזוהש איהה
 !ויה ושי יניטאמ אבורד אבור היבשויו זלה זוחמ

  ni^ nma rןמ ץובק)  (Geheuer jY2תוכמ ^

 'ורוכב ,תונרגה תיכב 'ומורת קולחל

  aתיבב עייסמה ןהכ  nunםינהכה םשו

mw )'כ"ג "א איחבדמ תי ב ייגו ,רסה ץיפדבו ייחספב 'יגופה 533 היכו ו"ו ייכב  V33ב ' DUK)ייסופרבו  "Yu 

 :ביכ רצ םש סיד y" ןילבולו .איחבדמ יב גיוגב לבא ^n ייפכ ה"כו



 -ינָאותיב +
 ונדמנ ודורה .תיב מ"ש 38 רמא :ח"ס 'מגב

 ה'כו םימעפ '3 b' "5 "33 ה"כ '« .אמייק
 איה דואמ דע הנוכנ "גו ילופאנ 'פד 'וינשמב

oiaישתבו ןורוח תיב 'מוי 'וריבו ודודח תיב-  
"xינומדק " ma "p ^bתיב 'מ י"כבו ורורה  

 'ג תוא :ז'צ דצ 'מוי ס"ד 'ייע ורודה 'גוהו ירודה
 יושתבו ש"ייע ורורח סרג ררח 'עב וניברו 'ר תואו
 ודודח ma 'יגה 'ט דצ vb ^b קיל 'פד 'ינואגה
 רצבמ היה ודורה תיכו ודורה תיתימאה xs לבא
 'שורימ תואסרפ 'ב ךועכ םילשורי לש המורדב
 ;'ח ג" m 'חלמה לע והיתתמ ןב תודע יפל

bp "yi^ wsד"י ינומדקה ,  b a^ה"ט  /B 
 לע וחצנ רכזל ומשל ול םיקה py ךלמו 'ד
 'ורוקב ץטערג יייעו וז א ןורכז א תבצמ  םידוהיה
 פודרה 'עבו ,אנינת ארודהמב T'ep  ,ג"ח "ידוהיה

 ,ש"ע דוע הז חסונ י"העב קזחא

der Ort des Wasserab) DQ'Br] תֶדְרוה n'a 6 

 תיבו ז"מ "5 תודמ 8

 המש רשא םוקמ 'יפ תומא השלש םימה תודרוה
 "TE םימה םירגנ

 .ינאותיב ע"ייע (Bethanien) יניה תיִּב *

(Stelle der Schwangerschaft, Leib) pna ma * 

 ןיכמ גרהיל 'אצויה השאה .'ז ןיכרע
 הרה השאש םוקמ 'יפ 'כו ןוירה תיב דגנכ 'תוא

smא"י ,'ט עשוה :ג"י י'ד תור מ"למ סרכ  "y 
 ,הרה ךרע

Bethania, 200966 15 Stad.) א'נאת ,ינָאותיב * 
 . )= 2 Stunde von Jerus,ג"נ 'יחספ

 י"ב ""שרבו 'ב "53 ןוכנל ms swa ינפ
 ח"ר 'יפו 'פ ms :ו"ע "יחספל ס"ד "ייע ינאותב
 יפל 'ד גפ 'עב ה"כו ינותיב סרג ט"פ x" 'יחספל
 ינוותיב i'm ט"ק י"כבו ע"פדבו דילו ^Y י'כ "ג
 םלוכבו ינוו תיבו ינאו m3 ^an : ח"כ 'יבוריע י"כבו

ouןכו אינאתב וא ינאותיב  munלע  pos 
 ןוילגה .nnam בתכ ס'ד מ"עבו 'יחספל י"כב ןוילגה
 לכש םושב man יכ ןיבהל שי לבא "ןיבמ יניא
 יצחכ אוהו ונמשוש םוקמ ומותו ומצעב אוהו
 וזה ריעה האצמנ םימעפ הברהו םילשורימ העש
 יט"י יקול ;'א um ,קרמ jm" ae pam) mos ןואב

m3 tsע'לב ןכו 03  Aאינאתיב יטיח ומעט  
 יניהב יטיח אה :ב"ע מ"ב ס"שה בתכש המ הזו
 תישומש 'ב תואש רכס וניבר לכא) יני תב ל'צו

y^yה"כו יניה תיב 'וריעבו 'יחספב ג"ונבו (ינה  
 ינוא תיב am" ז"פ 'יעיבש 'תפסותבו .ח'פ מ"בב
 'איפ 'וריבו ינאתיב וא ינואתיב nns הלמב ל'צו
 תאצוהכ :ה'צ €T 'ירבד ירפסבו i'y ז"טד א"פ

9* 

Hלחמי"  

t ae 
K kjיל "  

UE 

 הרד תיכי =

 'טוס Y^ ,י"ר הל דבע הריד תיבכ
 :כ'ד ב'פס [vy m (Wohnhaus DU" תיִּב =

 ,'כו ונתינ הריד תיבל sen ps ג"עס ג'כד מ"פ |
àvה'לד א'פ 'מוי  vyןה הריד תיב יכו ךירעשב  

 דעוו תיב ע"ייעו ,הריד תיבל ןיסנכנ :םשו 'כו
 שיש רבקהו רשגה ד"פ vy" אתפסות ,'עה ףוסב

qnaןירמוכל הריד תיב וב שיש ז"ע תיב הריד תיב  
 דבלב הריד תיב אלא רוסא וניא :ב"ע 'וריעבו

UM / 4 

"y ma*םש)  vyתיב ס"לב  bwע'לבו  
(uotביקע ר"א ,ב"כקו ,ו"טק 'ומבי ' 

 הימחנ יתאצמ הנשה רבעל אעדוהנל יתדוישכ
 ז'מ ז"טפ 'ומבי 'נשמב 'וריבו 'כו ילד תיבמ שיא
 ל"נו אלדב שיא "מחנ "גה "57 םש 'מגנו
 תיב המושרה ריע 'ארקנ D'b3 םינוכנ םהינשש

 לוזאמ זוחמב תחנומ nmm לאדאב ע'לבו לאיד
 ע"ר ירהש שמשכ רורב הזו ל"וחב יח הימחנ 'רו

ven yovט"יות 'ייעו אעדרהנל ותדוב הכלה  

 SN pos" 'אובתב ש"ירהמש הארת mi םש 'ומביל

 .י"אב איהש רמול ועמ ג"סר "€ רעיוביינו ט"פ

 ,Assemani II, 456 ; III« 2. 726 ש"מ ןוכנהו

(Die Rinne auf dem Tempeldach) nb» ma 8 

 הפליד תיב םיתמאו Yo ד"פ תודמ |
 ןמ םימה ףיט םש "יפו הפילד תיב 'וג ל"ז ם"במרו

 ,הפלד ע"ייעו vy יוריקה

nתיַּב  ,N2B'אָכּומְּד  Sehlafgemach)ס"למ  

 לעפהו Schlaf Rm207 .אכָמְד
 ח'כ ,'ז 'ומשל 'א ר"ת (בכש b" €? ע"לבו ךמד
 'תסא 'גרתבו ךכמד 'יב ןוטיקבו : ךככשמ רדחב
 ונמשרש 'רעו pon רזגנו היכומד תיב א'כ ,'ב

ynךמד , 

Getreidehaufen, in welchem sich) עּמְד תיֶּב * 

(Teruma befindetמורת 'תפסותב ' 

 sns" 'ירבד וב אצמו המורת ול ונתנש n3 י"פס
 לכהש 'חא 'פונ) ןימילשמש רופא ולא ירה
 עמד וב בוועמש ירכ b^ עמדה mab (םיכילשמ

 .עמד ע"ייע המורת 'מולכ

pm 3/5 ה'פ "יחבז (Aschenplatz) j^] תיִּב * 
 ppm ןשדה ma םימעפ הברה :ד"ק |
m3ןינשדה  ^bןשדה תא םש ןיאיצומש םוקמ  

 pna nio לש '

das von Herodes sich gesetzte) 373רַה תיִּב * - 

Denkmal Herodium Hpoztov, 

 אמוי (11008ו vo 0םהל היה לודג ןמיס ח'מ
 םשו ,'כו ןילימ תשלש ודורה תיב דעו םילשורימ



v5» ידבז תיב ס"לב) ןיִדְבַז ocwTM Du* 
 'ינעת 'ורי (םירגיט רהנ לע ריע 6

 [היב רשע העבשב ל"צ] (היב תעבשב) bs א"פ
 אירפס תטילפ לע איממע pep cus לש ל"ר)
 'וריבו ןקופ תוהו pum cem סוקלוב תנידמב
 תיבו סיקלכ תנירמב xn yy" ע"ר sx 'ליגמ
 היב רשע העבשב 'יא b^3 'ינעת 'ליגמבו ןירבז
 ייקילב תנידמב אירפס תטילפ לע איממע ומק

mmדועו 'כו לארשי תיבל ןיקרופ ווהו י אד בז  
 םהל וכלהו . . סוקילסוק תנידמב ורשו . . םש
 לע יאו ריע יאדבז ma יתעדלו 'כו יאדבז תיבל
 ןימינב 'רל היה העודיו ונמשר רשא סירגיטה ףוח
 םוקמה jb תואסרפ 'דכ pure ריכזהש אלידוט
 7(? והיתתמ ןבש עדו m תבית nun אוהה
 י רשא 6006 ןוררכ ריע איבה i€ י'ב ייכ יינומדקה

 ריעהו m תבית חונת םשש ישניא cow הילע
 Chilioomum םירחא םירפוס לצא 'ארקנ וזלה
 (א'כש Dp יב n'n טרעננאמ ($C אימטופוסמב

 ריעמ שובש סוקילסוקו סיקלכ תלמש nb יתעדו
 Y3n "€ 'ב .ג'ח 'דוהיה mp^ ץטערגו ל"נה
 < דיבז .אוה ןידבז תיב ורבס vut דצ רעיוביינו
 אל תרחא vy םש pupa לבא Uwe) ר"ב) הלילגד
 ,Assemani II 'ייעו ,אחינ ישוריפל לבא םהידי ואצמ

103, 108, 251, 419. 

 (Düngerfeld). m3 Da*וחנמ ' GUEOןיא |  

 p" 'כו םילבזה תיבמ אל ןיאיבמ | =
 ,לבז y לבזל ןיכירצש הרש

 ק"מ :ה"'נ 'יחספ (Glaserwerkstitte) 22? תיִּב *

xxn mas pum a^ח 3 ע"ייע ' 
 ב"כ X" מ"הוח 'ה תאיג ץ"ירהו aw ^N ק"מבו

 A ןוכנל 'יחספל י"כו

 n pes ל'פ vp" cOlvenfeld) ND'y תיִּב *
 אתיז תיכ ןידה רמא אתיז תיבד

 םימ 'פ ר"שהשב ה"כו 'כו היתי תיניבזו הוה ידיד

 .תיז ינליא הדש b^ ,ז"מפ ר"משב "ייעו םיבר

(Grenzort Palüst.? Ain Zeitun אָתיִנְז תיִּב * 

 'יעיבש 'ורי  veו"לד  Yysיפסות
 SPP ףוס ירפסו (אתינזכ ס'מ םשו) ר'פ 'יעיבש
 םוחת לש תורייע ןיב הנמנ ר'עתת זמר בקע 'קליו
 אוהו אתייז ma ל"צ ve דצ רעיוביינ תעדל י"א
 ש"ירהמ תעדלו תפצ לש הנופצב ונמשרש םוקמ

 ,אירבטמ לימ ו'ט 8:6  אתיוז תיב ל"צ ד" דצ |

ein an ein anderes grenzendes) אָתְריִבָח תיִּב * 

  ^3Yvy ^n (Feldא"פ ^ wג"ע
 תאוקנ nmn wnmnwvan mar nns הדש והארהו |

"bהכומס הדש  op noneיע הדצבש הדש " 

 חס * יִנאָותיִּב - *  maחְבְירְתָּא 

 .ינאתיב ל"צו 'כו ןנח ינב תוינח "א 'מדעירפ
 'ורשעמ ימלשוריבו — 'גאפ תיב y" "יעו
 ןיינתיבב pam ןכ om ^W ב"עס א"נר ד"פס
 וב רבודמה םוקמ אוה ד'עפלו 'וכו רתיהב וקריב

 !ןיינ n33 שבתשנ "ימאטיז 'פדבו

der Ort der Umhünge (אליו ס"לב nib" ma * 

 ר"למ  r'D 373 (velumרכומה ב"עס
 לבא 'מגב ה"כ תואליוה תיב תאו 'כו ץחרמה תא
 ם"בשרו ם"במרו ןוליו 'עב וניבר i^ תוינשמב
 ע"ייעו תוינלבה ס"טב ם"'ש לש הנשמבו תואליו קר

^b 453וא חתפ 735 ךסמ םוקמ תואליו תיב  
 רניס ב"ערב אבוה א"פלו ץחרמה mi ןולח
 ןכו ץחרמה תיבב ןיבשוישכ הורעה וב ןיסכמש
 . תואליוה הבוט רתוי "גו )55 ם"בשרו ם"במרה תעד

 ,ב"כד ג"פר 'תפסותב ה"כו m3 אלב

 -Versamm אדעו תיב ס"למ) NTEY ,דעונ תיִּב *
(lungs-, Lehrhausתיב 'ד ,'א תובא  

 'פ ר"'שהש x^ 'דהנס :ט"מ xD ,םימכחל דעוו
 ^m ב"פ 'וכרב v" ,תונזל היהי ym" תיב הנאתה

xyז"ד דיפ םש 'ורי ,אדעוו תיבל תיחנ אשמורב  
 הכלהה תא לואשו דומע דעווה תיבל סנכאשכ ג'ע
 א"פ יאמד 'ורי .ד"ער ז"פד ד"פ "ינעת 'וריב ה"כו
 'איפ 'ורי .אדעוו תיב ןמ יל ענמ תא המ .ב"כד
 קיפנ רכ :א"סד א"פ "ישודיק 'וריו ג'ע ו"טד א'פ

masאדעוו , rvדעווה תיבל ב'ער ח"נד 3/6. ה"ר  
pi"רחא  uanב"עס ז"כד א"פ 'יחספ 'ורי  

 ימוי 'ורי ,םוי םישלשל םדוק ןילאוש ym תיבב
Yeד"ע ו"ד ט"פ ק"ב 'ורי ,ג"ע מ"ד , "wt 

 א"פ 'ליגמ rv /אדעוו תיבל תיחנ אל ,ז"מד ה"פ
 םימכח וסנכנ אלש רירגס םויב השעמ T'y א"עד
 תיב דיבענ ןירמא תוקוניתה וסנכנו דעווה תיבל
 ןילימ rp ה"עד vb םשו לוטביי אלד אדעוו
 ,ז"נד ח'פ YD 'ורי . ,אדעוו תיבב יובא ןמ עמשד
 mo v ww mus" הבושת bwin אלש
 קילפו אדעוו תיבל ןנחוי 'ר קלס ד'עס ט"יד ב"פר
 א"לד b'3 תוכמ 'ורי ,אדעוו תיבל האישנ ןדוי 'ר

os 1?היה  n'nה"צפ ר"ב ,דעוו תיב ול םישוע  
 רמא דח 'כו תורוהל . . וינפל חלש הדוהי תאו
 תיב ול ןיקתהל רמא דחו אריד תיב ול ןיקתהל

orb» mןכ לע רשא תורוהל שרד  ^anיקליב  
vnאהיש דומלת תיב ול ןיקתהל א'נק זמר  

 3 ,ו"'מ שגיול י"שריפ "ייעו הרות םש הרומ
 ןמז עבק 'יפ 39« ע"לבו דרעי לעפמ הלמה 'רזגנו
 ע"לבו דעומ םש bm ףסאתהל םוקמ וא

"pm mo Afקר וא  "ymהפיסא ס"לב ומכ  

 .דמללו דומלל םש םיצבקתמ ח'תש דחוימ סוקמו

" P1 de ^d e^ ב ci. o": dc ₪ A E 

 לג יי
2h ibas. r 



, 
, AE ^ 

  urשי  7% S5ני

1 / 

 לארשי ץרא וא שדקמה תיב b^ 'כו ונתראפתו
 תיב ארקנ דועו (y) םי מ לו ע תי ב ומכו
 y" אָמְלָע ma ומכ Nun תורבקה ma :םייח
 ;ג"חר ז"בדר wn n" ןורכז ינבא ,ח"מ D^ ק"מס

^p os wnץנימ מ"ר יושת ,ה'נ  (En, ^D 
 'ע ךירעמ 'זנול יד .ם"רהמ Up ז"ק ייס ךיישלא

maמ"לב הי ח מ ומכ םייח תיב ארקנ םגו .םלע  
 ק"ב (יט ,יט ירזע ;" a0" "bb ,יה us ישארב)

 (יכ nn תומש) םהל תעדוהו :'ל מ"בו spy :ט'צ
ma mםהייח  »/ mo»תעדוהו םש 'תליכמב  

 עשוהי ^ ירד . . הרות דומלת וז qr תא םהל
mםהל עדוה םהל תעדוהו 'מוא יעדומה רזעלא  

 י"שר בתכו (םהייח תא s^ 'קליבו) 'כו םהייח תיב
 Da י"שריפ מ"בבו הרות דומלת : םהייח תיב ק"ב
 mm וב סנרפתהל תונמוא ןהל דומלל םהייח
 «bp ק"בבש ובשייל ל'נו ע"צב י"שר nnb חינה
 יעדומה א'ר לש מ"בבו עשוהי 'ר לש תעד י"שר
 'תליכמ לש רואל איצומה סייוו ברהו אתליכמד
 היאר ןיעכו .ש"ייע הקוחר ךרדב בשיימ Gro דצ)
 הטונ ותעדו ק"ב לש ושוריפמ מ"בב י"שר רזחש

 י"שריפב יתאצמ יעדומה רזעלא 'ו לש 'יפל |

 ,ש"ייע תונמוא ודמלל ה"ד sn 'בותכל

i *תיִּב  das üussere Wohnzimmer; jS]1.  

 2. Badehausvorzimmer  | 6ת+-

(sprechend dem róm. propigneumדהנס ' VD 

 תיבב ותוא ןיבישומ ד"ע ב'נד ז"פ 'דהנס יורי
^b pmaןוציחה רדח  mi wemימינפה , DU 

 תיבב הרצק תליפת ללפתמו ב"פס wv 'תפסות
 ףטתשמו אצויו עיזמו סנכנ SO תכש . . ןוציחה
 הכו 'מ s ^3 ms mim mas" ןנוצב
 j'x3 תלמ הרסח 'חסונב לבא v5 תבש 'פסותב

oeרדח ינפל םיננוצ םימל דחוימ רדח ןוציחה תיב  
 sw" לצא תואצחרמה ויה ןכו העיזה תיב לש
 אבב םימינפה םיתכו םינוציחה eni  ץובקהו —

 .ז"ם ארתב

n'a 2 *ןוציח  das üussere Haus, euphem. die) 

Gweibl. Schamלכ א"מ ,ה"פ הדנ  
 םש 'מגב שרופמו ןוציחה ma3 תואמטימ םישנה
 תבשוי תקוניתש לכ menn ma wein :א"מ
 תפלחומ .ז"ד «Yes ^b 'וריבו ש"ייע תארנו
 םש תוחא תעדו w'"y ל"בשרו ןנחוי 'ר תטיש
 תיב y'"yi ןוציחה תיב יורק תשובה תיב לכ

 ,'ב תשב
Giohlump oon ma*תופרט  ibא'מ  ap" 

 .וללח תיבל בלה
ma *תואפלּוח  yyסלח . 

ma Mpyon m» FON ₪תואָסְלּוח  

 התרתיבו פ"טב 3777 א"פ יכוס 'וריבו םש ע"הק |
nmm E.תארקנ . 

 ב'יפ 'ומבי 'ורי Gefüngniss NU^3H) תיִּב *
 אשיבח תיב ימוק רבע ר"עס ב'יד :

 וב שובח ע"ר היהש םירוסאה תיב b^ 'כו ע"וד
"S =ד"ק 'ומבי .ב"ק 'יחספ :א"ס 'כרב ; א"כ 'וריע , 

 ס"לב ארקנ ןכו .אבת יכ יפ 'מוחנתו .ב" 'דהנס
nאישובח  : masרהופה , 

(der Oniastempel in Alexand) T3ir nva ^ 

 ^ .י"העב ש"כשמו וינח ע"ייע

Beth-Horon —) ןתרווח mmn qmm ma* 
Dzidopóv (LXX Jud. Mak.) 

(Booz, = 135000069 1320060000 bei Jos.דהנס ' 

 ,ד"ג mem quum ma תולעמב ביל
 ח'פ הדנ 'פסות N'D TD mm. תיב דרו מ ב
 הב ןיקיזחמ ויהש ןורוח תיב ע לפ ב השעמ
 הבורמ התיהש ינפמ קודבל 'ימכח ולכי אלו האמוט
 ר"בבו ןורדמ היהש ינפמ w^ םש  'פסותבו
 איינוח 'ר ל"צש נ"לו ןירוח תיבד אנוה ר"א ג"עפס
 ק"מ 'ורי .,ו"מד א"פ יילקש 'וריב רכזנו ןורוח תיבד

N'Dטוס 'ורי :פ'ד ' iy 57 WUינש רשעמ  
bo») v'y mus meתומוקמ ינה  Ty ^Wר ' 

 ל"צש ילצא קפס ןיאו (ןורווח) ןרווח תרבד איינוח-
 תעקב שיא אינוחנ 'ר ה"כו ןורווח mà ת ע ק ב ד
 :'ג ק"מ .'ג 'ינעת Un .ר"ל 'כוסב ןתרווח תיב
 רצ 'כוס סיר 'ייע ס'ש v5 ^3 "פל "קחו
 י"כ י"שרב ה"כו ,'ד דצ ק"מ ס'דו .חיס רצו :ב"נ
 jm תיבו ןותרוח mm ןתרוח mi ג'ונב לבא

"y conneםש 'וריבו ה"פ "רדנד 'ז הנשמב  
 !vy ארקמ לש pen תיב ny me יאדוב : ט"לד
 תיבלו ('ה ne עשוהי) ןוילע ןורח תיבל הקלחנ איהה
 8 מ אימ ,ג" ,תיפ (mw מ"ז  5a ןותחת ןורח

 Cm ,יח za היד ;ריכ יז יא ה'ר) דחא קוספב םהינשו =
 (qub +" י" עשוהי) mn תיב ה ל ע מ ונאצמ ןכו
 הלעמש דואמ רבדה בורקו ^U) קוספ םש) ןורח תיב
 תיב תולעמ qivo ma ע"ייעו) own ירבדל וא

mהיה  nomaןורדמו ןוילע  maח תיב היה 'ח ' 
 והיתתמ ןבב n2 'ח ma עלס ארקנ םגו ןותחת
 לע ; 'ב ב" /3 y! /m" .א 0" ,'ב 'חלמה לע
 MO 'ג ;ר"כ ,'ג ,'א םייבקמ ,'ג 'א ,ג"י  "ינומדקה
 ,ךליאו ג"ער דצ ג"ח יטשילאפ ןהאזניבאר 'עו ד"כ

 *  naםטוח  (Quse)ע"ייע $3

 1. Ort des Lebens = 2918. ;) םייח תיָּב *

Friedhof ; 3. Lebenszweig /ר"קיו )2.  

 ונישדק תיבמו ונייח תיבמ ונשריפש ונא ט"פ



. 

 אלו התדנל qe C קודבתש ידכ התוא הסכתש
ynוב ףנטת אלו וב , 

(Handfass, Henkel) "? 227א"עס ה"כק תבש  

 וניאש ויוסיכ לע . . יסוי 'ר דיעה
 ,ע"ייע ,םש הז יח א תי ב ומכ 'יפ רי תיב ךירצ
 אתולג שיר יבד אנעשוה ותילדג יכ .ז"ל 'כוס

yz»אנעשוה  ^b5 ןכו ג"ר יבד תולמ ^ i283 
 תמאנו ש"ארבו Fm ^b" ז"ואבו *^T יקפיפבו
 ירייש (,ח"נ דצ 'כוס ס"דב y" לבא sm רתוימ

 .'יפהו am" אנעשוה ^y די תיב היב

der Aermel eines hemd-) יִלְקְנּוא די תיִּב 

artigen Unterkleides, nach 1. .א des 

(Ellenbogens |דמוע 'לינמה תא ארוקהדי ג"סב  
 'חפסונב (N'3 ,וידי יליצא p^ (הנשמב :ד'כ יליגמ)

 ונל הנשמ ב'ר הייחא] * .(ילקנא תיב בותכ ןדיד
 ג"ונבש 'א ילקנוא 'עב ושוריפ םעטמ 'חסונה
 ה'כו ילקנוא ma וניכר סרג םש cym ילקנוא
 ילינמ יוריב לבא תוינשמבו ילבב ס"שבש הנשמב

vn yoר"עד  ^w iyדי :תיב ןאכ וניבר 'ינכ  
 יונישב רשיה וכרדכ ירת 525 טקנ וניברו .ילקנוא
 ,'א ילקנוא «yp הלמה b^ ןינעבו .תואחסונה

ma»הדנ  wo mbב'ע ימו ;קולח לש רי תיב  : 
 מ"פב כ'ג 'יא וניבר 'יפכו הנוהכ ידגב לש רי תיב

 -- [יליגמב ם"במרל

 ,ינאותיב y DUO" :ח"כ 'וריע ינוי תיב *

D'3 2קֶזְעי  (Name eines Hofes)375 ה"ר : 

 םילשוריב התיה הלודג רצח :הנשמב
pu muתארקנ התיה  oz»תיב 'מגב  pn pu 

 אוה יילעמ 'נשיל ןנת קזעי תיב pn pr תיב וא
 תיב והמ "m ב'פ ^n 'וריבו 'כו והקזעיו 'יתכד

 םישוריפ 'ייעו הכלהה תא ןיקזוע ויה םשש :קזעי

 ,א'רב ה'ד :ט"ל 'כוס תופסותבו 'א קזע 'עב

Magazin für Getreide, רצואה תיב) הרצוי ma3* 

"TP א"יד ח"'"פס מ"ב 'שורי 

 תיב דבה m3 תעש לכ (ועידויש ךירצ) דבה 03
mmתעש לכ  mnתוחפ ןיא הוצויה תיב  

 p^ וצואה n*3 ל'צש bu ,שדוח 5^3
 "Ti רצוא תיב ע"ייע שוריתו ןגד וב ןירצואש
 'ורי םייסש המ הזו nin תיכו דבה תיב וער וילע
 םגו .קלתפמו וג רו גג סנוכ 'כו ןליאב לבא םש

HET d 4ל שמ 4 יש ב 4 בשר 10 ב 2  

yהרצוי תיִּב * - ףלַח תיִּב |  

mbn maאָפְלָה ס"למ) אָפיִלָח =  Aufbewan-יפ והמ די תיב )35 | ' maידכ הריל התשעש די  
(rungsort der Schlachtmesserפב ' 

 we לצא ול אב 'ומגב הנוממה םהל רמא
cmm)(יפיסבו) (.ו'ל  Cיא 'קיול) [ארפיסבו ל"צ] , 

 תיבמ לבא הנופצ חכזמה qv לע wo ^o) א"י
 ארקנ םורד יפלכ ime ^b (* םינפלו: תופילחה

maלכהו (* ןהיניכס ןיעינצמ םשש  תופילחה  
 ,תאטח תטיחש יבגל לוספו אוה םוודש םידומ
 ןישפשפ ינש n imo 'יחבזב ה'נכו ה"יחא] *
 יורק ןיכסו ייפ 'מויל י"שרו .תופילחה תיבב ויה
 -22% ע'לבו p" 'לב ל"צו s'y יברע 'לב ףוליח
 pon ותארוה -À— עילבו ןיכס לש קית יורק
 תופליחה mi ^w ע"פדבו יםיירפסמ לש ןוילע
 — [תופליחה ל"צו תופלוחה תיב ל"גה 'כוס 'וריבו

(r5) rb "b53 םיצחה תיב (Kochen y'] D'3 
"oט"יאלב אוהו ה"יחא] * .א'רוקוק  

xouxoupóv יעצמא ר"לבו 'יעצמא י"לב' ,coccaro 
cOcura, cocurraאימפסא 'לב =  chucharילב ' 

 — cocer] ,לגנא

"y! b'e vp" (Feld oon לקח. ma* 
 תיב דח ןוטמ םיבר םימ 'פ ר"שהש

 .ידיד הוה אלקח תיב ןידה רמא לקח
 .רואש תיב ע"ייע תֶסּורָח תיִּב *

va *תּונְתֶח  Hochzeitshaus, d. h. das Haus) 

welches der Vater seinem Sohn 

Yb 3'3 (schenktוריבחמ םוקמ לבקמה ד"מ  
 יליגמ : די "נעת  ,ונבל תונתח mao תושעל
 תונתח m3 הנובה הז החמש לש ןינב והזיא :'ה
 וישרויל רמואה א"עס ט"לד ה"פ 'ירדנ 'ורי ,ונבל

ma ounינבל תונתח  ^p125 השא אישמשכ  
 וכותב הפוח ול השועו תיב ול ןתונ וא הנוב היה

oyל"נה 'ליגמל י"שריפ . 

(Badehaus der Priester) nao ma*א"י 'מוי , 

m3ןירוטפ הליבטה תיבו ץחרמה  
 לכ ב'מ ח'פ "לקשו :מ" nbb^ ,הזוזמה ןמ
 תיבל הדירי ךוד םילשוריב םיאצמנה םילכה
 א"עס א'נד ח'פ יילקש vx" .ןיאמט הליבטה
 ושענ הליבט תיבל הדירי ךרד ואצמנש ןויכמ

 Op תיב ע"ייעו ,חיכוה

(Handschuhe) T D'3 1מגב השא המב 'פב ' 

Te2התשע +.ה"ס) התדנל הניקתהש  

 ימ V3 ייג יפל םש ימויבו יודמבו ארפיסב ה''כ (? .העידי ןורפחמ טמשג גארפ יפדבו ,אפיסבו י'סאבו ישמא 'פדב ('
 עיייעו הגלב עיייע vy mu mb 'כוס יוריו DO ריפ תודמב רוקמה (* wa non םש יטמשנ 'חסונב ונינפלו א'בטירו
 «m3 (* .ןישפשפ ינש היר : היינ ייחבזל י'ישריפ יייעו moon םיזנוג םשש אכשיל i7» vn זמר ארקיו יקליו יא ףלח

 ,קיברתש ס"טב ץיפרבו ו"ו י"כב ןוכנל m3 )* .m ל גיונבו ימ י"כב היכו «Jen mna שיארב ,ף'ירב יישרב

«eu o ₪ ומ A o 



ND3 nma - 
 * maהרצוי

tT. re4 * 7- ו  
* 

b^ =הריצי תיב אוה הרצוי תיבש  ma "bלחְּכ תיִּב * | רצויה  (Gehminkküstehen)ח"מ ז"טפ ^55  
 ילכ p^ לוחכה ma לחכמ קית
 nan וב ןימישמש

Bei- Versammlungshaus = Xuova-) DD33 תיִּב * 

ma (qn ——םיסנכתמש | דחוימ  
 פ"שב הברה ןייוצמו וכותב ללפתהל םיפסאנו

"yב'ס .א"ס :'ח .'ח :'ו 'וכרב מ"ד : «WDתנש  
 : א"כ .'ו 'לינמ .ז"פ :א"כ 'וריע .ביל a א"י
 .ה"ק 'בותכ : ו'צ «nb :ח"כ JUS :ז"כ 472 : ו"כ
 ;ח'ק :ד'צ :ז" ידהנפ +ינ ב'ב ז'ק :ח'כ מב

 ny אתשינכ יב ימרא ילבו :א"יק

Absit ND3 n'3ןושלב וא  mpiר"לב ומכ  
secretus אסכ ס'למ וא Sitzplatz, sella 

heimlich, abgesondertפב )— ' ^Dמגב ותמש ' 

 qv3 אלא ונש אל r2) 'כרב) הלפתב דמוע היה

 םוקמ b^ .['כו wy אסכ m3 לבא] עובק אסכ
 ןכש לכו) םילודגל וב תונפהל םדא ינבל ןכוהש
 בובריעו סוריסו קוחמל שי ןמוקמב ןיעלבנ דע 'כו
 םוקמ יארע אסכ m3 (ךרעה ףופב ל'צו ןאכ שי
 ןיתשה וא men ךודב ותכילהב םדאל ןמרזנש
 'מגב ומד ןימותסכ יאסרפד אסכ יתב ינה .וב םימ
 תוריפח ןישועש ייפ ,(יו"כ 'כרב) ופוסב ותמש ימד
 ןכש לכו ןכותל האוצ תדרויש תוקומע עקרקב
 םימהש 6ןוודמ םוקמ הנתשהל
 אלו ןיוקנ ןניאוןידרויוןיכשמנ
 ע'פדנו b'u5 ה"יחא]* ןמוקמב ןיעלבנ
 אלו ןוכנ לכה הזבו ןאכ םירמאמ בובריע י"כב םגו
 רצ 'וכרבל ךורע דומיל מ'עב לש קחדל ונכרצוה

oiהליחתב :וניבר תנווכו  ^eתיב ןיב לדבהה  
 יתב "פו ןייצ כ'חאו יארע NDS ןיבו עובק אסכ
 לגלגיש ידכ האוצל ויה תוקומעש יאסרפד אסכ
 ןורדמ םוקמש רחאמש inen לגלגיש כ"שכו יערה

cen gmי"שריפ 'ייעו אמוגה קמועל ןידרוי  
 חבשמ םעט ךהמש ל"גו .יאסרפד ה"ד ,ו"כ 'וכרב
 תמאבו :'ח 'כרב .אסכה 0023 ןיעונצש יאסרפ ג'ר

pyלע םימ ןיתשהל 'יפא םלצא היה ילילפ  
 'ינושארה םימיבו .א"צ ,ח"י דאדידנעוו y" םלגר
 המ הזו םוקמל ץוח תואסכ יתב י"א ינבל ויה
 םדא גיהני םלועל .ב"פ 'וכרב mmm 'ר ימאש
 ךיוצ אהי אלש c תיברעו תיוחש ומצע
 "337 הרותה תוצמ םושמ םעטהו קחותה ל
 nsi הוצמהב ןיריפקמ םייסאה יכ עודיו ^v ,ג'כ
 כ"ג אסכה תיב התיה .רחואמ ןמזכ לבא ,דואמ
 רישע והזיא :ה'כ תבשב רמא יסוי ^ תיבל ךומס

"y ><ןיסוח תקזח ג"פ ק"ב "לכ  אתפסות  .. 
 הויציה תיבב ןיאצמנה jb ץוח ןירוהט

 י'כו ינפמ

die Stelle des Badeheiz-) ןימק 5" Pap! ma *- 
33 Gukuyavoc 53 שמיל ע"לב ofens 

 תאו ןירסנה ma תא רכמ ץחרמה תא רכומה :ז'ס |
 אלו ןמצע ןירסנ תא אל לכא . . ןימקיה תיב

 תיב הבוט רתויה 'יגה ג'פ אתפסותבו ןמצע ןימקי
 ד'פ ב"ב 'וריב כ'ג 'יא ןימקה "גו ןימקו + . ןימקה

xy v3רונת ינויו ע"לב ושוריפו 'קיע 53 הזו  
 ^5 mb imp ץחרמה תיבל םימ וב ןיממחמש
 ודח םישרפמ שי 5" ןושארה 'יפב ם"בשרה

cאלו םימח םימ וב ןימישמש תויגיגה וב ןיעינצמש  
mתמאה לבא כ"ע תורויה תיב ימנ ונייהד יל  

 ןיפטעמש רדוס םימקי ינשה ושוריפו ונבתכש ומכ |
 'עב וניבר ייפמ חקלנ ץחרמה םוח ינפמ ושאר ןהב

 ,ש"ייע ןימקי

 (das 30 Stadien südl חרת יִּב = חרי תיִּב * =

von Tiberias am Genesareth geleg. 

 ןמחנ רב לאומש 'ר  תרנכ ט"צפ ר"ב 8
 ר"בבו יארבנס 'א ןמיס רב 'דוהי 'ר חרי תיב רמא
 יארבניס והיגהל ל"נו םי ני ם m ms ד"צפ
 והיתתמ ןב bus (ע"ייע) ימלשורי לש אירבנצ אוהו

nnm Xewafpícהירבטמ הקוחו וזה ריעה  

 םגו )5^ ,יג תומחלמה לע) ןעידאטש םישלשכ
nmn 10/64 mnןעידאטש 'לכ הירבטמ הקוחר  

 ימחלמה לע והיתתמ ןב יייע) תרניכה םי לצא תחנומו
 הברהו Gb 'ה סואינילפב ה"כו ,ב"ל ,ייס וייחו יא ,יי ,יג

 יג א'כ ,'ב יחלמה לע "ייע והיתתמ ןב וילע רברל
 םוקמבש ל"ג כ'או .ךליאו v5 ^b own ,ךליאו
 שרופמ ל"פ לאומש 'דמבו חרית יב ל"צ nv תיב

yosב'ש) ישדח םיתחת  GO v2ידי לע  my ma 

"bs Werkstütte des Bóttchers) 113 m3 * 

  — xXüocג"י ק"מו :ה"נ 'יחספ (דכ :

 רדכה תיבמ דכ «pu ןמואה תיבמ םילכ ןיאיבמ
 לכא 'ופדב ק"מבו "יחספל פ'או 'מ י"כב ה"כ
 yy דכ י"למ 'זגנו רדכה תיב 'יא ^30 'יסופדב

 .תויבחו םידכ השוע 'יפ kádár 'גנוה 'לבו

 הבר תומש (Criesterabstammung) הָרָּוהְּכ תיֶּב *

 ויה המ םיתב םהל שעיו ח"מפ
 אבוה ע"רדפ y" תוכלמה תיכו הנוהכ תיב םיתב

 ,ר"סק זמר תומש 'קליב

 .םוקמ pw סיטב ע"פדב לבא .ב"מ ייחספב הייכו )!



 אצמנש תרפכה m3 (ש"ייע ^ רפכ 'עב) וניבר ^8
 ארקד אנשיל עמשמ ןכו ,א"י ,ח"כ s ה"דב רבכ
 אחפס ,'ה D^ א"פ ירפיס בטיה y" תרפכה לעמ
 'קיו 'קלי ,ד"יפס ר"בדמבו mi "DD Uo 'ז 'בדמב
 'וחנמ דוע !y" א'עקת זמר mo ירחא ,א"לת זמר

 תומש (y ןוראה קר הב רשא תרפכה תיבו :ז"
 י'ג יינומדקה לע SUDO יכו יא um וזכו. 5 ./הלכ

 שדק תיב 'ארקנ n) יה ייה יומחלמה לע ;יה ,יו

 אבל תושר םיולה יימושל היה אלו םישדקה
 תרופכה תיב תכשל תארקנ הניא הז ללגב הכותב
 (M ריבד 'גרתו ,תרופכה m3 ירוח א אלא

m56352 היד ;ךליאו טיי  ^ie» maהקתעהו  

 ארקנ 'ה תירב ןורא וב רשא ריבדש איה הנוכנ
 — ^4 ,'ח א"טב אוה אלמ ארקמו םישדקה שדק <

 וינפ ריזחי תרופכה ירוחא דמוע היה .'ל 'וכרב
 JVy רצ DT "ייע 'מ י"כב ה"כ תרופכה תיב דגנכ

"pomזמר א'מ  m3 "an T'epתכורפה ] — 

Ein Feld zur Aussaat eines Kor) רוכ תיִּב * 

"D יתעמש .12 "vy (Getreide 
 ימואה : א"מ ,ז"פ ב"ב ,רוכ תיבכ איה 'יפא רזעלא
 ךווא ייפ 'כו ךל 'כומ ינא רפע רוכ ma וריבחל
 הדמ אוה רוכו האובת רוכ העירזל יוארה הדמה
 היה רוכ תיב ךרואו ב"י רכ-ע"ייע םישבי םירבדל

myהאס תיכ ע"ייע עובירב המא יפלא . 

 Charitentempel 20000000 א'ָרְכ תיֶּב *

(Schandhaus, Ferkelhausרבכ  

 ,ש"ייע אילג תיב'עב ושוריפ אב

die Stelle des רּוכ מ"ל cy ףדרנ) םיִריִּכ ma * 
  (Koch- Feuerherdesרב כ"פ ר"קיו

 'ד לינשב 'מא רזעלא ןב mov 'ר םשב ארפק
 שא הרז שא לע . . ןרהא לש וינב ותמ םירבד
 יפדב ה"כו םיריכ תיבמ ל"צו וטינכה םידיב תיבמ
 םידיב תעטומה 'חסונהו ראות הפי b cy^ 'בצלוז
 ל"צ םש num ד"כקת זמר ינימש 'קליב כ"ג "יא
 'ו D" תומ ירחא 'מוחנתב אידהב («no םי רי כ
 ארפסכו ,םיריכה תיבמ הרז שא ואיבהש 537
 t רמא ע"ר 7/2 D" םיאולמד אתפסות p" ינימש
 ומכ םיריכה תיב b" םיריכה ןמ אלא הופינכה אל
 ןייפתו wen m3 "b ה"ל ,א"י p"3' םיריכ
 ואיבה ןילוחה ןמ 'מולכ 'א ר"יתו 'טישפה תקתעהל |

 םיריכ b p^ m" ,חבזמה jb שא ילחג ולטנ אלו
 ארקנ ךכ ל mmp ^ne תתיפש םוקמ אוה
 ןיעכ היונב םיריכהש ג'לו sp םי גש 'ש לב
 םינקז 'ע וקיתעה ןכו תוררקה תתיפשל םילגר שלש

  Lu mt VIENNE ETSI e eod CARRIE 1*1שק  3 AYECAUTCTTNMRMPSMR te 2ר צץ 0
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EUM 6 

 בע

 ןנחוי ^ ונחלשל ךומס אסכה תיב ול שיש לכ

 אסכה תיב אהיש ריעב התא ךורב gp מ"בב שרד

 לש אסכה תיב הרזעב היה ןכו * ,ךנחלשל ךומס
 ז"פ 'יחספ v"  .ו"כ דימתו :ב'ס 'וכרב יייעו דובכ

 cu "y" אסכה תיבב 4 תוגהנתה ןינעבו :ה"לד
 'כוס :ו"מק תבש D'3: .ב"ס i'D (Ya: :ד"נ ,ר"כ

 תיב (ץחרמ תיִב ע"ייעו) .ט"י :ז"" 'דהנס :א'נ

 ר'להקו ג"ע ד"ד א'פ 'וכרב 'ורי א לטלוטמ אסכה
 םישפטל המכה ה'בקה ןתנ וליא "ילחנה לכו 'פ
 יתבבו תואסכ יתבב הב pam ןיבשוי ויה

 תואסמיב ט"פ ר"מש ,תואצהרמ יתבבו תואירטאית

 — [תואסכ יתבו תואסמיד ל"צ =

ma 1 *53( תוסוּכ  NSפ"לב  ALSןטק קש  
d. h. der 

  (mit zwei Sücken versehene Magen"לוח

  G5ססמה :'ג .ב"מד א"מ  maי"שריפו תוסוכה
Wanst] א"צנפ ןירוקש סרכה ףוס :תוסוכה תיב 

  [Magen, panseיורקו ע בו כ כ יושע  maתוסוכה
 רמאד יאהא ,ו"ל תבשבו 'כו וב רבוחמ ססמהו
 ףיסומ והיימש ינתשא ילימ תלת ינה אדסח בר
 יסכ יב יפכ יב אלילבוה רמאנ ונא ףא ייבא

 אלילבוה « aoi s.ד"ל  ^mךפיהב 'מ י"כה
 אלילבה 'עב ח"כו אלילבוה יסכ יב יסכ יב אלילבוה
 א"שרהמה 'ייעו תרצצח 'עו י"שריפ םשו ש"ייעו

 בטיה ררבמש :" nbלע ןיקלוח 'פסותהו י"שר
  "wsהזב לבא  psקוליח  popeאלילבוה םוקמב

 תוסוכה תיב וא יסכ יב ייבא ןמזב ססמה ונייהד
  nnmז"פלו ססמה ןירוק תוסוכה תיב וא יסכ יב

 תישוק  "bn pnתיב ינתמל ל'ה ןרדס יפלד
 'טקנ הנשמהש בשיל שי ריפש ססמהו תוסוכה

 בושיי "יעו םמש הנתשנש םדוק  mךוואב
 שי תורז תולמ ןינעבו .ןילוחל םישדח תופסותב

 תלמש ריעהל  possר"ל  omasumתישרש 'ה תואו
 אלילבוה תלמו ש"ייע ססמ 'עב וניבר תעדכ אלו

  = JU = prb(קלאג ע"ייעו\ קש שוריפ
 'למ ינא רזוגש יסכ יב וא תוסוכה תיב ומכ אוהו

 םיכ  "bהמכחה 'פ ר"להקבו .יסרפו ע"לב ה"כו קש
 ,הכורכ ע"ייע איסכ תיב ג"פ ר"קיבו אסכ תיב אוקנ

die sog. Haube, 

(Becheruntersatz, B. Gestell) תוסוּכ תיִּב 2 * 

quo ma yy 

(die Sühnstütte, d. i. das Allerheiligste) 383 ^3 

 ירוחאל דחאו ('(א'5 א'פ) תורמ 43
 תיב ירוחא היה רמוש Cun "b תרופכה תיב

 p הייחא] * ,תרופכו ןורא םשש םישדקה שדק

 AW סייט ע'יפרבו ,ר"פרו ייכ 533 ןוכנל ה"כ (* .ד ב תועטב ע"פדב לבא vtm v33 ןוכנל הייכ )!
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 'פו ע"ל אוהו תינונקה b^ .ם"במרו .כ"ע ןמש[ה]
^b  הכוסות mov .Glasüasche 4-2ןוכנ לע  

 — [תוסוכ סיס ב
 (-Das nazarenische Beth ה'ירצ ono תיִּב *

(lehem in. Galil.א"לה א"פ 'ליגמ 'ורי  
 םחל תיב י"ע ויט 5^ עשוהי) םחל תיב שרופמ
 תואש ראבל ךיראה ט'פק Ty רעיוביינ א"רו היירצ
 לעב ילואו Naeoxog. היירצנ ל"צו 'טמשנ 'נ
 ראותו !ררוצו רצ 'למ םימורע ןושל רחב רמאמה

 .'ג םחל ע"ייע ימחל תיב

uuo +הֶניִל  (Nachtherberge)ףוס ןנחתאו ירפס  

 ךלמַל לשמ ךיגיעב הארו ט"כפ
 ,'כו הניל תיבל «c אלש ונב לע רזגש

 (Belustigungsort, Ort der אָתּונְציל תיב *

 החמש תיבב 'גרת 1
 ןוצל מ"למ ןוהתונציל ms = תודחב (יד ייז ילהק)
 .אתונציל .ד"מ ז"ע :ה"כ יליגמ :ג"ס 'הנס ל"זרדבו

I3 *אָתּותְבַמ .אָתָבַמ  Glerberge)יקנוא 'גרת  
 ,יד mew ;יכ 5 US ,בימ ישארב)

 אתותבמ C2) m3 ר"יתו אתבמ m3 :ןולמ (ר"כ
 לפרע 'עו 'ג עב 'עבו ,אתוב :תיב 'טישפה 'גרתו
 אתותכמ לסרעכ m SN 'יעשי 'גרת וניבר איבה 'א

 .ש"ייע ma שרושמ רזגנו

(Studienhaus, Akademie) 75 mae.5 ^ 

 pp םימכח םיצבקתמש | םוקמ
 ה"כו הרותב שורדלו דמללו דומלל םהידימלת
 'גרתבו אתיירואב שרדימל 'ט sn 'יטפוש 'גרתב
 הברהו יתיירוא ןפלואל אשרדמ יעבק 'ה ,'ו ש"הש
 :ג'מ :ח"כ .ח"כ 'וכרב מ"ד 'ייע ס"שב םימעפ
 : א"כ 'וריע .ז"כק :א"כק :ח'יק :ג"פ ^a תבש
 ,ח'כ ,'כ 'כוס mb: 'מוי .ט"ק .ז"פ ,ב"ע 'יחספ
 ,ט"כ :ז"כ "5 :ו"ט .'ו יליגמ ,א'כ 'ציב :ב"נ
 .'ז "טיג  .ה"ק 'בותכ :ג"יק | .ז"ט 'ומבי ,'ג 'גיגח
 :א"ע 'דהנס :א"פ ב"ב : ח"כ מ"ב .ב"כ 'טוס :ח"ל

YD4^  ,'ה ז"ע .,ז"כ 'תירכ :א"ק :ה"ק :ד'צ  
 y" 'גרתב "מעפ הברה a» £s 'טוז ר"אד

 UT יב ע"ייעו ,ךרע ךה ל"ירהמל .ר"תמע
 oi yy תושרדמ ni^ ץובקהו

 (Heizhalle im Tempel, wo ein דקומ תיִּב *

(best. Feuer unterhalten warדימת  

 םינהכה תומוקמה 'גב א"מ .א'פ 'ודמו N'D ,א"פ
 'מויו ה'מ א"פ 'ודמבו . . דקומה תיב 'כו םירמוש

(e^$3" ו"מ א"ם 'ודמו ,דקומה תיב ול ישילש " 
 ןטק ע"ייע 'כו דקומה תיבב ויה תוכשיל 'ד :ו"ט

gurgesסוואטו  OlÀoש ל ש ל עב "יפ  
 vmm םיבר 'ל ןכתת zem הז יפלו םי לג ר

 .'א חפכ 'עו ,'ב רכ ע"ייע ל"זרדב כ"ג אצמנ הריכ =
maieאָמְרַּכ ,םֶרָּכ  (Weinberg)פ ר"שהש ' 

m5דח ןוטמ םיבר  màר"קיובו םרכ  
 אמרכ תיב ןידה 'מא אמרכ תיבד דח ןוטמ ל"פר =

 :םוכ 5b mn" ידיד

 (.Beth-Kerem —LXX Boaiooy opu םֶרָּכ תיִּב 2 *

xot. —Bethacharma neben -00  

 דחאו שבכה ינבא דחא ד"מ ג'פ תודמ 8

*32Nימימכו ,ט"י הדנ ,םרכ תיב תעקבמ חבזמה  

 המדא איבמ ,'כ םש 'מנבו םרכ תיב תעקבמ המדא

 D'53 ג"פ הדנד 'פסותבו םרכ תיב תעקבמ הנמש

 לש םרכ תיב אוהו םרכ תיב תעקבמ ל"צ תעקובמ
 לצא התיהו 7^ ,'ג "מחנ ;'א ," 'ימרי ארקמ
 סומינארעיה דיעה ןכו ,םש "ימרימ חכומכ עוקת

 ןהאזניבארו ve דצ .א"ת ש"ירהמ יייעו םש 'יפב
 עוקת לש הלתב vm ח'צש x* ב'ח .טסילאפ

cn menהמו ,תוריפחו םיעלס יקיקנ לש  
"wbןירפוחו םש תודמב הנשמה זושל תקייודמ  

 אלש תומילש םינכא םשמ ןיאיבמו הלותבמ הטמל
samהריחבה .תיב 'הב ם"במרהו ,לזרבה ןהילע  

 קר mam םרכ תיב תעקב טימשה n^" א'פ
 םש וניא m כ'ע הלותבמ הטמל ןירפוחו
 y" םלועמ םש wen אלש עקרק םא יכ םוקמ
 עיגמש רע קדוב ה"מ wb 'דנב ה"כו תודמל ב"ער
 ,ג"פ 'יעיבש אתפסות y" ה ל ו ת ב ל וא עלסל
 ם"במרה ריבעה ח"מ ה"פ האיב ירוסיא 'להב םגו
 תעקב ותחת הלעהו םוכ תיב םוקמ םש לע |

 ידוהי 'ר תערְכו .'כ הדנב יסוי 'ר תערדכ ינ

 .ג"פ הדנ 'תפסותב

(Dorf Luban) i25 ma*אפלא ז'מ ,ט"פ 'וחנמ  

 ןכל תיכו המיר m3 ןהל היינש ןייל
 ב"פ .דצ רעיוביינ 'כחהל איפרגאינ Cop 'כו רהב

 ,האלהו

0618086 , Adynvog by (אניגל ס"למ rib na 
  "553 (Behültniss für Flaschen'פב

 תוסוכה תיבו ןיניגלה mi 079 yp 55 לכ ז"ט
 ,ןימייקמ ןכש ('אמט םינפבמ בניק אלש פ"עא

^pןמשה גול ןושלמ שרח ילכ לש קית  p»היי  
 ה"יחא] * .(שרח ידכ "m) s53 x ,(ד'כ 3^
 rab: ^b prio תיב ל'זו "יפ ב"יד ט"רסב ג'חרו

 ושוריפ ןיניגלו Aufsatz, Gefüss] 57[ תייטב
 גולו .ביתכרכ Weinkmg] 5[ אילטר תייטב

rss )1םינפבמ אמט בקינ ע"פדב לבא ,רייפדו 33  D/t)אוה . 
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Ort zurBewachung, D'53) אָּתְרַשַמ NTDD rv3 * 

  (Gefüngnissובימ ישארב) 'קנוא 'גרת

a^לש הרטמ ומכ אוהו רמשמ תיבו ,רמשמ (ט'י  
 .רטנ שרושמ ארקמ

D"3םימ  (Ort des  Wasserlassens, Pissoi) 

 w'5m G2  ריעה ינב 'פב הליגמב
 ץחרמל םירבד 'דמ ץוח םלוע רכממ ותוא ןירכומ
 ןידחימ תיב b^ םימה תיבלו הליבטל יקסרובלו
 ד"ד ב"פ 'וכרב 'וריב ה"נכו ה"יחא] * ,ןיתשהל
 תיבל םדא סנכי אל אבא 'ר םשב אריעז 'ר ג"עס
 35 'וכרב ילבבבו וידיב ויליפתו וירפסו םימה
 ,םימ ןיתשהל . . ןיליפתב םדא סונכיש המ "יא

"UCויליפתו וירפסו םימה תיבל םדא סנכנ םש  
 םש ןיתשמש םוקמ ארקנ פ'לב «ny s ודיב

^e c»תיב  [pe -- 

(Zollhaus, Steueramtí) 529 na *ז"כק 2'3 : 

 ינב רמאו סכמה m3 לע רבוע היה
 אוה ידבע רמא ןמאנ אוה ידבע רמאו רזחו אוה
 םשש m3 ^b ןמאנ וניא אוה Ul COND רזחו
 םיקיצמה םיסכומה יללעמ עור ינפמו סכמה םיערופ
 ושרד ןכו סכמה ןמ חירבהל ויה ןיליגר םעה תא
 ךלמל לשמ ר"סש זמר 'יעשי 'קלי yv b 'כוסב
 וידבעל רמא סכמה תיב לע רבוע mne ד"ושב

vnךלש ולוכ סכמה לכ הלהו ל"א םיסכומל 055  
 וחירבי אלו םיכרד ירנוע לכ ודמלי .ונממ ל"א
 ףיטא 'א D2b 'עבו 'כו ה"בקה ףא םכמה ןמ ןמצע

 .םיסכומה לע י"העב יתלמ

(Herberge, Ruhestütte, trop. Grab) yon ma * 

 יכ כ"פ א"רפב  mb nyינבישת
 דע םדא רמא (ג'כ ייל כויא) יח לכל דעומ תיבו
 רהל יצברל ןולמ תיב יל mis םלועב ינאש
 ,תיב רפח ןכו 'כו poo תיב ול הנבו בצחו הירומה
 ד"מקתת זמו ילשמ 'קליו ט'פ ילשמ שרדמ
 תעשב xw ןולמ ךל אצמנש "y ךיושא
 by" יאש ומכ החונמו הניל םוקמ 'ולכ ,ךתתימ
 ה"בקה רמא ח"יק זמר אציו 'קלי :ה"ק 'רהנס :'צ
 הליאשהבו ,'ניל אלב רטפי ינולמ תיבל אב הז קידצ
 ןילת בוטב ושפנו קידצ ni וב רשא cp םוקמ

nimושמתשה םימעפ  maםיצילמה ןושלה  
 ווצ ורפסכ ץנוצ ט"יו ש"מ y"' םינטייפהו
 וארק םייסרפה םגו האלהו א"סש דצ עטכישענ
 ע"ייעו nos יתב ne ^p^ =< 5 םימלוע ינש

Dow ma 
Ort entw. D'z9uz2)4. oder) ןוולמ ,ןוילמ תיב * 

  mo "Y (Gethmilloה"עד 'לינמ

IRE YR No M nsעי  m SUPERו  

 . ןוולמ ma * — דקומ ma * דע

 דקומה תיבל ויה םיועש םינש veo א'פ 'ודמ ,'ד
 הפיכ דקומה תיב םש דימתו ח"מ ,א"פ 'ודמ ,'כו

mmתבש /3 דבר "ייע 'כו ןידיבר ףקומ ויה לודג  
 'ייעו דקומה תיב תרודמב רואה תא ןיזיחאמ :ט'כ
 איה הלודג הכשיל י"שריפו זחא yn .'כ םש 'מגב
 דימת תקסנה שא תרודמב םש ןיממחתמ םינהכש
 הרזעב שיש תפצו לע םיפחי ןיכלהמש ינפמ
 הב שיש הכשלה b r5^ א"פ 'ודמל ל'ז ם"במרו
 איה . . לבטש ימ םמחתמ םשש שאה תורודמ
 לש n^ כ'ג "יעו 'כו דקומה תיב תכשל תארקנ

n^ה"ד + ו"ט 'מוי תופסותב ל"ז  nnsתרוצ 'ייעו  
 nom .תודמ ףוס ם"בטרהל s'e3 דקומה תיב
 מ"לבו דקו לעפמ 255« ע"לב «^n אוה מ"ל<דקומ
 . ש"מ :ו"ט ימויל א"בטירה n^ 'ילעו .רָעַּב 'יפ דקי

 ,ךורעה םשב

Das Gehüuse der "Thürpfosten) ni nma + 

  ^55 (Mesusaרגנה תיב ג'מ ז'טפ
 ןועמ ma ם"במרה b^ הזוזמה תיבו wien תיב
 ,רעשב ותוא ומישיו nmn וב ופינכי הנק ןימכ

wmרגנ תיב 'עב  ^bש"רב ה"כו הזוזמה םוקמ , 
^vה"עד ד"פסלק ד"פ 'ליגמ  yyלש ותזוזמ תיב  

 והלוכ .ג"ל 'וחנמב (mu» ax ןימכ יושע חיה יבר
 am רגנ ןימכ יבר יבד יתזוזמ

maeשּוחימ  Bedenken)שודיק (26807₪מ188, ' 

cwn smךילעב ינירה ךשיא  
 ךשיא יניא + . שוחימ תיב ןאכ ןיא ךיסורא ינירה

 אלו קפס ןאכ ןיא ^5 wm Dm ןאכ ןיא 23

 ,שח yep ,ששחל םוקמ

 (Ort, wo Lebensmittel verabreicht הָיָחְמ תיִּב *

werdenיעפסמ ירפס  Dp ^Dקליו ' 

 םיקווש אלא םש ויה אלש דיגמ ז"פשת זמר יעפמ
"y mmn maב"פ תוכמ 'פסותו ;'י 'וכמ  

^bיכרצ לכו תונוזמ םש םירכומש םוקמ  "m 
BN" 

 Fleischerhaus) N'"rIT200 ,םיִחָּבַטְמ n3 ל

(QGehlachtbankן"כ 'רוכב  + 

 י"שר "גל ה'כ) םיחבטמה mas תונרגה תיב
 יילוח ,תונרג תיב ע"ייע (םייחבטמה "יא ונינפלו
 .םירכא יקוסיר םושמ וב ןיא םיחכטמה תיב :א'נ

 ג"פ 'גינח 'וריב ה"כו ןמסנ םשו ר"מ m'b תוידע
 n3b y'"y אייחכטמ ms הקשמ לע vy ח'עד

v55 ,חבד ^ vo Yepהקשמו ןיאמט ןיקשמה לכ  
 וניבר b^ חבד תיב ע"ייעו ןירוהט אייחבטמ תיב
 םילכל ם"במרהל מ"פב ה"כו אייחבטמ תיב לש

 ,ש"ייע ל"נה

 .יתרמא W^ א'ירפב ('



No» 
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 ןמ הל ןיקלסד ןועמ (תיב ל'צ) .תב אדה ה'פפ
 א"פ 'ליגמ qv ,יתבוש רפכ ןמ הל pana הירבט
 'יגה :ח"יק ייחבז ילבבו ןועמ ma אדה ר'ע ב"עד

nmm ונמשרש vy ס"לבו que ^r] אתשינכ 
 הזלו אירבטמ העש יצחכ והיתתמ ןב  תודעל
 דצ א"בת ש"ירהמ "ייעו א'יפ ר'פוכ מ"ב םיכסה

 D^? T רעיוביינו מ"ק

 (Ort im üussersten הָכָעַמ D'3 ל'צ הקעמ תיִּב *

"Y (Norden Palüst. | =ד"פ 'ש 'שעמ  

 וכעל היתחאו חשמ היל הוה אנמ 'ר ד"עס ד'נד
 ל'צו] (ףחשימ) אוהה ןיא אדא רב אייח 'ר ל"א
 םייק הקעמ תיבד (החשימ 'מאטיז 'פדבו) [ךחשימ

 ןמש ול היה אנמ 'ר ימולכ היניקרפיד ךתנע אה
 רחא םוקמב ול mme רובעב ואדפ אלו ש"עמ
 יכו רמאו וב רעג א"ב ח'ר עמששכו רחא ןמש
 תידפ אל הקעמ תיבב ןמש ךל שיש רובעב
 p'b הקעמ תיבש ל'נו yb .ךכילוהש ןמשה
 י"א לש הנופצב vy התיהש הכעמ תיב תחת
 קוחר םוקמב רחא ןמש ךל שיש רובעב ורועישו
 העט ר"תמעב ל"ירהמו ךדיבש ןמש תידפ אל
 'ייעו !ארקמ לש הקעמ ומכ הקעמ תיבש רמול

 .םש 'וריל מ'פ לש 'יפ דוע

 תיב NYT (der ןסזט. TempeD שֶדְקְמ תיָב *

 רכזנ םימעפ הברהו הריחבה
in bresכרב ' arsמ"יק .'ל :ב" תבש ,ח'נ : 

 : א'נ .ט"מ 'כוס :א"כ ימוי :ז'פ SUO SU 'יחספ

 pi .^ ^B» r3^ yin :Y5" .ו"כ + ו"מ 'לינמ
 .'ד ב"ב .מ'ס | .ו'ם יודיק :ח"מ UND imb" :ו"נ
 )"1 ;א"מ UN" CDD ,י'ק 'וחנמ ir'p 'דהנס
 : ז"ט יליגט ץובקהו .'ירחא תומוקמ דועו א'מ ,א"פ

 .םישדקמ יתב

 'ומביד א"פר 'פסות (Familienname) ששוקמ תיּב *
 תחפשמ לע (עשוהי 'ר) ינא דיעמ

 יאפיק תיב תחפשמ לעו םיעבצ map יאבולע תיב
 הרואכלו ,םינהכ םהמו תורצ ינב םהש ששוקמ תיבמ
 םה יאנג לש תוחפשמ םש הלא תומשש הארנ
 תולודג 'וחפשמ nw] ל"צ](ינש):ו"ט 'ומבימ 'ארנכ
 תחפשמו יאמכע ןבמ םיעובצ תיב תחפשמ 'וויב ויה

 ,'כו ששוקמ ןבמ יאפוק תיב

(Ort im Thale Kidron) nop nma*אתפסות  

"b Uu =תעקבמ אב היה רמוע  
 .ןורדק לחנ לש הלקמ תיב

Ort im Norden Pal. neben) $132 ןורימ' nma + 

(Qiskalaר'מש  meהיה השעמ  
 'או בלח שוגב ןהמ 'א היהש תוחאבו חאב

*10 

  = qe matןורימ תב <
 ויה (ןוולמ ma 'טארק 720 rns תיב לש 8
 ויהשכ ריעה התוא ינב ^6  תויסמלופב ןכ ןישוע =
 הקוקח הזוזמה ןהמע ןיאשונ ויה המחלמל ןיכלוה | -

disוניצמו םש םינוח רשא תיבב ןהמע תויחל  
 דנאלער Uy ןאש תיבמ לימ ח"יכ 35 ומשש ךפכ
 םכש לצא אולמ תיב איהש רשפא וא ט'מרת רצ

"bbw?3 ,'ט . 
  mastלָּמַמ  (Name einer Familie)א"נ "בוריע :

 תיב ישנאבו לממ תיב ישנאב השעמ
 ייאדכ אמורב אוהו 'מורב 'מ י"כבו המוראב ןוירוג

 'וריבו  ג"פס 'וריע 'תפסותב  "ry.ב"כד ד"פסלק
  ^sת חח פ ש מ ב השעמ  nee m3[לממ ל"צו]

 תיב תחפשמו  pouתלמו אמורא ע"ייע המורמ
y'"y םוקמ םש לע כ"ג הרומ אלממ וא bob 

 לע םימכוחמ םירבד 'עו ..אלממ 'עו 'ז למ ,יֶּבַּב
 .'ב 'בוח 'ג הנש רח ש הב ר"יש ןואגהמ תאזה הלמה

 *  v3]'מַחָנָמ  (Das Haus der Tróstenden)ק"מ

  a4תיבב אה לבאה תיבב אה
 ןימחנמה  ^bןיא ז'סד לבא 'כלהב תאיג ץ"ירה

 לבא ןימחנמה תיבל אקוד .+ . רמגומה תא ןיאיבמ
 ןיכרבמ ןיא לבא ןיאיבמ תמה םשש לכאה תיבל

ps לבאה תיבל אקוד אכפיא רבס ח"רו 'כו vy 
 ןימחנמה תיבל לבא (םש ןנרי קחצי תהגה'ע) ןיאיבמ
 = יייעו הנבה םוש ול ןיא ונינפל י"שריפו כ'ע ןיאיבמ

"bלש ונוקיתו  nbח"מ דצ ק"מ פ"דב רסיא , 
(ein mit Aussatz behaftetes Haus) 93338. I3 * 

 :'ה 'כוס .'ד 'וריע  .א"מ  'וכרב
 תיבל סנכנש ^b we a^ ייעגנ :א"ע "לוח
 אל עגונמה m3 ו'פר "עננד אתפסות ,עגונמה

 שורד 'טול אלא בתכנ המל תויהל דיתע אלו היה |"
 עגונמ תיב ד"ע א"נד n'es ש"עמ àv ,רכש לבקו
 y" עגונמה ma ןינעבו .הלקמ רפא וילע ןינתונ
 .א"לה ז"טפ תערצ a" 'לה 'זחה די = =

Y'"y (Gehiüuse für die SehlüsseD לזעְנמ תיִּב * 
 ,רגנ תיב

Bethmoan = Dz8j209v, Jos.Vita 12) yp na * 
  (4 Stadien von Tiberiasה"פ 'וריע 'זרי

 prs ma אהתש תושעל s לוכי .ב"עס 353
 ינב :א"יד ז"פר מ'ב v" ,אירביט Dp .תרבעתמ
 ןועמ תיב ינב ןיבירעמ אלו ןימיכשמ אל אירבמ
 לובה םש 'יא םימעפ (s ןיבירעמו ןימיכשמ
 א"פ 'טוס יורי .ש"ייע ןועמ תיב ןיבו אירבט ןיב

rvאדה א"עס  maןידוויש [ןועמ 'ב ל"צ] ןייעמ  
 ןילועו [Strasse (6, v AÀacsix] התטלפמ הב

 ןועמ תיב אדה an" ט'פ ר'דמבבו ,אירבטמ הב
 ר"בבו אירבטמ הל םילועו התגולפמ הב םידרויש
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 אוהו ונמשרש םוקמ םש b^ .תואחסונ יפולח
 ;ו'כ | ,'ז "ימחנ :ב"כ /3 wy" ארקמ לש הפטנ

 ,היב ביי

Aufbewahrungsort der Badhaus-) םיִרְסֶנ n3 2 

(bretterתא רכומה :ז"ס 33  

 םיסינכמש תיב p^ םירסנה תיב תא רכמ ץחרמה
 ם"נשרה ?ny וז הציחרה רחאל םירסנה תא המש
 ,ש"ייע רחא ןינעב ושריפ אל ה"ד 'פסותה לבא

Magen, eig. Ort des physischen) Un) ma * 

(Lebens, Sitz der Lebensgeister 

 שפנה תיב לע ןתינש רבד :ח'ד Ye תבש יורי
 ירחא b' אופס ."סופדה i5" אכמוטסא ע"ייע

reםכיתושפנ תא ונעת  "ryתיבב אהיש  
 ב"יפ םשו ,היתשו «nb וז וז וזיאו םכיתושפנ
 &b3 םייעמ ה qns םידנב אמטי אל לוכי
 שפנ תיב ב שפנ ל"ת הפה ךותב 'ידנב אמטת
 הפה ךותב אלו םייעמה ךותב אלו האמטמ אוה
 שפנ תיב כא תחת שפנ תיבבא הינה ל"ומה ברהו
 שפג תדיבא והיגה ע'הקו :ד"מד ח'פ 'מוי 'ורי לש
 שיש יוניע :ר"ע 'מוי ילבבב ונינפל ה"כ תמאכו
 ונינפל םג ^31 'מויל 'ל י"כב לבא שפנ תדיבא וב
 ^Db D "יע שפנ תיבא אוהש yy" ילבב
 שפנ תיב "פו יוריב םג ל"צכ ס"לב כ"או ב'יק רצ
 ןוזמה םש רשא םוקמ 'מולכ ףוגה ללחו סרכה
 y" שפנ יתב ןינעלו -- .םדא לש ושפנ היחמש

 .'תניבכ ה'ד :ו"נק ב"ב 'פסות

 תיב כ"או erhóhter Sitz pesa ע"לב) «pw תיִּב *

 Kerhóhter Standort der Priester ץוצינ

 ץוציגה רעש ,ט"י 'מוי ה"מ א"כ 'ודמ : ו"כ דימתב

 הייל עו היה [Balkon £&£dx] ארדסכא ןימכ
moaכו הלעמלמ םידמוע םינהכהש הכג לע ' 

 < איבה וניבר םגו ושרפלמ םהידי וכשמ םישרפמה

 ע"לב הלמה םעטש גילו (yu 'עב b^ ילב הלמה
 .איגוסה תעצה הלוע הפי הזלו הובג םוקמ

Beth Namer, das heutige) 133 = רָמָנ תיִּב T 

"TD איפ' (Nymrein, Raumer 227 

 ויה 353 m3 לש ^m: ר'פ האיפ e" ה"מ
 ינממ הבגשנ האילפו 'א רמנ ע"ייע 'כו ןיטקלמ
 DW אוהש תמאהו "שיא םשיי וניבו םש 'יפש
 םירמנ ה"כו ש"רה 'ייע ארקמ לש mo תיב םוקמ

Yo "ye"ו '; ^ovו"ל ח"מ  o»לת יוצמ םויה  
 'וריב הרכזנש ןירמנ אוהו ןדרי לחנב ןירמנ לש
 (םירמנ) ד"פ 'יעיבש 'תפסות א"לה ו"פ :'יעיבש

ms *ןורימ  - * maרַמָנ  

ase np m S R^ירו ל עב רצו ₪ 3034 ברש 40 ויצו  

 וע

 ,ןורימ 'יגה ךנתי b^ 'פ ר"שהשו .ןורמ תיבב ןהמ
omaתיב תולעמ 35 'וריע  "p "y: mb 

 תולעמכ 'יפאו "3 ה'רו 'וריעל 'צנוש 'פדב י"שר
niaל"א ןורו ח  "eim psתיב תולעמכ  jb 

 והיתתמ ןב תודע יפלו .םשו םש ס'ד vy ps ל"א
 תורמ היה ז"ל p wm^ ^ /5 /5 'מחלמה לע
 ילב היוצמ «n .םירצבמה תומוקמה ןמ 8
 Giskala 25m שוג py דחי הרכזוהו ןורמ קר תיב

wa yy»בלח ) "yר"עס ח"לד ט'פ 'יעיבש יורי  
 'חחל יישרשה רצוא y" קלח ןת 'פ ר'להק יייעו

 .ןוארמ 'ע טשריפ

 ,נ"ק :'מ תבש :ה"כ'כרב .Gadehaus) HD תיִּב *
 ה"ר :ב'קייחבז :ד"מז"ע yb) ישודיק

 ץחרמה תיכמ ץוח ת"דב רהרהל רתומ מ"כב :ד"ל
e$כרב ,אסכה ' SDימעפ המכו " "Du! Y/NTS 

 רופא :" תבש .ץחרמה תיבל םנכנה  ."י תבש
 : א"י 'מוי ,ץחרמה תיבב וריבחל םולש ןתיש םדאל

omaהליבטה תיבו ץחרמה  ma y"y)הליבט ) 
 תומוקמב ןכו ץחרמ קר w^ הנשמב :'ט תבשנו
 ^Uy ir ידהנס ,ח'ם "טיג :ג'ל תבש ey" 'ירחא

 + .תואצחרמ ץובקהו :ג'מ 'וחנמ iT :'ב

gb (Gewürzladen, Apotheke) םיִחקְרַמ n'3 * 

 המל א"דופ םשב ד"פ זמר אריו
 פ"עא םיחקרמה תיבל סנכנ אוהש םדאל המוד
 םשובה תיב 'יפ חקל בוט חיר ןתנ אלו חקל אלש
 לש ותונחל סנכנ "יגה ן'קתת זמר ילשמ 'קליבו

 ,םשוב

Teich zum  Einweichen der) mes ma * 

ny 553 פ 'ט ר"להק' (leider 
 םימ תוקמל p" ולש הרשמה תיבל סכוכ . , ךלה

 .םידגבה תא וב תוושל

Behüliniss לענמ ושוריפ Obs (ע'לב 5 ma 
m3) ז"טפב ^553 (für den Riegel 

 םוקמ יפ הזוזמה תיבבו לענמה תיב רגנה
 לענמה םוקמו וגנה םש ןימישמש
 וב םיסינכמש קית ב'א) .(הזוזמה םוקמו
 pmo אוה :ם"במרהל מ"פב ןכו ה"יחא] * .(לענמה
 wen וב ולעני רשא לוענמה וב סנכי רועמ

 — [לענמה ןארגנ הרומ ע"לבו .כ'ע

Ort südwestl. von Jer. dasheut.) הפּוטנ D'3 H 

^y*3v (Beit Nettif, Rob. II, 600 

 y' הפוטנ תיב תעקבמ תוירגס ולכיש דע 'ה ,'ט

bwד"סב בותכא םשו 'ב רנס ע"יע  תוירגס  

n" / " 1 m3 )ויו ייכב  byןויצמ עמשמ ןכו ד  ceiדע לוענמה תיב ןמ טמשנ עיפרב לבא שירה  maלועגמה . 
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 וייר

 נ"לו תכוס תיב 'יגה לכס ma mmn ^w ד"עתת
 תיב יתעדל nw ma :תואפרינה יתשםייקל שיש
 לש vy 'מולכ םילפתיקס ארקנו ש"ייע ןאש
 bus ארקנ םגו ארקמ לש «n אוהו תכוס

pppרוכוס תיב   "yד'צש ,ב"ח רעללימניזר  
 .קודו ,רכס ומכ לכס כ"או

Wahrsch. Schilo (Nablus) bei Jos.) 'Yi»p תיב * 

  (XO oUv, das heut. Seilunג"ספ ר"ב

 לעבו ינולפ תיבד ןיליא ןמ רחל לאש רחא ןומגה
 סרג p" זמר 'ודלות 'קליו אולס תיבב סרג 'ריקע
 לש ינוליש ומכ אוהש רבדה בורקו .לאילמנ 'רל
 ja pbb ריעה 'ארקנ ןכו הליש ריעמ b^ ארקמ
 .'ט ,'ב םשו  ;'כ ^D 'א ,'ה יומדקה לע והיתתמ
 am רעללימניזאר p" ןּוליַס ארקנ םויה םגו ב"

xwהאלהו . 

 מ"למ (der Ort der Waschbecken םיִלָּפְס תיִּב *

 ,אַלֶסיִפָס פ"לב n^ 5ppp תיב ; לפס
 ב"ב der Ort der Sessel, subselium) ר"לב

 םילפסה תיב תא . . רכמ ץחרמה תא רכומה :ז"ס
^bתיאו ןהב ןיצחווש תוננא ילכ אוהו מ"ל  

 בתכו ץחרמה רחא ןהילע ןיבשויש ןילספס יסרגד
 םילפס ימנ 'ינתמב אהד רקיע ןושארו .ם"בשרה
 ןכו תוינשמבש הנשמבש רחאמש 5^ לבא ןניסרג
 ילספס 'יגה ם"במרה לש מ"פבו 'ורי לש 'נשמב
 .םילספס r3 ^3 p3 םייקל לכונ (םילספס)
 ןהילע בשיל תואסכה ow ןיחינמש םוקמ ושוריפו

nsהציחרה , 

Lehrershaus, Schule) NDD ,"DD רֶפוס תיֶּב, * 

Yes ליגמ' 773 (Unterrichtshaus 
"nac TY ry"בותכ ' i^byאתקיספ ג"ע ה"לר  

 ידמבו רעבאב ש"רל n3 הרעה y" א"כקד כ'רד
 ייעשי 'קליבו עלב 'פו 3^ b^ אתחיתפב הבר 'כיא
 תצקב אבוה א'כ ,'א 'יעשיל י"שרו ז"נר זמר
 םינומשו תואמ עברא סחנפ בוד רמאמ םייוניש
 היה תחאו תחא לכו םילשוריב ויה תויסנכ יתב
 תיבו ארקמל רפס תיב meon ma רפס תיב הל
 'יטיג :ט'נ 'טוס Jp 'בותכ 'ייעו הנשמל דומלת

^m v3יתב ץובקה םשו .ט'סד ד'פ "ינעת  
 ,33 m3 אמגודל רַפּופ ma דיחיה וליאכ םירפוס

^o3/23 ה'כו תקונית לש דומיל תיב  n'abלשמ  
 לכ ג'ספ םשו ,רפסה תיבמ וחובש תוקונית ינשל
 רפסה תיבל םיכלוה (כקעיו ושע) םהינש הנש ג"י
 ןמז דח ט'פ ר'קיו ,רפסה תיבמ םיאב םהינשו
 ילב אבוהו ג"פ Y'03 ,'כו ארפס תיב bp רבע
 תיבב םילותש ה"מתת זמר ב'צ 'ילהת 'קליב רוקמ
 'פ ר'כיא ,רפסה תיבב םהש תוקוניתה ולא 'ה

"€ 

E 

"bib תב * = רַמָנ תיִּב * 0 T 

m3 ע"ייעו ד"עתת זמר בקע 'קלי בקע ףוס ירפס i. 
 43,35 ירמבל 'ב ר"ית לש ןירמנ mm ;אתמה =

Vב ר"יתב ירמינ תיבו ;ו"ל '. 

(Hinterschlitz an den Beinkleidern) api na * 

 ע"ייע בקנה m3 םהל pst :3^ הדנ :
am» ma 

 (die Oeffnung am Schwanz הָביִקנ ,הָבּוקְנ תיִּב *

(des Thieres ; |ז"פ "חספ  N'Dדע  
 ילה ז"ואבו ח"צק זמר אב 'קליב ה"כו ותבוקנ תיב
 M53 r5 'יחספ 'וריב לבא .מ"כר D^ "חספ

 ,ובנזב בקנ b^ ותביקנ תיבמ ובחות

(Ort auf dem Herd für das Licht) רָנ תיִּב * 

  yy,ךפ תיב

na sהֶזָתָנ  (CPersonenname)דהנס ' UPורי ' 

 :''מ 'שודיק ,ב"ער א"כד ג"פ 'רהנס
 .ח"לד ר'פ 'יעיבש ^ דולב mm תיב תיילעב
 םש אלו שיא םש אוהש ל"נ הזבל ma "נה
 םירא תיב 'עב יתנמסש םירחא תומוקמבו םוקמ

 ,ש"ייע ריע םש אבוה

ein- Feld, dessen Besüung einen) הָאָח תיָּב 

Seah ]= 1' 5 Modius] beansprucht, 

(d. i. ein Bodenraum von 2500 Quadratellen 

 ב"פבו ,האס תיבל לפונב (ג"מ) ב"פ םיאלכב
 | (.חייד א"מ) 'וריעב  mmm àדע 'מוא  m3,םיתאס

  ^bהאס תיב ארקנ האס הב עורזל יוארש םוקמ
 השמח יוהו םיתאס תיב ארקנ םיתאס הב עורזל

 ןניפליד אתירבתב ידימרג יפלא ( oiv) yיייעו
 אימל יישר  moביל  vemהדנל  .r3העברא תיב ה''ד

 יולהאל שירו ןיאפ ^ GQUD a'ה איוהד ןכשמה רצחמ
 = רצחה ךרא )^ :ח"כ תומש) ביתכד ידימרג יפלא
 םימעפ םישמח ,םישמחב םישמח בחורו המאב האמ
 רועיש הז ה"יחא] * ,ידימרג יפלא השמח יוה האמ

3/33 pss הא סם תיב רועישלו םיתאפ 
 'הו יפלא ירת והל ווה המכ . , האס תיב ,ז"כ
 הפיא שילש האס תדמש רחאמו ידימוג האמ

my OQ" רוכ תיב כ"א nes ^ ול שי רוכו 
 תיב כ"א רוכ יצח אוה 00« ךתלו ;ידימרג יפלא

 יפלא ז'ל ךתל  mךוע דוע 'ייעו ידימרג האמ
Jmm = 

ma = 5»p ma *ע'לב) תפוס  ay-l» c 
Bethsean = 8 cyth o polis = Beith i 

(áhürז"פ "יעיבש 'ורי  vosלבס תיבו ןורמנ ג"ע  
 תמאב ה'כו לכס תיבו (רמנ תיב ע"ייע) ןירמנ ל'צו
 לש עטטאלגילאפ 'יגל 'ט ,ד"ל 'בדמבל 'א ר"יתב

qma?ףוס יופסב לכא  sppזמו בקע 'קליו  
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 ה"ש זמר vuv 'קלי :א"ס 'יחבז ,טלוק םימלועה
nwםימלוע תיבו ןועבגו בונ . . ; "narמ"יק . 

 םימלוע תיבו ןועבגו בונו הליש ןה תוריב שלש
 הלישו לנלג ךריעא המ 'פ ר"כיא  ,הריב ע"ייע
 לע . . + יתנוי b' ר'שהש ,םימלוע תיבו בונו
 עלפה יוגחב m^ םימלועה m33 ןנברד "תעד
 'מוי 'תפסות ,םימלוע תיב רתסב ןייובח ויהש
 ורתי 'תליכמ .םימלוע תיבל 'לישל בונ ןיב ב'פס

"ebקליו ' vuvזמר  xwילכ לכ וניצמש יפל  
 ותוא םישוע בהז לש םהל ןיא םאש םימלוע תיב
 אלש םכל ןושעת אל םש 'קליו ,'כו ףסכ לש
 'תיבב תושעל תושר הרות הנתנו ליאוה רמאת
 תיבב תושעל 'יגה םש יליכמבו 'וכו ירה םימלוע

mi ^s ponםימלוע  maועהלא שדקמ  
 ^Y ,'ח א"מ 'ייע םימלוע ותבשל םוקמ םילשוריב

  mmתיבל ערוצמ תרות :ערוצמ פ'ו ארפסב -
 ןמזב b^ .ט"נקת זמר ערוצמ 'קליב («v םימלוע
 .תווודלו vo ^b ד'בארו שדקמה תיב לש

ma 1835 ע'לב ,הילע מ'למ) היִיְלָע  Süller 
  5060 *"53 ,Obergemach(ט 333

 זמר יירבד .יקלי :י) 'דהנסד  G'mnםתטפשו  pxןיב
 'ירבד) ורג ןיבו ויחא ןיבו שיא  (Um xהדוהי ר"א

 ןיב "פא  maהיילעל  "bsיקב תויהל ןיירה ךירצ
 ידכ אוה המכ תיבה לע היילעה תדספה טפשמב

 ןיריש « meשרופמכ "ןותחתב הילעה לעבל שי
 הילעהו תיבה 'פב  Cip 572לעב רמוא ןתנ 'ר

 לטונ הילעה לעבו םיקלח 'ב לטונ  ע ק רק ה
  vowאתלית תיבל הילע ארספמ המכ רבסק ['כו]

pa הדוהי ר"א ורג pn לקשמל יעב אתלית'); 
wonתקחרה המכ יקב תויהל ךירצ ^5, םיריכל  

 (רונתה) תחתש הביזעמה ןמ וא לתוכה ןמ רונתה
 :דוע m 'יפבו] הריכה תקחרה «ne [רויקה ל'צ]
 [תושעל ול ןיא הויכב קיזחמהו
 ינפמ ןייוזבכ ויניעב vn אלו וללה ןינידב אצויכו
 אלא ןוממ תניתנ אלבו ןוממ תאישנ אלב ןהש

Txאל 'פב ןישרופמ ןהש ומכ ןלוכב קסעתהל  
 ,(:א'פ קיב :ח"יק מייב y" :יכ ב"ב יייע) "רופחי

 ץכוקבו 'דהנפל י'כב m^ "b ןאכ דע ה'יחא] *
 הלמב nob וקיתעה וניברו (.ד"ע ףד 'קילייגנא י"כ
 ריבסהל ל"ג ר"עפלו .זמר ינמיסב יתנמסש המ לכ
 ןיב שרד ןושאר ןפואבש הדוהי 'ר לש ושוריפ
 אוהו ורג ןיבו תיבה לעב ןיב 'מולכ ורג ןיבו שיא
 ויחא ןיבו שיא ןיב שרד ינש jm ,הילע תיב ןב
 Win רמולכ Cw) עיייעו ביכ s5 ^09( חא 'שלמ

 — ['א לע yvy :ה'מ 'כוס הילע ינב ןויצ לעו

mby ma !— bib תיִּב * ny 

 'פ םשו ארפס תיבב ריעז דח יל תיא התאמוט
 po" י"שר דוע יייעו ארפס "במ יתא הלא לע
 ייפ ,'כ ,ה'מר D^ .ד"יו אתהמא ^DD n .ב'פ

 .ע"ייע ילוכסא י"לב

 תסנכנ ב"מ א'פ 'טוס IDD^ (Versteck) תיִּב *

 הנשמה s^ רתסה תיבל ומע

 יטוסב לבא ,רתסל .א"י 'ומביבו ,רתסב 'וינשמבש
 .רתסה תיבל :5

verhüllte Stellen am menschl) םיִרָתְס n'3 2 

(Korperג"מו ב"מ ט'פ תואוקמ  

 הדנ ,שיאב םירתפה תיב ., . השאב םירתסה תיב

 םימעפ המכ : ב"מ pw mann תיב תאמוט :א"מ

 ne תיב 'עו ,םיטמק ma yvy ש"ייע

ma ס"לב) ןיִמְלַע wpop nbp םֶלּוע. ma* 
Haus der Ewigkeit, d. i. אַמְלִע - 

qon €n ביי תלהק) ארקמה רמא 325 (Gottesacker 
 ומלוע תיב לא םדאה  ^bרשא תיבהו רבקה אוה
 םלועל םש רודי  "y oxהאב רבקל םדאה לבויש

 ארקמ ךה וניבה ןכו יחצנה םלועל ותמשנ
 תיבל ומוגרת ןכו םישרפמו םינשיה םיקיתעמה

 תיבל 'טישפו היתרובק  nbspל"צ]  [npopןכו
 מ"ב 'ייעו .ב"נק תבש ל"זר לש םשוריפמ עמשמ

 ר"להקו :ג'פ ^ jjלעו ח"יפ ר'קיו 'ה  mיוניכה
 יילהת) םלועל ומיתב םברק :'ט ק'מב שרדה ךמס

 יטימ ^ Gאוה אזיפשוא אמלע אה  qmאתיב אמלע
ma | ע"ייעו Co" רצ סיד) 'מ י"כב ןוכנל ה"כ 

  qne,הירצ ויה 'פ ר"כיא  vpnינובהיו ב"פרב
 תיב ערתב ןייפש ןירבע םש ר'קיו . םלע תיב דחב

ne y^») םלע תיב וגב ןוהינועט ןיקרפ 'כו םלע 
  m 0nרבד אמלע תיב ב'עסלק פ'ד א"פ ק"מ

 ןימלע תיב .ט"י 'דהנס ,אדעומב תחפתיא איטקמ
 תיבל רטפתיאו הישפנ חנ יתבר 'פ ר"כיא ,לצוהד

 םא 'פ ר"להק ,ןימלע  bm mpיבל יכב היל
 ןימלוע  ^bומכ  m3ש"אר תבושת 'ייעו םימלוע

"ye" רתבו -- ג'כ' ^b ל"ירהמ 'ושת ,ד"י ג'י "Ib 
ma m^ T^אָמְלָע . 

das ewige, bestündige Gottes) םיִמְלוע mai* 

  (haus, der jerus. Tempel'כוס

'ponsoimתיבב ועצמ המ א'פק זמר 'יכלמ  
 העט ע'ק ז"מרס 'א 'יכלמ 'קליו ." 'וכמ ,םימלוע

ORTחכזמ אלא טלוק וניאש  m3אוהו םימלוע  
 ד"ע א'לד ב"פ 'וכמ 'וריו nw לש חבזמ ספת
 תיב לשו טלוק וליש לש . , באוי היה רובס
 תיב לש אלו . . רמוא ינאו טלוק וניא םימלועה

 .םייונש תצקב יסונב )* .ןותחת גונב ('



 NB תיִּב

 טחושה 'מגב טחשנ דימת 'פב (200909/% תיבה
[nw]הספה לע חספה  cnp)ימלשורי :גיס  

 הדותה תא טחושה ןנתד (ר'ע ב'מ פד ויפ אמוי
beiאל המוחל ץוח [המחלו ל"צ] (המוחל)  

 רמא ןנחי ^« המוחל ץוח יאמ םחלה שדק
 [וליפא] רמא ל"ר ('יגאפ oma nen ץוח

pmאל] הרזע תמוחל  [wpמגב השאה 'פבו ' 
 תמוחל ץוח יאקד אלא ונש אל (Ces ce ןנואה
 יגאפ תיב תמוחמ םינפל יאק לבא יאנפ תיב
 םחלה יתש 'פב «mm תנשמנו ,וילע ןיטחוש

Cv*)הרזעב תורשכ םינפה םחלו  mw»תיבב  
 םילעופה תא רוכושה 'פבו ,ינאפ
 [שרש] j133 63272; b 53 8 ולאו 7823
 רבו 6יגאפ n3 תמוחמ םינפל
 ימגב 'דהנסד ק"פבו (Cn» e 'פורע ילגעד
 ינאפ תיבא ןאצמ C07 'הגס) הלגעה תפירעד

memתמוח אוה יגאפ תיב תמוח 'יפ .ןהילע  
 םוקמ ןינעהו הליכא ושוריפ י"לב ב"א) .םילשורי
 תמוחמ איהו םילכאנ םישדקהו חספה םש רשא
 בתכ יגפ 'עבש עדו ה"יחא] * .(םינפלו םילשורי

wmליזו  nomםוקמ םש ינאפ תיב  yn 
 הזה "יפהו כ"ע יגאפ תיב 'עב א"פ םילשוריל
 ח'ר ייפש ר"מק "€ .א"צ 'יחספל ח'ר bb" חקּול
 םילשורי ת ו מ ו ח ל ץוח opo ^b יגאפ תיב ל"זו
 לש ושוריפש הארת ni .ינפ 'עב םג ל"צכו כ"ע

wmי"שריפ השק רתוי תמאבו ,הזל הז רתוס  
 יגאפ תיב תלמ רחא ןפואב 'יפ םוקמ לכב טעמכש
 nnno היניקרפיד רגנ רבו רגנ תיל אטהיר םופלו
 ךיע qui עיבשפה sys ןואגה לש ובושיי ןכו
 תיבל שיש אוה הזב 'ה יננחש המו «no אל
 וא הליכא םוקמ ב"ר תעדכ )€ תוארוה יתש יגאפ
 ומעטו גאב ע"לבו i3 מ"למ בוט רתוי וא י"למ
 rb 'וחנמל ט"פב ל"ז ם"במרה תעד ה"כו הליכא
 םוקמה היה םיגב תיבש ילצא pon ibm ג"מ
 םיגב תיב ותוא pop ךכלו תוחנמה וב ןיפואש
 ,'כו תיבה רהל בורק אוהו ךלמה גב תפמ תרזגמ
 א"יפ 'וחנמל nm ם"במרה םשב ב"ער בתכ ןכו
 אוהו םיגפ תיב 'מ י"כ ^3 ןוכנ דואמ nm ב'מ
 אוהש קפס ןיא ילצא כ"או םיגב תיב ם"במרה 733
 םירומחו םילק םישדקו חספה םש םילכואש םוקמ
 םעפ חנוה םיגפ תיב אוהש ינאפ תיב תאז רובעבו
 ןמ םינפל eye תיבה רה תמוחל ץוחו הרזעל ץוח

nemי"שריפש המ הזו ריעה  mח"פ : m3 
 לכ p^ .ה'מ 'טוסלו ,תיבה רה תמוחל ץוח :נאפ

2% ^ 

— mby ma2* 
1% 

T* 

Todtenkammer, Dachkammer in 

(der gemauerten Gruft.תפסותו ה'מ ז"יפ 'ולהא ' 

mw r^p "bnsדבאש  wpתיב הב הנבו הכותב  

 mos הילע bw החתפ התיה ow ויבג לע הילעו
 'יפ 'כו םאו הרוהט moy ma לש החתפ דגנכ —

 .ם"במרל מ"פ y" רבק לע יונב wp להא .

rcs 

wie סח [Aet. 9, 87. 39D TOP DPa 2* — ^ | 

3 
-- 

 ינש ןועב .ב'ל תבש DP (Volkshaus) תיִּב *
 םהש לע םיתמ ץראה ימע םירבד

 ייכב ה"כ sons ק"האלו cy ma נ"כהיבל ןירוק
 : ב"ל דצ פ"ד ys" 'ה D" ה"ונמבו י"שרבו m" 'מ

 .יִמָמַע תיב א"ל ,'ל ילשמ 'גרתבו

ma *עו 'ב דמע ע"ייע למע תיב ,דמע ' qma 

(Holzkammer) D'3P a3 *יחספ 'וריו .א"י 'מוי ' 
 ב"ע vy ,רקב תיב עיייע וזיכד א'פר = ו ה
 תיב voy רסוא וניא 'כו רעש ma ול שיש ימ ב"עס
 הז ירה תורצואה תיבוםיצעה תיב רקבה mu ןבתה
 פ"ד 'ייעו ש"דבו פ'או 'מ י"כב ה'כ ,וילע רסוא
 ג"כקתת זמר 'יטפוש 'קלי ..ג'מ 'טוס ,ו'מק Tx םש
 םיצעה ma spon תיבו ןבתה תיב «ms ןינמ

mamהנב רשא ל"ת תורצואה  Q5רדח "פ  
 ,םיצעהל דחוימ |

D'a *אָבְרע  (Orisname)אתחיתפ ףוס ר"כיאב  
 אברע תיב תעקבב . . יוה אדבוע

 רעיוביינ . 'ייעו הריב Twp אברע תריב אוהו
bp רצ | 

n'a ,הֶוָרָע  (Vorderschlitz zum Uriniren)הדנ  

tesב"עס ג"י  pnר"פש ז"מרר הוצת  
 'יג] אינלמפ «pe ןימוד ןה .המל םינהכ יסנכמ
 איינלמפ an^ רקיעו 'קליב ה"כו ע"ייע אינלפ 'ורעה
 den Oberschenkel be-  feminalia = אוהו ע"ייע

deckende Beinkleiderםהל ןיאו < - םישרפ לש  
 היה ןכרד י"שריפ הורעה תיב אלו בקנה תיב אל
 ןיתשהל הורעה תיב דננכ םיסנכמב םיבקנ תושעל
 לבא 'כו יערה ma דגנכ ןכו םש ךרד ץוחל םימ

 דובכ םושמ הלא םיבקנ םהל ps םינהכ יסנכמ <
 לע והיתתמ ןב דיעה ןכו םהישומישו םהידגב

  Um,'ג  STב סומינארעיהו 'א b א ובתכמ 1 D] ' ו
Fabiola. 

acto י"למ וא Ort des Speisens CX) *2NB I3 

Speise ci y/b3 23 ט"למ וא ,לכא : 

  ^b,תונברקה תליכא םוקמ  C3רהב םוקמ םש

 m/» pb ma ל"צו סיגפ תיב ייגה ןעכנימ ירפס דקעב יב י"כבו ף"לא אלב הלמה הבתכנ ub ym יטוס ,ידהנסב ('
 עיפרבו wb: Xn w33 קר «^m )* .ךרע ךה moa 'יע לבא רבה יתאצמ אל .גיצ רצ סיד הימב בתכו ,א"צדב

 .ןויצ ךה רפח

" 



Dye n» *— יִנאָּפ m» 
 ןינמוט המבד ג'רבו (O72 העברא ותליחת רונת

mi) qen vi Cove nx)רנה תיבו ןילבתה  
 ירבד ריואב ןיאמטמ ןיאו עגמב ןיאמטמ הריכבש
 ןימישמש םוקמ Tb] m3 "b ,רהטמ ש"רו מ"ר

qo cvהטמל שרופמ ןילבתה תיב ;ןמש לש  
 רנה תיב ;[ןילכת ma ע"יע] קרפה הז ףוסב
 ריאהל רנה וב םושל הריכב יושע )0 םוקמ
 ר"פדנו י"כ לכב ןוכנל ה"כ ה"יחא]* .הר כ ה
 ריאהל p van^ ס"טב ע"פרשב לבא m" 'פדו
 וזיכ ייעשי s sn .יבדמב (y ליעפהב רּוא תרזגמ

won a^הריכב שא תיצהל 'מולכ )^ ] — 

nma *רועָּפ  Bethpoerע"לב  Yrs c2באומב  

 תאז «b'bp pb :3^ 'טוס (וחירי לומ
 ' ארטסג bus העשרה תוכלמ החלש רבכו הכובה

 עיייע 'כו רובק nem 'כיה ונארה רועפ תיב לש
 ייא א'לק b^ קלב ירפסו .ר"ס 'דהנסבו .רטסג
 ארקמב 'רכזוה תיכאומה ריעו חירא vn רועפ
 לש תודע יפלו ,'כ 2^ 'שוהי ;ו"מ ,'ד ."רבד

 .התיה ןרח mae תואסרפ שש סואיניזייא

der Schleudergriff, wo der Riemen) לץיקפ D"3 : 

(angebracht istה"מ ג"פ תוידע  

 רשא עלקה b" האמט הלש עיקפה תיב . . קספנ
npaןיזחואש דחאה  v3אוהש עיקפ ןכאה קורזל  

 ט'פו 'ב עלק 'ד עקפ v'"p וב 'רבוחמ העוצרה
b" ם"במרהל 

me ע"ייע הָוְרַּפ mae 

 pon 5(? ע'למ וא סיס י"למ wo D35 תיִּב *
Flüchenraum von hundert לדבנה 

Ellen, ein abgesondertes, auch gepflügtes Stück 

  4ירומת .א'מ) תולהאב ז"יפב ^ .yאתפסוח יייעו
 'השוע הז ירה רבקה תא ש רו ח ה Ones ילהא
 האמ הנעמה אלמ השוע אוה המכ דע סרפה תיב
 'מגב ןיקשמד ק"פב .[םיאפ העברא תיב] המא
 6 אינת אהו "C ק'ס) תורבקה תיב ןינייצמו
 "כק n3 דבאש הדש :ןה סופה nva השלש
 םיכוב הדש יאמ .םיכוב men רכק הב C שרחנשו
 הב ןיויטפמש (* רמא אלועד הימשמ עשוהי 'ר
 ותמש ימ b3' ןנירטאדכ ןנכרד סרפה תיכו .םיתמ
 "D*b תיבב] C53 'רוכב :ח*כ 'בותכ y ie" יוכרב)

 סרפה תיב] (:ה'כ 'גיגח) שדוקב רמוח 'פבו .[ןנברד

 "חפפכו .[תרכ םוקמב ןהירבר ודימעה אל . .
 אל סרפה תיכו ערוצמהו ןנואה C7 השאה פ'ס

 תיב ירק םילשורי לש ןוציחה ףקיה ךותב אוהש
 לבא תיבה רה תמוחל ץוח ןינעכ הזו .כ'ע ינאפ
 ריעה תמוח jb םינפל םוקמ יגאפ ma 'יפ 'דהנסל
 : ה"צ "וחנמל «p^ וירבד לכב 'שוריכ ןודינו
 ה"מגר 'יפב יתאצמ ןכו .םילשורי לכב :ינאפ תיב

v5לכ :יגפ תיב 'וחנמל  ynינאפ תיבש היארו  
 pb" בתכש סעניגיראב יתאצמ הליכא םוקמ הרומ
 םוקמ אוה יגאפ תיב ל"זו ד"י שורד סואיתמ לש
 ה"כו םש םתוא םילכוא cuve | םייחלה
 .קרמל סומאתסאזירכבו א"כ סואיתמל סומינארעיהב
 ע"לו wap D'be יגאפ ורזגש הארנו א"י שורד

Jbס"לב ינאפ תיב הרומ 6 ,יחל =  ub ma 
 "n רהב םוקמ םש ןכ ארקנ mm cb םוקמ
 .ןוילג ןואב םימעפ הזיא היוצמו אינאתיבל הבורק
 ,(ט"כ טיי יקול ;'א ,א"י 'קרמ ;ז"י .יא ,ָא"כ 'איתמ)

 תיב ןאכ טקנ םאש וניבר 'יפב ידימ השק אל ותו
 pw טקנ יגפ 'עבו םילשורי תמוח איה ינאפ
 םישוריפה ינשו ,םילשורי [תומוחל] ץוח םו ק מ
 רשפאו םה םינוכנ י"שר ירבד םגו הפי םילוע
 'שורי תמוח םעפ 'יפש ותוארב וניבר יוחא ררגנש
 לש םינושארה םינויצבו .'שורי תומוחל ץוח םעפו
 וא D'2b תיב ומכ ינאפ תיב יאדוב יחכונה ךרעה
 ץוחו םילשורי תמוח איהש הליכא םוקמ יגפ תיב
 ןמיס D' םינומדק "ינואנ 'שתב שרופמ ה"כו הרזעל
 xx" לע ךלוהו בכוס .וניבר "יפו ש"ייע ב'נק
 םוקמ םש אוה םינורחאה םינויצב לבא ,םינושאר

yanל"ר 'שורי  תומוחל  Bethphageןינעה הזבו  
 ידהנסל י"כ ח"ר p^ בטיה ןכלו  ל"נה 'רהנסב כ'ג

ibיגפ תיב ארקנ םוקמ  sumםילשוריל ץוח . 
 m3 ל"צ יחכונה ךועבש המחכ רורב יל הארנ כ"או
 ל'צ *35 'עבו GU פ'לב ה"כו) םינפ תיב = יג פ
 ,חכשתו pnm "wb תיב אוהש י ג א פ :ף"לאב

maתוקפסה לכ ורתוה ] — 

 הז ..'ט D'2(Zaum, Gebiss = פ"לב) 2B תיִּב *
 inp פ"לב b" היגפ (ma רומח הנק

 יחל :ךפ ארקנ יכועו פ"לבו ,'ה גפ ע"ייעו ןסרו
 לע ןימישמש ןסר ab תיב כ'או (םדוקה ע"ייע)

 ,רומח לש יחל

macןויצ ןב ע"ייע יִרְנַּפ . 

nicus nives ma*זגפ 'עו 'א שגפ ע"ייע . 

Ort des Oelkruges) TB D"3ע"לב ,ךפ מ"למ  

 ה"פ "553 ;qdxo) םינקז y' לצא ,א

 םש בתכו א"בטירה ידיחב היכו ימ v33 mo» "xen 'יסופדה לכב m (* .טמשנ ץיפרב לבא ,ריילו ו"ו י"כב ה''כ ('
vy 5mאבוט ילימ אכיא ןיתינתמר םושמ ן ג ת ד ל"להו תולהא 'כסמב איה ןי תי ג ת מר  bp)תרבדמ איהש אתיירב  

 יינשיה bb" לככו ימ v33 הייכו (* .כ'ע 'כו אוה סישד אחרואו הז ןינעב רצוקב "m ג"וגבו א"בטירב ה"כו
 .אבא רב עשוהי יר גיונב לבא איעשוה בר 'יא םש קר ימ «v33 mo ךב y3 mu )* .שרחנש



 ma אלא אה ונייה ואל ןויצ ןינעל היב ירייאד
 אתועטו ךומסב ייאדכ sip הב דבא ש פרפה
 םש ק"מ ס'שה השקמש המ ןכו כ"ע אוה ירפסד

mnתועמ ?היל ירק פ'היב רבק הב ש רח ש  
 הרש תיתימאה "גה 'מ י"כב תמאבו אוה ירפס
 קפס ילב כ"או א'רגה והיגה ןכו ,'כו הב רבאש

nnbאוה הב ש רח ש הדש ילבבל ףא פ'היב  
 פ"היב לש הלמה mne nne אצמל ונל ליעוה הזו
 המעטו 'עה תליחתב יתמשרש י"ל אוה יתעדלו
 תלדבנו הקול ה ש yos תדמ ע'לב vio ומכ

o»תוארוה יתשבו ת ש ר ח נ ש ץרא תדמ המעט  
 רושימל בקעה mm 90% י"לב וללכנש הלאה

52iיכ אוה רורב התעו !רוא וניאר חַאה רמול  
 שרחנש הדש דבלמ סופה תיב םשב וללכנ
 ןיכוב הרשו רבק הב ד ב א ש הרש כ'ג רבק הב
 הדש בוט רתויה ז"יפ 'ולהא 'פסותה "גל וא
 האמוט ןנבר ורזגש רחאמ ירהש ,(ךוכ ע"ייע) ןיכוכ

niרבק הב דבאש הדש לע  bןיכוב הדש לע  
 מ"פ 'ייעו) ןיריפפמש 'מ י"כה 'יגל וא ןיריטפמש
 יוניכה חנוה תעדו םעט בוטב :םיתמ הב (ם"במרהל
 תלדבנו הקולח (תיב =) ץרא תדמ 55 סרפה תיב
 השרחנש הדש לעו םינהכה המָש אבלמ תלצאנו
 ץרא nb 'מולכ סרפה תיב יוניכ ךייש ריפש כ'ג
 הצוש המו .הלמה תקתעה שממ m תשרחנש
 ומכ המעט סרפה תיבש ד"נמקוצ ברה ונל שדחל
 ע"ייע אוה תועט סרפנש לכוא וא חספה סרפ
 לש יצח ומכ סרפ תיבש חכומ אל םגו ,סופ
 תוא :'ו דצ ק"מ ס"ד מ'עב םגו ארקמה דמצ
 הז יפלוי הנעמ י צ n ומכ פ"היבש שרפל הצר 'צ
 וניא .(פ"היב 5( sm 6) המא םיתאמ הנעמד
 'מול bs הנעמה תיצחמ המא האמ קר האמטמ
 קר הנעמש תמאה לבא "פ'היב ול ןיארוק ןכלד
 מ"פ "ייע הנעמ אלמ an" 'קיע םגו new האמ
 ופוגש ק"מל י"שרו 'מ «v ז"יפר 'להאל ם'במרל
 אלדש רחאמו .סופדבכ ןקתל שי yb יצח
 תחכשמ תיוה אפסח פ"ד ט"עב ןואגה יל
 שממ סופה תיב Ty ל"ש mmn אתינגרמ
 הנעמ ומכ forus ר"לב ה"כו m paa (ac (Beet) י"לב
 vb3 ^p ב'א) -- [רקיע 5 ןושארהו ימ"לב
 ןיבו ךודה ןיב יונפ םוקמו רבקה תיב רצח

maה"יחא] * .(תורבקה   jv» a2"לע  vb 
— [forum 

 * Day ma,ששוקמ תיב ע"ייע

die הזיחא םוקמ --< yo» הָטיִבְצ ma* 
Stelle, an der man 088 88 

  (festhült.ז"'חא אבה ע"ייע
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 mp שיו ה"יחא] * .תורכ םוקמב ןהירבד ודימע
 איה ןנברד men קר סרפה תיבש היאר איבהל

 [pb תיב ןירצוב דציכ כ'ג na לע ש"ב וברש
 אוהש סרפ תיב ד"עס ז"כד א'פ ייחספ

₪7 

 37 n^ pi םש הנמש yy ג'ד wo תבש "ורימ —

bo 
> 

e 
cד"ע כ"ד ג"פ 'וריע 'וריבו ןהירבדמ  Dy5DYDרמוא  

 תיבב 'יפא התעמ סרפה תיבב ןהכל ןילוחב ףא
mapכו לכולו תו ב ש ה לע רובעל אוח יואר ' 

"yiיחספ 'וריו .ע"הקו מ'פ םש ' m'ebב"ע ו"לד  
 TU ותוא ןיחלשמ סרפה תיב תאמוטב אמטנ
 DU '"y אמט קפס אוהש םעטמ 'מולכ הקוחר
 הברה הלמה תרזגו רועיש ןינעבש עדו amp מ"פ
 םללכ 'א ^ 'ולהאל ב"ערו ,םישרפמה ןיב תועד
 השורפ האמוטהש םוקמ ,סרפה תיב : ל'הזב דחי
 ןשל ow ושריפ יתוברו ,םש תטשפתמו
 שדינ ה"ד .ז"נ הדנ י"שרב 'יאש ומכ ל"צ] (רובד)
 ,םש וסופנ תומלש תומצעש רובשו [ס ורפ רבד

 3 תופרפש םש לע יתעמש םירחא יפמו
 עדו .ל"כע האמוטה ינפמ םש תכלל םיענמנ םדא
 b^ ;'א 1^ 'ולהא ם"במרהל מ"פמ חקלנ יא 'יפש
 הדנ תופסות ילעבמ 'ג 'יפו ;םש הדנל י"שרמ 'ב
 רחא לבא .םש ט"יות 'ייעו םרפה תיב m םש
 םישוריפה ןמ דחא אל ףא רשכי אל הבר הליחמ
 תומוקמה לכ לע תרוקב ןיע םישנ םא הלאה

 רבכו פ"חיב הלמה הרכזוה םש רשא ןינעה ךשמהו
ppלש לודגה שרדמה תיבמ ירבח  wm)ף'זרהמ  

 םישוריפב אגרנ אדשו ומש לדנאמרעקוצ ר'דו
 «ne (ג'כח ץטערג = לעקנארפ ע"מ (y ל"נה
 פ"היב ןינעו תלמש טרפבו הלעה םיתואינ םישודיח
 שרחנש הדש לע קו רמאנ וניא 'וריו 'תפסותב
 ללכ טקנ «rb 'להאד אתפסות תמאבו רבק וב
 אלא פ'היב השועש ךל pm : ל"זו ודיב לודנ
 r^p לש א"מ םגו "353 רב קה תא שרוחה
 ירה רבקה תא ש רוח ה., תרמואו nnne תולהאד
 תומוקמו םש 5'3 mw "ייעו b^3" השוע הז
 :'ה ק"מ.ילבבמ כ'ג עמשמ ןכ םלועלו .םירחא

nmל"נה םכחה ריעהש  (עימ oeב'לק רצ ) הברדאש 
 ה ב 728v הרש סרפה תיבש עמשמ ov ק"ממ
 קד אל אוה רבק הב ן יש רו ח ש הדש אלו רב ק
 ,ונינפלש תעטומה 'יג רחא ררגנ אוהש ינפמ ןגוהכ
 pen ma, ^b האיליסבו "y^ 'פדבש תמאהו
 m3 השוע אוה ירה רבקה ns שרוחה ןנתדכ
 "המא האמ הנעמ אלמ השוע אוה המכו סופה
 ונייצ אל הז רובעבו n'ya וניבר ינפל b^ םגו
 ןכו nons לש הנשמ ןייצש רחא ןאכ ךרע שארב
 'צקמב 'כיאר אה ל'זו 'דיחב בתכו א'בטירב "ל

"noyפ"היכד היל ג"ל 'כו שרוחה ןגתדכ פ"היב  



 לוכי אוהש טוחב רושק םא b" ןיחתופ אל לבא
 = היחא] * .הליחתכל prime ps לבא וריתמ ריתהל

n»ראוצה תיב חתופה :'ג 'וכמבו םש תבשב  
 'א nnb 'עב ושוריפ "יעו תאטח בייח תנשב

 ילה מ'סכב אבוה ת'ר e" הפי הלוע "יפה הזלו
 יבד nbbm wb ןכו ;ש"ייע "לה ,י"פ תבש

 — ]3^ לח 'עב :ושוריפ y" :ו"ם תבש ראוצ

(GotzentempeD. foy ma *לינמ ' Yeיבוה  
 ןויכ ה"פרת זמר v2 יילהת 'קליב

 םימלצה mab ('קליב ה"כו רתפא ל"ר) העינהש
 J'y תיב 'יפ הניכש הנמיה הקלתסנ

qnx p ע"יע אפירצ D'Ü NYD'Y תיִּב * 

ein Theil am Gefüsse worin man) לּובק ma * 

  (Geld u. s. w. legen kann."לכ

ve 4^ןהב שיש קוחמהו םינזאמ הנק  bip m3 
minoתועמ לובק תיב וב שיש לסאהו  np!לש  

uyשיש  (wp miciןק ע"יע ,מ'הסע יכו םימ  
 יט ר"להקב הנשמה האבוה ןכו לקמ ,לסא ,קחמ ,'ב
 םינומר לובק תיב הל שי םא .ר"פ תבש um םג יפ
 -וניבר איבמ סנפ 'עבו — .'ט לגע ,'ג סרד ע"ייע
 'ייעו ןמש לובק תיב וב שיש p T' Ye 'ילכ

Dvב"פ ק"ב 'ילכ 'פסותו ,ש"רה  maםימ לובק  
nnns וא 

ma :תורבק  (Begrübnissplatz)תוכרב  :m^ 

 דחא ריסחב השעמ i'b נ"רדבא
 םוקמב ונרמאש ג"עא תורבקה תיבב ןלו ךלהו יכו
 , .הטוש והזיא (א'פר ימורת 'תפסות :'ג (Pan"' רחא

 חרכוהש Ton ארקנ תאז לכב תורבקה תיבב ןלה
 םיאנתה ילודגו םש 'ייע היהש השעמ םושמ ךכל
 תורכקה תיבל תכלל ויה cx םיארומאהו
 הנש ידמ הבישי עובקל םגו ללפתהל חטתשהל
 'ומביל י"שר 'ייע) לודג םדא תתימ םויב הנשב

apיתלת ה'ד  "ov Upףוסב 'מוי 'ורי .ז"פ  
 'כרב (:ז'מ ק'ב i'n 'וכמ :5'2 un" ,ג"ע ה"מד
 תיכב אוהו ןהכ היה םא ^n: 'דהנפ ,'ל מ'ב :ט"י
 ,תורבקה תיב יחוי ןכ רהיט .ד"ל תבש ; תורבקה
 'ינעת ;תורכקה תיבב אָמַטְמ N'ED ק"מ אתפסות

 .תיבל ןיאצוי Yen דס"ה.  nob "ינעת 'ורי .ז"ט
 תיבל ןיאצוי ח"פו תוחמש תכסמ ,'כו תורבקה
 :םשו תורכקה תיבב יאק .ר"יק מ"ב ,'כו תורבקה

35 

die Stelle am Gefáss,) הָעיִבְצ תיִּב = y2Y ma 

wo man beim Trinken die Finger 

  0%ךותו םיירוחא שדקב רמוח תנשמ שירב

 שדקב אל לבא המוותב העיבצה תיבו
 גיפ יגוגה) Qum *(,  "Bימגב)  Czםוקמ ןנחוי 'רך

 ןיתוש תעדה .ייקנש  Cssילכה ןזוא לצא אוהו
 תותשלו ילכה תוטהל םדאה ינב ךוד ןיאש
 תעדה ייקנו ונזאב ותוא ןיזחואש ינפמ ונזא דגנכמ
 וב התוש םדא לכש םוקממ ןיתוש ןיאו ןינשמ
 ה"יחא] * .ונרמאש ומכ ונזא לצאמ ןיתוש אלא

m^ םש 'ינומדק "ינואג 'שתב rm שריפ הזכ. 
 היינש הלעמ « ^b b" pw sinהעיבצה תיב

 םוקמ ושריפ ךכש ויתוביבסו ילכה ןזוא םוקמ
 תא תוטהל םדא לכ גהנמו ןיתוש תעדה ייקנש
 ותוא ןיזחואש ןויכ ונזא דגנכמ תותשלו ילכה

 ונזאב  vpnןיתושו םוקמה תא ןיכשומ תעדה
 לצאמ  ofםדא לכ ךרד ןיאש  ruoכ'ע וב

  qm('לאומשו ,--[הלמב הלמ טעמכ וניבר ירבד ןה
C^ /2 n) ילק הל pix" ןמ וטבוצש םוקמ ^b 

 פו ת ש םוקמב ומכ  1bהעיבצה תיב עמשמ ןכו
 ןויכש ל"נ ה"יחא] * ,ויתועבצאב וזחואש םוקמ

  wm'ורי לע  or ramתיבי ןכ 'יפש ד"ע ח"עד
 וב ןי פ פו ת םייקנהש ךרדכ . . ורמאש העיבצ

 וזח אי (םימעפ 'ג) םשו  m33רשפא "ותעיבצ
 אתיאש. תובית יתש "35. תלמ רחא וטמשנש
 יילכבו םש 'וריב העיבצ תיב ה'נכו ."ימלשוריב

 שוושש עדו .םימעפ המכ ג"פ ב'ב  boxעבצו
T3 זחא mi 5.-5 יכ םה םיפדרנה ןמ ע"לב 

 מ"פב ה"כו רבדב עבצא תמיש הרומ =--> עבצו
 "ייעו) 'יגחל ם"במרהל  vm (535ןהילכב ןישוע

 םושל ידכ עבצאה וב סינכמש םוקמ ילכה יבועב
 תיב ארקנה אוהו . . היתשה תעב עבצאה םש
 יבוע ב תלמב ם'במרה ןויכ ילואו ,כ"ע העיבצה

 לע ילכה  wax,ילכ לש ויבוע ע"לב המעטש
  5^m[ונושל תוחצב תואחסונה יתש ללכ —

Tתיֶּב  (Fürberwerkstütte) 3Xק"מ :ה"נ "יחספ  

 דומע 'ר מ"הוחה תאיג ץ"ירהו : ג"י
 ןיעבצמ ךל מ"למ עבצה mao רמצ אל לבא ב'כ

 .(ב"כ ,יר לאינד)
. 

 ןינמוט המבד ג'רב (lemdkragen) ראָגָצ תיֶּב

nav)תבשב ראוצה תיב ןיריתמ (.חיימ  

 ישתב ה"כו םש םייבמרה לש מ'יפב ה"כו ג"פ vun יתפסותבו הנשמב יוריב an^ ה'יכו יבו יא ו"ו י"כב ןוכנ לע ה"כ (1

o7םילכ ב"ב אתפסותו  voםש יילכ יוינשמבש הנשמב לבא  Diתיב א'ג  "iNיגומדק ' m'33 iy "cvיהיכפ "533  Iv 

* 

 טיירסל im 'יפב *)n'm  .שייייע יד עבצ יעמ mes ןכו העיבצ ma ל"צו הטיבצ תיב ס"טב ןאכ וסרג ע"פרו הטיבצ
 ליגורוק י"כב הייכו ןיתוש אינבש םוקמ ייגה יב יייכבו ןיעבוצ ג"ונבו ןיטבוצ חסונה לצא 7D י"כבו one 33 ה"כפ יילכ

mmm "Ux ייא םש טירסל vm ייפב m» יחסונב web (? ישתב ה'כו "aWםש םיגומדק  "yימ דצ 'גיגח סייד : 

 .לאומש ימא



 TY "yn םימ תאיבל ןיכירצ ןניא םירתסה

 .טמק ּ

Trauerhaus, eig. ג- ע'למ) הָפּוצְק- ma * 

(Haus des Gemüthzerbrechens 

 בל y'b3 ssp ^b .םינויצה לבא ma ע"יע
 .לבא תיבל בוט יוניכ הזו .הכדנו רבשנ

 יתבו ח"יפר ר"ב (gewolbte Hüuser) תוירק יִּתָּב *

 .תוילגרמו םיבוט muss לש תוירק
^bימחנ) והורק המה מ"למ  "pi C2 siרק  " 

 Ro רקו

ma"עו 'א םורתק ע"ייע סורתק ' pb 
 SUP יעו

nma *יער תיב ע"ייע יִאְר . 

(das grosse Studienhaus) [135 I3 ^דהנס "ורי ' 

 הבו תיבד jb .w'yDop ח"כד י"פ
 ומכ b^ איעשוה 'רד הבר  תיב דע ארפק רבד
 תיב 'ולכ םש 'הנסב ךומסב אבש הנר ארריס
 תיב 'יגה ^m ו"פ תבש uvm ,לודגה שרדמה

 .עשוה 'רד vm תיב דע . . אנו

 (Haus, Familie Rabbis, R. Jehuda *3*? תיִּב *

(Hanassisימעפ המכ ' D'w3מ"ד  

 'ומבי = .ז"י יינעת +: ו"כ n .ב"כק תבש .ג"מ 'וכרב
 ד"ע ו"ד ר"פ תבש v i^ ry ap^ 'בותכ :ד"ל
 'דהנס 'ורי ..א"כד ד"לה ו"פ 'מוס 'ורי ,ז"פר םשו
 ,םירחא 'ומוקמ דועו .א"מד ב'פ ז"ע 'ורי ,א"לה א"פ

^bר לש ושרדמ תיב וא ותחפשמ ' nmmאישנה  
 Ji uae 035551723 ידנב וגני בר תי 87093

 .ורמא יבר םושמ הז תחת

 (das Haus ihres Lehrers —Lehrhaus) [37 תיִּב ^

mpwnלש  m3םימעפ הברה ןבר  
 ,ט"כ "יטיג :ט"יק תבש .'ה 'וכרב n5 "p ס"שב

Usז'ע :א'פ "לוח ,ה"ל 'טוס  JUS vo osi 
 y" רפוס תיבו בר יב 'למ ןכו ןבר תיב ןושלמ
 התיה דומיל תיבש חיכוהל הרואכל שי ,רפס תיב
 הועשה יל שי p» woo לש ותיבב שממ
 j3: תלמ תחת ןבומ הליחתמ יכ wm הנטק
 ןושארה אוהו ג"בשר לש יבא לאי למג ן בר
 ף'זרהמל מ'ד יייע ma דובכה םשב «nx רשא
 םידלי ףלא anb ק"ב Tyb (ג"בשר) ונבו ח"נ דצ
 טשפתנ רחואמ ןמזבו אבא תיבב ויה [םירוחב י"'שר]
 ןבר לש ומש לע תוקונית דומיל תיב לש יוניכה

 n תיב םשב לאילמג

ein Flüchenraum von 10/5 Ellen im) עבור תיִּב 

  (Geviert = 101ג"םב
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Quadratellen 

 ^ א"מ Jb 'וריע ,תורבקה תיבב רמ יאק ₪
 תוינשמה "יגל ה"כ תורבקה mia וליפא 'מא 'דוהי =
 'מ י"כב .ה"כו ש"ארבו ף"ירבו ם"במרהל מ'פבו =
 ס"שבש 'נשמב ג"ונב לבא :'ל 'וריע 'נשמה ןויצבו =
c3 'ורבקה ןיב ג"ע כ"ד 'וריע 'וריבו ילבב n»מ"עב  

EV =לע וקב "יב .בותכ היה ןאכש 'רנו :'נ 'וריע  
 יינעת 'וריב ה"כו כ"ע תועטב הל וטשפו ד"ויה
 m3 ^b "ינעת ילבבב m nnm 'ורבקה pa .ה"סד
 ,ושפנב בייחתמ תורבקה תיבב ןלה "a הדג ,'קה
 תורבקה תיבב ולכואל לוכי ןיאש ןהכ :ו"פ 'ומבי

V "bp "Uaתורבקה תיבב אוהשכ דע :ו'ד , 
 nb ,bób m3" ע"ייָע ד"ע כ"ד ג"פ 'וריע . 'ורי

jbורי  ,תורבקה תיב דצב אצמנש קונית ז"מ ' 
 תיבל ןבאה תא הצירמ ג'עס א'נד me 'ילקש
 ויה תורבק יתב יתש .ו"מ 'דהנס ץובקהו .תורבקה
 «p  ,םירבק 'ב 'יא :ז"מ pa ד"יבל ןינקותמ
 ה"פ ר"קיו .תורבקה תיבב ושקבל ךלהו א'פר זמר
 תיבב yup דתי וא רמסמ צ'ר זמר 'ס 'יעשי 'קליו
 רכזוהש תורבק תיב b^ .'ז לג ע"ייעו  .תורבקה
 ,'ז בויא 'גרת אתרובק תיב וא 'ג /2 'ימחנב רבכ
 םוקמ .ו"נד ז'פ vn 'וריב ,תורבקה םוקמ ומכ 'ט
 תיב םוקמ mo 'טוז א'דבו םיתמ וב ןירבוקש
 ק"מלו 'ל ^a א"מל י"שרו ive ב"ב m תורבקה
 ,ירבק יב 'ייעו .'ב רצח mp "ייעו ברחיל ה"ד :'מ

 :ב"ע 'וריע רבק תיב דיחיהו

der Raum des Aller-) םיִשְדק ישדק na* 

(heiligstenספ ר"שחש ' 

 jas . . הלעמ לש םישדק ישדק ma וידומע
 חלשב 'קליו ,הטמלש םישדקה ישדק ma דגנכ |

 .הטמ לש . . הלעמ לש אסכ ג'נר =

ma *ילוק ] (Qefüngnis)תבשויה 'פ 'ח ר"שהש  
 תיב י"לב p^ ןילוק mai ןשבחו

 xoc י"למ gm .'ח לק ע"ייעו ןטק רדח וא אלכ
 ,Zelle א9ג\טע 'יעצמא י"לב .à 5 ע'לב

 os ע"למ miünnl Schamglied) xp תיֶּב *

(was zwischen den 2 Hüftbeinen 

 mn ןטק ע"ייע

ma *ןוליק  ein Feld, das vermittelst eines) 

Xov Brunnenschwengels berie- 

(elt wirdהמא :ט"צ 23  m3רכומ ינא ןוליקה  
 א"נ ם"כשרה 'ייעו .'ד חלש ,'ד םא vp ךל

m3 |ןוליסה . 

(Falten am Kórper) D'OBp n'a *ו"ס הדנ : 

 םימב היטמק תיב החידמ השא

 תיבו םיטמקה תיב ה"מ 'm 'ואוקמ "ייעו ,םשו



 .תארקנ ריעהש ובתכו יהזכ ןיארוק (ךוע ךה
 סוטסוגוא רסיקה תשא דובכל ספיטנא סודרוהמ

 והיתתמ j3 לצא Ade vy הרכזוה ןכו
 (y^ םירחא תומוקמב לבא 'ד ,'א ,ר"י 'נומדקה לע
 םשו ;'ו ,'ד םשו ;'ב םשו ;'א 'ב ^n ימדקה לע
 ;'ב יג" ,'ב ;'א י'ט ,'ב 'מחלמה לעו ; 'ד ,'ח .,'כ
 nmn הבורקו louMac ריעה הרכזוה «e ,'ז 5
 wv םש 'שוריה ND המ הזו ןובשח קמעל
 ןובשחב ךלמ רשא ירומאה ךלמ pmo תכלמממ
 ןכו כו אתמר תיב own] תיב אוהו] םירה תיב
 ןוגכ ןדריה רבעבש רה והזיא ל'נה 'יעיבש 'פסותב

emnתיב ל"צ]  [enהלפש '«  nowןוב ש ח  
 תיב ל"צ] אתמר הרמנ ma ןוגכ c» muy לכו
 . ונופצבו ןדוי לש וחרזמב וזה ריעה nmm ,[אתמר
 ,ו"כ תבשב) ףסוי ^ שרדש המ הזו חלמה םי לש
 ולא 6 5 5" ם י מ רו כ quM ע"ייע
 שרד m התמר דעו ידג ןיעמ ןומסרפא יטקלמ
 וק תמאבו אתמר תיב אוהו םרה תיב ומכ םימרוכ
 ןיעמ חלמה םי לש תיברעמ תפשב ךלוה רשיה
 . יטקלמ ריפש רמא ןכ לע אתמר ms דעו ידג
 ןיחמוצ תמאב םשו התמר דעו ידנ ןיעמ ןומסרפא
 er Rameh תארקנ םויה איהה ריעהו .ןומסלב יצע

"yןהאזניבאר  oamתורוק ץטערג 'ייעו ר'נקת  
 .האלהו ד"סת x" א"ח 'דוהיה

ma *אָסיִר  ^e)2 פ'לב eשיראוצוה  'שלב  
(acprae  Pferdebahn, Rennbahn : 

 bvb^ 'גרתבו :ךלמה קמע ^r 1^ 'שארב 'גרתב
 םוקמ פ"לב b" אסיר תיב םיסוסה רעש w/o ,א"ל
 Y3 ש"טע ף"ירהמ ^y! D" ר ףסא םיסוס תצורמ

 ,'ד סר ע"ייעו

ri, ii "spa wb» Cw? poma"שלב ' 
 השדחה פ'לב í6 = שיראוצוה

Unrath 2225תוארוה עברא ופע תסנ כ"או  Abtritt CR 
 Mastdarm? Kropf der 0 6 6[6'2 Nachtgeschirr) ('כ

 תויהל םיכלמ לש םכרד ןיא טעמכ 'פ 'ג ר"שהש
 p^ ןוהינילקירטמ םינפל םהלש יערה ma םיחינמ
 ןכו םהלש ןילקוטמ ym תונפל םיכלמ ךרד ןיא
 — ח'פר זמר א'כ pun" 'קליב x web^ אוה
 ןיקשמ לבקמ וניאש יערה ma rt ז"יפ "ילכב
 הנוכנ רתוי 3m^ אמט יערה תא לבקמש פ' עא
 "ג יפלו .םש wp "יע 'כו לבקמש ןויכ
 ארפסה תשרד ןבומ יאר תיב ט'יותו ב"ערו ש"ארה

"b (5 us mp)המ . .ות אר מ תא ריסהו  
 וועה תא bob יארה ma וישכהש םוקמב םא

 יער תיב * -- עבור תיב

DS J ל : : Ld . . 

 דפ

 בייח עבור m3 עקרק 'מוא רזעילא 'ר «OU האפב
 םיאלכ יבג םיאלכמ ךדשמ ךרש ףיליד b^ האפב

yon.שיש האס לכ (א'מ :ב'פ ייאלכ) ןנתדכ ןניעב  
 רמוא עשוהי 'ר טעמי רחא ןיממ ערז עבור הב
 הדש ףיליד םיתאס +קוחמל שיו :תיב) (' השועב
 pm )^ 5 "3( הדשב רמוע תחכשומ הדש
 םיתאפ הב שיש המק 0"( האפב ו"פב םיתאס יבג
 'מוא ןופרט 'ר ,ימג רמוע ןכו החכש הניא החכשו
 'ה n3 עורזל לוכיש םיפט ^ לע ^
 "b לאינד à" "פ הז הגוועב ןינוערז
 תפסותב ונאצמ ,בקה עבור תיב ,עבור תיב "יפ
 לע יצחמו תומא. רשע בקה עבור (ב"פ) םיאלכ
 ונינב בורו ונינמ בור ה"יחא] * .יצחמו תומא ^
 .ש"ייע ג"ע ז"יד ג'פ האפ 'וריב אצמנ הז 'יפ לש
 ד"פלו 'כו לוכיש moo םש ורסח ט'ר .תעדב קר
 תיב ל"נה 'יפ יפכו -- [ל"ז ד"ר ירבד םה ה לא
 ap תיבש בק תיב עבור ומכ ורועיש בקה עבור
 שילש ינשו תומא רשע הששו תואמ עברא אוה
 תישישו המא עבראו המא האמ עבור תיב כ"או המא

sm nnsרתיו יצחו תומא ^ לע יצחו תומא ^  
 — [אתפסותה ןובשחל דואמ בורק הזו טעמ

xםֶחְר תיִּב  (Muttermund, weibl. Seham)תבש  

 omn תיב לש סופד הז זמוכ .ד"ס
 (םחר לש סופט הז "גה :ח'ד ו'פ תבש "וריבו)
 לכתסמה ג"ע ח"נד ב'פ nbn 'וריבו .זמכ ע"ייעו
 לכתסמהו םחרה תיבב לכתסמכ new לש הביקעב
 .ד"כ 'וכרב "ייעו) הילע אב וליכ םחרה תיבב

 ,(םייונשב :ד'ס תבשו

iel. Rame bei Usah, s. Schw. 141) הָמיִר תיִּב ^ 

 המיר תיב ןהל הינש 'ז ,'ט 'וחנמ ;
 ש"ירהמ תעדלו אבה p'"y אתמר m3 אוה ילוא

 .יתמשרש רפכ אוה

 m3 ארקמב המשש vy ס"לב) nnb תיִּב *
 והיתתמ ןבו סואיביזייא לצאו םרה

(Dro)apxuoUX, Brnüpxu. o3ט"פ 'יעיבש 'ורי  

 הרמנ תיב אתמר תיב nun תיב ד"ע ח"לד ב"לה
 ארמנ תיב 'יגה r'b תיעיבש 'פסותבו ,ןירמג תיב
 לש ןוה mam םוה תיב vy איה ס"לבו אתמר
 םש 'וריבו )72 גיי עשוהי ;ויל 55 יבדמב) ארקמ

 םשב ןינעה ןכו וידחי ורכזוה ימראה םשו ירבעה
nmמ"ל אוהש הרמנ  (תיב ע"יע Cb)םשו  

 w^" ל"נה 'יעיבש 'פסותב לבא poses תיב ןורחאה
 םגו אתמר תיב :אתמר תחת bu ms םש קר
 ןוקיטסמונוא) סואיביזייאו (םרה תיב ךרעו 'מינארעיה

 .אוה ס'טו השועה 37533( 'וריב היכו ימ ייכב כ'ג היב (



 ^ maיער -  m3רואש -

 היהשכ ג"בשר לע וילע ורמא ד"ער ה"נד םש
 הנומש be היה הבאושה תיב תחמש חמש
 lk nns לטונו תחא קרוזו רוא לש תוקובא
 תעד קזחל םינויצב ךיראהל יתחרכוה ןכ םנמא
 8 < י"שר brun רייתהל םהיניבו םישרפמל תדגנתמה
 TAE שרפמדְכ םימה ךוסינ :הבאושה תיב es" ל'ז
 < Qn יץעו ב"ערב ה'כו כ"ע ןוששב םימ םתבאשו
 'וריבש |תואורה וניניע לבא ם"במרה ירבד איבהש
 ט"יותש ym שרוקה חור תביאשל קוספ ךה ןייצ

ne vmםייקתנו ל"זו ודיב לודג ללכ טקנ ה"מ  
 ליאוה ןכ ושריפ אל 'מגבש פ"עא ם"במרה ירבר
 mw "ve אלו הינימ אקפנ אל אניד ןינעל
 תוארקמְנ שרפל הנותנ תושרהש . . ושרפל הנותנ
 תומימש| םישוריפד ln" תואור וניניע רשאכ
 םוש שופי אלו pu» wow ךירצש אלא 'מגה
 'ייעו ,בהזֶח ל"כע 'מגה ילעב תעד mb אהיש ןיד
 דתי לעו sw ןואגה לש מ"ע רפסל המדקה
 רופיסש do ןעי ישוריפ ינא םג יתילת ןמאנ
 ns? me רמואו אנידל 5/3 אלו אוה אמלעב
 הבוא ש תיב קרפה לכב 'ב י"כ 'ינכ םורגל ךירצ

Uyט'ע דצ םש ס'ד  : ymונורתפ אבּוש ס'לבש  
 «b c5 yb" בוש שרושמ רזגנו הקובאו רוא
 הזמו שא nyeon ^b אבבוש ס"לב ןכו רעוב
 "יסופדה j^ .ףייקנ םג םאו מ'לב ביבש ןינעה
 תרעוב שא bsp" ע"ל ומכ אוהש ^b הבאוש
 תיב כ'או rmi) 'ימ)פ בורל  תופלחתמ תורבההו)
 םש רשא (שדקמה «ma םוקמ אוה הבאושה
 םינויצה לכ pb זזלו תוריאמו תורעוב תוקובא
 תוקובא m לטונהיהש ג"בשר לע רופיס םגו ל"נה
 ווא bw תוק\נאב ייסופדב 'נשמה ^3 לבא '«
 תוקובא ירהש T לכ ו 'יא ןהידיבש
 ויה אלו שדקמו תיבב [ווקזוחמו תומשומ ויה

 ,הזןבהו qnx 'ילטונ
S(ythopolis) [NÉ maeןשב ע"ייע 1  

DU! '3ונשרְקא . 

npiW] תיב ;Gefüss zum Sauerteig) רואש na 

Behültniss zum Anstelle! von einer 

E ג'סב העש לכ 'z3 (Tulke, Essig u. Sauerem 

EC ןהב שמתשנש םילֶה לכ (5 ^no») ירכנ לש ץמח 
 שמתשמ ןנוצב ץמח ( nb jnתיבמ ץוח ןנוצב

 ר"א ((' הש וצומיחו ליאוה רואש  Copsתיבו
  nbn.(*ימד השק וצומחש רואש תיבכ  ^pילכ

  yyןהב שמתשנש  yon jusשמתשמ  naהצמ «
E mae ץוח עלב אָל אוה ןוצד 2s TM אלב 

E וו וו quU UT 

 אוהש ותארמ שרדו יכו יארה m3 לספש ן
 יליכאהש םוקמ יאר ןושלמ קפז "פ .ss) ע"לב = =

 לכא yp הילכואב ומונרת ןכו יער = יאר השענ
 pg התצונב שרד א'עס ה'ס 'יחבזב ה"כו 'ב =
 ל'נו יכו wm סואמ רבדו ש רפ ןושל י"שרופו |

 שרשמ התאצונ תחת העיטק ןושל התצונ תלמש -—
 לכ ורתוה הז 'יפ y" האיצ (b" vob אצי
 ק"דרו .י"שרו םישרפמה ישוריפ p  תוקפסה

 )1 יג (mn ארקמ לש יִארכ כ"ג ושריפ ע'בארו |
 ךרד האיקהו b 'וחנמ .ב"כ ב'ב — ews 'שלמ |

 פ"לב הלמה תארוה כ"או be ע"ייעו יערה תיב
 העבואל mm T ow» buen רבדו האיצ
 mwyb  דחוימ .ילכ ב ,אסכה תיב *C םישאר
 לש קפזב ףוניטו 55r Dy €^ ,ויכרצ וב םדאה

qw)6'ד  maבקנה  mob; wbע"ייעו םש  
maעו שטג ע"ייע דועו ..'ה ער ע'ייעו הורע  po 

ma *םיעור  (Hirtenwohnung)ו"כ 'רוכב : 

 ע"ייע םיעורה ma3 םיעייסמהו
maםיחבטמ תיבו תונרג . 

nawU nma-ס'לב)  sme 
das Fackelhaus, d. h. der 

maהָבָאוש  

me כוס' Ger. Tempel in seiner Beleuchtung 

 דח :'נ 7013 םשו הבאושה תיב לש לילח א"מ
 הבאוש ינתד ןאמ הבושח in דחו הבאוש ינת
 םימ םתבאשו )̂ "יעשי) ביתכד שבתשמ אל
 תיב ww ארקנ המל .ה"נד 'כופד ה"פר 'וריבו 'כו

 ow לע שדוקה «m ןינאוש םשמש הבאוש .
 ,רח ה'ד םש 'כוס תופסות p" 'כו םימ םתבאשו
 תיב תחמש האו אלש ימ .א"נד ב'מ םש 'כוס
 ^Us b" יאצומב ,וימימ החמש האר אל הבאושה
 ןוקית םש ןינקתמו םישנ תרזעל vm נח לש" |

 ,.םש ויה בהז לש תורונפ למ
 'כו גול םירשעו האמ לש ןמ ש יד כ םהידיבו |

geילופאנ תוינשמב אוה ןכו 'מ י"כ "יגל  
 ןויצב אוה ןכו בקעי ןיעו ימלשוריב אוה ןכו 'זיפו

wenםילשוריב רצח היה אלו (:ב'נ 'כוסב  
 רואמ 'מ י"כבו) הבאושה תיב רואמ הריאמ הניאש
 ןידקרמ ויה השעמ ישנאו םידיסח (הבאוש לש
 'מ י"כבו) ןהידיבש ws לש תוקובאב םהינפב
 b^ ד'פ אתפסותבו rm" 'זיפו 'ופאנ 'ינשמבו
 'מגבו [(ךומסב חיכואש ומכ 'קיעה ןכו ןהידיבש רואלש
 לש רואל םיטח mms nm השא א"ער ג'נ 'כוס
 ע"ייעו השא ה"ד ow 'פסות "ייעו) הבאושה תיב
 'כופ 'ורי piove" 'כופ 'תפסותבו םשו cn לק

 .םייונש תצקב an E ףיירבו ג'הבבו ימ י"בבו ww גייונב (?

 -.ר"פדב רסח ןאכ דע (5 .ייבא eam שיארבו

 :ב"מ דצ ייהספ םיד y" פא ייכבו ימ ייכב הייכ )!



"n yו  
E 

 = התעו לעב תיב 'עב וזה הלמה תרזג ןינעב וגיתעד
 = "יעיבש 'תפסות y םש םינויצה לע ףיסוהל יתאב
 ןירוסא ושביש ןיחלשה mi לש ןיחלק ףא הפ
 .תיב רוצקל רופא "פ m" אתפסות ,האנהב
 | ירצוק םיקמעבש לעבה ma םיוהנש ןיחלשה

smןויצה הזו  mssחלש 'עב וניבר לש 'יפל . 
ny ד' 

 "וחנמב (Sonnenstadt, Heliopolis) שָמָש תיִּב *

SUPהרכזוה רבכו  vyהמכ תירצמ  

 ,ארקמב םימעפ
der Ort der Zühne, euph. die) D'Y? na * 

(inneren Theile der weibl. Scham 

 אמטמ איהש תואמטה לכ :ז"ד ו'פר 'ומבי €
 תיב דע . . םיינישה תיב דע אלא האמטמ הניא
 :א"מ הדנ ילבבבו םינפלו םיינישה ןיבמו םיינישה
 שי םיניש ןימכ י"שריפו םיינישה ןיב דע "גה

 .רשב ילותלת םחרה ךותב

 der Platz vor dem innern Thor) רעש תיִּב 1

 'פב 'טוסבו Cory 1€( רדהד ג'סב
 תספרמו הרדסכא רעש ms 60( המחלמ חושמ
 חוירהו הזמ םינפל הז םירעש '3 םילדגמל שי 'יפ
 'וריע ה"נכו ה"יחא] * .רעש תיב ארקנ עצמאבש

 — [הרוצהו י"שריפ ov 'ייעו vy :ה"ע

 (Der Sitz des hohen Geriehtes) רעש תיִּב 2 *

 תבישי םוקמ b^ ךירש 'פ ר"שהש
 DN אבה ע"ייעו 'ירדהנפה

 wahrseh. Esch-Schayerah im) amo תיִּב *

Osten von Sephoris vgl. Rob. 

 y' תרזנמ ילוא יבר תבישי ma םוקמ אוה 585
 המושרה TP איהש men רתוי לבא הזל םדוק
 תולג ןינעל ונינשש הזו nma ירופיצל הבורקו
 א'סק זמר יחיו 'קליב אבוהו :א"'ל mui 'דהנס
 םירעש תיבל םרפשמ ו"צר זמר ו'כ 'יעשי 'קליו

mamדהנסבו ,ירופצל םירעש ' :rbג'ק 'בותכ  
 ,יירש תיב ע"ייעו םירעש תיבל יבר uns ךלה

 (Sawáfir 580850. von Asdodi) יִרְפְוש תיִּב *

 ארבג דחב הוה אדבוע ב"כפ ר'קיו
 ילוא ירפוש תיב תעקב הדהב רפחו םיאק הוהד
 איה תחאש ל"גו ריפש תבשוי QU) י'א 'כימ) מ"למ
 ד"עס ד'סד ג'פ 'שודיק 'וריב איירופס רפכ םע

ny»ייעו המש ךכ דורשאל הבורקה ריעה םש " 
 ,א'לות דצ ,ב'ח 'זניבארו ז"פ cx א"ת ש"ררהמ

"EOD ma*— רואָש ma 

(Rand, Saum) nec ma * |ט"מ ח"פ "לכ  

m3 [רוכ ל'צ] וב שיש ov» l 
| 
! 
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 ןויכ הסיעה ץמחל רואש וב ןישועש ילכ רואש
sumsעלבו אוה חתורכ אוה  psוב שמתשמ  

 וב ןישועש ילכ תסורח ma הלעגהב אלא הצמ
 רשפאו תפ וב תפלל ידכ vin ץמוח הנשה לכ
 עלב תופירח תמחמו המח תפ n3 לבוטש
 יילכבו .הלעגהב אלא הצמ וב שמתשמ ןיאו ילכה
 B^ ,ליתפ דימצ ףקומ רואש תיב 002 רונת ח"פ
 וואש וב חינהל יושע שרח ילכ
 א"נ דצ 'יחפפל n'm ה"יחא] * .ליתפ vox אוהו
 ^30 כ'ע רואש וב ןיעינצמש ₪ ר ח ילכ כ'נ ייפ
 םשכ ש"ארבו ף"ירב כ'ג w^ שרוח לש םילכה לכ

 — [כ"שמו ע"ייע תסורח ןורתפו .ח'רה

1 die Sehlachtstelle am Halse des) TOIT 1*3 * 
  (Thieres, 2. Schlachtháausיילוח

 תיב ב"ע םש ,הטיחשה ma ןירדצ sTsm .'ח
 ד"ע 'יחספ jw הטיחשה תיב . . חתוו הטיחשה

N'UDלחלחמד הטיחשה תיב אכיאד ןויכ , ^p 
 ונורתפ דועו nin nw ןיטחושש ראוצב םוקמ
 ךלמ כ"פ ר"מש םיחבטמ תינב הטיחשה םוקמ
 הטיחשה תיב לצא ותיב nmm ןינקל me הנקש
 האור איה יתיב qo לא התואךילומ ינא םא רמא
 B^ ןכו החיבטה תיב b s^ הטיחשה תיב תא
 ,הטיחשה תיב 'ייע החיבטה P3 mb yi וניבר

mp "ynא שפנ 'ע '. 

Achselbug, 2. Krühmunz) "ne ma*ריזנ )1.  

 הורעה תיבו יחשה ma ריבעמה .ז'נ
 תיבו יחשה תיב ריכעמה (af םשו api הז ירה
 אל ע"ייע 'כו רבג שבלי אל םושמ הקול הורעה
 שיאה ו"טפ ר"משב ה"'כו ד"ָפ עירזת 'פ ארפס ;'א
 םירתסה m33 רדועכ ית! קסומכו רדועכ הארנ
 תיבב תכרועכ . . השאה יחשה m33 קסומכו 'כו
 םוקמ b^ ,ד"מ b'3 'יעונל ש'רז y" 'כו םירתסה
 eme יב 'עו יחש pvp vous תחת הפיפכ
 'וריב ןינעה הזמו ומוקעורהנה תפיפכ דוע ונורתפו
 היהש . . יחשה nm תמא :ח'מד io 'וירוה
 'מאטיז 'פדב ה"כ) חתפ אלש דע nes החוש

"bsp "mז"כו החיש "א  "v3ח'ד ב'פס מ'ב  
Tyיחשה קר ו"מ ג"פ 'יזתבו יחישה תיב תמא ), 

mme ma *ע"ייע  maיירש . 

(Aufenthalt der góttl. Majestit) n2 nma 

 תיבל הושכ ןענכ ץרא ז'פ ר'דמב
 .הניכש תיבל הרשכ ןרריה ובע ןיאו הניכש

ein künstlich durch Jenschen-) ןיִחְלש ma* 

  332 (hand berieeltes Feldוניוח

m ('הייר ייישריפ 'ייעו רסח עיפדבו ויו ייכב קר  maהסורח . 



| 

 .ף'זרהמל י"הבמ 'ויע  םייטרפ תומשב בורל אצמנ
 ןיליאד ןוגכ ג'ער ב'פד ve ק'מ 'וריבו :'ח דצ
 ^31 ו"פ D" ג"פ ק"מ ש"ארבו יירש תיבב ןירבקד
 יריב תיבב ןירבקד ןירסקד ולא ןונכ 'וריה םשב

onירייש תיבב  mp "yב"כ ק"מב 'פסותה ^3 . 
anותירדהמ , 

Gefüss zur Aufbewahrung von) [)52n na 

Gewürz — ar. 29, àn Füchern 

(gsetheilie. Gewürzbüchseב"פב . ^b53תיב (ז"מ)  

 םיתב וב v אוה סרח ילכ b^ .('שרח לש ןילבת
 ,ותווצ הזו דבל דבל ןילבת וב םושל ידכ הברה
 ,ב"ה י"כבו 'זיפ 'פדב קר הרוצה "יאו ה"יחא] *

 ,הז לצא הז םלוכ םרייצא ינאו זיראפ י"כבו
 - :הזכ זיראפ י"כב = : תזכ ב"ה י"כב :הזכ הרוצה יזיפ יפדב

^emהרוצ לע כ'נ ןויכש הארנ םש 'ילכל ם"במרה  
 תעב קלחנ סוח ילכ אוה םש בתכש הנושאר
 ינימ ןהב םושל ושענ םיבר םי עו ב ר ל ותיישע

 — [םתצקב םתצק yn אלש ידכ ןילבת
 .םיצע תיב ע"ייע G(Gtrohmagazin) jam תיִּב *

 ישארב) .רקבה לאו m" (Günderstallung) תיִּב *
01mירות תיבלו י"כ 'גרת  oy 

 omn תולו ג"ונבו .ךרע ךה ל"ירהמל ר"תמע
Ua *ח,תואיִרָטָאיִת  nv969% י"לב)  

(das Theaterלכ 'פ ר"להק  

 תיב ע"ייע תואירטאית יתבבו תואסכ יתבב םילחנה
 ה"בקהש העשב iy ג"יד ט"פ 'וכרב 'וריבו ,אסכ
 חטב תובשוי תויסקרק יתבבו תוירטית יתבב טיבמ

 ,תוירטאית 'עו ^ ppp ע"ייע 'כו ןנאשו
Lehrhaus für Traditionsunter-) m55n nma* 

ABD תיב ע"ייע (richt 

ma +ע"לב) הָפְרות=ףרות  | weibliche 
(Schamtheileםש 'מגבו א"מ ,ח'פ 172  

mהפרות םוקמ ומכ 'יפ הפרותה תיב םימעפ המכ  
 לאשוהו 'ב ףרת ע"ייעו :ר'ס תבשו .ד'כ 'וכרב
 .ו'ט 'יחספ Yep תבש 'ייע יח וניאש רבד לע םג
 ומכ ע"למ p^ ח"מ mb 'מורת :ג"ל 'רוכב :'כ
 על ys ןוילג תפש לע הרומ ןכו יתמשרש
 'בדמב 'א ר"יתב /3 mn ע"ייעו טגה gun והזו
 הפרות תתהב תיבב :ה תב ק ל א קיתעה 'ח ה"כ

mne» )1לש ןילבת תיב םש  ^b yyביפ קייב יילכ 'תפסותב ןושלה הייכו .תורוגמ יושע שייר  maלש ןילבת  ypיושעה  

7 ₪ V - 
  Mרע +

1 M mo vv. TK. 1 לא 
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 תויפש ד"מ ד'פ 'ילכבו םש ץובקהו .אמט התי
 ם"במרהל מ"פ 'ייע זבזלו רז ומכ אוהו 'ג ףס ע"ייע

 הלמה הרזגנו .ט"מ ח"פ םש ב"ערו ד"מ ,ד"פ "לב =
 .םילוש ,הצק Us ע"לב אתפַס ם"לב ,הפש מ"למ =

Vertiefung eines Hohlgefüsses) rye na o. 

(das Licht hineinzustecken :ב"פסב  

 .ריואב אמטמ רנ לש ועוקש תיבו )075( םילכב
 'לעמל ותוא ןיחינמו עקושמ sum תשוחנ ילכי ייפ
 רנה ןיחינמ ילכ ותוא by» mue לש חרפה ןמ
 לש חרפה ךלכלתי אלש דחא םירבד ינשל אוהו

 ."רנה ןמ ךפשנה ןמשה לבקיש דחאו .הרונמ
 ה"טדסל ג'הר 'יפמ תואב ms חקול ה"יחא] *
 עקוש מ אוהו רחא דוע "א 'ד דצ םש קו
 ילכ תייטב רגה וב ןתניש ידכ «sys : תוביתה

 b" = (ל= ע'לב = גרש ל'צש גילו "ןרש <
 מ"פב כ'ג "יא m "eb בורקו  .הרונמב: רעוב רנ
 יכ ףא ןכ b^ אל ש"רה לבא ש"ייע ם"במרהל

ryךומסב דיפל . ^pהלמב הלמ וניברכ ] — 

wahrseh. das = DW? ma- יירש ma * 

  (obige Schayerahט"פ 'יאלכ יורי

 יירש יבל הינותחאו .ה"לד 5^3 'בותכ 'וריו :ב"לד
bאוהש ל"גו אוהה םוקמל יבר לש ונורא וחינה  

maג'ק 'בותכ ילבבמ עמשמ ןכו הלעמל םירעש  
 םירעש תיבב ול ןכומ ורבק םוקמ םש י"שריפ ןכו

^v)ח'פ 'מורת  eTןגחוי יר דיש השעמ א"ער  
 יירש תיבל אבא אקורב ןב י'ר לצא m ןב
 ןנחוי ^ ךלהש השעמ in r'e^ תומורת 'פסותבו
 םיועש תיבל w^ ןב s bus" אקוונ ןב
 תודעל םגו תומוקמה ינש יוויש לילעב הארנ הזמו
 הרייש אוה יתעדלו הרעשא vyn cw פ'וכ
 ד"לק דצ א'ת ש"ירהמ תעדל לבא הב ונובדש
 רבעמ רפכ אוה :ד'כד ז"פ 'דהנס 'וריב .ןייריש תיב
 םש 'וריב ונינפל לבא ןאש תיבו אירבמ pi ןדריל
 ר"במ יתעדל ךמס יתאצמו ןויריש ma 'ינה "יא
 יירשה תיבב ןאש תיב וז תחת תצכוו ח"'צפס

 תיבב ןאש תיבב ןאש תיב וז N^ םינשי 'יפופדבו
 ןאש תיב לצא היה יירש תיבש הזמ עמשנ יירשה
 תיבל יוניכ הז mme רמוא יתייה אניפתסמ ילולו
 :*^ "לוחב יאש ow לע םוקמ םש אלו ןאש
 ןאש ns רי תה 'ר ג'ע ב"כד ב'פ יאמד יוריבו

"yיוידע) תמגודל יירש תיב וארק ןכ לע םש  b 
eme "py Crךרד  aybןכא  maליעל יירש  

 ייאלכ vb" מ'פב ה"כו) םירעש תיב ם"לב אוה
 הזו תורבהה עילבהל ימלשוריה qve יכ  (ל"נה

 .'כו תורוגמ תורוגמ

"A AR 



 = ונשו וכלהו /21 סרפ לבקל תנמ לע ברה תא
 ושוריפ ורמא אלו םהידימלת ידימלתלו םהידימלתל
 prm ויה וליא ורמא ןהירחא וקדקדו ודמע
 םיקידצ לש ןרכש ןתמו םיתמה תייחתש וניתובא
 mam ןמ ושריפו ודמע ךכ ןינוש ויה אל ב'הועב
 ז"הועב ןמצע רעצל םישורפ דיב תרוסמ ורמאו

ps impתוחפשמ םינש םהמ ואציו רכש םהל  
my"םשל ןיקודצ וארקנו ןיסותיבו ןיקודצ  prix 

 :2/5 m ה"נכו ה"יחא] * .סותיב םשל ןיסותיב
 םימכחה תא תועטהל ןיסותייב ושקיב nns םעפ
 תחא םעפ א"פ 'פסותבו ,'כו םדא ינב ינש ורכש
 םימכח תא תועטהל אובל םידע ינש ןיסותייב ורכש
 'אב אלא תרצע אהתש םידומ ןיסותייב ןיאש יפל
 ורכשש השעמ ד'ע ז"נד ב"פר ה"ר m^ ,'כו תבשב
 : המלו :ט'לד ה"להר א'פ 'מוי y^ ,'כו ןיסותייב
 'כו יירמוא ויהש ןיסותייבה ינפמ ותוא ןיעיבשמ
 . ,ץשוע ןיקודצה ךרדכ "גה :מ" ov ילבבבו
 לש ןבלמ רוקעל ליבשב ו'פסלק 'דהנס 'תפסות
 ל"נ הז יטרפ םשו ,(םיקודצ sn 023( ןיסותיב
 המחלמב שארצ ךלה ומעטו יתמשרש י"למ רוזגל

opmדפיימל תואי דואמ דואמ יוניכה הזו  non - 
 תיב :ותחפשמ ארקנ ןכו םישורפה דגנל תמחולש
 דוע אצמנ יטרפ םצע םשו .ז"נ 'יחספ סותייב
 ,סותיב n3 אתרמ .א'ס יומבי :ב'נ 'כוס .ו"נ "יטיג
 "ם סותייב תב o" "xr הלא לע e ר'כיאבו
 :" ה'פ .מ"ב 'ורי ,סותייב לש ותתכמ התיהש
 ימסוי 'ר ג'ע ג"כד ו'פ 'וריע s" ,ןינוז ןב סותייב
 : ח"ס ף'זרהמל י'הבמ y" סותייב יבר  םשב . .
 . םגו ןיסתיב p' י"כבו po ma vet 'יגש עדו
 הז לכו הילע תיב 'ע ינפל ע"פדבו םש רדוסמ

 — [ישמא 'פדב אוה ןוכנ לעו אוה תועט

 die Gegend von [רּותי יִּב=רּותייָּב ל"צ] רּותִיַּב
 .Jattir, das heut. Jather = bibl) ריִתָי

 nbn איבה עוקת שיא יאתנ )7 (v5 הלח ףוסב
 ףיסוהל ל"גו ה"יחא] * .םוקמ םש b^  רותיבמ
 עדו .ץראל הצוחב םוקמ cw :הלחל ש"רה 'יפמ
 והופילחה רשאמ הז םוקמ םש תביתכב לפנ ס'טש

cvלש רתיב  qwאבה  rnsהנשמב 'יגה רקיעו  
 ריתיבמ פ"ר unm 'פדב וא רתייב ילופאנ 'פד
 ריתי יב וא רתי יב תובת יתשב ובתכל ל"ג קר
 'ורי ירפס תצקמב ל"זו הלח ףוס ב'נ פ"יר 'הנהבו

swתועט אוהו תותייב  sni bsרתיב יכ  
 ילבש mye הז םג כ'חמבו כ'ע רתתיב 'וריב ארוק

 :ארפסבו דחי ורבחתנ תוקתעה יתשש הארנו
 ינשב ann" קיתעהש המ הזו הלש תובקנ ךותל
 ןיבמ «rig .'ירבדל: 'א cUm הלאה םינפוא
 y/o אוה ןכו .הפרות תיבמ קפיתד :הילגר
 יפא ירת יבא עמתשימד אנשילו יםילגר שמ

 Amin תיבו לגר ל"ר אוה
 übernachten n3) ם"לב = ע"לב) ma ,תיִּב *

 ש"מ יייעו וניבר ונייצ םש יכ תב ע"ייע
 .ז"חא אבה ע"ייע אתיב םשה ונממו

(aus, übtg. Geháuse) ND"3 ,NIP3 1 *תבש  

 ,'א תיב ע'ייע יתייאו אוב אתיב :ז"ע
 א"פ 'דהנס 'ורי  ,ארבמ יוו אתיבמ יוו  ,ז"ט 'ליגמ
 'וריבו .ןכ ןיגהנ אל ערלד אתיב ןיהה y .ח"יד
 «b^ ,'כו ערלד אתייב ןהה א"עס mo? Ye ה"ר
 אתיב ב"לפ ר"ב ,ימד היתייב יכ היתייבד :ט'ק
 דחב .'ו 'וכרב קית ומכ הליאשהבו :אתלקליק
 אתיב דחב לארשי ךמעכ ימו לארשי ךירשא אתיב
 דחב ןוילע ךתתלו אתיב דחב םיהלא הסנה וא
 יאמ יִּתָּב ראשב אתיב דחב חנית םשו ,'כו אתיב
 — A3 תובותכ תוישרפש ןיליפת לש קית 'יפ

 .'ג תיב ע"ייע דועו
^eאָתיִּב ל  (Der 2. Buchst. im Gr. Dco) 

 םיקרפ השלשב 'פ boe" תנשמ
mov Geo vé)אלמג אתיב אפלא ןהב בותכ  "b 

ms ovבוט רתויו ה"יחא] * ,םינוי לש היינש  
 אמוי דוע 'ייעו 'ג םג ע"ייע Páusxs = אמג "גה

YDא"כ 'לינמ .ד"ס : "pד'נ 'שודיק תופסות , 
 — [ןילעמ ה'ד

(Bythinisch, Bythinicus 353) UNES *ע"ייע  

 .יקייניתו ע"יעו .יקיינא

 .אבה ע'ייע םּותייַב ,םּותְיַּב *
Anhünger des Boethos eig.— gr.) D... "DY?3 

im Kampf Anstürmer; dann120002006  

der nach ihm benannten rel. Sekteא.  (E.ג"רב  

msיליגמ יורי יייעו ח'ק תבש) םיצרש  webא"עד ט"לה  

Oyןינמ יסרגה עשוהי 'ר תא דחא יסותיב לאש  
 ,הרוהט המהב רוע xv אלא pen ןיבתוכ ןיאש
 ןיסותיב ויהש (Gn תוחנמב לאעמשי 'רד ג"רבו

sns mp CoDתכש  ^bידימלת ןיסותיב  
 םידימלת '3 (Gb) נ"רד תובאב שרופמו סותיב
 פותיבו pri םמשו וכוס שיא סונגיטנאל ול ויה

menתוכא) םהל  o8ויהת לא 02  paysםישמשמה  

"y (!ו"גר דצ ותינעמל וגכראהש תיסרפ הקתעה לע וגרפס  mw (? qoeרחואמ ןמזמ ס"לב םיאבה םייונשב םש  ^y 

 NUS yb יידילו איי ,יא 'ובאל ב"ערה ייפב יייעו ןכה תב cy היר :ויטק ב'בל ם"בשרה ייפב רוציקבו םייונשב 2 דוע

 רור?ו ילב
 .הוקש



 כ"ג ל"נה םכחה םיכסמו איפסומב 'ג רטסנ ע"ייעו |

 Tb 'ישודיקו ab 'יכרעל bu .י"שר ירבר תא
moירופיצ לש הנשי(ה) ארט פק ז"פלו  

 שממ איה ירופיצ לש הנש"(ה)יכועוא
castra vetera Sephorisרתיב הזו , symרתיב  = 

 רשא ןועמש רוט אוה אכלמ רוט אוה ירופיצ אוה
 רב יואכ רבגתהו סונאירדא דגנכ םחל םש
 רמאמה לכ 'ייע (םש ייטיג) אמורד רב אוהש אביזוכ
 ותלחתמ אוהש ויקודקדו ויטרפבו ויללכב ל"נה
 רטסג 'עו ,אביזוכ ןב ע"ייעו חרפו רותפכ ופוס דעו
 .ןרופיצ לש sp ינב 'עו ,ש'מו יג

 ,ש"יע אתרבח תיב תחת ס"מ התרתיב *

 p'bs יתייב דיחיה ראותהמ (Hausthiere תו תייָּב
 ('[ירמג 512[ zum Hause gehórig איתי

 rap םש) תבשד (bi mpi Cn" n3' הריכד
 תוירבדמה תא ןיקשמ ps C7 הציב תנשמ 'סבו
 תותייבה ןה ולא תותייבה תא ןיטחושו ןיקשמ לבא
 הייחא] *  .רפאב תונלה תוירבדמהו ריעב תונלה
 תוינשמבו ילבב 'נשמב לבא 'וריבש 'נשמב ה"כו

^mתותייב  T5)ס"ד "יע :ה'מ תבש 'מ "53  
evתוביתש מ"עב םש ריעהש :ד'נ דצ 'ציבל ס"דו  

 הנשמה 553 ןיבותכ ויה אל 'כו תותייבה ןה ולא
mmהתיה וינפלש וניבר לע זומרל ול  ^anהנשמב  

 ירבד ןהש עמשמ וניתואחסונב p תבשמ לבא
 רחאמ ןיבותכ ויה םש םג וניברלו ש"ייע אתיירבה

 — pex] דחב ןאכ ןללכש

Armenunterstützung, Dorjdeux (י"למ וא pnma * 

 coetus ר"לב ןיתכ ןמ שבתשנ וא
(Vereinigungןיבהיד ןיליא :ג"כד ג"פר יאמד 'ורי  

 ערופכ אלא וניאש תיעיבש ימדמ ןתיל vios ןיתיבב
 ןהיתבב קלחל ןיגהונש מ"פ "יפו .'יעיבש ימדמ בוח
 איהש ל"תמעב ל"ירהמ תעד הארנ רתויו 'כו םיינעל
 ף"זרהמו םיינעל םידסח תלימג b^ המושרה י"ל
 ימאנש ונינעמ הארג ל"זו b^ צ'אב יאמדל ושוריפב
 הלילח הרובחב לוכאל ןיפסאתמה םישנא ינב לע הפ
 'או 'א לכו הז לש ותיבב םעפו הז לש ותיבב םעפ
 רשפאו 'כו הדועסה ימד וילא עיגמה םויב ןתונ
 כ"או רשיה ל"כע אתיכ 'למ sm ף'כב . . ל"צש

 .ןיפסאתמה תרבח b" המושרה v5 איה

 תוליהאב CWeinende ם'213 ; weinen יִכְּב ,אָכְּבִ 73

 ק"פבו «Cm הדש Cro יח"יפ) ןורחא 'פ
 m (:'ה קימ) תורבקה תא ןינייצמ 'מגב ןיקשמד

mvרמא ('אלועד הימשמ עשוהי 'ר םיכוב  mw 

 'פדב ה"כו) תותייב ^« ךומסה רתיב הז ןיא ק
 נ"לו ל"נה 'פאנ 'ופד 'יגכ אוהו רותייב bu ('טיז =

 ^T) :איכ y" ;חימ Ye ישוהי) ארקמ לש ריתי איהש

 ימורד sb nmm" טרעפעיקו ש"ירהמ תופמלו
 Attir, Jather הארקנ םויה םגו עוקת ריעמ יברעמ

("yב"כת ב"ח 'זניבארו ה"ע דצ א'ת ש"רהמ  
 םילשורי ברעמ ל א"יפ פ"וכ בתכ ןכו ךליאו
 היגהל נ"לו כ"ע רתיב אוה תועש שלשכ ימורד
 ט"יות לש תוקפסה ורתוה הזבו תעש םישל ש כ
 יב :ינוקיתל תיתפומ היארו .ש"ייע nbn ףוסב
 iy vb vo תיעיבש 'ורימ יתאצמ ריתי יב ,רותי
 בקע 'קליו בקע ףוס ירפס ,ד"פ yir" אתפסות
 אתרחמ "א ימוח ת ןיב הנמנש ד"עתת זמר
 (אתרוחנ 'קלי ,אתארוחנ ארפס ,אתרחס 'פסות)

Tmרתייד וא  ^pריתי לש זוחמ וא קמע  
"p»ח'ב  "nםירפופהו (ו"עק דצ ןעגנושראפ  
wmיב בותכל  vmהביתב  nnsוא  b^םגש  

 רותיב תחא הביתב םעה יפב תארקנ התיה םדק ימיב
 by והיתתמ ןכמ mb ךמס יתאצמו cmi וא
 .אוהו םודאב םירפכ ינש ריכזהש 'ח ,'ד 'מחלמה
 ולס xoi Kaozovofav םשב י"א לש המורדב

 'תפסות : א"ל ה"ר 'ייע) יבמ רפכו רתיב הז יתעדלו

 — [(ה"פ ינש 'שעמ

Nach Lebrechts Unters. im Magazin) רָהיַב * 

f. d. Wiss. d. J. III— veter castra 

(vetera, Belagerungsort in Sephoris — Tur Malka 

 :הזה םוקמה םש רכזוה רשא תומוקמה הלאו 33^"
 ז"נ  NÜYD'וריב ,'כו  "iynד"ע ח"סד ז"לה ר"פ

pw רפסל nim vx פו עלב 'פ ר'כיאו .ט"סדו' 
Ty. ג'ד WD uu ןברוחמו ךוכמ 

D'2 :15 נעת :ח"י ה"ר" "y ייעו רתב יגורה' 

^ 

 mew דע 'פ ר'שהשו :ז"י 'דהנס Ap 'ומבי =

 .םימעפ המכ 'וריב 'יאכ רתתיב ל"צו רת תיב םשו

 דואמ תודופתמ תועדה הזה םוקמה םש ןינעבו
"yש"מ  nnדוהיה תורוק ץטערג ' SUDדצ 'ב  
Yapרעיוביינו  vxםכחהו .םירחאו ךליאו ג'ק  

mumטכערבעל  ub mm b^הלולצה ותעד  
 אוה הואתו ותריקח ירפ הלעה ותריטפ םדוק טעמו
 ועדיו wy הנחקפתו ליכשהל דמחנו םיניעל
 רתוס הזה םכחהו .םה םימורע התע דע יכ םירקבמה
 רתיב תלמש חיכוהו רתיב ןינעב תורעשהה לכ
 ,vetus ר"ל המותו המצעב לבא םוקמ םש הניא

veterןולל הנשי ארטסקו הנחמ רמולכ הנשי .ל"ר  
 ירופיצ לצא הונב םיימורהו המחלמ ישנא םש

 ג"הר 'יפו poii תוליהאב לבא ,סרפה תיב היד .ז"נ הדנ יפסות יייעו קיימל י"שריפב הייכ )* .יב רפא ץזויע לי'צכ )!

 .םייונישה לע סרפ ma עחויע (  .ןיכוב an" ה"כ דצ ה"טרסל
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 = = ןטק ץע אתכל (p^ (אחכל עיייעו .ביק תכש) אנתמו
 אנתמ וב דוגאל םוקמ ועצמאב קוקחש תרז ומכ
 רושק הנק אנתמו אתכל א"פ .ק ז ח ט ו ח אוהש

qus £xאלא דובאי אל ונקוזישכש  quis 
 (wb ע"ייעו ה"יחא] * .וירחא ךשמנ אוהו טוחב
 םיכרעב וניבר סרוג ןכו ראיכוב תלמו .לווש 'עו ,'א
 ורועישו גרוא המעטו יתמשרש ע"למ ינא רזוג ל"נה
 שפנב גרואה ךילשמש הנטק הניפס ןימכ ןאכ
 "53 ה"כו איכוכ תיתימאה anm" ל"י וא תכסמה
 'קליבו איבוכ ס"טב :ט"צ «ues לינה 'כוס

yv"איככ 'עב וניבר ושריפו (טמשנ ע'ר זמר  : 
 ברעה וילע תכסמה שפנב גרואה ךילשמש ילכה
 אוהו איכרכ ל"צ ילואו (s'y se» sop  ךורכ
 שפנו ,2>=- פ"לב ה'כו גרוא לש ץע 5.2% פ"לב
 . ךלי רשא ברעה טוח אוה Cx יא"כ "ילכ) תכסמה
 קרסמב הכיש םדוק יתשה יטוח ןיב הגיראה ךותב
 אתכל תלמו .םש ם"במרהל מ"פב ה"כו ותוא רבחיו
 ,תכסמה וילע ןיגרואש לקמו yy התארוה פ"לב

 — [הגיראה יטוח י"לב אנתמו

N22N2 N23אנכב . NI233ךפיהב ילוא)  
 - JJ». píbs hávana "ירטקב 'למ תויתוא

(Stóssel im Mórser, Mórserkeule 09 »ג"רב  

 ,הנכאו אוב אנאכוב יאמ Cry תבש) ןיי .איצומהד
 ל"א Cop יוריע) רננד 'מגב ןיליפת איצומה 'פבו
 תשש בר "C הציבד ק"פסבו mobs NP אנכב
 now ימגב bwin בלול יפבו .אנכב.לוק עמש
 הלטינ ('[קחצי] (ףסוינ בר ינת € היל הכוס) ותמטפ
 (TB הדנ השקמה '533 m5^ תונב 'פבו ,ותנכוב

C Y^033 תופרט ולא 'פבו ,אלזרפד אנכוב אנא  
 יאתיסאו אנכב Ci 'ילוח) היתועלצ בור ורבתשנ

nbתשתכמ אתיסא ,ילע אנכב  you] vw" 
 תשתכמ ןימכ קוקח הילוחבו ילע ןימכ הפושמ
 gna ןיסנכנ תועלצה ישאר ינשו ןירדצה ינשמ
 ינכובב C ג'צ ק"ב) םילכ ןאשעו םיצע לזוגהד ג"רבו
 ינאכוב םילכ ןאשעו 2533 ה"יחא] * ,ןפיש ונייהד
 ל"הזב ושריפו ינכוב ופרג םיצע ה"ד 'פסותהו
 ליעומ ינכוב ךכב השענש יאה יכ יופיש אקוד
 רתוי הלוע bn mm" 'כו השעמ יוניש בישחד
 תשיתכ y" ושענש םילכ p^ ינכובב וניבר "יג בוט
 ינסכוב ומכ ק"בב ינאכוב ילואו אנכוב תריצפו

fellen = 905% vb wmר"אלב שממ אוהו  
 'גרת ס"לב ןכו אניפוש Dim 'ב ףש ע"ייע ףייש
 M'b הציב «v ma ,(איכ ^o איש הריצפ לש
 ..אנכובו הרוזמו mra ג"רל םימכח ןידומ ג"ע ס'ד

 'ב pi דחוימ הדש "יפו םיתמ וב ןיריטפמש
 םוקמ ישנא nem pre םשל םגהנמו תומוקמ
 תורבקה תיב םשש רחא םוקמב ןירדה ןיאבו הז
 ותוא ןירבוקו ותוא ןיכילומו ןהמ ותוא ןילטונו
 ועגנ םילעב שואי םושמ ('הל ע 'ירמאו םמוקמב
 «nb םשל לפנו רבא ונממ לדלדנ אמש הריזג הב
 ןכש םיתמ וב ןיריטפמש הדש mou הדש ארקנ
 ,םיכוב םלוכ ולא bp ולא ןידעוותמשכ ךרד
 y'2 םיכוב ומשש םוקמ b" םש i ה"יחא] *

wb qi (יב םיטפוש, owה ') םיכובה לא . , לעיו 

 רתויה "יגהו .םיכב אוהה םוקמה םש וארקיו . +

 ע"ייעו ןיכוכ הדש ז"יפ 'ולהא 'תפסותה 'יגכ הבוט
 Den ןילבאמש mb R22 תיִב ארקנ ס"לבו .ךוכ

 -- [אכבה קמע t "ve "onm) מ"ל הל המודו
5 wo dale CRM . der Balsamstaude ühnliche "9 y/bs) D'N23 

(Bachabüumeםיאכב לוממ םהל תאבו  
 היד T3 nav; יויעו .דיי דיי יא היד ;גיכ sm ביש

 ג"בלר ,ק"דר ה"יחא] * .אינליא ומוגרת (ו'ט היי יא
nתות ושריפ חאנג  = Oyעמייברעבליומ א"לב  
 יתעדלו םגא ינליא םה אטאגלּו ,'ינקז 'ע תקתעהלו
 יצעל םימוד םיצע יתמשרש ע"לב ומכ םה

 — [ןומסרפא

OWeimender ws £m 4e yo») pa * 
 אקלפל אתובר תיל w'/5 'ב רתסא 'גרתב

 תראפת ps 'יפ ןיכב דח אמקואלו ןירתנסולק ןירת
 ךלמ לש וחבש םיופסמ ינש םתלודגמ דירוהל
 פסו י"לב םינחדב ינש וא collaudator ר"לב
 ,יכדרמ b 538 הכוב שיא םמוקמב םיקהלו

ynןיקרסלק . 

 ,hustenstillende Pflanze 110 118111 2) םייִכָּב *

 יורי =( "^3. tussilago)  ר"לב) |
^wo5אגילפ ןיתינתמ 2/53 55 א'פ  byבו  

 .חוניג 235 לגוסמ בשע "53 b^ םיכבה ףא ינתד

Weberschiffelien P1 y'b3 (איכב ס"לב, 023 
Fach, Sprung תכסמה שפנ ;גרוא 9A ע"למ 

der Kettenóffnungע"למ  Erweiterung oneוא  

 -Ketten —^ ע"לב אתכל ; Sprung כ ע"למ

baum0 י"לב אנתמ ;  (CWeberfaden,ג"רב  

prmתבש)  C Yראיכוב ןיקרוז תועירי יגרוא ןכש  

 טוחהש הנקה 'יפ .(' ןאיכוב ןיסרוגש שיו העיריב
 העיריה ךותל גרואה וקרוזש וב יולת ברע לש
 גואנש םוקמ ותואו העיריה ללכב גראיהל הבחרל
 אתכל ןיעכ אוהו תכסמה שפנ ארקנ טוחה וב

 ,בינ יכוסל ימ ייכב היכו איככ עיייעו איכוכ ל''צ ילוא (? .אלוע רמאו סייטב עיפדשב לבא bm 270 v3 ו"ו י"יכב ןוכנל ה"כ (
 תאיג ץייירבו ןעכנימ 'ב (v33 וניגפל ה'יכו )? .ראייכוב פא (v3 ראיבוב an^ םש תבשל י'כבו b) דצ cw סיד ןייע)

 ,אמטיפ ys mp mop בלול ילה

«t 
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"b oi" 2222ףדונ ושרשו בשע ןימ י"לב  
 דגנמ בשעהו ברע ןמש םישוע ויה ובו ןומנקכ
 660406 בשע לע ןויכ ב"ר ה"יחא] * (.םיפשכה

baecharisואצומ םוקמ יכ אוה ןוכנ יתלב לבא  
 שרע לש מ'ע Uy אקירעמא neum ץראב קר
 pon עודי היה אלו ז"כ דצ 'ז po א"ח  רעבורגו
 'יגה 'קיע ר'פל לבא ,הנשמה ימכחל איהה ץראה
 וילע "Ti סרפק ע"ל אוחו אירבוכ 'מ י"כ "יגכ
 רגנכ ארקנ 'שי ילבש וניבר לש ושוריפ וער
 ומכ nne 2*5 ע"ל שממ אוהו (ב"ערב ה"כו)
 תפנ 'גרת היגהל ךירצ ןכו Kapperstaude = רבכ
 y ס"ל swim אתירבכ : אתירכב ('ז 02 ילשמ)
 ,א"ח ל"תמעב לבא ב"נש ,ב'ח ר"תמע ל"ירהמ
 רגנכ תחת רגנב וניבו םשב ןייצל העט א"לר
 — .[רייוכרב 'ע דוע "ייעו .י"כו pem" לכב ה"כו

(Hausgerüth ois? y/53) NU35 ANU353 + 

 bis הימרי 'ר ד"ע ג"עד vsus 'ורי
 לאש אתא הנורא וגב אשוכב ןיבהי ןותמח הנלווגל
 ,הליחתבמ וילע ונתה ךכל 'מוא ינא ל"א ימיא 'רל
 ו'צר D" א"בשרה 'בושתו ןיתליכמב ש"ארה ייגו
 ונורתפו n'5 ven ע"לבו spy b הזו אשוכמ
 בלש רחאמו םש "גופה ny הלוע neu תיבה ילכ
 לוח שימשת םג mss שמשל וילע mnn ד'ב
 םש א'בשרה 'שת 'ייעו אוה nbn ma ילככ
 נ"כהיב ילכ לכ םש v3" ליחתהש המ הזו

Ueber 

DIS --<ץובקה y'55 in Fesseln) תורָשוכְּב 
 ע"לב הקוצמ  Giedrüngniss Teונדמ ליב

 םיריפא איצומ Cn ייס (ammi אשת ci שירב
 יעבדו ,יכב .יעב אלד vov) יילהת) תורשוכב
 והמ ח"ספר ר"בב «m ה"יחא] * .תוריי ש רמא

 ןאמו הריש רמוא יעבד ןאמ תורישו יכב תורשוכב
 כ"ג "א גוויז ןינעב שרדה הזו .יכב יעב אלד
 ת"אי תובית םש pmo ל"שרש קר .ב"כ "353
 תורשוכב ת"א םיריסא אצומכ אלא םיריסא איצומ
 תמאבו קחומ המל יתעדי אלו "תורישו יכב אלא

manב 'טוסב ירהש 'יגה םייק '. ^bתורשוכב י"שר  
 אל רשכ שדוחב םירצממ לארשי תא איצוה ל"זו
 .ב"כ mim" ח"בה בתכו ,'כו הניצ אלו המח
 'טוסל ןוילגב ש"ייע 'כו תורשוכב לע א"עב שירד
 קחומ הז םעטמו שורד ךה bn" םש 'טוסב לבא
 'תיה אל "גה תמאבו 'דהנסב םג ל"שר ס"לב
 ידהנס 'מג קבש אל כ'אש (* ה'עב wis ינפל
 איבה אל םגש השק לבא ונדמלי 'רדמ איבהו

 v 2 - .תּורָשוכְּב 2
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 תתכ וד אנכו  "vor m3ס"טב :ז"טד ז"יפ תבש

 יתמשרש פ'למ +'בו 'א "ו 53 ה"כ) ןאכב תלמ
 יולעפו ע"לב ה"כו  "yיטסוי  n'yדניצ  "xד"כש
 דצ ב'ח דניצ| תקתעה לענעיפשו  moומעטש

 .ןאכב ומכ ןאבכ תוכופה תויתואב הלמהו .הכודמ
 [ושוריפב העט א"ע ,ב'ח 2/3 ז"מיר —

 .ןכ Y^» Godann, hierauf ס"למ) 23 *

 1 Erstgeborener, »e 2298 ע"לב 153 =) 3123

Frühreifesמגב ויחא תשא דציכ 'פב )2 ' 

 ב «
Eינא רזוגו ,ש"ייע ירייז 'עב 'יא הנוכנ 'יגו הנוכמב |  

Ja 
«3 4 

 וו

b 

musלודגב  mm wn Cv» m3) pybרוכבה  
 רשא nr5 לודגב הוצמש ןאכמ 0n) 'ירבד)
 ow לע םוקי תדלוי הניאש תינוליאל טרפ דלת

vnsגב "מ 5( שרפמה 'פב 'מורתבו .הלחנל ' 
 תופייסבו תורוכבב הלכלכה ns ןירעשמ ןיקרפ
 תופייסב .תוביבא תורוכבב b "pn^ עצמאבו
 תרכזה ילב 'מורתל ש"רב m ח"יחא] * .תוליפא
 ייעיבש ^«( תוריכבב 'ורי ^3 בוט 3mm וניבר
 ג"ע א"כד א"פר יאמד 'וריבו 'א לפא 'עו ד"מ ו"פ
 ד"ע ו'נד ND ה"ר 'ורי , תופייוסמהו תוריכבה
 ל"צו תורוכבה :ז"מד ג'פר "ילקש 'וריבו תוריכבה
 ,הריכב .הניאת  .ט"יד b Cm Us  ,תוריכבה

y'"y im^ "Wbא'צ םשו ,שקל : To vpn 
nm33תופייסה תורּוּכְבה ב"כפ ר"ב ,תואנ , nnm 

 תוויִרָכְב :םש ץובקהו m2 "pn 'וחנתב N^ הרּוּכָב

 םינאתו םיננע :םשו ,סדופב האור CN תואנ
 ימ המעטו המושרה ע"למ win תוירכב םינומירו
 -- [לשבתהל תורהממה תוריפ ןכו הנושאר אציש

m2 *אתורכוב ס'לב) אָחּורְבְב ח,אָתּורוכְב  
(Erstgeburt, Erstgeburtsrecht)ב"ב  

aepoר"כק  nsbmתאצל הרוכבה התיה היואר  
 | ..הרוכבב ןיבייח האלהו ב'לק .ל"ק 'ילוח י'כו לחרמ
 ,היתוריכבל הינבז י'ז 'וכרב .הרוכבה ןמ ןירוטפ
 3^ 'טוס ,הינימ היתוריכבל sov הילקש םשו

 ,אתוטישפ אתוריכב = <

(die unterste Lehmschiehte) N123אתפטאו  

 היחא] * .אתבכרא 'עב b^ 925 ,אתבכראו
 ה"ד םש 'סות yap i25 ק"משב n'a ^b ע"ייע
 רתויו סורטנוקה 'יפכ b" ךורעבו ומייסו ארכוב

 — qma] 'יפכ b" סורטנוקבו 'מול אחינ

 Kappernstrauch, -beere) 1 אירבכ ל'צ) אירכב

 (בימ ז"פ) ןושאר לודג ללכ 'פב תיעיבשב
 לאעמשי 'לב (*אירכבהו ןיצבלחהו ('ןילבקרעה

 ם"במרהל מ'פבו ןינבקרעה ילבב ס"שב 'נשמבו תוינשמבו ב"ערבו vn זיפ ייעיבש יוריבו לבקרענ ,ץבלח ,אווצא יעב היכו (
^anיי כבו(? .ןינב רקעה  hanייל ןכו(? .אירבוכה  mico pov a3ייל ןכו  npaחי'ר  viaיהנסל  (יקילייגנא י"כ ץבוקב "bzא"עס ). 
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 .םשה ונממו ,שירדו אנשיל לייב הוה .ה"ס 'וחנמב
"y nsל"נה םינויצ דבלמ  muןיא לכל .ד"י  

noףדרג אוהו ןמשו ןיימ ץוח  Dyללב שרוש  
in^ "mo my "mםישש ןיללבנ םישש :ג'ק  

 הקיצי :ו"ל 'יחספ : ח"י .יט Den ,ןיללבנ ps דחאו
 ,נ"שו :ח" 'וחנמ תולילבו mp ץובקהו .הלילבו
 os" .ןיללבנה mw ג'ע i207 Ne ש"שעמ 'ורי
 ?wn ו'פ bow m" ,ללביהל הלוכיש החנמ : ג'ק
 .ע"ייע הלולב .ד"כ 'דהנס ,שאב הללבּומ שא ד"ע

4v לולבל רשפיא : ד"ד ד'פר ק"ב 'ורי, i533 
 ה'ר  stb,'ב לוב ע"ייע תומהבל םיללוב ד"ע ו"נד

 ןלייכה ל"צ ןלייבה ט"פ מ"ב 'תפסות -- לבלב ע"ייעו
 'עו ע"ייע  "y svaיינעת  Yeוללביש ר'ע ו'פד

 'ומבי 'ורי /3 לב ע"ייע ולבי תחת ס"ט םהיתותפש
  n'ebללבב הבירק ר'ע ט"ד  p'b[ללכב ל"צו —

 תצע ןכ תארקנו הצע b^ סט י"לב) יִלּוּב = 58
 Rathsversammlung) 25 "50076 םינקזה

 'עבו יגיטרטסא 'עב "5.  רבכ יגיטרטפסיאו ילוב

 'ה ינאפר פ"סב היהת תאז ר"קיובו ['ד טב] יטוב

 - mwr ךסמ תא "b (סוכד ע"ייעו ט"יפ ונינפל)
 ,אָיסכוד ילג א"ס C תואלוב ילג ('ח ,ביכ ייעשי)
 ןיאצוי סּומיִדַו ילוב אהת אצויש העשב vo ר'בב
 איבה 'ב סמד 'עבו ה"יחא] * .םה תולייח b^ ומע
 תולייח 'יפ תמאבו שוריפ ילב ארמימ ךה וניבר
 ומעמו 45-55 pos ww ve ר"בל כ"מב ה"כו
 דעו םנטקמ 'טולכ םעהו םירשה 'מולכ םיצעוי
 b^ cb . . סומיד N^ ו"טפ ר"משבו םלודנ
 םימעפ 'ג "יא .ט"לדר ב"ה א"פ mv 'וריב ןכו ילוב
 וניבר "15 יגיטרטסאו c ל"צו יגטרסאו ילוכ
 = א'פ יישוריק UU .ג'מק $23 ה"כו ךרעה שירב
 (ה100- ילוברטפ שאר הניתנ ןב המד ב'ער א"סד

Qoo)תחא םעפ הוה  nmmינפל ותרטסמ ומא . 
 D'b3 ג'ער ו"טד N/b 'איפ ym /m ולש ילוב |

 ילוברטפ ל"צו ולש ילובלכ ינפב ... ילוכרטפ שאר
 שאר 'מולכ הצעה בר היה 'יפ ילוב לכ ינפב . +

 53 — תורָשוכְּב

 צ"א p^ 'ייע תרחואמ הפסוה שאר m^ םיטפושה |

 יילקש יורי ss רטפ ע"ייעו .ט"נד האיפ ף"זרהמל
 יילובד אתשינכ ,ר"סד א'פ 'ינעת 'וריו ,ג"ע Y ז'פ

mא"פד ב"פ ק"מ : esןדויה אהי ילובל ךוריכזה  
 ילובמ רטפיהל תושר posp :םשו- .ךלובג לעב |

"vcדהנס ' m'bץוכקהו .ילוכמ ס"טב ב"ער ו"כד  
 ^" 'וריבו- 03 'עבו 'עה שארב 'ייע תואלוכ

 תויילּוב ר'כ רע ד"לד ג'פ 'ועובש 'ורי gos ג"פ |

 בצ

vsיפב ה"כו 'טוסל י"שר לש שרד ןינעבו ל"נה ' 
 חקלנ ומותו ומצעב אוהש ל"י 'ז wp "יליהתל
 שדוח ביבאה שדוחב co ח"כק '5פ הארו ירפסמ
 בישומ רמא ה"כו ןנוצ אלו on אל רשכ אוהש

nma "vmאתליכמבו "תורשו כב םיריסא איצומ  
 שדחב דחי ודמצנ םישורדה ינש ז'ט פ'ס אב
 אלו השק המח אל רשכ אוהש שדח . . ביבא
 תורשוכב ל"ת ןיאש ,'כו בישומ רמוא ה"כו םימשג
 םכל ושכ אוהש שדוח אלא תוושוכב ל"ת המ
 תורשוכב רמוא ןתנ 'ר םימשְנ אלו השק המח אל
 ה"כו םיררושמ 5« םי ק חו ש ולאו םיכוב ולא
 שרד ל"נה 'ילהת-'גרתו ,ה"צשת זמר onn" 'קליב
 ןוהתהבא ידבוע לע :רשכ ןינעמ תורשוכב
 vm לש תיתימא 'יג איה וז יבמופב ןירשכד
 אתּורישכ ס"ל ומכ תורשוכב שרד כ'או יבמפ 'עב
 תורשוכב רמוא ןתנ 'ר םש 'תליכמב שרד כ'ג הזו
 תומשפב לבא כ'ע םהלש תוושכה השעמב
 לבכו רושיק המעט המושרש ע'לב הלמה תארוה

m3הוושק תוושוכ תלמו ע'בארב שרופמ  Dp 
 תוושוכ םעטו םיקיזב םירוסא ימא וליאכ םיריסא
 רעיוביינ !y JM חאנג '] רתפ ןכו כ'ע לבכ

 — [הילש רצ

mischen, mengen ^£) 5/53 bbs (ומכ ס"לב 53 

das Vermischen, Rühren des nb5s הָליּב= 

(Mehlopfersוא רשע השלש ל"צ] ןורחא 'פב  
 jns] 'פ 323 וניבר לש וירפס יפל היה ילוא
 ללובהו קצויה "bb wp") ארפס yt" : ב'יק) 'יחבזב

 וזו הבע התלילב וז 62/2( תוחנמד ג'פבו ,תתופהו
 םותחנה ןמ חקולה 'פב יאמדבו ,הכר התלילב

me)לטונו ללוב תורגורכבו םירמתב (ה'מ  &'D C 
 pian :ג") תוקרילו 'מגב ה"רד ק"פבו .לטונו ררוב

Coשי  רבס ירוזש ןועמש 'ר  ,nb3רכומה 'פבו  
 wb 23( תונליא ינש הנוקה 'מגב הניפסה תא
 יוכט) יירוכיב לכואה ['מגב] ןיקולה ןה ולא 'פבו

rvדיק יומבי יייעו :ג"פ יילוח) םדה יוסיכד נ"רבו € : 

 אריז 'רדכ +.ג'ע ^75
 תבכעמ הליב rw הליבל יוארה לכ [אריז 'ר] 'מאד
 b' דע wm הליבל היוארה החנמ לכ b^ וב
 אלש ג'עא אלא הב תבכעמ הליב ןיא םינורשע
 החנמ 'מולכ הליבל יואר ןיאש לכו ,ושכ ללב
 תככעמ הליב הלעמלו "ינורשע 'פמ רתוי הבורמ
 י"כ ה"מגר b" ןכו ה"יחא] * .הלוספ ךכליה הב
 ליב =לב שרושה :ג'ק תוחנמל י'כבו :ג'פ ןילוחל

oamויס הדנ :גיק יוחנמ .ה"כ : 

 .םש ב'בל ם'בשרו יישרב ה"כו (? !לכוא דוע "יא 523

 ע"ייע איסכור ומכ רסאמה לעב ושרוד ךכלו רשו לשומ

 סישבש הנשמב לבא תוינשמבש ישמבו יאמר יוריב היכו ('
 ;D Te" ומכ ךסמ שרדו יד טב yy ילוב דיחימ ץובקה (?

 ל

 Aon 23^ ייר רישהש 'רמבו ,א"כ D" יחיתפ ר"כיא ;ז"ט ,י"פ ר להקו 02"



 ןיא שרד ט"פ םשו ומלוע תא הלבמ ה"'בקהו
 הליאשה ךרדנו ,ךיֶתולבל ps ('ג י'ב אימש) ְךַתְלַּב
 שרוד sb תינעת ,הב הָלְבּו ביפ ב"כמ ה"פ תובא
 :םכיתותפש ולביש דע +" osi יכאלמ) יד ילב דע
 וללבי p'b ר'ע YT ג'פ ipn" 'וריבו ,יד רמולמ
 Qvo 3 prn gba שרוד ג"לפ ר"קיו 'א לב ע"ייע
 איהד (הנקז הנוז 'יפ moon  ה60מ ינרופ האילפ
 — [ימיב יעו 'ו pe האלפ ע"ייע אירייג אילבמ

 ,Binn, Gedanken- אָלְּב ס"לב ג ע"לב) 53 |

Glerz70 לאינדב  (Orםש לאינד לעו  
 הרקמ קר הז ה"יחא] * ams ףוליחב בל 'יפ לב
 ןויערו בל 'ופו ע"לב הלמה םעטש תמאה לבא
 הקיתעה ןכו בל םיש רמולכ Db שרושמ רזגנו
 sm ;ג"כ ,יז ומש) בל לע םושו בל mw הטישפה

NSהיכ ובימ ייעשי :יכ טיי ;יכ גיי ביש ;'כ ,יד איש ) 

cmsלאינרב קר 52 לע  ^w pwןכו .הָניָעַב  
 ל"ירהמ y"' םימעפל י"כ 'גרתב ילב לעפה יוצמ
 סוריוזית סואיניזיג p cx wa" ר"תמעב

 — [ח"ר ,א"ח

 ; א"צ 'ירדנ ףוסב ,Gehwelle 6 י"לב) יִאְלַּב ,

 אבב יאלבב ביתיא ףאונ קילס ארבג אתא
 י"כ ייג יתגצה בב 'עבו .'כו ןמת ילחת ןתחמ הוה
 תפיכ לע וניבר "פו ילאבב אבחמב ביתיא 3^
 'ומורת b^ הפיה ותעד כ'ג "wb vw רעשה

meוריו ג"ע ה"מד ' vyא"מד ב'פ , DU "NU 
 ילאבב ביתיא nnm 'ירבדה יונישו תוכיראב רופיסה
 ep 'וריבו א תי ליע וג היתבהי קלסיא "גה 'כו
 pb" ךמס הזו היתיליעב היתרמטו קילסיא
 הנמיה החונ 'שולקה יתעד ןיא ז"כב לבא וניבר
 תפיכב םילחשה התחמ ףאונ היהש 'מול קחודש
 ,ש"ייע א'עב רפוסי השעמ 'וריב תמאבו רעשה
 ןתפמ י"לב יאלב תלמש רמול b הז םעטמו
 px ךורעה יסופדבכ יאלבב ל"צו אוה פ'ט יאלכבו

sbnחסונב ונינפל ' ^nאוה ןוכנו בוטו א ב חמ ב  
 היה אל תלד לש ןתפמב בשיש וחאמש

 ,ל"קו .אבחמב

 = תוילוב ץובקהו ,ריע )6 by" תיִלּוב *
(Stüdte 6946, 06ועובשד ג"פ 'ורי ' 

 םלוכו םורדב ויה תויילוב ד"כ ד"עס .ר"לד י"לה
 "ירדנ "וריבו תמא אוהש אוש תעובש לע וברח
 ןלוכו הדוהיב ויה תויילוב עברא .ח"לד yn ג"פ
 א!הו תולב ל"צ תולא 'יגה 'בר 'קיספבו ,'כו וברח
 ריע המעטש יתמשוש י"למ ירבע ץובק ד'פל

neg to 

 לבא תולא ס"טב ב"כפ יתבר 'קיספב םורדב ויה
 b^ ב"א) — [ע'ייע תילּוב דיחימ הרזגה בוט רתוי <
 pen ומיד (e^ הדעה יאירקו הצעה ישנא י"לב |

 prm ה"יחא] * .(דחא ןינעמ םיכרע ינש ולאו םעה
wpפדב ףא םיסיפדמה ודירפה תאז לכב ' "UON 

 סט 056 וא BouXÁ י"לו ,תועט אוהו םיקבדה ןיב
 םג תחפתסנ הלמהו טפוש 'מולכ הצעה שיא

 — [הצע b gbu^ ,ילּוב יכ ירוס ןושלל

 אילב (p'b3 Fetzen, Lumpen יאְלְּב .= למ

 ,ילב ס'לב ןכו Jo לעפמ רזגנו o  ע"לב
 רשבה לכ 'פב Gorseh sein) הלב מ'לבו אלב

mym vesייל הלוע  pp s5 Crpאריז 'ר  
 יִאְלְבְּב ילכא אקד אסא 'רו ימא 'רל והניחכשא
 והיידי יכרכי p" ('(הבר ץמוקהד ג"סבו) תותמח

nenaירבג ירת םידי תליטנ אלב ילכאו ןשי  
 ןירובפד 'ולכ לאומשו ברדב ועטיל ןנברכ יברבר

pnsאלב ליכא ברד  "sל"אק אה הפמב  (E) 
 ינאש המ אלא ידי יתלטנ 'מולכ "ילע-הרצק יתעד
 .לכואב עגיל «oy יניא אנינא יאתעד ness לכוא
 "2 ה"מגר "יפמ הלמב הלמ קתעוה הייחא] *
 ה'נכו, (א"ע ג"כש ףד 'קילייגנא י"כ ץבוקב) ןילוחל
 ,א"נ םש :הלוספ םילכ יאלבב הככס .ז"ט :ו"ט 'כוס
 'וריבו ,'ד עקפו ןימה yy 'כו םינהכ יסנכמ יאלבמ
 ןהכ יסנכמ יאלבמ ג'כ יסנכמ יאלבמ :ה"נד ה"פ 'כוס
 ט"לו הרבכו הפנ ibs" ה"מ ז"כ ^55  ,'כו טוידה
 'גרתבו 'טישפב ה"כו Gn" am ; א"י חיל יימרי) אוה
 :ז"ע nm" תּואָלְב הבקנ 'לב ץובקה םגו .םש
 : ט"ע 'יטיג n'D: ,'גנשמב T'D: : ג'ס 'בותכ 'נשמב
 g UD^ א'יפבו :ל'ד ה"פ 'בותכ 'וריבו הנשמב
 יעב םינויצה y sos" ר"אלב דיחיהו .תוויְלְּ

OR m 

  Iוי 0%

DE 

 ,הלב לעפמ רזגנ םשהו .ןאכל ךייש יכ םג אתלב |
 הברהו בקרנו תחשנ יופו ע"לבו מ"לב ומעטו ילב
 ארפעב ילבד ארפוש אוההל :'ה 'כרב מ"ד ל"זרדב

 איפוחמ ולבד ןנכרד ינאמ un .'ו םש ,אניכב אק |
 תויושעה תונולבס sep ב"ב ,איפוח y^"y והדיד
 ו'בד .רשבה הלבתנ .ז'פ מ"ב ,ולב אלו תולביל
 ןהילע ויהש המ . . םכיתומלש ולב אל mb ז"פס
 . .ולבתנ תוביתה ךותב ןהל היהש המ לבא ולב אל

"eךכיפל יניסב תרשה יכאלמ ןתוא ושיבלהש  
 יפ .ר"להק ,לוזאו והל ולבו .'ט 'רוכב .ולבתנ אל
 ר"תסא nba הניא . + הֶלּוּב אוה ךכיפל ץראהו

w/oןידיתע ןה ןושארה םויב ארבנש המ לכ  
 רחאו ןינב הנוב םדא : ויקוש D ר"שהש ,תוולָּבָהְל
 mun תא הלבמ שפנה ד'פ "wp ,ותוא הלבמ

mei (!בתוכ והזיא ןוילגמ קפס ילבו ייכבו עיפדב  quyזיל יוחנמב םגש ותואיקב תוארהל אוה : ^wתותמה  m qmשי  

 vy 'א לבג יעב ייל ןכו קוחמ



 4? תואלמ

Name des Stammvaters eines der 24) nia 

   (riesterpostenםלועל  npbwםורדב
 הכוס תנשמ ףוסב [המותס הנולחו עובק 'תעבטו]

oy) v)יכוס יורי  numיד"ע  oco nami)ר'פ ), "B 

 ינפמ 'תעמשד אנקסמו הרמשמה ow  הגלב
 התדובע דובעל שדקמב התבשב האב אלו התחשש
 הקולחב 'יפ .הגולחבו התעבטבו הקולחב ןגבר הוסנק
 םש יכוס יוריו אהפפות) אנתו םלועל םורדב קלחתש

6mהתעבט ('םלועל האצוי תיארנ הגלב ךכיפל  
 לזרב bw תעבט רמשמ לכל היהש b" העובק

yupלוכי וניאו רושה שאר םש ןימישמש עקרקב  

 הטמלמ הרצו הלעמלמ הבחר תעבטהש םשמ זוזל
 דיב וזחואל ןיחרטנ ויה אלו רושה שאר דגנכ
 היה אלש nw אלש העובק וז לש תעבטו
 שאר םושל ןילוכי ןניאו ןיטחושה דצמ בחרה
 ןולח ול היה רמשמ לכלו תעבטה ךותב רושה
 הנולח ומתס וזלו וב ןיטחושש ןיניכסה ןהב תתל
 םדיב אלא םיניכסה ומישיש םוקמ היה אלש
 חקלנ וז b^ ה"יחא] * .תוליזו חרוט 'םהל אהיש
 ושע תועבט 'דוהי בר םשב אב 'ר :םש 'ורי 'יפמ
 יתנקת ןכו ןטמלמ תורצו ןלעמלמ תובחר ןהל
 הטמלמ ,הבחר תעבטהש תעטומ* am^ ע"פדב לבא
 mb שרפתיא אל ונלש ס'שבו !הלעמל הוצו
 אל א'עב 'יפש ב'ערו י"שריפ y העובק התעבט
 ,ש"ייע א'עב b^ מ"פב ם"במרה ןכו ןתנ וניברכ
 יתמ דע סוקול פוקול תחתש ןאכ ריעהל יתיארו

o3י"לב אוהש 'תפסותו 'וריו ילבב לש  Aóxog 
 ,'כו יתמ דע ביראי ביראי 'יגה ם"במרה איכה באז
 ע"לב שממ אוהו ביד אי ל"צש ש"מר חיכוה רבכו
 וניבר "57 mb םגו — !באז באז b" יש ל

"vb npoלע 'התוא ודימעה אלש :םש 'כוס  
 ('ז יד תורמ ; יח ,'ג ימוי) ןמת ןנינתד איהכ ןהיניכס
 תא pun vn םשש תופלוחה תיב ארקנ היה אוה
 יכזוה הגלב פ'עשו ,ףלח תיב ym .כ"ע ןיניכסה
 ['מ ,'י 51 ^n ,3^ 'ימחנו ,ד"י ,ד"כ 'א ה"דב רבכ

 רזגנו אודירב ,ארדליב סילב) 335« (דדלב)
 06058400, "עצמאה m^ י"למ

"y Postreiter, Courier, 008, 

 היכו (b" ולוכיו 'פ ר"בב (ד"יק ש"טע ף'ירהמ
 ר"סבו ביעקתת זמר תלהק pow ןורתיו קוספ ר"להק

 ןורתיו 'פ ר"קיובו ,הב לשכנו רדלב דח רבע (חייפס

 רָדְלַּב - תילּוב *

mamמוחנתבש ' mee) sep Tx "p"ם'ד 'ייע 'כו םחל לש | רצ  "evדצ  mb»יפ "שרו ". 
 meis Jb פ'ל אוהש o הז יפלו ,ןיניגל :יגילב | םש p תורייע 'ינה עלב 'פ ר"כיאו :ב'ש

vemילבבו םש יירדנ 'וריו 053 ו"פ 'ועובש  
Ye vpu a5 053אוש תעובש לע תואמגוד  

 .תמא אוהש

 vermisehen )2%  ע"לב ןכו ס"לב) 5258
(verwirren. =ישארב) ללב םש 'גרת  i^ 

 לּולַבּמ :ח"ל 'רוכבב ה"נכו ה"יחא] * ,5355 ןמת ('ט
 ,ד"מ םש ,ןיעה תא לבלבמה רבד . )2 יא" 9(
 הכוס .ב"ב 'כוס .לבלב ע"ייע אתילבלבמ .ןלבלבמ
 ,יִלָּבְלַביִמ «st יילוח ,'ב לבר yvy תלבלובמ
 לבלביל :'ט ק"מ inem תא לבלב mp 'דהנס
 לבלבש דמלמ :ה"ג תבש ,יתנבו ינכב .ךרותפ
 yy" ,'כו לבלב תועצמ יתש . . vas לש ועצמ
 לפלפ לקשמ baby ב"כ ,ה"ל 'ישארבל י"שריפ

snוסו ע"לב ה"כו ללב שרשמ ']-- 

 bulbus ר"לב ןכו 0966 («v5 ֶּבְלְּב ₪
5m = =ע"לבו אסבלוב  (Zwiebel, 

 (גיע בכר ביפ יאמד 7«( ןירסיקב ןירכמנה ןיפובלוב
 ס"טב 'חסונב ונינפלו ה"יחא] * .(ןיספלב ע"ייע
 ןינופאה ןיסכלוכהו םושה ג'עס םש ןכו ,ןוסוכלוכ
 .ןיספלב ע"ייע 'ב /3 "יצקוע ,ןיסבלובה ל'צו ,יכו

^p1 ינוי 'וסו 'פו ע"לב mםילצב ]. 

wahrsch. ausgelassene frische A 5/53) '»253 2 

  s onpOutterןתבשחמ וז יתיארז"ג 'פ מ"פ
 יקבלב ,ןייב םימ ברעמה qus ןתוימרב ןיאמר לש
 ןמשב םיקלב p ^an" הער שי b ר'להקו ,'כו ןמשב
 ימ ןייב םימ ברעמ wr אלו n ב"ב אתפסותו
 דצ 2^ 'שרפ ב'כפ ארקיו ארפסו ןמשב אייקלב
 "ג הז ןמשב איקבלב ברעמה om) 'צוהל) ה"כ
 ט"עת זמר pn" פ"ס 'קלימ עמשמ ןכו .ד"בארה
 שממ wmm יקבלב ל"צ קפס ילבו ןמשב יקנלב
 ירפסב ונינפל לבא n3nj nem המושרש פ"לב
 איקבלג :קבלג 'עב סרג וניברו ןמשב איבולג "יא
 .ש"ייע ינויו vos ןכ ארקנה בשע הלמה היהתו

niedergeschlagen,  bestürzt e y'5» PPP : 

 ט"פ ר'בד etüubt sein) 9 ע'לב ןכו
 b njbsw" ותעד וינפל ותרצ םדא האורש ןויכ

 A .הכדנו ךומנ ע'לב
 ,Stück, Theil על ע'לב = אָּנּולָפו אָגְלַּב *

(Portionיעצו יגלב והורדהא :נ'פ 'מוי  
 ע"לב תוכיתח b" יגולפ 'יגה גלפ 'עבו 'ב י'כבו
 תוכיתח יעצו ינלפ א"ע םיקילא m וניבר b^ ןכו

^ y 4 . C / m 1ילוא (  sonינפל  aemהגליב תב םירמ השעמ  sbינפלו  wel»היה בטיה  nio33 סקל יעמ הארנפ השעמ ךה " 
 Dy י"כ



 ו

 (*תואמזלב יתש םש vm ןיי התוש הלילה ותוא
nnsתחמש  msתב תחמש תחאו שדקמה  yo 

 םידקרמ meos mom לוחמ י"לב b" .ב'א)
 ב"ר Bb mss" איבהל שיו ה'יחא] * (.םיחמשו
 'פ (אינוח) אנוה 'ר b^ םש pon ר'קיו ירהש
 הלילה ותואב העופ n3 הדק ןידוקיר ינימ
 סרגש (W Y' י'כ "יג בוט רתוי ל"נ תאז לכב כ'ע
 םולב 'זיפ 'פדב ה"כו תוימולבו םולב םוקמ לכב
 אוהש 5^« ח"ש דצ .טסקוב 'חה "יג ךה איבה כו
 (רדלב ע"ייע .תופלחתמ ש"ירו ד'מלו) 00606 י"ל
 יתאצמ תחצנ היארו לוק תימהו הלהצ ונורתפו
 הלילה ותואב :םש Dub "b ר'דמבב ישוריפל
 תב היתב אשנו מ'"היב תכאלמ המלש םילשהש
 תלהצו מ"היב תחמש (nbn cw mmo הערפ
 שממ תלהצ תלמש mb עמשנ /« הערפ תב
 תוימולב 'יגה spy כ"או ל"נה סומורב לש ותקתעה
 ,fróhliches Gelage א"לב קיתעהל שיו subs דיחיו

— [gerüusehvolle Belustigung 

in die Lünge, in die Hüóhe e (ע"לב no3 * 
(hiunziehenוהמ ,ז"כד א"פר "יחספ 'ורי  

 ינפמ היל הכירצ המ ? תוקובאה רואל קודבל
 רב לאומש 'ר אְהד וריבפהל ל"נו חילבמ ןרואש

oamקחצי  ^nםש 'מגה תישוק  "sb mbרנה  
 המ השקה הז לעו אוהש לכ קדוב רנהש ינפמ
 אקוד רנה רוא ןנירמא ימ 'יפ הקובאה רואב קודבל
 אכירצ המ ךירפו הקובאה רואל ש"כ אמלד וא
 ינפמ m^ אנהמ הקובאה רואש 'טישפ 'מולכ היל
 הארמ וניאו הו בגל ךשו מ 'מולכ חילבמ ןרואש
 םשמ 'רזגנו ע"ל הלמהו ןיקדסו ןירוחבש המ בוטב
 m. "יחפפ ילבבב ןכו תוהבגו הכירא b^ חלב
 רנה רוא י"שריפו ארוהנ ךשמ יאה CON אניבר
 לכבו י"כב (n'5 גלוד וניאו ומוקמב ךיראמו ךשמנ
 תוציפקב ^G דצ םש D'7 'ייע םינשיה 'יסופדה
 תלמש עמשמ פ"כע ̂ py קלוח ילבבה כ'או ,'כו
 ןינעה ךפיהב קר ארוהנ ךשמ ומכ התארוה חילבמ
 לש חנש 'ורי יפלו תורנ לש חבש אוה ילבב יפלש
 .ותקידב ןינעב 'קובאל יאנג לבא ותקילד ןינעב הקובא

, / 

 bus .אוה ןמיה ידיד ןוטיטימוק ןידליבל שיר ןוטיטימוק לכב ידבע תוכ תיל "יא 'ב ר'יתב ונונפלו ו"ו י"כב קר הייכ (

== 

 : < רשמה
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 אתוכלט ןמ ןירדלב n" הלע .רבע (Gc ץרא
 רדלב דח אתא )075 ט"עפ [ר"בבו]  .הב לשכנ
 השמ ידבע ןכ אל .הבסנו mem האמחו
 השמ ידבע «m תיל [rn] (ז יב" 'דמב) —

 ןינע אוה ןמיה ידיד ןוטטיטק 553 5
 ירשא פ'סב ךיחא ךומי יכבנו ןידלבל רחא
 Tn רבע ןימוי רתב O6 ר'קי) לד bg ליכשמ
 ןידהב ןידבע ןוניא אהו האמחו אתוכלמד ןירדלב
 דח א"פ ('[ךלמה רצחמ בושח רש 'יפ] C אסכטמ
 תולמנו ריצו ץר ר"לב 83 b^ ב"א) .ינברבר ןמ
 pun ה"יחא] * (תופלחתמ ש"ירו ד"מל  תוירכנ
 לש חילשו vx ם'לב- הלמה םעמ ןכו ב"ר םע
 ב"כפ ר"קיו e" ר"במ :חכומ ןכו םיבתכו תורגא
 תומוקמ לכבש תקוח שיר nm ןורתיו 'פ ר"להקו
 וא) ןועט :רובידה םע 'רבוחמ הלמה האב הלא
 ר"תסאמ :«n רתויו ןישיב ןי ב תכ  (ודיב ואצמ
 . . ןירדלובהו םיבתכה ואציש ןויכ :היתשהו 'פ
 םירפס בתכו םיבתכה תא ריזחהו ןיראדלוב חלשו
 קפנ הלילו nva yy ח"סד vb 'וריב ה"נכו ,םירחא
 דואמ בוט b^ מ"פו רוצל יתאו םילשורי ןמ .הרדלב
 ר"להקבו ,'כו תוחילשהו םיבתכה איבמה אוה הרדלב |
 אוהו 'כו םירדלוב לש ותשאל ורמא np לכב 'פ =

 npn 'פ שיר 'וחנתב ה"כו רדליב דיחי תחת ץובק
 יפשיא 'לב mor .לשכו םירדלב רבע mys .דצ

"y bulderoןידת הזמו ,ל"יד ד"רל כ"כו דוד ריע  
 — [אוה *y'e לש ס"ט ,ופוסב 'דב ,דדלב 'יגש

 הרשיה 'יג ה'כו ןיסדנרפ תחת ס"מ ןיסרדלב +
 ד"פ 'וריעמ ןויצ .ש"ייע ןיסדנרפ 'עב
 .י"העב ש"מו א"מ

 (CN. pr. eig. Rathsherr, [jouAsuc c יִטוולּב *

 DU ^p pm ר"א יטוולב א"י 'יכרע :
 .טוילב ע"ייע הצעה שיא י"לב וטעטו שיא

 האר דועו Tanz Ball (xXXsuóc י"לב) םֶזְלַּב

 לא 'פ ינימשה םויב יהיו ר"קיוב )53
 ןויכ (כיש זמר א"ל 'מרי יקליו א" ישרפ) ;" ארת

mawהערפ תב תא אשנו שדקמה תיב המלש  

 wn רחא אנשיל אוהו ישיל Dn pe שיר) jon ןמיה ידיד ןוטיטימוק לכב ידבע תוכ תיל : הזכ ונובר ab" ןקתל

quyרחא  (qo yaריילב ומכ אוהו ןירלבל ל"צ ןידליבל תחת ר"יתב ןיב יעב ןיב דוע ליו ןוטיטימוק ןירליבל  librarius 
 ;יט ידייכ יא ריית ; ו"כ ,איי ידמב יב רייית yn ,לארשיד הבר ארפס :ג"י יטוסב השמ ארקנ ןכו רלבל yy רפומ ייפ

 הל המורש ןירלבל רייית ונייצל העט רדלב הלמה תרזג ןוכנ לע וניבר pin אל רשאמו יב sw שיהשל ass ,גיל 'ירבדל =
 ןידלכל תועטל אילפה ןורגול לש ילגילאפ 'פדבו ר"יהב יירפסב תועט qn הלפנ ןכו איה תעטומ ייגו ןאכל ונינע pw תמָאבו
 חינ ייעשי po» s תוכלמ מ ר ב ג 3n אתא אפכטמ הדהב ןיקסעו ןיבתי nm דכ in^ ונינפל (* .ןירלבל לייצו
 ,חייעפ רייב 373 יויע לשומו רש וא י"פ ריבל כימ מ"עב תודע יפל לי"צכ )3 .אתוכלמ ןמ בס רבג רח אתא בינש ז"מרר

7p"ר"להקו ח''פ רימב ב"כפ  cobלכב  nyק"העב היכו  pe^היכו רש ךורעה 'ופ דדלב :ךירעמב ה"כו לשומו רש  »- 

 תואימזלב ייגה יב Ya י"כבו ריפדו ב"ה י"כב mi )5 .א''פ קר (w^ ןושאר ייפ פ"טב רסח y'bum ,פימופ יד דיר לש דיצב
 .ליסאבו 'שמא יפד יעב ה'יכו תואמזולב an^ ר"קיוב לבא תוימזלב םש 'ימרי יקליבו
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 | טולב הרפח תחתופה היה ולאו . . בהז לש ויה -
 המלש הכאלמה התיה אל דחא  ^eץוכקהו טולב <

 וב ביצהל בקנה אוה nmem תלדה vx ןיטולב
 ,א"יפ ^55 ישמבו ,ךליאו ךליא בבסל תותלדה יריצ |

 ארקנו 'ה רצו אתפ ע"ייע ריצה תחתש התופהו '5
 אוהש האר רתויו תלדב ץוחל טלובש הממ טולב

ynםגו ןולא י"לב ומעטש 'א טולב  vxתלדה  
 לכא .טולב שבתשנו ינולב ותביתכ 'קיעש ילואו
 ב"עס א"יד von ח"פ now 'וריב שבתשמ רתוי
 < ףח ארוק םתה 'מולכ טו ל כ ףח דבע אוה ןמת
 ףח 'עמ חכומ ןכו טולב ל"צ ס"בו טולכ חתפמבש
 , , 6א'פ תבש) תוחתופ יפח 1325 םש "פש 'א
 wmm ש"ייע 'כו ןיט לו ב ןיפח וב שי חתפמה
 ןימולכ 'ציניוו 'פדבו ל"נה m" לע wm ןויכ

 .לע לעד ןויכ אתשבישו

(hervorstechen, hervor- herausstehen D'53) vos 

map ט'פ) v» (יכ. "p נשמב' v3 —— 
 'בוריעד ג'רב טלובה יחל .תוטלוב היניעו תוקירומ

n^) (ה'.), ןיריכמ ןניא םאד ג'פב טלוב המתוח 
  6 v2איבמהב ןיבתוכ לכבד 'טגב בהז ירנידכ טלוב

 לטנשמ 'מגב ול ואיצוה יפב ,6.יכ "יטיג) ינש טג
 ןוראה (« vaoיילקש יורי  vesתיצ יוחנמ ,גיע ט"מד

 ביער  "yrדציכ אה (קחר ליייעו

 ידד ינש ןימכ [תכורפב] ןיאצויו ןיטלובו ןיקחוד
 יל ידוד רומה רורצ 0" 'א שיהש 'אנש השאה

 ירש ןיב  pbדציכ 6גיע 2« ג"הכ ול אבד ג'סב
 'ר השענ « ew pn,תפרטצמ 'מא ל"ר תטלוב

 ןיטלוב 'מלידו (.ט'צ בי תוריפ 'כומה 'פבו
 ןילוגנרתכ  m3 ^b C nn'מולכ ןיט בונ ןיטלוב

 'ילוגנרתה יפגב ןוגכ ןיאצויו ןיצצש ןיחמצכ ןיחמוצ
 ןיטשופשכ  qmsןיארנו ןהיפנכ תוצק תורבחתמ

 'טהב 'פבו טלוב המתוח ומכ תוטלוב הקיפכ

 וא"פ ימוי יפסות

 vy "hm הילגר וכתחנש 'טהב 'מגב השקמה
 ןילוחב ה'כו ה"יחא] * .ןידיגה תמוצ ווה יטילב
 :עלב לש ךפה ןכו ש"ייע אעילב וכפהו ןטילב :ה"מ
 p"3: םשו ךליאו ב'ע vp "ילוח y" טלפ
 b'y "טינ "" תמאכו טלפ ומכ םלב כ'או

"sןיעכו .טלובב תחת טלופב  n'i "bםעמש  
 ^Q ,יל ייעש) העבנ שנוד b" טכנ ומכ טלב
 yi .העב שוש םגש .םש י"שריפ y הטילב
 מלב p'53 ונינע ןכו ףונה ןמ אצויש רבד ונינע

EST 

— t3 1 וצ 

( Eiche, 2 6061 2% ע"לבו ס'לב) טּולַּב i 
 'גרת ?ye" מיר,  ^O ןולאו הזרת חקיו
nmn ronאיב יקזחי) ןשבמ םינולא .טולבו  ^( 

 ,ע"ייע quatn ה"יחא] * .[ןנתממ ןימולב 'גרת]

 ab ; 'א ,יח sm ימדקה לע) והיתתמ ןב לצא ארקנה
 יחלמה לעו ; יא ייז ,יכ ;יו ,יד חיי ;יא ,יב Y" + יא ,יי

 י"רח) איינתב וא 0-00 Cn sa ,'ג ;'ג 0m יב

 pma 3 15 םש) םיינתוב 05 35 ירבדל יב

 ; גיל יא'יכ ידמבל יקנוא) ןנתמ וא Gs no יולהת יגרת)

nno imnיא  onmביי . "onn ireס"לב ה"ָכְו )37^ יב'כ  

 לבא .'א דצ ב'ח ירוסה םירפא y" <..38תכב
 'ב ,א"י "ירכז ;ג"י '3 "יעשיל 'גרת ןשב ינולא
 קיתעהו (ןרט ע"ייע) אתנידמ ינרוט :הליאשה ךרדב
 םיקזח ונורתפו (ע"ייע, לשַאו ןליא ומכ ןולא
 .אוהש ל"גו ומלוהל השק אתנידמ לבא םילודנו
 תחת — [ןשב לש 'גות ןנ תמ תחת שנושמ
 [mmn] €3 ריית) am (Cn' יהיל ישארב) ןולאה

 ("poa n ןיריכמ ןניא םאוד ג"רב .ןיטולב
 תוחנמה לכד ג"סב ('יטולב םינולא Omer זמר ייעשי
 שדקמב היה ילכ םירמוא ה"ב (.ג'ס יוחנמ) תואב
 (חופת 'עו ע"ייע) סובלכ ןימכ המודו המש תשחרמו
 יחופת ןימכ המוד וכותל חנומ קצכשכו קומע
 םינולאה יריפ b^ ,םינויה יטולב ןימכו םייתרבה
 ה"חא]* ,(יבוע 53 ams ןירוק ןכו
 יתלב לבא bw ה'רל י"שר my 699% י"לב ל"ר

pn»וחנמל ' cowןוכנב טולב זעול ה"רל ייפבכש  
 'ב 8^ 'ירכזו ,'ו ,ז"כ 'קזחילו quercus = הווקריצ
 Eichen—chónes ש"נשיקו chéneau = א"נשייק זעול
 לבא gland א"דנאילג ןירוקש ירפ וב ןילדנש
 !א"ינטשק ןירוקש ינולאב םילידגה e^ 'חנמל
 םילודג םינולא ירפ לע י"שר תנוכש ץרתל ליו
 ,loy. AU ע'לב וארקנ ןכו ןלעכייאסגינעק וארקנש
 ר"לב ה"כו אינטשקה יופ אכלמ טולב ם"לבו

balanusתחת ס"ט 'וחנמב א"ינטשק תלמש 5^ וא  
 — [ליעל ומכ ש"נשיק

Zapfen an der Thür- 296% י"לב) טּולַּב 2 

(pfosteיקליב אבוה ו"פ 'בר 'תקיספ  
 רשא תוחתופהו הלעמל ביתכ המ ו"פק זמר'ר א"מ
 'נ ,'ז ,א"מ N^ קוספבש עדו) ביבס תיבה תותלדל

mnemח תפו ב'כ ,'ד ,'ב ה"דבו תיבה תותלדל  
 תוחתופבש ןיטולכה . . (תוימינפה ויתותלד תיבה

— 

py m )'ם'ישה 'חסונכ אלו  nosםטב יעב היכו ךפיהב לי'צו יטולב םינומלא ימטוב םינולא :יפ ביבו םש יקליו יםש  
vyייא וניבר חסונכו  iד"ע א"לר ז"פס יבותכ יוריב  vx»)ישארב) ןולַא יטישפה הקיתעה ןכו םיטולב םינולא ו"טפ  

 "^13 היכ )* .אטולב (יל "e ma ia דיי im^ oam iw om in "יא ארימג דע יוחנמ pu ןמ עדו ידילו ו"ו י"כב

 רייע גייר בייפ תבש יורי ,טלוב בתכה xy ריימד ז"פס ימוי 'ורי mu» (* aem תועטו טוילב 'עב ש"מא 73 ץוח ץ"פדב

"nבתכה םוקמב טלובב :רימר בייפ ייטיג יורי . 



opos — 
 םיסותפיא םיב המ האר :יתסוסל 'פ ר"שהשב
 mos 'מולכ 98006066 י"לב p^ םיב םהל תישענ
 שרופמש ומכ אלו םיב םהל הארתנ ותדובעו םיהלא

 .מ"קלת may .ש"ייע סיסיתפא 'עב ליעל

 .ןיסכרב ע'ייע ילופ תחת ס'ט יִלָּב *

"vosי"למ אטולב .אטולוב ס"לב םיִטּויְלוּב —  
(athsherr, 0%מכב 'מויד  ק"פב ' 

 (' התיה יטוילב תכשל co ןירדהופ תכשלד
 ארייו 070 ז"עפ ר"כבו ,אוה י"לו הצעה ימכח 'יפ

C פוטוילוב הינידבענ ריתע ןלפ :ול רציו דואמ spy 
 'כיא 'ליגמבו  zyסוטילוב םוקמ ורמא) (עלב 'פ)

 ןושל 'כו אדבעתמ יעב תאד םילשורי ינב לש
 אוה שבושמ  Dnןיטוילבה ד ךרא 'עב ומכ

 הוה דכו הנידמה עצמאב ןיבשוי ויה םילשוריבש
  pbאדבעיאל תיעב ל"א האלצל ןוהנמ דח

 ל"א ןיטוילוב  xoל"א סוטנוכרא אדבעיאל תיעב
 אל  iss(ד יי  תולבא ןויצ יכרד [יכיא

 םיטוילוב ילבמ ןינגרוב ילבמ  Cםויב יהיו ר'קיובו
 ינימשה  (eb)שרחה . . שוושחא ימיב יהיו

 והמסגר  ףלא ( cU.סיטוילובה ולא 05 ה"כ
 + ה"יחא]  v3ןיטוולובה ולא 'יגה .מ'ד ו"פ "ירדנ

  vaשירבו ןיטובלבה ולא .ט"יד א"פ 'דהנס
 םשו 'פ 'בר תורב ה"כו  ןיטוילבה ולא ר'תסא

 :ויה 'פ ר"כיא ץובקב ה'נכו .שיאה  mmnםלשוריב
 הבוט 'פ ר"להקבו 'כו תיציצ ןב ןיטוילוב העברא
 "יטינבו) תיצצ ןב 'שוריב ויה ןיטוילב 'ג 'יגח המכח

 ב"מפר  ר'בבו ,יריתע אתלת ,ו"נ  ^imילודגו
iy ח"לד א"פ 'מוי Uy ץוכקה Dir תונידמ), 

 תכשיל  opemז"עד .ב'פ  'גיגח 'ורי  Ty'וריו
  i'07 YD "eub,איִיַטְּבְלּובל ןוטסירא דיבע ג"ע

 [ vuרישהשב ריחיהו .ןוטיִבְלב רשע םינש ג"פר
 ר'להקבו ךלמ לש ותיבב לודג היהש פטוילב

 תפסוהב םגו ,סוטבוולבו סטוולב 'יגה  'bירפסב
 האזינו  רגנכ . . סוטסויילב דגנכ ט"ש "סר

 .סוטסוילב ב"מקתת זמר וניזאה 'קליבו סוטסוייאלב .
 —  my "ys bbלבו 'ד $3 'ע 3] —

1 Midr. gedeutet ohne Joch, d. h.) לַעְיְלְּב 

zügellos, 268002108, 2 Unnütziger, Nichts- 

Guutzigerךברקמ לעילב ינב םישנא ואצי קלח 'פב  
 לוע וקרפש םינב (םש) 'מגב p (osos^ : א"יק ידחנפ)

 םיבשוי םילשורי יטוולוב ויהש .

- wo 
: "uw 

y!ןמ אצויה רבד  o"m yuwnןיאו ..חמוצ  
 — [ךיראהל

 ,Füulniss אָתיִטְלַּב פ"לב) אתיטלוב ,אתיטלב * |
CWurmfrass(חיי ,אימ בויא) ןובקר ץעל  

Je XR 

 'גרתב ה"כו 'טישפב n'3 אתיטלוב אסיקל 'גרת
v3יד בי ילשמל , s» qpטישפבו ' DUםשו  

 תלממ שבושמ אוהש הארנו אתיטלמ ג"ונב לבא
 אתיטלמ 'עב ב"רל םג nma תעטומ ^« אתיטלוב
 "יא וז תועטו ע"ייע אתיטלוכ סורגל העוט ןכו
 .אָתיִטְלַב ל"צו אתיטלכ ןאטלאוו 'צוה 'טישפב כ'ג

(Schütze, Sehleuderer, uino soos * 

 הדמ איה וז יא :וזחא 'פ ר"שהש
 o" ve ייעשי) זוזעו bn סוסו בכר איצומה השק

mosםידיתע האיטראידו הללכמ ןיניניק  jp 
 םהירחא םהיטש הז דרוטייו ותחיד אד ארווטלב
 רבכו רחש ול ןיא םינוקית ילב הזה רמאמה .םיב
 םגו b^ אצמ אלש שוב אלו הדוה כ'"מ לעב ברה

 לבהו ספא ע"לב יקב 'א שיא יפמ עמשש המ =
 ע"מב תלכשומ תעד mmn דחא בר ^5 רנו אוה
 ל"ירהמ ומע םיכסהו ג'ע דצ 'ג ךרכ ף'זרהמ לש
 xuvivtov mr אוה י"ל רמאמה לכש ל"תמעב

uiv 40000 3cסי[ 5000 לסט  
mmi "e 00 0ל"ר  emosאילפה  

 תאז לכב םברא ומישה םג םאו דיצה תא תועטהל
 אש יל אריהנ אלו יודכלנ םיאתפה םיפדורה
 קוספה ריבסה אל םגו רדה אלו ראות אל רמאמל

ornהללכמ ןיגיניק ל"צש אוה ל"נ רשאו 'יעשימ  
 י"לב p^ (םיסופד תצק 'חסונב ה"כו) סיטראידו
 לודג Tx 'מולכ xováywv ןעסי[430ש 90% הזכ

 םינכומ ויה 'יפ ארווטלב ןמ םידיתע ;הפידר תמיקו
 ל"צ הז דרוטייו ותחיד אד ,תשק יבורו םידיצה ןמ
 הזו הז תא החוד הז 'מולכ הז ודרוטו ותחיד אד
 .םיב םהירחא םהיסופו ל"צ םהיטוש ;הז תא דרוט
 ליח סופו בכר איצומה קוספ לש ןוכנ "פ הזו

nתדימ 'ולכ השק הדמ והזו ובכשי ודחי  pon 
 םהירטוש םהיטוש תחת ^b וא ,םירצמל השק
 ג'כפס ר"משב ה"כו םיב  םהיוחא םהירש וא
 לש ומור םיב המ האר םיב המר חלשיו 'מוחנתו
 רש ה"בקה לטנש דמלמ . . םיב האור ינא םלוע
 ^& הז "nnm p ךותל וכילשהו הלחת םהלש

 : יז םש סייד vy" יטולב םינשי יפדב י"שרבו ילו B/w י"כבו יטוולב ג'ונבו 'ב ימ י"כב ה"כו יטוליב am" רייפדב ('

 . אייער טייסד Tb npn יוריב םייוניש תצקבו ודצ יפ רייכיאב היכו (5 .םטוילב ג"ונב (?

 סוטנוכרא הדבעתמ יעב תאד ךלע ןניעמשד pii היל ןירמא qma ישוריל קילפ שנ רב «n "bn mas n" ינידרמה עצמאב
 ייא Xy חימד mes יוירוה יוריו גי'עס גייד ב"יפ תבש יוריב )^ .שיייע ךרא יעב וניבר 'יגל בורק והזו ,יכו סוטובלובו
 םג ילואו םיזחופו םילדו םיגודא ונייה רפכ יבשויו םיצעוי ורועישו רפכ יבשוי ימולכ pagani ר"לב אוהו אינגפו איטוולוב

 .ןיטוילב am^ ןגרב יעב םג לבא ,ל'יצכ ינגרוב תחת ןאכ
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 סּומילּוב — לַעְלְּב חצ
 ^53 n3 («angeschwollen sein ₪ y) 9 * | שגדה ה"יחא] * ,וליעוי לב א"פ ,ןראוצמ םימש
 p^ תומְלּובְמ וילגרו םולב vb :'מ ןושאר «b^ ןווחאה תרזג לע דע ^ תואב
 'פסותה ואיבהו 'ב ןפואב י"שריפ ןכו mei ע'לב | 9099916 00042 סליקאו  םינקז y  וקיתעה

y)ז'כ ,ז"ט ילשמ ; 'ה ז'כ ;'ה .ב'כ ב"ש ; DDה"ד םש |  vbיתיכז אלו וילע םיקלוחו י"שר םשב . 
 ארקנ ןכו ,דואמ רע ןוכנ 'ב p^ יכ המל pan | )^ 5 א"ש + ב"כ n^ "obw סליקאו איי /
 Jun תעובעבו תחיפנ אמלב ס"לב — ]29 ג'סר קיתעה ןכו mee» mp ילב 8

pb vbe ר"עפלו. yh (וניבר תערל nba 8 | םישדקה שדק תיב תילעב ןיחותפ ויה poo 
(vor Brunst ungestüm, hefüg sein (Gv דיפ לכיה bw וחתפ 'פב תודמב i 

 :דיכ) 45 'תקיספב (;ןילולו בותכ ןדיד תואחסונב ב"א) (תובורא 'יפ  "y,בילש רצ אצת יכ ימוחנת
 * טיישת םילהת יקליו תילקתת ז"מוס אצת יכ יקל | וטעמ אל הזה ךועהש קפס ילצא ןיאו הייחא]

 שימ ^( | לכ ןוכנל רדסנ יב לול 'עב ירהש אצי וניבר לש  Unsויהת לא (ויתוהגהב םש אתקיספב בישה
 דופכ םופכ | אוהו .ו"כ ייחספמ ןויצה וניבר איבה םש קר ךרעה  psםולבל וידע ןסרו גתמב ןיבה

 סופה (ט :ב'ל  םילהת) | ומכ וניבר םייס םשו ל"נה תודמ תנשמ שממ  mnוגתממ תא
 וכשכשמ) םלוב אוהו | טוידה רפוס והזיא ןעשנ הז לעו ולעי םילולבו  Cאוהו ('[ושכשכמ]

y3 m» ה"יחא] * .טעבמ ^b כו םלוב | ץפקו פונא 'עב וב רבודמש רפוסה', quss ילואו 
 תנשמ איבהל שארב  mbוראוצ םקועו שוריפב "יא אצת יכ 'וחנתבו יד שכ | לול 'עב רדענש המ

 לכ ביצהל שיו דחוימ 'עב ןאכ ונייצלו 'ב  | ynשגר ונורתפו 'מושרה ע'למ אוהש ל"נו טעבמו
 לול ןינעבו רגוסב  mns--[י"העב םשל יעיגהב יתעד |  pemיקיספב תמאבו לגשמה תואת בורמ הקזחב

 בהוא סופב ורמאנש םירבד השש ןיב הנמנ םש
  morה"כו ' 'D'ח ,'ה 'ימריב  D'DID'גו םינזוימ

  "yכ"או .ע"ייע ןיסירינא ןוסוס 'גרתו םש קידר
DM םישכשכמ DN םיגתממ DN רמאמה רועיש 

 םיטשקמ  DNםיליכאמ  bwםיסוסה םיכילומ
 לכב המחלמל  np.[םה ףואינו תונז יבהוא

stopfen, verstopfen e y'b3 (ןכו ס"לב n53 1 

  '53  (verschliessenמומין  'מגב ולא
 nb3 ('םולב ומטוח . . םורח Co יוכב) םורחה
 ףועה הכלה ףוסב ושבה לכ 'פב אצמוא היל
 ןיחתופ 'מוא א'ר ג'סב "רדנבו Grp "לוח הלוע
 | םדח יופיכד ג"סב ,אוה םולב האנ ומטוח 6ו'ס)
 jo רוש 60% ןמ בכרוה וניבר תעדל) םּומְלּוּב | לע ץרא G^pnn (nbi זמר בויא יקלי = .טיפ יילוח)
 ,סומילוב ס"למ ר"עפלו qr גש םלועה ןיא (* אעליא בר רמא ' יו'כ 290 המילב
 'םב Heisshunger, bulimia) ר"לב 0 vb4 | תעשב ומצע םלובש ימ mon אלא םייקתמ

^b niusומטוח יבקנ ןימותס םולב ומטוח . | p»ירופכה ' wc»)גיפ . "p Cnr?סומלוב וזחאש . 
 טוהלש ימ לכ ויניע תא טול אשיו א'מפ (vos | "לוחלו םשו םש 'דנו 'וכבל י"שריפ ןכו ה"יחא] *

UDןכו ס"לב ומעט אוה ןכו רוגס ייפ :ז'ק  ^b[תוירע לש] סומלוב רחא | *) moותוא ןיליכאמש  
 ילוחה הז 'מולכ רוש לש ונורג bs "b .ורשכמ | לשמ ריכזחו 6b) ,ב"ל bpm םלב הנוי 'ר
 ;qm 00035 ירמב יייע רושה ךוחלכ הברה לכוא | םולכ רצוא ושריפ ןכו רבדלמ ךיפ םולב םינומדקה
 אמילוב ול pop הברה לכואש ימל אוה זעל ןושל | תופסות "יע) ,פולב 'יגה הארנ רתוי ןאכ לבא
 ינפמ שפנ תגופ 'ורו י"לב 'יפ 3/8( .[ט'יאלב [bulimo | הזבו CN 'עו 'ב 053 'עו אמלב ה'ד ib 'וכב
 םיקורי vob םירק םדא לש וילגרו וידיש דע בער | םילביש רבלבו א'עס ח'עד ב"פ 'גינח v" ןינעה
 המשנ וב הרתונ אל טעמכ דע םישלחנ וישוחו | לבא הסיעה לוכאלמ רוגס ve היהי ^8 ותסיעל
 .(םירחא םירבד לש prm קשוחל וז הלמ הקתענו | 7253 v" םשב ופרג אלא ה'ד :ז"י 'גיגח 'פסותה

 5/3 וניכר .ןויכ וז לעו 255333 םינכ ה"יחא] * | הריגס b^ 0/53 ןכו אמלב opm .ותסיע הלכיש
 ומשב 'זנול יד ם'רהמ b" ןושאר !«b^ א" 'יפב | pw 'ייעו תיבה לעבד אמלב רקיע לכ :ג"ק מ"ב
 לש טשו 'מופ יד ר'ר b" ןכו ורוקמ ריכזה אלו | ןינעבו .ימלכ סרג םלכ 'עב וניבר לבא 'פסותה
 ע"לב כ'ג ארקנ קזח בערו m ןוכנ יתלבו רוש | ע"לב ותארוהש םלב לע זומרל שי ומצע םלוב
 bn" 'ייעו) רוש לש sys ימולכ |[JA < | ןוחנשיל s ,ב"ל "יעשי 'גרתב ה"כו םָלֶא השענ

 הכומ 'פ ר"להקב ה"נכו b yn ws) דצ ys | — [םילב הוהד

 יעב wine ומכ ליצו םיטו לינה יילהת יקליב היכו (* .רזעלא ר"א ייגה יקליב (* .וניבר ייגכ 59 םלוב ס"טב ג'ונב )!

 ,א"גפ ר"בב היכו (* .סכסכמ ל"נה 'ילהתל י"שרו (* .'ר שכ
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 הלכאל ימד vais לבא mm שאר ומכ 'לעמלמ דח
 רזוג מ"פב ם"במרה תמאבו ןוליכ 'ינ תמכסמ הזלו
 ע'בשפהב רואיב amma "p .אלכא qm  ןוליכ

 — [ןלב יע

i231/53 ןוליו =)  (Vorhang, velumכ'פב םילכב  

OU)ןליב ואשעו סרדמ אמט אוהש ןידס  
 pon 'עב om ןליו הברה שיו סרדמה ןמ רוהט

^mז"עלבו 355  [it. velo] ib(ר"לב ומש ןכ ב"א) , 
 דצ ט"דסל ג'הרפב ה'כו ןוליו ג'ונב ה"יחא] *
 ..ה"כ 'שארבל 'א י"רתב my "sw ת"יבב "גהו ,ו"ט

 ל"ירהמ .y" י"כ ^3 יפל ז"ל mb בויא 'גרתבו ה"כ
 6 45+ תיעצמא י"לב («mo .ג"צ "ow ר"תמע

'"yסויסרוימ  "xל"נה ג'הרו .א'פ  ^bתייטב  
muneע'ל אוהו  ^e $Ueןהב תוסכל ךסמ  

 — [םידנבה

 ,hervorragend טלובש המ B^ 223% "לבו ;«2
erhabenרוצקו אמילב ומכ אנוילב היהת וא  

 Bild in erhobener Metallarbeit) 5/0300 י"למ
 דע אגוש וקילדא mum דנזיקין  «CU ןיטינב
 יאמורד יבושח ,('א ק גפ ש וג ד אינוליב יזחתימד

mתינ ייטיג ןישמשמו אקנפשוגד אינוליב יתיימ ,) 
woה"יחא]* .תעבט לש םתוח 'יפ (אנוי ליב  

 אמילב תחת הלמה הבתכנ שובישב יתעדלו
 הרוצ י"לב הנורתפו אמילבמא היהת המת הביתכו
 "b וא ש"יע ה רו צ םימעפ י"שריפ ןכו תטלוב
 ד"רו הלעמל טלובש המ לכ ןיילאב פ"ל אוהש
 ע"מב ף"ירהמ P bulla"' אוהש רעיש אראל יד

 -- [אוה קוחרו ג"סר ,ז"יח ף"זרהמ

Behennuss, $20.xvoc (י"למ ב"ר תעדל 53 ^e 

  yyטולב  s"למ וא ד"עפלו
LEieheltrank. o viovוא  BjaXav&ow bsר"לב  

balneumע"לב 353 ס"לב  (Gad Obוכרבד 'ורי ' 
 רמח יתשד ןידהכ :ט'ע י'ד (YB ןיכובמ דציכ 53
 = זרא yy ירפ לש יללכ םש י"לב p^ ינלב רתב
 תייתשו ןכ וארקנ םינומרעה םגו nb] ל"צש ל"גו]
 אכמוטצאב םהלש לוכע תרהממ םהיוחא ןייה
 תנוכ ה"יחא] * .(וילע םיכרבמו רקיע ןייה ןכלו
 צ'א 'יפ "יעו איה תועטו ונמשרש י"לל ברה
 ונורתפו bilis ר"ל b^ אוהו םש 'וריל ף'זרהמל
 תואת ררועל הדועסה emp רמ רבד לכאש תורירמ
 הלמה תרזגב אלו ןינעב ומע pum 'כו הליכאה
 יושע b" הקשמ איהש 'מושרה י"ל ד"פל איהש

. HM AED אר ו ככ א 1% 
Mnt erי . 

 , אא C ו

oma = 
0 

— [rns אבה 

 y'"r  .סומלוב וזחאש ןנחוי רב השעמ :המכח | =
8 E 

(Parfumfasche) DOA2 * =לולבשה תיבמ תיחולצ  
flaschenartig 353 "5 bulimus ארקנה 

(gewundene Vielfrassschneckeתבשד 'תפסותב  

 הנטק תיחולצ ונממ תושעל סמלוב איצומה ט"פ
 ונורתפו םדוקה 'עמ הרזגנ יתעד יפל ,ןוטיילפ לש
 ותוא ונקיתו ובער בורמ ר"לב ןכ ארקנה לולבש
 הרזגו .ןוטיילפ "pr ןומסרפא לש תיחולצל

 yn mp» 'ב סלב 'עב y" תרחא

(Bader, Bademeister, balneator )20:0806( joaאל  

 לודג ללכ תיעיבשב n'es רפסל אלו ןלבל
 (.יכ)הטורפ הוש הנהנה 83 'ליעמב ןלבל mm (ה'מ) <

 'ר 'פב (pai Gme pz דציכ 'מגב 3m 'פבו
 םינלבה תרוק לע ףא רטוא יסוי 'ר G7 דיפ) עשוהי
 לעב בשויש םוקמב ץרש אצמנ DN ^b רוהט
 לש שאה קילדמו םדא ינבל שמשמש ץחרמה
 ,רייב yy מ'ב 'וריב ה"נכו ה"יחא] .רוהט ץחרמ
 ש"עמ יורי .ןלבה םוקמ  ג'ע ד"יד דיפס ב'ב 'וריו

T'bרתב . . הרהטב יעב שנ רב המכ רד'ע ד"גד  
 ח'כפס "vp ,[וכרע [v ,היירוזל pon ינלב

D" bיאנלב  qon "bלעב שקבל ןמה  
 ייגה חק e ר"תסאבו יכדומ ךרוצלו ליבשב ץחרמ
 ראטסנמ דיבעד ןאמ :םש ר'קיו ,אנלב אעב לזא
 רפסו יאנלב דיבעתיא (minister palati) ןיטלפ
 ןוטכטס pn רפסו יאנלב םש ר'קיו .סימוק ע"ייעו
 ז"פ ר"תקיספבו .ארפסו ינלב ח"יפ ר"תקיספבו
 iD ב'ב ;ע'מב ןונמוטילופ y'"y .ב"יפ ר"דמבו
 8^2( — [ע"ייע תואליוו תיב a^ בוט רתויו תּויִנְלַב

 אינאלבו ^G 0 רתפא) שובלה תא ןמה npn 'גרת |
 הייחא] * quen» לעב י"לב 'יפ היתי יחסאד

 יאנבהו יקסרובה bb" ז"אדב ןכו ,אינאב 'יא ונינפל =
nnmץקפוובהו ןלבה .ב'פ 'שודיקב הז  - 

 בוט רתוי וא Spitze מ י"למ Spitzkopb ץלָּב
 ןימומ 'רוכבב ו"פב elo) ר"לב ןוליכ סורגל

 המוד b" [ban] ןתפלהו ןליבה 6'מ) ולא
 ב'א) ..'הלעמל דחו עפושמ אוהש אנדד אלבואל =

^pי'לב  ynןוליכ יג ג"לו הלעמל רח רבד לכו  
nas) amyה"יחא] * .(ש"ייע  ^bקתעוה וניבו  

"bbץבוקב תורוכב י"כ ה"מגר  cUילייגנא  
 הז יפלו הלבאל ימד סרג ןאכו הלבא 'עב :ז'ק ףד
 ונורתפ ,22% פ"לב ox ןוליב an^ בוט רתוי היהי

(t!ייכב היכ  yaה'יכו קייהעו ג"ג יזכו יבו יא  sysסייטב ע'יפדבו בימר ףלא זמר יד יכיא יקליו ייטיגב ה"כו יקנפשג  
 יקליב לבא םימעפ ייטיגב אנוילב היכו ריפדב הייכ (* .רקפלג ע'ייע אקנפשוג תעטומ am" אקפשוג תחת ךפיהבו -- אנפשוג

 .אינולב עיויעו אניילוכ סט לינה יכיא
18* 

^ . 

* 
vx 



 םישנ »353 (איניטנא ע"ייע .בילד ט"פ ייאלכ יורי היכו

 .([יב] רלב ע"ייע ץחרמה תיב לש תוחפטמ ייפ
 .[ירנב .ע"ייעו]

 444: gübs ד"עפלו vus ר"למ ב"ר תעדל) םלב
bb פר ג"סב' (&chmutzig, unrein c e 

 ותפ לכוא ינע ןכש «CU  ('תבשב ורמא לודג
 pe per הייקנ הניאש "פ Cnmbs הסיע
 ט"פבו ,הב ברועמ אנסרמו הבוסו הפי התוא
 ןיפולבה לע ןיצצוח םייקנה לע «0v תואוקמב

psומכ ןיכלכולמ ומכ ןיסולב ייפ .ןיצצוח  
 תא החמא (ח"כ) ט"כפ ר"בבו .('הסולב הסיע
 ינב vm ןיסולב תורצוא ול ויהש ךלמל םדאה
 ..[רמאל ל"צ] (רמולכ) qoem ירחא ןיזילמ הנידמ
 ןהל nns ךלמה השע המ Cnys ךלמ לש וניע
 )^ תוירס הנירמה לכ ואלמו ןהב C ןירשואמה תא
 תמאהו ה"יחא] * .(הזבנ רבד ר"לב b^ .ב'א)
 לעו אמטו ךלכולמ הנורתפו המושרה פ"ל הלמהש
 ייפ ןכו רצא .ע"ייעו לבלובמו ברועמ הליאשה ךרד
 .םולב רצוא .ח"נ ב'בל ם'בשרו nw תבשל י"שר

"y"לש ןויצ ןינעב אמלב ה"ד : ג'ק מ"ב 'פסות  
oesיטינל 'פסותה לבא ר"ב לשו .ז"ס ' m^ pw 

 ויהש ךלמל לשמ ל"הזב ר"ב ךה ועיצ םולב
 ץאו ןיברועמו ןימו תחו ןיסולב ויתווצוא
 תובית יתש ואב בתוכ הזיא ןוילגנמש קפס ילצא
 ונינעש 'א םלב תלמ s^ הארש רובעב תונורחאה
 ןיברועמ ונינעש סלב b^ האר דועו ןימותחו ןימותס

mהזיאל ודיב איפרו ואלו  mm jm ^bכ'ע  
 סולב רצוא ןינעל ^b דועו .הז לצא הז םדדצמ
 לכ לע אלמ ונינעו 006, 0000 bs" .אוהש
 ןכתיש םולב רצוא "נ םייקל שי םג התעו ויתודג
 םינויצ ןינעב לבא won) 'יפ ₪0 bs" ורזוגל
 איה הנוכנו הבוט פ"למ הלמה תרזנ יאדו םינושאר

mimתיסרפ תלמ ומכ שממ איה .תסלפ הלמהש  
 vb ריאה הזו man סאמנ ושוריפו הדעל ב
 b" ימורת 'וריב 'יאש הנפושי ךשוח 77 רמאמ
 דח רמיאד דפוק ינס יוה שנ רב דח .ו"מד ז"לה
 n" רמיאד ל"או 'דח רבעו דפוק ליכא יוה ןמז
 15 הצק b^ .תימו [סעלבתיאו ל"צ] (סעלכתיאו)

mmסאמנ  mao»הדעלב ומכ סעלב ס'בו ויניעב  
eros saabל"נה . "b nb"להבתנו םש 'ורי פ"מ  

 תועטב ראוכמ .'טארק 'פדב 'יפהב לבא voy הצקו
 — [ תמו ומצעב ל לפ np לודג

 A^ ey ףדרנו Ob פ"למ eis ,סולַּב =)ו סֶלָּב
(Glas, Krystall, Spiegelglas, ונורתפו o» | ביפד ג'י. ^mb35 ולא קרפ ק"מ ^v 

 («m ינליב תלמש ל"נ רתוי לבא pubs ירפמ
 י"לב אוהו ינלב ב"ר "35 ל"צו ם"ט os +'וריב

yn mרחא תותשל היה םכרדו ץחרמ 'וסו  men 
 vw אל : ב'מ 'וכרב ילבבמ עוייס יתאצמ תמאבו
 אלא (ןוזמה sns לש תא 'טופןוזמה ינפלש קייד י"שר)
 דואמ המו ץחרמה תיבמ אצוי םדאש העשב ..
 סרגש ל"נה 'וריב פ"שרהמ 'יגב יתאצמש יבל חמש
 ימנ יא יכהו ץחרמה תיבמ אציש רחא :"פו ינב יב
 mee "v5" היאר יל שי mm oy ןליד 'מגב

Ueילפיד ג'ער ז"לד  movápov] prune83:  
cms [Doppelbecherתויאר שלש דועו ץחרמה  

 — [ש"מו ןולפד 'עבו n רטפ 'עב Uy תורורב

vos ^800891, 00000 י"למ ב"ר תעדל)  
Geldbeutelייעצמאה י"למ ד'עפלו  

 ר"לבו an ppm) קג00ד6 mt ד

(Art Schuhe, Pantoffel blantaeרהד 'שרפ ארפס  

 m3 יקי; 455 תדובע וב דובעת אל 'קסיפב יניס
 b^ איטנלב ךירחא buy אלש ce רהב ארפס ,ט"ל
 הייחא]* ,(המ רבד וב ןיכילומ תחתמאו קש י"לב
 ריבשמה wur bes ,ל"יד ד"ר ושריפ 25 תעדכו
 nw 'קיו לע 'יפב ws" ירהש ל"נ אלו  ל"ירהמו
 א"פ 'ירבע 'לה 'קזחה דיבו ז'עק b^ ןיואל ג"מסבו

vonול ץולחי אלו וסרג ל"נה אסריג תחת  
yasהזו ויל  newוא איטנלב תלמש  nvבוט  

 ףכ תא הפוחש ןטק לענמ ןימ 'ימורו י"לב איטוולב
 qns לייטי אלש 'רג ו"סרת זמר רהב pon :לגרה
 תולמה שרפמו .אקדגולג ע"ייע lectica אקיטלגב
 — [ב'ר ^5 קשב ל"ר ילואו קושב o^ בותכל העט
 .ןידנילכ gn רנז yy ןירינילכ .ןירינילב +

 תוילגרמ לש אינולב :ךראוצ 'פ ר'להק אָיְנּולְּב *
 ny אינולכ סרג ג"םקתת זמר םש'קליו

 «Markt, eig. offener, freier eo ע"לב) יקנּולְּב *

(CPlatzיאמד ג"עס ב"כד ב"פ יאמד 'ורי  
 'יפו הניגח pb חקולב יאדו . V יקנולבה ןמ חקולב
 יקנולאו יקנולאבה אוה יקנולבה םש צ"אב ף"זרהמ
 ,ש"ייע 'כו [םיפתכ ל"צ] (םיתוכ) לש תעדרמ אוה

vyאוהש  v5ךוד ומעטו  penבחו םוקמו  
 יקנולב 'וריל מ"פ כ'ג "פ הז רועי שכו םידי

"oeולכ !ןלפ ' "bun51 רקפה ןתקזחו הדשב / 
 העט אראל יד v .ןכתת אל הלמה mun ךא

 | ץחרמ לעב (ךרע ךה 2/22 ושרפל
(Badegerüthe,Badewiüsche, balnearia) 120270 

 היל רצ טירסל גיהר 'יפבו הסולב הסיעב 375333 רצא y3 mri' (* .תיעיבשב םיטב ע"פדב לבא )5 ויו ייכב היכו ('
wnיפרבו ,הסיעב  san useעיייע )5 .ךלמ לש וגזט גיונב (* .ליכה ג"הר ייפב הכו (* .תסולב (תסיעל 5^«( הסועל  

 JD רס ymy(9 .יר רשא
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 תיכוכז 8/53 הלמה םעטו m" ןללכש וניבר םע
 היארהו ןהמ תושענש תוארמו (לאטסירק) שיבנו
 ימוק יעב אריעז .'ר .ג'ער DU N'D 'שודיק 'ורימ

wx"ל"א אייסלוב ןיליא  monךל תיאד תא  
 תיכוכז לש תוארמ Tan סא השקה rs ^b ןיסלוב
 ןהו לוח לש םידגבכ ןה םא ןהב תואור תונבהש
 תוארמ ךל שיש התא רכינ ובישהו אל וא ןמצעל
 .מ"פו ע"ק 'ייע ןהילע לאוש התא ךכיפל הברה
 ם"במרה b" ןכ לע לאטסירקמ תושענ תוארמהו
 אוהש (ע"ייע (speculari אירלקפסא )2 ייל "525

 הביתכ אוה ראלב תלמו כ"ע ראלב וא תיכוכז ן
mnsונקפעש סולב אוהו סאלב תחת 'עו פ'לב  

 סמלוב איצומה תחת ילואו — .'ד רלב ^y וב
 כ'ג qx סמלּוב ע"ייע 'כו תיחולצ ונממ תושעל

 — pm] פוולוב סורגל

'"'ep53 *היקנפ ע"ייע , 

 דועו balia ר'לב 965% י"לב) [ינְרָטְסֶלַּב
ballistariusיעצמא י"לב ןכו  BaOOa- 

DBallistensehleuderer, 0%אָרָטְסיִלַב םשהו  
 d)Xuccox] תיעצמא י"לבו balistarium  ר"לב

(robes Geschützינמיס 'מגב תופרט ולא 'פב  
mmיילוח)  Co [יכו memוניבר ] "וא היה יגינק 6 

 הרות ןיא םירמואל הבושת ןאכמ היה ("' ירטסילב
 'בושת ןאכמ תשק הבור וא דייצ 'יפי םימשה ןמ
 אל השמ 'מולכ םימשה ןמ הרות ןיא םירמואל
 חורב obw עדיו ירטסלב אלו יגינק [אל] היה
 (Gro הלילה יצחב cmm אתקיספבו CS ישדקה
 אראו ימוחנת םשב יקלי) הלפא ךשוח יהיו ונדמליבו
 יהיו דרב) ארטסלב ינבא םהילע ךילשה Gp זמר
 [(* דרבה והז :םש 'קליב ומכ ל"צו] c'e דרבה
 balestrajo | ט"יאלב] | ּורְטְסיִלָב תֶשקה ז"עלבו

Pags — ca 

6 aun 1 ₪ A CMT S 
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bnב"א) 6 רינק תבש) ךישחהש ימד ג'רב אפולבב  
4 

 .זא היהתו ה"יחא] * .(אסלוכב בותכ ןריד 'חסונב
Glas, Krystall ^5 6006 "b -הרזגנ וזה הלמה םגו  

 ה"כו אסלובב הנוכנ רתויה 'יגה לבא יתמשרש ם"למ = =

 דצ תבש D' "y תבשל י'שר י"כב תמאב <
 .תיכוכז לש תולודג תוכיתח p^ — [ט'פק = 9

(*33p ןושל אוהש םיומוא wo 
 תושע לזרב ביתכדכ « C^ rs pmב"יפ ר"בב

C פולב ךסומ םדו רשב :םימשה תודלות הלא 

 28 ףוסב ,הדולח הלעמ אוה תוהש ידי לע יקננא 4

 ןואפקו nep 6(.ט'לד) המודא הרפד 'תקיספ
 םיסוכמ ןהש םירבד ביתכ ןואפקי ('ו יד" יירכז)
 םכל ןופצ תויהל ןה ןידיתע הזה םלועב םכמ
 םירוע יתכלוהו (זיט vo) ייעשי) ד"הה piis ןידהכ

- 

 םוה התאו אתליכמב .('ועדי אל ךרדב
 אפקה (יד ישרפ חלשב ז"ט ^o תומש) ךטמ תא

 «C eis po השענו Cas pon ינש ל םי ה
 וא פ ק יח ויט תסש 'א נ ש תי כוכז לש

 לש הארמ פולוב"פ .(םי 3553 תומוהתה
sm Com»סלוב ןינעל ר"בב רומאה אייקרת  

 תומש) 'גרת אוהו C רהוג אוה איקרת א"יו יקננא
m5 ws msע"ייע] המלחאו ובש םשל (ביי  

4 

4 
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 vb לע וניבר תנוכ] לג bus m ['בו 'א קרת =
^p 0666 3[636 =] סילוב 'יפ ב"א) [לגו רפע שונ  

 עקרק קמוע עדיל ךורא לכחב רשקנה mew י"לב 3
 םהל jns םיווע יתכלוהו רמאמ ןינע הזו םיה
 םימשה bs [bog] סוליב p wn" (" סילוב
 "Di ןידהכ םכל םיפצ רמאמ ןינע הזו םיבכוכהו

 הזו ברחו תינחו ym "53 [86466] סולב p^ דועו 2
 ('' (וחשמו) ץחה שטול p^ סולב ךסומ רמאמ ןינעה
 Gi» 'עב םידרפנ םינינע השלש כ'א pn] ש ]

(A 

* 

 ןידהו אוה דחא ןינעמ םלוכש תמאהו ה"יחא] * = =

mis )%ו"ו י"כב  m5)וניבר ןויכו ק"העבו  Pp my nbn byייפ ןכו הבעו הלודג הכיתח ייפ  aתשע  xmג"הר ייפמ  

a rיז דצ טיירסל . *) moלע  quב"ד א"פ 'וכרב יוריב ןכו ר"בב לבא  yסיישרהמ לבא םילכ ס"יטב וסרג ךומסב 'תליכמבו  

 הרעהב בישר יייעו זיטש ייעשי 'קליו טינשת זמר יקוח יקליבו ד"יפ ר"תקיספ היכו (* ,יקננא ץיייעו םילוב יוריב סרג

 ו'האהו )5 .יפצד אימס ןידהכ סיטב טייפ ריימבו יז b^ תקוח יוחנתב (+ .יבשוימ הניא הלמה nmm op לבא גיעק =
bו  

 יקליב לבא םילכ ס"טב 'תליכמב )5 .םיקלח ינשמ סרג 'קליבו המל יתעדי אלו םיקלח ינשל תובית pmo יתליכמ תאצוהב = <

 יקלי לש ןוילג לצא ביינ ןכו (* .טמשנ עיפרב לבא ויו י"כב קר w^ ןויצ ךה (? .סולוב לייצו םולוב san ג"לר זימרפ חלשב =
3 

nחלשב  jun moשוריפב בייפ ר'בב איבה כ"ימ לעבו אתליכממ ןויצ ונלש יעב חנומ היה יכפל םגש  qnךורעה םשב אתליכמ  

 רהוג ל"צ םלוכבו רהוז ע"פדו np ב'הו ירה * cano wbm דילו יבו יא 6 י"כבו ר"ב ייכב ןוכנ לע ma .שייווע

«m —ע"לב  A.איקרת ןכו הבוט ןבא ייפ 9 פ"לבו  — Türkis, turcosaדבכנה ידידי חיכוה רבכו )!9 ,הבוט ןבא  

 ינפב רמאמ הזש בשחו יקיספב רמאמה האר אלש רובעב ב"רל החמצנ תאזה תועטה יכ גיעק ירעה 'קיספב רעבאב שיר —

 .ש"ייע גנג יעב היכו .ל"צכ ('* .יז ויט ov" ,טו ח ש ץח מילכ לייצש לינו í won!) peo םויס אוהש תחת ומצע 2

mu (fייכב  anהימגר ייפמ קתעוה )!5 .ירוטסילב יפדב לבא  vםש קר (א'ע ו"יש ףד יקילייגנא יייכ ץבוקב) ןילוחל  

nns ybi ^inינבא 'קיספב לבא :תוארטסילב ינכא ןהילע ךילשמ קר ייא : ב"ק דצ יד ייפ אב יוחנתבו ('* ,ירתסלב  

 ,דובה pas  ארתסלב '
m. - 



einer Pers) 203 1א.  (E.לבשאו רכבו  "ENS = 
 e3' (.םש יייעו :ויל 'טוסב שרוסמ (א'כ ומ

 ('.םיטבש [השש ל"צ] (הרשע) 'מגב ןירמאנ ולא

CYersehlungenes) V3 2 *ז'חא אבה ע"ייע , 

vos 1מ"למ)  ;einsaugen, verschlingenאָתְעַלְבַמ  | 

 פ"לב NPD3 ;der Schlund ע"לב < =
Gl aken, alles, was stecken bleibt 89152כ"רב  

 לכ ומצע טשו והזיא Cin "5 תופרט ולא 'פד
 p^ ,(* אתעלבמ הימרי ר"א הגוי ץווכו וכתוחש
 אתועשמ תוחפ איוא ר"א המכו העילבה תיב
 muy הלפנ 'כיא 'ליגמ ףוסב .אתטיחמ ףידעו
 יוה יול ןב עשוהי 'רד m5 רב 08 00 ונישאר
 תאז 'יג ב"א) .היל שחלו דח אתא [א]עלב n היל
 bp תלהק "23 איה לבא ונלש 'ואחסונב 'ניא

poo9 טילשה ינפלמ אציש הנגשכ  (nוריבו ' 
 vy ,דיר (von ?"b םיצרש הנומש 'פ תבשד
 ושוריפש ל"נו (ד'ע ט"מד i^n it vy יורי יייעו

comתבש יסמבו .הקשמהו לכאמה בכעמ ןורגב  
 ונורגב םצע ול שיש ימ Guyo UD השא המב 'פ
 jen דח mm עלב עלב mm sn דח יכה אמיל
 היה ל"בירד הירב רכמ רופיס קפפ ילב ה"יחא] *
 ןכו םש ר'כיאב םג וניבר ירפסב םיבותכב חנומ
 K^ תרחא אמגודו .ש"ייע DUO yl וניבר ואיבה
 תרטע הלפנ קוספה רואיבל םש ר'כיאב םויה דוע
 "יפו ,ג"עו p'3 ד"כד 'טוס ףוס 'ורי "יעו ונשאר

 המושרה ס'לב ww לבא ב'ו תעדכ אל אעלב
 לפנ m לעו םוקעו דח רבד לכ ומעטו אעולב
 תכש vn" ןושל ןכו היעלב א ק פ א ל en ןושל
 ןכו pp ימ תחת ז'ע 'וריב «bu קיפנ דכ
 דח 331 ונורתפו םש תבש ילבבב שחלה רועיש
 דרי םוקעו m רבד 'מולכ mm עלב עלב דוי
 תושיחלב םימעפ בורכ תונוש תולמב ןינעה לפכו
 רחרח 'עב ה"כו ,'כו תיחנ רח רח "גה פ'א י'כבו
 ומכ ונינעש עלב שרשבו -- .ושוריפ ש"ייעו 'ד
 :לקב מ'ד ל"וו םימעפ המכ ושמתשנ מ'לב
 תא עלבש "255 vo ט'פ לכ rw yy היעלבו
 האמומ .א'ע 'ילוח .דמלמ 'עו ןברד ע'ייע ןברדה
 םש ,ארידק אעלבד יאמ ךליאו :ז'צ םש ,העולב
 העילבד םש ,תעלוב הניאו תטלופ aep : י"ק
 jp אל חרק :םש anb ועלבא .י"ק 'הנס ,אמד

memesבק עלְּב 1  
 wes המחלמ ילכ י"לב 'יפ ב"א) ,[ מט
 גורהלו תומוחה תודרל תותינחו םינבא םירומ הב
 ירטסלב ארקנ ילכ ותואב הרומה שיאהו םיביואה

emה"נכו ה"יחא] * .(תומהב גורהל םיצח הבורה  
 עלב 'פ ר"להק .םש אראו 'קלי Te חלשב 'תליכמב
 אב 'וחנת ץובקהו .ארטסילב ינבא רפעה בשיו 'פו

buaטפוש 'וחנתו " ^pינבא :ח"כש דצ 7^  
 דגנכ דרב ב'פ חלשב 'תליכמ ;תוארטסילב
 ,תואירטסלב ד"ר "יס 'כ .'כ 'ירבד ירפס ,תוארטסלב
 'וריב ןכו תוארטצילב i'spnn זמר 'יטפוש 'קלי

"wbואצמנ ןכו ארוטצילב :ב"כד ג'לה ח'פ  
mssורטסילב ינבא .יתסוסל 'פ ר"שהש , 

 ר"תקיספ .סרטסילב ינבא ג"כ D "mno^ ר"כיא
 — [הארטסילב ןבא ט"כפסלק

 "balsamum, 000.09 Y י"לב) ןּומְסְלַּב 5

 ו'ב (ש\-2 gos p ע"לב -
"bירצ טעמ (א"צפסלק) רבש שי יכ בקעי אריו : 
 םיאדודה ^O יז שיהש) קוספה 'גרתו [ףטק] םסלב

m» umלב "5 ןומסלב חירכ ימדק םסבתיא " 
 ע"ייע םינמש שאר אוהו ברע ןמש ןימ 'ימורו
 םש יתבתכש המ i" ה"יחא]* .(ןומסלפופא
 (איכ ייא) הפי ךנה 'פ ר"שהשו א"לפ ר"קיו ה'נכו

 — [ןומסלבו ןומניק
 .ףיסרב ע"ייע ףיִסְלּוּב *
 listern DAasgnuso; ןמ יוויצה) ןּוסיִמיִפְסֶלְּב

 -Goites 0000004 = אימיפסלב

düsterungונדמליב  "minםיקלא תובנ ךרב )5  
 onm" יאנש ,ןופימיפסלב ךרב 0" יא'כ aem ךלמו
 לארשי ינב תא וצבו .'ה ץאנ ךרב עצובו ('ג י"

 ידש n5) יתנתב) ימחל ינברק תא [םהילע תרמאו] !

 אוהש Cb (גיכ יזיל בי חכ איגש והנאצמ אל
 אוהש אימופסלב ול שי אמש רבוס הז קוספ ארוק
 ןכ אלא ww חכ איגש והונאצמ אל ידש רמוא
 ,'כו ןחכ יפל אלא וחכ יפל ויתוירב לע אב וניא
 ה"יחא] * .אימפסלב ז'עלבו אוה ףוריח ןושל 'יפ

blasfómia D^Nb3יפדב ק"העו 'מא 'פדב ה"כ  
 !x" ב"נש תנש אקארק 'פד ק"העב לבא 'ישדחה
 bestemmia ט"יאל אוהש py" 3'5 אימטסלב
 ןוסימיפסלב (w "bi ^e^ — [ףודיגו qmm 'ולכ

 .(ףודיגו ףוריח אימיפסלב ;ףדגמו ףרחמ

y"y Cיא לב . *) mץברת יעבו ,ריבו דיל ייכב ןוכנ לע  osiייכו ,היפד יפל וניבר  mpהיכו ארז ר"א הנוי  
mue ץברת י'עמ ואיבהו םש השירפל ןכו יכ ייס יטיחש יכלה רוטל מ"דב א"מרל ייג ךה nas היה ןכו םש "ni 

 ריכזה אל ךא י'בה לע יו ייס יילוחל שישיבו וישודיחב ל"שרהמה גילפ ןכו = הנוי אלו םכח םש הנויש vl אנרמ דגנ
 ייכ תאר wor בישפה לעכו יטמשנ הנוי תביתו אריז Y ץברה 'עבו הימרי ר"א קר w^ ןאכ עיפרבש עדו ץברת 'ע
 wm my אריז o לש םגו mus 'ר לש ודימלת היה הנוי ירש לקב בשייל שיו ע'צב רבדה חינה ךורע לש ves אלו
 יילקשב 3^3 W" יר יוניכ אלבו זר ובר םשב unn] הימרי יר וכר םשב הנוי רמא ןינמיז כ"או ךליאו .ח'צ דצ ףיזרהסל

YDאבא יר רמא הנוי .ייד ,. 
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wont 
 .ב'כ 'יכרע .'ז יוחנמ .תעלב 00% =) יפלוק
 ביש) מ"לל בורקו t ףלק ע"ייע ,יעלב יבאט יפלוק

roomבויא  r5ס"לב עלב תלמ םעט ןכו ,(כ , 
qmגרת ' pup2 ילשמ) הנעמ  e"עילב אלו  

 ישלמ הנעמ :ּורזגו ע ל ב אלו 'טישפב ומכ ל'צ
ip םיכמו ,וכה 'טישפה 'קיתעה ןכו (יישארב ny) 

Qum תומש ;איי 

yos *קסנאס 'שלב) ' bhruשיראוצוה  bruפ'לב  
 Augendeckel, Augen- ÓQguc י"לב ע'\

(rauenעלבכ תוארל ואבי אלו ה"פס ר"דמב  
 ןוראב ןיאור םא יול ר"א .עלבכ wm 02 ירמב
 .םיתמ םה vb ןיעה jp ben אוהש הזה עלבכ

5mד"מלו ש"יר תויתואו המושרה פ"ל אוהש  
 אוה ןושל לע לפונ ןושלש ןכ שרודו תופלחתמ
 "b ne^ םיפעפעו ןיעה תסכמ פ"לב הלמה םעטו
 הטמל "T הסכמהש ry qvi רועישכ כ'מ לעב
 והזו הרהמ דע הלגנו רזוחו ןיעה הסכמו prn לע

py sqmהפרנש  prnהתייארמ . Dn»שר " 
 יוסכ 'לב ארקמ לש עלבכ ורתפ םינשי םיקיתעמו
 by ירפס האר ןיע ףרהב וקיתעה םינקז 'עו
 רמאנ ע"לב pm .ךליאו ם"ר דצ תיסרפה הקתעהה

 .הסכמו ךסמ b" == םיפעפע לע

o'epyos *יימאטיז 'פדב ^31 ה"כו ןילעב ל'צו  
 ב'עס ג"כד xb יאמד vb" צ"א "יפבו

my 

Volksverschlinger CK (וניבר תעדל: ny5s 
nieht zum Volk (Isr) Gehóriger ב 

 joa השדחה רבע 3 ןכו re ע"למ ד'עפלו
(Schlemmer, Verprasserירהנס) קלחב םע עלב  

^b Gv?ץעיש  muyא'פ , לארשי םע עלבל  
 C לארשי םע pon ול ןיאש "פ oy אלב םעלב
 םעל ךלהו ומעמו ומוקממ אציש Dy אלב א"פ
 ה לבש «mn ונלש 'חסונב ב'א) .קלב לא רחא

Dyםאו ה"יחא] * .(ותצעב לבלבש י"שר שרפמו  
nba wnםע  y'"y)רמול לכונ זא ('ג לב  

 פרג ןכו Dy עלֶב ומכ bp הלכמו הלבמ ורועישש
 םעלב אוה קיתעהש 'ה ,5'3 'דמבל 'א ר"ת כ'ג
 שי ןכו לארשי תיבד א מ ע תי עול במ ל אעבד
 ופוגש םינקז 'ע לצא הלמה תרבהמ חיכוהל

sm Boa.סולימרא אמגוד ןיעכ  "bבירחמ  
yy cyלש רועיש ןכו סולימרא  mewםיטרפ  

Laonicus, Nicolaus, Nicodemusריִעָה ןכו םתלוזו  

nyosיא ה'דב , ^ mותרומתכו  pybyעשוהי)  

"Koc A - TUM ' . 
  MA Peו ><  | Mא

 / "יש  V 4 I 0היי.

 = עלָּב
)e^ 2. 

 ד"יד דייפ תבש v mpi" יעולב םש ,םיעולבה = =
 NL ג

Ty 2עמנמ  wmע"יע עלובו ץמוח  bsb &/ 
 ,עולבכ סועלה :ה'מד ח'פ- המוות ימלשוה" <

 םיבעהו עלוב רואה ג"ע ט"מד v "ילקש 'ורי
 ןובשח :ו"נד א"פ ה"ר v^ ,תעלוב הרויהו ןיעלוב =

 Yb: 'טוס :לעפנ ;טעוממ ןובשחל עלוב הבורמ
 עלבנש עלב ד"צפ ר"בבו תומואה pa עלבנש עלב |

 עלבתאד poa א'כ ,ו"מ 'שארב 'א ר"יתבו) .ינממ |
 . + ותילטב ועילבמ :ד"כ 'וכרב :ליעפה ;(היִנמ
 ,םירביאב םד עילבמ ג'ק יילוח ,ותופרקפאב ועילבמ
 ועילבמ 'א דח תומצעב ועילבהל והמ .5'3 'רוכב
 יליאשה ךרדב .י"שריפ p webs ps 'א דחו

UD osןובשחב ול עילבהו וריבח תא לזוגה  
 תבש v" ,י"שריפ ey ןובשחב היל עלבאו םשו

 תוכרבב ומכ ותוסכב ועילבמ קקורש הז : י"ד ז"פ =
 לוכיא אנאו יל עָלְבַא :ז"פ 'ילוח : לעפאב .ל"נה

p 
 יכרבב דומילה תמיעמ לע 'ליאשה ךרדבו ינש
 'חנמבו אנונמה בר יב יל הָעְלְבַא אתלמ אה :ר"כ

g^י"שריפו אנינח 'ו יל עלבא אתלמ אה  
 p .'א .'ג ;ח ,'ב 'קזחי my ינדמלו ינמיעטה
 ח'מ jb מ"ב :םשהו .ז"חא אבה ע"ייע לעּופה
 ןב עלב ד"יפ ר"טב .י"שריפ y" עַלָב הצחמו גול
 ס"לב] עָלַב היהש ושע םש לע ארקנה אוהו רועב
 ,ותעילב ליבשב ותרוכב רכמו [ןרגרג b^ אָעּולָּב
 ,עלב תיב ע"ייע אעילבה תיב ,אעילב יב םשהו

 -- [םעלב כ'ג הזמו

1 an einer Grenze anlangen, begrenzt) yos 2* 

sein; 2 trop. die Grenze der Vollk. 

(erreichen, hervorragen3: ב"ב 'Dאלא ןרמא אל  

 p^ םימעפ המכ םשו הנק עלבמ לבא עלבמ אלד
 רועישה ןכו אוה .ע"לו ביבס ףקומו םוחתל אב
 הב םיעלבומב ד"עו ג"ע ו"טד re ב"ב 'וריב ד"פל

"bהדשה רצימב םירזופמ םיעלסו םיעקנה ויהש  
annmןכו  Ye "wp "sא"כד  vyתורייע  

 יליאשה ךרדבו .םוחתה ךותב env 'יפ תועלבומה
"Bתומלשה תילכתל אבש  yumהישותה זוחמל  
 הזו חבושמו םלשומ ם"לב ןכו אל ע"לב ארקנ
 (Ub םישנא ערז יאמ :א"ל 'וכרבב כ"ג ןורתפה
 אהיש 'מולכ םישנא ps עלבומש ערז . , איי יא

 .םישנא ןיב םלשומו רחבומ

geschlagen werden, Sehlüge (ס"לב vos 3T 

pn ו"ג. 233 (empfangen, vapulare 

"y (!ידהנסב ץעיש תוצעה לע  aepיורי  vb moקליב אבוה וגדמליו יכיפ ירדמב ,ד"ער חיכד ב"לה ' yb posהייד  
 by אלב היד םש יהנס ייישריפב היכו (* .הלבש היד ap ידהנסלו יא יהיכ 'בדמבל י"שריפו בשיו

in ^pע"לב ושוריפ ןכו םיעטהל יל  

; : 5 N31 
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 תועמב 'שמא 'פדבו) ןיסבלוב א"ס וניבר איבה

 ^35 םיסבל וא ןיסבל ל"צו ס"ט יאדוב (ןיסכולב
 'ורשעמו םירדנ ינויצבש עדו ;'ורשעמב ם"במרה
 קריה יניממ xpu" 'נשמבו םינאת יניממ ונקסע
 כ"או (תויבכע 'עו ןספל ע"ייעו) ומצעב וניבר 'יפכ
 תעדכ ןיסלוביפ וא 'יגה ןכתת םינושאר םינויצ 'גב

v"י"לב ןושארה ,וניבר איבהש א'סכ ןיסולב וא  
 yn' תלחתב המושרה ע"לב ינשהו םיריכבה םינאת
 לכא ,תורשעמב ם"במרה b^ ןכו םינאת pb כ'ג
 תתימא aw" ל'צ קרי po הלמה b^ םשש 'יצקועב
 קרי ps ע"לב םירומ םהינשו ןיסובל וא ןיסנולב
 v3 יג יפל ןיסלוב 'יצקועב 'יג תמאב ןספל .'עבו
 ןריד 'חסונב ןכו ןיסובל ל"צו ר"פדב ןיסולובו ט'ק
 ארקנה אוה םש ם'כמרה 'יפו ןיסולב "30 'צקועב

sp yosיחיטבא ע"לב 'יפ | =< — בדלא ' 

 .ושריפ אלו ואיבה ייצקועל ym  ,םיאושקו
 םינויצ 'ג וניבו איבה 555 quos עדו —
 wb = ייצקוע - שירמ CD א"ש | תומורת ףופמ
 רתויו)  ןיסילכה nmn םינאת יצקוע "מ

^i n8ם * ם ל כ הו .'שעמב 'וריה ) "bm 
 ושריפ אל | וניברו ןיסילכבש ןישותיה | :ז"ס
 לכב סורגל b/n w'"p wv אל ב"ר "פו
 אוהו םיפלבה וא ןיסולבה ת"יבב תומוקמ ינה
 p^ ןכו הנאת ps "e ונמשרש יברע יל
 TONS התיה יכ ףא) 'רשעמבו 'צקועב ם"במרה
 אוה ונינעט דמלה רבדו (ף"כב תעטומ i^  וינפל
 י"שר לכא א"פס 'יצקועל ion 'ייעו םינאת ומעמש
 תוינטק po ושריפ 'צקועל wu ןכו 'ילוחל

bmבשיל ל"נו הריתס ךה לע רבכ ריעה םש  
 ןיסילכ ושריפש 'מול vs םיחרכומ י"שר תעדלש
 תמאכ ה"כו ב'מ ג"פ 'צקועב ןיסולכה ומכ "ילוחב
 "נה יקיע םשש ליעל ,ונרמא רבכו תוינשמב 73

maaבתכ ןכו  wwןיסולכ ה"ד 'צקועב ג"פב  
 ןיצקוע לש «om^ "ילוח לש pps כ"או
 p» "b ונמשרש 45 אוה קרי ןימ םנורתפש

 — [םולשב אבי ומוקמ לע לכהו .קרי

(E. N. eines Mannes) N53 *ר"מש  D'2bלאש  
 .םדא םש b" .אביקע 'ר תא אצלב

 ,ירטסלב ע"ייע אָרְטְציִלְּב +

pp pos * |ש"מו יארבז תיב . 

«pon yvy pos * 

px NUR TNT 7p 
g^םוקמ ותוא ריואש ןעי = ןכ הארקנ ילוא א"  

 ישורד רתי לעו aen היבשוי תלכוא ץראו היה ער
 ^A : יט 'טוס ,'ז יכרב ey םעלב ןינעב 5"
 תובא ^B ,ה"פ ז"ע .ז"טק n2r own ap^ 'דהנס
 ED" .םומינבא ע"ייע ה"ספ (Y ^b ח"ימ ה"פ

guoו"ו ייכבש עדו — ,ד"יפס ר"מבו הכרבה תאזו  
 יעב עלבנ לבא ומצע ינפב ךרע םעלב 'על ןיא
 'ע גוס תחת ע"פד בורבו י"כ ראשבו 'א עלב
 ישמא 'פד רתב ןנאו 'א עַלְב 'ע כ'ג ללכנ םעלב
 ע"למ הלמה ינא ona — הפי רדסנ םשש ןניררג
 pau ^e .ןֶעְלַּב neun 'ירבע 'לב «vo 'מושרה
 ןב עלב ד"יפ ר"דמבמ ירבדל ךמס יתאצמ כ'חאו
 ,'כו עָלָּב היהש ושע ow לע ארקנה אוהו רועב

 — vn] ףוסב 'א עָלְב ע"ייע

 ע"ייע verüchtlich, ekelig ssl) ע"לב) סַעְלַּב 1

 .'עה ףוס 'א טלב

 ,frühreife 042006 י"למ תוכופה תויתואב) ןיִסָפַלְּב

Feigenartע"לב ןיסולב 155 וא  eine v» 
Maulbeerfeigeןיסובל ל"צ ןיסולב =ןיסנולב ; 3%  

 kal ומכ 42( ע"למ
 'רו הדוהי 'ר Cen יירד לשובמה ןמ רדונהד ג"רב
 לכא mr ^ (' ןיספולב והיימקל יתייא ןועמש

sהיה ת"מ) תורשעמב 'ב 'פבו ,ליכא אל ןועמש  
 'פבו .עבש תונבב לכאי אל C) ןיספולבב השוע

"vun6 ינ "772 יטימורט 'ציב 'מגב לשובמה ןמ  
pnינימ ןיספולב יאמ ןיספולבב ןילכוא היה םתה  

 ins ex .('ידיפל ןוהנמ ןידבעד יניא תד
 (* ןיספולבה ןמ ץוח 'מוא יסוי 'ר On anb ןיצקועד
 .ןספלב 'רופמכ תוקרי pb אוהש איה תועט תאזו
 C ןיפבלוב sb ,ןיסולב א"ס ,ןיסנולב א"סב יתאצמו

petב"א) .ןה תויבכע  ^p53 ןיסובלוב " po ^m 
 לגשמהו לכאמה msn רוועמ לצב ומכ תיסח
 ןכות ןכו תורגרגו םינאת ןימ י"לב ןיסלוביפ לבא
 'פ יאמרד 'וריב ןניסרג שוריפבו ןיספלב אלו 35
 ןירכמנה םיסובלוב "עס 2723 אילה ב'פ) 'ירבד ולא
 םינכל םהמו םימודא םהמ שיש רמוא םשו ןירסיקב
 רבכ איבהש סבלב ע"ייע ה"יחא] * .(תמאה ןכו
 v^ לש 'חסונכ ס"מ יתגצה םשו 'וריד ךה 3^

mmפולוביפו לצב סוכלובש תמא 35 ירבד שאר  
poריעמ ןכ הארקנ תמאבו הנאת  dac 

 רכד ןאמ לצב b" פובלוב לבא תינוי אקיטטאב
movםג םאו .יחכונה ךועב םימושר םינויצב  

(eine Art Küchengewüchs 

 ןיסולבב וא ןיסלובפב ל"צ ןאכ םג (? .ס'יט םהינשו ןיספולכ :ינ םשו ןייפסולב ייא ימגב ונינפלו ןיסולב וא ןיסלובפ 5 ('
Wu»ביפ תורשעמ יוריב תמאב  onםש קר  ^wיטיז יפד יוריו ילבב הנשמבו ןיסולבב ל"צו ןיפולכב ס"טב  "anםיסבלב  

 .ארפל (yy יריפל ס"טב ע"פדבו בינש תנש אקארק יפר ק"העבו ר'יפרב ןוכנל m (* .(םיסכלב ם"ט
 .ןיפבל ל"צש לינו (* .םי פ ב ל ישוע היה ישעמל מייפב ם"במרה סרג ןכו ןיסובל וא yn mos א'סכ

 ( 'ETיסארק 3
  (4ןיסנולבה ליצ



0 
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 ג"פ ז"ע 'תפסותב םייוניש תצקבו) ודי תא טמוש
 ושדק תירולב התואו ^W) א"מד ב"פ ז'ע 'וריבו
 pw ז'על י"כ ח"ר "פב יתאצמ ןכו ז"על ם"וכע
 ותירולב ^b ibn q^ ףד 'קילייגנא י"כ ץבוקב)
 .'וכו ז"על םירמוכה ותוא ןיחלגמש שארב םוקמ

"yרילב תירלכ ייפ .ב"א)--[ז"על ם"במרהל מ"פ  
[cirrus]רעש תוצווק ). 

 ר"למ אוהו un'; תטמשהב ירנלב «w רַלַּב
(Badekleider, balneariaתבש) תיבחד ג"סב  

rapםישנ ירלב ןיאיבמ ןיריילואה , "bםינידפ  
 תופינצ א'פ .ןינידס אלב תוצחור ps םישנהש יפל
 הייחא] * .(רנלב ע"ייע ב"א) םישנה ישאר לעש
 ירנב תוחא 'מגודו תעלבמ ן"ונו רנלב ומכ רלב
 'יגה ה"פ 'יאלכ 'תפסותבו ,תעלבומ 705 םשש

 -- [םישנ יראלב

Grundsteuer) 35800209 י"למ  (Scholle,יפב  
 בר רמא 6ג"יק ק"כ ןיסרופ ןיא 'מגב אטוז לזונה

 ארלּובב ילימ ינהו Ce בעי מ אתמ רבא אתמ רב
 8'2( .ץראה סמ 'ולכ ץראה לובי ארלוב ייפ אגרכו
 םייקל שיו ה"יחא] * .(אלרוב ןניסרג ןדיד 'חסונב
 לאב ע"ל הלמה mnn זאש םירפסה ^73 כ"ג

^b o2») Jsץראה לובי וניבר ירבדכ שממ  
 רפע שוג הנוותפו המושרה י"ל אוה וניבר "יגלו

 — [תועקרקה ןמ ןיעוופש סמ 'מולכ

Perle; Beryll 22% (פו ע"לב ,ארולב ס"לב' o3 
  (Guelsteinךלמל "5 םדא השענ ר'בב

nns ןירלוב הארו ןיטלפ חתפב לייטמ mne 
 י"לב ייפ .ב"א) .'כו הב השענ המ רמא תכלשומ

  m5ןויכ ב"ר ה"יחא] * ,(הנטק  byםדוקה 'ע
 'יפרפ 'יברע הלמ איה לבא ל"נ אלו  ^Dהמעטו

  ;28לע 'ייע) ע6+ץ1,'ויתואה ףוליחב 'רקנה הרקי
 ,ז"ל סואינילפ ויתולוגס  (nךלמה רמאמה רועישו

 הב השענ המ רמא ץראב תכלשומ םהוש ןבא האר
 ייפ  תויסומיד "ירמוא ןהמ הכרע תרומתב 'ולכ

 תואצחרמ  y^pםיברל תואצחרמ רמולכ 'ג סומד
 תואטבירפ 'ירמוא ןהמ  (privatus)תואצחרמ 'ולכ

 לספ תרוצ רמוא רזג ומצעב ךלמה לבא םידיחיל
 ה"בקה ךכ (ע"ייע) ןיטרדנא ונייהד  Di DNץעיתמ

 וכרדו םוקת איה 'ה תצע תאז לכב ש"המ םע
  umדוע "ייעו .ע"ייע ןילזריב תעמומ "יג לעו

 אלרוב 'ע ע"מב &'] —

 ר"למ וא 6 2«« ע"למ וא תירלב ,רֶלָּב *

(GBarren, barra, barriםרתיו ח"כפ $733  

 bw תוירלב םיאור ויהש ('כ יגיכ 29À שא הלכא

 רֶלְּב * - תואקליב* =

 bN Yb" 'קפיפ ןנחתאו ירפס (ס"ט) תואקליב + 9
b'y כו  תויסמבו תואקליב', "vv 

 .יקלסב ע"ייע תואקליסב

Sקליפ =) םיִריִטְקַליִּב 2  eeeסט  

 'פ ר"תקיספ OWaüchter) י"לב
 רתסאו יכדרמ םיריטקליב ינש םהל ערופ ימ ינברק
 'תקיספ ךה 'אבומו םינפכמ רתסאו ץוחבמ יכדרמ

"pouל'צו ןיריטקלפ ס"טב םשו א'צק זמר אב  
 םיריטקליב ל"צ ןכו  םירמוש י"לב p^ .ןיריטקלפ

"yז"חא אבה ךרע 'ייעו ב"סק ,א"ח ר"טב ז"מיר , 

 "תקיספ ב( הע 165010 — (y too oec םיִריִטקַלְּב *

 שדוחה 'פ כ'רד אתקיספבו ד"כפיתבר
a5י'כ 'ינ יפל  Copsיכדרמ םיריטקלב ינש  

 ןיויטקלכ וא םיריטקוכ םוקמב ס"טו רתסאו |
 'תקיספב ט"לר הרעהב רעבאב 'חה ברה ש"מו ע"ייע

 nb םדוקה 'ע םג הזה ןינעה ןמ ילואו םש

 JV vrbe .תילורב ומכ תויתוא ךופהב wo רֶלְּב
langes, kreiselfórmig herabfallendes Haar 

 ארולָב ם"למ וא  Glaarflechte, Haarbüschelק"פב
 זיעד  rmףד  mv Cn'פב ,ותירולבו ונקז תחלגת

 ול הברי אלד 'מגב ג"הכ ( "yy 0 ^35.טימ םש
 ישוריק  cvyןיא 'פב 6 ויה תירולב ילדגמ םלוכ

 'פבו (טיכ ז") ןירפתסמ ןיא 'מגב ןידימעמ ןיא =
 היכו ..איכ 022( עקעק תבותכו 'מגב ןיקולה jn ולאו
 תירולב C22 הדנ 3 "ry iw יבותכ :ח"כ יציבב

 ןה ולא 'פב אתירולבב השפת ,הניבגו הלקמ רפאו
 הוסקה תא בנוגה ]'33 ל"צ] .quen ןיטוש
 ,('א :ה"כ ידמבל יא רייית יייעו כ'פ רירמב .בייפ ידהנס)

 'יפמ קתעוה ה"יחא] * ."רעיש לש  תיציצי "פ
m3ץבוקב אוהו)  Usףד 'קילייגנא  GYDיפש " 

 ז"על pna אבוה וניבר (b^ .א"כ 1705 ח"ר ןכ
 ץילדופא ^mb is ז"עבו י"שר תעד 12135 א"פ
 01/22! Haarloeken = boucles; ץילכופא ל"צו
 ילדגמ ולאו תירולב ילדנמ ולא "כפר ר'קיוב
 תבש אתפסות ,הנשושכ 'פ ר"שהשב n תירולב

reאלא הלדגמ וניא תירולב השועה ב"פ ר"בדו  
 'ב יל שי הלמה תרזג ןינעבו .ז"ע לש המשל
 תופלחמ המעטו המושרה ס"למ וא םישוריפ
 "yt" 'טישפה הקיתעה ןכו הש קמ ה ש עמו
 המעטו תויתוא ףוליחב 'מושרה ע"למ וא ,ט'כ .ג
 ny ןכו ףרועה ירוחאמו וירוחאמ לפונ ךורא רעש
 תירולב י לדג מ ראותה דיעמ הז לעו מ'כב י"שר
 ,ט'כ r'y ןיבנ mam ם"וכע ידבוע. qu היה הזו
 ותירולבל עיגהש nea רתירנלבל pne .ןויכ לארשנ ה ה לארשימ רפתסמה ירכנו

 ! טעבומ y/b33 לבא ,רייפדו דיל am י"כב ane pb יב (5 .הקפלב rugs רובה ans ele dC ה'יכ )* .תוירולב תועטב an" ,א"כ יהנסב )!
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 (Cy ז'עד mns יפב םולש תעשב ריעל הסנכנש
vs3]השאה 'פב 'בותכבו )20 הד דיה לכד  

 יייעו .זיכ יבותכ םוקרכ השבכש vy 'מגב הנמלאתנש
 אלש לכ ['מגב] תיבח 'פב תבשבו ('וריה ^25 .א"מ תבש
 אב אלש לגרו לגר לכ ךל ps 6 ה'פק pens אב
 םימלש ןיאיכמ 'מגב טי 'פבו C meo תשלב
 תא ףוטחל השקבו ריעל אבש תשלב (א'כ יציב)
 ישולב רדש +ר'מ יכרב ןיכרבמ דציכד ג'סב ,ריעה
 'מגב ןמי b א ב 'פ בו C [a5] היל יתיימו
 07« תוועש יתש האיבהש תקונית
 דודג b^ הוקפאו א שולב ודש (כמ
 דודגה wen ןינע היתיבל היל יתיימ
 " ילכ לכב ('ןיישלבה לקמ .ריעה תא ןישפחמש

yy(י"מ) םילכב ו"טפב , "bםהל שי סכמה ילעב  
 pra .ןיאבהו םיסנכנה ןייעל םידמועש םישמש

bpoלש  yyהמ עדילו תוארל תכתמ לש וא  
 ,(שלבו שפחיו 'גרת) דופש ןיעכ אוהו קשה ךותב
 תליחתב wu איבה רבכש קוחמל שי ה"יחא] *
 ' באוש וניברש רובעב ל"נ םימעפ ותונשה לעו 'עה

 ירבדו ןינויצב רדסה ךפהמ אוהו i'm 'יפמ ושוריפ
imינואג ידי השעמ ץבוקב ואבוה " "Apדצ  

 ןואגה b^ 'יכזהש 'ילכל ש"ר לבא עוטיקב א"י
weinל"ומש ינפמ םשמ םימילשמ ונאו תוכיראב  

 לקמ :נ'הו לש bn ,וילע ררועמ היה אל
 ןישפשפמו ןישפחמש ולא ןייסלבה ד"א םיישלבה
 ערילו תוארל תכתמ לש ןיב yy לש ןיב לקמב
 ןיעכ אוה ו] אשילב ומש רחא ילכ ךותב המ
 םידבע םהל שי םכמה ילעבו דופש
 ךותב המ עריל לקטב םישמשממש
 ןטק שפשפ ונינשו שלבו ןנימגרתמ שפחו [ק ש ה
 ,הדוהי דריו איהה תעב יהיו ונדמליבו -- .[כ'ע 'כו
 חרוכ םא ('ףוסרפל רסמ יישלב םלועבש גהונב
 C ןוליקיפוא nop חלש יל הרא הכל 'פבו ייחונממ
 'וחנתב ה"יחא] * ..ןיליקפא 'עב b^ רבכ ןיישלבו
 ןישלוב ו"לפ ר"קיוב ה'נכו .'ינורחא vx ינש ייל
 הלמה ינא רזוגו ,התוא ןיעטונ כ"חאו היתחתמ התוא

yosתעדלו שפח המעטש המושרה יסרפ וא  
 סלב שרש Di ןינעה הזמ ליעל ym איבהש ד"א
 bpsuvóy Ci c pos 'גרת סליקע תמאבו
 "יע 'גותב לגרומ הבוהו c men שפוח 55

vos - רֶלְּב * 

 ,שפחל p^ הרזעה תא שולבל ןיסנכנ ובש ול היה |
 | € תשלב ,שלבו (ה'ל יא'ל ישארבל יקתוא) wem 'גרת

 שק "שו ילו,

 וק
 'יפ תוירלב כ"מ לעב בתכו שאב תוכתנ בהז
 יחכתשמ אלו ידבאד 53m תוכי nn ךויעה
 לעב ןמאנו הלמה הרדענ י"כב םגו ונלש 'יסופדב
 .םלש רתוי Ty וינפל היהש voy ךומסל כ'מ
 וא תולודג תוכיתח ע"ל אוהש ^b "פה ןינעבו

b^הינפצ 'קליבו ,בהז "2 תיעצמא ר"לב אוהש  
 ם"רהמו ,בהז לש תוירולב "גה ו'סקת זמר
 הארנו "םירודכי ושוריפו זעל 'של :"יפ יזנוליד

 .בטיה קד אלו 060400 י"ל לע ןויכש

(Frauenname, Valeria) wa *ז"י ה"רב : 

 לאילמג ןבר תא תרויגה אירולב הלאש
 תותלאשב 'יל םכתרותב הלמהו י'כו םכתרותב ביתכ
 תרויגה אירולבב השעמ ab 'ומבי iv ^b להקיו
 ו"טפ אב 'תליכמ ,'כו הינפל ולכטו הידבע ומדקש

 ,'כו היתוחפש תצקמ ולבטש אירולבב השעמ
 ייגכ איצורב אלו) אירורב ^3 ב"פ ^33 'כסמבו
 TE ה'ר ס'ד ^y W" "53 ה"כו .(םייהכריק 'כחה
 ל"רו "אירורב איהשי כ"כב vw .בתכו ט"י
 אירולכש אלו תופלחתמ ד"מלו ש"יר תויתואש
 ןב היננח 'ר לש ותבו מ"ר תשא אירורב איה

nmnארטסלק ע"ייעו . 

60 60606 follera, "br (י"לב mos . 

  (follarion, Geldmünze = !/4 Unzeשירב

 םא םדאל לשמ ךרכש חפקמ n'apn ps ר"שהש
 המכ קילדמ אוה ותיב ךותב ןירולב וא עלס דבאמ

myורו י"לב 'יפ .'כו ' ppונורכז אב רשא עבטמ  
 העט כ'מ לעב ברהו .'ג רלפ ע"ייע רלופ םשב םג
 אלו השא nbi 'פב "יאדכ טישכת pb שרפל

 .ראילכב ע"ייע ."ראילכב

Schwützer, 000% 00006 (י"לב "Tos 1 

rvךלוהה :ח"  
 הז ירה ןירולב 'כו םש הארו םּוקְרָכִלו ןינידטציאל
 ^3" הלמ איהש ילצא קפס pe םיצל בשומ
 pm לבה ןילמ יטופטפב רבדמ לעב המושרה
 ןויקב ע"ייעו םיצל בשומ הזו ןומהה גנעתי ןעמל

 .ותסריגב 'יל תנייוצמה הלמה לבא

; aus- durchsuchen ג פ"לב של y^» voa 

vios ; Durehsuchungsmannschaft — תשלב 

der Stock der meb5sn לקמ Durch- Ausforscher 

jpp שפשפ (2 N') תודמד ק"פב (Durchstüberer 

(Possenreisser 

 .וניבר ^35 זימ היפ זיעב לבא תשלוב von ס"שב (* .ןוכנ אוה ןכו יעה ךשמה אוה קיהעו ר"ב דיל ,ו'ו ייכב )!
 ילצא ןיאו U3. רצ נ"בב יילו םש סיד y" ס"ש ייכב ייל ןכו ךורע י"כב ייל היתיבל תלמו יוכרבב 'הסונה יוניש יויע (

 דצ טיירסל גיתר b3" לבא תחא דויב xw (* 3751( ו "ו י" כ ב קר ייאו ע"פדב טמשנו ךמסב won ןויצל ךיישש קפס
 .ףוסרפ עיייעו ,יזיפו now יפר ^33 ףוצרפ אלו ןוכנל gv )* spbr לקמ ,ו"כר ז"פר יאמר cvm ,םיישלבה איי

 .ןילקפא עיייע )*
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 לאוש ךלמה bw Co" אימ היפ ןידמוע ןיא 'פב
 ךיראי אלש הלפתב אלו ד"א ונבישי אל ומולשב
 איהש הרותה לטבל איה העש ייחש הלפתב

"nםלוע . 

 המ  (Anhóhe als Opferstütte)ילינמד ק"פב (75
"har "yyייחבז יפסותו .ח"יק  n^ :r^pיןועמש יר  

 הלודג המב pa PR (תאז היד im^ "nob יפסותו

 (םש יליגמו ימגב אנמיקואו םיחפפ אלא הנטק המבל
 ןמז ןהל עובקה (6תובוח qm םיחספ ןיעכ
 <" 'יחבזד ןורחא 'פ תאטח n ףוסב שרופמו

mozםירבד ולא (ג'ייפס תוגברק יפסות) 'יחבזד תפסות  

 "TD .שבכו ןרק הנטק [המפל] הלודג nea ןיבש
 mm הנטקב אלו הלודג המבב ונכו רויכו עובירו
 pue mn ,הלודג המבב םינהכל הלועה רועו קושו
 רתונ לכא ('הנטק המבב םילעבל הלועה רועו
 (הנשמב ,גייקדו ow "nin ןיוש הזו הז אמטו ןמז

 "יגכ ל"צ] (רוסיא) תעשב הלודג המב איה וזיא
 יוטנ דעומ להוא המב [ר תי ה םש תונברק 'פסות
 המב איה וזיא ,("םש (pnm ןוראה ןיא וכרדכ
 חתפ לע המב םדא השוע תומב רתיה תעשב הנטק
 nm vx אוה הילע בירקמו ותניג nne לעו ורצח
 ןאכ Tw לש ^n ה"יחא] * ,(" [ותחפשו ודבעו]
 'פדו י"כ ראשב לבא ב"ה י"כב קר ןוכנל "יא המב
 יחכונ ךרעל ךייש אל יטוסמ ןויצה םגו .םב 0"

 --[ז"חא אבה ךועל םא יכ

ein erhühter Ort, םיב ס"לבו Dry. י"למ) הָמיִּב 

u. 2. 1 Rednerbühne, 2 Schaubühne, 

Richterstuhlלכב ןירמאנ ולאו 'פב 'טוסב )3  
 תיעיבש יאצומב (ת"פ טוס יתפסותו .אי'מ) ןושל

 ,הילע zen אוהו הרזעב yy לש המיב ול ןישוע
 (ב"ער ה"נד .«m^b o יוריו :אינ יכוס) לילחהד ג"רבו

nmלש  yyדמוע תסנכה ןזחו )^ עצמאב היונב  
^b moyק"פב .ץע לדגמ  ryאידטסא (ז'ט  

mma gy»יוחנת) ונדמליבו .ז"ע םשל חבזמ 'יפ  
 הזה רבדה תא הערפ עמשיו CT'b רצ ^ D^ תומש

 המיבל השמ תא הלעה :השמ תא anb שקניו

 ^ ב ול «
6 4 

v 22074 . 

vosהָמיִּב -  

 שי 'ו הידבועמ ןויצלו 'ק ,א"ח ר'תמע ל"ירהמ =
 — [ב"עס 'ג ק"ב לע ריעהל |

 abgenutzte Kleider, Lappen, subs ס"למ) אָחיִלְּב

(CFetzenג"רב :אתילבב קבד הריק יתייא  
 )235 .יפסות יייעו .כ"ק ימב) הלעב ךלהש השאהד 1

 םידגב + א לב ב הועש קיברה p^ ,(הייזח היד :ויל
 א"ס) ('הורקשב אלו םהינפל רבעו וחצמב םשו =

 שיאה 'פבו .והוריכה אלו C ימולכ (*(הורקס אלו <
 cmm emp םוכב יל ישדקתה 'מגב וב שדקמ
 6יח יילח) ןיטחוש לכהד ג'רבו ,אתילבב רייצ
 רמוא א'ר 'פב ,Vorhang] 06006] אסרפד אתילב
 תנש) [קולח הל ןישוע ps 'מגב] איבה אל םא

omo ovpתיאד אתילב  Cאתפש היל  ^s 
 י"כ י"שרב ה"כו [Dons * ,יולב דגב לש הכיתח

"pייא 'זיפ 'פדבו ר"פדב :ו'נק דצ תבש פ"ד  
 יפדו by y ילכב "לו 410 יל ב inve דוע |

 יעל ךייש הז ךוע לכו .קוחמל en 'שמאו 'ציניוו
 רגב לש קחש 'עו ס"לב הלמה םעמ יכ 'ג 53
 ה"כו .אתיילב ^3[ וניתואחסונב 'שודיקו תבשבו

 — [המושרה ס"לב

 ק"פסב הלפתב אלו (über sie, an, in ihnen) םָּב
 yr" בימתת זמר ןנחתאו יקליב אבומ .ט"י) אמויד

 תירקב C [ תותליאשב] 'יפ (ג"טק b^ ןגחתאו תותליאש

 לוקב הלפתב אל לבא «m לוקב ארוק התא עמש
 קוספלו רבדל תושר ךל שי םב ,שחלב אלא [םר]
 6* עבק השע םב םירחא םירבדב אלו דומלתה ןמ
 חשו דומלתב ארוקש תעשב קיספמה אבר רמא

 mim C 0052« 'אנש השעב רבוע ןילוח תחיש |
 עמש תירק אורקלו קיספהל תושר ךל שי םב םב =

 אלו םב םב תרבדו (' א'פ .םירחא םירבדב אלו
 השרפ ןיב קיספהל לוכי התא ש'קבש הלפתב
 ab יוכרכ ןנתד םדא לכל םולש ריזחהלו השרפל
 דובכה ינפמ לאוש םיקרפבו ארוק היה 'פב (א'מ
 6 דיד .oe 0272 ימלשורי .םדא לכל םולש בישמו

sm 23שיש ןאכמ םב תרבדו ףסוי בו םשב  
 bi התא יא הלפתב לבא םב רבדל $m ךל
 ןינב bi "b" ב'א) ,וב ןינדש םוקמ b^ ,וגרהל | ןנתד םולש ריזחהלו השרפל השרפ pi קיספהל

 יילכ םיטב גארפ 'פדב )7  .י"כה "יג יפל רקשב yn "יל םגו ייל ו"ו ייכב )* .תורקשב ס"טב גארפו ישמא יפדבו )!
ms )+םילשהל 555 )5 .תילד ס"טב ע"פדב לבא תבשבו דילו ו"ו י"כב  míאמויל יישר ואיבה ןכו לינה תותליאשב  

 הזיא העידי ןורפח י"עו ונלש 'עמ חקולש לינו pe והומכ אצמנ אל לבא "תותלאשב ייפ, איבה 'ב םב יעב וניברו םש
 ש"ארבו ף"ירבו pour יבו ימ ייכב היכו (5 .ומוקמב אלש סב יעל םב yn ל"ר ומוקממ קתענ םיפדמ וא 303

myיערא םשעת לאו עבק השע יכו םב תוגדו רומא אחא 'ר גיונב לבא .ב"כ דצ ימוי סייד  c)אניפתסימ  
 יפסותב ה"כו (* .ןואג יא ח א ירד תותליאשב ןכ ייאש ומצעל man בתוכ הזיאו םינפל אב ןוילגה ןמ me רמוא יתייה
 היכו (*  .ט"יק (onm יליגמב הייכו ב"ה דיל an י"כב m (* .ע"בשפה yr עצמאבו "nes a יוכרבו םש ימויל
 דיער ביעד םש יליגמ nva ow npn ךהל היארו ('% .שיייע ייגה הנושמ ייחבזבו vy ב"עד דיילה web sub "הורי ב
 יכוס *וריבו vys ה"כ ('* .םש יפסותב ה"כ )!  .תורתומ תומבה אצי תורוסא moin םינפבמ ןוראהש ןמז לכ ןמיס הז

 ,התיעצמאב yy imm :ב"פ דצ DU 'כוס סיד yr" עצמאב היונב בו הז לש no ייא יכנימ 'ב «v2 םש
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 nbn ומצעב חבזמו ז"ע חבזמ םשל טרפבו בשומ
 בישומש ז"ע בשומ פוקמ :םש ז'על י"שר "פ
 נ"ע 377 b" מ"ב 'ורי ןינעה mm ,'כו וילע םלצה
 ןבא םומיב :נ'נ ז'עב ןכו ,סומיב יבג לע הלעה
 ,'כו םגפנש סומיב םשו ,הברה םינבא חבזמ ,תחא
 ד"פ ז"ע v^ .אמינפ אסמיבא ביתי אלוע םשו
 :ג"נ ry ץובקהו .לטב אל סומיב רמא בר ,ד"מד
 .ד"נ םשו י"שריפ ש"יע םיכלמ לש תואיסומיב
 .ולטיב אל תואיסומיב םשו ,םירכנ לש תואיסמיב

vovא"לפ םשו ,תואסיכ יתבו תואסמיב ט'פס  
 תיבו תואסמיב .ז"ט ז"עבו תואצחרמו תואסמיב
 םש כ"מ 'ייע תואסומיד 'יגה ל"צ םלוכב תואצחרמ
 ע"ייעו 'ג סומד 'עב .ז"עב וניבר סרג ןכו םשו

 — [אסכ תיב

die ((ע"ייע) המיב ןמ ץובקה nma = mia 
nimb ;Estrade in der Mitte des Tempels 

  (die Tafeln der zehn Geboteב" הלגמד ג"סב
 תוחולה לאומש רמא  C meamםושמ ןהב ןיא

 ,השודק  "bרפסל ןישועש תוחולה  mmnתומבה
 לש ןירומע  yyקלחה א"פ ,הרות רפסל ןישועש

 ןיארקנ םה רוחאו םינפ הטמ לשו הלעמ לש
b] ת"פ לש דומעל דומע pus mew תומב 

 השק הלאה םישוויפ ינש ה"'יחא]* .תוחולה
 ייגוסו ןינעה יפל םג הלמה ןורתפ יפל םג םמלוהל

yy] א'לה xe ילינמ 'וריב רתוי תראובמ וז 
ps ןיחוולו המיב לאומש .םשב הדוהי 'ר Tub 

 ןור א תשודק םושמ ןהב " vתשודק םושמ םהב
  mתשודק םושמ וב ןיא (ע"ייע) ןיגלניא תסנכה

m עמשנ .כ'היב תשודק םושמ וב שי ןורא 
 ןיחוולהו המיבהש  jmןוכנ רתוי וא) תומב ןה

 ,ילבב לש תוחולו (םינפה הארמב 'יגה ה"כו תומיב
  onיכ ,ךומסב ןיגלנא ומכ כ'היב ילכ ישימשת

 תשודק םהל ןיאש 'וריה רמא ןכ לע  ms.לבא
 ס"בו .םהל שי  כ'היב תשודק  piל"צכ ילכבב

 'תשודק לבא ןורא תשודק 5 השודק םהב ןיאש
 תוחולו תומיבהש וניבר ירבדכ םאו םהל שי כ'היב
 תשודק 'יפא ת"סבש וא הרות רפסה לעש םירבד
 כ'היב ישימשתש ונשוריפ יפלו !םהל שי ןורא
 כ"פר 'יס 7" רוטב שרופמ ןכו ידימ השק אל ןה
 זחואה ןהילע דמועש תומיבה לבא :ת"ס 'להב

 ל"הזב י"ברה-הז לע בתכו השודק ןהב ןיא רפסה ;
 בר רמא  nbןיא תומיבהו תוחולה לאומש רמא

 םהב ןיאש 'וריב ורמאש ן'רה בתכו השודק םהב
 תשודק םושמ םהב שי לבא ת"ס תשודק םושמ

mbs — ny» "p 
 הלמו חובזל וא ןודל וא םיברב שורדל ןכומ הובג
 ינשב ה"יחא] * mes» ק"הלמ "נויל הקתענ וז
 שורד ל maa ops הלמה הרומ םינושארה םינויצ
 קוחשה תוא ול הובג םוקמ ז"עמ ןויצבו םיברב
 ימכח ונל web ןכו ז"עד ק"פמ חכומכ אידטציאב

Du»מעלבארפ ו"טסירא מ'ד "ייע םיימורו ' n'b 
n3 ,'ה 'לוקסות ארעציצ ;ח"י 5 ינאיליא / 

 םוקמ אוהש "רו וניבר ירבדכ םאו .ט'ספ סוטורב
ma maiא" ,'ד יוללאפמ היאר איבהל שי , 

Gbםאינאזיופ ;ז"פ  nוורפיסש 'ז .ד"  ub 
 .םש חובזל אידטציא לצא יובכ חבזמ ש
 by "v" דוע. הלמה 'אצמנ הנושאר הארוהבו
 דלי :בוט 'פ ר"להקו א'פפרו ב"מ ר'בו .ג"יד .ב"יפ
 ונממ הלעמל ותוא ובישוהו הלודג המיב ול ושעו
 p" .רמא עשר לש המיב דגנכ ז"לפר i€ .'כו
 המיבל ינפל ולעת םאש ves ר'משי ;םש כ"מ
 םדאל לשמ ל"פ םש ,םכלש ןיגוליא ריבעאש
 pen ,'כו המיבל הלעו ךלמ לש ןינוקיא חפקש
 בשיו ג"מפ םש ,'כו המיבב בשוי ךלמל ול וארה
 םותחל סומלוקה תא לטנ ובייחו ונדו המיב לע
 זמר bun" 'קליב אבוהו ג"יפ ven ,'כו וניד רזג
 תסמוחו האגתמ םודא תוכלמ (ורוקמ ילב) ל"תת
 ban" 'דמבו המיב תעצמ ולאכ תארנו תלזונו
 תמא לש םיניד םה וליאכ הארמו il" 'פ רומזמ
 כ'מ "ייעו ןינייד 'יגה םשו םש 'קליב ב'ג ןכו
 דחא הלעש ךלמל לשמ ז"'טפ ר'דמב ,ר"קיול
 ע"ייע ב"פ 'ילוח 'תפסותבו ,'כו ןודיל ולש המיבל

qmaחלשב אתליכמ  yyפ ר"להק .תואכדד ' 
 ץובקהו amw ןודיל המיבה לע ולעה םירבדה לכ
 שיר 'קליבו ,תואמיב תואילבט .ד'פד 2/71 'תקיספ
 ותרומתב לוענ ןג 'פ ר"שהשו ה"כר זמר חלשב

^aםילדגמו תובית  "pםש כ'ודפ ב"שרהמ  
 .ב"ל יליגממ ןויצ כ'ג ךייש ןאכלו א'פו 'פ הרעה

 — [תומַּב ע"ייעו

 -Unter 0006 "53 ,אסמוב ס'למ) סּומיִּב ,סֶמָּב
(satz, Gestell zum Altar und der Altar 

 ןימלצה לכ 'פב « Cro vםינבא 'ג  jnהבצחש ןבא
  nonno.הרוסא הז ירה סומיבל  ^bהבצחש ןבא

 ד'נפ ר'בב .ז"על ןכ תושעל  am po" xobזמר
  oyהאור [ונמא] הרש התיהש הרש תא דקפ 'הו

 תוסומיב הנוב לאעמשי תא  Cןבירקמו םיבנח דצו
 'קי) םכיתומב תא יתדמשהו .ןהילע  (0 v3י"רת

^D ז"ע םשל תוחבזמ. (ב'א "b ,)* ןוכיסומב C0 
 י"לב  «mamםוקמ י"לב .הלמה םעט ה'יחא],

 לש pr ךומסב y" תומיבה ל'צ לבא 'מ י"כב היכו (* .ןיכיתומב ore (*  .תואיסומיב יקליבו monu vui וניגפל ('
Ina nw 



" 

quaןמ €  awהבר ץמוקהב תוחנמב  YD3וא  
 יאמל «O^ s3 p חלמת (CN amo התתפש
 ,דימק ייפ ביי 'שרפ) םינהכ תרותב אינתדכל יתא
 יצוהל ביייד ב"י קרפ ביי ישרפו םיבלמ nnb ליד הימק

cmוהינכת לוכי חלמת חלמב ךנברק לכ 'פב  € 
 .חלמב ל"ת חלמ ימב לוכי noon יא חלמת ל'ת
 השענש ייפ .תתבוש הניאש חלמ אבה תיבשת אלו
 וילג איצומ םיהש תימודס nos וז לוחבכ תבשב
 תרזג הז יפלו ה"יחא] * gos השענו ov לכב
 כ'ג "א וניבר «b^ םימה ךפשנ p ע"למ הלמה
 שרפל שי כ"או כ"ע היפנאל הכילשמ םיה : י"שרב
 חלמה תא םיה ילג םיחינמש תפש 'שלמ תתבוש
 ןאזניבאר רפיסש המ םיכסמ הזלו ויתודג תפש לע
 שי wn" ש"ייע ךליאו nón £m .אניטשעלאפ
 םשש חלמה םי לש חלמ תימודס חלמ שרפל

vy mmmהיאר איבהל שיו םודס  ^bbרופיס הז  
 ps (ע"ייע) תינקורתסיא — ^e]  ,'ד  סוינללגמ
 חלמ תימודפ א'פ .םדא ינב p" השענש רחא

prnרתלאל לטבתמו רשפתמ וגיאש  Cתינקורתפא  
 ןילישמ 'פד ג'סב שרופמכ .רתלאל לטנתמש

n»אל חלמ ןיא םימ (ט'ל  wmםימ אינת  nom 
 חלמב ןאכ אישק אל הרדקב ןיב הסיעב ןיב ןילטב
 nbn ל"צ] Cabs אל nbn השק אוהש תימודס
 [הכר ל"צ] (הפר) אוהש תינקורתסיא [חומינ וניא
 רמאק יכה אלוע רב אבר רמא והינבת יאמ .לטב
 .. טיטב ןבתכ nes הבוה ('ונלבתי לוכי
 לש םינבא החנמה לע ume ןי נב כ ונשעי לוכי
 ןתי bi» C עצמאב חמק תורושו וז ג"ע וז חלמ
 ידכ דע nob wm לכ 'מולכ הגיב כ םעט וב
 p" ןכו הייחא]* .חלמ םעט וב שיש ןיבהל
 הלמה תרזגו — טעומ רבד :הניבכ םש ד"בארה
 ץוחמו mas אָלַמ הנורתפו um ע"למ יתעדל
 חלמת הלמב ןושלה תוליפכ ךותמ ןכ שרדו
 אלמי 'ולכ והניבת וא והינבת לוכי ס"'שה השקהו
 'יפכו הניבכ םעמ וב ןתי לוכי poo חלמב ןברקה
 'ולכ חלמת ל"ת טעמ אלא חולמל pus וניבר
 sab השעי «x ידכ חולמל שיש הרומ לעפה
 'ורי יייעו 'כו וכפוהו רזוחו חלמ voy ןתונו רבאה
 םישוריפ a .גילה ve םשו ד"לה .ב"פ 'ירדנ
 הזמו הניבו .ןינב,ןבת תומשמ הלמה mn לע םינעשנ
 --[ש"ייע 'עה תקתעהב ל"מר לש תועטה לדוג ןידת

i?-nmbs = 
 כ'היב bg" ומצעב wen בתכ הז ןיעכו ,כ"ע כ'ז

 אלא ןורא תשודק הב ןיא המיבה vp ייסס ח"א
 םירבדה רחא .םש י"ב כ'ג y" .כ'היב תשודק
 המיב דיחימ ץובק תומיבה קפס ילב הלאה תמאהו

cאוהו (ע"ייע)  pbרפסב וב אורקלו שורדל ןכומ  
mmaי"פ .ת"ס 'לה ם"במרב שרופמ ה"כו םיברב  

wey Yonםש מ"כו . mmbmםה יתעד יפל  
cםהו תורבדה תרשע ןהב תובותכ תירבה תוחול  
 תוחנומש פ"עא םשודיח ונייהו כ'היב ישימשת כ'ג |

 םהל ps ז'כב DW pi וניגהנמכ ,ןוראה ג'ע
 בתכ ןכו כ'היב תשודק קר אלא js תשודק

"enתירבה תוחולבש םירבד ב"פר ח"א  [jn] j^ 
 אקוד עמשמ mb כ'ע 112325 qox ךכל ת"סבש
 js תשודק לבא כ"היב ישימשת ראשכ ודבכל

 תאירק תוכלה ז"ואב אבוה) 'ליגמל י"שרו .םהל ןיא |
 אל  תוחולה b^ (ז"צש b^  תורטפהו םידעומ
 ונלש םירפסל ןייושעה ןה מ"ו ןה המ יתעדי

 ןושאר b^ לע ןויכו ,כ'ע ןוילגב ןייושע ןניאש
 ה"ר nw 'פסותב אכוה 'ב "פו ,ךווע לש

 — [ש"יע תוחולה |
(dureh Farbenmischung £o) p35233 * 

 .אנרמיא ןב ע"ייע

(Gerte, Zweig, Palme, vimen *'53) pea * 

 'עו סופרפיא ע"ייע  jn3,ש"כשמו

einsehen, ver- P2 ס"לב ןכו מ"למ ps — ןָּב 1 
zu ver- OU ע"לב isis ליעפהב «stehen 

(stehen geben, klar machenןימלצה לכ 'פב ז"עב  

 ןושל b^ ךינפל ןיבוא היהא ינא ע"ר רמא (ה"מ)
 חבזמ m ןביו 0« ה"לפ y'33 ,('דמלמ 'מולכ הניב
 םעט המ רמאו ןנובתנ cni ןַבָיַו €« sn ישארב)
 הצורש אלא ןיאמטה ןמ רתוי ןירוהטב ה"בקה הביר
 המהבה לכמ npn Cw  יאנש ול בירקהל ןהמ
 יעדוי רכששי ינבמו G0 ג"עפבו ,(' 'גו הרוהטה
 ע'ייע ה"יחא] * ,יכו ביל :כיי יא n7 םיתעל הניב
 קודקד 'ייע י"פ יחנ qw ןיבוא ליעפהב ,'ד סרק
 רעגירק םכחה ברה תקתעהב ל"רשרמ תידלכ ןושל
 Ab תבש מ'ד vy ירסח mi ךרדב םגו ח'פ דצ

 - [רבד ךותמ רבד תנבה

vollstopfen, miüsten, Duvéo י"לב m" (ע"למ el 2 

 שרדנ הדגאבו  CKםשהמ  C3 43nםשהמ

 ילבבב לבא (:חייכ ףד יקילייגנא c3 ץבוקב) ז'יעל v3 חיר ייפב היכו vn ג"פ ז"ע יורי לש ינשמב ייא וניבר 5725 )5
 ר"פדב ןוכנל ה"כ )5 .יכו mj ןנובתה חבזמ mi ןביו ייגה ט"נ זמר חנ יקליב )* .ךינפל pue ןיבוא ינא ייא תוינשמבו
 "ny ה"כו )* mam wn זמר יב יקיו cp5n ,והנובת ארפסו יוחנמ ,והנונבת ע"פרבו והניבת ק"העבו ךומסב ןכו
 יעב ייאכ ונקתל ל"נו הנבה ול ןיאו סיטב ה''כ )5 ,הרהמב החומינ הניאו my איהש ^n ל"זו םש יינהכ תרותל ד"בארה
 י"כו 'ציגיוו ריפדב היכו "שה יתסונב ה"כ(5 .שייייע י"שריפב «mi (* .וננובתי יחנמבו ,םש 'קיול pos הייכו )5. .תינקורתפא

mהתיה ןכו  v33 ^anס"טב םש ךא דיל  v33 meisקליבו ,הניבת םישדח ע"פדבו הניבכ ל''צו הניבג ריב ' ^anהניבב . 
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 (.דייק (n3 םירשק ולאוד ג"סבו 070 תואוקמב
 לש ונינבב ןיקוסעש ח"ת ולא םיאנב ןנחוי 'ר 'יפ
 1335 6ןהידגבבש בבר לע ירפקו םלוע
 pM" 'כיפל םיאינשמה c wv אלש ואיצוהלו
 לבא הליבט ול התלע אלו ץצוח הארנ דחא דצמ
 טאו ץצוח דצל דצמ רבע בבר םא םירובה ידגב
 לכ ושריפ הז «py ה"יחא] * .ץצוח וניא ואל
 ה"ל רצ םש 'ואוקמל ה'דפל i'm לבא םישרפמה
 דצמ 'יפא ןיאנבה ולא לש :םירמוא שי םג איבה
 טיטו אוה תורוב לש טיט ץצוח דגב לש דחא

qmהפסותב 'ירמאדכ דגב לש ןידדצ ינשמ  ap) 
 שבושמ 'פסותב ונינפלו wb טיפ יואוקמל ש"רב אבוהו ז'פ

 אוה תועט לבא xr םייסו 'כו יסוי 4 (אה

 < םלענו en^ הז שפת םיאנב 'עב ל"תמעב ל"ירהמו
 ןנחוי ^ רמא D] C הכלה ןכו [ג'הר ירבד ויניעמ

namוהזיא (םש  mnתעיבטב הריבא ול ןיריזחמש  
 ה"יחא] * .וכפהל וקולח לע דיפקמה הז אניע
 מ יטויי "חי ה"נכו .ד'ער ח"ד ב"פ מ"ב 'ורי "ייע

 ח'פ ב"ב tw ,ד'ע ח'מד ז"פ "טיג Uv ,ג'ע מ"ד
 הליגמ 'וריב ןינעה הזו .אתיירואד הינב ר'ע ז"טד
 'וכיב 'וריו ,דמוע אוה 553 ינפמ ב"ער ד"עד ד"פ

ieןכו הָּנַּב ינפמ תדמוע הרותה ןיא ג'ע ה"סד  
 xm" הינוב אלא הינבא ת"א 'ט m 'ירבד שרדנ
 quis אלא ךינב ת'א ג" 3 "עשי שרדנ ןכו )0

C10 032םילשורי תונוב 'ה ,'א ש"הש שרדנ ןכו  
 pam ןיבשוי ןהש לארשי לש- הלודג ירדהנס וז
 רמא .ו'מק תכש הליאשה אלב ה'נכו .םתוא
 םש ,(ךבדנ ע"יע) ךבדנה תחת והעקש יאנבל
 א"מ T^p ^55 ;יאנבו vnb ריתסו יאנב ,ו'נק
 Jp מ"ב ;('א רטנק ע'ייע) wol" לש רטנקה
 וילע לביקש יאנבה ג'מ ט"פ ק'ב ;לכדרא ע"ייע
 .יאנבה Ty י'ד ז"פ תבש v^ ,לתוכה תא רותסל

 ב'פ 'גינח v" ,פומירה שארב ןכאה תא בשייש
 "FD אבא ג"יפר ר'מש .יאנב ןהד היתנמוא : ז"עד
 «b^ ץובקהו 453 ע"ייע ז"ראד ףוס ,יאנבה
 פיד p"' 'כנימ 'ב "3 "35 ה'כ ןירתס ריב ןיאנב
 מ'פ 'וכרב T^ ;ייונבו ,ןינוב ג'ונבו ^ix דצ 'מוי
 4933 ,יאנב ,היינב 'ר — 'א ןמא ע'ייע ןיינַב 3^
 דצ ף'זרהמל nb "y" ןושארה רודב אנת םש

(oho) |3שישא שושד אתקיספב  cov | nop TOרצמ םיאנב לש 'מוא  "nsט'פב ץצוח . 
 ןושלה הנושמ aub uam ג"צ זמר אריו 'קליב אבומו

 Cr וא"כ ישארב) םינב הקינה ויבר ואיבה אל ןכלו תצק

 הקינהש דמלמ [םינב] אלא ןאכ ביתכ ןיא ןב
 אבוהו 33( ד"נפ ר"בבו 6תומוא לש ןהינב

npun Cn v»לכ הרש םינב  ^nםשל אבש  
 an "UP" .ה"יחא] * .םימש ארי השענ םימש

 — Ypnn] זמר 2^ בויא 'קליב

unterschie- על ע"למ הנּובמ ; Zwischen (=ןיַב ja 

C3^p) יובותכד ג"סב (den, übtg. ausgezeichnet 

 לכב ןירמאנ ולא 'פד .ג'רבו  mo) mebאבוהו .דיל
 התנבנ םינש עבש ןורבחו (ג'משת זמר חלש יקליב
 שממ ינביאד 'מיליא התנבנ יאמ 'כ 53^ 'בדמב)
 .העבשמ תחא לע הנובמ התיהש אלא דע יכו

 «p :בימ m  המחלמ חושמ 7 Yam C ןעוצב
 )"7 01^ ,איש) םינבה שיא "Sy (ה"כק זמר 'אומש

 לכ 'ולכ םומ לכמ הנובמש בר רמא םינב יאמ
 אוהש [רמא אליש € יבד] וב היה א ל םומ
 ]13 רמא ןנחוי 'ר] ןינבכ לודג 'ולכ ןינבכ יושע
 םישנא האמ ואבש 'יפ .('יאנאנ דחו יאפאפ האמ
 ns 'דמבו ה"יחא|* .דחא בלכו ww לע
 'גו םיניבה שיא הנהו שוריפב בותכ כ'פ לאומש
 תולרע האממ ביתכ תורעממ םיתשלפ תוכרעממ
 שרדה ןכו דחא 255 ףא רמוא 'מוחנת 'ר םיתשלפ
 םיתשלפ תוכרעממ :הנאשתו CD YD ו"'תורב

G3 0" wv)םיוג תולרע האממ ביתכ תורעממ  
 דחא 255 ףא 'מוא ת"ר הלילה לכ הב ורעתנש
 "ייעו ג"עס ה"ד ב"לה ד"פ 'ומבי 'ורי "ייעו 'כו

 "m :ב'מ 'טוס 'פסותו .ל"נה לאומשל יש תחנמ
 י"שר תעד דגנ וניבו "פ םע ומיכסהש האמ
 דח תחתש רמוא יתייה אניפתסמ אלולו ,ש"ייע
 י"לו canis ר"ל אוהו ינאכ ל"צ ינאנ וא יאנאנ
 פ'לב יפאפו .בלכ p gunis^ 'טקב 'לבו אא

(mAmzo UU bU) mamלש םעטו .בא "פ  
 'שלמ םיני ַּב שיא pane ד"פל הז שווד

 — yw] תבורעת

bauen \< , ע"לבו אנב ס"לב) יִנָּב 53 = j2 
P EC ע"לב 423 53'0 833. ראותהו 
  Baumeister(םכח דימלת ןכ ראותמ הדגאבו ^

qi )'רעבאב שיר כ"ג ריעהש ומכ 'תקיספב רסח םויס  omתחבושמו תמסרופמ התיהש ייפ (? .ב"' הרעה  "Tרחי םיטעפ  
 תנורתפו המושרה ע"ל אוה יהעדלו ש"ייע רתוי הכרה חבושמ התנבנ שוריפב ייא reb ר"דמבו בקע שיר ירפסבו ןעוצ לע
 m3 (* .א'יר ,א'ח רעכיברהאי ללירב ברה y" בוט b bonus^ 'ור ןושל לע הדגא לעב poe 55 דועו חבושמו לדבומ

 yyi יאפאפ 'ע bp v33 ה"כ (* .םומ לכמ הקונטו ןקותמ י"שריפ ןכו ,אל ס"טב con ץיפדשב לבא ר'פדב ןוכנל
 האות תבש יישרב «n )^ .םש יאומש יקליב היכו יאנג ל"צו יאנב ריל י*כבו ינאנ an om^ ןאכ 0 י"כב היכו ייננ
 אבוהש םירטוא שי לש תעד איצוהל וניבר תנוכש men (* 70 ט'פ יוקמל שיר ייפמ עמשמ ןכו יירפס 'יגב ןכ היהש

mea 



OM ANE EAT 

nesqm 
 תערלו vérua םשהו .uépvoyi שרושמ ןימינגמב
 וב עובצל עבצ בוריעו תקיחש b uópvoua^  ל"זר
 ̂ ה"ר ילבבב ומכ שממ רמאמה רועיש כ'או
 ןירקסנ ןלוכו ך"שת זמר ג'ל 'ילהת 'קליב אבוהו
 דחי רצויה אנינת ימנ DN ns . + תחא הריקסב
 ע"ייע תחא העיבצב םיעבצנ םלוכ b^ ,'כו םבל
 ןימינגמב אדחכ 'וריב an" .רקיע reb 'א רקס

 HN עבצב דחי םלוכ 'מולכ (ןימגמב)

 רמא ע"ייע GeisseD "DN) ,ייִרּומָא ןֶּב *

 ,ןורחא

 תיב ןמזב דחא ןגנמ לש cp םש) NDN ןָּב
 לצלצה לע Kufüge DÀ pom) ינש

mesיילקשב  ^p GU»ריש ילכ לע הנוממ היה  
 ןהב que mm (ovp "לה עמש יללצב ןמ |

 ,לצלצב אזרא ןב שיקהו 079 דימת ףוסב ןנתדכ
 ע"לבו אליצצ ,אלציצ ס"לב לצלצ ה"יחא] *
 ;יה יו ביש .שדקמב היהש ריש ילכ ארקנ ג
 ייא םייבקמ ;^ ;3 ירזע ; בימ sn Cb ; יח ,גיי יא היד

2nתויששעמו ('ג .בייי וז ינומדקה לע והיתתמ ןב ;7  

 (םש והיתתמ ןב 'ייע) השענ תשוחנ לש תולודג
 אזרא ןב ילואו חכ לעב היה הז ריש ילכב ןגנמהו
 .רובגו חכ לעב ע"לב הלמה תארוהש ללוכ םש
 --[ןכודה לע אזרא ןב ^8 ב"פ 'ילקש אתפסותבו

 ,אה אה ןב 'עו ,גב ע"ייע (G. N) 22 22 ןֶּב *

pma qa *אג  .€( yyןייהוב . 
 ,ירבוכ ןב ע"ייע יִרְכּוּב ןֶּב *

xdןֶּב  ja ,DY313עב תונוש תואסריג 'ייע 'סּוינ ' 

 DN ךירעא םשו "5 "יג יפל ןבס
pon mmםייחב , 

 der Grosse, $9 2 y/bs יטרפ םש) חיִטָּב 3
(Robusteתולהא לע בסומ 23 ז"יפ ^555  

nbהשענ אלש רואמ (ד"יפר תולהא 'תפסות א"מ  

 ופורגא והז לודג ףורגא אלמכ ורועיש םדא ידיב
 ,םדא לש לודג שארכ ונשי ?D ר"א חיטב ןב לש

^bאלא םדא ידינ השענ אלש רואמ  mno 
 ארקנה םדא ותוא לש ףורגא אלמ ורועיש ומצעמ
 ייפ ה"יחא] * .ףורגא 'עב ונשריפ רבכו חיטב ןב
 חיטב ןב םג ילואו ,רשב לעבו לודנ םדא ע"לב
 ריכיא y" המכח הבוט b' רילהקי rs לש ותוחא ןב

4Y3 "tram וחוכו ותרובגל ללוכ םש ovs ויה b 

 ז"בירד היתחא רב . . ינוירב שיר ארקס אבא "גה
 שש ER — [יגוירכ ע"ייע

miis 
D3'3 :ה"נ 'כרבב םינויצהו  mח"יפר ר"בו ; 

 תחת יאנבר .'ב מ"ב :ח"ל 'כרב "א 'ב תעלבהבו 0
A. 

 א"כפ Ypun ,האנב בר =
% 

p 

 'פ "53 לבא ,האנב יבר א
 — Cp] דצ יכרב פ"ד) אבר 'יגה 'כרבל

ja .הָליִבָא  (geniessbar, zum. Genuss tauglich) 

 ינב ואל ןשביד ןויכ :ז'כק 'ילוח |
 ,והנינ הליכא

ia &לּולֶא  (der im Monat Elul Geborene)ורי ' 

 םע ןירשעתמ jm :ז"מד ג"פר 'ילקש
 ,לולא חריב םידלונש 'יפ סול ינב

jaהָנָמְלַא  COWitwenkind)א"ר 'פב ('םירדנב  

 לכ ותומי רמא םיעט אל ש'ר 6ו'פ
 | מלאתת b^ .ומוקממ ןועמש np לאו הנמלא ינב

 ימצע לזלזא אל C םועטא אל םא הינב ותומיו |
 .הרידהל ליגומ היה םעוט יתייה os ('דועו

 (Personenname, Sehwiegersohn הֶשֶעְלֶא 2

(Gabbi'sרישעו הוה יברד הינתח  
 (.אינ יירר) לשובמה ןמ רדונה 'פד 'מגב הוה לודג
 ,השעלא ןב תרופסת CU תבשה תאיציד 'מגבו
 ni bw^ 'ירדנ ה"נכו .תיניילול ע"ייע ה"יחא] *
 הוה 'ר ג"עס א"פד ies ק"מ 'וריבו ש'ייע :ב"ב
 םייונשב אבוה םש רופיפ y אשעלא רבל רקומ

vp"ןוותי המ 'פ ר"להקו ח"כפ  by:ןורתפ  
 yi" ומכחי mas אל םש אופק רב לש ולשמ
 nmn" תורוק ץערגו ךליאו ד"פ .,יב ץולחב ק"אר

 — [הרעהב ve» "x 'ב ד"ח

 (Handwerker) אָתּונָמּוא רב פ"לב) תּונָמּוא ןַּב *
 ןב בהוא םדא ךל ןיא .ב'לפר 32

 ה'בקהו .. ותונמוא ןב בהוא םכחה לבא ותונמוא
 א"י ban" 'קליב ה"כו ,'כו ותונמוא ןב תא בהוא
 לכ 'יגה w^ 'bm "bun 'רדמבו ה"נרת ז"מרס
 ,'כו ןכ וניא ה"בקה לבא היתינמוא רב 20 שיניא

 אנוש םדא לכ pon יפב לגרומ טוידה לשמ הזמו =
 .ותנמוא תא

Ld *אָנּורָמָא ס"לב) אָנְרִמיִא  m^ Gunges Schaf 

 אנרמיא ינבכ . . ןורמ ינבכ יאמ .ח"י
"bשרופמ ה"כו .'א רמא ע"ייעו םישבככ ס"לב  

 וב ירבד ידמו ןי רי ד ןידהכ + ז"גד stb n8 'וריב
 ירמא ןנבר b^ לש mns תעד כ"ג הנרכזא רכז
 pasen םבל דחי רצויה אמעט המ ןימינגמב הדהכ
 הרזה הלמה 'יפב וקחדנ םישרפמה .םהישעמ לכ לא \

 יעב המושרש י'לב איהש נ'לו םהידיב nop אלו

eה"כ )* .רסח ץיפדבו ביינש תנשמ ק"העב היכו דילו 34 יייכב היכ  vssו"ו  pm syח"ב )* .םועטי ע"פרשב לבא  

 .המל יתערי אלו וז יבית ימגב קחמ



 E ןאכ ןויצב םגש pep ילצא ןיאו m 3 :ברק
 | מ"לב ברק ומכ הרומ ס"לב וגו םיבותכב וניבר אצמ ךכ
 — [םֶיָעַמ *33 תלמ ךודכ שממ ינב by ורוביחו

(die in der Diaspora Wohnenenden) nbi 3 

  i'y:רוסיא ןהב וגהנ הלוג ינבו ב"ער 'ל

 ר"בכ pma (.ein reicher Mann in Jerus) ןֶּב *

 יטוילב 'עב 'ירחא םינויצ 'ייעו ב"מפר
 .ינוב 'ע mp :ייעו ןוירוג ןב .ןומידקנ

 ,לוכשא ע"ייע NU (E. N. eines Amora) ןֶּב *

m^ (Frevler, Bewohner der Hólle) O3rTÀ *33 

Dינב ןיירקמו  pmaאזוחמ ינב ע"ייע , 

von gleicher Geburtszeit, gleichem) ליג a 

  y'"y (Geschick.'ג לג

x53 533 *אליל  Galilàer)א"עס ג"נ 'וריע (46  
 ,'כו םנושל לע ודיפקה sow לילג ינב

 אלד לילג ינב ,'כו אנשיל יקייר אלר לילג ינב
 השע ירמא אלילג ינב .ג"נק תבש ,'כוהבר דחמ ירמג
 ש"עמ 'ורי ,ךתתימ 'מ י"כבו ,'כו ךתטמ ינפל ךירבד
 וגיחא ר"ע ח"יד א"פ 'רהנס 'וריו ג'ע ו"נד ה"פ
 ןוכמלש אתיערא הלילג ינבו האליע אלילג ינב
 ,'כו האלילנ ינב sym :א" mb ילבבבו אגסי
 ,ח'מ 'ירדנ לילג ישנא ומכ sm .אלילג ינב ל'צו

 y" אלילג רב ריחיהו

Priester, viel. aus der Stadt Ga-) Non3 ןֶּב * 

Gala gebürtigב"מד ה"פ 'מוי ^ : 

 ינשכ אלא תקזחמ ודי התיה אלש אלמג ןבכ 'יפא
 אלמג ריע םש לע ילואו לודג ןהכ םש 'יפ םיתז
 ףד 'מש ינשמב אלמג ןב — 45 mw (ע"ייע)
 jp עשוהי .ו"מקתת זמר ילשמ 'קליב אבוהו .ז"ל

 .א"כ 2/3 ^n 'מוי אלמג

die Anfertiger des (אנּנגד ינב ם"לב N223. 722. * 
(Hochzeitsbaldachins —והנה .'מ 'וריע  

 ארש אתרואל ינש ט"ויב אסא והל וזגד 8222 ינב
 (y v3^ י"שריפ רתלאל והב יחורואל אניבר והל
 ה'כו /« םינתח mb ירשוק Cry דצ יוריע סיר

 .ס"לב v n לכ 'עו 'א ןנג .yy תמאב

 םשהמ ינש m33 ג'הכ לש יוניכ) יִאָּבְרַג ןֶּב *
 Weinkrug € 9- ע'לבו ם"לב אברג

 סנכיו .ז"נ "יחספ Gaufbold) וקיתעהל לכונ כ'או
 שמשיו סחניפ לש ודימלת יבאיפ ןב לאעמשי
 ודימלת י א בר ג ןב ןנחוי סנכיו ,'כו הלודג הנוהכב

magsביק יאְּבְרִּנ ֶּב *  

j3תיִרָב  (Bundes-, d. i. Glaubensgenosse)ק"פב  

 n3 ינב לש ןהש םיסכנו C תועושיד
7bלארשי ןה תירב ינב  "abתומש) בותכה רמאש  

 יו ג א לו והער רוש תא שיא רוש חגי יכ 05 יאיב
 הייחא] * .והער וומאב תומו אה לכ איצוה
 :ג"י ק"בבו ויד וקב רוזניצה םקחמ 'ציניוו ר'פדב
 mb ק"בבו ם"וכע לש רוש יטעמל קיודמ רתוי
 אתליכמבו ירכנ לש רוש נ"ע ב"ד א"פ ק'ב 'וריו
 לש רוש יתוכ לש רוש איצוהל והער ב"יפר 'יטפשמ
 ק"ב 'תפסותו s'y» YO ק"ב 'יפב שרד ןכו ירכנ
 ואצי םש ק'ב 'וריבו םירכנ יטועמל תירב ינב א"פר
 לעב מ'לב ומכ. תירב ןב .ם"וכע 'טיז 'פדבו םיוג

 "- .[תירב ^y תירב

Stadt, 88008010 von Jaffe, Ibn) p73 *23 * 

 =  vy Gbrak, Neub. 82ופיל 'בורק
 םוקמ mm ה"מ ^b 'שוהיב רבכ hon איהו
 'תפסותו א'כפ ר"קיו :ב"ל 'דהנס y" ע"ר תבישי
 pui לש ymo כ"ג רכזוה םשו ד"פר תבש
 םימכח n3) NTD3 יִנָּב ,הֶריַתְּב ,הֶריִתְּב ןַּב *

 TE ף"זרהמל מ'ד 'ייע ןכ םינוכמ
 ,ךליאו ז"כ דצ ב"ירהממ הנשמה אוכמו ,ךליאו .ר'צ

ia *תייבג ע"ייע תייבג . 

E. .א eines Mannes, der über das) 733 j2 * 

Thorschliessen gesetzt war zur Zeit 

(des 2. Tempelsרבג ןב (ב'מ) א"מ ,ה"פ םילקש  
 הנוממ היהש דחא שיא םש 'יפ םירעש תליענ לע
 pw" 'וריבו םירעש תליענל שמשה אבב זירכהל
 ןנינתהו "ay mo ה"פ 'כוס 'וריו ד"ע ח"מד ה"פ
 ןושל b^ אלוגנרת רב רמימ ךל תיא רבג ןב
 'ר יבד יקופאלו רבג ארקנ םדא םש אלא הימתב
 תאירק ונורתפ ('כ 72 רבג תאירקש רבסש אליש

 ,'ד רבג ע"ייע .לוגנרתה
à i2ס"לב)  d. Innere, die Eingeweideל"זרדבו  

 'גרת Oy) ינב 1:2 n3& ינב ץובקב קר
 איוג ינב ?G^ ep םיערכהו ברקהו ימלשורי
 'פדו ר"פד 'ר"ב ,ד"ל 0^ י"כב ה"כ ה"יחא]*

amפדב לבא ' "n ^an "wowאילפה ל"מרו  
 תועט לע דמע רבכו ן תנוי 'גות בתכו תועטל
 קר ד"מ הרעה nb Tx 3^ 'דלותב ר"יש ןואגה וז
 .אוג ןב 'עב תחת איג 'עב W^ סופדה תועטב םש
 ילקנוא 'רתבו אפירכ וניתואחסונב 'יא י"רתבש עדו
 תומשל 'א ר"יתב לבא "ינבי םע רוביח ילכ אונ
 קתעומ אצמנ 'א j'p "ילהת 'גרתו ז"י ג'י ,ט"כ

 ;'ט .הנשמב



UD) "wpייטפוש ירפס = יחיימ טיפ יטוס יוריו  ^Dיה"ר  

ipoןב רזעלא אבשמ (ג'כקתת ז'מרסלק ייטפוש  Cogo 
 יבותכד ב"פבו .(* ארקנ היה השירפ ןב אניחתו
 לש ותשא «pu (ז'כ 3« השבחנש השאה 'מגב

'w»TgS —N£Wg2t 
 יאברג ןב ןנחוי לע וילע ves ,'כו יאקניפ לש
 תואמ 'ג התושו םילגע תואמ 'ג לכוא היהש =

 .ח"כ 'ותירכב םייוניש המכב yn" ,'כו ןיי י 333
^amה"כ יאברג ןב  pon cyaלפונ ןושלש אוה  E 4 

 .P תמאבו ה"יחא] * .חצורו םיטסל םדא b^ ,יאניד ןב | רומאה ןיי ברג תלמ ןמ רזגנו אוה ןושל לע =
 / תחת :נותכל טילחה vy ו"עד ב'פ 'בותכ vi | ג'הכש אוה יאנג לש יוניכו 'ג ברג ע"יעו ךומסב <>

 ןב רופיס יפל px סיטסל תשא יאנד ןב לש ותשא | םחני 5 לש ודימלת ןכו אכופו ללוז היה הז
 לע לפונ ןושל ('יבאפ ןב לאעמשי bus היונשה םיאנקה תכמו םינחצרה שאר יאניד ןב היה והיתתמ

 mm ךוד ימימתל לפוא ומב תוריל רתסמב בראיו | ע"יע גנועמ b^ יאקניפ לש ודימלת ןושל |
 פוכרפא ורכלש דע הנש םירשע וז תונמואב pow | יל mom אוה יאנג לש יוניכ הז םגו 'א קנפ <>

 ליגה יוינומדק המורל םיתשוחנב וחלשו םקיִלָפ ימור | ל"זו בתכש 'יחספל א'חב א"שרהמ לש תישוק
 E ןווכתנ הבוטל הלחתמ mim ,('ב יג" ,'כ ימחלמה לעו | ומש רקיעז !אוה ימ םסרופמ יאקנפ ובר DP ןיא =

 E puro ץראל רורד אורקלו השפח דעב םוחלל | ןלוכב 'מ י"כב ה"כו יאבדנ אוה הז 'הכ לש —
 1 mex םימיה וכרא אלו (יתעבשה Co ר"שהשב | רורב ל'נ הזו (םש ס"ד ey יאברנ ס"טב ונינפלונ
 | ושענ םיאנקהו תולקלקע mms ךלהו רשיה ךרדמ | Avavía zoo" 50500000 ג"'הכ םש םע דחא אוה
 (P y'"y ןירקס וארקנ bm םנח יקנל ונפצי םינחצר | לע "3 והיתתמ ןבב רכזנש יארכנ ןב איננח =
 .b ;'ו ,'ד 42,3 ,'ב יחלמה לע venne ja יד רקס | םודרוה והנימ רשא 63 ויה ,יכ : יג יב וכ ימדקה
 .b הרמאש המ הזו C ,'ח ,'כ ינומדקה לע ;'א ,'ח ,'ז | תצק יייעו ,תימאק תיבמ nov תחת ג'הכל ינשה —

E jj אניחת יאניד ןב רזעלא ל"נה 'טוס "wen 
 ותורוקלל ווזח ארקנ היה השיופ  ja.חצווה

 ךאבועטיול גילעז ר"והמ םלשה םכחה ידידיו
 ל"הז םשב 'יעדמה םלועב ועבט אצי רבכ רשא
 הלאו וילעבמ בוט ענמא אלו רחא 'יפ יל בתכ
 וברשמ טיפ 5( םרמאמ ראבל יננה :וירבד םה
 וקחמ תומשה וניבה אלש רחאמו 'וכו םינחצרה

  muןב רזעלאש םירובסכ השירפ ןב 'בה םעפ
 אלש ןעי ז"כו 'רקנ היה השירפ ןב הניחת יאניד

O" יד, "hn םיבותכב הניחת םש שיש ועדי 

 ץטערג — ף'זרהמ לש ע"מב ונעגנש םירבדהמ
 .ף"ירהמ nw בתכש «nb vo ,א"כח

Gohn Davids, d. i. der Messias) 71 j3 *וריע ' 

 ןב ןיא ." 'מוי ND דוד ןבש ?D ,ג"מ
 העשת העשוה תוכלמ טושפתש דע אב דוד
 mb :ז"י 'ליגמ :Cab) םלועה לכ לע םישדח
 ז"ע .ב"ס 'ומבי אב דוד ןב תיעיבש יאצומב 4"

"p nאב דוד ןכ ןיא א'לתת זמר 'יעשי  
 לע ונירמאמ 'ייע) ףוגבש תומשנ לכ ולכיש רע

 8 bw הלטב םי נח צר ה וברשמ :הנשמה ייפ ןכא | 5 1^ TeT paa ב'הוע "תמה תחת
pe m um MEמודע אב דה  sumיאניד ;3 רזעלא אבש תעמ  b'4)3  

 E jp הניחת ינשהו emn 'יפכ ונודל יוארש .רהנפ < ד 13 עת רוגימק לע em מ 1
 E ךרדמ 'ריפש השירפ ןב ךא ארקנ "ישארבו השירפ תובא יתב 'ב ןלכיש רע אב יהו ה %
 T דוע וארק אל בוטה לע ו הניחת םשבו) כומה | DO N3 TT jaw wr 3 Di א תבעה

PMEםש /2 אב דוד ןבש עובש : jam3 (ירזע הרומש רזעלאל יאדוב וארק אלש ומכ  
THUS NEבו אב  "yi1 ועזג חצרה שרשמ ולאכ ןחצרה ןב ותורקל ורזחו לע רואיבה בחורב  

 ו :o Y abre : ומכ לא | .תורורב תויאלב םש ונילעהו ל"נה ונירמאמב הז לכ: =

weem TTDרש  | mobsךיראהל מ"כאו הז ןינע תילכתב םייסרפה : ,םיבר 'לב ןינחצרה הנשמה הליחתמש . / | : : E 
 : ורוישו 'ד ותלחת רונת 072 םילכב ה"פב -- [ל"כע |

ein  Zelotensehaaranführer, Eleazar) *N3'] i3 |הז :'ד |  cuinונא ןואגה רמא (' יאניד ןכ לש  E. 
Sohn Deinai, bei Jos. Ant. 20,6, 1 5 8ןירוק |  Cוב ויהש יאניד ןב לש ווונת  D'33"א  

mos CExtao . - Aevaíos maigלע ה"יחא] * | תנשמ  nesיתעדי אל וניבר ןויכ ןואנ  

 js .רכזנ "1020706 00 9/0066 אוהו :ריפ רצ פ"ד יייע ייחספ v3 :היל sb ימויב היכו ייגה רקיע הייכ (% .
 םרא תוכלמ ויתחת פרגו רוזניצה ןמ ל'זאב יפדב (nint םינשיה ייסופרב ה"כ (? .יב ,יב ^Y תוינומדקה לע והיתתמ

 םג ביה v/sà ne» C :א"י «m סיד יייע יגולאש 'פד 'ה יכימ יקליבו ישארה י'יעבו ימ י"כב D"A ייא יינשי ייסופר "22! |

 .יאנוד ןב b'"53 ךומסב 'בותכב קר ונמשרש מ"כב יאניד ןב חסוגהו ,ןד ןב ס"טב ךורע יסופדו י"כ ראש לבא יעה שארב

"yn )+טייותב  b^ b'b wbםייבמרה 'יגב ה'יכו תוינשמבש הנשמב כינ ה"כ (* .אניהתו ייא יקליבו ירחא יחסונ לע  

n'» emm /חיפ יילכל ב"ערב  abןינוש ע'יפרשבו ירייפדב ה'יכ (5 . | 
x41 15  



 השגרה תונכ ואל םישנ ^a הדנ
 .י"שריפ 'ייע 'כו והנינ השגרה ינבד םישנא . .והנינ

 יברעו ס"לב 3t לעפמ (Gihepaar, Gattin .גוז ןֶּב *
 ,'ו 'טוס :ו'צ "מיג Cerbinden קקככ

 וגוז ןב הז ןיאש .ז"יד א'פ 'טוס 'וריו ט"פ ר"מב
 ב"יפ ר"ב (ןושאר לש . . וניאש 'ורי) ןושארל
 ןב הל תיל אתבש אתבורע . . גוז ןב ול ןיאש

owןב םהל ןיאש ןתיולו תומהב ז"פ םש ץובקהו  
  "yp maד"ע ב"ב :(.

(Ben Zoma, Schüler R. Akiba's) NB j2 *יייע  
 ב"ירהממ 'נשמה אובמו ךליאו ו"לק מ'ר
 ,יאזע ןכ p my "יעו ,ךליאו ז"מק דצ

 .ןינפא ע"יע ןופאח ןָּב *
die zu einer Genossenschaft) הָרְּובְח *33 * 

A'p "my 45 תבש (Gehórenden 

 ינפמ :ה"לד UB 'יחספ 'ורי qn ןיזירז הרובח 53
 'תליכמ y"' ןלצא ךשמיהל puso ןתרובח ינבש

 ,ו'טפ אב
(CTruppe, Soldaten) son 93 *א"כ 'ציב . 

 m "לוח ,אליח ינבד אחמיק
 som ינבל אתפירט . . אליח ינבל ארשיב

 :ב"ס 'כותכ (ein Talmudlehrer) יאָניִכַח 13 *

 ינינח Uy my  ה'פ יילקש 'ורי
 ר"קיו : ו'עקד mb "ns כ"רד אתקיפפ : ד"י ילכב
 'פ תותליאשבו rb ז"פ רומא 'פ ארפסבו .א"כפ
 תבש D'i'"y :י"ק תבשל פ"א י"כב ה"כו רומא
 .יאניכח תב יאניכח n3 םש 'בותכנו .ג'כק דצ

 :ה"כ 'כוס (die Hochzeitsangehürigen) הפח *33 *

^vלכו ןיניבשושה .ג"נד ב"פ 'כוס  
 םיארקנה םישנא 'יפ הכוסה ןמ ןירוטפ הפוחה ינב
 ותפחמ אצי ןתחכ s/os םינתח תפוחב םיכוסמו

KON LY 

 ךלמ סוס לעד .ב'נק nzw ו ןירוח ןּב *
 :ה"פ 'דהנס qum ןב רומה לעד

 ח"פ"'מורת ;ןירוח ןכ ויצחו דבע ויצחש ימ 'נשמב
xbןכ ךאשע  pomינב ןירוח ינב .ו"ט :ד"י ק"ב  

 ב'פ תונא ;םידכע יטועמל pum ינב םשו ,תירב
 ו'פ םשו הנממ לטביל ןירוח ןכ התא אלו ז"טמ
 הבקנו .ת"תב קסועש ימ אלא ןירוח ןב ךל ןיא
 ייטיג 'ורי .'מ DD דוע pt : א"מ 'יטיג ןירוח תב
 'תפסותו ג'ע ז"מטד ח"פ 5'3 "n" ר'ע גנ"מד א"פ

i2םירבעושמ ןניאש םיסכנמ הליאשהבו .ט"פס  
 יכיאד ןמז לכ . . em ןירוח ינב mmy in ק"ב
 אל :י"ד p" ק"ב 'וריו :ג'יו ,3^ מ"ב ,ןירוח ינב

 דיק

 ?L'Bpitrende, did Empfindung haber הָשְגְרַה יִנָּב * | יאניד ןב רמאמ שריפ אלש עמשמב ^5 ל'ז ג'הרו
 אוה ל"נ רשאו ש"רה ואיבה אל ןכו 'ה רצ ט"דסב
 לע ןויכו ןכ וטצעל mus ךורעה בתוכ הזיאש
 ולפנ ןכו ל'הזב pw יילכל 'יפש 5" ם'במרה
 תאז ארקת הזלו . . םייברעה תורויב םיבר םירבד
 ,יכו ןיד לא םחוימ יאניד ןב לש nun הנומתה
 pin "y .יתעמש ינאו םשב ב'ער שריפ ןכו כ'ע
 ילצא ןיאו .א"" םשב ש"ארה בתכ ןכו ,םש יילכל
 לש יאניד ןב DU לע ארקנ יאניד ןב רונתש קפס
 בשוי היה יאניד ןב ירהש וריבסהל 5« הלעמ
 ברע px C י'ו ,'כ 'מדקה לע 'תמ ןב "ייע) לילגב

epeלילגב היה  any yy)תורויה וארקנ ןכ לע  
 לש ורונת :וב תופאל ץראב ןירופח ויהש ןייברעה
 .ןכ תופאל ליגר היה אוהש רבדה בורקו ,יאניד ןב
 תפיכ תחת םינוחש ותעמשמל םיוסה וישנאל

 -- [םימשה ^

(ein Vernunftbegabter) DT 13 *ח מ"ב '. Np" 

 ס"ד א"פ 'ודיק 'ורי ,תעד ןב היל הבגמ
sןבל הכיז אל הזו תעד ןבל הכיז הז  ny 

 :'ב 'גיגח .:ט'צ 'ומבי 2« 'יטיג העד ינב ץובקהו
 .לכש לעב b rm^ 'יכרע .ג"צ 'וחנמ

 .לכא 'עו . + סורד רב ע"ייע יִאָסּורְּד ןַּב *

eines Tana) NI] NI j3 *א.  (E.ה"פ תובא  

 'גינחבו ,'כו רמוא אה אה ןב ג"כמ
 םעט תובאל ט"יותו םש 'פסות y" יה יה רב :'ט
 'ירטמיג הלועד 33 גב אוה םתעדלו הז יוניכ לש

nov 
nהיידהה  (Geier, Habichtart)ג 'שרפ ירפס ' 

 p m p (n תאצוהל :ינ דצ) ה"פ

 מ"למ אוהו .האדוההו היידהה ןב איבהל והנימל
 אוה האדוההו 0D דייל ייעשי a0 )$^ יירבד) הידה

 תחא היאו היד הארו האד :ג"ס 'ילוחב קיסמו האד
 אל ה"פו nw יופסב לאעמשי 'ו לבא איה
 האר pon תעצהל לבא םש ר"באר 'ייע ןכ רבס
 יייעו 'תגולפ ןאכ תיל wem ה"ד א"צתת זמר
 ל"ומהו ירפס םשכ המלש רתוי 'חסונ אצמתו םש
 sano ^an .ב"פ 'ילוחבו .הז לע ריעה אל ירפס לש
 'קיע והזו ע"ייע אידוה רב סרוג וניברו איריח רב תא

v»ע"ל אוה היידה תלמש ל"י וא .ש"ע פ"לב  
«Weihe = lac 

 .לקרא yp המידה ןָּב *
 (Sohn des Todes, Todes schuldig 71237 ןָּב *

:xD 723ןמ לואשל דוד רמא  
maaהתא הגירה ןב  "bסרג ןכו ךגרהל רתומ  

 יתאצמ ןכו ip זמר לאומש 'קליהו y" תמאב
 .ב"פק רצ 'וכרב ס'ד mp 'ייע נ'בבו 'מ י"כב כ'חא



D n תו 7 % 2 ya: 
v ] " 1 

 , P b^ "2 P UP rustו

 ירְבּו -
 דבעו .הובאד אמשו הימש ביתכ הוה ביתכ הוה
 בר ל"צ] (םיחכטה רש דבע) ןדארזובנ הז וינודא
 ישימחה שדוחבו G0 יבינ יימרי) ביתכד [םיחבט
 לבב ךלמ ינפל דמע [םיחבט בר ןדארזובנ אב 'גו
 ביתכהו םלשוריל רצנדכובנ קילס m םלשוריב
 התלבר לבב ךלמ לא [םתא ךליו] C ותוא ולעיו
 בוו אדסח בר ,איכוטנא וז התלבר והבא ו'או

pnvימידבא 33  "nהתיה ונקויד תומד 'מא  
 התיה הריתי המיא 'מא דחו ותבכרמ לע ול הקוקח

 .דימת וינפל דמועש ימכ המודו ונממ ול

de) NZ'n» ,"253 02 ₪ ןַּב ,אָביִזּוּכ ןֶּב * 
bekannte j. Freiheitsheld in der 

(Erhebung gegen Hadrianםש אצמנ וז הביתכב  

 qv :ז"צ oix "sab jus ל"זרדב הז יטרפה
 יינעת יורי .ט"ד ח'פ on» ^Y 7^0 ט"יפ תבש
 mms רבדה בורקו עלב 'פ ר"כיא ד"ע ח"סד ד"פ
 רשא י"א לש המורדב sem הדוהיב ביזכ ריעמ
 Cms עיייעו (nice רחא םוקמב ארקנ ןכ לע
 חישמ אוהש אביזוכ ןב תא חבש ע"רו .אמורד רב
 אבזוכ ךרד בקעימ בכוכ ךרד וילע שרדו לארשי
 חופיש b ר'שהש יייעו םש in" 'ורי בקעימ
 yb 'כו איה טעמ nns דוע voy שרד םגו

on nuוניא  opmאובמב ב"ירהמ רעישש המ  
 אריה .ד"מ 'טוס ע"ר רמאש המ (א'כק) 'נשמה
 המחלמ ירשקב דומעל לוכי אלש וטושפכ בל ךוו
 םעה בלב הרובג חור ביהלהל הז y" הצרש יפל
 .ןאירדאה דגג המחלמל אביזוכ ןב cy תכלל
 רב כ'ג ארקנ ע"ר ושארל דנעש תראפת יוניכמו
 ד"בארו אביזוכ (רב) ןב ומש רקיע לבא אבכוכ
 ,אוה יאנג םש אביזוכש רבסו רדסה Ten ק'השב

 .ןוכנ וניאו ל"תמעב ל"ירהמ בתכ ןכו

yr vn איפ "bow שירב (E. N) "1233 13 
 .'ד "וכרע  am:איכ  CYDBהדוהי ר'א

 ה"כ ה"יחא] * .םדא םש 'יפ .הנביב ירבוכ ןב דיעה
 וריכזה ןכו יילקש 'וריב ה"כו ב"ה "a ד"ל י"כב
 p^ ל"זו pw בתכו : ה"מ דצ ף'כ 'עב ןיסחוי לעב
 דיעה סירג תלכתה 'פבו הרבכ השוע םדא םש ךורעב
 תוא nb לעב הז לע an» »'y אתירבכ ירכוב
 ךורעב 'יגהו ךורעב יתאצמ אל ינאו .א'נ דצ תיב
 כ"ע  ת"יבב ירכוב תומוקמה לכבו . . ירבוכ ןב
 םג כ"או םדא םש ב"נו ח"פת זמר oy 'קליכ ה'כו

 .ץרח מ |
n Urs 
" WEM NERO 

E rra 

43 $5. 

 אל הבוג ןיא ,יבג יבגמ ירח ינכמ ירבעשמ ןמ יבג
 םויהו םינבלו wes םידבוע nmn לומתא יתערי = = אל 'פ mum שרדמב ,ירח uis אלו ידבעשממ |

 ,םלועה לכ לע םינגסו ןירוח ינב םתישענ

 ץירח ינשמב :ז'ק ב'ב (deme Grube ץיִרָח 33 < =
gmהשש ץיוח אוה המכו ץיוח  

 ץוחבמ ץירח םש 'מנבו .השלש ץירח ןבו םיחפט
 ןבל ץירח pa המכו .ח'ק nen ,םינפבמ ץירח ןבו

 gon ע'ייע הנטק su 'יפ  .חפט ץירח

E. N. des Schlüsselbewahrers im) תָפְטוט ןֶּב . 

 |  er. Tempelב"פ 'ילקש 'תפסות
 ןמ ללוכ םש אוה ילוא תוחתפמה לע תפטוט ןב
 תוחתפמ ויהש הרושיק 'יפ ארקמ לש תפטוט

 TT לע ןיקודאו ןירושק

 'פ א"פס ר"תסא NYBPO (Rathsherren) יִנָּב *

 נד ] ינאירוקרבו ינלוכי תנשב
"OY Hereulianiא"ח ,ר"טב ז"מיר  "xג"יק ] ^ 

 קחצי 'ר mb" mao m הימעט ינב 'מא אנוה
 .הצעו םעט ינתונ 'יפ היתצע ינב הימעט ינב 'מא

die auf dem trockenen Lande) mes yr e 

Gebenח"ל 53( 'ורי , vnידרוימ  
onםישלש רחאל  wy) ovן"ר "ייע השבי ינב  

 no n דחו ה'ד .יל 'ירדנ ילבבל =

pun Tbe ר"ב :א"נק תבש Cintügig) Of ןּב * 
 ,תבשה תא וילע ןיללחמ יח «ww ןב

 ליא D p'2 2" השוע ומוי ןב pun an ז"ע
 יורק ומוי ןב ףקומ n" us ,ליא יורק ומוי ןב

yt spרצ חרק 'מוחנת ץובקהו .אמוי רב  
veo» xy"ןמוי ןב תוקונית ח"יפ . 

ND? 553 *תַנָּב  Oelün) NB!ןפלד ע"ייע . 

 תליגמ .ח'סד ד"פ 'ינעת 'ורי SY (EON) ןָּכ *
ponהב בותכו םילשוריב ואצמ  . . 

 תאצי תיב 'יגה ח'צפ ר'נבו 'כו ףסאד ןמ ףצי ןב
 ,(האצי תיב "יסופד 'צקבו)

"ein Sohn verehrt den Vater בָא T32'|3 

(Mal. 1, 6קלחד 'מגב  VY wv) 
Comירמא .ןדאלב ןב] ןדאלב הז :בא דבכי ןב  

 אבלכד אבקועכ היפא ינתשיאו הוה אכלמ [ןדאלב
 | יכ אתוכלמ לע הירב ביתי הוה C355 תומדכ "יפ

 יקליבו יטמשנ אבקוע תלמש רורב הארמ אבלכד ןמ 'דו אבלכד יכ mm rai אבוקע יעב יחכונ oy וניבר ונייצ ןכו (1

 אבקוע תלמו .רוציקב איבה )09( ^Y .יב רישהשו sw יכאלמ יקליבו בלכ יכ mm : תאז רובעב יוגה C3 זמר כיפ בימ

 004% י"ל mnm אסקוע an" יקיע ילוא וא תומדכ ומכ ורועישו רבדה תרומתו ףוליח המעטו Aáe ע"למ הרזוגל 55

 ,ויכ ,372 ?D" ;יכ 3 ביימ מיילכ לייצו ידהנסב 23 ה"כש יניעב אלפנו )* .ראותו תומד ייפ
15* 
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npub a3 *תסגמ ע"ייע . 

> die Morgenlinder (אחנדמ ס"לב ND" TB 3 * 
'"v (— Babylonierב"יפ תבש  

 אחנידמ ינב ןיליא :ד"מד ב"פ "טיג 'וריו ד'ע ג'יד
 יגרת .ז"חא אבה ע"ייע חרזמ ינב 'יפ pap ןימורע
 -אחנידמ ינב ינומדקה B^ as 'שארבל 'ב יורי

wemרמא ע"יע) אברעמ ינב  (Cינב יכ עודיו  
 ,י"א ינב ויה ברעמ ינבו לבב ינב ויה חרזמ

 ר"ב (.Morgenlünder s. vor. Art) ְרֶזָמ יִנָּב *

 'גב :וז לכ 'פ  ר"להקו ד'עפר
 :'ח 'כרבבו ,'כו חרזמה ינב תא בהוא ינא םירבד

^anםיידמה  omלש חרזמב ויה  Jw 

 ^I ה"ר NIB (die Leute aus Mechusa) יִנָּב *

 אזוחמ ינב יריפשמ יריפש והניא
 "ייעו י"ב לש הנוכנ "3 וז םנהיג 53 ןיירקמו

 ,ז"* דצ ה"רל ס"דב ושוריפ

 ג'מ 'פ בקע יופס (Tischgüste) הָביִסַמ יִנָּב *

 התשו לכא ז"סתת ז"מרר בקע 'קליו
 p" הביסמה ינב תא ףניטו איקהו וכרצמ רתוי

 .ןחלושל ביבס םיבשויש םיחרוא

(Eingeweide) NPPB ןייעמ .םִיַעָמ ,םייַעיִמ, o5 + 
  vb ib mp.תורוניכל ויעמ ינב

  "yרשב :ג"נ 'ילוח .תואסריגה לע ט"יות 42333
 םש ,םייעמ ינב דגנכ הקירב .ר"נ םשו ,םייעמ ינב

 באז אב ,'ט « bbינב בקנ אלא . . םיעמ ינב
 א ,םיעמ  ^vינב םיבאז ופמח .ו"מד ח'פ 'ומורת

  mybד"לפ ר'ב ,רשוכ םיעמ ינב תקזחש הרישכ
 'כו אצויו היעמ ינב תא טטוח (6 '"p:א"צ 'דהנס

ou Y^ = הלינמב | ה"כו םיברקהו ppm oco 
 זמר א"'"מש  io,םיעמ ינבו םיברק המשנו חוו

 תכורכל איעמ יבמ .איעמ יבל אסרכמ ג'פ ר'קיו
 זועת המכחה 'פ ר"להקבו אניטק  "a1םיעמ תנב

y"הכורכ . 

(die Abendlünderd. i. Palüstinenser) R3? 23 * 

"y"עב םינויצ ' "DKוארקנו 4|  

 אחנידמ ינב ע"ייע עודיכ י"א ינב אבועמ 72

ynלעב . 

 3n* ב"עס ח'ק מ"ב (die Nachbarn) יָנְרֶצֶמ *23 *

 רב דיחיהו םינכש 'יפ ינרצמ ינב 'ד

 .ע"ייע (פש) רצימ רמ

 'מ 'יטיג Na (Sobne der Herrschaft) יִנָּב *

 אתוורמ ינכא ורדהא וליז א'עס =
 ,םינושארה םכינודא ינבל wm ^b יאמדק

341 
e 1% 

 אָתוְוְִמ יְִּב * -
 .יובמ ע"ייע "35 3 * |

 i) cnra ב זטק

 לבא ןיסחויה 'ינ תחנומ nmn אל ןוילגה לעב ינפל
 «qu וינפל היה יכ וילע ךומסל אוה ןמאנ ז"כב
 2131 ןב ס"טב ע"פרבו .יביב ע"יעו םולש רתוי
 jj "T 'חסונבו ב"א) — [ל"ירהמ קיתעה ןכו

 ,(ירכוב :
(ein Vornehmer in Jerus.) pi 255 ןֶּב * 

 "יטיג ( .U"ינויצבו א"מפ ר'ב
 יביקע 'רו םילשורי ירישע ib דחא יטוילב יעב
 רעצ ייח המע יחו היבא ןוצרב אלש ותב אשנ
 יידימלתב ובושבו הרות דומלל sms הצמאו תוינעו
 v2 הילעו .'נ "ירדנ הלש םכלשו ילש רמא םיבר
 שיש לכ רישע:הזיא 6היכ n3 דמחנה ורמאמב
 תיציצ jy דוע 'ייעו -- םישעמב האנ השא ול

 ,תסכה
 ע"לבו ס"לב ןכו רפכ מ"למ Dórfler);"b3 ןֶּב *

 ךלהש רפכ ןב s^ "ub (תס1 ;5 — =
 ךלהש vy ןכ 'נשמב םש ריע ןבל qeu b ריעל
 'גיגחב שריפב ה"כו ךרכ ןבל ךפיה ןכו ,יכו ךרכל
 'יעשי המלו . . רפכ ןבל המוד לאקזחי המל £35
 תונב יםיכרכ תונב הבקנב ץובקהו .ךוכ ןבל המוד

 .'ג ךרכו 'א רפכ ע"ייעו :ח"מ הדנ םירפכ

(Schiffsleute, eig. Pechanstreicher) NY33 j3 * 

 מ"ב  pא"ער  unnארגא ארפוכ ינב
 ינב ירק הניפס ילעב י"שריפו הכישמ תעשב
 .'ח רפכ ע"ייעו תפזב םתוא ןיתפוזש יפל הארפוכ

 (.Grosstüdter, Gegens. zu 1 j3 Kleinst) כ ןָּב *

 ב'סד 3b 'שוריק ^" רפכ ןב ע"זיע
 ךרכ ןב אצמנו ריע ןב ריע ןב אצמנו ךרכ ןב ג'ע
 י"שריס 'ייעו 'נשמב :מ"מ 'שוריק ילבבב ה"כו
 »232 :הלודג vy ס"לבו .ב"פר 'שוריק 'תפסות"יעו

die Was ס'לכ) אָקְשּוכְרַּכ 93 * 
  (Jungen des Wieselsמ"ב

vbקלי ' "onnזמר ה"מק  n'ennיברד היתמא  
 םש ןילטומ b^ ,'כו אתשוכרכ ינב אידש הוה . .
 אתשכרכ ע"ייע ס"לב ה"כו י"שריפ ןכו הדלוח ינב
 המו םיעמ ינב אוהש רמול העט ל"תמעב ל"ירהמו
 רמאו ותמאב רענ יבוש ןינעה ךשמה םע השע

 !וי ש עמ לכ לע וימחרו ביתכ והניקבש

 אמיל אלד .'ז "לוח T5) (Geleitgebende) יִנָּב *
 ןיולמש ימ b^ הייול ינבל ןישוע 32
 .ריאי ןב פחנפל ל"ר ותוא

Ein Spruchdichter, dessen Schriften) n5 ןֶּב * 

"tn" warenי"ס 'דהנס  (apokryph 

 | אריס ןב ירפיס ןונכ םיגוציח םירפסב ארוקה .ח"כד

 .הנעל ןב ירפסו
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 (*רברבח איבהל ש'כ ae יקי) והנימל C בצה הז
C1אוה ץרש ןימ "פ .ארדנמלסו ןיליפנה , 

 הנוכי רשא האטלה po אוה יתעדלו ה"יחא] *
 איבהש םייברע םירפוס תודעלו ּוקְנלשלא ע"לב

omידלונ (ךליאו ז"עת) הבר הריקשב טראכוב  
 לע םירזומה לידאקארק לש יציבמ תאז האטלה

qmהז לעו סולינה  mbהמושרה "53 יוניכ 573  
 .saw ןיליפנה ;3 ארקהל תואיו me ול כ'או
 הז חנוהו םילודגה םינינתה יציבמ םיליפנה תדילמ
 ma 'ייברע םירפוס תודעל תויח לע םג יוניכה
 'עב ב"שפה האיבהש א"שרהמה תישוק הקלתסנ
 ויתובקעבו) 'פקוב 'כחה לש לודג תועטו הז
 הארה nauplium ר"למ הלמה רוזנל (ל"מר ךלה
 ןהאזיועל .ברהו ו"עת טראכוב תוחצנ תויארב
 כ"ג םה רברבחו דורע יתעדלו ,ו"כר דצ 'גאלאאזב
 ץורימה לק 'יפ ככל .ע"ל אוה ןושארו האטלה ינימ
 3^ 'מרי מ"למ רברבחו ,האטלה לש יוניכ אוהו

i2םינוי םירפוסו ,םינוגו תורהבב רמונמ ומעטו  
 רברכח אלמו רמונמ האטלה ןימ וריכזה םיימורו

"Uyלבא ,ד"פת טראכוב  nbםש היגמש  Yyn 
 -- [ודיב אוה תועט דוסע תלמל דורע

Fallsucht, 5e3 לעפמ wo ןיִיִפְנ = 555 i3 2 
morbus 68 00 608 753 6 

 י"לב ןכו Riesenkrankheit םיליפנ ישלמ וא
(orbus major 3/53 ,HosxXsiog 6%פב ' 

 יאמ] תירצק חור (פש 'מגב CT 22 ולא ןימומ
vmוילע האב ןיליפנה ןב חור אנת ('[אלאנ  ^p 
mייפה קתעוה הארנה יפכ ה"יחא] * ,הדיש  

 ףד 'גנא י"כ ympm תורוכבל י"כ ה"מגר 'יפמ
impל'זו  mmוהינ יאמ .. "לע האב תורצק  
sowחור  mewןועגש הדיש חור םילפנ ;3  

 הדיש חוו ל"צ qun qui םג הז יפלו ,ל'כע
 jp ס"שה 'יג יפלש עדו (ow ע"יעו ןועגש
 ןיב mb 'רוכב אתפסותב 'יא ס"טבו) םילפנ
 לעפמ הלמה רוזגל שי (םילפנה ןב ל"צו םילפנה
 הפכנ תלמ י"שריפש ומכ לפונ ילוח אוהו לפנ
 לבא ץראל לפונש ןועגש 'ו ףכ 'עב וניבר b^ ןכו
 םיקנע לש ילוח 'יפ ןיליפנ ןב .וניבר "ג הארנ רתוי
 רובעב m" י"לב הפכנ הלחמ תמאב ארקנ ןכו
 האופר הל ןיאש תאזה הלחמה לש הפקת םצוע
 המ הזו morbus divinus ר"לב וז הלחמ 'ארקנ דוע
 ז"עלב תירצק חור 'ג רצק 'עב וניבו שויפש

Gunges Lammy^53 j^» = =ארמיא + piss. 
 ה"רד ק"פב « Gvןירבוע םלועה יאב לכ

 ןורמ ינבכ וינפל  ^p 325רמא 'פב '(.

 ,ח"פ 'ורוכב (die Verwandte) הָחְּפְשִמ '*23* ——
 ינבל ריזחי ותשא תא שרויה י"מ
 ,ב"ער 'ייע םיבורקה p^ החפשמ

(die Stadibewohner) NDIB *33 *ינב :1^ ^233  
 ינב ותא .בנ'כ ב"ב ,'כו איסחמ אתמ

 .אתמ ע"ייע ריע ינב 'יפ אתמ

die làngs des Flusses פנס hin-) אָרָהָכ *33 * 

(dehnenden Felder ;ינב :'ס 'יטיג  

 vun now לעש תודש b" 'וכו רמא בר ארהנ
 ,'ב םלא ע"ייע

Noachide, wahrsch. jeder Anhünger der) 3 i3 i; 

(QNaturreligionלע גרהנ  mneהושמ  
 (Ao amy רדהד ג'רב ןובשיהל ןתינ אלו הטורפ
 ק"ס ד"גמ ביפש D n"N" עייש יייעו :א'ע wy :זימ יומבי

 [לעופה ל"צ] (םילעופה) תא רכושהד 'מגנו 9
 וניא [ןובשיהל] ןתינ אל יאמ רמא «CO ז"עב
 הליזג תבשה היל אינהמ אלד p^ ןובשיח תרותב
 וריבפהל ל"נו ה"יחא] * .גרהנ אלא םולכ הילעבל
 רב ואל הטורפ הושמ תוחפב וליפא חנ ןבד ןויכ
 (m^ אוה חנ ינב תוצמ 'זמ דחא לזגו won הליחמ

y 'nbbin : y 3פא נרהיש אוה ןידב (ט'פ ' 

 'וריעל תופסות my 'ייעו הטורפ הושמ תוחפ לע
 ,ט"פ 'יכלמ 'כלה ם'במרו m ןב m :א'ע ז"עו
 א"יו י"לה me ם"במרה םש בתכש המ לבא ט"לה

 חנ ינב ןינעבו .רבד ובל ןוזחו ,'מגב שרוש ול ןיא =
 yy" ט'נ--ו'נ 'דהנפב ס"שה ארטו לקש הברה
 — [ה"כפ ר"מש ח"צפ ר"ב ג'ע מ'ד ב'פ ז'ע 'ורי

 ה"ר 'וריב ne (Beiname R. Jochanans) ןֶּב

 א"'פ 'דהנס 'וריו ב"עס ח'נד ו"לה ב"פ
Yy n^"לש םיארומאה לודג ןנחוי 'ר ןכ ארקנ  

 י"שר !y" אחפנ רב תומוקמ המכב ילבבבו 'וריה
  "mb.ו"צ ^ nה'צ ף"זרהמל י"הבמ 'ייעו אבמ :

 .האלהו

eine Eidechsenart, das) robs = bp [31 

sog.  Meerskink, Erdkrokodille = 

(90x6020.0c y s95X:0c, daher Sohn der Riesen 
 בצה ר'ת (ז'כק w^" רבכע 'מגב בטורהו רועה 'פב

 .ךליאו ron רצ i'n ןאקיאזארעיה טראכוב ^9 Art Eidechse —- עיילב (? .אנרמיא ןב ^y יז רמא יעב )

 ארדנמלס ys הייכו דורעה eam יילוחבו ,יא דורע יעב אוה ןוכנו .סיטב ע"פד ראשבו ,ריפדו v5 a^ v33 ןוכנל ה"כ (?

 סיט קפס ילב אוחו ראודה תלמ ןיליפנה ןב לצא רכזוה ו"טפ רימשבו רברבח א'ס וניבר "jp םשש יא דורע יעב יייעו

 .םש ע"בשלפה יייעו אלאנ ys היכו ל"צכ )5 .ןכו ס"טב יילוחב )* ,רברבח וא דורעה תחת

. Tum 
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 b'e3" ן ב ןושל ןורחאה ייפ יפלו sos ןירתל
 — .[ךיראהל ps רחבי רחובהו .דואמ
"X2 [2רּוצנ =)  der palmyrenisch-arab. Eintags- 

kaiser Odenath,  Nachkomme eines 

BN מגב התתפתנש הרענ 'פב' (Nasor, Nacóp 
 wp" אל םיטסילא םיטסיל (:א'ג יבותכ) יאבתשת
 ה"נכו ה"יחא] * .אמלעד םיטסילב אה רצנ ןבב אה
 - תא לצה ושע דימ יחא TD אנ ינליצה ו"עפ ר"בב
 וחכמ ןהילע ואביש וינב ינב vB אבל ריתעל ינב
 אינרקב mw לכתסמ «n (^ 5ex) ר"הה ושע לש
 ןב vm ןוהיניבמ תקלס אריעז ירחא pp ולאו
 ארמימ ךה רוציקב ואינהש 'א pp ע"יע רצנ
 רוצנ ןב והז an Y'D^ ףלא זמר 'ז לאינד 'קליבו
 לע הנוכ לבא ירצונה ושי לע רמאמה לעב זמורו
 bus ומשש םייברע טבשמ רומדתמ wy ןב ךלמ
 תוצוחב דודג טשפ אב בגגכו טאנידוא םירפוסה
 :"מד n'b 'ומורת 'וריב רמאנ וילעו םילשורי
 רמא רספס דח ןיעט (Saracener) ייקרס n" ללע
 "יעו יוחאל רו צינ רב לטק אריספס הדהב ןול
 םשו ט"פת דצ 'ב vn "mmn "ורוק ץטערג
 "רוצינ רב והזו .תומורת ל"צו תינעת 'ורי תועטב
 YID תודעל אעדרהנל בירחהש רצנ רב אפפ אוה

Dowלש תרגיאו םיארומאו םיאנת רדס ,אטוז  
 הרכזוה «nu, תבתוכבו (ץניאמ (e i65 "שר
 TOU רצנ j3 טאנידוא ארקנ ,םש 'ידוהיה תורוקב
 ןשונ ןשי om טבש s יתעדלו ,\006000
 ע'מ 'ייע תובר תומחלמ םחולו poU 5« ארקנש

jn רעגנערפש 'כחמ sene "m r3 a^n ג"מד 
 — [ךליאו ה"כש

(einer der drei Angesehenen in) ןומידקנ ןב * 

Gerus.ינוב 'עו יטוילב ע"ייע  
 m ןב ןומידקנ תב :ו'ס 'בותכבו

"rv Ofensehen) ₪ *33 *3 "ינעת 'bב"ער ה"סד  
 'ורי ,שיב ןשיל ילע ןירמאד שנ ינב

 ריחיהו ףלימ wi שנ ינב א"עס ג'ד א"פ 'ומבי
 .ע"ייע שנ רב

 אירוס 733 *b"3 ר'מש (Syrie) אָיְרּוס 23 *
 .ימור ינב ע"ייעו ,ימורל ולעי אל

Jesus, Sohn der Stata, eine im NTOD [3 

heidn. Alterthum Góttin, 

(vergl Pitisc. Lex. Ant. 3,483הגובה 'פד ג'סב  

 םירצממ םיפשכ איצוה ('אדטס ןב (:ד'ק תבש)

verehrte 

 \ 1 א ורה

P ארטס [3 — b i3? mp 

 אוהו morbus daemonius יוניכה לע ןויכ ס"נומיד

 הדיש הפקת 'ולכ הדיש חור ןאכ ושוריפכ שממ
 חוו הנשמב "פש כ'ג י"שר nro הז תמאבו
 הלאנ ל"צ) הלאנ ה'ד 'מגבו דש חור :הרצק
 ומכ ל"צו םילפנ ןב תועטב הגומ ןכו ס"טב 'פדבו
 חור י"שריפ (אלאנ 'עב ע'בשפה לעב 'היגהש
 איה ס'בו y'2 ןטייונ םילפנ ןב והז דש י"ע תוטש
 ומכ רובידה ליחתמ םילפנ ןבו תרחואמ הפסוה'
 ן"יטול ל"צ ןטייונ ז"עלו םש ע"בשה לעב ררועמש
 jj :ז" יליעמב nnb ןכו Kobold = lutin צ"לב
 ל"הזב wo" אצי ה"ד םש 'סותבו (ע"ייע) ןוילמת
 ןטק קונית ומכו זעלב ך"וטמל ןירוקש אוה ותוא
 nnm 5'y ןהב ץצולתהל םישנה ןיב ליגרו אוה
 לש חוכיוב שרופמב ה'כו ןיטול כ'ג ל"צ ך'וטמל
 mu jb שיש הברה שיו :שיראפמ לאיחי 'ר
 ןירוקש ןתואכ ןיתמו םדאכ ןיברו ןירפו המשנו
 ללירב םכחה p" . + וניניב יוצמ הברה ןי טול
 rU ,ח"כ ץולחה דוע 'ייעו ז"מק ,א"ח רעכיברהאי

ammירמאמב יתבתכש הממ טרחתמו רזוח ינא  
 יתחכוה רבכ nim .'פ דצ םיכאלמו םידשה לע
 םייסרפה תעד bbw" ךליאו ח'נ דצ ל'נה ירמאמב
 םה םידשהו תוחורה םתעדל הזב םיטונש ל'זברו
 ןכ לע םדא ינב יעגנו םיער םיאלח המכל הביסמ
 j3 תירצק חור י"שרו וניבר וירחאו ה"מגר ושריפ
 חורש יתעדו הדישו דש Uy ילוח אוהש םיליפנ
 וא ןיליפנ ןב לש ילוחל יוגיכ םה הלאנו תירצק
 יכ Kurzathmigkeit א"לב mp חור !b^ הפכנ
 תרצקנו תטעמתנ הז לפונ ילוח תפיקת תעב
 אובל תרהממ ותמישנ םיעגר רחאלו הלוחה תמישנ

"pooיוניכה הארמ וילעו הלוחה חנאנו קנאו יקספ  
 ^b וא nob" nbus AU פ'לב ומעטו אלאנ
 אוהו ברצק ל"צ הרצק י"שר 'יגל וא תירצק תלמש

c9 yos wonאניפתסימ ילולו .הפכג הלחמ  
 'שלמ הרזגנ ןיליפנ ןב תלמש mp רמוא יתייה
 בכוכ תקתעה איהו ןילפינ ץובקהו אלפינ 'גרת
 םינקזמו +(" an "yp ,איל .חיל ;יט יט (aw לי ס כ

piamהנָבל ילח והוארקש ימ שי לפונ ילחל יכ  
 (morbus lunaticus, m. asíiralis) םיבכוכ ילח וא

 אנמחר ,וז nomo תדיל cup ימיב ובשחש יפל
 הלחמש רחאמו האב 0222 וא הנבל חכמ .ןלציל
 הזכו ('ו ףכ עיייע) ןועגש לש on^ כ'נ ארקנ וז
 מ"לב ליסכו delirium maniaeum, eestaticum ר"לב

 עמתשמד אנשילב ל'זר ןכ והוארק ןכ לע הטוש

om!יפדבו ביה ,דייל 44 י"כב  a" mתבש 'סותבו ארטס ןב ריב ייכבו ר'פדב לבא י'כ ייגל ארטס 'עב ה''כו ישמאו  
 ב"יפ בש יוריב ומכ ל"צו ארטס ןב ד'ע ו"טד זיטפ 'ומבי יוריבו ,ארטוס ןב T^y בינד PB ידהנס 'וריכו ארטיס ןב ב"יפ

 Al תטס שררט חכומ ןכו ימ י"כב היכו ארטס ןב v'j גייר



AS 0 

io» ןֶּב * 
 הביא ךכ ךותמש וז איה תנגוה הניאש הדמו
 א"פ 'טוס To" ,כ"ע ויתחת mum םהיניב תסנכנ
 םדא ךל "v  .ו"סד ד"פ "ישודיק 'ורי 'ייעו  .ז'יד
 אוהש תומכ חיגמו ולטונ אוהו וסוכ לע ןכוש בובז
 ןיגיהנ תיל ןירמא ,'כו לענש mmm ןב סופפ והז

qmןכ ןידבע ךתהבא  ^eךמצעל שוחת כ"א  
 ותשא .ל"נה םירמאמ יפל תמאבו .תורזממ לוספל

mi nnmתריתסו ארידנפ היה הלעובש ויתחת  
 סופפל וניגמ התיה אל ותשא ינפב תלד תליענו
 המכ הארו אבו .תוירעל סופורטיפא ןיאש ןעי
 רפוס יוהש ל"זר לש ןילוח nme "os םילודג
 רפסל הברה סונאיודה ימיב יח רשא םסוזלעצ
 ידעלבמ המצע הריקפה הסוריא התיהש תעב םירמש
 y" !ומש ארידנפו cns שיאל התוא סואמה
 יופסותהו .ב"ל--ח"כ ,'א פוזליצ דגנ םיניגירוא
 ובתכ םינשיה 'יסופדב אדמס ןב ה'ד :ד'ק תבשל
 ארטס ןב אהד ירצונה ושי הז ןיאד ת'ר 'מוא ל"זו
 ימיב היה ושיו . . םופפ ימיב הוהד אכה ןנירמא
 ('טוסד) ארתב 'פב חכומדכ איחרפ ןב עשוהי

b'y]75303 ל"צש [ smי'ג יפל :ז'ק ףדב ' 
 היחרפ ןב עשוהי 'רכ אלו con ונינפלו) 'טשמא
 הוה עשוהי 'רו םידי יתשב ירצונה ושיל החדש
 ע"צ וז םג הרואכל לבא ,כ"ע ע"רל אבוט םידק
 ושיו סונאקריה prm ימיב יח פ"ב עשוהי 'ר ירהש
 ,ךיראהל מ"כאו ןכ ירחא הנש םיעבש ךרעכ דלונ

 — [ארידנפ רב =ןב 'ע mp "יעו

Josua ben Sirach der bekannte) N'D j3 * 

Spruchdichter nach Simeon d. Ge- 

(rechten und sein gleichnam. Enkel ca. 132 ante 

  cnpרתוי ותיב ךותב סינכמה לכ רתויו .'פ
 :רפס ןוגכ ותיבב סינכמ אוה המוהמ םירפס ד"כמ

 לכב .הנעל ןב ע"ייעו הלגת ןב רפסו אריס ןב
 ילשממ ורכזנ םינויצ 'מ «Ty שרדמבו ס"שב תאז
 ימודאה pb הירזע 'ר םצבקו םרדצ רבכו אריס ןב
 M d ט"ירו ,ב"פ הניב ירמא ,םיניע רואמב

y» iעזעלנעמולב סעקוד  roרבד םיחוכנו  
 לש ע"מב ץיוורוה 'חה ברה ידידיו ירבח וננינעב
 ודכנו רבחמה יחש ןמז ןינעבו 7^ ךרכ ף'זרהמ
 תערל הטונ יתעד י"לל ק"הלמ םילשמ קיתעהש
 רצ 'ב T5 ב"ח 'ידוהיה תורוק 'ייע ץטערג םכחה
 ע"ייעו .שירפ 'עב אריס ןב ריכזה וניברו .א"פר
 הקתעה לע קפס ילב ןויכ וניברו vo רב 'ע
 וניכר י"ע הנושאר האבוהו אריס ןב רפס לש תירוס

IV דצ אובמ "y 

 ןסנס ןב אנינח M" ט"יפ *"'3 (E. N) ןסְנַס ]2 *

 ר"תסאבו ,'כו ףאב וחתפש jn העברא

wd -א  

c 
 אדטס 'עבו הייחא] * .'כו ורשב לעש הטירס
 תותימ 'ד 'פד ג"סבו הנובה 'פד ג"סב «wu בתכ
 העיטק אנשילו s'y הלעבמ אד תטס אדטס ומא —

 ינפמ וטימשהו ומיקמ דקפנ םיסופדב םגו איה

nom =יסופדו ס"ש י"כב לבא רוזניצ לש קיצמה " 
 ,התעש רחאמו R^ 'דהנסד ז"פ בקעי תיבבו םינשי
 יתרמא הרימאל ורסמנ םירבדה ,םיתע הנשמ ךורב

 ס"רב 'מ י"כ לש ל"זו .הפ םיסופדב רדענה גיצהל
 ר"א אוה .ארידנפ ןב אדטס ןב :ג"יק דצ תבש
 ןב סופפ לעב ארידנפ לעוב אדטס לעב אדסה

 ופיסוהו 'ינשיה 'יסופדה 553 ^5 ,אלא) אוה הדוהי
 אישנ אלדגמ ומא ארטס ומא (ר"פדב ל"שרהמה
 ירמאדכ ('ינשיה 'פדב 'ילו קוחמל ל"נ ,אלא) יאוה

 יסופדב י"שריפו .הלעבמ אד תיטס אתידבמופב |
 pw לע ארקנו ארידנפ לעוב אדטס לעב 'ינשיה |
 ילב 'ציניוו 'פדבו .רזממ היה אוהש פ'עא ומא לעב

 R^ 'גו 'ב דומע ז"כקד :בקעי mam .ז"סד רוזניצ
 חספה ברעב והואלתו דולב אדטס ןבל wy ןכו
 לעב אדסח 'ר רמא אוה ארידנפ ןב אדטס ןב
 ' ישנ [רעש] ילדנמ םירמ ומא 'כו אדטס
 «mo 'וריב כ'ג "יא wan תליחתו .ליעלדכ
 (ל"צכ) אדטס ןבל ושע ךכ ל"נה mb" 'וריבו ל"נה
 ד"בל :ואיבהו mn ינש וילע ונימכהו | דולב
 לילעב הארנ m לכמ .'ב ןמכ ע"ייע .והולקסו
 תעלוק 'מולכ רעש אלדגמ םירמ איה אדטסש
 ומא התיהו G4 'גיגחל י"שר (oy םישנ רעש
 שיא הלעובו הדוהי ןב סופפ היה הלעבו ושי לש
 הברה sb" ארידנפ םש הנהו .ארידנפ ומש דחא
 סאיליא ny 116א890% י"לבו םדק ימיב םירכנב

 יב"י ובנארטש ;ט"ר ,ה"צ n" ;ח"פ 'ד ;ד"כתת ,'ב =

 פוינאפיפא תודעלו ה"סרת ד"י ;ה"פקת ^a ;ה'סקת
 116995 כ'ג בקעי ינב סַפֶאיְלְקו ףסוי לש יוניכ
 'ר ש"מ אוה ןוכנו ורקיעמ אוה יוכנ םש כ'או
 הז ל"זו (ט'נפ םהרבא ןגמ) לאזיואפ םהונא
 התעמו כ"ע היה יוג יכ ל"ז ם"ָבִמרה בתכ ארידנפ
 םיירכנ םשמ mi אדטס Abb םגש רמול לכונ
 תליחתב ונמשרש ומכ הבקנ ז"ע םש nma תמאבו

 ומא Dub הארקנ התיה ןכש רבדה בורקו ךועה —
 הנושאו האמב ם"וכע לש ןומה יפב ושי לש —

 לש השדח תד ילעב Dy תיובב ואבשכ םופסמל
 שוודל תנעשמל םשה וליאשה ל'זרו םירצונ
 אתקיספב אדטפ ןב ארקנ ןכו ,הלעבמ אד תיטס
 ןב סופפ ןינעבו .אתינזד ארב ג'כפ יתבו

mmmטוס 'תפסותו .'צ 'יטיגב ןנירמא ' m'eקלי ' 
 לפונ mns םדא ךל שי ו"לקתת זמר Nun יכ
 סופפ תדמ איה וזו והתוש וניאו וקרוזו וסוכ ךותל
 י"שריפו ym ותשא ינפב לעונ היהש mm ןב



 ע'ר דגנכ יאננ ח"וח יאזע ןב יפב םושל רבדה
 aw :חיינק ביב) ע"רל רבח דימלת היה ע"ב ירהש

cwביילה ט"פ , amומצע יפמו (אילה ג'פ יילקש  

 ןכ «b לכח sewo רעטצמש Cvy יירר) ונעמש
wyונממ רבדמ םגו ע"ר תא (רתוי) תשמש אלש  

 יניא CON ב'פ ארפס יייעו .ביס יוכרב) 3335 דימלתכ

 השק תאז nx Grow אלא יבר ירבד לע בישמכ

 לארשי ימכח דגנ ובל meos רבדיש ומלוהל
 לכל זב היהת לא Gro ריפ m9 רמא ומצע אוהו
 וילע ורמא יכ דע קידצו דיסח היה םגו :םדא
 םולחב יאזע ןב האורה (מ'פ נ"רד תובא irs 'וכרב)

 . ןב ןועמשו :ד"י 'גיגח my "ייעו ,תודיסחל הפצי
 א'יפ 'יטפשמ 'תליכמ 'ייע) ותקדצ לע תמ יאזע
 המוצע אישוק בשיל יתרמא ןכל Co ילשמ 'רדמו

bnלכ רמא חור תוסגמו תואגמ אל .יאזע ןבש  
 דירפהל שי לקננש ומכ םא יכ 'כו לארשי ימכח
 םיקלחמ ףתושמ ומצעב םושה םגו םושמ הפילקה
 ןכ :םיקלחה דירפהל םדאה לכוי לקנבש םידיחי
 לארשי ימכח לכש יאזע ןכ ומצע לע ראפתה
 תועד ויניעבו vb 'טולכ cwn תפילקכ .י גפ ל
 «bi אוהו תעדה ןדמואו תדידמכו לקשמב םימכחה
 לש התימאו עשיב תוארהל ךרד םושלו עירכהל
 םעמ :pnanb םיקבדה ןיב דירפהל .לוכיו ,הכלה
 ע"ר 'יפ הזה חרקה ןמ yn רתוי רבתסמ ימ לש
 ותרובגו ופקת לדוגמ ותעד ףוסל nm bw אלש
 חרוק = ק-25 ארקנ תומילשו הרובגו ףקות ע"לבו
 במיה ןבומ ז"יעו אוה es" ירתל עמתשמד אנשילו
 ןאמד אמעט היזחילו ל"נה 'ורוכבב 'מגה תנוכ
 אינתהו והיימעמא יאק יצמ אל ת"כו רכתסימ
 ןיחכמ אוהש p^ ,'כו לארשי ימכח לכ רמוא ע'ב
 ביציו תמא לכה ma הרשיו הנוכנ ימ תעד ררבמו
 שיר ה"לשב ונמיה החונ תעד ןיאש רואיב יייעו
 ב"ירהממ מ"הבמו ,א'עס א"פק ףד תועובש תכסמ
 ש"מל הטונ ותרעשה תצקו voy גישהש op רצ
 ברהו ךליאו ה"לק מ"דב ף"זרהמש המיתה ןמו .הפ

D"ךליאו ר"כק וישרודו רוד רוד רקיה ורפסב  
 ינירה רמאמ ןינעבו -- ל"נה רמאמ ואיבה אל
 םנוצרב םירחא םימכח םגש ריעהל שי יאזע ןבכ
 רבדל וליגרה תופירחכו הכלהב םדי ףקות תוארהל
 p'33 יערה אבר רמא .ט"כ 'בוויע מ"ד ןכ

 ןינוריעב ינירה 'יגח 'מ י"כבו אירבט יקושב
 מ"פ 'מוס 'וריו ג"ע ט"יד ו"פ האיפ "ורי ; ע"בכ

 יאזע ןכ אוה אנא רמא ןמתל nni דכ כר ג'ע ג"כד

 wm" ןֶּב -- ןסְנס ןֶּב *
 = ץוח ה'ד a 'ורוכבב 'פסותה יכ דע חרקה יאנג
 השק תמאבו ש"ייע א"עב שרפל דואמ דע וקחדנ

PE 
 'תפא 'קליב לבא רמאמה לעב רסח ןמה רמאיו 'פ
 א פ פ רב אנינח ^ ר"ב םשב "גה ו"נרתת ז"מרס

5nף"זרהמל י"המב וכרע 'ייעו אפפ רב אנניח 'ר  
 :ד"פ דצ

Qunger VogeD "iv i3תובותכד ק"פד ג"רב  

 ^5 [ףוע ןב טוחשי אמש אריזנ] 675
 הדועסב T nov יאצומב לועביש עריש ןויכ
 אמש ןנישייחו תבשב דחאב תושעל ךיוצש
 המלו דוריטה ינפמ ךישחיש םדוק ףוע ןב טוחשי
 אלו הנוי ינב רמול הרותה ךרדש ףוע ןב רמא
 י"כב רסח ארימג דע המלו ןמ ה"יחא] * .םינוי
 םינפל אב בתוכ והזיא ןוילגמ ילואו ר"פדבו ו"ו
 ןיסרוג שי :אמש ה"ד 'בותכ תופסותב אוה ןכו
 ינב ךרדד ףוע ןב ימנ ןניסרג ריפשו 'כו ףוע וב
 הנוי ינב ינש 'יתכדכ םינטקהו ןיכרה טוחשל םדא
 ןכמ Yp3 איתא sy ןב :ו"ל 'ישודיקב 0351 .כ"ע

quxןב םשו  mwיחבז ,ותקילמל ןהכ ול עבקש ' 
 'ופסות 'ייע ןופצ ןועט ףוע ןב אהי לוכי :ח"מ

  n^ ov'ודיקבו המ  bo[המו ה'ד —

Simon ben Azai, berühmte 1808100( יאָזע i3 

 . (aus der 1. 118166 des 2. Jahrh'טוסב

 (.הימ) לגב nob אצמנ 'מגב הפורע הלגע 'פב
 ק"פבו .אירבט יקושב יאזע ןככ ינירה "38 רמא
 ma דבע 'יפל ךומסב 3p" דבע 'טגב ןישודיקד
 הרכמ 'מגב והדש רכומה ןיכרעד ןורחא 'פבו 6«
 יקושב יאזע ןבכ ינירה ייבא רמא (ב"עי 'ל) ןושארל
 יארק ינה ידכמ ייבאל ןנברמ אוהה ל"א אירבט
 רמא ('שוריפ .'כו אלוקל והנישרדימל אכיא
 עומש 'יפב םסרופמו עודי יאזע ןבכ ינא ירה ייבא
 יקושב םסרופמו עודי יאזע ןב היהש ומכ וז
 התיה אירכטו ותומכ ורוד ימכחב ןיאש אירבט

am"ה"יחא] *  rusרבדה  ^bלכב י"שר  
 לע זומרל ףיסוה דועו וניבר וטכ כ'ג .תומוקמה
 ימכח לכ 'מוא יאזע ןב םש 'תיאש 13 09:3
 חרקה ןמ ץוח aen תפילקכ יל ע ןי מו ד לארשי
 סרג חרק 'עבו ע"ר ונייה :חרקה םש י"שריפו הזה
 ימכח לכ יאזע ןב רמא ל"זו ןכ שוריפב וניבר
 הזה חרקה jb ץוח םושה תפילקכ ינפל לארשי

ro vmףסוי ןב  s»)ג יכ ריעהל שי דועו " 
 "33 כ'ג .ט'כ vpm" ל"נה תומוקמ לכב י"שר
 הנטקה הרעההו 'כו ינפ ל לארשי ימכח לכ וניכר
 יאזע ןב לש ורמאמ ראבל ד"פל ונל תלעומ וזה
 ימכח' לכ ומצע ךועל תומדל דואמ דע אוה רזש
 םשכ ?y תא תונכל «p םוש תפילקל לארשי

 .הלמ 4n "bn ע"פדשב לבא ר'פדו n י"כב ןוכנל ה"כ ('
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"m 
 [ 5sלרע ןב ןושלב אלא התוא הנשת  wmאמעט =

> mms now וליאו qam רל ל"ר ל"א ייפ .[רמאק' 
by הנושש ימ שיו ,םי ת פ ש"ל רע שיא ןושלב 

 תילדב  mmהיה אלש םדא  pupsויתועומשב
 ול רמא ןכו  esששח אכילד לדע ןב התוא הנוש

 ל'ז ירמ אבאו .אמעט רמאק אהד אוה תועט אמש
 היה  mw.6תובית יש אר "פ לד ת ןב ןושלב

 אהד ויובדב ךתעד ןת 'מולכ רמול ךתער ןת
 וניתואחסונ םג םייקל שיו ה"יחא] * ,אמעט רמאק

 םנ « nbלדעת ןכו 'רעו ס"לב לדע תלמש וניבר
 המעט " neותוכחת   mn m nbusיוניכ

 אוה לדת ןבו ויתועומשב קדקדמ היה אלש םדאל 155
 ןוכנ לע ה"כ לדת ןב 'יגו תעלבומ 'עו לדעת ןב

 ויו י"כב  vbלעב איבה ןכו ר'פדו « ponתוא
 תרכזה ילב הלמב הלמ ךרעה לכ בתוכו .ה"עד ןייעה

 לעב היגה ןכו ורוקמ " 'y ms nחסונ :פ"קד
 ב"א) — ["ילוחב ה"כו לדת ןב ל"צש לדג ןב ע"פר

  mmתואחסונב  wowהטוש י"שריפו לדת ןב
Gun ןב ומשש םלועבש 

 ,שיטפ y'"y (der kleine Hammer) שיטפ ןֶב *

Diener, eig. die sich im p'bz) pb יִנָּב *. 
(Schloss aufhaltenג"כפ ר"מש  

 ייפ ,יכו ךלמל סלקל ןישקבמ ןיטלפה ינב וכלהו
 חלשב 'קליבו ךלמ לש ונומראב םיבשויה םידבע
 ,ט"צשת זמר m יילהת 'קליו א"מו ז'מרס

 US אבה ys םיונישב

 א"פס ר"מב (.s. den vorang. Art) יריטלפ 93 +

 ןתוא השועו +יול ינב) ןברקמ ינא
 bbb" 'עו םדוקה עיייע .,'כו יריטלפ ינב

(die zur Familie Gehórigen, familia) won "3* 

 םילגנ ילש אילמפ ינבו ינא ח"מפ ר"ב
 .םיכאלמה 'מולכ החפשמ ינב ר'"לב 'יפ ךילע

Sohn des Pandaros) N?73B ia *ע"ייע (16508,  

 "MP OD ב"פ UD 7 ,אדטס ןב
 ע"ייעו םשניאו ארדנפ ןב ושיד הימשב היל שחלו
 הימש jb 'יגה "^p v ר"יפ תבש 'ורינו עלב
 pos jb 'יגה הער שי 'פ ר"להקבו ove ושיד
 'יא הלפנ 'פ ר"כיאב סג וניבר "יגלו ארידנפ רבד
 ייגל «pw ע"ייע ארידנפ ןב ושי םושמ היל שיחל
 y3' הלמה ןורתפ ןינעב וניתעד וניוח רבכו .י"כה

 ,ארטס ןב

ein Sohn hat das Gesicht nach) nob 28 12 

(unten (im Mutterleib) zugekehrt 

4 

—— 

4 
 9% א

 j יאזע ןֶּב נק
 לזא ןנחוי " .ה'סד ביפ "רוכיב y" .אכחה =
 אלש רחאמו .אכהד יאזע ןב אנא רמא רתא דחל =

 יאנג ךודב וילע ורמא ןוכנ לע בישהל לוכי היה
 pw לע ארקנ ע'ב -- Gto אכהר יאזע ןב לזא

 ינפמ ותמכה הפרטנש לכ ול הפי ןמיס ותמכח
 ונמז תוערואמ לא םוחי ול שי "ול ער ןמיס ותעד
 ינפמ ותעד הפרטנש אמוז ןב ןועמש לע זמורו

 אשנ אלו דדב men רשא רבדה ללגב ילוא ויבא = =
 המ לבא Cim 'טבי) הרותב הקשח ושפנ יכ השא =

 יבא םש לע ארקנ אוה םגש אמוז ןב Dy השענ <>
 דועב ותמש א"מ ר"פ תובאל ב'ער ןתונש םעטהו =

 מ"הבמב 'ייעו קיפסמ ןיא וכמסנ אלו םימיל םיריעצ = =
 ןכ לש ורמאמלו -- mw םעט ךליאו Np דצ | >

sip =ינפמ ותעד הפרטנש לכי ג'פ יוכרב אתפסות)  

- 

BJ 

 ותמכח הפוטנש היובא ןב עשילא לעו ותמכח ——
 -- [ל"נה וישרודו רוד רוד 'ייע ,ותעד ינפמ

1. einer, der mit Jem. aus derselben) t 43 * 

 — ̂ — ^ .  (Stadt ist; 2. Kleinstüdter'ימיכ 1/3

 אצת יכ 'קלי ma :'כ 'טוס ב"ער 15 'וריע =
 ריעמ אוהש D ^b^ וריע ןב ואצמ ו"לקתת זמר
 'רל דובכ וקלחו ינוכמס 'פ ר"שהשבו asp תחא

nmmותוארהב 'פ הבר רתסאכו ,'כו ריע ןב היהש  
 y'"y ךרכ ןב ךפיה ומעטש no vy ןבב ךלמנ

 .ךרכ ןב 'עו רפכ ןב

die Emporsteigenden, d. h. für) moy 3 > 

  (den Himmel Bestimmten i:ה"מ 'כוס

 ינב יתיאר ר"פש זמר ח"מ prm 'קלי :ז"צ 'דהנס

 .אבה םלועה

 ens אמלע רב ע"יע אָּבַה םֶלוע ד |

 .ןוהרה 'עו 'ב דמע yy bp ןָּב .דָמַע ב * |
 Nachkommen der אָמְמַע *33 052( ןיִמָמַע יִנָּב *

(Heiden ₪ט"הונמבו ב"ער א"ע 'מוי  

 םלשל ןיממע ינב pn» xe ,ב'ח 'ג ללכ 'ב רג
 ןוילטבאו היעמש לע אוהה ג"הכ רמא יאנג ןושל

 :ויצ ירהנס :זינ ייטיג) בירחנס לש וינב ינבמ ויהש
 .(יישריפ יייעו

Nnyp 93 *אימעט ינב ע'ייע . 

(ein Mann von schwerfülliger Aussprache)o*p ja 

Mann des T adels, לדת 53ynj3—5m2 
Jose ע"לב איִלְדָע ,אלדוע ס"למ Tadelnswerther 

  Y 03 CTadel 299םייחלהו עורזה 'פד ( ^n(.רילק

 .ןיסחויה ^3 יפל .היכ ('
16 

 םינמוזמו םימשל הלועש ימ b^ ןיטעומ ןהו היילע =
 ינב "יגה Typ ג'יד ט'פ 7533 («v^ ב'הועל <

A 
/ 
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 = "גופה תעצהד ערו ,'ישודיק י"שרב םג ה'כ עורז

 רבעב התיה הפיוצה תיב תחפשמ איה ךכ םש
 ה"כו דועו ל"צ) my עורזב ןויצ ןב הקחירו ןדריה
 עורזב ןויצ ןב הבריקו התיה mns +ךומסב מ"כב

sm osהאבוהו תוידע ףוסב המלש הנשמ  
 'םשו יכאלמ mo 'קליבו לוענ ןג 'פ ףוס ר"שהשב
 ט'ד ח'פ 'ומבי 'וריב ה"כו ןויצ ןב וניבר 'יגכ 'יגה

yוריבו ' "wpןויצ ןב תחא םעפ ד"ע ה"סד ר"פ  
 ר"שהשו תוידע תנשמב ה"כו qvx ינב םימעפו

nmםש ילבב 'ישודיקב  b'n mp ^wדוע אנאת  
 435 nm תרחא החפשמ י"שריפו) nmn תרחא
 התולגל םימכח וצר אלו qvx ןב ברקש התוא
 ןהידימלתלו םהינבל התוא םירסומ םימכח לבא
 םש wYPp" תומכי tyi) m עובשב nns םעפ
 כ'פעא עורזב ןויצ ןב הבריקש ךהא ןכ בותכ םשו
 ןירטומ םימכח לכא ןמסרפל םימכח ושקב אל
 ןאכב 'וריה לע ילבבל תאש רתי nnb 53« .'כו
 בורק םידוהיה mmp לע הניחב ןיע .םישנ םאו
 תנוכ יכ רבד רשפ אצמנ זא ינש תיב ןבוחל
 שלשמ יכו אוהה jer תוערואמ לע nnm ונתיגוס
 ,סוחיל תולוספ םיתשו הרשכ nns jb ,תוחפשמ
 חונמה ברה 'קזחה ודי ףינה רככו .רבדל ונא :ןיכירצ
 ב"י p^ ןעגנושראפ י'ח .ח"ב ע"מב ל'ז רעספיצ
 ל"נה תוחפשמ שלשש הלעהו ךליאו ה"סק רצ
 תחפשמו סויליכרא תחפשמ יספירגא תחפשמ ויה
 ןהמו םישנ ^ ויה ןקזה םודרוהל יכ .ספיטנא
 ינש המע דילוהו םיאנומשחה תיבמ ענמאיראמ
 (םהיכא םגוה רשא לובוטסיראו רדנסכלא) םינב
 לש ויחאל תאשנ איהו איספמלס המש :תבו
 m הרפיצ המש תחא תב ול «mb םודרוה
 לש DM nmm ןושארה ספירגאל תאשנ הנורחאה
 המש ,תינורמוש תרחא השאמו .ינשה ספירגא
 םויליכרא םינב ינש ןקזה סודרוהל ודלוי ,הכתלמ
 תוירע לש סומלוב סודרוה תיב לכ הנהו .ספיטנאו
 םהיתושנ תותירכ יבייחב ואשנ םגו התוא הזחא
 jj לצא תוכיראב (p^ ספיטנאו םויליכרא טרפב
 ;'ד .'א .'ה ^m ;'ב ,א"  ,ז"י 'מדקה לע והיתתמ
 vy ישודיק) וטילחה ןכ לע CW .'ו ,'ב 'מחלמה לע

Cau ovsרמאו יתאד ןאמ לכ  mioיאנומשח  
 ח'פ ק"ב הוחא ול ps דבעו ;אוה ארבע אניתאק
 ואיצוה ינשה ספירגא תא קרו .י"שריפ vy א"ער
 אריתת לא (.א'טד יטוס ינשמ) םימכח ורמאו ללכה ןמ
 הפי דואמו ,התא וניחא התא וניחא ספירנא
 תאכש הרפיצ התיה ומאו "לארשימ ומאשי י"שריפ
 mamp התעמו .רומאכ ענמאירממ איהו איפסמלסמ

nes» vob qaןויצ ןֶּב -  
* 

 בכק

 ןכו 'רמגב "CW יטוסד ק"פב הלעמל «m תב
 Ub voe cop) זמר (mov cp ,הבוטה ןינעל

"bכסמב ' mmתלפמה פ"סב  n)ינפמ] (:איל  
 יפלכ הלעמל mie השאו הטמל וינפ שיא המ
 ,[הארבנש םוקטמ וזו ארבנש םוקממ הז שיאה

^bרכזד אתלימד אמעט  vieושימשת ךרדכ הטמל  
 הייחא] * .השימשת  ךרדכ הלעמל mis הבקנ
 ןמיס W^ א"פ ר"משבו 'דנבו 'טוסב י"שריפ ןכו
 רכז אוהש ועדת הטמל vie ow ןהל רסמ לודג
 הלעמל הינפ ארבנ ונממש ץראב ומאב טיבמש

wenהז לכש עדו .עלצב אתיירבב תטבמש הבקנ  
 ןיבישמ (pm לבקנ הלבק םאו אוה אמלעב שרד
 ללכ ןמיס הז ןיאש ןידל שי תמא םאו שרדה לע
 תדילמ העידי ל"זרל היה רבכש nio עמשנ ז"כב לבא
 Scheitel u. Gesichtsgeburt םיפא תדילמו תלוגלוגה
 הנושאר האצי תלוגלוגה דלוה תדלב os הנושאר
 תינשהו הלעמל ותלגלוגו הטמל וינפ ןב והזו
 -- [הלעמל דלו bw vos cw םיפא תדיל 'ארקנ

2/8 aufreissen פ'לב ןכו ₪5 ע'למ) הָעּוקְּפ ja 
 dasaus dem aufgeschlitzten העוקפ ןב

Leib eines geschlachteten Thieres genommene 

Gungeןילוחב 6א תיילעמ המהבה לע אבה  
 ןוגכ העוקפ ןב ייפ ,50'6.5) השקמה המהב ג"רב
 דלו הכותב ואצמו הסירכ וע ק בו הטחשנש המהב
 ןב הב אצמו המהבה תא טחושה ?Cv םש) ןנתדכ
 ומד תא איצומו וערוק תמ 'ט ןב וא C תמ וא יח
 .ותרהטמ ומא תטיחש א"כחו דע 'כו יח b ןב אצמ
 : ו"ק קיב הטיחש ןועט 'עוקפ ןב רבס מ"רו ה"יחא] *
 העוקפ תלמו 3^ b" ד"י ע"ש יייעו iy "ילוחו

 --[ו עקפ ע"ייע מ"לב העוקב ומכ 'וסו ע"לב הכו <

Schüler, die den Vortrag (קרפ) ihres)" 8 *33 * 

Goehrers anhóren27 'בותכ Dיאמ  

 «p לכבש םידימלת p^ יקריפ ינב . . ןילייט
 ע"ייע םתיבב ןינלו ןירזוחו הרות דומלל םיכלוה

 .םש 'בותכל י"שריפ ןכו ,'ב לייט

Sohn 21008, oder viel. jP€ I"3 Haus) ןויצ ia 

3^3 (Zenos (Jos. bell. jud. 2, 6, 3) 

 עורזב ןויצ ןב הקחירו «Cw שוריק) ןיסחוי ^ 'פד
 הבריקו םש התיה תרחא דועו ויה ןילוספש ינפמ
 ה"יחא] * .בושח םדא םש jy ןב ^6 ,ןירשכ ויהש
 יקנו בק ןאכ וניבר תנשמ ןיא הבר הליחמ רחאו
 פ"עא עורזב ןויצ ןב הקחירו תויהל Tox ךפיהבש
 פ"עא הבריקו םש התיה תרחא דועו ויה ןירשכש
 שיאו בושח םדא םש jx ןכ 'יפו .ויה ןילוספש

 .רייפרב m (* .ר"פרב הייכ ('



 םימי שדח וילע רבעש לכ ייפ .אמייק ןבב ןאכ
 :ה"לק תבשב שוריפב ה'כו לפנ תרותמ דלוה אצי
 ג"פ ר"מב ה"כו .ש"ייע ר'ער 7^3 א"יפ 'ומבי 'וריו
 אוהש עודי שדוח ןב לבא אמייק ןב םוי ןב ןיא

 ,אמייק ןב
Name eines Mannes, der grosse) IYTIBiD j3 * 

  (Hiünde hatteב"מד ה"פ 'מוי 'ורי :

 .ןיבק תעבראכ תקזחמ ודי התיהש תיחמק ןב

 אל (E. N. zur Zeit des 2. Tempels) רצמק 13

 'מויב בתכה השעמ bp »555 הצר
 'ה ןיב ייפ «Cn הנוממה םהל רמא פ"ס הנשמב
 םשה בתוכ mm pow ^ לטונ היה תועבצא

n23ליחתמש העשמ רפסל רופאש תחא  cwn 
 םייוניש תצקב י"שריפ ןכו ה"יחא] * .ורמוגש דע
 וניבר ינפל היה אלש me עמשנ םש 'נשמב
 היהש וילע ורמא :ח"ל 'מוי 'מג לש שוריפ י"שרו
 ב"פ 'מוי אתפסותב «j ,'כו ןיסומלוק 'ד .לטונ
 תאז ימ פ"ס ר"שהשו "ער א'מד ג'פס 'מוי ^"
 השעמ שירפתיא אל ו"מקתת זמר ילשמ 'קליו
 ,ב"נ דצ ם'ד p" 'מ "53 5b ןכו רצמק ןבד
 ל"נ אוה ללוכ םש םא רצמק הלמה תרזנ ןינעבו
 וא תועבצאב לטונ ומעטו ץמק ע"ל אוהש רמול

yonרצמקמ לעפה ונממו ופכב סמח שיא 555  
o2תש אלו םישנא ןיב ברועמ וניאש ימ ומעטו  
 אלש המ לע בוט רתויה יוניכ הזו םדא לכל ובל

 — [בתכח השעמ תא דמלל הצו

 .ףיק ע"ע ףוק כ *
 die Leute der Burg) pex לש אָרְצְק יִנָּב *

d. i. die8000918,  

(Besatzung von Veterוריו :*ה"מד ח"פ 'מוי "ורי ' 

nivז"טפ  vedד"ע ח"לד ר"פ "ירדנ 'וריו ד"ע  
 יאמס ןב יסוי לש וריצחב הקילד הלפנש השעמ
 (ארציק ינב תבש 'וריו) הרצק ינב ודריו ןיחשב
 רמא (תובכל) 355 חינה אלו ותובכל ןירופיצ לש
 תבש יאצומבו י'כו ובוח תא הבגיש יאבגל וחינה
 םהלש סוכרפיאלו yop ןהמ רחאו דחא לכל חלש
 תושעל ךירצ היה אל םימכח ורמא רניד םישמח
 .א"כק n3w ילבבב כ'ג רפופי השעמה הזו 45
 הקילד הלפנו השעמ c^b תבש 'תפסות 'ייע)
 פ"או 'מ י"כב ה'כ) יאמיס ןב יסוי לש וריצחב

nyדצ ס'ד  cropאוטסיג ישנא ואבו ןיחישב  
 (ירופיצ לש הרטצק ישנא םש 'פסותבו) ירופיצ לש
 ינפמ ןחינה אלו היה ךלמ לש סופורטופאש ינפמ
 סוכרפיאלו דע 'כו (b ול השענו תבשה דובכ
 ועמששכו םישמח +(י"כב ןוכנב «m ןהלש
 וגינש ירהש ךכל ךירצ היה אל ורמא רבדב םימכח

16* 
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 sn הרפיצה m איה הפירצה תיבש הרע
mneתורחא תוחפשמ יתשו ספירגא לש הרשכ  

 % ,ספיטנאו סויליכרא לש תוחפשמ ויה תולוספש =
VB 

 .ןילוספה עורזב בריקו הרשכה עורזב קחיר ןויצ ןבו <
 ^o" 'יכרעב ונינשש המש רבדה בורק התעמו :

COPתחפשמ רמוא  m3ארפיצ תיבו ירגפ  
Cתוחפשמ ןה ןה הנוהכל ןיאישמ ויה סואמיעמ  

 םירגפה תיבו ןהב ונקסעש תורשכהו תולוספה
 פויליכרא לש תוחפשמ יתש יתעדל ons 'יגל)

 לש הנוגה 'חפשמ איה ארפיצ תיִבו ספיטנאו
 ךא | .הפירצה תיב תחת הנוכנה «a^ וזו םפירגא
 אשנהל ירגפ תיבל תושר ןתינ המל יל -

 י"כב תמאבו ?ויה תולוספ ןהש cms הנוהכ
 תהפשמ איה ךכ הנוכנ nv ^31 .א"נ 'כופל 'מ |

 now אלו y'5 ןיאישמ ויה םעמעמ אירפיצ תיבד
 תודעל ומשש דחא ץיופ ערזמ היה ןויצ ןב הזו -- =

 וא ,2,מע6% Avg Cio י'ב ימחלמה לע) והיתתמ ןב =
 2209086006 'ד ,א"י n ;ךליאו'א ,'י ,ו"ט'ינומדק יפל |

 תוכלמב Tb אוהו Dux שאו (םש) אוקנו
 a" cun לע) ינשה ספירגאל ונתינ ויסכנו 'ימור

 רחא רחואמ ןמזבש my רבדה בורקו Ct ; יד :א" =
cשארמ תראפת תוטע הלפנש רחאו תיבה ןבווח  

 pmo הצרו wx לש וערזמ דחא 722 ,םפירנא
 ספיוגא לש nian החפשמ איהו הפיוצה תיב
 «prb לש תולוספה תוחפשמה יתש בוקלו
 וניצ ינב וא ןב ידי וקזחו ודחישש םפיטנאו |

 np םשפנב םימכח וביהרה אל תוכלמה תמיאמו
 והילא ימיבש חוטב ןוכנ םבל קרו ודגנכ םוחלל
 תולוספ תוחפשמ הנקחרתתו הקוחר החפשמ ברקתת

 ףוסל b^ mp "y !ןויצ ינב p וברקתנש =
 ןינעב וזלה הנשמה ראבל המכחב לפלפש תוידע =

 - [רחא

(Name eines Reichen in) תֶסָּכַה תיִציִש ןָּב * 

^D'3 (erus.א"מפ ר"ב .ו"נ  

 'וריבו .יטוילב pvp םילשורי לש ירישעמ דחא
 רנבאד ןמ תסכה תיציצ ןב א"עס ח"סד ד"פ 'ינעת

 .בלכד jb עובש אבלכ ןב באחאד ןמ ןיסיבוק ןב
i3 *ןיָסיִבּוק  (Nachkómmlinge Achab's)ע"ייע  

 mb םדוקה

 as yvy pep ץָּפ *
lebensfühiges Kind, nümlieh im) N"p j3 * 

(Alter von 30 Tagenד"פ 'ומבי 'ורי  

 עדתש דע לארשיב םש ויחאל םיקהל Yys ה"ד
DRכטיה ןייועי) הטייק ןב וניא םא אוה המייק ןכ  

 . .גורהל ןווכתנ vo ד"פ ק"ב c א"יק 'מבי ילבבב
 לפנב ןאכ :ו"כ mo eb אמייק ןב גרהו םילפנל
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Ee 

 pw3 mem  'ר . . לואש הז On יג" ילשמ) האב
mme ses 5יקליבו א"יפ ר"דמב ה"כו הרות ןב  

 אתקיספבו ,אתקיספה םשב ן"קתת זמר ילשמ
 הדוהי ל'צו ןמחנ 'ר הרוה פ"טב םשו ו"טפ יתבר
 המלש ^ תעדו םעט בוטב man ןכ ןמחנ רב
 'קליבו re הרעה ow כ'רד 'קיספב רעבאב
 הימחנ 'ר הדוהי םחל תיבמ ד"כק זמר ve לאומש
 ב"לפ לאומש שרדמ ,הרות ןב היהש ל"ר םשב

psר'עפ ר"ב ,הרות ןכ .דוד ןיאו הרות ןב תא  
 ינפמ המ ינפמ רכששי אישנ ירוצ ןב לאנתנ
 זמר םיטפוש 'קליב אבוהו ,םשו ;הרות ןב אוהש

x5הזה חבשה לכו  pubלשמ רכששיל ול היה  
 תא וליכאמו ולש איטמגרפב קסוע היהש ןולובז
 :מ"לק תבש ץוכקהו .הוות ןב אוהש רכששי
 . ןלוכ ושענ ג"פ ר'מב הרות ינב ןניא sn 'וריע

 y^ הרות ילעב םש ה"כו הרות ינב
 (viel. Rinderzüchter, Beiname des) ND ןב *

R. Jochanan,. Zeitgenossen des T 

(R.Akibaט 'מוי '. ^vג'עס ח'לד א"פ 'מוי  
 אתרות ןב ןנחוי 'ר רמא ג"יפס m" אתפסות
 - mo ד'פ 'ינעת יורי ,'כו הליש הבוח המ ינפמ

vyר"כיא  b(ע'רל) ל"א עלב  ^ jj pm» 
 דוד ןב ןיידעו ךייחלב םיבשע ולעי הביקע אתרות
 vam םש אלו יוניכ אתרות ןנש ל'נו .אב אל
 «pn 'ר סרג ט'פ זמר א"ש 'קליש mem אוה
 bbb לש יּוניכ ארות רב ומכ ר"פל sm ארות ןב
 לש יוניכ אתרות רב וא (.ז'ט ז"ע) אריבז ארקנה
 םירווש םטפמו bu ^p Crop ^90 אנוה בר
 ארקנש 'וריב ורמא bn .'ט 'מויל בתכ א"בטירהו
 ם"וכעל wwe רכמש ש"ע (אתרות ןב ל"ר) ןכ
 הנזאב שחלו ךלהש דע תבשב שורחל התצר אלו

(vyבורק לכא 'וריב היתאצמ אל יתוינעב ינאו  
 תוכירא רתויבו ד"יפ (cni 'תקיספב "יא הזל
 דצ n^n mw ה"פב אבוהו תוישעמ ן ט ק רפסב
 רופיס אתרות ןב ןנחוי 'ר לע דוע 'יאו שיייע 'צ
 ארקו Tp ל"א ע'ר ינפל תחא םעפ אבש רחא

mnוהוחבשו השרפה לע יתובע אל ל"א  
 ג"פ האפ 'וריב אצמנ y" .מ"פר ר'מש ,םימכח
 ו'ד ג"פ 'וכרב 'וריבו ,הייתרות אנינח 'ר ד"ע ז"יד

syוריבו ,(האטרית סרג ס"שרהמ) היתרת אנינח ' 
 Pr" 'וריבו .אתרית אנינח 'ר :ז"מד י"פ 'ומורת

 'וש 33 ^b כ'או הייתרת היננח 'ר Yy ס'ד א"פ
 לע וארקנ ל"נה אנינח 'ר ומכ אתרות ןב ןנחוי
 דוע "יעו ליעל וכרע ןיע אתרות יב םש

"abןיסחויה רפס לעב בתכו :ז"פ דצ ף'זרהמל  

ls 
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 — ארצק יִנּב *

 " אתרוות ןנ וזע לא 'ו ג'עס ?e רצ |

 דכק

 .הבכת לאו 35 ול םירמוא ןיא תובכל אבש ירכנ
 ברה תועשה הקיזחהש רופיסה תעצהב ונכואה
 ןירופיצ לש ארצקש רתיב 'עב טכערבעל חונמה
 אינת qn הניזחתש ויניעמ «sep no ימו רתיב היה
 ויה םירכנ ירופיצד ארצק ינב ס"לב יכ  עייסמד
 תבשב הקילדה תובכל wow om ל"נהמ חכומכ
 סוכרפיאל חלש יפויו ימור הנחמ לש תולייחמ ויה
 רובעב ובוט דעב nm תולייח לש רושל 'מולכ
 הקילדה תובכל תכלל וישנא תא בכיע אלש
 והיתתמ ןב לצא ארקנ (ע"ייע) ןיחיש הזו ,ןיחישב

"non3 3 ,ג" 'נומדקבו ;'ב 'ד /8 ' Acoyíc 
 px pmexb הבורק וזה ריעה nma ותודע יפלו
 '3 -ימחלמב והיתתמ ןב לצא היאר יתאצמ תאזל
 ירופיצ לצא רצבמ ןינב wy םיימורהש 'א 'ד
 קסע והיתתמ ןב םא ףאו םהיתולייח המש בישוהל
 םוש ילב לבא ןאיזאפסעוו לש תומחלממ "גה םוקמב
 רחואמ ןמזב םג םיימור לש םכרד היה ןכ קפס
 יויו  .אביזוכ ןב דגנכ םונאירדא לש תומחלמב
 הנוממ ריקפו ריבשמה היה רשפא ל"נה יאמיס 3
 עודי יכ  םיימור לש תולייח :ךרוצל תונוזמה לע
 יבהוא ויה ןירופיצ זוחמ לש דבלבו לילג ישנאש
 y^ יבר ןמזב יחש יאמיס ןב D^ אבאו .םיימורה
 ןב יסוי לש ודכנ היה רשפא א'עס ו"טק 'ומבי
 ר"לק ר"דמכב יתאצמ הז האר םגו .אכהד יאמיס
 איטרטסיא bus הרכזוה ירופיצ לש הנשי יכרא ט"פ
 הזועמב קיזחהל ילצא איה הרקי האיצמו ךלמ לש

 .ל"נה הרעשהה לש
 "ילהת 'קליו ב"יפ ר'מש (die Rómer) יִמּור יִנָּב *

 ודוי אל ימור ינב Yynn זמר ו"טק
 ,'כו אירוסל

ia *תוקְלש  yy )₪. Noא לכלכ '. = 
qa *אלגת  y»אריס ןב 'עו אנעל ןב . 

 Dámon, finsterer Geist, bkt.) msn ןֶּב

NX (temanh, temanhaóna, Justi 6 

 חבזמ ישדק 'פב הליעמב (' ארזא קפנ זויל ורקד ןויכ
cp)זיילקת זמר ינימש 'קלי ) ^bי"שריפ ןכו ה"יחא]* .דש  

 Kobold, lutin = ןיטול ל'צו ן"ויטונ ןירוקש דש
 "ירטקב 'שלמ הלמה ow רזוגו 'ב ליפנ ןב ע'ייע
 נ'הו ו"ו י"כבו רוח שו ער חוו המעטו 'מושרה

mןוימלת ןב  mb onורועיש  eb ys 
 — [ןוימלת ןב y"y1 .רוחש

ia*הרות  (Gelehrter, Gesetzeskundiger)ורי ' 

"ipnר'פ  ovy roאוהש אל  i 
 רתוי םילודג ןב אוהש אלא ינממ רתוי. הרות
 הואת םייח ץעו «c שדוחהד אתקיספ ,ינממ

 .לזא ג'ונבו WT יעב וניבר סרג ןכו ('



DN ;der, das Mitlere) ?312*3 = *323תיִנזניִּב  
die 6  Handbreiten betragende 

Guittlere — 110881866 Elleויה תומאה לכ  

 םחלה יתשד 'מגבו CU 'כוסד i83 C תוינוניבב
 יטוס יוריו "i 'יבוריע D "b" םילכ יייעו ^I יוחנמ)

 ילעב ילכ לכ 'ילכב 4^ 'פבו ce) םש nope יוריו
 שרפמו msan המאב ורמאש המאה (ט"מ) םיתב
 וניברו .5 יורוכב .ח"צ יוחנמ .ו"פ ייתספ ןכו יילכב) םש

 = הנטק התיה nee לש המאה «c נעה ןכות קר איבה
mnmתרחאו עבצא יצח הילע [הרתי] התיה  

 איהש המאה תאצמנ עבצא יצח הריתי הילע התיה
 א"פ .6* תינוניבה איה עבצא יצחו םיחפמ 'ו תב

 ,"חפט ^ wm השמ לש nmn איה תינוניב המא
 nnm הנטקהו .עבצא השמ לש לע הריתי הלודגו
 ושע השמ רחאש רקיע 'יפ הזו .םיחפמ 'ה תב
 וניברו אוה ביציו תמאו ה"יחא] * .תורתי תומאה

 המצע 'מגמ ותטישל היאו איבהל לוכי היה
 תינוניב המא המכו Uy 'וחנמב ןכ "יא שוריפבש
 םג ןכ N^ רבדה qnum ,םיחפט השש ןנחוי ר"א
 המאב jm ר"א םשו םש 'ילקש 'וריבו 'טוס 'וריב
 המא אנת ןאמ יושע ןוראה היה םיחפט השש לש
 לכ רמוא מ"ר ןנתד איה מ"ר םיחפט השש לש
 B^ י"מ םש 'ילכל ש"רו 'כו תויוניבב ויה תומאה
 המיתה ןמו "השש תב איה תינוניבי כ'ג
 הנהו .ל"נה הכורעה ban לע ושורופ ךימסה אלש
 ונייה ןתדמב תווש תינוניב המאו השמ לש המא
 יילכ תנשממ יכ וריבסהל ל"נו םיחפמ השש םהש
 jn תומא ינימ השלשש חכומ "ו 'ט הנשמ םש

Cתינוניב המא , (Dהנטק איהו ןינמואה תמא  
 עבצא יצח השמ לש המא לע הריתי ל"ר הלודגו
 mn דחא poo םהינשו המלש עבצא הריתי וא
 mb עמשנ .םיחפמ השמח םילכ לש המא )3
 ONU תינוניב המא ומכ םיחפט השש השמ תמאש
 השמ תמא ללכמ האצי רבכ עבצא יצח הילע הריתי
 היהת זא םיחפט 'ומ תוחפ םאו ןינמוא תמא היהתו
 לש המא תדמ ןיב השמ תמא כ"א םילכ תמא
 תדמוע nmn piss לש המא תדמ pm םילכ
 jb םגו .תינוניב המא יוניכה הל תואי הז רובעבו
 ומכ םיחפמ השש אקוד השמ .תמא היהתש ץוחנה
 םיחפט הששמ ה לודג היהת םאש תינוניב המא
 השש sem תינוניב המא 0* רדסה תויהל ךירצ ךכ
 תמא ^C םיחפט הששמ רתוי השמ תמא C5 םיחפט

quensןינמוא תמא תרדסמ הנשמהש הממ לבא  
 לכש T5 לע עמשמ תינוניב המא רחא ףכית
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»'v iesלעב ואיבה ןכו  m'ubלבא םש  
 כ'חאו םוקמ םושב ויתאצמ אל יתוינעב =

 אוה םגש ד'ער ב"מ דצ ף"לא mw ה"דסב יתאצמ =
 ,וי תא צמ א ל ונייהו יימ"ל" בתוכ

Name eines zum Genuss erlaubten) N93 Tc 

CYogelsפרג ה'עב רופא אוורפ ('[ירש]  
 .(ש"ייע אינכ

Bad, Badhaus) ינב יב ,הינב יב = 

syr. =6-1ץ pl. ruis gekürzt 

(von 53 | >ןיקילדמ המב 'פ תבש תכסמ  Cx5) 
 םש y" ז"כ ,ג"ב 'קיול יא) Lil a הינב יבל הילייע

 : םכיתושפנ תא םתינעו (' יטיכ ee טזכ יש = =

m pemןמ ןוכיתושפנ  wooיב ילהק) . בהזו ףסכ םג יל יתסנכ 'גרתו ,ינב = יבמ איתשמו  Cn 

 יבו "א .ונינפלו ה"יחא] * .(ןוונב יבו א"נ ןאוונבו =
 םישנה תיב לא 'גרתה ל'צכו ןְנאַב יבו own ןואנב

"en .תיבל ג ייב  swaןואנבו ןסומיד ןמת יד  
 י"כבו ,'ג םומד ע"ייעו ןואגבנ ס"טב Don .ןונאב וא

 ה"כו היחסאו ינב יבל "נה :ג'ל תבשל ם"א 0
 ינב יבל והיא הילייע םיסופדב | .ז"ט יליגמב =
 ינא לב "גה םגו ינב יב םיִמעפ דוע םשו ,היחסאו |

 יב יאקד היחכשא .א'מ תבשב ד"מלה תטמשהבוא | =
n) 544  

 'עלבומ ד'מלו ינאב יבד אימ םימעפ םשו ,ינאב
v» |ס"לב , »" qbע ' [jo — 

(w) "233ר"למ  vangaפ"לבו  Spaten und ox 

Grube, e פ'למ "ב ;das Gegrabene 
 :יד קיימ)  nw myפ"ד א"פ קיימ

 ייסרפו 'ימור הלמש עדו ה"יחא] * .['א] דדב 'עב
 המוג םג הליאשהבו תומוג וב רופחל םודוק המעט

 יפב אוהו גב פ"לב תעלבומ ju תואש f וא
 פ"ל הלמהש mkv) mm יכנב ץובקהו ךנב לת

 האיבה אל ל"נה ק"מ 'וריהש רחאמ תימור אלו איה

 םינפגה תחת תורוב :יכנב p^ הפי ק'מל י"שרו = =
Eםינפגה תחת פיסוהל י'שר הר םיתיזו  
 יכה ימנ אינת mss האיבה 'מגהש ןעי םי תי
 (ל"נה ק"מ v" םע םיכסהו א"פ 'יעיבש 'תפסות) =
 םיתז יוקיעבש  ןידידנ תוינוע ןה ל
 הנשמה ןושל םג תמאבו םינפג יוקיעבשו

nvaילוא ןכ ,םאו םינפגל  b^יכנב תלמש  
 רקיעו םינפג המעטו ךגב =

 — [!רחבי רחובהו ,םינפג
-- 

aas )?י"כב תומוקמה לכב ןכו תוינוניב  
 .תוינוניבב 5 תוניינבכ xy ט"מר vb יילק

 .סיטב רסח אינכ 'עב ci לבא רסח ישמא 'פדבו :ב"ס יילוחב היכו לי'צב (
 יוריבו תויוניבב Y xq ח''פ יטוס יוריב ייא וניבר sas לבא סיש

yy )5יא יתש . 

"Bc 

Qo =ןיקשמד ג'רב  
oy =ונשריפ רבכ יכנב 'דוהי בר רמא תויגוע יאמ  

/ 

JI, eb תויהל ןכתת | 



 men ילע ואלמתנ םלכ ^55 ןיאלמתמ אסנב
 סנב שרשו .אמח ילמתה ^e ,'ג .לאינד מ'למ
 תוכָרְב mew שלב כ'ג אצמנ וב רבודמש ןינעב
 (זיט ,ביל יירבד) והאנקי ינורמושה 'גרתו ה"פל ת"יבה
 Ci ^3 ישארב) ואנקיו ,ינוסנפ (5ש) ינואנק ,התסנפ

 ,ימ ישארב) ר"יתב כ'ג וז תועטו וסנבו ל"צו וסנכו
 ,טנב םוקמב ןיסינכ D35 C, איל יבדמב ;יו 253
 ףצק 'יפ ן די כ ג פ פ"למ הלמה ינא onam .ןיסינב

nmופילחיש תונושלה טפשמכ  mmתואב 'כ  
 ו"סד n'3 ןילימה רצוא טשריפ (y ךפיהל ןכו 'ס
 b^1) ו"סתת ב'ח ויאססאפ לש ינוי מ"או 'ה "יס
 ^| תוא הפלחוה המושרה תיסופ הלמב תמאנו
 ןדיכנפ לעפמ ov אוהו web תביתב 'ש תואל
 ואר יניעו יל הזחא ינא רשאו באכו בצע ומעטו
 ונל הלגננ wwe ייסופ תלמ vp יכ רז אלו
 < םייוניש תצקב ואבוהו ל'זח ירמאמ הזיא תמולעת
 אתכסמל ב'פס ורתיל אתליכמב ('א תומוקמ 'גב
 qon פ'פב 'ירבד ירפסב('ג ,ז"ט 'רומתב C5 ,קלמעד

po»שרד 'תליכמב .א'מקתת זמר ךליו ףוס  
 התא ןיא םא אה C 57 יא 0^( יבצ ע יתלבל
 לואשל יפיס ןבכ דו" run ןכ יל השוע
 ינוכצעב י"שריפו יסיסנב הנוכנ רתויה 'יגה הרומתבו
 TN px תפיא לש ונוקית יפל אתליכמב ov ןכו
 pan אלש רפוס הזיאו יסיסנבב סורגל ןוכנ רתוי
 םיקבדה ןיב דירפה העידי ןורסח ךותמ הלמ ךה
 יטרפ םש אוה וליאכ יסיס ןבכ בותכל שבשמו
 (.ט'סד 'תליכמה תאצוהב pn ה"א םכחה ברה"יע)
 יתשב הלמה הבתכנו הליבחה הדופתנש ירחאו
 וב נתכו דוע תועטל רפוס הזיא אילפה תובית
 אתשבשו ,יסיס רב ע"ייע יסיס ןב תחת יסיס
 תלמש וכוד mv תמאה לבא .לע לעד ןויכ

Dvהלמ איה  ^b»ל"נה  "b wweןונצע  
 .י"שריפכ י גו בצ ע = יִסיִסְנַב ודעב רבדמ יוניכבו
 םגו .באכו 3y 'שלמ יִבְצְע ושרד 57m ל"נה
 השמ בישמ :ךליו eb" לש רמאמ התע ןבומ
 ל"צ] (סיסנב) רטפנ ינאו ליאוה ה"בקה ינפל
 ןמאנ םדא יניארה םלועה ןמ לודג [םיסנבב
 יל לפנש רחאמ רמולכ ,'כו לארשי לע דומעיש
 סרג 'קליו ,לודג בצעב ז"הועה ןמ תכלל לרוגה
 ןאמרעיופ םכחה man ןכו ןויסנב תועטב
 סרג ןוכנב א'ז ןבש ותגושמ pon ותאו 'תליכמב
 הכוה פעכ ו יכ ונשוריפ תתימאל היארו .סיסנב

 — [יזח יגס סיסנבו 'גרת (ז'ט 5m ילחק)

 'ורי (zwischen ihnen) ןוהיניב ל"צ) ןיסינב *

 בר ןיסינב המ ב"עס ח"מד דיפ "ילקש
 ןוהיניב המ ל"צו ס'טו ןהיניב רכדכד אטביש רמא

 DU ע'ק b "p^ 'טיז 'פדב "גה ןכו

 .ןיסינב * = «3

| 

| 

| 
| 

 וכק

 השמ תמא אל םיחפט הששמ הריתי איהש הדמ
 ילואש רמאנ םאו ןינמוא תמא םא יכ הארקנ
 אל כ'ג m םיחפט הששמ nibp השמ תמא
 תסכמ זא היהתש 3703( ןובשחב ונידי וניצמ

Dumהזכ תומאה  : CRה איהו הנטק רתויה המא ' 
 םיחפט הששמ mne .םילכה new = םיחפט
 תינוניב המא = םיחפט השש (ג mob תמא =

nmeתמא = םיחפט הששמ  amanןמ הזו  
 ינוניב תלמ םע רבוחמה ןוימדה יכ רובעב ענמנה
 יסוחי 'ג לע קר חנוהו םינינע העברא גישמ וניא
 ל"ו תווצק יתש ןיב עצוממה דימת ינוניבו רבד
 םג כ"או .ישילשו ןושאר ןיב ,ןטקהו לודנה ןיב
 העבראב אלו השלשב קר תינוניב המא ונלש ןודנב
 הרב ונחכוהש המ יפלו .תירשפא איה תומא ינימ
 : איהו תינוניב המא איה השמ תמא תדמש שמשכ

 אתפסותב הלפנ תועט pep ילבו םיחפט השש
 המא הז תינוניב המא איה וזיאוי ו'פס wu םילכ
 ם"במרהו .םיחפט ^ לש ל"צו "םיחפט 'ה לש
 'תנשמ רחא ןפואב b món^ ח"פ הליעמ 'כלהב
 y' דוע 'ייע תורחא תומא תדמ ןינעבו .םילכ
 יתש ,יחש SN בצע .קחס ,'ג ןווכ ,'ה םרג ,עבצא

 — [ןויקבת ,'א

wb» 23 "wiפ'למ שנפ ינורמוש  OAK, 
,erzürnen :םשהו  D'Dj3יסרפ 'שלב  

(Zorn, Unglück, Schmers u$ףצקיו 'ורי 'גרת  
 ןיא ה"יחא] * .(הערפ םנבו )02 5D 'שאוב) הערפ
 ךיראהל ול mme םוקמב רצק ב"רו ראב יד הז

mmהרכזנ רבכ הלמה .ןורסחה תואלמל אב ינא  
 תקולחמ םש איבה י"שרו ףצקו 023 ב" ,'ב לאינדב
 תעד לע יכ טרבל ןב שנודו קורס ןב םחנמ לש
 תאזו תישומש שנוד תעד לעו תישרש תיבה םחנמ
 'גרותמה 'ייע וירחא םיאבהו י"שר תעד הנורחאה
 ל"ירהמ םגו תונשיה תוקתעה וקיתעה ןכו ססנ 'ע
 יכ ותינעמל ךיראה ב'ח ףוסו א"ק ,א"ח ר"תמעב
 ולש ע"מב ג"אוו "ישומש n^3 ס םנ שרשה

nהיב אדש ה"נות ח"ח ג'מד ע"מבו ט"לר  
 הלמה mne אצמל ודיכ הלע אל לבא אנונ
 ידיב תועטו ז"ש n^ ג"מד ע"מ my "ייעו ןגוהכ
 שֶלַח opem י"למ הלמה רוזגל ל"נח םירקבמה
 | לכב יכ ןיבנ הנושאו הפקשהב ^« הלחמ וא
 ,באכ םשבו זגר .םעז yxp הלמה pop תומוקמה
 Mm (27s 'שארכ) ר"ית םיפעז םנהו מ'ד 'ייע בצע
 'גרת (גיכ .היכ (VD םימעזנ םינפ ; ןיסינב ןוניא
 D33! DD3 )^ ,'ד (nO רובעיו ;אתסינב יפא
 הכו הרבָע 'שלמ קיתעהו (םנכו ס"טב 'פדב)
 ,תינעתב . . ריבעהש יכדרמ "sip .ו"ט 'ליגמב
 by" אדחכ sn (C ore גויי ןואלמתי ילע דחי



;Befehlshaber über 1000 Mann xy ot ןיקרילכ 

 י"לב הנורתפו תחא הביתב bus םירקיפינב
 ןוממה הקזחב תובגל paese סכמ ילעב יורו
 ——  .לכָש המכחב שרדמה לעב ילואו Ton לש רצואל
  ע"ייע) ןירקופ ינב םהש רמול תונשל וידי תא
 ,Hauptmann über 100 Mann םינירטנוק ;(פורוקיפא

Centurionesהנכמ 'ד 4^ ,'א .לאננא סוטיצאטו  
 (saevitia centurionum) 172 א ינב םינירוטנקה תא

 'מולכ ןשב לעפמ ןשב ינב שרד ביטה ןכלו
 ל"ו םהינש ןיבמ ןיכשומש אוה הזו ןיכשונש
 ןיטילקנס ;ןומה לש שוכר ןיכשומו ןיזחוא הקזחב

p»טי 0% — (טלקנס  ;Rathsherr, 

 = ('ג "מ רתסאל ינש 'גרתב ה"כו) תוינרטסנמ
Magistratsbeamte 0.ל"צ ילוא וא  

 Inquisitor = 60760 (איפסומב ע"ייע) תוינורטסמ
"mלע  mneתומש לש  bónף"ירהמל ש"טעב  

osיניצ דצ  

 balneator "מור 'שלב w3& פ"לב) "523 14
Bademeister(ע"ייע) ירנלב ומכ דועו  

(Gadekleiderתוילד  mim mmץחרמל  y'"y 
 וניבר ^3 םשו ה"יחא] * ,(ה"עב סרג ןכ יכ רנכ

 הכילוה תוידנפו םיילד ^33 ה"מפ ר"בבו םיילד
 בתכ b'5 לעבו תוידנב סרוג 'ירעמו ץחרמל הל
 פרוג יעב ל"צו כ"ע ושריפ אלו תרויר גב סרג 'עב
 תמאכ אחסונה רקיעו רנכ 'ע לע ןויכו  תוירנכ
 j93 ע"ייע תוירנלב ומכ sm תעלבומ 'לו תוירנב
 פ"לב ארקנ ץחרמ לעבו p'53 'טמשנ 'ל ןכו ירנלב
 דוע 'יא ונלש am^ .אָתורְכב ץחרמה תיבו אָרְנַ
 אנא אתלימ אדה יל רמד ןמ a4 ז"פ ק"ב 'וריב
 ילבבב י"ר לש רמאמ ומכ אוהו היתיירנב ביסנ
 ינאמ אנלבומ :ז'כ ייבוריע : ב" 'דהנס .א"מ מ'ב
 ילכ ךילוה רמול ויה ןיליגרו אתוסמ יבל הירתב

consישודיק :'כ ק"מ ..'ד "יחספ ץחרמה תיבל  
 .איטנלב y דוע p ba we" 'ודיק 'וריו :ב"כ
 ונורתפ ןכו ץחרמה mi oam ילכ ירגב ןאכ ןכו

— [Badezeug, 0006 י"לב 

Art Schuhe יסדרד ןמ שבתשנ וא) יאסרנב ^&zDN 
 burnus 53 יאָסְנְרְּב ןמ ךפוהמ וא

(mantelart. Schulterkleidאקרפ 'וריד םיאלכ  

 יאסרנב ינושיבלא Gu בילד גילה ט'פ) ארתב
piamשרפמה .ילגרב אנאסמ  ro ^bםישובל  

 קיפ 'ה יכ ועד 'פ הבר [תישארב] 'דמבו םיכושח

 .הילד ב"יפ 'בותכ 'וריבו ה"יחא] * .(יאסדרד סרג
^aייסרנד ינושבלא  pamןינעבו ,ילגרב ייאנסמ  

 .ןוקיטאפח ינו איטפא עיייעו וימקתת זמר וניזאה pos היכו ץקָטפיִה ל'צו ןיטקיפה םייטב יקליב )!

 'בותכ 'ורי (CVersammlungen ןָשינָּכ ל'צ) ןֶסיִנָב *
 ןסינב ירסע ינמת הינורשיאו .ה"לד ב"פ =

 :ב"לד ט'פ "יאלכ 'וריב ה'כו ןשינכ ל"צו ס"מ
 .םיצובק p^ .'בותכב 'מיז 'פדב ה"כו = <

pp'ess EO > =09600₪% "יעצמאה י"לבו ר'לב)  
(Gunstbezeugung , — beneficium - 

 ,ןיקיפנב שקיבש ךלמ תב לש הניבשושל לשמ
 ה"יחא] * .(ש"ייע קדקד אלו קפנ 'עב ואיבה ה"עב | =
 רבס וניברו mij ^m י"לב ייפו ב"ר pp ןידהו .—
 um" םכחה העט ןכו איה תישומיש תיב תואש | =

 םש b" ןכו ד"עש ףלא דצ ל"תמעב 'טסקוב
 ל'צו תעטומ i^ וז לבא C'ob PU אקיפנ ןינאמ = =
 paganiea ר"לב אקינגפ אוהו (םש כ"מ 'ייע) אניגנפ = =
 םיוחא םידגב שרדו m m5" א"ש 'דמב ה'כו < =

 ןויצו .ןויצה רצקתנ 'ב pe 'עו ,'א שפח 'עבו
 לבא חרק b' ונדמלימ אוה yn שארב ונלש 3
 n" ב'נשת זמר mp 'קליבו 'ח b^ חרק 'וחנתב = =

 ךלמ לש ותב ןיבשושל ד"הל לשמ םש 'יאו הלמה
 ה תא ןיא םא ל"א ..ודיב היתודע היהש

 רמוא ינא ףא לכה ינפב ונרוהל הז איצומ 0
 ר"מב ה"נכו 'ג קפנ 'עב 'ייע הבוט רתויה "גו ,'כו 5

 עבות התא ןיא םא (ונדמלימ חקלנ ם"לבו) ח"יפ
 תא איצומ התא pe (ילש ל"צו) ךלש ןיקפנב

 — [וכו רמוא ינא ףא לכה ינפב וגרוהו הז

 ייעצמאה י'לבו Beneficari ר"לט) םיִרָקיִפיִנָּב * =
 ,Fiscusgeldeintreiber) [295 000000 ו

 'קליב םייונשב אבוהו row 'קפיפ וניזאה ירפסב
 ^27 עלסמ שבד "vip ד'מקתת ז"מרס וניזאה
 םהו י"אב הב וקיזחחש םיקיצמ ולא . , ג" ביל
 רקב תאמח + . רוצכ הטורפ םהמ איצוהל םישק
 בלח op ,םהלש םינומגהו (םיקמיפה ולא
 pw 'קליב ומכ [bun (םיקירסילכ) ולא םירכ

 ל"צ)  םירקופ 53 ולא םיליאו ,ןיקרילב =
 םיניוטנוק ולא ןשב ינב ,םהלש (םירקיפינב =
 ןי שיכמ ש בוט רתויהו םיניכמש א'נ םיניבמשנ —
 םידותעו ,םהינש pas [ןיכשומש on] epos ה"כ = —

 רתויה לבא ןיקד ינקוס 'קליב .םיקרינקנס) ולא =
 בלח םע ,םהלש [ןיטילקנפ] (ו'וספב ןוכנ
 תוינוטפגמ ל'צו (תוינורטמ) ולא nen תוילכ =
 ואיבה אל וניברו כ'ע םהלש ns bob] וא <

 ףוס דע םיבצנ רדסמ ירפסה ריכזה wow רחאמ
 mew םלוכו (הז ירוביחל חתפמהב "« רפסה —
 :ןיקטפיה "נוי 'שלב םה ולאו Dn תוררשו םידיקפ 3

 ,(ע"ייע) ásuóvss םינומגה ; Consuln = טחשס004 —
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  023אמטה ןמ אצויה  C Cn 722ןליאב ןדגנכו]
 השוע היה] (ח"מ) תורשעמב ינש 'פבו :[חוש תונב

 :ו'טפ ר"בכו .[עבש: תונבב .לכאי אל C ןיסולבב
 התוא nmm המ € י'ג ישארכ) הנאת הלע ורפתיו
 תעבש C תייטמאד עבש תרב ןיבא ר"א הנאת
 םינאת :חוש תונב b" .(*אמלעל ילבאד אימוי
 אבוה) תולבונר ימגב ןיכרבמ רציכב 'מאדכ תונבל
 םיוגל רוכמל ןירופאה ןינעל ז"עד ג"רבו (הלעמל
 ר"א] ח"בב הבר רמא (* ןהיתורטוטפב חוש תונב

[pnmל"צ ןיספולבו) עבש תונבו ,אתרויח יניאת  
 [bY^] םה םינאת ינימ ןלוכ ןיסולב (וא ןיפלוביפ
 הטימש לש היינש הנשב ןהלש תיעיבש חוש תונב
 ןהב ןיגהונ טבשב vb רחא הטימשב ןיטנוחש המש
 ָהשלש ורחאתמ יכ עובש לש sp" הנשב 'יעיבש ןיד
 'יעיבשב טבשב ו"ט םדוקוטנחש המ לבא ןליאב םינש
 לש תחא הנשב ןיותומו ןיבושח תיששה ןמ
 ןיגפ jm ןיטנוח תחא הנשב ןכרד ןכו תיעיבש
 ל מצ ןהו ןירמגנ תישילשבו לח ב היינשבו
 ןיטנוחש המ ןרודיס jm ןיטנוח ןה הנש לכבו
 !gm .תישילשב ןירמגנ עובש לש הנושאר הנשב
 'גב Temp המו ,'דב «poe היינשב ןיטנוחש

pssאמייקד ינע רשעמ ןהב ןיגהונו תישמחב  
 ןליא (ד"ע הילד אילה nb ייעיבש onm ל"נה (onu ןל

 תישילשב תישמחב ורמגנש ולאו ליזא הטנח רתב
winתיעיברב וטנחשו ,תישילש תוריפ ןה ךכיפל  

 ןירמגנש פ"עא תישמחב וטנחשו תיששב ורמגנ
 תישמח תוריפ יכ ןה ןירתומ הטימש לש הנשב
 ןהב ןיגהונו תינימשב ןירמגנ תיששב וטנחשו .ןה
 תיעיבנשב הטימשה תנשב וטנחשו ,ינע רשעמ
 לש היינש הנש איהש תיעישתה הנשב ןירמגנ
 לש היינש הנשב תיעיבש ןיד ןהב ןיגהונו עובש
 תיעיבשב טנחנה ירפה תרימג תנש איהו עובש
 ןליאה הזב תוריפ השלש הנש לכב ןיאצמנ ,ומצע
 םיתנשב ןכל םדוקמ וטנחש ןהו למצ ןתצקמ
 ןינפ ןתצקמו .דקתשאמ וטנחש ןהו לחוב ןתצקמו

qmןה ונשריפש ןינעכו ,('הנשה וזב וטנחש  
 7( ןיתינתמ אהד 'טגב י"א דומלתב ןישרופמ
 י'לב 'יפו האריטיפ חוש תונב Cans (ל"נה 'יעיבש

poהאצמנ אל הייחא] * .ונרמא רשאכ םינאת  
 ר"פל איה לכא תרכזנה הארוהב וז תינוי הלמ
 ,strauchartiges oc 0:9 תינוי ןושל האריטיפ

^b Gewüchsחוש 'וריה שרדו םיחישה יניממ חמוצ  

 הכק חוש תוונָּב - יאסרנב ד

 תפשב קעניללעי 'כחה ברה רבכ ררועתה יאסרנב
 ןימ אוה o יסרפו ע"לבו יאסנרב ל"צש םימכח
 ומכש דע שארה תא הסכמו תופעמ ומכ שובלמ
 «iel — תערד כ'ג ארקנ שובלמה הזו םדא לש
 לבא יתערד תביתמ שוביש אוה יסדרד :ילואו
 היה לוענמ ןימש חכומ 'ורי לש 'ירחא  םינויצמ
 תולענמ ייפ Ty בילד ט"פס .'יאלכ 'וריב יכ
 שבליד ןהב אליא 'ר הדומ :םשו ,ןיסדרד ןוניפה
 אלד רופא אוהד ןתיכד ןיסדרד y רמעד ןיסדרד
 וניאש ןמז לכ 'יפ הייערא חלש אל אייליע חלש
 טושפל bis וניא םינוילעה םילענמ טשופ
 היאר הזמו ןתשפו רמצ רוביחכ um םינותחתה
 רופאו ל"זו ז"וא םשב הציבד ק"פס nun ש"מל
 לש תואליפנא ג'ע רמצ לש תואליפנאב שובלל
 v ןכו .םש 'יאלכ v5 םינפ הארמ y כ:עןתשפ
 pw ^s לוענמ po אוהש עמשמ ,ג"סד 5 הלרע
 הינידבעימ וכתחל תנמ לע ועבצש לודג דגב
 ומכ אוה לענמ po םאו .םש מ"פ 'ייע .ןיסדרוד
 תועמ ןקתל ןיחרכומ זא ןיסדרד 'עב ב"ר כ'ג ייפש
 Bardaieus 0810008 ר"ל אוהו יפדרב סורגלו יסדרד

pןישבול המחלמ ישנאש לוענמ  "y www 
 דועו ^ "s .לאניווי "ייעו 'ה .'ד /5 לאיטרמ

 -- op] א"ח ר"מב ז"מירה

Schlag mit einem אג 27 ע"לב np: 

  7? Gei 1, Wurfgeschossז"פ 'דהנס

 דח היל ביהי הוה לילעד ןאמ לכ mm s'y ה"כד
 הקיתנב היל ביחי הוה קיפנד ןאמ לכו הקותרמ
 ףשכמה תא הכמ היה ץחרמה תיבל סנכנה לכ ייפ
 ימ לכו .qme yy dj ע"ל הקתרמ) תבקמב

 יכ non ילכב וא ןזרגב והכמ ץחרמה jb אציש |
 ל"תמעב ל"ירהמו םישרפמהו ע"לב הלמה ןורתפ ןכ

uvושוריפב . 

die weissen Früchte) עַבָש na = חוש nia 

(eig. Tóchter) des Feigenbaumes — 

Mal trügtד  [coxov] derאיפ) יאמד שארב (חוש , 

Goשארבו  C€2"9 yתיעיבשב [ישימח] 'פבו  

sתושוע ןהש היינש ןהלש תיעיבש חוש תונב  

 ל"צ) רדאב דחאב 'מגב ^n ק"פבו .םינש שלשל

 תולבונד 'מגב ןיכרבמ דציכ 'פב ,(יו'ט 07( (טבשב
 ר"א ח"בכו רמא חוש תונב] C" vy :ימ יוכרב)

 3p חקולה 'פב "ורוכבבו [אתרוויח יניאת ןנחוי

 ?T ייכב היכ )*  .ןיספלב עיייע ל"צכ )*  ,וניבר לש ןויצ ןבומ הזבו הנה תחא תוינשמה ne תוינשמכש הנשמ יפל ('
 תסריג הז

 חוש mi הייר םלוכב

 ןיעכו ע"פר "גכ תאיתייאד וא תייטמאד ליצו תייטיאד cin עבש תרב יעבו

 : ביי יועובש 1^ ry .יח יורוכב : ויט ה"ר יפסותה ילעב ינפלו (+ .עבש

 עבש תונב והל ורקד אכיאו םדאל חוש ומרגש יפל me תונב והל ורקד אכיא cma לכאש

 ונימע ינבמ אלש םימכח ירופיס cy תמכסמ וז תחנהו )^ 3^ vy אנקסמ w5 ןכ (ל

 n3 יירחא יפדב לבא ריפרב ןוכנל היכ )7 .ךליאו זיפר aem יד ךרכ יוינומדק רעללימניזארו

vuי"כבו  
 תרב יעב תאבוה אתקיספה

nn"םינאת שרדמב ייגה  
 םראל תולכא עבש ומרגש

Qm oy 

 ןאכ ביהו ויו

 .'וכ

  Dyזיפש איח ;



PETER 

D» mpאחוש  smרדסנ חוש תונב 'ע ב"ה י"כבו | [אוקמ לש חיש  nus empעבש . 
 'פסותב םה םינייוצמו םירחא תומוקמב םג ה"נכו

 — [עבש תרב ע"ייעו ,ש"ייע ל"נה

nbpU n'aמ'למ)  pepeי"לב | >< ע'לב  
 רז הוג] 00110180 כ הגנזמ,- 6%

(Sycomorenbaumיאמד שארב  GU2)תולבונד ג"רבו  
^p Co amm) gis cwו'צְליִצ ז"עלב  

it. 0 =[8111000110180מ2. ]]+ (םינאת ןימ ב'א 

 ם"במרהל 'וינשמה 'יפב ה"כו ה"יחא] * .(םירבדמ
 םינאת כ'ג אוהו זימג ארקנ המקש תונבו Cm יאמד)
 'עב «wm  כ'ג איבה = yb »'y .םירבדמה
 הברש עדו sU M ר"כיאב ותסריג ןכו יב זמג
 : המקש תונב (CE יכרבב b^ ןנחוי ר"א ח"בב
 ה'כו יבלוד יניאת נ'בו 'מ י"כ i3 ל'צו ילבוד
 תוכייש המ יל השק לבא יאמדב ש"ארבו ש"רב
 בלוד וא בולד 'יפ יכ םינומרע ןיבו םיניאת ןיב שי
 ש"רה b^ ןכו .בלד ע'ייע ןומרע c ע"לב
 לדבה תושעלו ,ןומרעב תבכרומה הנאת 'רוניטרבו

paיאמדל ט"יותה תעדכ המקש תונב ןיבו המקש  
ovאל  my Cy svmא"פ 'יעיבשל ט"יותה , 

 י"ככ 'וכרבב an" רקיעש יל רמוא יבל ןכלו ח"מ
 י ב לו ל המקש תונב (: י'קד 'וכרב פ"דב אבוה) 'פ
 קזחו הובג הצעש המקשל תואי ראותה הזו
 םימעפל םיקיזחמו םיברו םיהובג היפנעו הנאתהמ
 םויראטרעפערב סארקענראוו 'ייע תועיספ םיעברא
 יפנע וצצקתנ אל םאו ג"ר דצ א"יח ןראהכייא לש
 אתפסות :יח הד) המקש nba הארקנ המקש
 ירבדש ןידת (mb (שלש y לותב עיייע ye תיעיבש

 nomm .ש"ייע לודג ןוקית ןיכירצ לבד 'עב ב'ו
 םעפו םימקש ץובקב קר םלוא ארקמב היוצמ רבכ

 — [(זימ ,חיע יילהת) תומקש 'חא

 ,eyprinis Bimni ר'לב 5 2! עילב) אָחיִנָב
(der Binni, eine Art Karpfenפד ג"סב ' 

 יבל ןייתאד (* אתיינב בש והנה (Cnt ow ןידצ
 6 ^b קיב) ןשה דציכ 'מגב לגרה דציכ 'פבו ,יבר
 ןינמואה תא רכושה 'פכו .םלשמ 'תיניב ליכאד ארמח
 אתיניב "עס טיע מיב) ("אירגנ א תישענש וא 'מגב
 םא 'מולכ ('הנטב דבוכ ומכ ייפ .אלקת אסירכא

cts cow]ךירצ ךל רכומ ינא אתיניב וריבחל  
nnbןה ולא 'פבו .הסירכ אלקתד אתיניב ול  

 ליכאד אוהה Cre 'וכמ) תולבנ לכא 'מגב ןיקולה

me nb»אָתיִנָּב —  
- 

 למ

 השלשל תחא וא ןישוע ןה הנש לכב םומ

 «gU דציכ םינש 'ג דע אלא ןירמגנ ןהיתוריפ —
 'ר .הנשו הנש לכ לש תוריפ עדוי ךיא רמולכ |. 5

 ולאו ןבל טוחב ולא b^ ('טוחב ןירשוק רמא אנוי
 בתות לאומש cin ,םודא טוחב ולאו רוחש טוחב = =

 ג"בשר ינת 'כו ,ןושארה ןינעב הז םנ ,ןימסיק ןהב |
 (''נ םיגפה תטנח דע ןילעה תאצוהב UO) רמוא

b»ןמו םוי 'נ תולבונה ןיתישה דעו םיגפה ןמו  
 טקיל . . םוי 'נ םינאתה דע [תולבונה] ןיתישה
 האמ nib הנוי ר"א הטנח יתמ עדוי וניאו הנאת

ovערפמל  es(אוה) טבשב רשע השמח וכותב לח  
 som ול [ורמא] (רמא) meom יתמ עדוי [אוהו]

en» =רמא תחא הנשל תושועו הירבטב [ךמע]  jn» 
 C םינש 'גל תושועו ירופיצב [םכמע] «ee אלהו | <

 ןליאב ןילשבתמ םיירבדמ םינבל םינאת pb ב"א)
 ןידימעמ ןיא 'פב 'ופסותה ובתכו םינש שלש רחא
 עבש תונבו םהש [ליעל יתנייצש מ"כב ןכו] ז"עב
 לכאש םינאת ר"בב רמאד אוה היארהו דחא ןימ

YUומרגש יפל חוש תונב והל ורקד אכיא  
mbומרגש עבש תונב והל ורקד אכיאו םדאל  

 איבהל ל"נ דועו ה"יחא] * .(םדאל תוליבא עבש
 דחא םינאת ןיממ עבש mos חוש תונבש היאר
 תונב ^ ז"עבו :'מ 'וכרבב ןנירמאד אהמ ןה
 ג"יד ב'פס ב'ב 'וריבו אתרוויח יכאת . . חוש

 תרבד ןליא דח wen [קפנדמ ל"צ] (קפנ רמ) ג"ע <
 ושרפל ל"נ ע ב ש תונב יוניכו .ןירוויח ןיעבוש
 םימעפ עבש ויתוריפ הנאת ןליא איצוהש םעטמ
 סונילאָסו ד"י 3^ סואינילפ vb ורפיפ ןכ הנשב
 ,יג ימחלמ) והיתתמ ןב תודעלו ב"לפ ראטסיהולאפ

Cn ."הנאת ץעה  GOxov)הנש לכב שדוח הרשע  
jmהרומא יתלמ רבכ חוש תלמ ןינעבו .וירפ תא  

 'למ כ'ג ורזגל לכונ bw המושרה י"ל אוהש
^p mw «spםיחמוצ הנאת יצע יכ הלפש  

 םימקשכ אוה אלמ ארקמו הלפשב קר םירפ םינתונו
 ל'זברו יט יא יב היד ;זיכ 6^ /א'מ) הלפשב רשא
 זיפ ייעיבש יתפסות ד"ע חייל טיפ ייעיבש יורי) ורמא

Cro ^nbbז"'חא אבה ע"ייעו המקש הלפשל ןמים , 
 תונב 'ע ny ללכנ yov תונב )^ י"כבש עדו —
 בוט םה TM" ןיממ יכ וגרמאש המ פ"ע אוהו חוש

 .אוה דחוימ ךרע עבש תונב ע'פדב לבא ןוכנו |

 .םינש יתשל ייגה יוריב )( .יל ע"פדב לבא ביה דיל ו"ו י"כב הייכו יוריב ה"כ )? .טוח וילע רושקישמ an^ 'וריב (
 היכ (5 v» uni יורעו ס"שה יפדבו .ו"לד יציב פ"ד יייעו יציבב וניצנוש יפרב ה"כו ק"העב ןוכנל הייכ (

 וישמא 'פדבו ו"ו 0723 דבוכ b^ ע"פרשב לבא ר"פדב ןוכנל ה'כ )5 .אירגא ס"טב ב"ה '"כב ןכו 'ע"פדשבו

 .הנטבב השאה
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 = ןיתייא הזכ ג'ונב *[DODN .יסיבו יסיב לכ ןמ
* 

 nb "n קליטפ לכמ לבא ןיקליטפ ןינמת ןהימדק
 אדחמו תיתפ אדח 'ר לכא . , 02 n" םיטפ לכמו
 וסקניפ רקבנ םאו ,'כו D3 "M '« יתשיא םיטפ
 ןיקיליטפ (y"y 'ב by cii wm לש
 An דמל תאצמנ זא 'ה םפ ,'א שפנ ,(איפסומב

 אתיפד ןילוגיע ןינמת ןוהימדק ןיתייא :הזכ סרג
 יסיב לכ ןמ nne . . ספ on לישבת לכמ לכא

cowהנתשנ ןכו [סכ דח :םילשהל ונכירצו]  
 ב"א)--['ב ןמ 'עב חיכוא רשאכ שרדמ ותואב ותחסונ
 . nbn ךהל וניבר םג םאו ה"יחא] * ,(ילכ ר"לב 'יפ

sme nm)  בכ"ז qvoהרזוגל  cbeהמושרה  
 יייעו הלעמלמ רצו הטמלמ בחר ילכ התארוהש

 mb .כ'כ לעב כ'ג ןויכ mb ה"לק א"ח ז"מיר.
 * מ'כב הלמה הבתכנ ןכו ת"יב רחא ר"ויה כ"ג הרומ
 תליחתב םימעפ 'ב) אסיבב וחינהו .ד"כ 'וחנמ מ'ד
 DU ,ND'53 ןיחנומ 'ב my םשו (רומעה ףוסבו
 אמלשב םשו ,אוה חלד אסיב אכיא sm ז'נ
 היב ,שלימל אסיב ריבעלד אנמחר בתכ אל אסיב
 ילכ אסיבש י"שר תטישל mss הרואכל הזמו ,'כו
 אוה nb תדמ כ"או תוחנמ ןי ל לוב ובש תרש

ynה"ד .ו"ל "לוה 'פסות  Tuxא"שרהמו  
 םשו ע"בשפה 'ייעו וגיבר שוריפ איבהש וישודיחב
 ריעהל שי הלמה ןינעבו .ןי לו ח תבית 'טמשנ

my007%, 007% תיעצמַא י"ל לע  Kufe 

^b 76880108 Weingefüss,תיתשל לודג סוכ  T 

yסואיסרוימ  yxהלמה תנומת םע הוש רתויהו  
 ןימ ,b Flasche" ((ל%, 0060 תיעצמא י"ל איה
 «i לש mmbs פ'לב ןכו vb דצ ov ,תיחולצ-
 — [אטכא yi A  ע"לבו ₪ = סב הארקנ

Dornstrauch, gr. 0270, 220, אָסיִּב =( D3 

 ג , (QGtachelpflanze.ןיי איצומה 'פד כ"רב

 םושמ היתבונג ארטוז אלמג מ"מ Cry תבש)
 p" ,היב וכותסנ אלד יכיה יכ יסיב ילכאר
 ,םישק] םיצוק ןהב שיש םיבשע יסיב תותלאשב
 m דיב ןזחואל רשפא יאו רתויב [ק"העב ה'כ
 התיה םאש הכורא הבנז ןיא ךכל (* םילמג לכאמ
 אלו התוא ןיזחוא ויהו ןהל תעגמ התיה הכורא

nmaקו ג"ונב ה"יחא] * .המוקממ זוזל הלוכי  
 יפיכ י"שריפו «cp ילכאד םושמ 'כו ט'מ
 יפסותה ילעב ינפל 'חנומ המלש רתוי ^« םיצוק
 היתבוננ ארטוז אלמגד bn יפיכב m3 :ב"מ מ'ב

. 

 לק

 תותליאשב 'יפ הדוהי בר הידגנ אברכ יבד אתיניב
 גד לכואש ימ ('ינמשה םויב יהיוב תולודנ
 דח אלא בייחמ אל ץראה שווחשכ אצמנש
 ה"יחא] * 2552 הדוהי ברד איההמ תוקלמ
 ,.אתיניב 'יפש י"שרכ אלד ת"ר םשב 'פסותה כ"כו
 ,כ'ע א"לייצ ןירוקש בורכב תאצמנה תעלו ת
 צ"לב אוהו א"למצ בוט רתוי י"שרב וסרג 'פסותהו

chenilleעפיור א"לבו  py pun Tabל'ז יישר  
 ורפסב ןהאזיוועל ברה איבהש םעט תלוז יכ
 הלמה ןורתפ םג ש"ייע ךליאו ב"לש עיגאלאאצ
 תעלות 'מולכ «s פ"למ ינא ur א ָתיִניִב
 — [ותטישכ me םתלוזו תוריפ לע תאצמנה
 אתיניב יתיל Gro ייטי) וזחאש ימד תואופרב

mmeב'א)  "Bאתיניב לבא גד  smןיערג . 

^vמ"כב י"שריפ ןכו ה"יחא] * .([יא] ןיב 'עב  
fases ymםשארבו םירקוחה ובשח הנה דע .ל"נה  

 ארקנש גדה אוה יכ ל'נה ורפסב ןהאזיוועל ברה
 'שלמ לאשומ הזה םשה לבא Bonitfisch א"לב
 món ראותה אבי ןיאמו דרפסו אינטירב 'טיא
 ,Auíxz, Amia' הז גד ארקנ m" י"לב יכ ל"זרל

thymnus polamysוטסירא "ייע) ' nvn "bin3 / 

 יכ תמאה לבא ^o) ,ו"ט ,'ט סואינילפ ;'ז א"י
poהרזגנ ע"למו אוה ןעפפראק א"לב ארקנה גד  

 ראופמה םכחה אצמ ןעפפראק גד ipm הלמה
 התעמו םיציב תובבר תואמ שש ךרעכ ךאלב ש"ר
 «p .אלקת אסירכא אתינב טוידה לשמ ןיבנ
 :ט"נ מ"ב p" הזה גדה אמגודל חקלנ רחא לשמב
 ז"טרת זמר "שודיק 'קלי ,ט'מש זמר 'יטפשמ 'קלי

 — [אתיניב הז גד Bw ס"לב 03 ,קתויד 'עו

(aar) ND2'3יוכיב) אתניב לחשמכ  Cnאתניבמ  
 (שישמו יב ןיב עיייע ליצכ y תבש) ישירד

 לחשמכ לשמהו ה"יחא] * ]3[ ןיב 'עב 'יפ רבכ
 y" םייברע ירפסב כ"ג אצמנ קצב אתניב

 — ['ע i'n דמחמ לש vn רעננערפש

ein unten breites, oben 046% (י"לב ND'3— D3 

  (schmales Gefüssתחא 'מגב תוחנמד ק"פב

 ןוגכ (%רמא םרמע ברי 6700232 אטוח תחנמ

 יעב ומכ ל"צ] (אסיב) . . אשודג אסיבל וריזחהש
sebילכ 'מולכ הפופט [אסיבל  nwןישרקמש  

 061886 1. [,vas וסב ילכל ןירוק ז"עלבו תוחנמה וב
^D [it. vasoתעלבומ (?) ףלא האסיב אסיב ןואג  C 

 "mne O 73 ישפנ םולשמ mim הכיא תליגמבו

 ליצכש גילו (* .רמא ןמחנ יר ריילו ו"ו י"כב לבא ע"פדבו 'חנמב היכ (* .םש יוכמב ביירגה y" 'יל תותליאשב ונינפל )!
vnתעלבומ וייתח האס תיב תחת האסיב רוציקב 57€( האס קיזחמ ילכ ימולכ האס תי ב ומכ האסיב ותנווכו תעלבומ  

 "3 :רימק תבש יייע )^ .ףילאה תויתואב םירפוסה ובתכ כיחאו יא תואל הנתשנו תעלבוס spp בוהכ היה ס"ב הלחתבו
 J3. םק «y ה"פס םיאלכ y" :וינק



te 

p»obs * 

 ךתלמ ש שופל אב םש 'ודמב יוהש אריהנ
 ר"ב 'ייע הז קוספל sns שורד לעו ,התלב אל
 רישהש .ב"ל דצ חלשב יהיו אתקיספ ;א'ע ,ט'מ
 n 'ירבד 'קלי rep vas 3/^4 ר"להק "s ,'ד
 ןמו a רק ע"ייעו א'פ לאומש תדגא ,נ'תת זמר
 רייתסב םשה רזגנ דגב 'ורו י"לב 'יפ איטסב

b»w py4 —  

N'D35 ע"לבו ס'לב)  , Geringaehtung ̂ £l 
(Vernachlüssigungליכאמו לזוגה 'פב  

 ןיא .איסבב הדבא (ו"טק ק'ב) רהנ ףטש 'מגב
 ה"נכו ה"יחא] * .העישפ איסב 'יפ התוא ןידימעמ
 י"ד ו"לה ה"פ מ"ב 'וריב הז רחא הז םימעפ הברה
 בהי איסובב אלד הילוכ בהי איסובב nnb : ב"עס
 םיתאמ הושו החיבשהו mes המש דציכ .אגלפ
 בהי איסובב אלד בהז לש השש בהי איסובב התמ
 איסובב התמ זוז םישמה הפיו השיחכה זוז םישש

3vלש 'ג  imזוז םישמח בהי איסובב אלד : 
 'יגה 'שורי לש יבב ינה לכב ה"פ מ'ב 'תפסותבו
 :ז"טק מ"בב ה"כו א"יפ םש 'תפסותב ה"כו איסוכב
 p oy^ הלוע ה ע י ש פ ב ושוריפו םש י"שרבו

wemבתכ ןכו  b" n'asהליזג 'להמ ב"יפב  
 ps הדבאו אוה הב ע ש (ow ב"ילה הדיבאו
 הדבאו הב ע ש vm 'להבו 25 דימעהל ןיבייח

s»אוה םגש ירה  demeהלמה תא  mim 
 Lo = יפב שרוש לש הנורתפו ירוסו ע"למ הרזגנו

Coa eמורת 'וריב ה'כו רבדב לשרתמו זב ' 
 רכחב אלו ריעז ימורב אל יסבמ אל ג"ע ו"מד ח'פ
 pwm ,רוילג ע"ייע man אל an^ ג'ספ ר'בבו ריעז
 וניצר ow) yn תליחתב ונמשרש ומכ 'ופו ע"לב
 6006 י"ל איסוכ mnn tw ף"כב "גה םייקל
 'ח ,ב"כ תומש 'א ר"ת ןכו העישפבו דיזמב 'ולכ
 גיבש "€ ל"תמעב 'סקוב יכחהו ,איסוכ :עשפ
 תימור הלמ p" הלמה קיתעהל תועטל אילפה

"b passusהזו העישפ  joהלמה דקנ ןכש ול  
 תויעטה חולבו) ובקעב ךלה ל"מרו וגיבר שוריפב
 pn" ךליאו ג"; דצ נ'ר Cm) "us לש
 ד"ר 031 (הזב ר"יש ןואגה שיגרה אל ו"צ--ב"ע
 יכ ובשחב passus "UN :איסב קיתעה סימופ יד

 — rne] אל ןכו תילאמש ש איה

 UN אבה ע"ייע ס"ט םּוּגְליִסַּב *

pi b"pa0% י"לב ןכו ס"לב)  , (Kinig,ר"בב  

 ,שארב) הערפל באל ינמישיו 0
on vaסואיליסב ןורטפל  (Cןודאל  naoלשומ  

pos AUS 
: » 

X 

^d Mugל  
DT REN 4 

 ול
7 

 - ב

D» Mi LEיצוב ^31 םש  peהל י"ב  
 דצ DU ס'ד עפ היב וכרתסנ אלד יכיה יסיסב

i5  תיקן ieלעו -- 'כו יכיה יכ .יסיב ךורעה  
mmm.רבכ תותלאשב  ^mmםכ 'עב יתעד  

 קוחמל שיו םשל qw ןאכד תותלאשב תלמש |
 תובושתו תולאשב 'יפ ל"צכש 5^ ow ,סב 'עמ .

mu»ג"ר תודלותבו אנסרה ע"ייעו אטרדנא 'עב  
 תב y» bn ר"יש nean בתכ 2 'רעה ר"ל דצ
 תולאשב ל"ו תותלאשב ^5 בתכ [סב ל'צ]
 המושרה be mu" סב הלמהו — "םינואגה

cw 5^ 0תומהב לכאמ אָסָב ם'ל איה  
 אוהש יסיכ [ua^ םאו ,םינקרבו םיצוק אוהש

yup cורו "ל היהת זא הנוכנ אתסיכ דיחימ ' 
cytisusןינעבו .איפסומב אתסכ ע"ייע 0066,  

 רמא ישא 'ר qn לע ^m םשב  'פסותו י"שריפ =
 --[חקלנ ונממ D'2* סב ע"ייע (ב"עס ב"מ מ"ב) יסיבב

 ד"פ 'יטיג 7v (CN. pr. eines Amora) אָחיִּב *

 םשב ןירמא ןירסיקד pas א"ער ו"מד
 "31 .ט"כד ב"פ "חספ ^? לבא י'כו אסיב 'ר

DUאסנ 'ר . 

ein Farrenkraut, Engel- ge (ע"לב 33 203" 

now ולודג תוכלהב' (üss, polypodium 
 אתבש ילעממ יהניקדמ גבסב ןכו ילחת ןכו כ'פר |

 אוה בשע po 'יפ ירש אתבשב הלח והב אדשמו
 .המושרה ע"לב |

 .יטסבס ע"ייע 'טסבסב * =

(Burg, Kastell, Radix רגס einsehliessen רָסַב 1* — — 

 ייפ אייברע לש 3303 :רדג 'פ ר'כיא
 הרטסק הז 'טא היכרב 'ר «Ww וילע ^vo רצבמ 2

 epo םש אוהו ע'ייע רכשב אוה ילוא ןייסופ לש

 (Abbreviatur 4 halachischer Themata) רגסב 2 *

obwלש ת'רו רוציק אוהו ךליאו .ב"מ  
 .אתורח ו ג ,ןורסח ם ,המחב ב תוכלה העברא |

  ENאָיַטְסַב ( vestis 3/53'יעצמא י"לב 600%

(Kleidungsstück [/ec"6פ ר"דמב ' 

visit0 075 הנחמה ןמ pאיטסבו םילכ קלחמ ד"וב  
 ג"ונב ה"יחא] * .(םישובלמ ר"לב 'יפ תויטרטסיאל
 'ירעמ לעבו .תוטויטרטסיאל bu תוטויטרסיאל |

"pאוה לאעמשי 'שלו שי טי פט  qm»יד מ'ר  
 אלו תיבה תוריק הסכמ b^ .טאסב «p לע 'זנול

a4 v3 mes )'ד רטפ יעבו ןויליסכ סייטב רייבבו .ןויליסב ע"פדב לבא ' "anי"כב לבא ןואיליסב  b/pרשאו  .סויליסב  

 [60700/7600)2000 יא הביתב וא [2000606 0/797%תיעצמא י"לב שממ אוהו ןורטפ סואיליסבל boys "an רקיעש ליג
mmדצ 'יסרוימ לצא בטיח יייע תררש לש יוניכ  s'yהערפל באל ןכ שרדו . 

1% 



 טפשמל תואסכ ויה םשש םירשו םינייד תלהק
"p3) ^ תורגא םואינילפ x5ר'בב "יא  

 םילוע ןדו sev היהש ךלמל לשמ mo פ'סלק
 תנשב 'פ ר'תסאבו p o7 ותוא םיאצומו יקליסבל
 ךלמהש םדא ינב האלמש הלודג יקליסבל :שלש
 ,'כו םהינפ לע ןיחוטש םעה לכו וביסמב בשוי
 םש ר'ב כ"מב כ'ג "יא .הלודג ןיטלפ וניבר 'יפכו
 :יקליסב ה"ד ;םש 'כופל י"שרב דועו ו"טפ ר"משו
 הובג תיב ייפ bw 'מויל לבא םיהובג םיריטלפ
 ויל דצ "ורהטל i'm "b הזל בורקו היילע לעש

omרתויב לודג  w"םכרדו כ'ע םיחתפ 'ב ול  
 וננשש המ הזו ץחרמה תיבל ןיטלפ תונבל היה
 לש םיכלמ לש ןה תואקֶליִסַב שלש 'ח ,'ו 'ורהטב
 לצא אמש ו"טפ ר'משבו ,תורצוא לשו תואצחרמ
 Jv3 לצא אמש וא יניתמהל יל cow יקליסב
 ןכ 'ייע הברה הידומע הבצח אקיליסכו .,'כו ץחרמה
 ראותהו .'ה .'ג ^s .ו"ט תוינומדקה לע והיתתמ
 ןוגיתשבחו ד"לפ spa לבא esos ע"ייע יקיליסב

 — [ע"יע יק לי פ תחת bb יקל פב

angeheitert, berauscht sein) DD3 1יברע לעפמ  

heiter sein (77םסבתא לעפתאב "לב כו ' 
t2? יסרפ הלמ דוע 'ייעו' in Wonne schwimmen 

  (Trinkgelageב"ב) הניפסה תא רכומה 'פד ג"רב
  xvיז) יליגמד ק"פב ,ונגו יִמְסַּביִמד ןאמכ (ביעס 6

 ('םוסביא  op,תורכש ןינע אריז 'רל היטחש אבר
 * [ DNרמא םשו ,םּוסכיא נוט רתוי ג"וננו

 ,ימוסביאל ל"צו אירופב ימוסבל :שניא בייחימ אבר
 הוה יכ :ו'פ תבש ,םוסביאד ןויכ ,ח"ל 'דהנס
 התשו לכא חמש 'פ ר"להק : לעפתנבו ,ימסבימ
 קחצמ המעטו 'וסו ע"למ הרזגנ הלמהו .םסבתנו
 ה"כו החמשו התשמ פ"למ וא ורשב תא גנעמו

 — [אָמָפּוּב ס"לב

DD3 2פ"לב)  süss, lieblich seinאמסב םשהו  
 אחווו Co 'ליגמד | "רב

 ידי לַעו (.א'ג יכוס) לילחהד ג"רבו (* חיכש ימוסבל
 pav C אלק יִמוסָּבל ימנ לארשי ךלמ רוד ילכ
 n^3) וויט תומשל ילקנוא) 'נות םימה וקתמיו .תוקיתמ

 התאמוט 'פ ר'כיאב «m ה"יחא] * ,אימ ומיסבו

muךל םסביו ךל  vasםכל םשובי ה"פס , 
v3וילע ותעד המסבתנש תמשב ז'ספס . "b 

 םיסב ראותהו תומיענב וילע anys הבשיתנ
 תלחת y" ימוסב ץוכקהו אמוסב םשהו ע"ייע

 א'פ ^n יורימ חכומכ םלועבש ima רובדה ינפל ע"רת זמר י

boa? -- vos - בלק 

 פואיליסב ('יתקחב םא שירב ר'קיובו ..טילשו
 7^2 ט"פ) האורה 'פב v3" 6 5 ופר ג א סומונ
 ,ספירגא עיייעו איל ז"מרס עשוהי 'קלי ni ר'יב יייעו דייעס

cusןתשלש (םיכ יביכ עשוהי) יה םיהלא לא  pw 
 ,רפיק ,סוטסוגא ,סואיליסב ישניא ירמאדכ ןה דחא
 ד"ל דצ ס"שרהמה 'יג eb רדסה ה'כו ה"יחא] +
 ח"פ ר"בבו סותשוגא רסיק סוייליסב ג"ונבו ב'עס
 עשוהי 'קליבו app סוטסוגא רפיק םוגליסב ס"טב
 רמאנ רמאמה הזו סוטסיגא רסיק סאלינב םש
 םיהלא שולישב םינימאמש םירצונה תד דגנכ

wmעשוה) ארקמה ןמ איצוהל  (GEהיאר  
 מ"כב 'ורי לש רמאמ אבוה ר"בב ןכלו םתועטל
 ג"ונבו ,ס"שרהמה "יג יפל ה"כ] 'כו םינימה ורקפש
 הפ ןוחתפ אצומ התאש מ"כב ל"הזב [וקרפ 'ועטב
 m לעו ולאש םיסרוקיפאה 'יגה ob םינימל

cwnותואב 'מולכ ןדיצב ןתבושת יאלמש 'ר  
 — [שרפמדכו רותסל mim הבושתה ומצע ארקמה

kónig. BacQv י"לב per ראות) ןּוְליִסַּב * 
  6166 + 2'ורי  3'b "moוילה

 ביתי אכלמ (המלשל ל"ר) היל ןירמ mm vy כ'ד
 י"לב 'יפ תלהק xw רמיתו הידיר ןויליסב לע
 תומ ירחא שיר 'וחנתבו ךלמ לש בשומ םוקמ

vnmתרומת ז"סקתת זמר תלהק 'קליו ד"י  ,'ב  
 הזכ רמאמה w^ ק"הלב םשו אסכ "יגה ןויליסב
 ואפכ לע בשוי ךלמה המלש ול ןירמוא ןהו

 .ע"מב יקליסב y רוע "ייעו 'וכו התאו

0% [ook] (ימורו י"לב ןכו ס"לב "opa 

Basilica, ein mit Süulengang geziertes 

 6 PR (ebüudeזיט ז"עד ק"פב יקליסב ןהמע ןינוב
 תורהטנו  veהזיאש הארנו ,ח"מ] (םוקמ ליחתמה)

  Sexoתושרו תבשל דיחיה תושר יקליסב [ןכ ףיסוה
 יכוס יורי :אינ יכוס) לילחהד ג"רבו ,האמוטל םיברה

  qvos muaימחלמ והיתתמ ןב יייעו  C3 50 00ב"פבו

 םש אתפסות .ה'כ) קונית לש ויבא אב 'מגב 'מויד
 (ה'פ 'כוס 'תפסות ,א"פ  pe» nun nowbיקליסב

nmm הלודג [וקליסב ס"טב re [ורהט 'פסותבו' 
[it. basilica] א"קיליסב ז"עלבו ('הלודג ןיט לפ 'יפ 

 -* e iךלמ לכיה 'ווו י"לב  mmןכומ לודג
 .תלהקל « "mb ^v» own cmג'הכ 'פ

 הידיד ןויליסב לע ביתי אכלמ (ןויליסב ע"ייע)
 יתנייצ רנכו הייחא] * .(ךלמ לכיה 53 "יפו
 ןורתפבו ,ומוקמ םש יכ דחוימ 'ע ןורחאה רמאמל

 תקחב יקליב טמשנ ןכו סומג ,םפירנא you ייל ונינפל ('

 אמוסבל ג'ונבו P) .ריב ייכב ה"כ )* .ריפר ייגל ןיטסולפויר עיייעו )3 .ע"ייע ,ספירגא עיפדבו an ייכב mo (* .ז"נד
 אמיסב ג'ונבו אמוסב דיחימ ץובק אוהו ימוסבל וניבר "יגכ םש םג ימ v3 "יגל לבא pw יזכ nib :ב'פ יבוריעב היכו

 .יריבעד wm אלק ימוסבל ילכו 4 ייכרעב היכו (* :גיסק דצ םש סיר יייע

b 



mos אלד 

(Essig, euphem. Bezeichn. das Süsse) D'D3 2 * 

 אוההד אהמח ג"ע ה"נד ר"פ ש"עמ 'ורי
 ןיסכב עבצו ןיסח בסנימ תנאו םיסב קיפמ ארבג
 "גה .ו"נ 'וכרב ילבבבו םיסבב ומכ 'יפ ןיסבב ל"צ
 ג"פר 'יחספ v^ .ךרמח ףיקת . . pen םיסב
 וניבר איבה 'א תלע 'עבו אימורד המיסב :ט"כד
 אמיסב ןרירמ אתילועד ps :השפחנ 'פ ר'כיא
 הינעמו :יתכר 'פ Den .םייונישב ג'ונבו עימח
 ןידה ר'שהשס .םיסבד דחו ארמחד mn ןיקיז ןירת
 תיל הימסב "פא היתנע אלב ףיטקמ 75 אמרכ
 mu תולוכשאה ןמ ןישועה ץמוחה 'יפ b איה
 ?ושלב ץמוחה ןכ sopa םדוקה 'עמ הלמה

mma) oa 

 *  8ןכו אָמְסּב=) םיִסָּב  |" (Salbol b'b3ןמשו
 אמסבו ארמח 'גרת )07  יא'כ ילשמ)

 כ'ג אבוה םשו אמיסב 'יגה םסב 'ע ןמגרותבו
annןמשו ז'ט 75 ילשמ  wvסיסבו ארקי  

 אמשבו "גה ונינפלו ,איירקתימ אנימיד [םיסבו ל"צ]
 יגרתמה ^3 םייקל שי לבא הטישפב ה'כו אנימיר
 רמאמה ילואו אמסב ס"לב ארקנ החשמ ןמש יכ
 ירמחד דח יתבר 'פ ר'כיאמ םדוקה 'עב יתאבהש
 תרחא 713( ןיי תחא דוב ורועיש כ"ג םיסבד דחו
 , . "גה ה"כ ב"ער Tp 'דהנפב תמאבו .ןמ ש
 mw לש nnm ןיי לש nns תודונ יתש הנועטו
 תאש רתי ןתנ םגו ר"תמעב ל"ירהממ הז םלענו
 אלו 'גרותמה 'יג לע ילשמ nno "יסופדה 'יגל

 ,המל יתעדי

Untersatz, Gestell, 0% י"למ DD3 p/53) D'D3 

  (Fundamentליחתמה "5 םילכב א"יפב
 םיסבהו חרפה ןירוהט neus ינק C תוכתמ ילכ
 'ג (ןיסירת 'ג .ליחתמה) 0« ד"כ יפבו ,ןיאמט
 האמט ןירפופ ינפלשו הטמה ינפלש ןה C תואסיסב
 הרוהט לדגמ לשו nb האמט יקפלד לשו סרדמ
 qr לרגמ ומכ ('אוה לספס [סיסב] b" םולכמ
 וילע ןיכרועו אוה yy לש ןחלש יקפלד לש

moinימגב ונב תא םדא לטונ 'פב ,(* ןיי ילכו  
 [,'כו תיבחה פ'עש ןבאה ל"צו] (הלוכ תיבח ןבאה)
 סיסב [השענ] (א'ער ז"יק םש ה"כו ביער בימק תבש)

 רופאו ןבאל ןכ תיבחה תישענ b^ ,רופאה רבדל
 תומשל יא m^» הנקו הכרי .ללכ תיבחה תוטהל

qvoתונוכמה תאו ,הנקו הידיד םיסב 0^ זיל ;א'ל  

 ימושבמ :ךלמהש דע b) ר"שהשב ןכו qum . אכיאו םיסבד אכיאד ועדי אמלע ילוכ ארמח א"ער |
pA: ןדע] E : ad d 

me 
Wohlgeruch (אמפב פ"לבו םשפ מ"למ DDB 6; = 
pn גרת םימס' Y5 np (Gewürz 

Y. 

 272 אוהו ה"יחא] * .(ןימסוב 35 mp וחיל 7« תומש 77

 ,א"מק (ban anm" 'ט ,ז"כ ילשמ תרטק 'גרת < =
 תכיראבו .ןימסוב תרטק :תוקתעה יתש ול שי 'ב
 ('ג 03 תור imo ,יל moe יא ר"ית) ןינמסוב ץובקה

 ה"ד 'גרת ןינמשוב םגו ;^ ,^ א"מל 'גרת אינמסוב
 םוקמ mp 'דהנס :םסוב דיחיה ל"זרדנו .'ל ,'ט ,'א
 ע"ייע ןדע ןג ינמסוב ג'יפ ר"מב ץובקהו םפובה

 — [הזל םדוקה
nea —no3*םלב)  (Apotheker, Gewürzkrümer 

 םלועל רשפא יא :ז"ט 22 :ב"פ "ישודיק
 םסב ותנמואש b^ ירשא יקסרוב אלבו םסב אלב =

 'ועובש יורי .(יסרב ע"ייעו ימסוב . . יסרוב. 325(
Yeםסבל תורטש רכומה :ז"לד  (מ"ב v3םשבל ) 

 .niu "v quie לש הנטק הכודמ .א"פ תבש
 ע"ייעו) םשָב לש ותונחב בשוי היה ג'ע 'ג"יד ט'פ |

 לש תונח ה"פס 'וכרב 'תפסותבו (םיחקרמ תיב
 רנוע חקו v3 ,'ל mew 'לקנוא 'גרתו ,םיִמָשּב
 דוע "ייעו םַּפְבְמ םַסּוב (P) תחקרמ חקר ּונמסוב

n nnרזגנ ונממו ד"כ ,ז"ט 'ב ה"ד ;'ל ,'ט 'א  
 ns אבה ע"ייע םָּפַּב לעפה

DD3 *םפכא לעפא 5/53(  wohlriechend machen 
(Qarfümirenןיטשקמ הלכ ג"כפ ר"מש  

 ר"מב ,הפוחל התוא ןיסינכמ כ'חאו התוא ןיִמְסַבֶמו
 : ג'מ 'וכרב nop תטשוקמ האצוי (my כ"פ
 .קושל םשּובמ אוהשכ אצי לא ח'ת ו'פ ז'אד
 ג"כסס יתבר 'תקיספבו .ןהד ע"ייע  םימסּובמ
 ,תמשובמ השא .א"מד lv 'מוי ?C ,םסובמ
 תוכירצ ןניא וחיריבש םישנ :ט"ל 'מוי :לעפתהבו
 הלכ :הלכ ה'ד 'פסותה "גל oe םשבתהל
 חירמ םשבתהל הכיוצ התיה אל םילשווינש
 (MON אל ^m :ו"ס 'בותכ 'פסות (Uy תרטקה
 ps! cbannb הכירצ השאה המ ינפמ ז"יפ ר"ב
 ,ינ ישאיב) pun 'גרת ,'כו םסבתהל Tux שיאה
 ןכו םימשבב רשבה ןדעל :םסב b" .אָמְסַבְל 3

 .לעפאב ס"לב לעפה תארוה

 süss, angenehm) 553 'א םסב ןמ ראותה) םיִּסָּב 1*
 אמויב יאלבבד אלישבת םיסב :א'כ ה"ר

 .'ס ט"ב ,אריוא םיסב .ד'ק 'בותכ ,אברעמד הבר .
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 ט"ס םש ,םיסב הוה אל . , ארמח היל ותייא ,

 ייפ ןכו )3  .תויססב ג"ונב )* .בתכנ רפוס הזיאמ דייכפ 'ילכמ ןויצב ךומסב ןכו יא רסב יעבו יקלסב 'עב ומכ ילואו )!
 .קפלד עייייע (+ .ש"רה
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 <  ה"טדסל ג'הריפמ חקלנ ארימג דע ד'א תביתמ
 רבכו ל"הזב הנוכנ nv "גה םשו ג'מ דצ
 ואיבהו ןפפפ neb המ תותליאשב ולאש
 סופד ק'העמ ונפסוה וסיספו תביתו --,'כו mss םהל
 y' י"כב ה"כו ושישוד קר ונינפלו ב'גש אקארק
 ww" אלקש ךותמ ^Q 'כוסבש עדו  ג"הריפבו
 שי תוארוה 'ג ססב תביתלש עמשמב 'כיא ס"שד
 .רתעב ךפוה €? שממ ססב «C ןדגא ריתה ('א הל
 יב ע'לב סספ non זמור 'א תארוה לע תמאבו

o2 57םיקלהל ךתנמ המעט  mamas vnm 
 ול ויה pupsbp po» s"bb vu שרפל שי ןינעה
 וא בנשא ומכ ויה תותלדה 'מולכ רצה ןמ ןססופ
 ןיטקרטק ע"יע הטמל הלעמלמ החותפ תלד
 Db 'עב וניברו xn jb" תותלרה רירפהל ןילוכיו
 «b רתעב ךפוה תארוה ןינעבו ,ושריפ אל א"י
 ןירפוחש ארמ bessa ר"לב ם"פ תלמ לע ןויכש
 תשופ כ"וד אתקיספב ה"נכו .'ה ספ ע"יע הב

 תוציחמ עבש vob יתבר אתקיספבו .ה"מד שדוחה
 זמר ייטפשמ pb וזב וז תוססוב ויה שא לש
 תוצצונ 'יגה ה"צשת זמר 'ילהת 'קליבו ב"פש
 ,הנה 'פ ר"שהש 'דמבו תוססוכ an NB" ר"דמבו

 ל"צכו תוססוב ל"צ םלוכנו תוסכוט ^ ותטמ
 ww" ז"פ לאומש 'דגא שרדמ לש תעטומ "יג
 רעבאב המלש ר'רהומ םכהה ברהו תוסנוט םש

manו"נ הרעה ש"ייעו תוססונ ] — 

 .תואטססכ ע"ייע תואטססב *

Konlle) NIYD3 *פ'לב  ps o»ע'לב  Je) 
 R3D3) ןמ שבתשנ אנסכ ,אלסכ ס"לבו

 ב"עס 'פ ב"ב ד'יש זמר א"מ 'יעשי 'קליו .ג'כ 08
 אתפיכ .,ח"צ 'בותכ ,אתיסכ םיגומלא א'ער א"פו
 'ינומלא יצע ןניסרג אתיסכ א"ל י"שריפו ימתיד
 קפס ןיא ילצאו אתיסכ 'עב ה'כו ל"ארוק ןירוקש
 "גה םג םש 'קליבו אתיסב ל"צ םוקמ לכבש
 ,לארוקה 'פו ע"לב ארקנ ןכו אתיסב ל"צו אתיסכס

o»ע"ייעו ,ף'כ תואל ת"יבה שבתשנ ס"לב  
 .םיגומלא

 unreife, sauere. N7D3 ירוסב ןכ מ"למ) רסב

(Früchte, Traubenל"צ] (תורשעמב) 7/52  
 רסוכה ('(הנושארב ליחתמה) (ח'מ (v2 [תיעיבשב
 ןיקרפ 'גב )€ טגה 55 פ'סבו ,םימ איבהשמ
 תאצוהבו ,גחה יאצומ לש ("םידקב ןייה תא ןיקדוב
 ןיצקוע ףוסבו .רסובל םימ nbus תעשבו רדמס
 ,םילכוא תאמוט אמטמ ע'ר רסובהו pap (r2 .ג'פ)

MES esדלק וי  | 
m3 qe» o; owטיל ,ח"ל 5  mov  ;0^ ,זיכ ( 

 pam j3 ^" י"לב "m בַסִיסַיָא.  b 35050^ 'גרת
 .(ןעשנ וילע רשא רחא רבד וא ןחלש ,דומע ,לגרו
 ,'ל ,'ז א"מ הנכמה 'גרת אפיפב mm ה"יחא] +
 ביט e PPS nC$ של gro ר"ל
 סיסב :ז"טד ז"יפ תבש "n" ,ןסיסב לע ןידמוע
 pes האמ ילתד לכ imus ה"פ 'כוס יורי ,הידיד
 ד"ע ב"מד ג"פ vy יורי .תלתו ןיתלת סיסב יעב

puרתומ סוכל סיסב ןוקרד ,רופא ןוקרדל פיסב , 
 שיש הזה רומעכ ויקוש 'פ ר"שהשו ה'כפ ר"קיו
 הלעמלמ ;wsoxM) סולפיקו הטמלמ םיסב ול

vyהמ ץובקה י"פר ר"דמבו  .'ב לפק 'עו ףפמ  
 תויסיסבו ןלעמלמ תוילפיק םהל שי וללה םידומעה
 ייסב ann (יה ,ביפ 'ילהת) vw ידסומ .ןטמלמ
 Fundament 1049 םָּפַב לעפה רזכנ םשה ןמו .אערא

p "bםשו יתסוסל 'פ ר"שהש : דסימו  oיבוש  
 םסיב ס"טב vnm שירבו םלועה ססיב ימ יבוש
 כ'מ yr ,ססיב ל"צו םשיב wb ר'תקיספבו
 דצ א"י D" ךתולעהב 'מוחנת ,יתסוסל ר"שהשל
 (Dy ויתולעמ םימשב הנובה ו"טפ ר"דמבו .ד"סר

(omואסכ  לוכיבכ יתמיא  pppבו ןלעמל ', 
 ישילש לגר ול ושעש ןויכ ב"יפ ר"מב : לעפתנב
 ססבתנ דימ ןכשמה השענש ןויכ ךכ דמעו סָּפַבתנ
 ןכשמה רמעש ןויכ ovo דצ אשנ mni" .דמעו
 םלועה םשבתנו «Yo ר"בבו ססבתנו םלועה דמע
 לכ וב םסבתנש ב"סקתת זמר 'ל ילשמ 'קליו
 wy "ban 'קליבו ססבתנ ל"צ םהינשבו םלועה
 ססבתנ ל"צו 'סה לע וקב םלועה 'סבתנ א"יתת זמר
 הססבתנ ודי לעש ז'מ 'מזמ בוט 'חוש 'רדמו
 ססבתנ םלועה הרות ןתמב ןטייפה דפי ןכו ,ותוכלמ
 'וספ ר"שהשל כ"מ y" ספמנ ואנתמ רשא

 — [יתסוסל

mit DD13 T'sbn תליפכנו o (מ'למ Db3 
  (G'üssen treten, zerstampfenןיצקועד ק"פב

ae)הכוסד ק"פבו (ה'מ  C7"שק יליבחד 'מגב : 
 תיא* םירוהט ןרוגב ןספובש ןילכואה תודי לכ
 היאר Wein תונושארה תולאשנו .ןסספ ירמאד
 ('א סהפ y» ,270 cO "y .ג') ץ"עד התואמ

 '& םחפ 'עב ומכ ל"צ הספ) . . הנזא שאר עטק
 ךכב ונכרצ אל לבא הסספ אוהו הסחפ (ג"הריפבו
 )^ בי" (DY" ביתכד .אוה דחא הסיספו הסיסבש
 .ופיספו "ושישוד ןנימגרתמו יתקלח תא ופסוב
 1233 סרג ןכו הסחפ ןניסרג תואחסונב 0^3

«cop cyaלכ ה"יחא] * .([סחפ ל"צו]  qun 

 היכ (? .תועטב ספרג שובישה םג ןוילגה םג לבא תורשעממ ןויצה שוביש ותואר ירחא ונוילגב ןכ mun רפוס הזיאש לינ )1
 .םודיקב י"שרבו םודקב סיש לש ינשמב לבא תוינשמבש 'נשמה ייג יפלו ח"מ yb ייטיג 'וריה "יג יפל 37



 'נרת ;ב"י ;3453'^3 ; ךליאו 'ב ,ו"ט קיו ;ד"כ
i cpmרשב יינה לברס 'עב לבא ו"כ , jn 

 ירהש אוה ס"טו ,ע"פדב רשב in" ךרע ךה שארב
 — [שזייע רשב 'עב ומצע ינפב 'ע was ול ןמיס

*D2 7Mפ"לב)  ^bהזבמ  Gerachtenםגרת  
 הזב 'ה רבד | (א'ל 7 רברמב ילקנוא)

 בל ד"לפס ר"ב ה"נכו ה"יחא] * .(רסב 'הד םגתפ
 van לש ו ק לחבב רפוב בל 002 5 (pin רשב
 ורתי א"פ 'בר תומש ,רשב 'עב וניבר "ג יפל ה"כ
 ,הילע רסיבו שממ הב ןיאש הארו ז'על היה רמוכ
 ה'מפ cw ,ילע תרסוב nmn ךכ אלא ב'מפ םשו
 רב ג"ע ה"ד Ye 'וכרב 'ורי ,האובנה לע אוה רפוב
 ארקומ יהובאד היתתיאו היל אָרּפַבִמ הימיאר שנ
 "Y QE) א'פ 'דהנס "ורי gv ליזי ןהל היל
 יפ שיר 'מוחנת ,ןוהתרסבמ אעב "D " 'ירדנ
 םשהו 'כו אלא vn ןהב 'יתרסב . . אמש בקע
 הברה vb3 ראותו .אתוריסב. אתונרסב ,ןרסוב
 ס"לב ה"כו ל"ירהמ לש ר"תמע yp" םימוגרתב

 — [מ"לב הזב ,זוב ומכ המעטו

^D3 7€רָשָּב 5/55(  Gerkündenתרשכו 'גרת  
 אמויב רסבתו +(יכ ^D ביש) רחא םויב

 ר"תמע y" 'ימוגרתב הברהו ה"יחא] * .(ןרחוא

 — [םש

 אתקיספו ע"ייע .איירסיק תחת ס"ט איירסב *
 ברה bw ב'צ הרעהו :ה'נקד 2"

 דצ ף"זרהממ י"הבמו רעבאב המלש ר"רהומ םכחה
bpךליאו . 

 .Garten, OUep OU פ'לב) ןּתְסּוּב = ןָפְסַּב
(Gaumgartenיבוריע) ןיספ ןישועד ג"סב  

Geo mo6 אקנרווכא אוהה  mmשירל היל  
 ביכ 573( תואיצמ ולאד ג'רבו ,הינתסובב אתולנ
 אנתסובל ועלקיא ישא ברו ארטוז רמו רמימא (א'עס
 איס 272( תיבה תא רכומהד ג"רבו ,קסיא רב ירמד
 ינתסובמ רבל יל תיאד אתערא לכ ל"א יאו (ביעס
 תיאד אתערא לכ ךל אנניבזמ ל"א יאוי 'יפ יסדרפו
 ינתסובמ "25 np ינב ןהש [לכה] היל ןיבז יל

b» nyaל"א יאו קרי לש הנינ יסדרפו תונליא  
 רכמ ולש mbm לכ עמשמ ךל אנניבזמ C ארהיז
 יתבמ רב והנינ תולחנד יסידרפו ינתסוב 'יפאו
 םע ונשי קוספב n"" נ"א) ."והנינ םיסכנד ידבעו

Kkיזכב היכ (% -  am (* anבותכ ן"קת זמר  ץירזת וטל לבא לואש דיא קר  "biהמיר ירמאד תיאו רדסה ךפיהב קר  

 ג'יונבו הלעמל עיייעו sen דצ סייד יייע יישר vim פ"או ימ י"כב ה"כו ידיילו ו"ו י"כב ה"כ )( .אוה (pom השוב לואש

 ארהז ^3 ארהז 'עבו ב"בב ומכ בוט רתויהו ה"מגר יייכב ה"כו ארהיז ליצו אוה םייטו אדרהיז דיילו «y י"כב )* .אקנרוובא =

 nue ייפ elec y'5 ר"פלו

 ןתְקְּב - רקב =
 6ויל («n ןייה jb ץוח 'מגב ןיכרבמ דציכ
 QUZ 2 ייחספ) וב אצויכ 'מגב ונהנש םוקמ
Yלופכ ורועישו . + עורינ .אוה רסוב אוה יסא  
Peר"ית ביבא הרועשה יכ  /w)איל ,יט תומשל ) 

 ןוכנל ה"כ ה"יחא] * .ן רי ס ב ווה איירעש םורא< =
 תנש ק'העו ריסב ע"פדשב לבא .ר"פדבו ו"ו י"כב *
 .ש"יע ס"טב w^ 'גרתב ונינפלו ,אריסב ב"נש =
 וניבר איבה ט"פ x" 'יחפפל n3 לש ושוריפו =
 ם"במרו .ש"יע ערג 'עב ורוקמ תרכזה ילב |
 םוגיפה רחא תוריפה pur sun רסוב 'יפ 'יצקועל 1

 םיכסמ הזלו  .כ"ע לושיבה תילכת םדוקו ןורחאה =
 הלכא :ה'ד Yb ק"ב 'וריו .ט"נ ק"בב ונרמאש המ |

Db 3םינפג יבלולמ הז רמאנ םשו רפוב וא  
 םירמת יגפמ רמאנ ,/-- ע"לב ןכו םינאת ירוחימו =
 הלעהו ט"צ דצ לוסואלא ורפסב הנוי 'ר ושריפ ןכו |
 'וריב תמאב ה"כו ןכ ארקנ תוהיק רבד לכ יכ =

Yo "yis =ךל תיא המ רסוב יבג ג'ער ה"לד  
 ..ותוא תולכוא תוהיקה ךרד ןכש pis ר"א רמא 1

 הנממו .רסובה גורתא .ט"מד א"פ 'ורשעמ  'וריבו
 — rns] אבה 'עב הרוסב תלמ םג הלצאנ 1

Terumawein, d. h. ^7 ע"לב הֶרּוסְּב = רַסָּב | 

 . 153 Geuer Weinהנמלאתנש השאהד
 ( emתורוסב לש סוכ הינפל וריבעה (יזיט !)

 < "יפו  (Ce)המורת לש ןיי סוכ תורוסב לש סוכ יאמ
 | תמורתכ תיש אר וז .. ל הינפל ןריצפ

M 

 א"לה Yo 'בותכ 'וריב ב הוושב לש פוכ
 תורושב 'טרק 'פדבו תורופב לש mon "גה + ו'כד 2

 שדחו תישאר המעטש ע'למ הלמה ינא רזונו =
 הלכ ינפל ותוא ןיריבעמו המורת לש ןיי ןכ ארקנו —

n. 1הילותב  cmוניא הרושב ןושלמ ורזוגש  
 -- [העוט אלא

9D3 |אָרְסַּב פ'לב)  ^eרשב  (CFleisenש'עמד ק"פב  
O7) = =חקולה  meni[היח וא] םימלש יחבזל  

 jn .<ט'מ) חפפב ןירבוע ולא 'פבו ,הואת ושבל |
 ,שרוק רשב vea שיש רכזנו םילשורימ אצויש "מ "<
 חילמ רשככ ילע ירה (sew C07 יירדנב ב'פב =

Nהכלה ףוסבו ,ךסנ ןייכ  nepטוסד ' C7)רשב  
 לואש .השוב ירמאד תיא המיר ,החירס ,השוב <

 .(אוסב רשב 'גרת ב"א) .('ןישב ביתכד המיו 1
 32 ,א'כ ,'ב 'ישארב ילקנוא מיד "ייע ה"וחא]* =
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 'פבו (' יקרתסיב היל ךיאמו והניקשא והנילכא
 הקזח ןהל שיש םירבד ולא 'מגב םיתבה תקזח

Cms vo)אדדואד אתיבח  Cוכל תיא . ,ירב דחל  
 לטבי אל  'מגב ותמבי לע אבה 'פבו  ,יקרתסיב

pusןיבז (גיס יומבי)  xm "n s»ילימ  
 b mb^ ימרתיא :אלד אל אמילג לבא יקרתסיב
 mmn אלו ךתיב ישימשת רוכמ ליודת אלו ןיבז
 ימרתיאד דע תוהשל iw יקרתסיב מ'הו C ינע
 ךירצד םושמ רוכמי אל אמילג לבא ןיבזו ינירחא
 א"פ .היל אימרתמ אל אמליד ךירצ יכו רידת הל
 הוטת אלו תועצ מ mp ('ליודת אלו ןיבז

ismאקושב אללוד ומכ  C Go ^»mמ"הו  
 אל אמליד אל שובלמ ילכב לבא עצמ יל כב
 .ירהנס) בירחנס ןינעב קלחבו .ותדמכ היל ימרתמ
 ל"נ] [היל| אטמ יכ (ריפר זמר ייעשי «cp  .הייצ

 םילשוריל רוציק אוהו 'ויל .בותכ היה ורקיעמש
vane»םילשוריל  ל'צו היל תלמל ] 

 ה"יחא] * .תותסכו םירכ 'יפ יקרתסיב היל ("ודשא
 bunte צ"לב אוהו ט"יפת 'הנסב זעולש י"שריפ ןכו

Ten ז"יק ק"בלוםש מ"בלו. ;1260%6, Teppich, tapis 
 ו"דיפט 'ינעתל ה"כו וטיפאט ל"צו ט"יפאוט 'ומביל

smט"יאלב  tappetoטיפט 'עב וניבר לצא ה"כו . 
 הנורתפו השדחה םגו הנשיה פ'למ הלמה ינא רזוגו

yupעצויש  pusoוילע ןשיל  orלש א'פב  
 לצא התארוהו אקרטסב כ"ג ארקנ ס"לבו יחכונה 'ע
 תועמ "ותלכל inm חלושש רבד לכי סולליטסאק

smהפ םג הרותו  y xsוילע בוכשל . qum 
 ומכ תותסכו םירכ הלמה םעטש ל"י הליאשה

wa "evקליב 355 ' "pz"ר ,ז"י ק"בבו ' 
pn»אדח היל יפלש יקרתסב עבשא ביתי הוה  

 b^ "ירבדל w' ר"יתבו 'כו היתותמ אקרתסב
 אנקתמ . . אבהדד אשגרד ןועצא לאירבגו לאכימ
 לאכימ א"יפס הכר 'ירבד 'ייעו תלימ יקרתפבב
 אוה D3 איכה ל"מרו ,השמ לש ותטמ עיצה

qnלדנה תושעל וכל םש אל לבא 'גות  
 אקרתסיב mm ria" ירבד ןיבו וירבד ןיב

ppmןיתיש ב'עס 'ח 'ורוכבב ה'כו יקרתסיב  
 : — [יקרתסיב

v3לעפל בגווק) עּוּב=  "upוא העפ  vbs 
(schreien, jauchzen (vor Freude), fox | 

 רמימב 'גרת e) טיכ ייעשי) וליני לארשי שורקב
 X) יהיל (oe הברע לגתו Cyn לארשיד אשידק

"pen ad ete ולק 

 הייחא] * .(אננתסובל ןיקפנו Cn .'ג 3 רתפא) דחא
 .ב"בל י"כ ה"מגר 'יפמ הלמב הלמ קתעוה וניברד 'יפ

^mל"זודבו ןג פ"לב הלמה  pri pלש  
 ms איבהל שיו 'וריעו מ"בל י"שריפ ןכו תונליא
 a היתיב ירוחא אנתסוב היל הוה ב"ער 'ל תבשמ

wn»כו יג לי א ב '] — 

p'bs (o ע'לב ES  ,2--! (פ'לב pmpa 
(rdenes Gefáss, Krug א'קותסב ,אתסב = 

 (:טימ (n«" הבקה 'בקינ 'מגב תופרט ולא 'פב
 b^ ,אשבודד אקתסוב היל ילגיא האקודנכ ןימינמ
 ב'גש תנש ק'העב ה"כ ה'יחא] * .קרי לש ילכ
 'רעו פ"למ הלמה הרזגנו ש ב ד לש ילכ ע"פדבו

^miוב ןומטל קובקבו סרח לש ילכ הנורתפו  
 ךלהש ןעי תועטב קיתעה ל"מרו (nen םיקרי
 דצ ר"תמע p" 'סקוב ירצונה con לש תובקעב

^x -- £vי"כב ה"כ האקודנכ  v5היגה ןכו  
 (iu אקודנכ 'ע ע'מב pi" י"שרב אקודנכ
 איבהש א"נ אוהש «^D האקודנק ע"פדבו אקודנב
 "יפש המו לשבמ פ"לב המעטו רגנאוכ 'עב וניבר
 ןוילגבו דכ 'שלמ ורזגש הארנ םידכ רכומ י"שר
 יכידנ כא יניבז לע ןויכו ,'ל ייחספ ב'נ ס"שה
 ייל px פ"או 'מ י"כב "ילש אוה ןוכנ יתלב הזו
 וקיתעה qj וכיניבז םש b^n "wa י'כב
 p^'"p  שורדילו ה"ד :ד"ל 'כוס 'פסות ילעב

 ,(.א"מ "יחספ

 ,vestiarius 00070006 יעצמא ינויו 153( ריִיָּתְסַּב *

(Kleideraufseher, | Garderobenmeister 

 אשת יכ יתבר אתקיספ  mmתא העש לכ דיקפמ
 אריפרופ ותוא לע ולש רייתסבה  ^eתינויו ר"לב

 החתלמה שיא תיעצמאה  "ypא"ח ר"מב ז"מיר
Y3 רצ 5'3 לעב "bn nma ומידקה רבכו ז"פק 

  Due ooo "ynרצ  erpשיבלמ ארקנ ל"זח ןושלבו
 ( nopeהיפ  yy wmוניבר 'ינ יפל דָרָסה וא (שבל

 פ"א י"כ "יגלו .ה"פ 'טויב אבוהו 'ד דרס 'עב
 'ייעו ידרסה  y my'פ כ"רד אתקיספבו .איזרט

y'"y ו'פש זמר אשת יכ p» ז"מ םילקש: 
 .םייונישב ל"נה רמאמ אבוה אריפרפ

 קרתסי יולהעפ 'לב .<- 1 פ"לב) יקֶרֶתְסָּב
 aiwigtar ירטקכ לעפמ רזגנו

 'פב bedecken 1 p'53 vectartan) "ראוצוה

 (ב'עס א"כ) 433 והזיא 'מגב ולא תוינעת רדס

 ושקה תופסותו יישריפ ןכו (* .םייוגישה לע ארדוא yy ארדואד asia (* 205 ימ י"כב לבא אילילב דוע 'יא ג"ונב ('

 יעב mo )* .לוזית «xax יה לד יעב וגיבר סרג ןכו (*  .ןאכב וניבר לש א'פ אוה הז 'יפו ^m םשב א'פ ובתכו וילע

 יקליבו ודש גיונבו ו"ו "33 ה"כ (* ,יללוז וסרג םש יומבי יפסותה לבא יללוד (inus ר"פד ייגל יג רחס yn om לד
 «y יירחא "יסופרב לבא ,ר"פדבו «và "33 mé )7 ,ורשא עיפדבו ורש ס"טב
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 שקבמ התא הז המ לע בותכ םש 'ד ,'ב "ימחנב
 תכית קוחמל אוה ץוחנ לבא 'גרת ול ps 'ימחנלו
 p'53 איה mp2 הלמהו .שקבמ התא ל"צו המ
 ma buen yen ,שרד ,שקב הנורתפו אָעַב ע"לבו
 ךליאו a5 ק"ב מ'ד ל"זרדב דואמ הברה ןינעה
 םשו ,יעב vy ז"נד א"פ הלח יורי ,הינימ אעב
 'ורי .ויתלאש ינא b^ התיעב אנא .ט"נד ג'פ
 ,יעב אוה yl" ןותאד תמיא .ד"סד x'b 'ינעת
 ימ ." 'דהנס ,איעבימ הל ועבד אכיא :'ב 'וכרב
 ימחר אעב .'ז 'וכרב ,'כו אתלימ יאנימ ותיעב
 ,'כו ימחר שניא ymo .'ח םש ,אתלימד הלע
 אניעב אל :ט"ל 'בותכ ,םימחר יעביל .ב"צ "ילוח

  paוכייתוליז אלו אניעב וכיירקי אל :ב'ק |
 יא תחת) אמיא תיעביא :ג"נ :ט"י םשו ,אניעב
 ןינבבו b 'יס יכאלמ די דוע 'ייעו (אמיא תיעב
 אעבתֶַא פ"לב אוה ןכו יעבתיא תחת יִעְּביִא לַעְפְתַא
 ייסופד תצקבו 'מ י"כב ה"כ) היל יעבימ :'ז 'וכרב
 :א"כ ק"ב ,ךל יעביא 2 DU ,(ס"טב mb יעבא
 יעביא :ב'ל :ז"כ םש .אתעד יקופאל היל יעביא
 איעבימ אל רמאק איעבימ אל :ד"נ םש ovy היל
 :י ז"ע .בתכמל היל יעביא iro מ"ב ,יכו רוש
 ,יעבימ אל .ז"ל 'ציב aeo מ'ב . . יאה היל יעבמ
 ק"מ Ab "bw :'מ ק'ב : ג"ג 'בותכ :א"י "יבוריע
 יכאלמ די y" והל איעביא הברה my ב"עס א"כ
 םיכרעו יע"ייע אָיַעְּב םשה ונממו ,ךליאו א"צ "יס

 — .[אתועבו ,ועב ;

vw DAnsehwellung, Blase) NDP13 [1233 = P3 

 ןכו pyuys םילופכבו ;ז $9 ₪,  \% יברע
 [ןיקנחנה] C (ןיקולה) ןה ולא 'פד ג'רב (פ"לב

Cre omo)אתעּוב חתפמל הירבל היל קיבש אל  C 
 vb) ייל הבקנש האירה 'מגב תופרט ולא 'פבו
 'גרת C5 י'כ ילשמ) עצפ תרובח ,יעוּבב ןיפיקמ ןיא
 חותפל אתעוב היל חתפמל e" .("אתתעובו ינחיש
 הרובח דיבע אקו הל ביחרמ אמליד אסרומ ול
 אל :ואל תנגש וריבח ,קנח תגגש אוהש ויבאל
 תויבחבש עובעב ,(%'ג :היכ 2« ףיסוי ןפ ףיסוי
 ב'פב אמט הז דגנכ הז .ץוחבמו םינפבמ בקינש
 םירצויה pow] C (ילכ) p^ (ח"מ) «p לובטב
 ץוחבמו םינפבמ תיבחה תא ןיפושו ןיעוש םניאשכ
 תויבחה ןמ אצוי רורצ ('רמוחכ היהש וא הפי הפי

 ק'יהעבו יירחא ייסופרב לבא ר'פרב ןוכנב ה"כ )? .אתותכמ סייטב ג"ונבו יא לסרע ya ה"כו (* ,איגר יפד יגרתב חיכו + "
Cיהעבאד , iamופיסוהב הכובמה לידגה 5/54 אוה סייט )5 ! היניעביד  nón myלס יעב ומכ לי'צש תמאה לבא תוכמב  

  ia )* 23 T.תעלבומ ןייע תואו אתוב יעב ויבר וריכזה ןכו אתוב לייצש לינו אתווכ *(  icri:יפ קיב יויעו אתתעופ |
 יורוכב  aenלש שרד  pneואל תגגש רחא ?ימנ רחא יכה יא :םש 'דהנסב רוביד שרפל וניבר תנוכ (' .תועובעבא

 הזיא וריבסמו  niasהשעת אל לע רבוע ףיסומ היה םא ו'יפר ייס ירפסב אוה ןכו ,יכו ףיסוי אל ואל ( yיוכמל ייישריפ

 — גיכ « wy.בימ רצ טירסל ג'הריפב ומכ 5. )9 הבר הכמ אלא יל ןיא היד ?( « mייגכ הארנ רתוי לבא ג"הריפב
 . .רמוחה שיירה
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 רו
ze) ןנרו תליג ףא (pues [ןעוביו ל"צ qw 
Cr» /2 "20 יחמשו ינר [mmm עיב ףא] (ב קוספ = 
'"y םימוגרתב הברהו ה"יחא] *  ,ידחו יעוב 'גרת 

 — אוה ךא ל"ירהמ לש ך"תמעב מ"מ  wmשרשה
"bs ורזוגל בוט snm אוה masc) עבנ לעפמ = 

 — הזבו רעצ וא החמש בורמ קעצ ומעטש המושרה
 ןירמנ 'ב ,'א ינש רתסא ןינעה  "ysרזגנש ל"י וא

 = 'וסו ימרא לעפמ  spoה"כו העפ מ"לבו אָעְפ
 ןירמא םש 'ב רתפאב  QUPDםשהו  ONISאָעּוּב

 — =  "n "y.יעשי  ;" rb"ימרי ;3^ ב"כ
 ,'ז  me bאָיָעְּב סילב ןכו .,'ה /2 ,בויא ;ג"ל

  way E[הקעצ —

/ 
U 

DP3-NP3- P3 1ע"לב)  schnell, hurtig le 

seinונממו  -— c schnell geschehen 

(Gehnell gehen =ה ר ה  wr»bאימ) הלמי ןב  
 ינמחנל וציאת לא ,(' היכימ עבא 'גרת יט יביכ
 תודיתע wm ,יתומחנל ותיעבתת אל )9 יביכ ייעשי)
 «qno Tn עָּבַמּו 'גרת v5) ביל יירבד) .ןמל =
 'גרת 6" ביל יבדמב) םישח ץובקהו ה"יחא]* =
 אעב שרשמ לַעְפַא ןינב אוהו ןיִעְבַמ mun ילקנוא =

wmm —ותוא ינא  yoרַהָמ ונורתפש המושרה  
 איש)  דרחיו 'גרת ןיבנ הזמו תעב תלמ pp ףדרנו = <

Caes =ויט ,ז יבימ) םזחפהב ; תיעבתאו  pnmwanswa 

 ;ןוהתותָעְבְתֶאב איגר  'פדבו לעפתא jus .אוהו
 'גרת C יד 27 הזפחב ,ןוהתועבתאב ל"צו =
 עּבָתַמ זפחנ v» a5 א'ש ל"צ ןכו היִתּועַבָתאב =
 שריפ אל ל"ירהמו יִעְבְתִמ ס"טב ג"ונבו לזימל —

 -- [ןוכנ לע ואצומ 4

MIU ג 

 וס

'y2,NvP3—- 7323 |ס"למ)  verlangen, wollen 

suchen *לעפאבו  (auf, durchsuchenהנולמכ  
 6 אתותבמ לסרעכ 'גרת n) ייא ייעשי) השקמב |
 (יכ (nz רחש ול ןיא ('יהויעבאד רתב אישקמב

 ל"צו] (רחא) b" ב"א) יהעבמו רחשד [ןמ] 'נרת =
 תויעבא שלש ןושלה mb ילואו ,והושקבש [רחש —

 "ny והזו ,(עבא ע"ייעו הימ ריפ) האיפד תנשמב םויב =
 התא (nb 'גרתו ,השקמב הנולמכ קוספ 'יפב י"שר <

s bb) (Dיכ ביש ;ביכ , C^יעב תא (המ) , 
 ה"יחא] * .(ויעב ןויעבת םא (Gn ae3 ye מ"לבו =

 קוספ אוה םאו יתאצמ אלו קוספה תא יתשקב

, 



 וצמתיש רמולכ 00 ייא 'ואוקמ) תיצמת ימ וניבר

 .ץמ ע"ייע םיעבע במו םיצבצב מו םימה

 א"כפסלק ר"קיו schnarchen oss) ע"לב) עַבָעָּב ל

yp" םשב תומ ירחא שירב pn 
 ירחא כ"רד אתקיספו  mbדכ ןנחוי ^ ז"עק דצ

 עבעבמ הוה אנינח 'רד הימלש לאשמל קילס הוה
 ולוק עמשנו םוש לע  (G5 m2 moe)'ע ךורעבו

 סרג עכעכ  nירחא 'פ ר"קיוב  mbד"וב םא המ
 וריבח תיבל סנכנש " qdעכעכל  i'n5סנכנש

 שרפל קחדנ ג'רו ,'כו םוש לע ו"כאע ק'הק תיבל
 רעיש רעבאב המלש 'רו ,החיכ ומכ .אוהש עכעכ
 ,ב"יק ייחספל ם"בשרה איבהש ומכ הנוכנה 'ינהש
 תמאבו עג ע ג מ היתיבל לייע הוה יכ ר'קיו םשב
 ב"פש ז"מרר הוצת 'קלימ וז ^35 היאר איבהל שי

 םשב 'יגה םש םגש  vpnיל לבא ענענמ היה
 עַבעַב ע"ל שממ אוהו עבעבמ "גה םייקל הארנ

  ^eהפי הלוע הזו בע לוק תעמשהו ןורגב הריחנ
 עשוחי ^ תא ע"ר הוצש המל  v3סנכת לא

 איר יפמ ,םש ייחספ) ךרבח תיבל ש"כ םואתפ ךתיבל
 (.איפ זיח 'ד ללכ 'ג רנ nos ,ה"פ

 הלמה הרזגנו (Mastbaum אָתְעּּב אָדָעּוּב = 773
 das Sehwirrende, das אתעוב b "למ וא

Gitternde2\= |( פ"למ וא ןנר לעפמ ןרות ומכ . 
(anges, dickes Holzייעשי) רהה שאר לע ןרותכ  

 רנכו ה"יחא] * .ארוט שיר לע אדעובכ (ז"י ,'ל
 b דעב 'עב ןמגרותמה לעב שוב אלו הדוה
 ואיבה ךורעה לעבו אוה המ עדוי יניא . . אדעובכ
 אתעובכ ^31 ר"פד ךוועבש עדו .כ"ע ושריפ אלו
 פ'ל וא p'b וא איהש יתעדו הנוכנ רתויה איהו
 הדער : התארוה זא איה 'ירופ הלמ םאו המושרה
 בוט רתוי וא «p לעפמ ןרות in קיתעה כ"או
 רצוא טשריפ (Cep nep ni 0( ע"למ ורזונש
 תאעב פ"למ הלמה אצומ ןוכנ omes כ"או םישרש
 סגש הז שוריפל היארו nmn ךורא «y "פ
 «Jh p הנוותפו אררע הקיתעה הטישפה

metע"מ ןייע  yetג'ג ע"מו ךליאו ג'צש ,ג"ח  
 העמה הזו אדרע ס'טב "סופד תצקבו yes ד'ח
 45 "51 םימוגרתה ^2 םגו ,ר"תמעב ל"ירהמ תא

 —  [איה תעטומ ארעוב וסרגש ךרע ךהב

Tp3 *2« ע'למ)  sich entfernen, Asl mym 

(einen weiten Zwischenraum 

 רמא יול 'ר : ךתמצל רדָעָּבְמ שרד 'א ,'ד ר'שהש
 (רמימל ל"צ) רמימ היל יעב ps אוה יברע ןושל

mwיל  «ya cms xmג ה"כ יל " mn53 
 דענא 'ע םש 534( ל"יד ם'והמ לש ךיועמב

machen 

ysדַעְּב * -  

(nme. 

 | | תועמב ם"רהמ ירבד םש וקתעוהש דעבא 'ע מ"עבו |

nop 

 רטמה השועש ןיעובעב ולא ןימכ תופילק ץוחבמ
 pmo ןמ הזה רבדה רקיעו יהבוה ריטמישכ
 273 y" ג"הר שורופמ p"3 יי ,יט תומש) "תועובעבא

 תואוקמ ףוסבו ,(ש"ע 1:535 תלמ ייל כ"ג םשו שירה

 ,ועבעביש רע ןיסבוכמ ןליבטהש םידגב (ר'מ ייפ)
 ייפ ,ןעובעבמ וחוניו ועבעביש רע ןיבוגנ ןליבטה
 וניתמהל Tox qnm דגב ליבטמה ועבעביש דע
 דע b^ ןעובעבמ mon ;הלעמל הלועש דע םימב
 יכ* וילע ןילועש ןיעובעבא ןתואמ םימה וחוניש
 ןימכ דגבה השוע םימב םידגב םדא ליבטמשכ
 ,"הברה ריטמישכ רטמה השועש cns ןיעובעב
 ש"רב ה"כו ה"ל דצ ov ג'הריפב כ"ע ה"יחא] *
 איהש יתעד הלמה תרזג ןינעבו — ,רוקמ ילב

y'5ףדרגו םימעפ עּוב שרשה הנשנו המושרה  
 ס'לב ה"כו עובעב םשה ונממו ,ע"ייע vaya םע

newאוה שארב ף'לא  v5יתש כ'או  
mme mbonי"כב וללכנ ןכ לעו ןמעטב  Y 

vדחא ךרעב  ponע"פדב לבא דואמ אוה  
 -- [םיכרע 'בל ודרפנ

 zerstóren, vernichten, iso \₪ ע"לב) הָעָּב = 73

(eig. gewaltthütig handelnק"ב שירב  )3^( 

 בר העבמ יאמ C'2 םש) 535 "5 רעבההו העבמה

CNעב ושוריפו ןשה הז רמא לאומשו םדא הז ' 
 תחת סרג ט"פר ק"בל 'תפסותבו ה"יחא] * .['ב] 553
 Ue דצ בב ל"ירהמ 'ייעו ריעבמה :העבמה
 לועב השע המעטו המושרה ע"למ הרזגנש נ"לו
 תטישלו םדא השעמ לע קר חנוה הז לבא ,תוויעבו
 וילע המהב ןשמ ושריפש לאומשל לבא 33
 המעטו העבו העפ ינורמוש ןושלמ הלמה רוזגל
 ,ב"כ 'בדמב 'א 'ורי 'גרת ןכו הדשב ריעבהו העור

 —  [אבסע תי ארות [י]עבמד אמכיה 'ד

 ע"ייע = ע"לב yu שרושמ «be עָּבְעְּב 1 *
 -empor- heraufdringen, empor 'ד עב

(quellen, aufwallenתואוקמ  "P$עב ע"ייע ד"מ  

v."ר'יד ג'יפ תבש 'ורי ,.ט"יד ג"פ 'טוס : 

s"דיסח והזיא ימד יכיה ה"ד :א"כ 'טוס תופסות  
 ץולחאשכל רמא רהנב עבעבמ קונית האר הטוש
 עיגהש ןויכ .א"מד ג'ס 'מוי 'ורי ,'וכו ונליצא יליפת
 ופי לש [למנ ע"ייע למנ Quid י"לב 'יפ] הנימלל
 זמר לאומש 'קלי ,הניפסה תחתמ עבעבמ ליחתה
 וילע עבעבמ הושמה ןמש היהש יעשי ןרקו ז"נק
 יעשי mp m^ wer 'ילהת 'דמב in" 36 רתויו
 וילע דרויו עבענמ החשמה ןמש היהש

 סע אוה דחא עּוב ,תוליפכ ילב ,ונייה עבעב
 עָּבִעְַבו עבנ Dp ףדרנו CW ריס ?ye" העב "ל
 שריפ ןכו 'א ץב ע"ייע ץבצב שוש םע כ "ג ףררנ



[nly*3 

 תרקונס 'עבו ( ^x.ש"ייע הטיעב  1'2 1vא"פר
 ,הייחד הטיעב .ב'ד  "yn "vבהי ד'ע ח"סד ד'פ

nv יגה עלב 'פ ר"כיאבו הילטקו טועב דח היל' 
 היל בהי הנוכנ  mהטיעב  ^b mbiאביזוכ ןב

 רזעלא 'רל ןתנ  onהציבו :'ב ק"ב .לגרב
 יא"כ תוטשל אתליכמבו איה לגרד הדלות הטיעבו
 הבקנ ראותו .הטיעב הציבר היחד הפיגנ ללכב ד"ל

 מ'ב  meeומעט הליאשה ךרדבו -- .תינטעב
A") יחבזב וטעבת המל מ"לב ןכו הזבמו סאממ 

  € o5ארוק אהי אלש 7 'וכרבב ןינעה הזבו
 אוהה ,'ה 'גיגח ,וברבו ומאבו ויבאב טעובו הנושו

 ויתוברב טעבמ  "xD Gm,ויתוברב טעבמה .ב'כ
  vטעבמ יא תא שרוח יא :ד"יד ט"פ 'וכרב

 ןירופייב טעבמ אלו אנא שרח אל . . תא ןירופייב
 יייעו ,אנא  "vכ'ד ה'פ 'טופ  "v iyח"פ תבש

 טיעב תא ךל לאשד ןיגב םשו ,היב טעב .א"יד
mm אלד ןיגב ג"ע ז"מד ie ילקש" 'ורי ,היב' 

 ךרדב ל"גה תודמב לבא — .היב אנטיעב יב יתעד
 ןושל ונורתפ הליאש  mesשרפמב ה"כו וניבר יפכ

 [ב'ערבו תודמל —

nnys — [npa 7Mס'לב  anraע"לב  
meהציב ^5  (Eiםיחורפא 'גרת  

 .ןיעיב וא ןיחורפא ('ו ב"כ יירבדנ/ילקנוא) םיציב וא
 'וכרב מ"ד םימעפ הברה ל"זודב «na ה"וחא] *
 רפק ע"ייע ארפוק ינימ לעו העיבה לע ב"ער ד"מ
 'וריבו) אתילגרמו העיב :ח"לד ye "רדנ 'ורי ,'א
 אטיב 'יגה 'פנריד 'פדל ד"ע ד"לד ג'פ 'ועובש
 אבט :ד"מ 'וכרב ,(תיברעב ומכ sim אתילנרמו
 (y" אתלוס אסייק אתישמ אתלנלונמ אתעיב
 B'D: 'מוי CN bp, 'עו 'א לגלג ךרעב תרחא "יג
 תבש ,אתרופצד אתעיכ .'פ םש DU תב אתעיב
 ,אלצצ 'עו יפיצייד yy אלצליצד אתעיב :'פ
 ןגידשו םשו .אתעיבב אטרופ אנליקשו : ב"מ 'וחנמ
 ןבזמל אעב s^b ר'קיו ,'כו אתעיב אוההל היל
 אעב :ימיב יהיו omo ר"תסאבו אתעיב 523
 יהיו 'פ vmi ,אתעיב ל"צ אתיב לכב ןובזיד
 Cl yl הציב ע"ייע אתעיבב ןיבז ירמא ימיב
 יילוח «'Cs. Cam D'b3 n יִעיִב ץובקהו
 'ה םש .'א לשח yvy אתלישח יעיב :םשו .ג'צ
 יצמוא DU ,'N םרק ע"ייע יכו יעבד . . ווה ימרק
 יעיב .'ז 'ציב ,'א קרזמ ,ץמא ע"ייע pui יעיב
 יעיב . . ארכרד יעיב . . הטוחשד יעיב . + איחפד
 ID 'בותכ .'ב ןפס ,2 חפ ע"ייע אעראמ אנפסד
 'בותכ .ןיע yp יננייע ינב הל ווה יעיב אלכאר
 sem nas ילכא wn אל יפא 'רו ימא 'ר :ז'ע

 .ןכא לש ג'ונבו יב סנלב ץע"ייעו תוינשמבש הנשטב היכו ('

18* 

 לש רמאמל ךשמנש ךועש תלמ דוע ןייונ
om <<יל דעבמ ג"ונבו  vnיכ וז 'יג םג םייקל  

 ה'כו דָעְבַא יוויצבו חַוְר םשהו pm הרומ דָעַּב לב =
 7320 ע"לב לועפ ינוניבבו pm ס"לב דָעְבַא

 .דָעְבִמ ומכ 7y20 שרדו קוחו b^ דַעְבַמ ס'לבו | =
mmרמא רמאמ ךה לעב יול  "npדעבמ ל"הזב םש  

 תתמצמשכ תאזה השאה . .יול vs ךתמצל
 התיה ךכ הל טישכת sm הירוחא ל הרעש
 nmn איהו ק"מהיב ירוחא תבשוי הלודג ירדהנס
 דעבמ שרודש הארנו ,'כו ק"מהיב לש טישכת

 .הירחא ,וירחא b" 29 = דעב ע"למ

Ava *פ"לב) אָחּועָּב  Gitie, Gebetםוגרתב הברה  
sgז "מריל ', b reןהילע ןנחתת אלו  

 אתועב rs ,ח תומשל 'א ר"ת ,ולצו ועבב —-—
 'כ ו'ז ב"של :ןתועב ריבעו 'ז ,'ד יירבדל ..השמד

 הלפתו השקב ןושל ןלוכ הברה דועו qup תועב |
 ינא ומכ יתאב ינא הלפתב 'מולכ ועבב רוציקבו
 מ"מ 'ייע 'גרתב הברהו GT) יט'ק (cnn הלפת
 תומשל y" הטישפב «mu ל"ירהמ לש ר'תמעל
 ;א" ,'א "ימחנל ;ד"כ ,'ג "ירבדל w5; ,ביל

le vb» אעב לעפמ הרזגנו 'ד ,'ט ww 
 .'ג עב ע"ייע

stampfen, aus- טעב ם"לבו ;9 ע"לב )*( Dy. 
um- €3 מ"לב ןכו; sehlagen mit dem Fuss 

(Gehlagen, sich senkenתוצמקנ תוחנמ ולאו 'פב  
Cryרו םיטיחב הטיעבו הפיש ' ^D?קצבב רמוא , 

"bאיכ /5 20 תכאו 'גרתו ,דיב לומעיש הפיש ) 
 .דיב ןהיתש ^s לגרב לומעיש הטיעב ,תיפשו

iem =חבזמה תודמב  ab muתוסנולכו (חימ  
 ולתוכל לכיה לש ולתוכמ ןיעובק ויה 'זרא לש
 ,ה טי א ל ש י ד כ b^ טעבי אלש ידכ םלוא לש
 pw" ה"מגר b^ לע וניבר ןויכ 0^ p3^ ה"יחא] *
 'קילייגנא י'כ papa תוחנמל י"כ 'יפמ חכומכ ןכ
 יירבד) טעביו אוה מ'ל טעב שרשהו — .ה'כ ףד
 המושרה 'רעו ס"לב ה'כו לגרב ףחד p (e^ ,ב'ל
 אהתש Tb סרג ימ :טעביו שרד .ב"ל 'וכרב ה"נכו
 ry .תטעבמ nmn א"מ ie ק'ב ,'כו יב תטעבמ

mמוי 'וריא ,הטועב תג ב'עו א"ע ' mbה"מד : 
 mm הדרפ ותטעבש . . םדא ךל רמאי לא
 יקליפב טעב רוכש היהש ןוירבל לשמ be ר'מש

 ר"מב ,וכח b' ר"שהש ,ז"כפ ר"קיו ,ןוירב ע"ייע ,'כו

"bיעו .ןילקפא ע"ייעו טעבמ הוה יעמב הוה דכ  
 p'bs ה"כו .הטיעב ,טועיב ,טועב םשהו .בלגמ
 הקיזה םשו ,טועיב תמחמ ^b ק"ב .אטעב ,אטעוב
 שמח הטועיבלו שלש הבוכרל :ז"כ םשו ,הטועיבב

v^ 

La hau 

 T. md "יש ו ua רוש ו ב מ 4 .
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 איצומכ בקנ y n^" :3"p) תבש יתפסותו

 נ"רבו €^( "יבוריעד ג'רבו ,םולכמ רוהט ןומיר
 ןרועיש םיתב ילעב ילכ לכ ins ןומיר 6« 'כוסד
 וינפל היה 'טגב ןיכרבמ wd 'פב ןכו  ,םינומירכ
 םיתב ילעב ילכ לכ p (No^ ^37( הברה םינימ
 poesi ולא 'פבו .לוביק תיב ןהל שיש םילכ
 6: גינ יוחנמ ve. ןיכרע «m .היל יטוס) ןושל לכב

 רמאנ אל ונמ (א'ל יג" רבדמב) ונממ אוה קזח יכ
 לוכי ves תיבה לעב 'יפא לוכיבכ ונממ אלא
 jT"B עמשמ ּונמ b^ (*םשמ vb5 תא איצוהל
 אלמליא לוכיבכ הלעמל יפלכ עמשמ wit ונממ
 ה"יחא] * .הניכש יפלכ הז רבד רמול רשפא יאש
 ךירעמה לעב ינפל םג ךורעה תעצה 'חנומ היה ןכו
 וניבר ירבד איבהש רחא לעב ךרעב ל"יד ם"רהמו
 אלא רמאנ אל ונמ ש"מ רמוא ינאו ibm בתכ
 תשבושמ אחסונ ולש 'מגב סרוג היה ךכ םא ונממ

 יןרועיש |

 , ומוקמב ודובכ ומצע ירבד bn om ול הנמרזנ
 153 והנממ ושוריפש ונממ ןיב שרפה ןיא יכ חנומ
 ומכ וננממ ושוריפש ונממ ןיבו owes לכאת אל
 לע תורוהל םישוגד םהינש יכ ונממ תמצע יכ
 ps bm noy 'טוסב י"שר lv: menm תואה
 םירבדנש דיחי לע 'מאנה veb pa האירק שרפה
 by b'sp םדעב םירבדמה mus לש ונממל וילע
 ב"ירגהו .(שר 'עב ה"יא רבדא ם"רהמ ירבד רתי
 לידבהל דרויו ונינינעב ןתונו אשונ הברה ב"שפהב
 דקנל שי יכ ל"ר וניבר ירבדבו ּונממ ןיבו ies ןיב
 סמצע bp םירבדמה .םיברה לע קר יאקד ּונָמ
 דואמ רז שוריפה לכו רתסנה Tm לע ּונַממו
 nep התעו .בטיה םש pus  וניבהל יתיכז אלו
 תעמוש ןזאל םעניש ישוריפל תסכרפאכ ךנזא
 ונממ לכ : לזו בתכ 'ט ,'א תומשל ע'בארש עדו
 הפר ן"ונה םיברל ןמיס חר ז מ יש ג א ירפסב
 D^ אוהש הנפ ונממ pir וניב שירפהל טפשמכ
 אוהש 32757 ינפב אצמנ ונניאש Tm ןושל
 םהינשש בועמ יופפ לכו טפשמכ שוגד
 D^ אוהש ןיבו דיחי ןושל o^ אוהש ןיב םישונד
 דוע 'ייעו ע"בארה גישה הז לעו ,'כו םיבר ןושל
 ינש לע mm ב'כ ,'ג 'שארבל הרצ .P ןושלב
 (ביכר רצ  עדייבעגרהעל)  סואיניזיג יכחה םינויצה

eoimלדבהה ורמש חרזמ ינב לש י"כ תצקש םש  
 דיחיל D^ 33551 םיברל D^ 335 מ םבתכב הז |
 ל'זרד רמאמב לודג רוא יתיאר הז י"עו .רתסנ |

 עודיו sso אלא ּונָמְמ pn" לא ודקנל ךירצ ךכש

[y'a מק 
 אייעיב poss ווה אל an^ ז"טפ vous ,האובמ
 ליכא אל ריאמ 'ר :םשו (ןתאר ילעב לש) היליד
 ,יעיב ץובקחו אתעיבו muss האובמ ןמ יעיב

 — [ל"ירהמ לצא yy 'גרתב ןיעיב

Naע"לב)  (Angeber, Denunciant eפכ ' 

 עדי ws om C&s32523 ןידה רמגנ
 Cgsp»w איעבד השעמ אוההכו (ביעס ,דיימ ידהנס)

 ^ 6*ןהל רמא ['מגב ימלשוריבו .[by ('רמגבו)
 םישנ םינומש הלת חטש ןב ןועמש אלהו רזעילא
 יגוגה יורי yn" ג"ע ג"כד ו"פ ידהנס 'ורו) ןולקשאב

 רנכו ה"יחא] * ,השעמה שרופמ Cy "yr  ב"פ

ganתודלות לעב ודי  ysהאציש הגנש לע  
 ס"שה y^ ריגסהש ב"רגה םילשה ינפלמ
 ל"צו "אפכימ איעבד השעמ אוהה יכ* 'דהנסב
 הזש (איעב 'ע ב"שלפהב yy" םש בתכו אסכומ
 ub "Ui" אתיא ןכש ונממ םלענו Tun "יג

ceaגיגח 'וריבו ' busירהש דוע האילפו  
 בא ה"ד םש 'פסותה לע :ז'ט 'גיגחב ויתוהגהב
 "שר ואיבה Có אדבוע now ל"הזב ומייסש ד'ב
 M" ןונגיסב תצק :ומצעב ב"ירגה ריעה "וקומינב
 הלגנש ירה .םש כ'ע "יע אכהד ימלשווי
 הגיגחו 'דהנס 'וריבש עדו ,'גיגח 'וריד "יגוס וינפל

"iלעבו (סכומ ןייעמד רב) סכומ ןיעמד הירב  
 תיִבל ם"מ ןיב ףוליחה ררבל posa ג"ר תודלות
 mb ונכרצוה אל ןאכ ד'פל לבא ש"ייע 'שוריב
 ל"מר) ןיעמ וא ןייעמ תלמ ןקתל רבדה ץוחנו
 איעב 'דהנס ילבב ii וניבר 'יגכ .0זועמל ושבש
 ןכ ארקנו ומותו ומצעב v5 web wm ןיִעַב וא
 דגנ האנשה nmm הלודג המכ עודיו רופמה
 סכמ לש רוסמ דגנ סג nm סםכמה יאבגו ילעב
 -- [פכמ לש רוסמ אוה אסכומ ןיעב וא איעב 2^"

N'v3 *ס'לב)  Qitte, Frage N'y3ומבי ^" ' 
 דח ןל ןתת |איעב ל"צ] אעב ,ג"יד ב"יפ

 b" 'כו unb רפס qm ןייד שירד שנ רב
 jn קר on^ א"פפר ר"בבו ,'כו ונל ןתתש וננוצר

"pubעברא :ו'ק 'דהנס ץובקבו .םייוגישה םש  
 'ורי ,ייעב יעבמל אתובר םשו ,'כו יעב ייָעַּב תואמ

 .ש"כשמו 'ג עב ע"ייע .ר'סד א"פ 'ינעת

(Hausherr, Eigenthümer Z3 by3 ;Herr) ova 1 

 םילכד ז"יפר ( Geםיתב ילעב ילכ לכ
 :היצ תבש) עינצמה 'פד Yom ,ןינומירכ ןרועיש

wyהיד .'ו יכוס יפסותו ,ןרועיש הייד :יד 'בוריע יפסות  

 ב לבא ד
 ."א תוינשמבש הנשמב לבא m דל תלמ n»n יוריב 3

 פייטו אותה nob איעבד רחא y" ייא עיפר לכב
my (^ 

 .טמשנ ץ"פרב לבא a" v33 ה"כ (' יל יייבב ןוכנ לע ה"כ )?

 .א'ע דצ ניר 'דלותב ריייש ןואגה הזב שיגרה רבכו איה
 .ב"לר p" ץיבמרל תוסחוימה א"בשרה 'בושתו qo הלש b הוהלאש



 by אלא 'טוסב ןכ שריפ ומצעב אוהש י'שר
 תלמש רבדה בורקו םיבבוס ןתנ וניבר לע ךחרכ

"nyל"צו סופדב טמשנ  TU» ^bונממ ת"א  
 רמאנ אל ונמ תחתש ינוקיתל עייס הז םגו ,'כו
 ילעב תגשה ףוגבו רמאנ אל וג מ מ ךורעב ל'צ
 תרות ans המלענש 'מול os םיחרכומ תופסות
 יתיאר בוש ,ל"נה ברעמ ינבו חרזמ ינב ןיב קוליח
 רבכ חלש 'פל יש תחנמ לעב םג יכ ןמז רחא
 שי my — .יתנויכש ךורבו רבודמה ןינעב דמע

vnbלכ נארפ 'פדמ ץוח ךורעה יסופד לכב יכ  
 םיללכנ יחכונה ךרעב לעב cp תודמצנה תובית

 — m pn] יתלבו

 2«( Buhle byiz ;Gatto) yj5 23 לַעַּב ל
 לעב תלועב איהו (ט'פ ז'מרס אריו 'קליו

 הב רטעתנ הלעב (' אחא בר רמא C3) ייכ 'ישארב)
wemהלעבב הרטעתנ אל  pioאתרמ ןירמא  

 ושא לכ ('אכה םרב wm שיאה מ"כב הלעבד
 )5^ «4e ישארב) הלוקב עמש הרש Tos רמאת
 'אנש לעובל הרופא ךכ לעבל הרוסאש םשכ
 האמטנ !«bu ןאכ שי .רמאמה בוריע) ,ואבו ואבו
 ןיקדוב םימהש םשכ פ'רב Uo) יבדמב) (האמטנו
 ,(יטוסד mb יא ינשמ יייעו n'3. יטופ [ואבו ואבו 'מגב]

 ח"מר דגנכ םירראמה (C27 me [pio] ימלשורי
 .(ּהשאבשו שיאבש םירביא

ein Regen be- ע"לב Je» by na- לַעַב 3 * 

bu ט"מ ב"פ 'יעיבש (fruchtetes Feld 
 ב"פ ye 'ורי ,תונוע יתש םימ םהמ ענמש לעב

v3א"עס  qvosםישלש םימ םהמ ענמש  p» 
 ב"פר תיעיבש אתפסות ,לעבכ ושענ ה'ר ינפל

swענמש לעב לשב לבא איקש לשב  vpn 
 ימלשורי 'של sum תויברמ ל"צו תועברמ יתש
 ע"ייע תויברומ שלש ונממ (yi םש 'יעיבש
 הברע ב'פ 'כוס 'תפסות Yo ג"פ 'כוס .'א תויברמ
 אלא יל ןיא ג'עס ג'נר bcm 'ורי לעב לש
 «m ,'כו pub םיוה לשו לעב לש bm לש
 י"כב ה"כו םירה לשו לעב לש pw 'כוס 'סותב
 וגישוריפ תתימא חיכומ הזו הנשמב 'כוסב 'מ
 רהב הדש ונוותפ ע"לב לעב יכ in ע"ל הלמהש
 קפתסמו התוקשהל ןיכירצ ןיאש הובג םוקמב וא
 ע"ייעו ב"עס ג"ל 'כוס י"שריפב ה"כו םימשה רטמב

maלעב  wmמולכ לעבו ' mwךפיה לעב  
 ליעל y" איקש «Tem oq ןיחלשה תיבמ

 וארקנ י"א ישנאו לבב ינב םה חרזמ ישנא יפ לע גישהל ןילוכי ןיאש ונוויכ ךורעה 'יפל 'פסותה

 ינב ךרעו אחנידמ 53 ךרע "יע) .אברעמ 53
 הפו "jq ןיב קוליחח אצמנ ןכ לע (אברעמ

po) = =אלו 5353 ינבד דומלתב קו השונד ן"ונ  
 .בצחנ י"אמ ןרוקמש mis 'דמבו 7« דומלתב |

 TO "ינעת 'וריב ירהש היבו הינימ וניאר הזו =
n'o1ורביד :+ח"ב,י נב ונקסעש רמאמה ד'ע  

 ורמא ונממ אוה קזח יכ ןלעמל יפלכ םירבד
 pm יכ ז"טפר ר"דמבו ןוהל ow אל לוכיבכ
 םירבד וחיטה שיקל '*$ רמא ונממ אוה
 קלחל ועדי אל י"א ינבש ירה .הלעמ יפלכ

paוניצמ אל םעט ךהמו השוגד ןונ ןיבו הפר ן'ונ  
 ךשמנ יכ תותלאשב 'יל ןכו ירקת לא שרד םש
 י"עב ןכו .ורפס רביח י"אבש עודיכ י"א ינב ירחא

 לבא הנבל יאצח ינש ןיב םשוהש ת"א 'יל 'טוסל |
 ת'א 'טוסל בתכש י"שר 'יפ יפל ןכ הגוהש ל"י <

 ןכ mw אל םשש 'וחנמו "יכרעל תמאבו סירג אל
 זמר רבדמב 'קליב ןכו ת"א ספדנ y3" םג י"שר
 לע י"שר תגשה y" כ'ג ילואו ת"א b^ ד"משת
 pa קלחל ואצי חרזמ ie mb עמשנ pb לכ
 דועו .(םהיא ןאפ) 3:90 (pc (זנוא ןאפ) 025
 קו כ"ג וזו .תרחא המגודב mew היאר יתאצמ
 ךתרותמ ל"ת המ sn תוכרבב אוהו ילבב ס"שב
 הז רבד ונדמלת אלא ונדמלת ירקת לא ונדמלת

 ונדמ ל ת ת"א ל"צכש ל'נו «s ונדמלת ךתרותמ | <

 אלא ums דמלת ת"א 'טולכ ּונְדְמַלִת אלא
 לע י"שריפו yon ךתרותמ הז רבד ותוא דמלת
 כ'ע ותוא ןידמול ow ךתרותמ 'מולכ הז
 'וריבו .וניתחנה יפל ושוריפ sm הפיו בוטו

 זמר ד"צ ."להת 'קליה ןכו הזכ שרד אצמנ אל =
 תמאהו םירבדה רחאו .ת"א םירג אל ט"מתת
 לש קוליחמ ערי בטיה וניברש הנמאנ יתעד הלאה
 אב קוליח ךה יפלו seb ןיבו ses ןיב חרזמ ינב
 ךורעה יבתּוכ קרו תעדו לכשהב רמאמה שופל
 ןמ תחא mw השק הדובעמו חור רצוקמ וטימשה
 אוה קזח יכ :ל'צכו ונמ קר ובתכו ונממ תבית
 לוכיבכ ּונָּמַמ אלא רמאנ Nb 1285 ונממ
 שוגד 0380 ןדידמ עמשמ i350 "b ,'כו
 לילעב הארנ הזמ ,'כו הלעמל יפלכ עמשט
 תחצנ היארו vam הפר ןיב לידבמ שוריפב ונינרש
 "יכרע תופסותב יתאצמ «vu 4 תנווכב ישוריפל

Bל"הזב ובתכו ת"א ה"ד  + ^bיפר ונממ ת"א  
 הרותבש web לכש ןכ וניאו voy ונממ אלא
 ילעב ס'בו ,'כו הזב הז ללכ ףילחמ וניאו ןישוגד

mu» )*יקליב לבא ר"בב  "amםיויש תצקב םש יוריב (* .אלה ס"טב עיפרשב לבא ר'יפדבו ייכב ןוכנל ה'יכ )3 .בר , 
 .גארפ 'פרב ןוכנב לבא אוה סופרה סוריסו הטמל ys ספדנו ומוקממ קתענ ארימג דע הרוסאש םשכ תבית ןמ punt עדו



I 

 « o0ר'להקו ג'ע ח'מד ג"פס 'וירוה  "Bושא שיא
 ןיבמ לדו + ןתי  mimלעב הז )^ יחיכ ילשמ)

JUR רב yy הדגא. 

Faustmünner, d. h. Gewalt) ןיפורְנָא "ya * 

pm .D'b א"כ 'דהנס. 
 ב"עפ ו"ע 'ישודיק ,דוד תיב לש ןיפורגא ילעב ויה
 ילעב b^ דוד תיב לש איפורגא ילעב ןה ןהו
 םפורגאב וכהש המחלמ ינב וא pen ינבו תועורז

SD yy 

(Gastherr, Wirth) N'3D2N ova *יתבר 'תקיספ  

 ולש אינסכא לעב ןימינב א"יפ
 'בר 'תקיספה םשב ה"סק זמר ב"ש 'קליב ה'כו
 השענו ט"צשת זמר no 'פ onn" 'קליב ותרומתבו
 wb 'טוסב שרדה הז רוקמו ה"בקהל ןזיפשוא
 יכרבה תאזו 'קליב ה"כו .הרוכגל ןכזיפשוא השענו
 לעב ע"ייעו a5 יליגמ «y ז"נקתת זמר ס"לק
 pss לעב לוכיבכ peus wem ןיזיפשוא
 אלמ ותרובנו וחכש אוה op ה"בקה לש חרוא
 וילע הרפש ותלחנו ןימינב לש וקלחב ןכוש םלוע
 ןינעבו .ולובגב שרקמה תיב הנבנ יכ םימיענב

muאינסכא ע"ייע הלמה . 

CVertrauensvolle, Glüubige) TaaN "ys *ינע " 

 ןיא רילתת זמר 'ילהת 'קליו .'ח
 המכ . . הנמא ילעב ליבשב אלא םידרוי םימשג
 ע'ייע ,'כו רובו הדלוחמ ןינמ. הנמא ילעב םילודג
 הנולשכ תעשב ייפא א'עס ר"י 'גיגח SW רלח
 :םשו ,הנמא ילעב nnb וקספ אל םילשורי לש
 ,הנמא by" הנממ וקספש רע ישורי הברח אל

^bיגה 'מ י"כבו ,ה"בקהב םינימאמש הנמא ישנא ' 

 'קליבו :ט"ק תבשב !mo הנמא ישנא תמאב
 yp" .ה"רע זמר 'ימרי 'קליבו א"סר זמר "יעשי
 ינמקו (.טימ 2'5( הנמא ירסוחמ וכפוהו :ח"מ 'טוס
 Abb בותכ הֶנּומָא מ"לבו (:חימ :וימ .יפופ) הנמא

(Handwerker) DiJBAN bva "ומבי ' po" D 

 ילעב לכ םיריתע ז"סש זמר 'קזחי
 רחא אלו :א'כ ב'ב ,עקרקה לע ודמעיש תוינמוא
 ,ש"ארהו ף"ירה 'ינ יפל ה"כ תוינמוא ילעבמ
 5 'שודיק :ר'נ 'ילוח .תוינמוא ילעב 325 3021
 העשב ח'ת ינפב דומעל ןיאשר תוינמוא ילעב ןיא
 ,ג'פ  "ירוכיבבו םשו "Dt ,םתכאלמב םיקסועש
 םילאושו םהיגפמ םידמוע תוינמוא ילעב 55 ג'מ
 p" ןיא ה"ד םש "לוח 'ופסות y"' ,'כו םמולשב
 וכוה הכאלמ חבש לעו הכאלמ ילעב םדא ינב
 "113 :ז'ס 'יטיג D 'וכרב 07 "ייע ל'זר רפסל
 תובא .ט"כ 'רהנס :ט'ע p'3 .ט'כ emp" :ט"מ

Ub UNDב'מ ,ב'פ ; . ppלהק 'עו .ןמא , 

 במק תּונָמּוא לַעַּב — לעַּב % *

 םירצמ לש ןהיהלא rub ר"דמב ל"צכו ךרעה שאר
 לש ןענכ לש לבא םה איקש לש ל"צו םה רקש

 ,םה לעב

der Eigenthümer eines Verlustes,) 'YT'2N ova * 

 |  (d. h. wer etwas verloren hat'ירדנ 35:

 ול"ד,  ."גוסה לכ ש"ייע ,'כו הדיבא לעב יסכנ

der Agadisi, Agada-) nga THAN ovs * 

U^ גינח' ((Hagada-) kundige 

bs0 ייעשי) םימ ןעשמ  Cxהדנא ילעב ולא  
 'קליבו הדגאב םימכ םדא לש ובל ןיכשומש
 STE תבשבו הדגאב non 'רסח א'פר זמר 'יעשי
 םירבד השמ דגיו ח"ער ז"מרס ורתי  'קליב אבוהו
 y" ת"האב ה"כו הדגאכ םדא לש ובל ןיכשומש

Dסופדה תועטו ס"ד לעב בתכו : ב"צ דצ תבש  

 ררבל לכונ mb הברדאו המל יתעדי אלו .איה

 אוהש דַגָא  ימראו ס"למ הרזגל שי mus תלמש

 ןיכשומש הדנא ילעב ןכ וארקנו ירבעב ך ש מ ומכ
 'טוסב רופיסה y" םימיענ םירבדב םדא ינב תובל
 TN תושישאב ינוכמס b' ר"שהש שרדמו .'מ
 ןישקבמ vm 555 הרותה nmn רבעשל קחצי
 ןיאש וישכעו דומלת רבדו הנשמ רבד עומשל
 "2! הדגה רבד עומשל ןישקבמ ויה ללכ הרותה

 תומחנו תוכוב רבד אלא עומשל ןישקבמ ןיא
 .א'ער .זמר vuv 'קליו ז"טפ 'ירפוס 'סמ ya" ,כ'ע
 שי דיִּגַה ליעפהב דגנ לעפמ הלמה cum םאו
 ילעב ןכ וארקנו הלצה לקשמ לע nya דקנל
 ןישרודו בקעיל םהירבד ודיגה רשא לע הדגה
 'דהנס .'ז ה'ר .'ל "וכרבל י"שר y bp" להקב

Qe5700 ,ט"מ 'טוס  php)םינשרד כ'ג  "P 
 ק"פו 'טוס v^ ףוסו ט"פס 'טוס 'נשמ :'ע 'יחספ
 .ןשרד ע"ייעו אראו 'שרפ 'וחנת 'טוז והילאד
 7( אתדגאב םישרודו םיקסועה . םימכחה הלאו
 ילבב vy; ח"ד ביפ oma יורי ,איעס .ב"לד mb ייחספ

nim0273( אתדגאב ורדס וא (ט"לפ ג"רדבא .ט'פ  ''. 

 יורשעמ יורי) א תד ג א ד ן גבר ןיארקנ (:א'כ יבוריע

vy new wbהדגא ילעב וא (ג'ע היד דיפ יומבי יוריו  

 ילעב לכ לע יתרזח ד'צפ ר'ב "יע omen וא
 vpn ,יכו הז קוספ יל ורמאיש םורדבש הדגא
 הנשמ ילעב ארקמ ילעב םהב שי לארשי ו"לפ
 להקיו שיר 'קלי /« הדגא ילעב דומלת ילעב
 ,'כו םירמוא הדגא ילעב וניתובר ריכבא b" םשב

inp i2ריתע  pol)לעב והז יבמופ ריתע  
mnילעב םהמ ארקמ ילעב םהמ א"מפ ר'ב ,'כו  

 ר"מב :הדגה ילעב םהמ דומלת ילעב םהמ הנשמ
^an Yeaהדנא ילעב . vmmלעב  muר'ב  

 mus לעב התאש ךלע יתעמש א"'לפ ר'קיו ג'פ
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 דיריו יכב לעב םע me אוהש הארנ :א" ז'ע

 אדנוקסא ע"ייע םש דבענ ז'עש קוש םוקמ אוה

 ארקנש רבדה בורקו ז'ע היה םשו Tv 'עו
 .הערפ תב דובכל ה"ש הנבש תלעב איהו 6%
 .העמ הז ןינעבו יכב לעב וניא ע"ייע קבלב לבא

 .ח"צר דצ תידומלת איפרגאיג לעב

bya +רשָּב  (fett, beleibt)ןועמש 'ר .ו"פ מ"ב  

 .הוה רשב לעב אתפלח ןב

 = בבל

 (der ein langes münnliches Glied hat) 233 לַעַּב

 ןיעובק ןיב ולא ןימומ 'ורוכבב ז"פב
pmרבג לעבו 6 ןבעושמה ['מגב] 6'ןירבוע  

 הבוכראה דע דיגה רתויב ךוראש ייפ Corn 'רוכב)
 (ה"כפ ויהת םישודק ר"קיובו C 'מגב שרופמש ומכ
 Mm םירבג ילעב , , (ו'כ יזיט (pmo רשב ילדג
 םלוכ סרג ו"נש ז'מרס 'קזהי 'קליבו ה"יחא] *
 לעב 'ברה ושריפו וסרג ןכו ויה הרובג ילעב
 ע"לבש תמאו איה תועטו ר'קיול ראות הפיו .כ"מ

 — [ארביג m3 ע"ייע רינ הלמה םעט

"ps *הֶרּובְג  (Krüftige, Helden)ה"עפס ר"בב  

 mn הרובג ילעב םירובג יל שי
 ילעבו םירובג *ל שי סרג א'לק זמר חלשיו 'קליו

 .המחלמ

(Gemara- (Talmud-) Kundiger) N'?)B3 ya * 

 םינומירה וצנה ב"עס א"כ 'יבוריע
 'יסופדבו 'מ י"כבו .ארמג ילעב ולא ^G י'ז ש"הש)
 :ה"מק ב"ב meon ילעב an^ האיליסב רע םינשי
 :םשו ,ארמג לעב הז (ו'ט ne ילשמ) םיער ינע ימי לכ
 ארמג ילעב ולא Cb /^ ילהק) םב ןכסי םיצע עקוב
 ה'כו דומלת לעב הז an" .ג"נקתת ילשמ 'קליבו

 ,דומלת לעב ע"ייעו :'ק 'רהנסב "גה

 Feind אנוש b N2215y3^ ס'לב) 331 לַעָּב *
 feindlich anrücken ע"למ וכ וא

"yתופסוה  mא ל"ירהמל ר"תמעל רעשיילפ ', 
 = בובד םשהו .aufscheuchen 72 ע"למ וא :ב"כת

CVerlüumder 52ןיטיג  naאצמק הימחר ב"עס  
 ךחרוא בגא mx 'דהנס ,אצמק רב היבבד לעבו
 :ךכחו 'פ ר"שהש שרדמ יעמתשיא ךבבד לעבל
 יתוקחב ארפס ,'כו ולאל בבד לעב השענ יתייה
 p'bp םשו ,ץוחבמ םכתא םיפיקמ בבד ילעבו ד"פ
 ירפס ,ול בבד ילעבכ הדעה לכ ויהי ט'יפ רומא
 תורחתו הביא ןיאש םוקמב המו ב'מ אקסיפ אשנ

—— 
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Gastwithe) Pet 5p:ךכיפל .ו'כ 'ליגמ  
TNןיזיפשוא ילעב םישדק תורוע  

 ילעב א"פ ש"עמ 'תפסות ,עורזב ןתוא ןילטו
 םיחרוא יסינכמ b^ ,^5 ןילטונו ןיאב :ןיזפשא =

 .זיפשא ע"ייע םתיבב םתוא םילבקמ

der mit einem  Glanzfleck) תיקהוב לַעַּב à 4 

EXה"פר 'ורוכב 'תפסות 6  

 קהב ע"ייע ,'כו voy האב תורצק חור תיקהוב לעב
 .'ב ליפנ ןב יעו

 ז"מרס ורתי po (Yertrauende) הָחָמְּב יִלָעּב *

VMהחטבה ילעב ולא תמא ישנא ע'ר , 
 'תליכמבו החטכה ילעב ולא ליח ישנא :םשו

 ישנא b^ החטכא ילעב 'יגה ב"פ קלמע 'כסמ ורתי |
 םהישעמ םהירבד יפלו םהיובד םינמאנש הנמא

vnת"ישהב םנוחטב : 

aus Baal-Bek, Baalbek ar. das "23 לַעַּב * 

  Gm Libanonthal'וריו תורשעמ ףוס

 תורשעמ ףוס" 'וריבו ,יכב לעב םוש יאמד ב'פר
 לכ ez ס"טב 'טרק 'פד) יכב לעב םוש וז יא
 'תפסותבו דומעה תא ףיקמ רחא רוח אלא ול ןיאש

 "35 רוד ל"צו דחא רוזב ס"טב 'וושעמד ג'פס =
 ףוס ש"ר yr" 'וריה 'יגכ רוח וא 'ד םש ys" וניבר
 לעב ל"צ ךא םוקמ םש יכבש b^ הפיו 'ורשעמ
 ב'ערו "ורשעמ mo ט"יות p" ,םוקמ םש יכב

"bוילע גישה רבכו ןונבלל יברעב ןירוק ל"עב  
 תנוכ יאדובש קיסמו 47b רצ א"ת ורפסב ש"ירהמ

 ןונבל זוחמב אוהש pa" ל"עב לע ןיתינתמה |
 לעבל םשמו 5" תועסמה לעב ןימינב 'ר בתכו

pיצח  wm ovושא ןונבלה תעקבב תלעב  
nw maיכ ב יתעד יפל לבא ,'כו הערפ תבל  

 men ox הנשי e'b איה לבא העקב jb רזגנ וניא
 ןיכנ «mer cy ,לֶא .ומעטו ,bagha &2 ,ש>=
 םע יכב לעב וושהש םירצונ םירקוח המכ תרעשה
 היע ?C€noa ;'ז ,ב" ןז" וא" (yeu 43 לעב

 ךליאו פ"ר דצ ב'ח 'א ךרכ תוינומדק רעללימניזאר
 תקתעה יכב לעב כ"או .ה"כר א"ח omn סואיניזגו <>

 לש ד"ויו .אוה שדח הז הארו אוה דג לעב לש
 Pun הזמו ינבואר ומכ אוה Dm לש יוניכ יכב
 ם"במר) םישרפמה תעדכ הכב לעפמ הלמה תרזגש

 יכב ןיעבש Ty םגו .אוה ןוכנ יתלב (ב'ערו ש"ר =

si )*הייכ (* .י"כב  a^ voaירוכבבו ע"פרשבו ןירבעושמ סיטב יזיפ יפדו ר"פדב לכא 'ציניוו יפדו דיל  "anןבשואמה  
 Qi כ'ג w pyw nnm^ ןינושש שי םשב ביינש תנש ק'העו ייציגיוו סופד יפל ןכעשמ יעב ייגה הייכו ןכשואמ לייצו
 יתלמ no תיתימא רתויה 'יג לעו יג pp 'עב ןיכושמ a^ דוע יייעו זיו ,ימ בויאל י"כ יגרתב היכו .זבעש עיייע זכעושמ

 .ךורעב קתעוה וגממו (:ח?ק 'גנא יייכ ץבוקב) יורוכבל 3 ה'ימגר ייפב ה'יכו ,די גב רבג לעב םש ימגב ייפ לע ותנווכו (5 ,'ג pp יעב

mapa |א לעב ע"ייע '. 
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  v3 (d. h. Dankbareילעב א"עפ .
 ,ש"ייע הארוה ילעב סרג 'א ךלפ 'עב וניברו הידוה

 פ'לבו ,ינה byeb Wollüstinp nj לַעַּב *
 :ז"מ 'טוס Vergnügen) אתוינה

 לעב אנבש Y5: 'דהנס ,'כו האנה ילעב וברשמ
 ז"יפ ר"קיוב שרד ןכו קנופמו גנועמ b^ היה האנה
 n'b ר"קיוב לבא תושדקהה ןמ הנהנ היה אנבש
 ץובקהו .ש'ייע חבשל שרד צ'ר זמר 'יעשי יקליו
 ןורח אב msan ילעב וברשמ ד"יפר 'טוס 'תפסות

ssםלועל . 

 'תליכמ der Beschwüngerer) מ"למכ ןוירה לַעַּ *

 ,איכ ייטפשמ) הרה ל"ת me 'יטפשמ
 יקליבו ןוירהה לעבל אלא בייח וניאש דיגמ (ג'כ |

 וניאש ריגמ 'תליכמ םשב ה"לש זמר 'יטפשמ
 ה"פ ק"ב 'וריב ה'כו ןוירהה לעבל אלא םלשמ

m"א"ער  "y»ט"פ ק"ב 'תפסותו (.טימ קיב ילבב  
 הזמ השרגתנ qn לעבל תודלו הרה ל"ת המ
 לעבל תודלו תאשנו הזמ השרגתנ הזל תאשנו

nv "mק"ב  owק"ב 'פסות 'ייעו  XBה'ד  
 לעב אוה ףא ותוחא לע אב ומא לע אב וליפא

 ,םש םינפ הארמ 'יפ n" ,'כו אוה ןוירה

der Zuchtmeisier, eig. mit einem) הָרומְז ova 

  (Rebstock Versehenerתיבח 'פב
 .6ה'מק) ןימחב אבש לכ ימגב  15 psלכ (53

 הירבטל אב אלש לגוו [ neaילעבו ('ןומוקו
 הרומז  (Cםי רט ו ש הרומז ילעב 'יפ " sםינציל

 ה"יחא] * .רמז ןוגכ  ^erהיארו רקיע ל"נ ןושאר
 לשמ ולשמ םש 'יאש ו"טפ 'טוס אתפסותמ רבדל
 הורסמו ריעב חרסש דחאל המוד רבדה המל

 השק היה ועצירו ןעצורל  jbלעבל הורסמ ןעצורה
 הורסמ הרומז לעבמ השק היה וטבחו הרומז :

 ןוטלשל הורסמ ןורטקמ השק היה ,ושבחו ןורטקל
 ּי תונורחאה תורצ לארשי ןכ ףא ןימקב וליטהו
 :ר"כד ט"פ 'טוס 'וריבו ,תונושארה תא תוחכשמ

 ^ ורסמ ריעב לקליקש דחאל ד'הל לשמ ולשמ
 ושכחו ןומגאה לעבל  mmןומגאה לעבמ השק

 ושכחו הרומזה לעבל ורסמ  mmלעבל השק
 ורטסו העוצוה לעבל ורסמ הרומזה  mmהשק

 ךכ ןיטקל וריזחהו ןוטלשל ורסמ העוצרה לעבמ
 ,'כו תורצ  mmייעשי מ"למ) ןומגא תלמש עמשנ

 ;ג"כ ,3^ 'בדמב מ'למ) הרומְז | ,(ויט טי" ;גיי ,יט

 י"לב רטנק ומכ אוהו) ןורטיקו העוצר ,(" זי ייעשי

 "b יס v33 iy )* .ירוט מ ק ימ י"כבו

, 

 = mb לַעְּב = 5233 לַעְּב

| 

 ןוטמקו ןומגא תבשב
 .הרומז 593 3433

5p 

 (Münner des Dankes הָאְדוה T Ti יִלָעַּב * | םוקמל vp םולש םיכירצ אבבד ילעבו האנשו
 ז"מרס בויא 'קליו א"ישת זמר אשנ pou ,'כו
 םיכירצ אבבד ילעבו הביאו האנש ןיאש ב"יקתת
 לש ר"תמע "יע 'גרתב תואמגוד הברהו י'כו
 יתלב אבב ןמ הביתה תרזג לבא ךרע ךה ל"ירהמ
 םוקמב רעשיילפ םכחה הז לע דמע רבכו n ןוכנ
 המעטו המושרה ע"למ הלמה (sqm wm ל"נה
 g^ בבד ךרע my "y .ס"לב ה"כו ביואו ליכר ךלוה

(der Rede und Antwort steht) DQ'73'] לַעַּב * 

 ידיד םירבד לעב ואל )5 מ"ב
nמ"למ אוהו א"פ 'בותכ םירבד תלעב הבקנלו  

 . ,(דיי 3 יומש)

Gegner bei einer rechtsstreitigen) ]' ora *1  

Sache; 2 Anklüger in moralischer 

(Benןיניד .ילעבו  ןינייד יכרוע .ט'לק תבש , 
"mbילעב ינשו ב"עס ז"  queןיסינכמ .'ל םש  

 .הדימעב ןיניד ילעב :'ל תועובש ,'כו pan ילעבל
 לעב תאדוה :'ג מ"ב ,ןיניד לעבד היתנעט םשו
 ןיכלוה ןיניד ילעב ח"יפ ר"מב ,ימד םידע האמכ ןיד
 רשא םישנאהו םירבד ילעב רמולכ ןיידה לצא
 nbsp T'y ד"נד vb n 'וריב — .בירה םהל
 ביפ הלרע 'וריבו הילבק אניד לעב רמאד שניאכ
 אניד לעבד min עמשד שניאכ "גה ב"ע 03'21
 qun .ז"י ף"זרהמל vn" אובמב ושוריפ y" הלבק
 תובאד ד"פס מ"ד ןידב גרטקמו עבות ןכ ארקנ
 ןתיל אלש א'עס י'ק 'וחנמ ,ןיד לעב אוה דע אוה

 .'כו ןיד לעבל הפ ןוחתפ

 ע"למ ein mit Warzen Behafteter) i153 לַעַּב

 .bewegen, herabhüngen (irs כ ;

'b3] Cassenירוכב) [רוחינה ישוכה 'מגב ולא ןימומ  
 לספ ןילודלדה ילעב qs cow רזעילא 'ר 6הימ
 ןיאצויש [Warzen, it. porri] י"רּופ ז"'עלב b" םדאב

 ויבו איבה 'א לד 'עב ה"יחא] * ,םדא ידיב
 ד"א b^ ןילודלדהו תולביה םיעגנד ו"פ ףוס
 כ"ע הטמל לדלדנו רשב לת ומכ אוהו ןילותלתה

npo»ה"מגר 'יפב ןכו ו"כ דצ ה"טדסל ג"הריפמ  
 םש i'm ףיסוהו .לותלת לודלד :'ורוכבל י"כ
 BAS" .ע"לל ותנווכו תייטב לולאת ןילותלתהו

opo5 הובג mסרג ןכו  "wsןימכ "יפו ןילתלתה  
 ע"לב n^ כ"ע ono תולותו תואצוי רשב תוכיתח
 יולת ראשנו קופתנש רבד לכ לתלתו לדלד
 םינפב י"שריפ איבה ל"מרו .ךליאו הנא ענענמו

 — ]1133 ירבד ןיב וסינכמו ךורעה

 ג'יונבו סומוק an^ ר"ב י"כבו ןומגה יעב ה"כו ('
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 םיוגב םילות ינת ב"פ 'פסות :ח"לד ye ym 'ורי
 ןייוצמ עורז ילעבש לארשיב אל לבא תוכלמנו
 ןנישייח א"עס n^p מ"ב הבקנ ילבו ,'כו לופיל
 ידהנסו ,תועורז ילעבל ןיששוח ב"עו תועורז ילעבל
 תועורז ילעבל אלא עקרק הנתינ אל ב'עס ח"נ
 ירובג ונינע םגו םע יינע םיקשועה םיצירע ^5

mרבג ע"ייע ט'מ 'טוסו .הרובג לעב ע"ייע . JN 

 לעב ע"ייע Gesitzer von Füssern) nian לַעָּב *

 הרוק לעב .ב"לו :א"ל ק"בו .הראמ
 dn לעב .

(Sehuldherr, Gláubiger)הברה  

 à ק"ב b'7 "יע פ"שב םימעפ
ut ybזיז  mח ': T5מיב  ^ "b r7^נותכ ' 

 תלעב הבקנו :'ז יכרע r5 "יטיג :א"צ ךליאו .ד"פ
 ב"יפ 'בותכ mm ow Tx yb 'בותכ ,בוח

 :ז"מ ovp ןיבוח ילעב ץובקו יד"ע ר"לד

 בוח לַעַּב +

der Grossnüsige [vergl.lat. Naso]) םטוח ova * 

Zuname R. Gamliels, viel. Bezeich- 

"ipn (ung des Stolzesןודא אב א"עס ט"כ  

 שרדמה !ma3 "by (דחא ןומנה 'מ י'כ) דחא
 שקבתמ םטוחה לעב שקבתמ םטוחה לעב רמאו
 י"שריפו ,'כו והיינימ אשט os לאילמג ןבר עמש
 רודה לודג א"ל הרוצו המוק לעב םטוחה לעב
 טלובש רבד לכו ףא הרות == ע"לבש p^ הפיו
 bw םדא םטוחה לעב כ'או הלודג הליאשהבו
 אוה בל הובגו nb לש יוניכ ילואו בושחו
 גוהנ ינב יבר וריההש םש לע ג'ו ןכ ארקנו
 'עב וניבר p "y CYp^ 'בותכ) םי מ ר ב ךתואישנ
 שממ אוה יכ ל"נ רשא בוט רתויה לבא ,'ב םד
 םטוח לעב ס"לב ושוריפש אָלָמִנ הבית תקתעה

' Nasutus. 

771123 (nit Hautflechten behaftet) P'TIT לַעַּב * 

"mn ע"ייע .א"מ 

y'"p | ג"מ. 7022 Gucklige) mnn ps * 
n n 

(ebende Wesen, beson. Thiere) DT] "ys * 

 :ח"כק תבש מ'ד y" ס"שב הברה
 תומהב ןכ וארקנו םתלוז my :ב'ל מ"ב :רינק
 םירכדמ יתלב לבא םייח ילעב קו םהש תויחו

 .לכש ילעב יתלבו

 ילעב ע"ייע Weise, 0610100 Ban) יִלָעַּב *
pt 

5pa *םולָח  (CTraumgeist)אתפסות .'ל 'דהנס  
 ה"כו םולחה לעב אב ה"פ ש"עמ

 לעב םש ג"ונב לבא נ'בבו 'מ י"כב ביער יי ווכרצבב
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 ולח לַעַּב * -
"n. 

myer 
PSל  

 לב
9 : 

 וב ןיטבוחו ross םירבד n5 (ע"ייע אפוי 2 :
 ושבחו nnn וטבחו תיתימאה i? mewpen^ לכבו =
 דיקפה העוצר לעבו הרומז לעבו peas לעב כ"או =
-—] 

 וא הרומז ,ןומנא Up םיבייחה תא תוכהל הנוממש
 (ב'צ X" ש"טע ורפסב סעלרעפ דוע «y העוצר

 יוניכ הרומז לעבש תויהל ןכתי לבא םירמטוש
 ימור .יוניכ .תקתעה wm mme הלודגו רקיל

eenturio |ינפל תורומז אשונש דיקפה ןכ ארקנו  
 p" םילצעתמה ליח ישנא תא שונעל טילשה
 תבשב ןומוקו ןומגה כ"או ז"ע x ב"ח ר"טב ז"מיר
 כ'ג 'מ von "יגל ירטומק וא וניבר "יגל ל"נה
 6% א606 ,troc ל"ר ןה הלודג לש םייוניכ
 רילב אוהש ל"נ רוטמקו .סימק 'עו ןומגה ע"ייע

^b Gerichtsbote, commentariensis.לש חלושמ  

 הלודג תארוה לעו .תוקלמה by הנוממה ןיד תיב |
 ר'משב ןויצה כ"ג זמר mr לעב לש תדחוימ
 ךלהמ היהש הרומזה לעבל לשמ ןומיס ר"א א'כפ
 ודיב הרומזהש cow ורמא ודיב הרומזהו ץוחב
 היה אל [ודיב הרומזהש ילול היגהל ל"נו]
 אצו ךממ הרומזה רבעה ל"או ךלמה עמש דבכתמ
 דועו ,'כו ךמולשב לאוש וניאש ימ לכו ץוחל |

 yy רומזמ םילהת 'ודממ תחצנ היאר יתאצמ
 םהל תתנ mnn זמר 'ילהת 'קלי םייוניש תצקבו
 תויהל םיכסמ היהש שי םישקבמ םהש הממ רתוי
 תויהל םיכסמ היהש ימו סוכוד ותישע הרומז לעב
 רמאמ ןיבנ התעמו ,'כו אבצ רש ותישע ןוטלש

n^b v3קליכו ' mpלשמ ן"שת זמו ס"לק  
 ןהמ 'א תושעל nm הברה םידבע ול ויהש ךלמל
 השעו (רסח 'קליב) sim הרומז ול ןתילו pim ןב

 — ['כו פוקיטילקנס ותוא

Pנז יִלָעַּב  CUnzüchtige)ילעב ןלוכ ג"כפ ר"קיו  
nurםירצמ ויה :םש ,םיפשכ ילעבו  

 םינענכ ויה ןענכ ץואל וסנכנשכו . . תונז ילעב
 .םיפשכ ילעבו תונז ילעב

bya *קז ] (der einen Bart hat)םירפוס 'כסמ  

 הנש םירשע ןב אהיש דע ז"ילה ד"יפ
 .'כו ןקז ול ןיא לבא ןקז לעבו

YD "OD Gite Münner) pr "ya *א"ער  
 א"עס ^r 'דהנס םייוניש תצקבו |
 ילעב המכח ילעב אלא ןירדהנסב ןיבישומ ןיא
 ,'כו םיפשכ ילעב הנקז ילעב nep ילעב הארמ

 D" 'יעיבש "ורי yit (ewaltthütiger) לַעָּב 5

 ym לעבל הרוכמ התיהש :ט"לד
 יינעת 'ורי  ,לופיל עורז ילעב qn ןייוצמ דע 'כו
 , ,םיערה םיללט ינפמו עורז ילעב ינפמ ג'ע ו'סד ג'פ

1 
% : 
 הרומז ילעב ןושאר 'יפב וניבר ירבד םינכ הז יפלו = =

^ 
3 

€ 



. 

. 
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(Besitzer von  Weinflaschen) p25 "ya * 

 .חראמ לעב ע"ייע —

opaשְלַה ] Vp CYediumdenןיא .ו'כפ  
 )^ ^ תלהק) ןושלה לעבל ןורתי

 םא 'פ ר'להק ,'כו אירופב ליטקו אמורב ביתיד
 גרוהו ןאכ רמוא אוהד ןושלה לעבל וומא ךשי
 המ ינפמ ןושלה לעבל וומא םשו ,'כו ימורב
 ןינעה לכ mo ,'כו יל המרג איה תתוש ךנושל
 y" ערה ןושל רפסמ b^ .ז"טד א"פ האיפ 'וריב
 ערה ןושל לעב en nts ive "יכרע .'ח ינעת

 ,תקולחמ ילעב ע"ייע

 m'a ב"ב ^" (Sprachkundige) תונושְל יִלָעַּב *

 ילעב לכ לע יתרזיח iy ז"טד
 .םיניבמ "b GO^ ןומיתאיר המ  עדיל תונושל

 .תונוש תונושלב םיאיקבו

 die רחיא mora ר'לב (b^ הֶראָמ יִלָעַּב *
Schüler, die am. spütesten den 

Vortrag verliessen, eig. Mánner der Verzóge- 

  (rungהירזע ןב] רזעילא 'וב השעמ :ו"ט 'ציב

 :ולוכ םויח לכ שרודו בשוי היהש ]5 "53 ה"כ
 bbb וללה רמא הנושאר תכ התצי ט"וי תוכלהב |

n»הינש  sewתישילש תכ ,תויבח ילעב וללה  
 ילעב וללה '& תיעיבר תכ ,ןידכ ילעב וללה 'א
 תופוכ ילעב וללה sew תישימח תכ ,ןיניגל
 תישש תכ .הליחתה ['מ י"כב «w ל"צ  וליחתה)
 ושריפ סטפ 'עבו הראמ ילעב וללה רמא תאצל
 מ"ק י"כב ה"כ] הראמ ילעב : ל"הזב םייסו וניבר
 ע"פרב לבא ב"נש תנש ק"העבו תואחסונב ה'כו
 תחמש ומייק אל םולכ םהל ps [הריאמ פ'טב

wwרבכש מ'היב תוצמ אלו  wrל"נו כ"ע  
 ילעב ל"הזב םש "יאש 'מ י"כ 'ינכ סרג וניברש
 ןיאב אלו ןיבשוי ןה יתמ דע הואמ
 ה"ארהו וקחמו י"שר ינפל היה ןכו ם"היבל
 ןיבשוי ןה יתמ דע י'כ 'סותב בתכ והומייק מ"טשו
 ןתוא לע אלא רמא אלש יפל היל ג'ל ה'פ
 םיבשויה לע ףא סעכו mb ןניסרג נ'א וכלהש
 ןהל היה ןקורתהל שרדמה mi ליחתהש ןויכד
 םגו טעומ םעב שורדל ול אוה יאנגש יפל תאצל

 פעכ ךכלו םע םש היהש דועב הצר אל קוספל
 הטישב יכ ל"גו .ז"י 'ציב ם"ד יייע כ'ע םהילע םנ |

 תישש תכ לע א"ר סעכש ותערו וניבר כ'ג ךלה וז
op»מ"היב ןקורתהש ירחא ףא םש םיבשויש  

 ורחַא םידחא קר תאצל
 ר"ל הזו הראמ ילעב וז תכ א"ר ןארוק ןכלו דוע

mer n» םג ליחתהו | 

 ומק

 'וריבו תומולח לע הנוממה חור 'יפ רמוא תומולחה
 :םולחה לעב אב תחת mm :mus^ ד"פ ש'עמ

 .םולחב ול הארנ

 'ורשעמ P3311 (Inhaber eines Kramladens) לַעַּב *

 תונחה לעבו רעשה לעב ב"מ ב"פ ;
 ןכ Spi דועו nuni רכומש רגתה e^ ןיבייח

 .תועמה תא טרופו ףילחמה ינחלושה

(der mit Eiterwunden behaftet ist) nos לַעַּב * 

nb» לעבו ברג לעבו .א"מ 'ורוכב 
m y'"y ןיחש. pei ni: ^b mun לעבו 

(Schmerzbehafteter) pmo? by *ד"צפ ר"ב  

ps |אלא . . ומש דחיימ ה"בקה  | 
 | ורועישו ןירוסי לעב היהש דע . . םירוסי לעב לע
 ואכדמ וב yen ה"בקהש לכ .'ה 'וכרבב יאש ומכ
 ידהנס SD "ישודיק .'ח 'ינעת «m יייעו ,ןירוסיב
 'ירחא 'ירמאמ "Ty :זג'ג 'וחנמ .'ד ז"ע :םשו .א"ק

"seboןירופי לש חבשב . 

Besitzer von Wein-) תוסוכ "ys 412 "ys * 

  yy (füssern, Bechern:הראמ לעב

 ^" '53 D'D'3 (Beutelbesitzer, Reiche) לַעַּב

 בייחמ ^y 'מנב תוחנמב לאעמשי
 לוגליג רטופ וניא יוגה חורימ (*(.זיס יוחנמ) הלחב
 .םיסיכ ילעב םושמ הריזג ןנברדמ C wwe יוגה

^pםיוגמ האובת םיחקולש ןי רי ש ע םדא ינב  
 רוטפיל us" ןיבזד יאה ms יאו לארשימו

meeיוגה  weןינמיז  pirבייחד] לארשימ  
 והדשב הלדגש האובת וא ןבז יוגמ רמאו [רשעמב
 ."'רשעמה jb ומצע לטביל ידכ הנבז ub" רמאו
 | י"כ ה"מגר "יפמ הלמב הלמ קתעוה הייחא] *

vb לעו am^ (ףד .'קילייגנא י"כ .ץבוקב amo 
 וטפיל ידכ ה"מגו י"כב "א דועו .ויתמלשה

 ['כו ומצע -

der Mann der Flügel, Beiname) Q'535 ova * 

 =  (Elschasקלי .ל"ק ,ט"מ תבש
  oanעשילא ו"כק 'יס ה"ונמ ,ה"צשת ז"טרס ח'ם

 וניאש לכ ג'עס ד"ד 35 'וכרב ^ ,םיפנכ לעב
 תבש 'ייעו ןיליפת שבלי אל םיפנכ לעב עשילאכ

 יהשעמה 'יפ ל"נה

"ya .םיִפְשְּכ  (Zauberkunstkundige)ע"ייע  

 םיפשכ ילעב b^ הנקז ילעב
 | םיעדוי 'פסותב אבוה ג"הר b" "יעו ,ףושיכב

 .ילעב ה"ד ,ה"ס 'וחנמ

 .רטופ וניא ע'פרשב לבא ר"פרב היכ )* .בי'ער ט"גר vb הלח 'ורי רואיב תכחרהב יייע ('
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v53 לע 

(rbeiter) nan ops *רומזמ יילהת שרדמ  
m5יילהת 'קליב רוקמ ילב ה"כו  

 ילעב אלו םירגת םדא ינב יל ןמז ב'שת זמו
 אלא םירגתה הל ןיקפסמ ps ,'כו ל"א הכאלמ

oyכו הכאלמה ילעב '. 

(Vermógliehe, Reiche) pa? "ys *תליכמ ' 

 'קליו ב"פ קלמעד 'תכסמ ורתי
op wmםירישע ולא ליח ישנא ע'ו זמר  

 .ןוממ ילעבו

 .ךלפ ע"ייע TED (Qeheimnissvolle) יִלָעַּב *
 :ח"צ 'בותכ (Ausgeber des Geldes) תועָמ לַעַּב *

 .י"שריפ ש"ייע תועמה לעבל לכה

min ילעב yy niv oops * 

"ys *אָרְקמ  Gibelkundige)מ'ב :ד'נ 'יבוריע  
 mus לעב yy :ג'ל

 ,הנקז ילעב (yy CWohlgestaltete הָאְרַמ יִלָעַּב *

boys Yאָשַמ  (Handels- Kaufmann) jaר"מב  

 םיאשונש םישנא D" ט"פ

 :הרוחסה תריכמו תחיקלב םיקסועו םינתונו

mas לעב yy (tischnakundige) 120 Dy'3 * 

 ילעב :ה"מ ^"53 (ussützige) םיִעְגְנ יִלָעַּב *
 םירשכו םדאב 'ילוספ 'ירוהט םיעגנ

 .י"שריפ 'ייע ,המהבב

(der Herr der Tróstungen, Gott) תומָחַנ ova * 

 תומחנ לעב :'ח 'בותכ « pn.םכתא

1 Gieriger, 2 Gewissenhafter, der) שָפָנ ovs 

2*3 (auf sein Seelenheil bedacht ist 

 wb" מ"ר הירדש רזעלא ןב ש"ר C0 ןילוחד
 תמשו ל"א אבפ אוהה היחכשא יאתוכ יבמ ארמח
 (יב יגיכ ילשמ) התא שפנ לעב םא ךיעולב ןיכס
 בטומ םיתוכה ןיימ תותשל ןרגרג התא םא 'מולכ
 יאמב אוקד היטשפ . . ךיעולב slo םושל 45
 ('אייח 'ר ינתד ובר ינפל בשויה דימלתב ביתכ
 רשא תא pln ןיב לשומ תא םוחלל בשת יכ
 עדויש וברב דימלת עדוי ow (Ge ילשמ) ךינפל
 תוישוק ול השעו 6'ול לאש ןיב םעט ול ריזחהל
 Jo רמאיש המ :ךינפל רשא תא ןיבת ואל םאו
 (הינימ mn לא אל םאו) וינפ ןיבלת לאו ךתעדמ
 ןיבלתו [הינימ רוגת אלד ואל םא+י ל"צ]
 התא שפנ לעב םא ךיעולב ןיכס תמשו וינפ
 ה"יחא] * snis רבדל ונממ שורפ דומלל ךתערד

^enקתענ הזה  mes ebץבוקב) .ןילוחל י"כ  

19* 

mwbב -  
| ai: MEETS 

"ya * 

 רמא םהילעו םירחאתמה םישנא 'מולכ המושרה
 = יפל א"ר  bתכש ט"וי תחמש ומייק אל וניבר

 = ,תוצח רחאל דע התהשו הנורחאב האצי תישש
 תוצמ אלו  smiתישש תכ בור ל"ר ואצי רבכש

 ירחאו השרדה םויס דע ורחא אלו תאצל וליחתה
 וליחתה םינווחאה וידימלת ינפש א"ר ואור
 ינא םכל אל ינב ךו הנעמב בישה תונתשהל

 ,'כו ואציש וללהל אלא רמוא  mmהלוע לכה
 הפי  n3הרזה הלמה תארוה םג ןינעה ךשמה

 ,םישרפמה לכמ יוארכ התע דע השרפתנ אלש
pom 

(mit einem Leibesfehler behaftet) DY4 לַעַּב * 

  busב'ט.  ןאמ יאה " vmלעב
 ,אוה םומ  "Dהשמל ותישע כ"א .ד"מ 'רוכב : ב"י

  wsםומ לעב :ו"ס "ישודיק ,'כו םומ לעב
 לעב . . הלוספ ותדובע  mb'ורוכב ,דיחיב ולוספ

 ה"פ תוידע: .ו'כו א'עס ה"כ  veלעב רוכב רעיש
 לעב םאו א"מ ד"פ םש ,'כו רשנש םומ  moאוה

 ןיב .,'כו  nnלעב ןיב  ewםומ תלעב הבקנלו
 ילעב  ץובקהו .ז"כ הרומת  pow:ה"כ 'ורוכב

 .ט'כ 'ליגמ « pו"צשת זמר 'רו ה"ערת זמר 'ילהת
 .םירחא 'ומוקמ דועו

 *  "va.תקולחמ  (Hader- Zanksüchtige)'ורי

 | אבוה א"ער ז"טד א'פ 'איפ
 ימול רתומ ו"סק ז"מרס 'א ,'א 'יכלמ שיר 'קליב
 ןישקבמ ויה םשו תקולחמ ילעב לע עוה ןושל
 םשב םש 'קליבו ,תקולחמה ילעב לש ןמד ריתהל

 ותואו ט"וש « mייא א'מ) םולשבא ירחא  Cהמ
 ףא תקולחמ לעב הז  m'פ ר"להק .תקולחמ לעב

 המ  mumתקולחמ ילעב אל וב םתייהש םלועב
 < תובירמ ילעב אלו םתייה תוער לכו ערה ןושלו

 | ר'מב ,'כו םתייה םיסמחו  yeויהש םורד לש 'ג
 ויה ימו . . םהמע ודבא ןיכומס תקולחמ ילעבל

 רהצי ןב חוק תקולחמ ילעב « ^cןועמש ןבואר
 ,תקולחמ ילעב םלוכ ויה דגו  ^bטינדמו ביר יבהוא

 .םיחא ןיב םולשה םיעירפמו
Bedenken תובָשחמ "ys ; Gott) niacns לַעַּב * 

Tragende, Nachsinnende, eig. 

  (Herren der Gedanken'דהנס ^ Dאבוה ב"ער
 ז"מרר 'יטפשמ 'קליב  peחטש ןב ןועמש ל"א
 תובשחמ ילעב  s» onsערפיו תובשחמ לעב

Ti" תובשחמ שיא אוהש ה"בקה אבי רמולכ םּכמ 
 יבשוחש רובעב םכתא שנעיו וחיש המ םדאל

 תובשחמ  nnsדובכל םכבל ינויגה םתא םיסכמו
 "יעו .ךלמה יאני  mp.הצע לעב 'ע

o (Íייכב ןוכנל  xmילשמ 'קליבו יחסונב הייכו  anas *) י"שריפב היכו, 



₪ 6 148 | 

 .סטפ 'עו הראמ לעב y^"y ןיסטיפ לעב *
Pfeffer) 3555 opa *לפלפ  (Seharfsinniger, von 

 | | I לעב הז עוקת ריתע :ה"מק ב'ב
 לכש לעב ןכ ארקנו לופלפכ ףירח e^  ,לופלפ
 y'"ys ןמעטב ןתונו אשונו תוכלה יקמעל דרויש

 < .'א לפלפ

 Debe ע"ייע סּופילופ לַעַּב *

der ein grosses münnl. 2 2 ע"לב) קיפ opa * 

(lied hatורוכב ' :T'הז ןתברגה  
 לינ ןכו bw^ תצקב תואחסונב ה"כ קיפ לעב
 ןכו ךורא דינ ול שיש ימ ע"לב ומעטו רקיע
 תצקב לבא y'"y ןתכרגו i23 לעב לש ןוותפ
 קק יעבו 'ד ou 'עב ה"כו .קיק לעב an" 'יסופד

 .קיק לעב ע"ייעו 'ג

yy Te תבש 'ורי QOepositün ןודקפ oya * 
 המכ אוה ןודקפ לעב ןבת ןהה ד'ע

 ומכ ןבתה b" ,ךל ביהי אוה הל ביהי תאד
 תומימח אל ףיסומ וניאו וריזחמ וכותל םינתונש
 ה"בקה ח"יק זימרס א"ש 'קלי ץובקהו ,תורירק אלו
 ר'בבו א"צ ז"מרס אריו 'קליב ה"כו תונודקפ לעב

^W iubינא תונודקפ לעב , 

der an der grossen) םּוקיפ ,ן'קיּפ npe opa * 

(Zehe einen Fleischwulst hat . 

 ולדוגמ אצי הקיפ . . םיקיפה לעבו ו"מ ז"פ 'רוכב
 'מגבו npe לעב an" 'וינשמבש הנשמבו ,'כו
 איצוהל י"שר 'ינ ה'כו ןיקיפה לעב .ה"מ 'ורוכב
 סרג 'ג Dpb עב וניברו ש'יע ןיפיקה תעטומה "ג
 ושוריפ 'ייעו 'ב תפכ 'עב ה'כו ןקיפה לעב א'נב

Dvםש 'ורוכב 'פסותבו  n"ןינעבו ןיקיפה לעב  
 ,'ג לקע yn .ע"ייע סקיפ "יג

 םהמ ג'פר ר'מב (Wohlthüter) תוקְדצ יִלָעַּב *
 הנשמ ילעב םהמ ארקמ ילעב

 ילעב pna תוצמ ילעב onn mms ילעב םהמ
 ורפח םשו menn זמר onn" 'קלי 'ייעו תוקדצ
 אכוה הקדצ לעב ריחיו .תונורחא תובית שלש

 .ש"ע נ'ררבא םשב חלש 'פ י"'פ תלהק 'קליב

 'ומבי "s .'ג 'גיגח .(8061/899) Op יִלָעַּב *
 'ורוכב 'פסות יייע :ט"י 'יכרע .ג'ק

 ע"ייע ןינק ילעבל טופ םילגר ,בטור
 JM בק

m" i^ 

(Leute von hoher Statur) nep "v3 *ע"ייע  

 .הנקז ילעב

vp) ovaהָמוק יִלַעַּב * -  

| 

nap 

v3ב"פר ףד אקילייגנא  ("pםשו  ^wהלמ ןכ  
 : ךורעב poss סופדה תועט יתנקת vo לעו הלמב
 טמשנ ךורע De ראשבו 'ינימ mn לא אל םאו
 אברדאד ותוא רותפל ועדי אלש «p רמאמה לכ

mnלבא ל"צ הינומ  "eyי'כ  meanןוכנ לכה ]-- 
 הדנ) םידע 'ב הכירצ mw" ש"יב 'מגב דיה לכ 'פב
 אל שפנ לעב דמלנ ןלוכ ירבדמ אריז ר"א (:זיט
 ךכב ןיאו הנושו לעוב רמא אבר הנשיו לועבי
 ימגב תוקונית 'פבו ,תורהטל אוהה sein יכ םולכ
 אבא 'ר ל"א (Gne cw היבא תיבב nm התאר
 .ותאיב «o אל שפנ לעב התעמ אלא ישא 'רל

Yomאל .. שפנ לעב (ימ "חספ) העש 553  
 קדקדמו הריבע חירמ קחרתמה «Ton ^e  תותלי

C[n 23]ומצע לע ". n^nהעש לכד שפנ לעב  
psvלוכאל לוכיש תעדה תונינא 35  bbs 

 'ילוחמ ןויצ ןינעבו ,י"שריפ ןושאר 'יפכו ה"יחא] +
 --[שפנ תיב 'ע my "y ןרגרג שרפל וניבר ביטה

 לע DN 'פ ר'תסא Rathgeben Tp) לַעַּב *
 םעלב לצאמ (קלמע) אב :ךלמה

 ינא עדוי ל"או ונממ הצע לוטיל אבש עשרה
 לכו תועו תובשחמ לעב «b התא הצע לעבש
 זמר תומש 'קליבו לושכנ וניא ךממ הצע לטונה

 ,הצעב אב קר סרג ב'פר

ova *תומָצְע  (Thier, das Knochen hat)ארפס  

 לעב יתרתה ib "7 קרפ ינימש
 לעב אלא יתופא אל ףא הברו הרפו תומצע
 m ןיאו תומצע לעב (pom הברו הרפו תומצע
 p" 'ייע ,'כו הברו me תומצע לעב ןיאו הברו

 .ו'האר תאצוהל :ט"מ דצ ד"בארה

 לעב כ"או רעש nO י"למ וא) e ws לַעַּב *
 ומכ 205 ע"למ וא Thorhüter לופ

 א"פ םילכ אתפסות (ךרעה םינפב p faba" ר"לב
 or ץוחיו אלב חבזמל םלואה ןיבל ןיסנכנ
 ל'א ,'כו ןיסנכנ ןיא א'כחו מ"ר ירבד םילגרו
 המ ןיריזגב mb תא ןיעצופ i72 'יפא  הדובעה
 א'פ 'ילכל ש"רו לופה לעב ךאצמ אלש השעת
 הנוממה תיבה רה שיא "יפו ליפה לעב סרג ט"מ

pmoפסותב ה"כו (.א" תבש) ןילופ ןיא ומכ ' 
 ה'ד :'ה 'מוי 'פסות 'ייעו אלו ה"ד .ג"פ 'רדהנס
 חתפ קדוכו הנוממה שיא b" ר"על «c איבהל
 ונורתפ ליפ וא לופ יכ אוה s םלואה רעשו

 ע'מב סעלרעפ תעדלו ,'ד לפ ע"יע אובמו רע
 יבאפ ןב לאעמשיל יוניכ אוה vos GNU ף'זרהמ

 .ר'לב יבאפ ומכ 'רעו ר'אלב לופ יכ (ע"יע

 ,הלמב הלמ וניבר ירבד וחקול ונמטש טיס דצ 'יתספל חי"ר ייפ י"פע ונפסוה ('



oy *קוש  Olarktmeister)קלב 'מוחנת  ^pב"  = 
 זמר קלב 'קליו «' vea + ב"צרד

ovnלעב אב תולקשמב רקשמה ינחלושל לשמ  
 קושה לע הנוממה שיא b" ,וב שיגרהו קושה
 qu ןימדרגא ךרע 'ייע קושה רעשו ימד ץצוקו

pesas 

 DU (der Inhaber eines Documentes) לַעַּב *

 םירחא 'ומוקמ דועו ב"ער Ye 'בותכ
 .הנותחתה לע רטשה לעב רי

 ירוחשמ רדונה :'ל 'ירדנ (reise) הָביִש יִלָעַּב *
 תוביש ילעבו ןיחרקב bs שארה

y"yהניש לעב לע רוע "ייעו 'א רחש  qu 

 ו
denselben Namen NB bys p/53) DU ora * 

^nbb (ührendט'מ :ו"פ  npךל  
 ייחפפ ס'ד יייע ךשפנל פ"א "53 ,ךמשל 'מ י"כב]
 ימש b us" םשה לעב ל"א אנוה m [:א'לק

 ,ס"לב ה"כו ומשכ

wer eine Lehre (Halacha) vor) הָעּומְש bys * 
 Yy ג'ד א"פ תבש 'ורי 8%

 רמואה לכ ה"לשת זמר ט"ל ban 'קליב 'בוהו
 ולאכ העומשה לעב האור אהי הרמוא יפמ העומש

 225 דמוע אוה

 (der Inhaber vieler Traditionen) תועומש לַעַב *

 לעב והז סמכ ריתע n'ep: ב'ב
 יהברה תוכלהב יקב אוהש ימ b^ תועומשה

|Abbreviatur von םירדפ השש) ס'ש "ys * 

pp :'p דהנס' (Talmudkundige 

 םשו ס"שה ילעב ולא )5 5^ ילהק) םב ןכסי םיצע
 חספכ חספה תוכלהב וקסעי ןה ס'שה ילעב .א"ק
 רומלת ילעב "גה ג"גקתת זמר 'להק 'קליבו ,'כו
 הששמ wp ס"ש תלמש עורי יכ M ןיא תמאנו

 ,ארמג ילעב 'יגה : ה"מק ב"בבו ,םירדס

(behaarte Menschen) uve "ys *ל "רדנ ': 

 ירוחשמ רדונה הנשמ לש) ט"מ
 ילעבמ 'מאק sos (הביש ילעב ע"ייע ,'כו שארה

"my ללכב ןיחוק ילעב "bw אמלא ^b wv 
pe qan 

mn לעב yy (Ptóriner רעש לַעַּב * 

(CTosiftakundiger) Npbpim bya *3, ר"להק  
 . . םיהלא ול qm רשא שיא
 .אתפסות לעב הז רובכ

 יתבר 'תקיספ Uy Nob לש
Vץווק ע'ייעו ו"כס . 

der Balkentrüger, Tragbalken) הדוק by3 1 

(bildl. für Jakob[ט"פס תוכרבב]  

 x יוניכ םש 5D (Lockentragender)" תוצּווק לע 3 1

 הרוקה לעבל ןאבמ (פירת ומר יילהת «p רו

maya Cowרילוהש בקעי 'מולכ הרוק לש  
 םימחר שקבמ אוה וינב ינבו וינב לכהו הברה םינב
 ה"יחא] * .טעמ אלא ורילוה אלש ויתובאמ רתוי
 אב ב"ע זמר ךל ךל 'קליב 'בוה ב"מפ ר"בב ה"נכו

H 

 DU כ"מ 'ייעו maya pyo הרוק לעב רמועלרדכ |
 לארשיו ד"ע א"כד Uo 'טוס v0 שרד ןכו

 הייבוע וזה הרקתה המ O^ mo yen יארו קמ

qmהנטוק יבג  qmmןההד הנטוק יבג ןהד היבועו  

 ןקתמש הז ל"הזב שדק ותרומת s "m^ ר"משבו
 השאר דצכ וז הרקת לש היבוע ןתונ יוארכ הרקת |

 ,['כו הל הוש הניאש mns לש

 ע"ייע yp" (Der Balkeneigenthümer) לַעָּב ; 9 *

 man לעב

 werlange 9&4 ע"למ ^5 וניבר תעדל קיק לַעַּב *

(Hoden hatורוכב םיציבב קיק לעב ' 

:Y'bםשו 'ג קק 'עבו 'ד ברג 'עב וניבר "גל ה"כ  

 יפלו כ"ע רתויב ןיכושמ ויציבש ימ 'מולכ ושריפ
 ךורא המעטו איה המושרה ע"ל הלמהש ל"נ הז
 .ע"מב ןייק ע"ייעו םיציבב ןייק ג'ונבו רתויב ךושמו

(mit niüchtlicher Pollution Behafteter) "2 3 * 
 'וכרב ןיירק ילעב ץובקהו ס"שב הברה

 א"פס yn" 'וריו .ו"ק 'דהנס .ב'פ ק'ב :ב'כ :א'כ
 האציש הלילב האמוט ול ןמרזנש B yy^ ר"םד |

 p מ"למ רזגנו הלטבל rus ול

Schleim- Blutfluss = Behaftete) ןֶתֶאְר "v3 * 

Buc, י"למ וא gods י"למ ראות 
vp" 4^ m) Sv ,6יטיב (820890מ" 60006, 06066 

 ילעב םינב ול ןיוח ושמשו םהינש וזיקה ז"טפ
 pw ר"קויבו םש דועו :ז'ע 'בותכב ןכו ןתאר
 תכרכיא ימ םש 'בותכבו ,ןתאר ילעב יבובזמ ורהזה
 y" םד בוזו הליזנ ןימ לכ י"לב p^ ןתאר ילעבב
 p^ 'יטיגל י"שרו wb אל וניברו ןתאר y ע"מ

 Dy רואמ רז ןינעב

(Herr des Erbarmens = Got) D'Bm לַעַּב * 

cv'paז"פ  psםימחרה לעב  
 זמר 'ב av 'קליב ה"כו הלחת תושפנב עגונ

 .ב"צתת

 D33 גיונבו יל mw :זיפק יוכרב סייד יייע ניבבו b/w י"כבו יקליב ה"כ ('

 שש 4
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 ,.ר"כ 'ינעת יפוי תלעב /3 53 ע"ייע שמח תלעב
 ע"ייע םומ תלעב ,ו"טפ 'ירפוס 'כסמ םיפשכ תלעב
 ובקהו א'לפ 'בר 'תקיספ יונ תלעב .םומ לעב
 E ,ב"ל 'וכרב םירבא תלעב ,(פש) יוג תולעב
 cele ע"לב ומכ 'לעבו לעב ןורתפ הלאה תובכרהה

 .רבד לש pue רבח ומעטו % פ"לבו

 יקזחי) םהיפנכ הניפרת (als sie standen) םֶדְמָעַּב

 יקזחי pos יבוהו (D ן"ספ ך"בב (ה'כ .'א

romםע ,אב :םדמעב והמ :בקעי לוק לוקה (מ'ש , 
 .ןיקתוש עמש םירמוא לארשיש העשב םד

yyaאצבא ומכ 2! = 229 ע'למ 2  
"e GUYםוקמ 'מגב הניפסה תא רכומה  

 " ןישוע ןיא ר'ת 00 טיפ p'3 הסגב דומל וגהנש

 םא 'פבו ,רבא לש אלו C ץעב לש אל תולקשמ
 (:ד"כ (^n תונבל תורוצ תומד 'מגב ןיריכמ ןניא
 'פבו (.גימ) םילכ איצומה 'מגב םימלצה לכ 'פבו
 j^ 6 ח"כ יוחנמ) הרונמ הנק 'ז 'מגב הבר ץמוקה

 השעי אל Cyp לש ףא רמא הדוהי ר'ב יסוי
mms םשמ ל"א יאנומשח תיב יכלמ ושעש Tu 

 םילכ ףוסבו .ץעבב םופיחו vn לזרב לש. םידופש
 nBi3 po ץעבב p ןאשעו ןבקינ | (ג'מ "5
 (ביכ ,א'ל יבדטב) לידבה תא ['א] ר"ית ,םירוהט

 ,אצבא (* ונלש 'גרתו C אצעב

;wegrüumen) "P3רּועיִּכ  CWegrüumungהדנב  

 שיש לכ (הנשמב :אינ) ןותחתה ןמיס אב 'פב
 תיעיבש ול שיש שיו תיעיבש ול שי רועיב ול
 יהיפ) וש"עמד mns 'פכו 'מגב er^ רועיב ול ןיאו

6vלש ןושארה ט"וי ברע  nbbתיעינר לש  
 ,'כו רועיב היה דציכ wi היה תיעיבש לשו
 IR ה"כד ש"עמ סר y 'p" י"כב ה"כו היייחא] *
 D" ש"עמ ה"נכו 'מורת םינתונ דציכ ג"ונבו ^7
 Cv = ,ךליאו :'ו ייחספ ,א'מ ,ז'פ ייעיבש ,ג"מ
 ^D ר'פ pon 'ורי ץוכקהו :ב"מד e 'מורת

— [pw 

 ירוסו ירבע לעפמ (brennende Fackel רועָּב *

 B "ישארב 'לקנוא 'גרת rennen) רעב
 D^ אשאד ןיוועב :ה'פ מ'בו אשאד רועב ז"י
 :םשו ,ז"ל תבש לעפהו ya לעפמ .שא דיפל
 םירעכמ 53 — :ט'נ ק"ב הרָעבה םשהו יהָרָעְבּוה
 y" םירערעמ תחת ס'ט ט'פ ר'דמבב ןיעה תא

 .רערע ךוע

cד וי י:רעו לח וש ישוה כ, <" יו רצ יי  

"ipa * -- meon bys* p 

ys *דּומְלַת  Q(Crabmudkundigeתלעב ,םירבד לעב ע"יע | ילעב ע"ייע  zmבוח לעב ע"ייע , 
 ב"כפר ר"קיו y" "ייעו הדגא

 דבענ הדשל ךלמ א"עקתת זמר ילהק 'קליב אבוה
 לעב הז דבענ הדשל הנשמ לעב הז ('ח י'ה ילהק)
 שיא יכ יב ,'ו ר"להק .ךפיהב רדסה 'קליבו דומלת
 ,'כו רהטמו אמטמש דומלת לעב הז ונלכאי ירכנ

 .דומלת לעב הז רישע שיא ויניעב םכח םשו

Copa *הרות  (Thorakundigeורי ' UB "UY 
 תושעל ה"בקה דיתע Tys א"כד |
byילעבל  me»[תוצמ ל"צו] (יטרק 'פדב ה"כ  

 לצב המכחה לצב יכ ט'מ הרות ילעב לש הליצכ
so»ה"עקתת ז"מרר 'להק 'קליבו  ^x:וניצמ  

 תוצמ ילעבל הפוחו by תושעל ה'בקה ריתעש
bw רמאמ ךהא פ'בו ,'כו 'מאנש הרות ילעב bus 

vג"נ ייחספ 'מאמ ןייצש פ'עא 'קליה לעב ןויכ : 
nonniהכוז ח"ת לש סיכל יאלמ ליטמה לכ  

 יינכו 21 לצב יכ 'אנש הלעמ לש הבישיב בשויו
 ry) ם'ד 'ייע npb5^ 'מ י"כב כ"ג יתאצמ 'קליה
 יוניש תצקב ג"ונבו הזב ריעה אל "o לעב ברהו
 ךירצש ונממ עמשמל בורקש 'יחספמ 'מאמ יתאבהו
 דוע יייע) תו ע מ ילעבל ל"נה 'קליבו 'וריב תויהל
 םיקיזחמה רכש ורועישו (.ג"ס nm :איזיק 'בותכ

 y mb" המוד שרדו הרותב םיקסועה רכשל הוש
 ךכ תוצמ ילעב 'יגה םג םא לבא ,הרות ןב 'עב
 ונשנ ןכו הרותה דומיל םיקיזחמש םישנא ושוריפ
 הכולמ ילעב ויהש הדוהי לגד Ye ר'מבב דחי
 ויהש וינבו ןרהאו השמ . . תוצמ ילעב הרות ילעב

 ms ילעב הרות ילעב

 (Schildbewaffnete, d. h. heftig ןיָסיִרְת יִלָעַּב *

(Disputirendeרוכב :ז"כ 'וכרב ' 

v5ב סירת ע"ייע '. 

 ס"שב הברה nan (der reuige Büsser) לַעַּב *

 מ"ב .ג'נ 31D : YD 'מוי מ"ד 'ייע
imט"יק 'יחספ :ו"ג תבש הבושת ילעב ץובקהו . 

 ,ז"י : ד ז'ע .ג'ק 'רהנס :ו'פ 'מוי

(wer viele Einwünde erhebt) תובּושּת opa * 

 לעב עשר m שחנ כ'פר ר'ב
 ןועטל שחנל ול היה תונעט הברה 'יפ תונושת

 .ט"כ 'רהנסב "31 ומות םצעב תמאב ה'כו

(Herrin, Besitzerin) nora *תולמב אצמנו  

 ישלב לעבב ומכ הבקנ 'שלב תובכרומ
 םירבד תלעב .א'נ תומכי ט גה תלעב מ'ר רוכז

m3 )רייתב גיונב (* .ץעב סיטב גארפ יפרב (* .ץע לש ס"טב ע"פרשב לבא ר'פרב ןוכנב  'Mארטסקו אריטסק יבו  
  EI(->הח> ' - יורי" " , .

.etain 155 אוהו וינייטס .זעול י"שרו stannum ר'לכו ceproy וקיתעה jn %/00+-500 י"ל אוהו ןורטסג ץיייע m 

 P5 56 וב לכו ,רקב עיייעו )*
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 ( n333 Crocs pmo'בותכד ג"סבו ,הדשה חמצכ .

 םיקידצ ןידיתע אייח ר"א 0n יילהת יקלי :אייק
 יט ary יילהת 'אנש םילשוריל ןילועו ןיצבצבמש
 '533 תופרט ולא 'פבו ,ץראה בשעכ ריעמ וציציו

meonוימ "«( הבקינש :  Craהלע ןגיבתומ  
 'פבו ,הפירט הצבצבמ יא הקור וא הלינ וא הפדנ
 לאומשו 27 'מתיא .('6.ו'ג (o8 ףועב תופרט ולא
 הלועו ץבצבמ יא וחומ ךותל ודי םינכמ ירמאד יולו
 אסרומ םיפמה DN ומכ הרשכ ואל םאו הפיוט
 .הפירט חומה ןמ אצויו הלועו ץבצבמ םא האורו
 ץבצבמ םדה היה :ו"נ «bu a5 ה"יחא] *
 ומכ ונינעו ץבצבל םד ליחתה n"b v3 ,אצויו
 םגו המושרה ע"למ רזגנו 'א עבעב ע"ייע עבעבמ

 — [.ע"ייע ץצב שרושה ןורתפל בורק

1 Ei, 2 ovale Masse von Cement,) הָציִּב = ץָּב 

  (Kalkאיצומה 'פב  Eריסה 'מגב

 ְי (5רינה תציבב mem 'ר ירבד ןיארנ (ייפ תבש)

 [רוחשב ריתמ] הדוהי 'ר אינת (.ו"ט) הציבד ק"פסבו

 אוה ריג b^ ריגה תציב ךירצש ינפמ ןובלב רסואו
 ומכ יושעו 6יבורע 'שלב ןירוק ןכו דיס
 תציב ,[ב" רג] ריגב B "y" ,קזח אוהו הציב

 .לוגרחב "יפו (."5 תבש) השא המב 'פ לוגרחה
 תימענה תציב (ג"ימ) ב"ב ילכ לכ "ילכב ^p 'פבו
 .'תיטענ תב ן נימגרתמדכ 'נעיה תב איה 'יפ(*הפוצמה
 רמאהו (:ז"ק תבש) םיצרש 'ח'פד ג"רב תכתמב הפוצמו

 םימאר ינרקמ ולכ םלועה לכ תא ןזו [ה"בקה] בשוי רמ
 בשוי תישילש «C ז"עד ג'רבו יםיניכ יציב דעו

ns mולוכ םלועה לכ  npeיציב דעו םימאר  
^b Dy?טיב) ךשנ והזיא 'פבו ,אבנא 'עב  Cv» 

 ילכ איבמה הרפב ה"פבו ,רצוי לש םיציבה לע
 ילכ לכ g^ הרשכ םירצויה תציב (ו'מ ה'פ) שרח
 ןישוע הלחת התושעל סרח ילכ ישוע ןיליחתמש
 התואכ החתופ כ"חאו הציב תרוצכ לוגע רמוחה
 (.םש מ"ב) ךשנ והזיאב (mo ןינעל ונינשש
 yp" אתימענ תב איה הנעיה תב «o ה"יחא] *

bow m byרבד ;ז"ט א" 'רקיו " H^" 
 ג'ד א'פ תבש ימלשוריב שוופמ ןכו ,ו"ט

vyלבא תימענה תציב וז הנעיה תב  ̂wדר"ס : 
^Nלכא האמט תציב  Tn ^bןכו בוט רתוי  

 לש םא 'יפ ץי ב ל א ם א ע"לב הנעיה תב ארקנ
oo mיפו -- םילודג םיציב הליטהש ןעי " 

 יריפכ ןושלה יוניש תצקב אבוה ל"נה הרפל
 pw הרפל ^w 'יפ "יעו ט"כ דצ ט"רסל ג"הר
 לעב 'יפו ג"כפס "vp םירצויה תציב 325 ןכו

yox» אָריעב ס"לב ןכו sob viel) TY 

vpריעב ז"כפ  pptומכ אקיקד אריעב םשו  
 ןיקתא ?au חלשב יהיו אתקיספ .הקד המהב

 .אריעב יל |

 730 4335 yv אלו ול inn ןותנ
oveשאבי אל ומכ ייפ ,ןוכיפאב שעבי אל 0 ), 

 ר"תמעב ל"ירהמ לצא תואמגוד my ןייעו הלחא] *
 — vp] דצ 1

ny3 D'53 sich fürchten, erschrecken) D93 1 * 
"bow שיר יורי : ('ב -תֶהב דוע "p 

 תהבנ בוט רתויו תיעבנ אלו ארקנה ילבב 'פדל
 Ub האיפ 'ורי הירבחל תיעבמ ןכו 'ב תהב ע"ייע
 33 "ילוח .'א ןשב yy תיהבמ בוט רתויו כ"ד
 ,התעיב bm Dm TN יתעבמ wp יתועב
 ,תיעבימד ןאמ יאה 53 'ליגמ ,אתיעבד םושמ םשו
 אמלד :ז'ע pen ,יתועב היל תיעבימ .,ו"ק 'בותכ
 אוהש :ח'ד Ye תבש 'ורי ,אחרואב יל תתעבמ
 רכס אוה ר'ע !v ה'פ ז'ע 'ורי  ,'כו תיִעָּבְתַמ
 עזערזנ ח"יפ ר"מב .תעבתמ אוהו שנ ינב ןוניד
 :ט"ל 'מוי :ליעפהב אצוי לעפבו .תעבנו ןרהא

b»nךמצע תיעבמ התא המ ינפמ לכיה  "yn 
 ג"מד ו"פ Cv 'וריבו .ה"נד 'מוי ם"דב םייונישב

: 2/5 pun ונילהבמ התא המל הנוכנ רתויה) ^3 yy 
 לארשי תא תיהבהל אלש ותליפתב ךיראמ היה אל

  Dum:םשו /2 'יחספ 'ייע אָתתַעָב פ"לב אָתּותָעיִב
 ח"כ ק"מ .א"מ תבש  ^wק"ב :'כ 'טוס .ח"ס

 םשהו תעב מ"למ :ג'נ "לוח wy הדנ .ה'ע
nnyaןינע  meהלהבו  impioתהב ןוותפל  

 יע"ייע 'ב

(1 wegschicken, 2 aneifern c (ע"למ nya q* 

 אילטו (ו'ט יטיכ ילשמ) ח לשמ רענ 'גרת
 (יא יגיי םש) הרעג עמש wb ,אתעב לבקמ אלד
 ילשמ) ןיבמב «muy תחת ,אתעב לכקמ אל 'גות

C^ילצא ס"א הנהו ןיבתמד ןמב אתעב אלע  
 ,ררועמו nbwo ומעטו תעב לעפמ %*= ע"ל אוהש

hervorquellen, auftauchen) yp233 -y3ע"למ  

"y! aufsprossen. 242?דוע  yb 

o2-2 Qeהיה (הנושאר הארוהמ  yonץבצבמ  
 'מגב 'טוסד ק"פבו CA 'יחספד ק"פד 'מגב אצוויו
 רחאלו (א'פ רימשב ה"כו :איי) הבוטה ןינעל ןכו

 'אנש הדשה יבשעכ ןיאצויו ןיצבצבמ ןיכלוחש

 YA ייכב 1/5 , Kalk o )? .ריס ג"ונב לבא ביי רג יעבו יפידנא יעב cam היכו (? .תועטב םינויצ ינשב גארפ 'פדבו )!

 .הפוחמה y'p33 לבא תואחסונב ה"כו זיראפ ב"ה v6 יו"ו י"כב ה'כ (* on ע"פדב לבא ד"לו

yop ר'ב yy n^ 3b 535v Ce OE ^ y 
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 . . 152 ץב 6 - ya בנק

 ע"למ (Sumpf, stagniries Wasser הָציִּב = ץֶּב | אוהו "םילכ usb םישועש en לש םילונעי כ"מ

 o2) ץובקהו 2-5 uem נ'ר ירבדו ה'ד :'פ תבשל mb י"שרו וניבר 'יפכ
 הגיפ ימו ןוימרק ימ C) vow םינש הרפב 'ח 'פב | Erdklumpen, mottons צ"לב אוהו 'ציבב ה"כו ס"נוטמ
 Cm b sx ,םיצב ימ ןהש ינפמ ןילוספ | ש"טנועמ תחת :ב'ע מ"בב Di ל"צכ קפס ילבו

go, nsumב"ס 'יחספל י"שר כ'ג : bowןיא םיציב ימ ונל הרוהו ןאכל אב דחא דימלת | אלק  
Lehm = JS eros]אלו ןירישכמ | (יב לקש ,'א אלק ע"ייע  oru po» ^bאוה םהלש ןומלחה  

 3«( "תכדכ (' ןה םיִציִּב יִמ יכ ובשח ןיעמושהו — [א"טומ

(Oo n b.הצב אלב אמג האגיה , wm)אהב [ימנ]  
 2 ו n" 1 ור *

* 
 הגיפ ימו ןוימרק ימ "£CY i ,םש («m ןנתד Samen e) ע"למ וא 3 עמ (Ei הָציִּב

 ינפמ תאטח יבגל ןילוספ Gus 'עו ןוימרק yy) | "+5 i D יד . ד"פ dg E 3 ^ * " " וורו
' 1 ' * 

 | ,'כו רבס (והניאו ל"צו ם"ט) יניא םיציב ימ ןהש | DD32 עקעקתש דע םהירחא ףודר
 הנושמו) רינג יציב ומכ ריג ינבא שרדו םלועה ןמ
 ר"שהש .(ב"ש זמר 'יעשי 'קליב אבוהו T3 ז"עב
 רימעהו םלועה ןמ ןתציב ה"בקה עקעק :טעמכ 'פ

 < ומעטו פ"ל אוהש חיכוא 'ג עצב 'עבש עדו דואמ | 2797! : שלש תנשב 'פ ר'תסא .םהיתחת םירחא
 | הרכזוה ל'גה 'הנפמ ןויצ דבלמ ילבבבו םימ הוקמ | 7" Sou םירחא דימעהו ןתציב תא ה
 תחתו 'ג עצב ע"ייע םירחא תומוקמב דוע םיעצ ב «pns אעב לארשי לש ןתציב עקעקל שקיב א'יפ
 0060 עב V Jyb pq wb ידהנס 'וריב הז | תורכי 788 Ub qo ר"תסאב היכו אתעיב לכב

 | ימכחו ע"למ םיציב םירתופ י"א ימכחש רובעב רבדה | ₪7 עשרה ןמה "גה שיאה םשו 7b ףוס הבר : « P ^ ו יאו 1
 ומעטו המושרה ע"ל אוה הציב ל"נו פ'למ לבב ל"נ 'כו אתעיבב par wes הציבה לכ תא רוקעל

wiתומוקמ  mןוילכמ  pis oaiוב ןיאו טיטו שפר אלמ אבג ןכ ארקנו רצ םימ .-  * 
ie As ja - diu raטעמ קר  nbלב ונאצמ מ"לבו ' ng3 napi3"  

 למ םעו איי c5 יקוחי) ןיאבנו ותאצב ץובקו Ce | P^! ADR שיר potat? jar הפסוה ךה "ל 'חא
 7333 ונממו G'» m5 ^59( ץפב ועבטה :רכז wy אלש ןויכ ו"כפס ר"קיוב b^ תור שיר
 — [ל"זרדב ץובקה ,b עקעקלו (םילחנה ("b ןקוזל שקב (הבושת)
 E 2: עילמ ב ינפל לבא רסח חלש םורממ 'פ ר"כיאבו) ןתציב
 e 6 פו עזלמ Flacho ץרבצב = 3 | ריכוא .(ש"ייע 'א ןה 'עמ חכומכ םש םג היה וניבר

m , 7 200006 5חיתפ ' ^Dאוהש ה"בקה עבשנ העש התואב 'ט  E. HS v m 9 by uei6 2  
 2 ג 2 ^ ue - e d ad 2 | :הנרמאתו 'פ ר'תור סילק ,םלועה ןמ ןתציב עקעקמ ; d 1 ןירצ

 Non n % E : fg (o | .הילתע ימיב דוד לש ותציב העקעקתנ אל
M ^ "4 ^ ו " *  I 1 " " n 

 E E : . P Ra Mn v» anis fos ,תעקעקתמ (קלמע לש) ותציב i2^b ר"תקיפפ
L 1 - ^ / Hw . 

 P ij בצנ 6 רמוקמ US 'שרו ,ע"יע | .א ןה יעב וניברו .ותציב שרשל ג'יפ 'בר 'תקיספ
Isי  n ^ / 

EXP הציב 152 וא אוהש ל"נו ושריפ אלו 'א עקעק v 
 8 Unze "/ As bes ר"למ 2/2 תעדלו ץָּב "52 | בוט רתוי וא put הליאשה י"ע ומעטו םדוקה 'עמ

 "ישודיקה 'ורי (qnin ןמ שבושמ ר'עפלו לכבו טדא לש ערז ונורתפו המושרה ע"ל אוהש
 השלש Oy nm אילה (?*W תינקנ השאה CB | ומכ ונינעו שרושה רקוע ורועיש הלאה תומוקמה
 pp 753 "b הסורד םיציב ינש העמ םיסורד | עיייע ןירטימ ךתח וא (ר'תור qu ןירטמ רקיע
 הייחא] * .(רפיא לש תוישילש יתש ויושו עבטמ elio Lies) תמאבו םחר 'יפ 4:0 Ub אוהו רטמ

 'קיעש  כ'כ לעבל ןכו ב'רל ול ןמרזנ תעטומ "יג | bs ושמתשנו ,השא לש סחר כ'ג ונורתפ ע'לב
p3לש ערזל  pא הז תחתו םיצינ ינש "ודיק 'וריב ונינפל 'יגה ד"ע ה"לד ה"פ 'יעיבש " 

 ה"פס 32 'פסותו ןיצניה ינש 27 ילכב 'ישודיקב | שרתשנ 'יפ ,'כו 'יעיבש ינפל םיציב (ףולה) השע
 ףיטא םשו yon 'עו Drm 'עב ה"כו ןיצינה ינש | רועישכ לדגתנ ושריפ פ"מו מ"פ לבא וערז טלקנו

 םיציב ילואו םימ אלמ אינ י"לב ארקנ ןכו ב'א)
 ב"ר הייחא] * .(תעלבומ iym. C םימ יעציב ומכ
 דע אוה ,pm Waldthal 0705 'ינוי הלמל ןויכ

 יי ויק יושי יט וש

 — [י'חעב וילע יתלמ ץבלח שרופמ :ז"לד rp "יעיבש ava !הציב
 aufsuchen, 6-5 D'ob =) אָצְּב = ץב 68 | ןכו בלח ץנ לש ןישרש 'יפ בלח ץנ יציב (עיייע)

^Dמ"פ ןוכנב  nגרת (4וגז6]ו 8080! .ב"מ .ז"פ 'יעיבשל ש"ר ' wenירדח לכ  

 .יב עצב עיייע )* .םיציב an ary ר"לק גימד eb ייטיג יוריבו ג"ער ו"לר vb ייעיבש nva לבא םיעצב .nan ידהנסב ('



sem]םיחיוה עצמאבש רוח ותוא  bwהמ  
 ומוקמב דמוע אוה מ'מ םיחירה רזוחו לגלגתמש
 תלדהש ומכ 'יפ C א שדד ארוניצכ ימניא
 ןאכלו ןאכל חתפנ תלדהש המ לכש ריצב דמוע
 ןדס 'ע ףוסמ ה"יחא] * ,ומוקמב דמוע אוה מ"מ

 pb" ןאכד ושוריפ Dy .אניצוב ib חכומ ^
 רחא ןינעב b^ ל"ז ח"ר לבא רמאנ "b םושרג
 ח'ר 'יפבו איחירד אנדסכ התיה ותסריגו ש"ייע
 (mo איחירד אנדס יכ 'יגה תמאב ג'לד 'יחספל
 pn" הזו :וימקד 'יחספ ס'ד יייע ןעכנימ 'ב י"כב
 [IM MY םושרג 'ר 'יפכ (DN םש יייע רתוי הארנ
 המושרה פ"ל אוה אניצוב תלמש 'מול ונא םיחרכומ
 אניפתסימ ob .ריצה תחת תלדה תזוזמ ומעטו

sew ommיפלש  bומכ אוהו ןיצכ ל"צ הז  
 רמאמה qu לעו לגלג b^ 956א י"לב «GU ןפכא
 ד"ר X" ט"ר D vs mmn^ 'בושת y D'w" לש
 ב"נש i'n סומסוק טרלאבמוה לודגה םכחהו ךליאו

 - [ךליאו

 ר"לבו 5(« פ"לבו $29 ע"לב (Kahn, Boot תיִצְּב
 'פד ג"סב bussa, buza, bucia) "עצמא

 ינה אנוה ר"א  (.א'ק תבש) דיחיה תושרמ קרוזה
 עבראב אלא ןהב ןילטלטמ ps ('ןשימד אתייצב
 הכרצנ אל (:א'ק (ne nae (*הבר רמא . , תומא
 תא רכומהד ium .ןהיניבש (mu ריתהל אלא
 רמא ןתנ "^ (רייפר בייב יתפסות a"y. 372( הניפסה

 רמוא סוכמוס תיצובה תא רכמ הניפסה תא רכומה
 תיצוב אבר רמא תיגודה תא רכמ הניפסה תא רכמ
 תיצוב הל ירק הוה יאלבב ןתנ 'ר man ונייה
 אתיצוב 'יפ .ןשימד אתיצוב ינה ישניא ירמאדכ
 םוקמב תולודגה ינפל תוכלהמש תונטק תוניפס

pere Doתולודגה ןיאש  mbi»תכלל  pw 
 תכלהמו הלק sem השביל ןיאצויו הנטקב ןיסנכנו
 ןירוק ןשימו (mu תארקנ ןכלו meal 'יפא
 הצקב איהו ,Messene] 1526%] ןפיימ םילאעמשי

C523אמוג שי הציב םוקמבו םימ ימגא םוקמב  
 שיו (* תולק תונטק תוניפס ןהל ןישועו םינקו
 הל שיש הלק הניפס תולודג תוניפפל ןישועש
 היושע איהש ללח אתיעראבו תוציחמ ןהש תונפד

 עבטת אלו הב ןיסנכנ םימהו ברעו יתש םירסנ |
 ה"יחא]* .דגב א'פו [ח ר [b 'יפ ומכ הז 'יפו םלועל
 י"פע היגהל «b הרס :ע"פדשו 'ציניוו 'דב ה"כ
 הז 'יפ לכ יכ חכומ םשש ינה ה'ד .א"ק תבש 'פסות

 .אסירכד איוג ןוהלכ איצבו )7 ,יכ ילשמ)

 — [ר"תמעב ל"ירהמ y" 'גרתב הברה m ה"יחא]+ =

Le pbi qx סילב Co אָניִצּוּב = ןיִצָּב 2 | 
Gurkeהיניצוב ינורמוש 'שלבו ס"לב ('כ  

Leuchter, Leuchte =יעצמא ר'לב ןכו ' businus 

m$YPD QLieht, Lampeולכאש 'ג 'פב (* עידי  
mop: D'un) 7023םינטקו  ^p  ,).מ'ח an») 

 יווה יריפש יא רתלאל ןיארנ ןיאושקה ןיאצוישכ
 (ןיתחופ) Ps "ms א'ר 'פד 203 'ירדנבו .אל יא
 n" יל יתייא ל"א Gro "ירד [ןיחתופ ל"צ]
 תי n) א" [cm» yn ןיאושק b^ ןיניצוב
 תור נ ארנסד pj ירת היל תאיתייא איניצוב
 .איניצוב ('ח 305 תומש) mes 'גרתו y] ל"א
 'בותכבו C3 יכוס) לילחהד ג"סב ארקמ בט אניצוב

e$ק"פבו 6 גיפ יבותכ) םירבדו ןיד ותשאל בתוכה  
 (y3 ^p CU' נ"ב ןנחוי ר"א 'כלה 'פב הרומתד
 |j תודרפנ nme תולמ יתש ה"יחא] + .['ג] לד
 רזגנו ם"ל אוה םיאושק pays אניצוב יכ ןתארוהב
 ישל אוה mmo ןינעב אניצובו המושרה פ"למ
 ;היל wis i5 .היכ תומשל ינורמוש יגרתה יייע) ינורמוש

 םלענו 'יעצמא ר'לב ה"כו p/bi (5.5 v5 ארקיו
 ל"ירהמ יניעמ ןכו ךליאו ב"צ א'ח ט"ב ז"מירמ תאז
 ןושאר ןינעב ה"נכו--.ןמש p M Uo^ פ"למ רזגנילואו
 הרשי ^3 יפל ה'כ) יניצובב ןנטצמ הבר .ח'ע 'מוי
 (!אקוניב ^31 ונינפל .ה"כק רצ ם'ד y m י"ב לש
 שנא ע"ייע יניצובב היתתאו ירקב והיא .ב"י 'ליגמ
 ר"שהש Ty הלמה 'אצמנ ינש ןינעבו .'ו רק 'עו

'bתיפצה הפצ :טעמכ  Cn m2 "y7)תמיקא  

 אב ןוילגמ אוהש הארנו אניצוב תקלדא אתרנמ
 ידמ םשב n'bj זמר ייעשי 'קליב ירהש םינפל

zmקר  ^xאשיאב ע"ייע ,'ל תבש ,אתרנמ םיקא , 
 אניצוב יפטיד ייעב ןיליא ב"עפ ג'ד א"פ תבש יורי
 .רנה הבכיש b^ ,אניצוב יפטיד ייעב אלד ןיליאו
 ,ד"י 'דהנס 4^ יבותכ דובכ qu הליאשהבו
 י"בשר הנוכמ םימעפ הברה רהוזבו ארוהנד אניצוב
 — [ארתאד אניצוב ה"פפ v3 .אשידק אניצוב

ps2רחאה ייפל) אָניִצּּב  Thürangelפ"למ  
 היהש ימ 'פד 33 +('ג ןדס עייע לבא .כ)\

 בקעי רב אחא בר הל ףיקתמ (:דיצ "חספ) אמט
 לגלג אמית "פא b^ ,איחיוד אניצובכ אמלד

onnאל ['כו] ןופצב ברקע אצמ אל םלועמד אהו  
 אניצוככ לגלגה עצמאב דמוע אוהש םושמ אישק

w33 (!ר"פדו ביה 15 ו"ו  ^amיכוס יפסותב ה"כו היפטקמ ם"שה ייגו אוה ם'יטו הינכמ  np YSיישרו אניצוב  
 י"כב ה'יכו (5 .אתאיציב ג"ונבו אתייציב פ''א ייכבו יינשיה 'יסופדב י"שרב היכו (* .היפטקמו הינקמ תואסרג יתש ןייצ
 ריעה ןכו (5 .ה"ע רצ 8 ירלות y" שבתשנ ל"מר לצאו ע"מב לבא םינשיה ע"פרבו י"כב ה"כ (+ .אבר ג"ונבו ב"הו פייא

 .ט"נש רצ םש יייעו היסקת דצ לכבו הוננ ורפסב רראיאל
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 :ט'כ 'וריע ,תוברחכ qub םישק םילצב . . ילצב | .לאננח wem רמולכ ^m ל"צ כ"או ח'רמ הקלנ
 שחנ ע"ייע ובש שחנ ינפמ לצב םדא לכאי אל | י"כב תמאבו ןושרג 'ר sum ג'ר ל"צש ל" וא

mumב"בל  aryה'כ  v' /& | — msi mw Bye»ףלק ה'צפ םשו ,אילצב תפילק ב"פפ  
 םש ןכו .ש"ייע 'ימעפ הברה 5/2 'וריעבו .אילצב | 'עב ל"רו ר"פדו זיראפ י"כב 05 דגב םויפו
 ג"כד ו'פ mi 'ורי ,חלצב 'ר p^3 ר"מב יטרפה | 'וריבו ב'בב ה"כו ו"יוב ל"צכו) תיצוב ןינעבו .'ב דג
 (תרב) תב םירמ ד'ע ז"עד ב"פ 'גיגח 'ורי ,ג"ע | 'רעו פ"למ mun קפס לכ ילב (יו"טד ה"פר ב"ב
 -- [םילצב ילע הניפסל תיעצמא ר"לל קתענו הנטק הניפס ומעטו

nomזעול תבשל י"שרו  npע'לב) לצּב » | סטו 'צנוש 'פרב  emףדרנו  byלצפ  abschülen, 
 אל ב"ער ט"כ 'וריע ich  abzweigen) הניפס 'יפ Boot, canot צ"לב ט"יינק ל"צו אוה

 הב ןל תיל .אתויז usw לבא אתריז .ליצבא | enqubt אוהו ט"ייקוק ביבל ם"בשרה 'יגכ וא הנטק
Fischbutte,תוריס ומכ אוהו  naליצפא ינה ּוראזיפ 'פדבו ^53 א"צונו  v»ט"נ "ילוח 'סותב  : 

 ק"ס א'לק ייס ז"ואבו לצפ y3' 'יגה ה"כו ירהו ה"ד תעדלו הניפס B Schiff, vaisseau" איה ם"נבשר

 תנש p'u 'ציניוו 'פד "יגל bus 'עב לבא ̂ | 70 "02 ה'כו םימ הציב jo תיצוב (o וניבר
 לוצניא "33 כ"ג ןייוצמ pow שי םשב ב"נש bp תוכלהמש םש לעוי (ל"נה 'פפותב אבוה)

 " .אנלצובד ה'ד + ב"ס 'ישודיקב י"שר סרג ןכ תמאבו | הז "פ יפלו ,כ'ע "אתאיציב והל ירק ne יעצב
 אלש אתריז לוצביא אלד :ט'כ 'וריעב וריבחו . , | אמוג B doga^ "יעצמא v5 אוה mam םגש 5^
 יינל) bn לצפ y3' וניבר b^ הז «py תרז :bs ןתארוהב תווש nam mat כ"או םימ יעצבו אבגו

 ומכ ע"לב B" ןילע איצוה DS "UB (ט"ק י"ב לע פ"ל תיצוב תלמש וירבד םינכו אברי  תעד"הזו

 ןמ ןילועו ןילצפתמ ןילעה ורועישו מ"לב לצפ ו"ל תיגוד תלמו ילבב היהש נ"ר הב שמתשנ ןכ

 אנשיל םגא Wn" :ב"'ס "ישודיק י"שריפ ןכו ץראה - [י"אב היהש סוכמוס לש ויפב הרוגש ןכ לע

Ds (מ'למ poקאנסמ סו אָלְצְּב סילב ) ל"נה 'ילוח 'פותב ה"כו םגא 'עב ה"כ) אלצובד | םילצב 
 ₪ יינ'לצפ עיייעו אנלצוב [a^ ונינפלו ליצובד | eas ביפבו (ín) תיעיבשב yos םיסירסה =

 own ןמ הלועו לצבמ אוהש י"שריפו CY' | (gg ךתחנש םילצב ?B CU^ תוקרילו 'מגב

 DR לע 'ג'כ D^ אתחיתפ YI רמאמה רועיש ןכו | ser) השוע וניאש םירסה ומכ םינוערז ושעי אלו
 שארב הילצבד אמא bp ("2 2 pmo .ךרדה | ןיסירסה םילצב והמ (א'עס רילד ב'פ ייעיבש) ימלשורי

Criל"צ] .(יארפקו איילצב   at. (4 Pepינה כשיו 'פ ר'להקבו םיכרדה ינש | ' byםא  
 ךודה vs Ob םיכודה ינש שארב ילצבד | ושקוהש םדוק םערז ךעימ ש we ('ערז ןידבע
 ןכו ןאכ הזו ןאכ הז ןישרופו םיכרדה ןילצפתמש | היפ (ya םינוציקה םילצב .םשאר לדגל .ידכ
 א'סש זמר 'קזחי 'קליכו ע'לב לצפ Oye תארוה | os. on הפכר לש לצב )5 ץייק yip אמ

 .םיכרדה ינש שארב הלענד המ לע "גה = | (גימ אפ םיאלכ שארב לוצלצבהו לצכה ,(' הפכו
 .לוצי .ע"ייע לוציב * | ישל הלונלנפ לוצלצב ern ייאלכ (vU .'שוריב

 םע qv == em ע'לב ןכו ס'לב) עַצְּב | לוצלצב מ"יו Retig MP] ,.)=] אלגופ ןונצ יברע
 D zer- anbrechen^ עזב ר"אלבו עצפ w23 שריפ סולפלפ qua ה"יחא] * .רעי לש
 רישפה : לאשוהו ,הקולחמ רבד סרפ C2 ;םחל סרפ | ,רבדמה 5x3 ם"במרה e^ ןכו ,רבדמה לצב

^x "vmהלוגללפ  m»ל"נו םיאלכ ש"רב  | (ausgleichen3*1 הלחת ודי טשופ אוה עצובה  
 ולא 'טגב ןיקזנה 'פ 'יטיגבו Cro יוכי ולכאש 'גד | םינטק םילצב b bulbulus^ ר"לב אלופלופ היגהל
 וילע ורמא .6טי) םולש יכרד ינפמ ורמא םירכד | לוצלצב ילוא בתכש ם"במרל מ"פמ היאר יתאצמו
 הסוופ לע עצב אל וימימ ריאי ןכ סחנפ לע | .םישרפמה ןמ דחא והשריפ ןכו ןטקה לצבל םש
 ימולכ 6ז"ילחןיטחוש לכהד ג"רב ולש הניאש | א"ער vb 'ישודיק .ףולק לצב .ז"י הדנ ה"נכו —

 'ציניוו יפרב (?  .ש"ייע תיעיבשל טיפב ם"במרה ייפ ןכו (* ,םשאר ע"פרשב לבא 'ציניוו יפדו ביה דייל ויו ייכב היכ ('

 ךומנו טמקנ ייפ 30.5 סילב אוהו )* .היל רמא רוציק אוה יליא בתוכה רבסו ןי ל י א תחת ort היל רמא יורעה ייג

 היד .ר'י ^n םש יסותבו יארפק x^ ע'פרבו ו"ו י"כב לבא דיל י"כב W^ יארפק cap ושארב ךעימ cb .גא5 עילב ןכו

 'רבו ריפרב (* .יט ,'ב ייעיבש שיירב n^» i ב"ה «v33 m'a יארפוכ com יוריב ונינפלו יארפוק יוריה םשב אסריגה 'ילצב

pw "5 mpע"ייע (" .הז  ypאהפסות וניבר איבה םשו ) .'ב  i"bךועמ וצקועש לכ השכר לש לצב והזיא תורשעמד  

 'ארפוכ איילצב ומכ nb 3*3 לש לצב שרופמש ירה cy בינד יורשעמ ףוס יוריב ה'כו איה הרשי ייגו כ'ע וכותל

mn 55םוקמ םש אוהש הפכר 'עב ךל הארא תמאה לכא הרפוכ תלמ לש תויתוא ךפיה הפכר יכ וניכהש םעטמ . 
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 'מושרה ע"למ הלמה ינא רזוגו אוהה םוקמה םליכי
 .אלממו ףסאמו ץבקמ המעטו

 'ועובשב S eOWasserbehiltuiss 6 פ'לב) עצב
 לואש אבא CUD תישענ wow לכ 'מגב

 הנוילעה החשמה "רהב ויה םיעצב ינש 'מוא
 המ *"C קלחה 'פ 'דהנס 'סמב ב"א) .הנותחתהו
 המכו המכ תחא לע םימה יעצב ןיב ךכ השביב

^eיועובשב | ג"ונב ה"יחא] * .(םימגאו םיגלפ  
 ידהנסבו ןיעצב ג"פ 'דהנס 'תפסותב לבא ןיעציב
 יעצב י"שר "יג ומכ ו"צ 'הנסב ב"ר ייגו םיעצב :'ו
 םהילגר המ eb .א"ל תבשב ה'כו יעציב ג'ונבו

 ה"כו םייקירפא ג'ונבו 'מ י"כב ה'כ] םייסרפ לש
 יעצב ןיב ןירדש ינפמ . . mom) [Yes נ"רדאב
 ס"טב םש נ"רדאבו םימה יעצבב 'מ י"כבו םימה
 Un" 'יגש yai 'עב יתוריעה רבכו םימה יעבב
 עצבו 'רעו מ"למ הרזגנ ןורחאה הז יכ םיצב מ"כב
 ידהנפל י"שרו םימ הוקמו תכירב ומעטו אוה פ'ל
 ק"שירמ א"י ,'ד 'יטפושלו ו"קשרמ זעול 'ועובשו
 Sumpf, marécage טיטו שפר אלמ םימ םגא צ'לבו
 וחאו GU ,זימ יקזחיו $^ ,יח בויאל) הציב םנ זעול הבו

 — [א'עס ב'כינעת םנא זעול ןכו )2 יא"מ יישארב)
Wasser aussehwitzen, trüpfeln) 33 *93 ע"לב  

 ,ד"לד ז"פר 'יחספ יורי (ץצב ם'לבו 52-2
 ץצוכ ww now לשו ןיקשמ ןיצצוב םיצעה לכ
 DN ץצוב ןומיר לש os^ ןיחלב םא . . ןיקשמ
 ק"מ יורי xx ןניא םיצעה לכ bes" ןישיביב
 םימשגהש ןמז לכ א'פ 'ואוקמ אתפסותו .פ'ד א"פר
 םירההש פ"עא םימשג וקספ ןיצצוב םירההו ןידרוי
 .ןיצצוב תויהלמ וקספ תויצמת ימכ ןה ירה ןיצצוב

 םימ איצומ 'וסו ע"לב עצב b^ םייבג ימכ ןה ירה
 ץב ע'ייע ןיצבצבמ ןורתפל בורק ונינעו ףיט ףיט

 ,ץמ 'עו 'א
 .רטזוזג ע"ייע תוארטצוצכ תחת ס"ט תוארטציצב *

 ,תינרק 'עו האס ע"ייע תויְרְצּוצְּב *

der taube Teig, der beim Klopfen) vn ps3 

keinen Schall von sich giebt daher 

Cv) חספב ןירבוע ולאו 753 Goch nicht gührt 
 רכינ] אלש 'יפ  [psץמחנ  Cאלו דיב והכת (ונמיסו)

 ןיאש י"שריפ ה"יחא] * .לוק ונממ עמשת 720
 הזה שרחכ אוה הנושמש ואל םא ץימחה םא (2/

 מ"יפב ם"במרה כ"כו ש"ייע « pxהכיש אוה שרחה

 םא עדונ אל רשאכו . . לוק ול עמשי אלו דיב וילע
 'יחספל ח'רו ,'כו אל וא ץמחנ  "xשרח . .'יפ ז"ע

 ירבדב םג קפס ילכו ,'כו וב שיגרהל לוכי םדא ןיאו

m!םינפב ךומסב יייעו ר'פדב ייל )* .טמשנ ע"פרשב לבא ר"פדו זיראפו ב"ה ד"ל ויו י'כב . 
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 (pone 3'w  .ופכ עיגימ אלא הנהנ אלו ('ול
nb =איצומה תכרב רחא המילש  umbםיבוסמל ). 
 : ל"זו םש יילוחל י"כ ה"מגר e^ ןכו ה"יחא] *
 ירהנס יתפסותו :') 'דהנסד ג"רב -- [הנהנ היה אלו

QUbרמוא יוה םולש ומע שיש טפשמ והז יא  
 'עב b^ רבכ 0^ /2 'כיא ותרמא עצב .עוציבה
 | יכ םיניד ילעב ןיב הר ש פ b^ ב"א) .['ג] רמא
 תועטב ע"פרב ה"יחא] * .(העיבתה ימד םיקלחנ הב

pomומעטו םיכרע ינשל ךוע ךה  Dbרבשו  
 ונייה העיבתה סרפ הליאשהבו 'וסו ע"לב ה"כו
 .ו"מ 'וכרב :ןושאר ןינעב mus mee השע
 D םשו nb ןיעב עצביש ירכ עצוב תיבה לעב
 םשו ,'כו ןמא הלכיש דע עוצבל יאשר עצובה ןיא
 תבשב ח'נר זמר חלשב pb :ז"יק תבשו :ט'ל
 אנהכ בר . : תורככ יתש לע עוצבל םדא בייח
 אלוכא עצב הוה אריז 'ר אדח עצובו יתרת טיקנ
 עצב הוה 72 :א"צ ב'ב ,('ט רש ע"יע) אתוריש
 ,יעוציב ץובקהו אָעְציִּב .אעוציב םשהו ,אבורח אקוני
 עצביל אל :מ'ק .תבש gl ע'לב ה"כו יעציב
 ףסוי ר"א יאערא תליכא המכו  .ו"כ o ,יעוציב
 ח"ל דצ ס"ד לעבו 'מ י"כב ה"כ יעציב תלת יתרת

n mwהיה ןכש חיכוה  ub £uי"שר  "bw 
 vo ךותל ןתי םימעפ שלש וא םיתש : ל"הזב
 Stück, morceaux הכיתח צ"לב 'יפו כ"ע ש"ליישרומ
 ס'ד y" ל"ישרומ י"כ .מ"ק תבשל י"שר זעול ןכו
 האצמנ הרשפ ןינעבו -- /5 תוא :ו"סק דצ תבש
 רוסא םשו ,ועצבו ואצ .'ז :'ו 'דהנס דוע הלמה
 א"פ 'דהנפ 'וריבו .אטוח הז ירה עצובה לכו עוצבל
 הז ירה עצבמה תא ךרבמהו אטוח עצבמה :ח"יד

 ךרב עצובו ג יי ín" יאנש םוקמה ינפל ץאנמכ
 'וריבו ,עוצבל הוצמ 'מוא ק'ביר ^r 'דהנס ,'ה ץאנ

 אתפסותב 'ייעו םשו ,ַעָצְבְל הוצמ in^ םש 'דהנס
 ןיאש םימעפ ַעַצַבְל יאשר התאש םימעפ א'פ 'הנס
 רמאמ y pues cwm" 'כו עוצבל יאשר התא

mob 5aוריבו ' "Unoםש  ^inתמא והזיא  
 ירפסבו עוציב הז 'מוא s" םולש טפשמ וב שיש
 והזיא ב"תת זמר ^us Cpu r"  'קסיפ 'ירבד |

cowתמא טפשמ וב שיש  cCוהז רמוא  

 -- [עוציב

 einsammeln, zusammen- C ע"לב) עַצְּב 2%

(tragen |ע"ד א"פ 'ליגמ 'וריב . A" 
 יינק הל עצבמ תא ps ןודכו :מ'סד ר"פ "נעת
 תיב םינקב אלממ התא םא התעו 'יפ הבסנ אל
 אל התמדק םדקב םש ויחש םישנא רפסמכ שמש

 הניאש תפ לע איצומה ךריב אל

^. ult 

"E בש n TTE וכו פק כבבש 

Que Wwe. וב 
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i פדב ה"יחא] * .(הינימ ןורצבת אלו ונממ וערגת" 

 תבש ,אדח הל רצבמל .ה"ס הדנ ,ארח והל רצב

HE BE TISו  

nis *-—vwnpss ונק 

 'כו הרהטב ןירצוב המ ינפמ ri 'יחספ "a4 תבש | .יתנקתש ומכ ץמחנ םא רכינ gov ל'צ וניבר
ymונמשש  nosונמיסו  "RPםש תבש הריצב םשהו | ר"פדמ ץוח ע"פדב  DNהריצבל םיבנע ועיגה  

 םהילע חפוט הקשמ ןיידע הריצב תעשבו «s | ןמיס ps תושרחהש םעטמ םילוגיע ינש תחת
 — [יה :ה"כ 'רקיו מ"למ ,תוריצב 'ג :ו"ל ב"ב ץובקהו | וב אצוישכש תרחא הסיעל וכירצה יאמא כ'אד
 תטיש דגנ פ"מ «'3 קפסמ ורימחה אל המלו
 ג"יה me מ"וח 'כלה תוגשהב בתכש ד'בארה
 ^b הרואכלו 'כו ץומיחל ןמיס אוה םג תושרחהו
 לבא ותטישל היאר איבה וניבר ירבדמ ד"בארש
 — ור"פדב 'יל ןכו קוחמל שי ונמיסו תלמ תמאה
 :קצב won שוופמ .ל"ד ב'להס xe 'יחספ 'וריו

 - ([ע'קב ושוריפ yt" ןניצש קצב

der Teig, klebrige Masse) ןֶרוּפצ] nnm pa 

(unter den  Nügelnקצב  

nnne(בימ) ט"פ 'ואוקמב ןיצצוח ולאב ןרופצה  
 אוהש רשבל ןרופצ ןיב ןוופצה תחתש Cra 'יפ
 ,ימ 'יחפפ קצבמ ץובקהו ה"יחא] * .קצב ומכ חל

 — [םירכג לש תוקצב

 ?absehneiden,z2) ע"לבו ס"לב ןכו מ"למ רַצָּב 3
v3הבר ץמוקהד  m6זיל  ^mmןאמ  

 ךתחש b" םולכ אלו «To אל המילגל הירצבד
 ה"יחא] * .םיפנכ שמח תלעב הייוש דחא ןרק הנממ

 — [שמח תלעב תילט 173

 ןכו ריצב ראותהו verringern מ"למ) "33 "€

 קלחה b'7n303 wenig, klein' ס"לב
 ייפ רסירתמ יפמ אלו אתישמ ריצב אל (:ח'ק

mneיויט יירבדל 00( ינרת [אתיקז ע"ייע]  (xאלו  

 םדוקה ךוע by רושיקב ךוע Tn רדסנ 'שמא
 אל ומכ תערגמו jon ונינעש המו .איה תועטו
 'וריע מ"ד פ"שב הברה ) יא" יישאיכ םהמ רצבי
 : ג'ק מ"ב T5 רצבמר וא היב יפטמד ב'ער 7
 mb 'ילוח .והיינמ רצבנו : םשו D ז'ע ,ךל ירצב

dureh das Abschneiden, Absondern) "S3 1 

ummarkenמ"למ רָצּובְמ ;  umschlossen, 

(Gmmarktםיעגנד ק'פב תרצובמ תישענו דצה ןמ  
yr n)הרוצב ריעכ הכמה תוביבס ("תרדוגמ ייפ "מ  
a2 ye»ב"מ) םיעגנב י"פבו (%"  Crאלשו רצובמ  

 : ה"לד re "יחספ 'ורי :«ma ה"יחא] * .,רצובמ
 א"פ ר"בד win" גג :ח'לד ח'פר 'ועובש יורי
 יילהת) רוצמ vy ט"עשת ז'מרס 'ילהת 'קליב אבוה
 vy 'קליב) לארשיל הרצבמו הריצמש vy (א"' ייפ
 .. א'ד (לארשיל הרצבמו לאושיל הרצמש
 שובכל «b םדא ןיאש םוקמ לכמ תרצובמש
 ןינבבו .התוא ןיוצבמ לכהש ריע . . א'ד ,התוא
 א"י D^ חרק 'מוחנת p" 'דהנס 7^ יליגמ : לעפנ
 רצבתנ םוקמ ב'נשת חרק 'קלי ח"יפ ר"מב .ו"ערד
 יקליבו «s 'ה ארקא יל רצב ביתכד האירקו | ,'כו וילע (ובשיו א'ס) ודמעו (חרק ינבל) םהל
 האירקו רצב תארקנ in W^nn^ ז"מרה ןנחתאו | ('כ גוי ומוקממ שיא אביו : תכלל בוט 'פ ר'להק
 לפונ רצפ שרשו yen מ"למ אוה cow 'כו 'אנש | דע א"לפ ר"מש ,'כו םנהינב םהל רצבתנש םוקממ

runeרָצָּביִל ןתנוע  cowשורדל רכדל רכז םא יכ הז ןיאו רצב ןושל לע | תפקהו הרינס ןינע  
 יקליב אכוה בוט 'חוש 'דמב תמאכו ,'כו יל רַצְּכ | רצבל ומכ םתלוז םירחא ןיבו םניב רודגל ביבס
 תלמ הלפת לש תומש ^ ןיב 'רסח ז"גק זמר ב"ש | -- [ע"ייע אתריצב רזגנ ונממו ." ,ב"כ 'יעשי המוחה

 US וא רוציב

O^הידספא יפט יא  . ^N],מ"ב ,הידספא ריצב  

 אנת אריצב ארפס ?ט ז'ע ,יכהמ ריצב .,א"כ

 — ['ב רפס ע"ייעו האפסות

Abgesondertes, der abgesonderte Theil) אָתְריִצְּב 

Gm Tempelהרזגהו  mamהיתוריקו  

 .אילתוכו אניינבו אתריצבו 'גרת ^O) ,א'מ יאקזחי)
 — [א"נ ארטזזג ע"ייעו ה"יחא] +

(éindringliehe Bitte הריצפ riy) רָצָּב ,רּוציִֶּב * 
 תארקנ תונושל הרשע ב'פר ר"בד

 רוציכ 'כו האירק רוציב 'כו העוש ןה ולאו הלפת

rr M M M ——— M ——— —— —————— 

Grinzern) ^X3 2ןורחא 'פכ  ( תולהאר n"b)אימ ) 

 die idum. Tyy2 ט"לבו רצוב ס'לב) הָרְצוּב * | ה"יחא] * .ןכאב 0x13 ^b רּוצב רצוב וא
 ,א"עס ^Y ג"פ 'וכרב 'ורי Stadt Bozra) ג'ד א'פ תבש ^^" םש 'להאב «mo ,ש"רה "יעו
 תבכש 'ורי ,הוצובל הימיא תתא .ו"גד ז"פ "זנ 'ורי | .סרפ תיב ע"ייע ,'כו סרפה תיב םירצוב דציכ ג'ע
 YD 'יעיבש 'ורי ,הרצובב ירוה והכא 'ר wm ג'פ | ,תגל רצובה :ו'ל "ילוח :ט"ל ^ry a .ו'ט תבש

 ל'צו ואצה an^ ןאכ רייל י"כבו Wy" ייא .ו'ג ייתספבו יוצ ys תומוקמ ראשב הי'יכו בינש me ק'העו ו"ו va הייכ ('

"nmתואוקמבו  ^inןוכנל ה"כ (* .האוצה  v33ךא ויכד טירסב ג'הריפב אוה ןכ (* .תרבוגמ ץ"פרשבו ,ריפרבו 37"  
ceיב יפב ס'טב עיפרב לבא ר"פרבו י"כ לכב ןוכנל ה"כ )* .תרדוגט תלס 'טמשנ תועטב . 

| 
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wpa3- paס'לב , עילב)  wpaאָתְקַּב הבקנלו  
(Mücke, Wanzeימגב "ופרט ולא 'פב  

 C [^pe] אקבל אתקב יארמא Cn "^m ורבתשנ
 תנש) ןיי איצומה 'פד ג'רבו sev רב אקב תיל

cvyריידד םושמ היתבוננ אכירא .ארות מ'מ  
 'כוסב ןשיה יפבו '(*יקּב ישוכוכל יעבו אמנאב
 שפשפ א"י p ps^ םושמ O3 3: םילוח 'מגב

[Wanze 9752]תוטמב תואצמנו קַּב ע"לב  
 תוניפסבו םדא ינב ןהב ןיבכושש תואלצחמנו
 מ"יכו ה"יחא] * .םינטק םיבובז מ"יו תומוקמ לכנו
 אל 'כופבו ןישותי תבשבו בובז po 'ילוחב י"שריפ
 יתעד יפל אוהו ש"לצניצ הרז הלמב אלא שריפ
 תחת "ילוחב ל'צ ןכו zenzara, zanzara ט"יאל

 — Mücke, Schnacke] א"לב שותי 'יפו אצניצ

 22! פ"למ .אקוב ס"לב ןכו —Weinkrug) ND3 קב
 םינקז 'ע תקתעה יפל) ₪6 "לב 00
 ר"לבו 060% '"יעצמא י"לבו )^ ss ,ט"י הימריל
 ברב יקירס pia" ולתית אל (טטסג, buza "עצמא
 איוהו אירב תנתמכ אוה ירה ןמחנ ר"א יכה ןמחנ

jp6 אינק ביכ) עקרק רייש 'מגב ותמש ימ 'פב  
 ל"א Cr^ ry תוקלשהל ךומסב ןידימעמ ןיא 'פבו
 ברב יקירס יקוב ולתית אל וכל ונימא אל אבר
 ריתה vmi קאמוט קפס ןמחנ ר'א con ןמחנ
 "ימינפה סרכל ךומסב תופוט ולא 'פבו ,םהל

C5 ^mילתית אל וכל אנימא אל אבר ל"א  
 bN^ קברה םוקמ ג"ר רמא יכה 333 יקירס יקוב
 אימ) קובקב ומכ םיקר םילכ p^ ,רשכ ולוכ לטינ
 םהב ןיאש םירבד 'מולכ )0 .'א ^ יימרי ;יג היי
 ל"א ,'ז 5'3 םעפה my ה"נכו ה"יחא] * ,שממ
 היב ולתית אל וכל אנימא ואל [אבר ל"צ] הבר
 ישניא יריירד יכ 2" רמא יכה נ'רב יקירס יקוב
 ונמאת אל 'מולכ .'ז ב"בל י"כ ה"מגר "פו ,'כו
 pw "bib י"כ ה"טגר 'יפכו ,וללה םיקר םירבדב
 רמאמה ףוגב יכ עדו .םיקר mmo יקירס יקוב 'יפ
 יתיוח רנכ נירל סוחיב אבר יפב רוגשש הזה
 א"יח) וטנאס םכחהל טייציינ יתע בתכמב יתעד
 bi» pM לכ אל רשאמו (ךליאו ו"לקת דצ
 ןאכ הנשאו רוזחא nw יתבתכש ירבד לע רוזחל
 תולתל ןמאנה רתיה .ץרמנ רוציקב ירבד ןכות
 ר"א .ד"ס "בוריעב יתאצמ אבר לש  ורובד וב

"mmלא ןיי תיעיבר התש לאומש רמא  BN mv 
 לכ אנא אהד אתעמש אה הילעמ אל ןמחנ בר
 יאליצ אל ארמחד אתעיבו אניתש אלד המכ
 'ר רמאה יכה רמ רמא ט'מ אבר ל"א יאתעד

 'ירדנ 'וריו ד"ע כ'ד ג"פ 'וריע 'ורי : "מד ה"פ 'מוי =
 הנוי 'ר ג"ער ה"נד ו"פ ^: 'ורי a'p ט"לד "פר
 היכרב 'ר יבוש 'פ ר'שהש sx) ,איירצוב
 ,הארצב רזעלא 'ר וניפא חור 'פ ר"כיא  ,הירצוב
 וניא תירצוב nm DN ג"ע ה"סד Yo "ירוכיב 'ורי

 .מ"למ העודי םודאב ריעה םשו ,איבמ

(Baza nórdl. von Akko) nya *ב"פ יאמד 'ורי  

 ד"פ יעיבש 'סותבו תצבו תצש ד"ע ב"כד
 םוחתב תורוסאה תורייעה ןיב תורכזנו תצבו ץנש
 ןיבו .וכע ןיב ז'ק דצ א"ת ש"ירהמ תעדלו ארוצ

 .אצאב רפכה ביזכ

(anhüngen, anschliessen = 

 ימגב ז"עד ק"פב הב קיבאד אוה קבימ |
 (בימ .יוחנמ תלכתה 'פד ג"רבו 6ד") 'ירבד ולאו
 ןבנוע mv 'מולכ קובד ןינע e^ קבימ והל קיבא
 ה"מגר bb" קתעוה ה"יחא] * ."ףנכל ךומס ןקבדמו

v5ןכו ,(ב'ע 'ג ףד 'קילייגנא י"כ ץבוקב) 'וחנמל  
 ילוכ היב קיבא םש ry ה"נכו 'חנמל י"שר ^5
 ידהנס .אבוט הב קיבא 1^ םשו ,יקיבא ימנ אמלע

QUOיקיבאד רתב  Ce anרושיקו קוביד ןינע  
 ש"ייע «Or ,ביל יישאיכ ומע שיא קבאיו מ"למ
 הקובח תחת הקובא ונממו 'ב קבא 'עו ן"במרה ירבד
 ,היתוחת תחת היתות ומכ תעלבומ ת"יח תואו
 A יירכ) םיצומא מ"לב םגו אתוחסמ תחת אתוסמ

 ,גיס ייעשי) םידגב ץומח ומכ םיצומח תחת 1 23
 םש יכ קבא 'עב הלמה רדסל ול היה וניברו 6

 — [ומוקמ

schauen, aus- R33 Dy ףדרנו b'53) אקְּב = קב 

  (forschen, durchsuchenיאמ יקב ליז

mo"יחספד ג"רב ' C6»וזחאש ימד תואופרבו  

 pm קבָא = קב

m) > =אתבשב ביכשד הביכש יקביל אל יאו טיס , 
^bשופיח ןינע . zu)היקביל ,היקדב ומכ יקב  

 אלו ה"יחא] * (.תעלבומ ת"לד mm היקדביל ומכ
 'ע תואש רמול ב"רל היה בוט רתויו הזל ךרצנ
 רתויה לבא עקב ע"ייע עיקב ומכ ps תעלבומ
 ריכהו חיגשה ןחב ומעטו 'מושרה ס"ל אוהש בוט
 י"שריפו ךובאב יקב :ר"פ מ'ב ה'נכו 9 ע"לב ה"כו
 דע קלח jn 'פ "vonp y תואיקב ןושל יקב
 יקב ראותהו יםישפחמ םה דוע B^ ןייקב ןוניאד

 3% [ע"ייע

 'ב רמא עיייע(? .הז לע ריעה אל :יד דצ ייחספ ס"ד לעבו וניבר ייגכ ןקתנ ימ י"כבו ייכ יישר לבא קורב גיונבו (!

 JW שכרכ עיייע (* .בדד yy (5 בוט m$ וניבר ייגו םייונישה םשו

- il 
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 -kundig, er) 5373. לגרוה פ"לב 'יפ) יִקָּב 38
(fahrenתותימ עברא 'פ 'דהנסד 'נשמ  

ormבימ  ormהיה אלש  maהעש התוא לש ןיד  
sp37 י"רת mיישארב  G^ svnילילכח קוספב  

 הייחא] * .(ןיסמח ןוהב לכיממ הכלהב ןייקב םיניע
 שי ר"תמעב יוועל mn תעדלו ןיאיקב an" יבשתבו
 er ח"צפ 323 תמאב ה"כו אבלחכ ןייקנ ןקתל
 ןיאיצומ ןהש דע םינישב הרות ירבד םירדוסו

qmsיקב .ח'ל 'וכרב ה'נכו -- .בלחכ םייקנ  
 'ינעת  ,דומלל יקבה לצא jo :ט"כ ns ,תוכרבב
 תוכרכה לכב יקבו ,'כו הרותב תורקל יקב א"עס ז"ט
 'בותכ v" .הרות ירדחב יקב :'י 'ישודיק 455

moיקב :ט'כד  mn "npaו 'בותכ ילכב '": 
 ק"ב ,(תבשב לועבל) רוסא יקב וניאש רתומ יקב

 ( a"לוח ,תודגאב יקב :ח"כ ק"מ הדגאב יקב 43 ,
 יקב וניבר השמ .'ה 'ורוכב ,םילוגנרתב יקב וניא
 'ומבי ,תואופרב יקב ,ט"מ 'מוי ,יוה תונובשחב
 יפסותבו אריתב ןב 'דוהי 'רב יקב התא םולכ ,ב'ק
 'ומבי 'וריבו 212 "^ ךל היה יקב "גה ise 'מבי
 ךל לגרומ b" ךימימ ב'ביר ךל יקב vy ב"יד ב"יפ
 יקב ואצמ לאקזחי .ט"יפס ר'בב ןכו ,ותוא ריכמו
 Jo "יע המלש הבושת בישהל vin 'יפ ,םלוכמ
 ,םרכה תוכלהב יקבו רב אוהש ג'פ 'יאלכ 'תפסות
 4B תבש ץובקהו .עיבג ע"ייע א"ספס ר"בבו
 תיב 415 ev" ,יכו yos לש הבושיב ןיאיקב ויהש
 שי . . ןיאיקב ןיא :'ו 'בותכ ,'כו ןיאיקב ויה ומרג
 רבדב ןיאיקבה :ו'פ 'יטיג D ע"ייע הייטהב ןיאיקב
 תורתיו תורפחב יאיקב והניא 25 "שודיק ,הכלה
 ןיאמרה ורמאי אמש :ט"פ $' ,ןניאיקב אל ןנא
 אלש :ר'צ 'דהנס ,ונידי השעמב ןיאיקב Un ןיא
 ןיאיקב pk .'ד b yb^ תוכלהב ןיאיקב ויה
 לכה ןיא ב"עס ous" ,לארשיכ תוצמ יקודקדב
 ןיאיקב לכה ps :ט"כ ה'ר ,הלינמ ארקמב ןיאיקב
 ינאש א"עס 'ה 'גיגח napi 'שלבו ,רפוש תעיקתב

 — [האיקבד הווגב היל םיקד ms תב
linsenfórmige 206% "55 Ww) אייקיִב "61 

 סידיראקסאיד "יע 11

 ר"לב 00%, 6 י"למ וא Axe ע'לבו ח'יק .ב
viciaע"לב  (CWicke Aoרקועה 'פ 'ורשעמד 'ורי  

 [b'y (אייקבה) אייקיב ערז Cx היפ qo םילתש
 בשע jo 'משיו 10 י"לב b^ אל המצע [אייקב אה
 םע ערזהו השרעל המוד רוחש וערז רשא תינטק
 ב"ו bp pm ה"יחא]* .(המהב לכאמ בשעה
 לע ורזג אל המ bb" :ס"ד הלח mo v ה'נכו
 — [איקבו סיטסא ערז ג"פס 'ורשעמ 'סותו ,'כו אייקבה

Possenreisser) TEעצמא ר"לב " ;bucco, buco 
 'לב ו י"לב Grimassenmacher ןויקומ *ויריא

 חנק ןּויקְּב - קְּב

 וניא וזו האנ וז העומש 'מואה לכ 'כו ח'ב יחא
 י"שריפו יב ירדה ל"א הרות לש הנוה רבאמ האנ
 לע דוע רמאי אל 'ולכ כ"ע דוע ףיסוא אל
 תותשלמ רזח אל לבא הילעמ אל העומשה
 בהא נ"רש mo עמשנ .הרוהש םדוק ןיי תיעיבר
 רמח יבב ול ויה ןיי תויבח הברה םגו ןיי תותשל
 עבוא הונשו ותשא אתלי הסעכ nns םעפש
 בורמו "iw "וכרבב רופיסה "ייע ארמחד ינד תואמ
 רמול ליגר אבר היה ןיי אלמ Do לא ותבהא
 ונתת אל 'מולכ נ"רב יקירס יקוב ולתית לא 95
 ןכו ול «mms םיואר םניאש נ"רל םיקר "ילכ
 רבדה בורקו ומשב ורמאתש הז רבד יואר וניא
 nmn אלש נ"ר דגנ םעה יפב היה טוידה לשמש
 ויתודמ לע זירפהו םדא cos םע  תבוועמ ותעד
 : לבא ןומהה דגנ דבלב אל תוריהיו חורה תוסגב
 מ"ב .'ע pt S'yD ג'ל 'ישודיק y mn" דגנ םג

wpיעו +ב"לק יילוח " moה '. wwןכ לע  
 ילואו ודוככב םוגפל 335 «m ורוד ישנא ולישמה
 אתונצילב וכשמו ווה ינצילד ביצנכש יננש
 יכ נ'ר דגנ הזה לשמה ואשנ on (ב"'ק "הספ)
 תורוק y" אעדרהנ ןכרח רחא "i בשי ביצנכשב

 — [צ"ת דצ '3 T" ץטערגמ 'ידוהיה

das Hohle DT 5'b3) npaר"לב ןכו  bueca 

 das Hüftbein in der ךריה ףכל לאשוהו
Glohlpfanne6 בימ יילוח) תופרט ולאד 133  

 אקוב יאה Con םש) המהבב תורשכ ולאד 'מגבו
 | איהד אנכוב 'יפ ,הפרט היתכודמ ףשד אמטאד

 ןושלמ ףש ,ומוקממ ךשמנו ne qv לש אתיסאב
 שחנ אוהש) Gom יישארכ py chp ןופיפש
 ןיב 'עה ףוס יתמש ה"יחא] * BA גלודו זזו

uvאל יכ ףא םה ב'ו יובד קפס ילבו םילוגע  
 ק"העו ךורעה יסופדו י"כ לכבו 'שמא 'פדב ןמופמ
 ארקנו 'מושרה 'ורו פ'למ הלמה ינא mna .רסח
 םצעבש רוח אוהו לולח אוהש םש לע qv ףכ ןכ
 ןכו ילע ןימכ הפושמ עלצה שאר יכ הילאה
 אסג6 b3" אוהו תילוק אמטאד אקוב הארקנ

^bלולח ] — 
(Ortsname) N33(.דיפ יומב) לרעה 'פד 3/03  

 m3 לש ןילוגנרתכ וידימלת וילע ורבח
 ןיאו ןיפירח םוקמ ותוא לש ןילוננרת 'יפ איקוב
 ןכו ה"יחא] * .ןהמע תויהל רחא לוגנרתל ןיחינמ
 ירכנ לונגרת ןיחינמ ןיאו םיפירחו םיאיקב י"שריפ
 איקב םירזוג י"שר «pi ovs pnm lv ןהיניב
 'ומביד ח'פס 'וריבו ,ז"חא אבה ע"ייע יקב 'שלמ
 ,ג"נ 'וריעב יבר 'מא ןכו הרובח וילע mam קר "יא
 עומש ןב רזעלא 'ר לצא הרות ןידמול ונייהשכ

 — [המאב השש השש ןינשוי ונייה
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 ןינע .ןהל שי  תותיפרס המכ ןהל שי סוניקוב המכ |
 יבוע ןושל סוני קוב .המה תורפושו תורצוצח
 י"כב ןוכנל ה"כ y =[ pia תורצוצחל ןירוק
 י"לב ייפ ב"א) .[טמשנ ע"פדשב לבא ק'העו ד"לו ו"ו

mןדיד תואחסונבו תורפושו תורצוצחו תונרק  
 הארנ ןכו תויפופס םוקמב סגניפלס המכ בתכ
 ינפלש ילואו ה"יחא] *.(דיפלס 'עב ה'עב סרגש
 יפכ W" ונינפל לבא ר"בב "גה ךכ היה ב"ר
 תותיפרפ המכ :םינפב יתבתכש ומכ ^Y י'ב ייג
 י"כבו סדיפלס 'עב :$m םריפלפ ל"צש ל"נו
 ר"קיוב ,תויפרפס ע"פדבו תותיפרפ 'יגה ןאכב ב"ה
 פחנפ 'קליבו יסגרופלס 'יסופד תצקבו יסנרופלס
 ,סריפלס ם'תת זמר 'ילהת 'קליו ב'פשת זמר

xaםיריפלופ ט"צפ . 'p»ה"טרת זמר רומא  
 פרוג וגיברו םוניפרס 21/5 אחתיפ DW ,םיריפנס

nvסדיפלס בוט  yyזמר א'כ 'קזחי 'קליבו  
 אבומש א"סכ סנניפלס םלוכב ל"צו סוניפלס ו"ל
 'קיספב רעבאב המלש 'ר םכחה ברה 'ייעו ךומסב
 תונוש תואחסונה לע רבכ ריעהש 'מ תוא םש
 רומזמ ט"וש 'רדמ לע ותניב בחורב דוע  ריעהו

weשי ה"וא אלהו . . ועקת ה'ד  peb mb 
 היה הלחתב יכ סנניפלפ ל'צו ,כו םידי
 הדופנו הלמה השבתשנ כ'חאו םידיפלס בותכ
 תחת ל"צ אשנ 'מוחנתב ןכו .םידי קפס םיתשל
 ש"מו 'ה רצ כ"וד 'קיספ "ייע ןידיפלס :ןידיפל
 1355 'יעצמא ר'לבש עדו ..ט"פ mw ל"נה םכחה
 איהו salpix אטבמה דוע היה המושרה תינוי הלמ
 ןאכ םג ל"צכו ע"ייע qun ^i לש םריפלס
 םהב ןיאש םירפוס pomum הלמה השבתשנו

 -- [תעדו הנובת

ops Eיעצמא ר"לב) " gewundene Trompete 

(buccula—bucecinaפ ר""שהש ' 

 ,רפושו סניקוב ןינאלקב םהילע דימעה ךלמהש דע
 (moe ר"הה ןינאלקב ןהילע דימעה ליחתה : םשו

one enסניקוב קפס לכ ןיאו 'גו םיקרבו תולוק יהיו  
 "הש 'קליב תמאבו ןינאלקב שרפל ןוילגמ אב
 טהל דימעה "יא םשו b^ ג"פקתת זמר ךלמהש דע
 הלמ איה ד"עפלו ןינלקב ל"צו 'כו ןררועל ןינלק

 ימולכ סניקוב ומכ "יעצמא ר"לב המעטו 'מושרה |
 ,םדוקה yy רפוש

 תרחואמה "531 baculus ר"למ אלכוב פ'לב) סֶלָקַּ
 הלא פ"סב ר"בב ,Stock, Stab) 2200\סצ

 am ןוהרבתו היסלקב ביסנ םק C59 m תורלות |
 | תומוא יכו 076 יט'פ יילהת העורת יעדוי םעה ירשא

 -Mundver ןוילומ moqueur; צ"לב mokus ירגנוה |

zieher |ןוילול ; נטש י"לב  Schwützer206%,  

Sehwützer pao Amos |ר"לב  garrulus ; 

i5" ןוירלגס n Puppen- Marionettenspielerתיעצמא  

Gigillrius, ctítD)ptov "SON votק"פב  UY" 

 ךלוהה ר"ת 6ח" «v» me ןינוב ps 'מנב —
 תאו םישחונה תא הארו סוקרכלו ןינידטסאל

 ('ןילרגס ןוילולו ןוילומ ןויקומ ןויקוב ןונכ ('ןירבחה |
 ינינע םלוכ b" םיצל בשומ הז ירה ('ןוירלנסו
 ןינידטציאל ךלוהה ius ה"יחא] * n תונציל
 ןירבחה תאו םישחנה תא םש הארו םוכרכלו
 ןירוגלפ ןירו לב ןוילולו ןוילומו ןויקומו ןויקוב
 םשב איבה ג"ירת זמר 'ילהת 'קליו ,'כו הז ירה

^an ryןוגכ םירבחהו םישחנה תא הארו הזכ  
 ןיירלבו ןירלב ןירלגפ ןילגס ןילולו ןוילּומ ןויקוב
 זחא 'קליה לעבש 5« 'כו הז ירה ןיירלמו ןירלמ
 ןויקומ םש 'יאש .מ'ד א"פ SP "Un "גב כ"ג
 ןיוליגפ היולימ ןיולימ mom ןויפומ
 תעטומ רתויה 'יגה ב'פ ז"ע 'תפסותבו הי רלי גס
 הלא תורז תולמ ןינעב .הדאלינס ןידאליגס ןוילימ ..
 ז"מיר םג םכותבו םהידי ואצמ אל ליח ישנא לכ
 בורל שאונ רמא op ב'חו ג"כק ,א'ח .ר"טב
 תומש םהש ריעה תונושארה 'ג לעו הלא תולמ
 הלא תולמ לכש הכרד הרות תמא לבא םייטרפ
 qua תליחתב יתמשוש ומכ םינצילל םייוניכ

nnm.תמאכו ןירולב פ"ש לש חסונה ^3 ןילרנס  
 תואו ל"צכ) ןילרגו "53 ןירולב יכ ןמעטב םיוש
 (הירחא האבה הביתמ האב הביתה תליחתב 'פ
 םישנאו .םילמ יטופטפו םירבד לעב הנוותפ ר"לב
 אלמל םיימורו םינויה לצא ויה הלא םיטוידה
 סוקרכו ןידטציאל אבה ןומהה לש יס קוחש

cw Stadium, 8אוה ןוכנו  ^i(םש) 'קליה  
 סוכוכלו קוחשה תיבלו ןינידטציל ךלוהה

 — ]' םישחנה תא הארו

 gewundene ^m י"למ אניכוב ס"לב) סוניקב |

; Trompete, buecina, 2000000, Doux&vn 

 = י"לב סגניפלס ,סריפלס  od)ze(tייעצמא ר"לבו
  (Trompete, salpings, salpix'תקיספב  Cה"רד

 יקיספ) 'ה םלועל תלחתמה  i7יעיבשה שדוחב

 ה"רד יקיספ תארקנו  (xp "xלא רמא ר"קיובו

nnb הישאי 'ר :ךרבד 'ה םלועל 'פ (ט'כפ םינהכה 

roרש"  

| 
 ןהל שי  תונרק המכ עירהל ןיעדוי ןניא םלועה

m3 (?יגה ק'יהעו יציניוו ר"פדבו ,ימא יפדו רייל ו"ו .וזכב ' 
 ל''צו ןירלוגסו ןירלוגס םש קר וניבר 735 שממ ייא ז"על י"כ
 p/b3 D'b3 «nam יפדב (+ ,ןילורגה ל"צו ןירולגה ןנחלא יר סרג
 .ישמא יפרו ר'יפדו

omitייכב ה"כ (? .ר"פדב  v4ימא יפדב היכו ב"ה דיל . 
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iו  
qiיןירלגנס ביה י"כבו ןוירלגס לייצו  "bxחיר  

 :םשו ג'יכ רצ ז"על ס"רב y יורחא תואחסונו ןילרוגס ןושארב 0

 v3 לכב ןוכנו



 .תבשד 'מגב [ל'נה ב'בב אבר רמא v3 ףוס
 !y" ז"פ nnne אתפסותמ עמשמ ןכו ה"יחא] +
 הזלו הדש ע"לב העקב "יפו .ז"מ ו"פ 'ורהטל ש"ר

ze"י"כ הפי הלוע  wv:ץנעל העקב הושהש  
 — [ליעל p" אבש אנאב

Ebene, in der eine 32 ע"לב) ָעִקְּב = ַעְקְּב 

Wasseransammlung sich befindetל"צ וא /  

 ןיקשמד p'e2 (ךרעה ףוס "יע 2:=5 ע"למ עיקנ
 תכרבנ יאמ Cm קימ) דעומב תכרבנ ןישועו 'מגב

 עיקבהו תכרבנה אינת Nm עיקב הדוהי בר רמא
 ,אנהכ בר אמית יכו ייבא רמא (* (הדוהי בר רמא)
 < (םותכ אנהכ בר אמית יאו ייבא תואחסונב ב"א)

m»[אהיג רבו אהיג] (*(הוג רבו . ^bעיקב  
 .ןיפבוכה תכרבנ אלו ^Co 22 רופחי אלב ןניסרגדכ

^eןיא םש (אהיג ה"ד םש ק"מ 'ופסות "ייע) ח'ר  
poemאלא ןיפבוכה תכרבנ התושעל העקב ןונכ  

 'מא ןמחנ ר"א םיחפט 'ג לתוכה ןמ קיחרה כ"א
 עיקבה jb אלא םיחפט 'ג ww אל הובא רב הבו
 םימכ םתוא ןיצמחמו הכותל םידנכה ןיוושש
 .היושעה תכרבנה jb לבא םסבכל ידכ רתנ ינימבו
 םירגבה הכותב ליטהל 'יפ ,(ןיידנ ןמל] ("ןאידנמל)
 ילכב וא םילגרב האבוהבו הכלוהב דונדנב סבכל
 תופימ תוצוצינ ןיזתנמו ןישוע ןיסבוכהש ךרדכ ץע
 אלא םיחפמ 'ג היל יגס אל לתוכה לע םימ לש
 23( איוא 73 אייח 'ר C תומא 'ד קיחרהל הכירצ

cvאלא ןיסבוכ לש תכרבנ אלו אידהב הל ינתמ  
vwםיחפט 'ג לתוכלו ('ןצמחמ תפשמ קיחרה  
"D!קימ ןיקשמ 'כסמב שרופמו דיסב  erןנתה  

 31 ומא תכרכנ Mb" רמאו דעומב תכרבנ ןישועו
[m]עיקב הז  "eלש ןבא עיקב [רחא]  poss 
sunmרמא עיקבה תאו תכרבנה תא ןיקיחרמ  

 p" ,(" אהיִג רבו אהיג אנהכ בר אמית יכו יינא
 אחיור ארתא םידגב וב טובחל .ינקתמד אתְכוד
 ןיידנ ןמד הפוסבו ינקתמו תומא 'ד לתוכל הנמו
 אתכוד [ןוכנל י"כב לבא .ןאידגמד ס"טב ע"פדב]
 איהו ('"ןצמחמ .תפש אירקמו cows הב ירווחל
 םיחפט 'ג לתוכלו םוקמ ותוא תפשמו אהיג רב
 'פ ןניסוגד י'א דומלתמ en^ הז (" עייתסמו

4 

opעְקְּב - םֶלְקִ .  
 הכמש ילכ Pay ןוהבד הברד יודיב (' הפלוקב אוהה
 ה"יחא] * aun» טבשו לקמ י"לב b^ ב"א) amm וב
 יטיקנד vp 'יחבזב ה"נכו .יוסו ר"לב ושוריפ ןכו

n5ןוכנ .תולקמב י"שריפו יִסלוקבב  ̂x)»וניברו  
 ת"יבב קר סרגו 'ג סלק 'עב רמאמה הז איבה
 שרפל בטיה רשא ירחא איה האילפו יסלוקב דחא

 — [יחכונה 'עב איבהל yox mm ma הלמה

 Bohnen , 9v D) 'פו ע"לב) יִלְקאַּב ,יליְִּ *

 תוינטק ינימ לכ rm 'וכרב ג'הב
qusךסנ ןיי 'וכלהבו .'כו יליקבו יחפלטו יצמח  

 ןוגכ אקושב םיונ ינבזמד  תוילק ינהו ג"ע ב"כקד
 D im" ץ"בשתה בתכו ירש והלוכ יצמחו יליקב
 יילקאב ןיסולכבש pem "ev ג'הב b^ יפלו א"י
 רשבמ לוק yr" כ'ע ןילופ on ילקאבו ,יברע 'לב
 הלמה תמאבו .ז"ט x" ןאמפייר בקעי "5 םכחהל
 ע"לב ןיצמח םעט ןכו ןילופ המעט המושרה ע"לב

o4e-ןינופא ע"ייע ןינופא  "yl' yen gn 
 ,חפלט 'ע

 .סקמ ע"ייע סקב *

 ע"למ €« Bruchebene מ"למ (א myps =) עקב
(Baumfeld 4*4מגב 'יחספב ק"פב ' ps 

 וניה לע אל pep by pep )^ 'יהפפ ןיששוח
 y Vy ca) ביב ; "מ תורהטב ?vea pn העקב
 .mw האמוטהו םימשגה תומיב העקבל סנכנ
 6א'ס בי תיבה תא רכומה ג"רבו ,'כו תינולפ
 '"5 ,'כו הלודג העקבב וריבחל mw רכומה
 הברה תודש הב שי אג אב ונייה העקב

 םיברה תושרכ אל הניא העקבו 6? תבשד ג"רבו
 ביב ;ז"מ) 'ורהטב ו"פב ןנת wm דיחיה תושרכ אלו
 yy" .ז"יד טיפ ב"ב יוריו ד"ע בייד א"פ תבש יוריו : גיינק

'bbnה"ד םש "3  "DMהמחה תומיב העקב (אבו  

mesתומיב .האמוטל םיברה תושרו תבשל דיחיה  
 האלמש יפל 'יפ ךכלו ךכל דיחיה תושר םימשנה
 mb דיחיה תושר ךכל הב סנכנ םדא ps םימ
 ןאכל דיחיה תושו םימשנה mel א'פ ,הזלו
 יוצמ םדא לגר ןיאו האובת וב שיש יפל ןאכלו

ovשיו  "bשי ןכו ל"צד ל"נ]  "p ^pפסות ' 

 DE ךא ר'יפרב עמשמ ןכו 1" יייכב קר היכ )* .הסלקב ב"ה י"כבו הסלקוב ע"פדבו ,ךומסב ייחבזב היכו ו"ו י"כב ה"כ (
oresגאב ע"ויע אגאב ל"צו אחב . ?( s»םש יורהטל ם''במרל מ"הפמו 3/35 ם''בשרה ייפמו 'יחספל יישריפמ . *) p'3פיט  

 ,אהיג יעב "vb .ביה T5 va v3 ייגכ בוט רתויה now )^ .ךועה ףוסל בורקב ךומסב ייל תמאבו הינפלש הרושמ אבו

 רב אוהו עיקב תכרבנ יאמ ייגוסה שרופמ ךכ גי! דומע man יכלה mea y'a )7 .דנ יעב הייכו va v33 ומכ לי'צו (*

wmaתיצח ןישועשכ הריצמ ןישועו אהויג תארקנו םידגבה הב תוושל דיסב התוא ןידסו הריפח ןירפוח ןיסבוכהש  
 הכותל ןתוא ןיליטמ הלודגה ןמ םידגבה תא ןיאיצומשכו ct? jv pm] 'ייע הדיצב הנטק הריפח ןישועו ל"צו שבושמו]

 'חסונב ה"כ (* .ונלש תורבק ןיעכ עיקב ייפ oin ^b proa ש"ארהו ,יכו mu רבו ע'קב תארקנו ןסבכלו ןתוקגל ידכ
 אהוג עיפרבו סיש ייכב ןכו יחסונב היכו 35 ו"ו י"כב ה*כ (* .ןאידגמ סיטב ע"פרב לבא ,ר"פרבו 20m ו'ו י"כב ה"כ

 .ב"ה י"כב ןוכנב ייאו המל יתערי אלו ארימג דע רילו ו"ו י"כב טמשנ ('' .ןאידנמ ס"טב ע"פדבו )70 .אהוג רבו
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(e sijnp ינא יתרמא 'פ ר"להק "3 m3» 
 תא ואיצוה  wmmתויעקבב שוריפ ןיריזגב

 י"שרב הארש רפוס הזיא תהגה איהש יל הארנו
 .דועו  .ןיעקפ : ןיריזנ :א"פ "דהנפ  ppיילפויד

  "Ub "mb n3ר'ע ח"כד  ^b,'ב רזנ ע"ייע
  vmmתעקב  ^wקקח :א"י תבשב  3pתעקבב

 ע"ייע 'כו תבשב  3pט"כ םשו ,'א « s'yירכנ
 ,ב"כ 'ציב .ט"ויב הקיפמ לארשי תעקבב בק קקחש

 'פסותו  DUג'פס  psה"כו תעקבה תא ןיבכמ
 דיפ  'ציב "'וריב  pa ay vorול הזתנ :ביל

 יוכמ 'ורי ,תעקב  veוילע תעקבה הזתנ ג"ע אילר
  vemא'"ליטשיא זעול 'ציבל : "bob:א"פ

 ש"לעשא  .]110[20[:00, Span, éclat NYmיא

 םילכט התוש אצמנו דונה עקבי אמש הדומ התא
 בתכנש טגה לכד ג"רב דונה עקבישכל ל"א ערפמל

tea)יילוח  .ו"כ  D» i^יאמר 'תפסות .דייכ יכוס :ו"נ  

 n" (.הימד ap. npa. mp 272537 BINOS זיפ

 דונב ןיי םש ןיאו ןייה ךפשנו דונה עקבישכל
 העש התואב םא רשעמהו המוותה הז רמאיש
 .אל דונה ךופשיש םדוק לבא םילבט ןה התשי
 men תא לאוש 'מגב men תא לאוש 'פב
 וב שדקמ שיאה 'פבו %ט'צ (c ול החלישו
 וז הרמתב יל ישדקתה הל 'מואה 'מגב וחולשבו
 C yp2 ורבחמ םודרק לאושה אנוה ר"א Cr ישוריק)

 מ"למ ה"יחא] * .ואנק אל וב עקב אל ואנק וב
 ט"פ ,ו"מ ו"פ bns" :הליאשהב לקב «nu אוה
 ר"להק ,תדרויו תעקוב הלועו תעקוב האמוט ד"ימ
 'רדמ :םיברהו .הלועו עקוב םדה mm יתיאר my 'פ

^wמזמ ' n'yתועקוב (םיעדרפצה) ויהש  pn 
 ,םהינפל תועקבנ םהו םוקמה יחולש vs םרמאב
 vn םיעדופצה "גה כ'תת זמר onn 'קליבו
 ר"מש םייוניש תצקב יייעו .ןכותל תולועו תועקוב
 pne הנאתה ישרש םש 'קליו םש ט"וש 'דמ ,י"פ
 זמר א"ש 'קליבו .םשו םשו רוצה תא ןיעקונו ןיכר
 /5( המא םישמח ץראב םיעקוב nen ישרש ב'ק
 ,וב ןיעקוב םיברהש רצח :ז"כד א"פ "חספ יורי
 םיבנע ג'ע לפנש ךסנ ןיי הנשמב n'b r'y: :לעיפב
 דומעה ףופ םשו תורוסא תועקָוכמ ויה םא . .
 יטיח ינאש . . אל תועקונמ אלש ps תועקובמ
 sb תבש ,ןיימד תועקובמכ והייריצ בגאו ליאוה
 תעבקמה סווג י"שרו לתוכב םיציב תעקבמה

 ועוקב ma גיונבו sey יעב הייכו ייגה יקיע ה"כ (* .יט דצ טידסב xm ^b אוהש ושוריפ ףשע yy אפשע םיילב +

Cןיקשמ  wm)פיד וילה  Cyדעומב תכרבנ ןישועו  
 נ'א) .עיקב ארקנ בשות אוהש לכ עיקבה הז

 'ג לתוכלו ןצמחמ תפשמ בותכ ונלש 'חסונב -—
nb =יחפט 3 עיקבה תפשמ ןיקיחומש 'מולכ " 
bos 0ןניסרג ךורעה "ג יפל  newיכ ןאידנמ  

 אהוג רב אוה ןאידנמ תפש wm) אוה ןאידנמה =
 רבדה תמא [DT * .(ןאידנמה ןמ לדבומ אוהו =
 ןכו ןימוי יקיתע י"כב לבא 'יסופדב ךורעה 'יג ןכש |
 עיקב תלמש עדו .,יתחכוהכ ונלש 'יגכ אוה ר'פדב =

 םיצכקנ םשש הדשב החורל mne םוקמ אוה ע"לב
meonעיקנ תלמ םעט ןכו םימ תכירב ומכ ושענו  

 "23 ק"מל b' "53 תמאב ^5 ריעהל שיו ע"לב
 םיעקנ ןושלמ אוהו עיקנ :עיקב תחת ap" י"שר
 b" ןכו ^N דצ ק"מ ם"ד יייע 22 ק"מ םימ םיאלמ

 תודש לש תועיקב 'יפ םימ םיעקנ עקנ 'עב וניבר
 םימ תוקמ u^ ע"לב wma 'יפו ,כ"ע men ןיעכ
 אוהש לכ רובידב ק"מ 'וריה ןויכ הזלש ל"נו הכירבו
 דחא םוקמב בשוימו ץבוקמ םימה 'מולכ בשות |

 ע"לב ןיידנ תלמו .םש פ"מ שוריפ y mb" תצקו
Sתוחל אלמ םוקמו הקשמ הלכש ץרא  "y: 

 יכ תויהל ןכתי ח'ר ;exe b" דועו mop דוע =
 ןיווש ש עיקב :ושרפב עיקנ סרג אוה םג

 הרוש ונורתפ עקנ ע"לב יכ 'כו הכותב םירגבה =
 — [םולשב אבי ומוקמ לע לכה m .םימב

xS שמ D 

 ַעּוקיִּב (D'iojspalten, durchbrechen B'55 עָקָּב
der Theil eines Grabscheits, womit Holz 

(Holzstück, Span DYp3 ;gespalten wirdב"יפב  

 ('ופשוע לטינש םודרק 07«. ןיכסהו ףייסה 553
 (* ותרוצ הזו ("ועוקיב תיב ינפמ אמט —

eביה וכ  wa visהזכ הרוצה  : 

 ופשע % | 4

: 
* 1 

 לשו ('עוקיב לש םודרק די 00 יילכב ט'כפבו =
 ןמ םיצעה וב ןיעקבמש םודוק b^ .השש רידע =
 תלכוא 'יפאו .('הלוע יצע עקביו 3x2) יישארב) =

nhypa =טחושה 'פב  "nsתא טחושה .'מגב ףועב  

 muy" לש .m»nn ^b 61'ל "לז תנכוסמה =

 DU 'ילוחל י"כ mei 'יפמ קתעוה ה"יחא]* —

[ 
^mעוקוב  ^wאיכ דצ היטרסל גייהריפב כיג . ?( ר''בו ב"ה י"כב קר ייאו הרוצה הרפח ע"פרב "yםינפב . *) עוקב ג"ונב 

 nnn ג''ע חילד ר"פר יירדנ יוריב ל'צכו עיקב לש םודרוקב ביער א"עד איפ יליגמ יוריב ה'יכו עוקיב םש ג"הר ba" לבא

 א דמ ייפ רוע ?tt םש ג"הריפב ה'יכו (* .עוקיבו חוסיכ רהב ייר ארפיפ an^ ןכו עוקיב לש ייגה תמאב עי'קבו יעקב לש

 .עקיב גונב (5 mp ייפ ;< ע"ל mum ארמ ונקתל ליינו |

2] 



DENTS EN TEN Leseוילה  
, . - \ 

 ^ )5 ou .ב"ל יילוח) iss) 'פב ןילוחב (

 ידכ 'טגבו  רוקיב ידכ ההש DN רמוא ןועמש
 הייחא]* .ןיכ סה תקידב b pon^ חבמ רוקיב
 ייחספ «na .ב"ל "ילוחל v5 ה"מגר 'יפמ קתעוה

xרוקיבב .א"י תותירכ ,רוקיב ןועט  y^y mnn 
 'בותכ wem שרד ונינע מ"לב ומכ לעפהו .'ד רקב
 ב"פ 'ציב 'ורי .םילשוריבש ןימומ ירקבמ .ו'ק
 םירמוא PA s nm quaes ןרקיב xy א'סד
 m הז יאו הלט ורקב אלא ריזח ורקב למג ורקב

nnשריפש  amm) jbר"להק  'bןיא תועמ  
 ,ןירימתה תא ןירקבמ ימ תאו boi ורקב םירמוא
 'פ ר'תסא ,םירקובמ םיילט :ז"ד ד"פ 'וכרב יורי
 D'& ם'ר ר"ב ,'כו ןהיתוסקנפ רקבאשכל ימיב יהיו
 חלשיו פ'פ 'מוחנת .'ג.רחא ע"ייע וסקנפ הרקבתנ
 : הלוח רקבמ ןינעבו .(םימעפ m תרקבתמ וסקנפ
 4533 p"' ם"שב םימעפ הברה הלוח רוקיב םשהו

aes ,"חיל "ירדנ .ז"כק :םשו .2^ תבש : : 
 p'3 7^ mb ,א'ס 'יטינ ,א"מ .'מ :םשו .ט'ל
 b'p נ'רדבא ^n. ז"ע YD 'דהנס :'ל מ"ב .'ק
 'כ ,ח"י ומשל w "v' 'גרתו ט"מפ ר"ב ,א"מפו

pmםש אתליכמב ה"כו םילוח רוקיב הז ] —' 

freigeben, sich eines Eigenthums- רקפ =) רקְּב 

Freigebung, רקָפָה = רקבָה ;rechts begeben 

Freiheit, Ausgelassen- אָתּונְרְקַּב ; herrenloses Gut 

  (Freie, Zügellose j"?p3 ;heit(גימ  האיפד ק"פב

 םושמ ןתונ  painבותכ ונלש תואחסונב ב'א)
^35 ^W "vm מ "353 לבא  ה"יחא] * .(רקפה' 

 הברהו וניבר  "usז"יד ג'פ 'איפ 'ורי מ"ד 'וריב
 ה"פ םשו האיפב בייח רקבהו ג"ע "^ nרקבה ד"ע

— ,Yb* א"פ ^bpo "v3 ה'כו רקבה ןיד תיב 
Yr ח'ל ד"פ cy cmn מ'יד ו'פ 'איפ יורי: 

 ,רקבה וריקבה ןיא . . רקבה וריקבה (םימעפ הברה)
 'ורשעמ 'ורי .'כו המהבל רקבה םש 'איפ "וריו

 'וריו ג"ע ח"מד א"פר  nónאיה . . ג"עס ז"נד א"פ
 'וריו 'מ *'3 ^35 א"מ ו"פ האיפ ,רקבה איה האיפ

yo Tb וידעב ה"כו רקבה םיינעל רקבה' ov 
 'בותכ 'וריו  mes:'ל מ"ב ילבבבו) .ב"לד 37^

 "יטינ יורי ,(רקפה  re.ןכ רקבהב ףא ר"ע ח"מד
 תרקבומ ירש : ט'יד ו"פ 'איפ 'וריו םש לעפה ןכו

 . 'ודיו  wbלכא הבורמ ןמזל הריקבהשב םש
 'ורי ,'כו םתס :ריקבהשב . . טעומ ןמזל הריקבה

 :ג"כד ג'פ יאמר  punהסגב ריקבמ ריקבמה . .
 רבדב ויקנמ םדאש ןויכ " Wiוריקבה ותושרמ

 'ירדנ 'ורי "יעו רקבה  vb"ילקש 'ורי  .ד"ע ח"לד
Amen לכ תא ןיויקבמ והיש וניקתה ves wb 

 ,ר"פדב

 רה בסק
 עבק ע"ייע תעבקמה כ'ג סרג אוהש וניברכ ושריפו

/'Nס"ד א'פ 'ציב יורי . "vב"פ ז"ע  Yy ND" 
 ועקיבש ייעומש ; הדוהי לש וינבב השעמ
 ,'כו ןאצ תואמ שלשמ רתוי םיבאז םהל (ועקבש)
 :ליעפה ,םודרוקב ןיעקבמ ב"ע ב"פד ד"פ 'ציב 'ורי
 ib 'יאלכ 7v ,תיזב עיקבמה ה"מ ד"פ .ייעיבש
 ny'pa םשהו .העקבב תורוש ^ עיקבהל vy ח"כד
 וימי לכ יכ 'פ  ר"להק ,םיגד תעיקב .א'ק תבש
 ר"להקו תויעקב an^ ז"כפ ר"בבו תועיקב 'ב יל עקב

'bט"יפ ר'קיו ,םהרבא עקבש תועיקב יתש עיסמ  
 ^3 בוט רתויו העיקב pus םיתלצעב 'פ ר"להקו
 — [דרנ יפ ה"'שהשב ה"כו ש"ייע 'ה זב 'עב וניבר

 ימו :ד"סק ב'ב erfahren) 45% ע"לב) עקב *

 ע"ייע .עיקפ 'עה x^ ,'כו רשוקמב בר עיקב
 ,ימומב עיקב m: 'הנס spa ומכ "פו 'ז עקפ
 ע"לב 'יפ D" יעיקב ישיפנד המכד ,ב"'מ 'ועונש

 epa לגרומ

E. N. einer Stadt zwischen ןיעיקפ =) ןיִעיקְּב * 

  (Jabne und Lyddaונשומ םוקמ רקיע

 'וריו .'ג 'גיגח :ב'ל 'דהנס ey עשוהי 'ר לש
 ז"טפ אב 'תליכמ yn" .ד"ע ה"עד א'פר 'גיגח
 ,העדונ אל תעכו דולל «m ןיב התיה התנוכתו

NDYp23 *העקב מ"למ)  (Thal, Ebeneר"ב  "D 
 ג"פ "יעיבש 'ורי ,אתעקב ארהב דצחימל =

 תבכרהבו 'א עקפ ע"ייע .אתעקבד אעוקפ i'p ד"לד
 אפרמ יב תעקב מ"ד םימעפ הברה תומוקמ תומש
 פ"ר 'מוחנת אבזוכ תיב תעקב ,אפרמ יב ע"ייע

npnתעקב  maתעקב ,הפוטנ תיב ע"ייע הפוטנ  
 ד"ספ ר'ב .א"י ,'א .ר"כיא 'דמ ןומר תיב (אתעקב)
 איה יכ תוחיכומ םידיו ד"ע ח"סד 'i 'גינח יורי
 'דוהיה mp ץטערג "ייע (^a "יטיג םידי תעקב
 איירופש תיב תעקב .ךליאו ס"ת דצ יב ,ד"ח

"p iub venתיב תעקב .א"פ דצ רעיוביינ  
 ג"פ m אתפסות תבטי תעקב m"b ר"מב תפות
 !by :ד'ס 'וחנמ רכוס ןיע תעקב .תפדי ע"ייע
 b" תעקב :'צ x" א'ת ש"יוהמ y" התנוכת
 .תועקּב יתש ח'צ v3 ץוכקהו .ב"נפ ר'מש ןונמ

p'pa *אקיקב ס"לב)  (morseh, faulיהלא 553  
 ר"ית (G^ ii^ mot ייטפש השעא םירצמ

 ,ג"ל 535 3n" ןיקיקב ןידבעתמ ארחפ תוועט 'א
 ,בּוקר ס"לב 'יפ .'ד

spalten, pflügen) "P3רקחו שרד הליאשהבו  

 ע"לבו ס"לב ןכו רבדל רבד ןיב לידבהל

 ה"כ ('
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 ^ אָתְקִב - קב |
 ו

 אתורקבב דח אנעב דח התאמוט 'פ ר'כיא ,(ש"ייע
"bע"לב ה'כו רקב לש תפר ] — 

npa - "paןמ וא 'ג רקב םשהמ וניבר תעדל)  
aepד'עפל לבא  queושוריפו 'א רקב  

(Girafgerichtl. Untersuchungפד ג"סב תותירכב ' 

 E^ p) man תרקב ר"ת «C8 הרפכ ירסוחמ 'ד
0e»דמלמ  semeהקול  bi»ל"ת ןיקול ןהינש  

 עמשמ יאמ '(  הקול וניא אוהו הקול איה היהת
 ןנתדכ) יארקב אהת תוקלמד אנשיל תרוקב יאהד
 ןיניידבש לודנ x5) יוכמ :ביל קיב) [אינתדכ ל"צ]

 ^ .ע"באר ג"פר םישרפמה ה"יחא] * «S ארקמ
 ןינעב תרקב םירתופ אראל יד ד"רו ק'דרו הנוי
 ירצונה םכחה ושריפ ןכו רקב לש העוצרב תוקלמ
 p^ דועו ז"ערד א'ח 'קיאזארעיה ורפסב טראכוב
 ת"יבה היהי וא רקב 'ע םישרשה רפסב ק"דרה
 איה רקפהל man תרוקב !(b^ . . א"פ םוקמב
 שי תוקלמ לבא ותמוי אל כ'ע השפוח אלש יפל

wyא רקב 'עמ רוקיב ןושלמ הלמהש נ"לו ' 
 רוקיבב רמא ישא 'ו "פב םש תותירכב ה"כו

munןישפחמו ןירקבמו התוא ןידמוא "יפ  nn 
 ירבעב pe" תלמ ןכו םיעבוא לבקל הלוכי םא
 'ע וקיתעה ןכו שנועו הרימש יפא 'בל עמתשיא
 ,שנועו הדיקפ הנוותפו imwxowü תרקב םינקז
 א"יפ 'בותכ תרוקיב תרגיא כ"ג nsn הרזגהמו
 .ד"פ יליגמ 'ורי T ד"פ 'ליגמ spy :ט'צ ףד ה"מ
 : ט"יר א"פ 'דהנס "m ב"מ א"פ 'רהנפ :ה"עד

nos ynהדי לעש הזרכה 'יפ  panםדא ינב ]-- 

 Haus, Familie ,Clan = vig 'ירטקב 'שלמ) אָתְקְב

 ייעצמא י"לב vicus ר"לו 0% י"לב ונממו
Tochter eines. Clans, von אתקיב תב ;% 

Kinder einer NDp'2 אָדֶח ^23 ;gleichem Fall 

  (Familie, gehóren zu einer Gattungתומביב

 תורתומ שי 'פד ג"רב  Cbאתקיב תב םושמ אלא
 אשנש ללח אוהו הנשמב הל הכומסה וז םושמ 'יפ
 אפיס אנת אשנ אתקיב תבב אנתד ידייאו הרשכ
 (.דיג התתפתנש הרענ פ"סב 'בותכבו .אשנ ימנ

 בר ינת  sev.יתקיבב אלו יתיבב  ^pחיורהב
 ימגב אשונה 'פבו ,יקחודב יתקעב אלו יתיבב

 ישפא יא הרמאש הנמלא « umץמוקה 'פבו (ג'ק
 רמא ייבא .(ה'כ יוחנמ) תוחנמ יתש הכלה ףוסב 'בר

  "DNוהלוכ ט"מ ןיפרטצמ ןהינש ימנ רחא אמטמ
 ישדקד ג"סב 'ליעמבו ,והנינ ירדהד אתקיב ינב ימנ

 יבר תור .ןוהימוק הרקבאו .ט"לד wp "יעיבש
 — [ןישירג [ריקבמ ל"צ] (רקבמ) היה םקתו

Rinder- (ארקב פ"לכ ND*p3 .N*pa- רקָּב 
Rinderei, לל ע"לב אָתּורְקְּב ,nmp2 ;heerde - 
(Rinderhirt W3p2 D'53 רק ;Rinderstallung 

  i3ק"מ ךפהש ימד ^ Coתומהבה 55 ראשו
 ןיסינכמ . qmsא"כפ ר"בבו יתורקבל ( C G'5הברה

 :ךנווהו ךנובצע הבוא  (nmps smלש
 לש תורקב הנממ ועיברהו תעבור התיה סונינוטנא

 ^ mmיז יעש) רוש חלשמל « Can Gvיהיו
 ןרקב עברא תיבל  qatרקבה לאו " pםהרבא

 יישארב)  Coneרגש ,םהרבא טהר אתורקבלו 'גרת
 ךיפלא  vy^n €» m» ii^ 55 "39תרקב ['א]

 .םוקמ b mn^ ירקב Cube 'נרתו .ןוכירות
 ןילעופה תא רכושהד ג"רב ,ןירושה ןידמוע םשש
 (* דחל דח p3 ירותד ארקב אלייע הוה cre מ"ב)
 ארקב 6בימ םש ריקפמהד (l2 ,רקב דמצ "פ
 ותשאל בתוכה 'פכו .אוה ימתיד vov רמוש
 ארקב אוהה «C5 mn ןישולת תוריפ חינה 'מגב
 דע [ךומסב] 'מטג ב 'טוסד ןורחא 'פבו .ימתיד

 ר"א CR רמז עיייעו .חימ 900( שיטפ ( הי ה וי מי

 ,ריסא (* יאדלגדו ירש ידגנדו יִרקְּבד ארמז .אנוה
^bתואושמה יכשומ ירקב ,תוניפסה יכשומ ידגנ  
Dyרקבה  quss nmרזע אהתש לינשב  

 ןהב היה אלו אנוה בר ןוהב ןייעו םיכשומל

 ים

 ןוטמשת [יא] י"רת m) 25 תומש) תשטנו הנטמשת
nmאיש) ךנודז תא יתעדי ינא (' התי ןורקבתו  

(v3 a^גרת ' mךלמיבא םהב רכשיו .ךתונרקב  
 ןהב רגאו 'גרת )7 .'ט ייטפש) םיזחופו םיקר ישנא

 .ןירקבו C ןיקירס ןירבג ךלמיבא |

cןינדבע ןהש יאדלגד .ריתהו ןיפודנ  mmןהב  
n' ציב יורי' mo» [ה""'חא * Ds) perm 

 אנא :ב"מ מ"ב ,רקבל ותמהב רוסומה : ג'ד
 היתרסמ ארקבל  ^bמ"לבו רקב העור  «pisפומע

  — O^ tע"פד 'יגכו  ^W'יחספ 'ורי תרוקב כ"ג

 תומכי 'ורי .תרוקבל התוא ןיכילומ ב"ער א"לד ד"פ
mom הרביע תוכלמ לשמ תרוקב, a) ד"פ 

 'תפסותבו .'כו סונינטנא לש תרוקב : ט"מד א"פ |
 mpi ban תורוקב "גה p'n ה"ד .א"כ 'ורוכב
 jp לגע היל בגג ר"ע ה"כד ז"פס 'דהנס 'וריבו
 כ"ג םש קר 'טיז 'דב m» mb יתייאו אתורקב
 רתוי שבתשנ 'ישטארק 'פדבו אתרוקב ס'טב

 'עב ןמגרותמה ייג לבא ןיריסב ג'ונב )* cy :ט"יד ו"פ האיפ 'וריב יתאצמ וניבר ייגל היאר לבא םייונישב יגרתב ('
 ותנוכ (5 .תרוקב b'b3 ע'יפדב )* .ח"כ סיטב ע'פדב לבא א"כ ישרפ ןוכגל w^ י"כ 553 )5  .וניבר 032 אוה יא קרס

 .יאררגד 3730 י'א רמז sy3 וגיבר סרג ןכו (5 an v33 ןוכנל mua (? | .והייניב  ג'יונב (*  .ץעב עייייעו ילקנוא 'גרתל
 ב5
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 ^ רבדה ךל רורב םא )7 6 ילשמ) תא יתוחא המכחל

 mp" הרפכל ואל תואנק תחנמ :יולת םשא איבמה

 D^ ובש רורבב םוכרכ ןרקכו «C65 הדנב ב"פב דיה

 החל ,םקקב Oen דסק

 .חינמו ררוב .לכואו ררוב םילכוא Corb וינפל | ישילש יבגל ינשו ןושאר רמא ישא 'ר 6" חבזמ
 ש"יב ט'ויב תינטק ררובה ?CY הציבד p'b 'נשמבו | תבש) ןיי אוצומהד ג'רב  ,ןוניא אתקיב אדח ינב

cryק מ 'מולכ (' אתקע יב אתקיב  prרצ  enימוא לאילמנ ןבר 0 אינת 'כו לכואו ררוב 'מוא |  
uemאתקיבל םינינע  voתקולחמ | תוניכ ש ןוש ל  Cלכואה לע הבורמ תלוספהשכ  "p /5y 

 - לטונוא הכילשמו לכואה ןמ תלוספ ל טו ג ררוב | רבדה poi תמאו ה'יחא] * .תי ב ןוש ל שי ו
 ירמש )0 מ"בד ק"פבו ,תלוספה mom לכואה | י"ל 'זגנ ונממו החפשמו ma פ"לב הלמה םעטש
 j WD 'מג ריזחי הז ירה ד"יב השעמ לכו pui | הלמ ןמו המושרה 'יעצמא י'לו ר"ל ןכו 'מושרה

vieus mמור הלמ הלצאנ " vieinusירטש : ןירוריב ירטש 'גרת 'כה ןירוריב ירטש | "ייע ןכש  
 ררוב הז 'מוא הימרי 'ר ד"יב שו מי ש אתנעט | הליעמל י"שריפ ןכו ב"פ דצ ש"טע ורפסב סעלרעפ

Cb mimmיפ טושפ טג 'פבו .דחא ול ררוב הזו דחא ול | ימג לש ושוריפו הדצ ב  
 השעמ לכו ןירוריב ירטש 6ת'פק) i'33 ארתב | לכ ןכו אוה הדגא ךרדב אתקע יב אתקיב תבשב
 רכש pino ןהינשו ןהינש תעדמ אלא wes 752 | י"פעו ,אתיסאו אנכוב אתיסא מ"ד םש"  תואמגודה
 ןיניד ילעב תונעט ולביקש ד"יב אתנעמ ירטש b̂ | ירבד ףופמ לבא 'בותכב י"שרו וניבר 'יפ וז הדגא

 Cr2 ןורחא 'פד ג"ר  תותירכבו ("רטשב םובתכו | = — — nes] וניא ורבד שארש רכינ וניבר

 הברעו בלול .'פד .'גב ( וואו 29 ף"לב) *3
 אה 6 ז"צ m5" חישמ ןינעב קלחבו "Cn יכוס)

 ונעמשש b^ 333 ילייע אלד אה רבב ילייעד
 ןידמועה םיכאלמה תו ש ר אלב ןיסנכנה ןיבושחה
 דע ןיסנכנ ןיאש ןתוא לבא ןיטעומ הניכשה ינפל
 םיקידצה א"יו הברה םיכאלמה הניכשה םע וכלמיש
 ונבו קידצ אהיש 'מולכ ןהינבב ןדע pa ןילועה
 mm רודב ןיטעומ ונבו ןועמש 'ר- ומכ ותומכ
 י"שריפ ןכו רקיעה אוה ןושאו "פו ה"יחא] *
 אוה רב תלמש ל"נ דועו תושר פ"לב הלמה םעטו
 ינוציחה mem ma ורועישו 'ד 33 ע"ייע ןוציח

p3אה א"ער ג"יו :'ה 'גיגחב רמאנ ןכו ןדע  
 — [יארב יתבב אה יאוג יתבב

sensג"רבו .ררגל [א"ס ל"צ] אפ ,ןוע ררבל אלא  
 ם"קתת זמר ילשמ 25 :הימק תבש היכו :י) ידהנסד

"me "yaוהרמא רקובכ רבדה ךל רורב םא (ב'ע  
 רקובה ךל רורבש ומכ pun qo רורב םא "פי
 רמא .קפס אלב «n לש Cons העש איהש

 ךתוחאכ b^ הרותה ןמ ךל הרופא איהש .ךתוחאכ
 םאו והרמא ךל הרוסא איהש ךמא יעממ תאציש
 6 טינק 2( תמש ימ 'פד ג'סבו ."והרמאת לא ואל
 p^ ךתליכא רורב ליז ל"א 1 הימקל אתא
 תמש ימ 'פכו .הקזח ינש התלכא יכ ךירבד רורב
 (.זימק (n ןיסכנ לכ בתכש (*ערמ mov 'מגב
 אבא אינת ,'כו וינבל לפתיחא mx םירבד 'ג ר"ת
 לכל הפי ןמיס רורב תרצע לש ט"וי 'מוא לואש
 תליחת [אתפסותב] שרופמ רבדה pun" הנשה
 mmm תניתנ bv היה ךכ יכ (א'פס) ןיכרע תכסמ

nx[שייייע םייויש המכב םש 'תפסותב] 3133( , bog 

aus- absondern, wühlen, klar dar-) ^23 = רב 

klar gemacht, rein, ein- 73 ;thun 

;leuchtendןיִרּוריִּב רטש  CWahldocumentםיאלכב  
 ירה 'מגב ורבחל תוריפ רכומה 'פ ב'בו (א"מ) ב"פ
 לכו (ריצ 23( האפל תפוניט עבור וילע לבקמ הז
 יסוי 'ר טעמי רחא ןיממ yw עבור וב שיש האס
 (התימ םוי ךל) רורכ .רורבהו רחבומה אוה יעצמאה | ומעמ ונייה (ךליאו .יו קימבו (cf שרופמו רובי 'מוא
 :'ח יטוס :זיל 'בותכ .היע nbD^ הפי nme] ול ל'צו] | ב"פבו .םיאלכ םייקמכ יזחימד םושמ cov 'רד
 am) 'עב ונשריפ רבכ 62 .הימ cu 4e» p | (*'כב הז רסיא ךליה וריבחל רמואה 00 'ורשעמב
 תהימת הקלתסנ mo הייחא]* .['ב] ]3 ל'צ] | ללכ 'פבו 'כו לכואו ררוב C45 רובאש םינאת
 הלמה רדסל בוט רתויש עדו -- ב'שפהב ב"ירגה | ויה ר"ת «Cv תבש תוכאלמ תובא' 'טגב לודג

 רעשהו הרוש לכב תורעש 'ג חומצל וכרד םוכרכ

— — M — —Á— ———— ———— 

 «m םירשעב לי'צו רשעב גיונבו יבב ס"טב ע"פרב לבא ימ vi33 היכו ריפדו י"כב ה"כ (* .אתעקיב ס"טב ויו י"כב (
 םש םג ימ ייכב לבא ךומסב םש תבשב היכו ינימ ינש ע"פרשב לבא ר"פרב היכו תואחסונב m (* .יל גיונב )3 .יוריב

 יאידב לאילמג רייא ג'יונבו ו"ט ילה ט"וי ילהמ rb מימב ה"כו o "כב םג mo )* cvy רצ םש סייד יייע ינש ייל
  nnamרואיב תבחרהב שרופמו תימרי יר תעדל ןורתי שיו םש ב"בל םייבשר יייעו (* .אוה ןוכנ יתלב גיבשר ב"ירגה 3*4 .

 [עימב עיייע [compromissum ןיסימורפמוק [ילבב לש הימרי יר קפס ילב אוהו] רמוא י'ר ןירוריב ירטשו .ביפד vb ק"מ
 *)m^ "b3 .םויק ול ןישוע דייב ןירוריב ירטשב DK" ג'ע זייד י"פס i3 יוריבו .דחא ול ררוב הזו דחא ול ררוב הז
 לבא ו'ו יזכב ה'כ (* .םשמ קתעוה "פה לכו .הגושאר הנוגה רתוי ייגה (ג'ע ףד יקילייגנא י'כ ץבוקב) ami ייכ

 .אוה סיטו ןב ריל י"כב(* .רוציקב םייש ע"פרב



 own ה"ד ^an 'טוס 'פסותו רורביל היד :ו'נ | : לקב דוע ה'נכו .חצו qm 0 שירפה מ'לב |
 ןיא וא הרירב שי ןנירמא DN איה אתבר אתגולפו | ול ררוב הז א"מ ג"פ 'דהנס ,רובי א"מ ב'פ האיפ ——

 ךליאו : ו"ל ייבוריע ךליאו : ה"כ "טיג 'ייע mesi | דוע ןהל ןיררוב םהינשו דחא ול ררוב הזו דחא =
nsךליאו :ז"ל יציב .ןמסנ ףשו | לש ושוריפ הימרי 'ר ול הנוב הזה דוסיה לעו , pomק"ב :ה"לק  

 < ןיב תועד יקולח ןינעבו :ז'כ ב'ב ךליאו eps | spe תבש "וריבו .ליעל y ןירוריב רמש =
 E uis 'ע קחצי דחפ 'ע ונינינעב םישרפמה ושרפו שרד .ו"מ 'בותכבו .ררוב םושמ םימעפ המכ —

 ליעפהב leer, unbebaut sein; רב ס"לב) רוב = רָּב | הלמשכ רבדה תא ןיררובו 02 ביכ "רב) הלמשה =
 brach, unbebaut liegen lassen) ריִבִה= רי בוא 4533 v^ :לעיפבו .ושרפו ומכ שרדש ל"נו השדח

 הב הכזשמו (Crp גימ was ט"פ לבקמהב | .ח'כד י"פ 'דהנס 'ורי ,רריב my שד ג"ע ג"יד ט"פ
nvaםא ('הָריִבָה | תונושל .א'נד א"פר "רדנ 'ורי = ,לזרבה  vmדיבעא אלו  ^pאלש הרש  

 אל b^ mb) יישארב ילקנוא) םשת אל 'גרת הערְזנ | ודבש "גה s יירדנ ילבבב) םינושאר ןהל ורריבש

 תישלו רימשל יםיצוק הב ולעי אל 'מולכ wan | ךירצ .ג'כ unio ,(חלשיו יפ ר'תסא oi pen a עיייע
 .אהי רובו C wmmb an G^ 025 oven mm | הליכאלד הררבוה הטחשנ 25 bn" :לעפהב ;ררבל
 PU תא VU ףטש 'מגב הרפ לאושה 'פבו | :ראות .תדמוע לדגלד הררבוה הטחשנ אל תדמוע
 b" ודיב ארב אהתש ידכ ןנחוי ר"א (.א'ק (mu | רבד b" "טיג .תיאר רורב םלוע .'נ npe" רּוְּב
 דימ עיקפהל י"אב יוגל ןינק שי םלועל ןניקרפו | תבש 'ורי ,רורבה םוקמ .ה"ד ב"פ 'וכרב 7« ,רורבה
 ערופש בייח רכוח אוה רכוחכ ואל לבקמו רשעמ | א'פ 'ורשעמ 'וריו .ח"נד א'פ הלח 'ורי :ו"ד ג"פ
 לטונ ולש לבקמ לבא וללה תוריפה ןמ וילעש בוח | ,רורב לישבת והזיא . . רורב טולח והזיא : מ"מד
 אוה אסינקו הדוהי 'ר רמאק שממ ויתובא הדשבו | ט'פ 'יטיג 'ורי .רורב 35D ג'ע m/s ד"פ 'ומבי 'ורי
 הביבחד ידייא הלע יפטילו ליזיל אלד היל םינקד | רורבה ג"כפר v omm רירש םייק yp נ'ד
 לארשיד אתערא ולזגלד םיוגל םירג חכתשמד היל | :ץובקהו yy דור מה 0125 'יגו ךמל היה ןהבש

Cvטג 'פבו .ולצא הרוב יוהתד קבשיל אלא ינירחא | ןירורבה ט"פ ר"מבו :ו'פד ד'פ ."שודיק  
 תוסירא יוטש ןיבתוכ ןיא +היסק ביב) טושפ | 7" יטימ "שארב) Dj שרד ח'צפ ר'בבו ,ךיחאבש

 התיהש הדשב הכירצ אל אטישפ ]523[ תונלבקו 50220552 יתציב ,יכו ןירורב vou הז רומח המ =

 אוה ןתונהד חויר אמיתד והמ לודג ןמזמ הרוב | .ש"מו ץרב ע"ייע יצורב הנוכנ רתויה im^ תודמה
 C אלד ל"מק ןתי אוהו הבירח והדש ןקתמש | T ס'ד א'פ 'ציב 'וריו :י"ד ז"פ תבש 'ורי :םשהו

0mmללכמ  ^e Bv meusהדומו (*אייח ר"א (.ט'כ ב'ב) םיתבה תקזחד ג'רבו | ןינכמו .השרפה  
byeםוקמב ^£« יגאב ירבומד ארתאב אנוה בו הליחתמ ררבוהש המ 'ולכ הֶריִרָּב םשה רזגנ  

 ,("תרחא הנש הריבוהלו הנש הערזל םגהנמש | הרירב שי תרמא יא .ז'נ 'ורוכב מ'ד ףופב וא
 (ov רשע וילע לבקמ 'טגב תוריפ רכומה יפבו | qm לוקשלו אבלכ ידהבל והיינימ דח רורביל =

 ירה רכשב עטיל ורבחמ הדש לבקמה ש"ת (.ה'צ | הרירב ןנירמא יא :נ"ד ו"פ יילקש 'ור* ,ירתשנ

 ןכ לע רתוי האמל תוארוב ^ וילע לבקמ הז | תופסותו ,ירתשל ךדיאו ארהנב ידשנו יזוז 'ד רורבנ
 ורבחמ הרש לבקמה 'b^ .לכה תא וילע ןילגלגמ | ל"זו םדיב לודג ללכ וטקנ ךדיאו ה"ד .'ל 'רומת
 רשע הדשה לעב וילע לבקמ הז ירה es עטיל | כ'חאו הליחתמ sw ררבוהש רבד לכ יאדוד
 תונליא עטונה רכמ יאד תונליא האמל תוארוב | ותבורעתש ןויכ הרירבא ןניכמס אל רתיהב ברעתנ
 וימדמ ול תיחפמ js כ'פעא האמ pi | רסיאה יכ Rem ותבורעת ינה לבא רוסיאב התיה

 'ורוכב 'פסות TD "יעו כ"ע .הרירבא ןניכמס זא | ומכ הנינע תומוקמה לכבו הרקיע הז יכ ררב עב

 ('[ריבמ] פ א לבא הדשה לעב וי לע לבקמו | רוסיאה דלונ תבורעתה רחאלו , . רוובמ היה אל

 תנשמש 0 רתצפתצקה ברה בלה תופעל תיקו (0/ירעא קמ ואצסחב .ה"יקסו ES השן | םכחה ברה תחנהל היאו הזו ךיפ 'ובותכ אתפסותב הרוקמו ג"מ טיפ מ"ב יורי לש ינשמב הי )!

 .םש יוריב פ"מ y" םיבמרה קיתעה ןכו ףיירה חסונ כ'ג וז 'שוריה ייגכו אתפסותה לש דוסי לע הידומע התנב ימלשוריה 0

v33 ma(* =גרתב היכו ויו ' mu»5 .יאבוח סיטב עיפדב ןאכ לבא יאבוה 'עב ) irasהרובב אכירצ אל :קר  "bo! 

 יופסותה תודע יפל לבא הרב אהתש ירכ חסונה ונינפל מייבבו ויבר 73 273 וינפל יחנומש תצק הארנ שייייע םייבשרה

obיג ידכ 6" " m'yםיכסמ ושוריפו הרוב  Cb nyיתש םייקל שי הלמה תביתכ ןינעבו יבטיה שיייע ןאכד וניבר  

 .אמח ^"? ג"ונב (+ mimm הערזנ הניאש mue 'מולכ ארב ס"ל אוהש הרבו ל J9, ע"ל .אוהש הרוב ליר תואחסונה

Ce oq» )הימגר  v3ךורעב אצמנה ייפהכ .ה'צ ףדב אצמנ ןכ ומכו .טיכ ב'בל  TDי"פע :יתומלשה )5 .ךומסב  

 .היימגר י"ב
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 qTwaw ^ "9 ow OU ו צל ול )* NaAa'LIS -> $46 9^ "274" יה
NUT . p NC ;וי תי תיכו  

MA ,2 ה ל  

 השיב י וסק

 אתווב ישא 337 אהו «Gr 2539( ורמ א | "פא לכה תא וילע ןילגלגמ (ןאכמ ותוי

 םוקמ b^ (*רמתשמ תהימ ww םתה איה | תונליא 'יפ תוירוב ג"ונב ה'יחא] * ."תוארוב רשע

 םתונגל וצר אל הכלהב ורביד אלו םימכח ועטש |. אירוב ,אריוב . ,ארוב אוה ס"לו ירפ ןישוע ןניאש
 תעד 'טולכ התווב ve אלא we m | םימעפ הזיא «mt ירפ השוע ןיאו רקע 'מולכ
 'ג 'מגב םיתבה תקזח 'פבו .איה תינוציח | תקתעה אוהו אוה ץוק ןינע b^ רובו יאבוה 'גרתב
 אתריממ אתנתמ ימד אכיה 60 270 הקזחל תוצרא | 0'פ דצ po" 'חהל ר"תמע (y" רימשו תיש לש

pupר'א | ןילימ לכא ןיד :המכח ברב יכ 'פ ר"להקב  novובותכו ורומטיא וליז ידהסל והל רמאד  
 אתירבב mn bs אלד ףסוי YS ד"או היל ךתישא שרד ב'לפר רימשבו .קיזנתא אלו ןירוב

^y)ג ', ^( םכמצע םתרייב wu mאקושבו | תיש ושלמ ') והייניב 'כיא והייניב יאמ היל ובתכתו 
ye»אל :'ו ינעת הז ןינעכו 0" יי: יה  C772אקושב ובתית אלו ורמטיא אל שירפ אלד אמתס |  

 אבוט אנשיל אה השק הוהד mos) vnm | ע"יע  תוריצחה הממש ןיחינמ ps 'מולכ יציברת
junאמתס וזחימ ףסוי ברד ינשיל ירת אהד | ויה ןומיס 'ר :מ"ד א"פס ז"ע 'ורי :לקבו  me» 

 יכה ("ל'ז ל אי שו ח ויבא הל שירפד רמאו איה | ל"א ןנחוי 'רל לאש ךלמה רהב םימרכ יעטונ ול
0mmיאהבד יזחתימ ורמטיא וליז 'מאד אנשיל יאהל | .אלש לכקמב ונקית :ה"כד ו'פ יאמד 'ורי  

UN wnליעפהבו : vàשירפ אל יאו אלספימ יכה שיופ יא אנשיל | וכוח אוהש ימ . , ב'פפ  . 

mueהברה  qvisאנשיל יאהלו הרשכ אמתס הל ינקא אלא | וכותל םנכנשמ ז"כפ ר"משו  
 היל ובתכתו אתירבבו אקושב ובתית אל שירפד | 'פדבו הריבהו הב סנכנ voy הלבקשמו . . הריבה
 אתירבכו אקושב בתימל ךירצ אתנתמ לכד ללכמ | בוט 'פ ר"להק ,הריבוה [i^ ר"שבו ר"בב םישדח
 ,הלוספ יכה הב ביתכ אל יאו היל בתכימל | UB ןרייבמ אוהו הברה תונג רכוש אוהש ימ אלמ

 הושכ אמתס ףסוי ברד אמק אנשילל חכתשיא | והזיא Amm 'כו 'יפה הז ס"בו ,'כו ןדבאמו ןלטבמ

 ' ידהנסב -- .הלוספ אמתס ףסוי ברד ארתב אנשיללו | PT2B אוהו סורגל בוט רתויו ןוילגמ אבו אוה רפוס

 ול ררוב הז ['גב ל"צ] ('מגב) תונוממ יניד 'פב | ריבוא :ד"ק מ"ב : לעפאבו ,ג'פר ר"'קיוב םייונשבו
 n3 המהב 6ה'כ me" תיעיבש ירחוס 'מגב דחא | רבומד אכיא .ט"כ ב"ב ,אנרבומ םא םשו ,אתלית

 (v5 ח"פ םיאלכב ןנתד רבה רושב ןיא איה יכה : לעפתאב .הרבומ ארבג יאהו רבומ אלד אכיאו

 ןימ רמוא ?CD 'ר המהב pe רבה רוש C5 "m — [היערא רּובְּתתַד p" מ"ב
 "5 אל םש nn 'ז רש ע"ייעו ה"יחא] * svn | das Aeussere, was draussen אָיְרַּב ,אְָרַּב ס"לב) רַּב

istאָתּורְּב  das draussen Befindliche, Ver-אוה רכה רוש יכ יתשרפ רחא םוקמבו וניבו  

;worfene, nicht Angenommeneתיסרפ הלמ תקתעה ,זיסומ רוהט 'יפ *3  ^b Carcükרוש  "Dרבו  

 now אוב לוננות ןכו v3) ,373 ביש) רפ מ"למ | םינש ויה 'מגב מ"בד ק"פב durchstechen) אָרְּב

 Cinamru "םרפ הלמ תקתעה איה :ח'ס pu" .ח"ע | 'פכו ,אוה אתורב והבא 'רד אה אלא (C ןיבכור

 ןינעה לכ לע דומעל הצורש ימו רב לש my 'יפ | אלא (CRY m0 לארשי mob 'מגב qui והזיא
 «D ג'פ דצ םידשו םיכאלמה לע ירמאמב ןייעי | ול אב 'מגב י'ר 7b 'וחנמבו em אתורב ישא ברד
 דוע "ייעו ךליאו ח"פקת דצ א"כ ךרכ ג'מד ע'מב | den אתורב ישא ברד אלא (Cmo amo ןורשעל
 לש ריזחו .'פ 'ילוח רכה ליא 53 o» 3 p | ושעש ןיחאה 'םגב תמש ימ 523
 D'53 ה"כו רעי b^ :ד"יד ד"יפ תכש v^ רב | הטיג 'מא ישא בו (המק D£ ןתצקמ
 וניבר "יגל .ד"ע "חספב רב ךות ןינעבו — אָּרָּב | אתורב ישא ברד אהו הילע חיכומ
 ו מנכ (pana — [יב ךת ע"ייע w B» | Cp^ ביב) ורבחל nme רכומה 'פד von ('אי ה
 היתוישרפ ףילחה (ריל amo ןיליפתבש תוישרפ | .איה אתורב ('עשוהי יברב אנוה ברד אהו
 אתיירבל אתייוונ אלא ןירמא אל ייבא 'מא הלוספ | ללכ 'מגב ns תש א דציכ "ומביבו

 הז לע ריעה אלש אוה שודיחו רמאמה לכל ןבומ ול ןיא הדעלבו וז המלש הרוש הרסח "פרדו vi ראשבו זיראפ י"כב היכ ('
 י"כב הייכ (+ .םימעפ יב yen ברד הירב 373 (3 ,רסח ע"פדו י"כ ראשב לבא דייל י"כב m5 )? .ע"בשפה לעב המואמ

 יאצח ינש «pac םתה תובית יד םישמו ע"בשפהב בייירגה ויד' אצמ אל ןכ לע תומבימ pu ךה טמשנ ע"פרב לבא ריל
 ןכו aes ל'צו «aep ab לע ריעה ומצעב ביירגהש פ*עא aes תומביב אוהו רוקמה ונממ םלענש האילפו םילוגע

puייחספל ויתוהגהב  .Ww^הימק 3/3 :'ק ייחבז :היפ ייטיג .אייכ יומבי  .ז"כ .א"כ תבש :םש ייחספל ונינפלו -- . "in 
 ,אית אתורב םרפרד אלא א'עס דיי תוהירכב ה'כו שייירב וניבר "גכ איה nien ייחספל ימ י"כב לבא תילרב אתודב

i733 )*יפל עדו  .וניבר 'יפמ ךומסב עמשמ ןכו אתירבבו אקושב  yao cin nes cbרייא  nowהיכו ובתית אל ל"אד  

 ,טמשנ עיפרב לבא ריילו ויו י"כב הייכ )* .חיר םשב om 3/35 םיבשרה ייפב

PTב כבוש ישו ל  vno STIS Tצוק  
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 לע שלש (איימ) b53^ ז"כפ דגבהבו ,ררפתנ אלו
 אירב וא תיבב [חלמ] ררוצו אירב תופשאב שלש
 bw "nous ב"א) ..רבשת אלו חלמ ררוצ וא

sonרבשת אלו תולמ ). ^bהפשאב ךלשומ דגב  
 = רורצ תויהל ןכתיו המלש sem 'נ לע 'ג וב שיו
 עודיו המלש איה םאו האמט רבשת אלו חלמ הב
 תלבקמ [ל"צכ ww רבשת] nbn הב wx םאש
 פ"עא המלש איהו תיבה ךותב התיה םאו האמוט
 ץואבו .האמט חלמ הב רווצל תקזחמ הניאש
 n«" .ג"מ הדג (UD תואווקמב ח"פ ('לארשי

Cvליטישכ םימ ליטה אלו לבטש ירק לעב  
 דליב אמט ןקזבו הלוחב 'מוא יסוי 'ר אמט םימ
 ןיתשה אלו ירק לעב לבט os ^b ,רוהט אירבבו
 העשנו ןיתשיש דע ווהט אהי הליבמ םדוק
 הזו mae לובטל ךירצו הלחתבכ אמטנ ןיתשיש
 חכב rw ןהמ אצת אלש םילוחבו םינקזב רבדה
 ןיתשיש םדוק לכט םאש ןכ וניא רוחבה לבא
 ps ביכש אלו הלוח וניאש אירב 'יפ ,רהטנ

oimןילוח 'טיחש  unm Cv»רועיש 'ימכח  
 דליב יפוי ^ רמארד b apio הלוחל
 המכ דע דליב אמט ןקזבו הלוחב ווהט
 ,ולענמ לעונו תחא ולגר לע דמועש ןמז לכ . .
 ןמז לכ אנינח ר"א תמיא דע תתריש דע ןקזנו
 C לענמ לעונו לענמ ץלוחו nns ולגר לע דמועש

a vob 5033ןיסירת  GU»אהוהמ תילטמ  ') 
 לע ורפתש יולב דגב b^ האירבה לע היילטהש
 ןיסחוי ^ 'פב .(*אירבה רחא ןיכלוה שדח דגב
 ןשימ  ,ןיסחוימ םלוכ האירב לבב Cry ישוריק)

gameידמ ,יניתנו יריזממכ ןילוספ םלוכ 'מולכ  
 םליע .םייחל pun בורש םירשכ ןבור 'מולכ ילוח
 .התימל popa בורש ןילוספ ןיבורש תססוג
 םליא 'יגה ד"ע ה"פד Y "ישודיק יוריב ה"יחא] +

Elymais Nm!תינשנו  mpז"ל פ"פ ר'בבו םש  
 ובארטש "ייע Gabiane אוהו 7353 ל"צו ייבבג
 'וריב "יא ןכו .םליאב nnb mme ד"יקת ,ז"ט
 jp ענכתא אלו ינבוג היתמח .ה"לד 370 'בותכ
 הדנ ה"נכו — .יאבואנ Cp דוע "y  .יומוק
 ,שוחכ וכפהו :ה"נד Yb ריזנ יורי .ח"מק ב'ב :ז"מ

 תופרט ולא 'פד ism ,'כו לבא אתייווגל אתיירבו
oro 9 sm) cימגבו ןלכא יצוק ('אתיירב יויח 6גימ  

 יתאד יניב יניבד איהה 6זימ (c9 הבקינש האירה
 רב רמ אנוה ל"א הפרטמל רבס ישא ברד הימקל =
 תיא יכה אתיירב יויח ינה לכ ישא ברל איוא בר <
 הלוע רמא (יג'מ פש) תופרט ולא 'פד ג'רבו --,וחל | =
 אירבה אמש הל ןיששוח ps טשוב ץוק הל בשי | <

 ילקנוא y" ץוח ןנימגרתמדכ ץוחל אצי אירבה 'יפ =
 דיג 'פבו ,ארב CD) 2^ 'וטפוש 'גרתו יה ,ה"כ יירבד

 יא ןידדצא 6ג"צ פש) לילשב גהונו [ימגב] השנה
ynרופא אל יאו ירש הי ל ירב מד ידימ היב , 

 ,(ארב תויח Cw ,'ג ישארג הדשה תיח 'גרת ב"א)
 תרזג הארנ רתוי םינורחאה םינויצ ינשב ה"יחא] *

 םתוברחב ןהתוא ארבו 2 יג"כ יאקזחי) מ"למ הלמה <
 .יתעמש ינאו םשב :ג'"מ "לוחב י'שריפ ןכו
 ץבוקב) תמאב b" ןכש עמש "ה"מגר: םשמ יתערלו
 אירבה ל"זו (ה"ש ףד ire ןילוחל 'קילייננא י"כ
 ,ל"כע םתוברחב ןתוא ארבו ןושל בקנ אמש 'מולכ

 prm "v ע"לב ה"כו תרככ :ונינעו אוה ןוכנו
 הירבאד מ"ה .ב'יק bn" ןכו .םישרשה רפסב
 המ לבא .'כו רכיכה תא םדה בק נ ש י"שריפו
 :ב*י 'ציב .ו'ק תבש הלמה my אצמנ ץוח ונינעש

"m Cישלמ אוהו ארבל ינת קופ ב"עו א"ע ב'ס  
 יעב וניבר 'יגל] :ג"צ ב'בו :ז"י" ק"מ ,ל"נה אתורב
 אנת 'מולכ ארב אנת [ש"ייע 'יסופד תצקל 'א ןת
 וניא ורבכ וכות ןיאש ח"ת y "ev'3: .אתיירב לש

 ןוציחה דצ 'מולכ אמותד ארב :ט'לק תבש ,ח'ת =
 תלמ ןכו .םוש לשי עלצ p^ י"שוו םוש לש *-

emmונינעו רב  qnל"זרדב ןכו םימוגרתב הברה  
imb "233ןמ רב  puןיד ןמ רבו . mu by 

 ro 'וריע v^ ,רבלמ אתותש sw ב"ב ,הנימ רבל =
 ךתמוק תאז 'פ vene ,היתעדמ רב Tp ד'כד |

 — [לאושימ 325 5
 ,gesund ₪90, מ"לב ןכו + '? ע"לב)איִרָּב = רָּב

(anzאירבה תא לפוטה  vnbעוערה תאו  
 ow ('ם ל ש won ילכ p^ (ה"מ) ג"פ 'ילכב אמט
 אמט םדא עגנ םא רקב לש יעו וילע לפיט

 קדסנה עוערה תאו ילכה אמטנ אל יערה ותואב —

mwa(! =לבא תואחסונבו דייל ייכב  v3אתיירב יזי ע ו"ו . *) ץד יעב ש"מ יייעו ייל יואחסונב swםיבמרהל מייפב הייכו (* . 

" 

moa (4ןוכנל  v33י"כב לבא 'זיפו ר"פדב היכו זיראפ  v5צוניוו 'פדב שבתשנ ונממו לארשי ץרא דו מ לת ב ס"טב ' 

 רצ 'ד רעמונ תיעישת הנש ןונבלה רובכ הפסוהב רעבאב המלש 'ר םכחה ברה ריעה רבכו .ימלשוריב גארפ ישמא 'יסאב = =

iniל אר ש י ץר א ב ןוכנל בותכ מ"כב ר"פרבו וז םיסיפדמה הגגש לע  n'bיג ףט ,'ב קלח ,'ה םא ע"ייעו .תואוקמב , 

 ביה י"כב ה'יכ (* .אוה De תואוקמר היפ םדוק םי ל כ תלמ דוע w^ ןאכד ךרעב רייפדבו pop qy sw ןבל ,יג שבכ = =

 ןכו )5 .אתוהימ ^n רצ ט"רסב ג"הר aW ההמ ya cun ןכו )? .ש"ייע םייונישב יסונב )5 .טמשנ ץ"פדשבו ריפדנו

 רואיב וינפל היהש ש"רה יייעו הזבמנו םאמנ b e^ ע"ל wm אקלכ תלמו כ"ע אקלכ היולב אתוחימ םש ג"הר ייפ

 .ג"הריפמ הבחרהב :



\ 

- 

| 
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 יכדומ לש ורוד הז .(ט"י :ב'ק "ילהת) mns רודל
 הי ללהי ארבנ !Dy התימל םייוטנ ויהש רתסאו

(CO)ה"יחאנ * .'כו השדח הירב ה"בקה ןארבש  
 לכ wy תבש מ"לב w33 ומכ יִרְבו אָרְּב לעפה
 ,הלמבל דחא רבד ארב אל ה'בקה ארבש המ
 תא תוארבל ה'בקה שקבש העשב .ח'ל 'דהנס
 יא :ח"ס םש ,'כו ה"מ לש תחא תכ sol םדאה
 םשו ,ארבג ארב אבר . . אמלע ורב px יעב
 'וכרב לקב ה"נכו .אתלית אלגע והל ורבימו
 ילינמ eb ה'ר ias aep ois ib :א"ל
 ירהנס JUD SU .ז"ט T2 qu ב" 'גינח ג'י

. 

qvoינוניב ,55'8 נ"רדבא ו"פ תובא .ט"ל :ח"ל  
 ,הארכנ 8322 לעפנבו .תנקותמו האורב ד'מפ ר"בב
 :ג"י 'וריע .א'ס .ט"נ 'וכרב 'ייע  תוארבהל רוקמ

moט"מ 'כוס :ד"נ :ח"ל 'מוי :םשו .ר'נ 'יחספ , 
 ב'ב ."י 'טוס :3^ .ב"י : א"י 'גינח :א'כ .א"י ה"ר
 :א"ל הדנ .ב"ל דימת :םשו .ח'ל anb ידהנס ,"י
 םירמוא םהמ ח"פ ר"ב :ט"כ 'וחנמ ד"ימ ,ג"פ תובא

sorר"ב לעפתיא ,ארבי אל םירמוא םהמ  n'yp 
 ןודכו :תאז ימ 'פ ר'שהש  ,ןיירבתיאד ןה ןמ
 * "רכיא ו"יתה תטמשהבו אתדה היירב תירנתא

 אל N'D: םש ,אימד אניע היל ירביא ,ד"נ 'וכרב
 ,ו"נק תבש ,'כו 'ירומג םיקירצל אלא אמלע ירביא
 ש"מב רוא ,ר"נ 'יחספ /5( ךשוחו ws היב ירביאד
 אלא אמלע ירביא אל :ח"צ 'דהנס ,'כו ירביא
 ףילאה תעלכהבו ארוב םשהו ,חישמל השמל דודל
 לקשמב ןכו ךווכו ינא T^ א"פ UD יורי
 ואירוב ,איירב םשה 2/3 אצמנ &'€72 אָיְרַב .ירוס
 יירבד הירקיא ד"ע ב"ד א"פ 'כרב v" מ'ד היירב
 ןוכיירב ?ap ד"פ 'ינעת v" ,יארוב דובכ 'מולכ
 D^ ןוכידעסב איירב עלב 'פ ר"כיאבו ןוכנירועס
 אמגיד .ז'מד ג'פר 'וירוה 'ורי ,םכרזעב היהי ארובה
 yn כ"ד ב'פ 'דהנס יוריבו ,ןוכיירבל ימד ןוכריד
 YD 'רהנס 'ורי ,ןוכיירובל ל"צו ןוכתייריבל ם"טב

avosו"ב .תדנע קלבד אלו תדבע ךיירבד אל  
 אנא תיל ח'"פפר ?tz היירבד היתעד 23 ו"טפס
 431b ינא המ ג'נפרו םשו יירב jb ירבס  דבומ
 םילארא jn ו"נפ ר"בבו ,יירב ןמ ירבס (תדבומ)
 היירב » הצוח ,. Crab 'יעשי) הצוח וקעצ
 הצוח aw זמר 'יעשי 'קליה ^« הירב תי סכימל
 ""ייע  הירב תיסכימל אבאל איה 'צוח ךל איה
 םיאק ךיירוב ו"טפ ר'קיו .םש ראות «ne ר'בל כ'מ
 ןוהכלמ ליזי :ד'ל b. snmmo v^ ו"כיא 3

 . ךארוב w^ ריקיוב p רי וילהקב «m 4 .רחא קוספמ an noy" ב'פ יטוס יוריב לבא רסהו יפ ר להקב היכו(
 וניברכ ייגה 'חנומ ma o - ינפל לבא ^5 וגינפל לבא (* .ךרוב ,ךריאב .

"emm 7 חסק +7 

 אירב שבד טעמכ 'פ ר"שהשו ש"ייע שת ,הלוח
 מ"ב .ד"י :3^ 'בותכ כ'ג m ןינעמו pm ^b ןבאכ
 pin 'מולכ אמשו ירב 'ירחא תומוקמ דועו :ז'ל
 אירב :5'2 "ינעת ןכו ואצומ ןוכנ רשא יאדו
 "לוח ww םיאמט ירב אתשה ,ז"נ ev ,הילזמ
 ט'פ 'וריע 'ורי ,יכו ילע היה אלש יל אירב ."
 א'פ 'כופ v^ .הרהטב ושענש יל ירב vy ה"כר
 : ט"כד 3b 'יחספ 'וריב ןכו .'כו אירב רבד :ב'נד
 qmm םיאירב תחפשממ אבא B 'ילוח .ץובקהו
 ינב iD 'בותכ .םלואכ םיאירב םיתישע ib ר'קיו

cורי הבקנלו ,יעיב הלכאד יירב .א'ס םשו ' 
 ח"מד ז"פ "יטינ v^ םשהו .תויִרְּב .ט"יד א"פ 'וריע

xvקתתשנ  uv yis qnsט"מד א"פ הדנ  : 
 'גרתו .ל"ד ne 'בותכ 'וריב ןכו וירוב ךותמ שריפ

pyיאיכ יומש  Gaה"כו היירוב לע :ותנעשמ  
 לע iy ח'כד ר"פ 'בותכ 'וריבו םש" 'תליכמב
 ידמע ט"פ ר'מב ד"ע OT א"פ 'טוס 'ורי  ,וירוב
 ןכו ma לע ms ןידימעמ ע"פ ר"ב ,ךיירוב לע
 x 'ומבי .'כ B^ "xD: אתוירב ,תוירב םשה

nemoאתוירב , mmורוכב ,אתואירב תמחמ :ז"מ ' 
 תנשב 'פ ר'תסא ,לאמשב אלחתא אתוירב :ה"מ
 — 'כו םלועב תוירב לש םיקלח הרשע שלש

byem4^ 'ליעמ  unnsוא  sessילוח  Ab 
 דע ותוא ןילהומ ps .ז"לק תבש ,אירביש הצורה

u$ןכו  UI YD CDD Tlז'צ 'ומבי . 
o"y»הדג :הינק ביב  CUוהוירבא וליז 'מא שוחכ יא  

 אמש T'y ז"יד 'i האיפ 'ורי ,'כו רמא ירב יאו
 :ד"מ 'כוסו ןיירב sp אלדמ n'y ie by ,אירבי
 ,ייורבא ע"ייע לבזב 'ונליא ןימשהל p^ ינליא ייורבא
 'קליב ןכו 'א םזג ע"ייע אנליא mas םוזיג :'נ ז"ע

 — [םימטופמ םיאירב ו'עק זמר יד א"מ
 emschaffen; אָרָּב D/53 ןכו מ"למ) w*3 = רָּב

 לכ )2( Gehüpfung) במקוואות  vp היִּירֶּב
 .םהל המודכו םיגד b^ רוהט םימ תיירכמ אוהש
 ךארוב תא רוכזו 'שרפ תלחת man תאז ר"קיובו

(emי'ג תובא) ןנינת  Ciימוא לאללהמ ןב איבקע  
 איבקע שרד ןתשלש 'כו םירבד השלשב לכתסה
 ךואב ךרוב Cons הבית pns לאללהמ ןב

Ms(:אינק) םדא לאוש 'פב תבשב ןכו  C 
 אתקיספ) ןושארה םויב םכל םתחקלו אתקיספכו
 was רומא יקליו ל"פ  ר'קיוב ןכו ae - כ"רר

 תרעה יייעו ip 'ילהת רומזמ יקליו בוט רחוש שררסו

 תאז בתכת (ה"ג mw םש אתקיספ רעבאב המלש ^

 . ךארוב יטוס 'וריבו ךרוב . . ךראב

"yלינה רמאמה אבוה םייונשכו םש ריילהקל כ'מ  ciאתהיתפ ר'כיאו ךלגו רמש יפ רילהקב  ^bאיר יכסמו ג"כ  
 .יאזע ןב יפ

/ 



 וישעמ רובד רובל ימד אלו ןכאה לעב אלו בייח
 חיכוי רוש השעמ השענ אל ןבא יאהבו ול ומרג
 = יןבאה תא איבא ינא ףא ול ומרנ וישעמ ןיאש
 6גיפ 2/2 השלש הנק 'מגב 'ניפסה תא 'כומה 'פב
 והמ רוב ישא בר יעב CUp c ורבחל 'מואה 'פבו
 .ביש יקלוו  ,ט"מ ירהנס ןידה רמגנד ג'סב ,קיספתש
 )5 à" ביש הרסה 415b ותא («Tau (אימק זימרס
 רנבאל ול ומרג הריפו רוב «sun רב אבא 'ר 'מא
 (.זיטד) א"פ wol 'ורי דומלתב שרופמי גרהיש
 כיימו ויכפר רייקיו y" זייד א"פ יטופ יורי) א"פ 'טוסבו

DUפיר 'מוחנתו ח"גו יז רומזמ ט"וש ,גיכפו טייפ ריימב  

npnדוד תא בישהל לואש הצרש פיר רצ יד ייס  
 תינחהו תחפצה תא חקלש תעב הנה 'מאש ינפמ

mnןיאו אוה קידצ ינגרה אלש ןויכו ינגרהל לוכי  
 תינחהו תחפצה אלא יכ אל vos ל'א ופדול
 pw םוחכשו רובה ןמ nme איבהל וכלה םירענה
 תינחהו תחפצה ל"א רובה ןמ םהקלו דוד םאצמו
 ל"א וב רמאת המ יליעמ ףנכ .('רובב וראשנ רבכ
 םיצוקב ךכסנ 'מולכ (* תרעוה הריסב ךליעמ ףנכ
 וחינה אלש ןויכו םשמ וחקלו רוד ואצמו ךתחנו
 הריסו רוב והזו םהילע שנענ דודל םייפתהל רנבא
 nob קתעוה ה"יחא] * ,"גרהיש רנבאל ול ומרג
 :ד'ק ףד 10. 9 A 'קילייגנא י"כ «m "יפמ הלמב
 םינויצב לבא וירפסב ןכ אצמ ח'רש לילעב הארנו
 ם'רהמ וניבר ןושל ספת רבכו םייוניש הברהב ל"נה
 jb אלא ןניאש וירבד לע בתכו רב 'עב 'זנול יד

pronaהארנ 'דהנסל י"שריפמ םג לבא ש"ייע  
 ומכ 'שוריב 'יגוסה תעצה וינפל 'נומ התיה אלש
 לע שרפלו וריכזהלמ קבש אל ןכ םאד ונינפל יאש

voרוב לש טשפ ןינעבו --  nvenאוהש הארנ  
 יה ,'א ,'ז 'וינומדק והיתתמ ןב bus ומשש םוקמ
 ןעידאטש םירשע ךרעכ ותנוכתו הריס יב = 8%

 ץע ילכ לכב אירדנסכלא הניפס רוב -- [ןורבחמ
 (גימ (mb ןיאיבמ שי 'פב 'ולהאבְו Un) ו'טפ יילכ)

 ינימש ירפס y" .היל תבש) ןיקילדמ המב 'פד ג"סבו
 ותוא ןיאלממו לודג «yy co אוה p Os" יז קרפ
 'ורשעמב .(*אירדנסכלא לש תולודג תוניפסב םימ
 רוטפ לישבתל הפקמה o vb) יורשעמ) שבוכה 'פ
 חקולה p^ .ןטק רובכ אוהש ינפמ בייח הרדקלו
 לישבתב 'מולכ ןהב לשבל ירכ mn jb םיבנע

 ר"מב .הלק הירב ("i "טיג mu ירבחו הירב
 v^ .המשנ תיירב .ז"י 'וכמ ,הלפש הירב ח'יפ
 p^ 'ורי ,היכרצ הירבו הירב לכל ^im ד"פ 'וכרב

 ז"פ 'בותכ 'ורי ,הירב םש רבע אל ד"ע ד"מד ג"פ |

 'פ ר"'שהש moy mee הירב ps :א'לד
imbהירב םינכמה לכ  nnsהניכשה יפנכ ךותל  

 ''כו ויתובא תא הירב דביכ אל א'פ vay י'כו
vwויה 'פ  moxהמ היירב העדי תווה אל  

nafקלי ,'כו ' ^bnnתקיספה םשב ב'פתת זמר ' 
psאָתָאיִרב םש ר"כיא ץובקו ,'כו ותוא האור הירב  

 ,ר'קיו ירמא אתיירב ב"כפ ר"קיו ס"פ ר"ב יןירמא

 תוירכה המ ,ו"פ 'מוי ;ארעצב ימייק אתאירב ד"לפ
 ,תוירבה Dy תחנב unm ואשמ אהי ?DU ,תורמוא

"byךל שי ב'סתת זמו 'ילהת 'קליו :ז"כק  
meuירביב ע"ייע 'כו םיב תולדג ,  "eיילקש  

 ךודכ תוירבה ידי תאצל ךירצ םדא ג'ע ז"מד ג"פ
 ר"יפו ח'פ v5 .םוקמה ידי תאצל ךירצ אוהש
 האירב םשה ןכו -- 'כו הלעמלמ תוירב 'ד וב אוב
 "p ז"יפ ר"בב (Nis ר"אלב n"33 וא מ"לב
 ,המדק ץראה לולכשלו ומדק mew האירבל ו"לפ
 (Y א"פר "mn 'ורי .ח"פו א"פ ר"ב .'ב "533
 ד"לד ג'פ 'ועובש v" 4^ 'וכמ :םלוע לש ותיירב

yy(ה"דא לש)  ותיירב ח"פ ר"ב ,אתיירבכ הטיח  
 — ['כו ףועו mn המהב רחא אלא וניא

 אריִב ס"לב (Brunnen, Grube אָריִּב רוָּב= רפ

 שרוחה ['מגב]הנובה 'פב ( ל: 2y/53;, אראב
 b^ ארקד אריבל יזח יאמל (.ג'ק תבש) אוהש לכ
 בותכ ונלש אחפונב ב"א) .תעלד לש אמוגל
 לש אמינ הכותב עורזל י'שר שרפמו ארזיבל

ay?ה"יחא] *  "w was ^i»:מ "53 כ'ג ' 
 p"]— דצ תבש D^) "y יריאמב 'יגה הארנ ןכו
 וננקש םירפצו Cmn יציב) ןידצ ןיא 'פד ג"רבו
 ק"פבו ,הריבב וננקש ד'א  בייח תורובבו םיחיפטב

= 

quiכו יירבד אתווצמב םשו .ךנורסח אלמי '. 
 ינא 4^ "222 ,אָיִרֶב D'53 אָתיִרַּב ms םשהו =

 .^ ותוארהב 'פ ר'תסא .סש 'ינעת 'וריו .ןוהמע ןוהיירב
i 

 'מא אבר €^ ק"ב ןהבש הושה דצה 'מגב ןיקיזנד =
 ילגרב לגלגתמה ןבא b^  ,לגלנתמה רוב ייותיאל =

 לגלגתמ אקד ידהב יא ימד אכיה המהב ילגרבו םדא |
wpאוה וחכ יקזמ  Cאוה וילגרב לגלגתמש אוההד  

 יפסות ילעבו יישר י"פע nan ונלש תואחסונבו ייותאל היד .יו ק"ב תופסותה ילעב ורכזש םירפסה לכ ייגכ וז ייגו (

 ירבד D^ וניבר )* .םולכ הזב שיגרה אל ע"בשפה לעב םגו םהירבד קוזיחל וניבר לע וזמר אלש האילפו קדצב וילע וקלח

bmןנייצ אלו  nónרוב 'יפכו הלמב  vyיישרב כ'ג ייא ןבא  ponyהשבי שרחו ץרא 2 יסרפו עיל רוב הז יפל לינו  

 חיינ «bw ידמבו םשו םש יוריב ה"כ (+ ,רובב וראשנ תרמא הנה ייא ח"ר ייפב (* ,'א רזב ע"ייע ןבא b^ אזריב ומכ וא

5n wmmיע דוע 'ייעו הדעוה :תדעוה ייגה ימוחנתו רימב רי'קיו ירמב לבא וניבר 'יפכ הזו תרכנ ייגה 'ז 'מזמו ורעוה  

 .תחנ אצמתו שיייע רואיב תבחרהב םש קר ןינעה הזל כ"ג ןויכ יישר שוריפו (* .יט לגלג
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 'עב אל px ןאכ וניבר איבה אל ליעל תומוקמ | יפל ועמשמכ pep רוב ,רוטפ הרעקב ומע ברעל
 p^ — [םיטופדב טמשנ bum sep 'ד לגלג | רשעמל ורמג ןמש "מ א'פ םש) הלעמל ונינשש
 רוב היה ew nbus תכשל ז"ל תודמ ףוסב jn | (ב'ער (we v8 יורשעמ ימלשורי .ר ו ב ל דרישמ
 םימ ןיקפסמ ויה םשמו וילע pni לגלגהו הלוגה | ,לבטנ אל יוחמתל (' לבטנ סוכל וטחסש לוכשא
 ןפוא ותוא 'ישרפמ שי mn לגלגהו ,הרזעה לכל | ןנוצ לישבתב רתפית לבוט רואה ys ךכ אלב
 ךורא לודג ץע 'ישרפמ שיו .(*(אלוקונוקנ ז'עלבו | ,איה mop .הרידקב רזעלא ר"א בייח .הרידקל
 ץעה ותוא לש דחא ושארבו לצופמ ץע לע ןותנ | רוטפ לישבתל הפקמה אלא הרמא ךכ אל אתינתמ
 ןיאלממשכו רובה ג"ע ילדה םע לבח יולת לודג | רבכ i$ :ןטק «wi אוהש ינפמ בייח הרידקל
 ייחבז qx :חיכ) ךימתב ןנתדכ לודג לוק איצומ וב | ד"מ UO | ייבוריע moi | .רייב 'עב ונשריפ

ovpרובמ 4 ןיאלממו  nounןיטק ןב השעש ץעה לוק ןיעמוש ויה וחירימ (ת"כ | תבשב | לגלגב+  
 p" .שדקמב אלא wenn אל הזו רויכל ינכומ | דרי ש מי אסריגה ה"יחא] * ,ט"ויב רקה ראבמו
 ימא הדוהי ר"א C רקה רוב יאמ (הד'ק «o ימגב | ארמג לש ןויצמ. 'ד ףק wi ה'כ "רובל
 menm (*םיאיבנ הילע ורקהש רוב ('לאומש | הקועל ג"ונב 'שעמב לבא scu sn au ז'ע
 ןהב ואצמ אלו C ורקחו תורובה לע וקדקד 'מולכ | וניבר | סרוג ןכו :א"יד ז'פ מ"ב 'שוריב ה"כו
 ןניבתואו ,םוריתהו ןהילע רוזגל ידכ רוסיא דצ | ןמש לש תגה ינפל אמוג ןינעב רובו «gp 'עב
 וריתה תורקה תורובה לכ אל ינתקדמ לאומשל | תא םרותה rb v םוי לובטב כ'ג אצמנ ןיי וא

wmהוריתהו הילע ורקהש רוב ד"ס יאו דבלב הז אלא | 'וריבו ,רובל עיגתו לגלגתתש .ידכ םשו  
 תורוכה לכ. תוומה לכמ דבלב וז אנש יאמ | תאמוטב וזה הנשמה השרפתנ ג"ער א"מד ב'פ 'מורת
 ןמחנ ר"א לאומשד אמק אלו ורתשנ ימנ תורקה | ןי ב quus םוי ילובט ןכש . . םוי ילוכמ
 (ז יו יימר) ימוא ה"כו םייח .םימ רוב קחצי רב | איבהש 'תפסותהו י"בטל ש"רה "יעו תו תי ג ה

(DUתורוב ראשמ אינש דבלב וזו הימימ רוב ריקהכ | תא ומרתש םילעופ א"פ 'מורת אתפסותבו  
 !Bp דבלב וז אלא הכלהב שרופמכ םייח םימ | םירחאו ןטק רוב היה םאו 'מורת םתמורת ןיא רובה
 .דיס ביכ תיבה תא 'כומה 'פב .קחצי רב ןמחנ ר"ד | םרותה ג"פ םשו 'כו 'מורת םתמורת וב ןישמתשמ

 'מגב שרופמו תודה תא אלו רובה תא אל (הנשמב | ןיוכיש ךירצ (תגה תא "גה ו"ו 53( רובה תא
 'כומהד ג'רבו .ןינכב תודהו הריפחב רובהש ₪ | יתשל תחא תג םש 'כו תפגבש המ לע ובל תא
 3133 ינולפל' קלח ונת רמואה (.ג'פ םש תיבה תא | יתשל תותיג יתש nns רובל תותיג יתש תורוב
 קולחי ערמ ביכש, רח 'מא DN 'טישפ 'יפ' ,'כו | אפריגהו m לע הז ןמ ןירשעמו ןימרות . . תורוב
 רמא יא לבא היל ןניבהי יאדו אנלפ יסכנב ינולפ | האבוה ןכו 'מ 23 15 ט"ויב pn ראבמי
 ש"ת "והמ יסכנב ינולפל קלח ונת אנשיל יאהכ | רובמ ןיאלממ ד"עס ט'יד ב'פ 'וריע 'וריב 'נשמה
 'מא סוכמוס רובב ינולפל קלח ונת ורבחל mm | "e" 'וריע 'וריב ה'כו ,יכו תבשב לגלגב הלוגה
 'מאד הימעטל סוכמוס (' 'כו עיברמ mmo ps | הנשמב םש 'וריכו ,ד"ע ו"כד םש 'מג vm ב"ימ
 הנתמ לבקמ ךכליה ןיקלוח קפסב לטומ ques | 'תפסותב ה"כו רקה ראבמו וניבר 'יגכ "גה
 nne wu ךלש אוה יצחו ילש אוה יצח ןעוט | קר ורזיפו (ces 'וינשמב ה"כו mb ןיבוריע
 ךלש אוהש יצחהו ונחקא ילש אוהש הדותש יצחה | 'מ י"כב ה"כו רקה רוכמ וניבר סרג 'מגב ךומסב
 אלא רובה יצח ול ונת שירומה b^ אלד ןכ וניא | 'מגב 'וריע 'וריבו ז"טר D^ ז"ואבו Cuv 'פדבו
 לכ קלח ךל ןתא השעא ןכו רמאק pon ול ונת | רובמ ןיאלממו 'גה 'יסופדב 'נשמב ונינפלו ,םש
 קפטב לטומה pes יצחה הז היל mm אוהש | רקה ראכמו תבשב לגלגב לודגה רובמו הלוגה
 ימנ יכהו רובה עיבר ול ןינתונו www ןיקלוחו | ם"במרה ינפל היה וניבר 'סונכו 'מ י'כה חסונכו
 קלח ונת רמא יכ עיבר היל ןניבהי ויסכנ והלוכב | לע המואמ ריעה אלו .ה"ר דצ ם'ד Uy מ"יפב

qumםתס יסכנמ ינולפל | ינה לכב 'יאש "לודגה רובמוי רובידו  ^bתוחפ ןיא תוינחנ  
 -——- - ---- - יי — - ו

m3 )'אלוקורוק והיגהל 5^« )* .םיטב לבטו ע"פרשב לבא ר"פדו יייכ לכב ןוכנ לע  Zugwinde, carrucola 5^w53 
5n vemטייאל כ'ג אוהו שיידב הי'יכ ו"נרוט זעול  Drehrad, Winde, tornoיגל ל"י וא ' vsרוט יישר  wmm 

 .םינפב !y" ראב ונינפלו ימ י"כב היכו (5 .ןאכד ןישרפמ שי ny הזו ןפוא ^50  \\ה]120, Rad, tour צ"ל

 תואתפונב )5 .לאומש רמא קר ג'ונבו יוניבה לע ריעה אלו :ו'ר D y rw י"כבו 'מ v33 היכו (*

 (mb ריפרב ה"כ (* .וריתה םהיניבש ןיאיכנו ימגב ךומסב 'יארכ אוה וניבר ייפמ ילואו 'n 333 "גה 'מ "כבו
 ייפאב יפדב (* .'כו םהירבדל me ואיבהש וריקה שיירב יישר ייפ ןכו one ורקהו ורקהח הנשמב ם"במרה b^ ןכו

 ! ורוי בר ס"מ
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 לע vmm ואל םאו mnes תוטמ לע והורבי וב
 יבגל לע אתלימ ma ערתיא אבר תופוקז תוטמ
 ייור ב א ל ימוינמ רב אבא אוהד אתרמ רב אבא

n'5ןכו ייל 'חסונב ונינפלו יינומדק יינואג 'שתב  
 :א'כ יינעת $D» תאיג ץ"ירב Yo" 'מ י'כב "יל
 אמרימל יארבאמ אתכוד (אנמוא אבאל) היל הוהו

wb maאוה היל תיא אלד ימר היל תיאד  
 רשפא אלד vw יזח הוה דכו ףיסכמ אלו יתא
 ,ךשפנ יארביא ליז ל"א יטירפ היל sm הוה היל

os"ב"פ ב"ח 'ב ללכ ^ רנ .מ"הונמבו יב "כב  
 ג'ונבו 'מ "33 3/2 "יא יארביא ^3 י"עב ה"כו
 ךודנו b "x'3. "נעת ם"ד p"' ךשפנ איוב
 ירביאד ןויכמ iy ו"כד ח"פ uuo ^v הליאשה
 דוע יייעו ,'כו אתלימ אד היל דבעימל יולע היביל
 ,ףוסב 'ה רב 'עב ןאכ ןינעל בורק םנינעש םינויצ
 ווה יזרא יתות יליבא ירבמ ווה יכ ,ה'ל 'טוס ןכו
 םשו ,ותוא ןירובמשכו 'נשמב .'כ 'דהנס  ,ירבמ

Cenםשו ,ותורבהל ףוסבלו  jab ps Dלע  
 — ['ד הרעה רכא p' דוע yr" .ד"ב יגורה

Sohn (grosser) Ahnen (אָהְבַא פ'לכ p72N 73 * 
:375 "35 (d. i. von vornehmer Abkunft 

 ןהבא רבו  ןיירוא רב יא ca .אוה ןיירוא רב יא
 raw תומש 'קליב «wx [יאיו ל"צ] (יאו) יאי

Yepש'ביר 'שתבו  ^Dןאירוא רב יא "גה ד'צ  
 "פ יאיו יאי ןאירוא רבו ןהבא רב יא יאי אוה
 pp ןהבאו .ןיסחויה תחפשממ 'מולכ תובא ןב
 ב"ב .ב"פ 'שודיק אתהבא ומכ אוהו בא דיחימ

abךליאו , vbהבקנ 'לו .אתהבא ס"לב ןכו  
 .ע"ייע תובא תב

(Sohn des Betens, Vorbeter "2N TAN "3 * 

 ויתשריפ םשו הייבא ע"ייע
 אובמ 'ייעי וזכ הנטק הרוש סופדה תועטב הטמשנו

"Unף'זרהמל  "py Tnועטב ספדנ םשו ' (v 
 ys גילד א'פ תועובש wv on םילקש

 [ףיפק 52( ּוּביִא רב ל"צ] ויפק רבו ויבא רב
 םה םיונכו םינדפסה ינש לש תומש)

(Sohn des Geiers, Sohn der Nachteuleע"ייע  

 'פד הנושאר הכלה ףוסב (תאוב 'עו ,ובייא ,ובא
 יאמל ישא בר 'מא (.ג'ק 'וטבי) meom תוצמ
 היערכד אתחול לע יגסמד ןאמ יאה רמימא רמאקד

pxתוחפ ןיא הרידקב ,רובה תינימש אבי תיבחד  

cרשע םונשמ  cobרובב שי תוודק שלשש  

 ,רובב ב"ימ ns" אבי  הרידקה עיבר ול ןינתונשכו
 רובב שי םיחיפמ 'דש יפל Y^p תוחפ ןיא חיפטב
 רובב ו"ימ Uns אבי חיפטה עיבר ול ןינתונשכו
 םישוריפ הברהו .ןתונ אוה דחא רועיש ןלוכו
 ןיצצוח ולאב .('ונל בורקש הזו אתירבה וזב וניאר
 טיט הז ןויה טיט והזיא (CU תואוקמב מ"פ
 ןואש רובמ ינלעיו 3o "mm cw) תורובה
 רוב Cry תבש) איצומה 'פד ג"רבו pm טיטמ
 ר"קיוב .('םימ וב ןיאש יקנ 'יפ יקנ הז רוב אקניז
 דעו רפסה תליחתמ G'yn זמר וצ יקליו זיפ yy שיר
 ונתנו ,('ה c» "py ןרהא ינב ובירקהו בותכ ןאכ
 n) םש) ןרהא ינב וכרעו t "Db DP) ang€ לגב

 רמא (Gt" m ןרהא ינב [וקרזו ל"צו] C (וריטקהו)
nesםיצעל .ןיביבח הימימו יונש רוב ה"בקה ינפל  

 אימ ביפ (DD ןנתדכ ,ןהינב ליבשב דובכ תקלח
Cerלשמ ץוח הכועמל םירשכ םיצעה לכ  m" 

 ליבשב דובכ קלוח התא יא ןרהאלו .ןפנ לשמו
 'גל 'יסופדב poni הזה ךרעה ה"יחא] * .יכו וינב
 דחא ךרעמ לכה ר'ב ר"ל ו"ו י"כ יפל לבא םיכרע
 לכבש ירחא ןינעה םג תמאב דיעה הז לעו אוה

 אריב ym .המוגו ראב הלמה תארוה ל"נה יינוָיצה
 :'נ ק"ב op .ש"ייע םינויצ איבהל ונפסוה 'בו 'א
 רובו mn השעמו 'א טבחו 'א לבה 'עב שרופמ
 דוע y nbus" רוב ןינעבו .'א דלח 'עב .'ח 'ינעת

 — ['ד לגלג 'ע

 cS» Jy = לכ o ע"לב (fett, genührt sein רב
 ,nühren 53^5 אירבה 152 ליעפהבו 'ה רב ע"ייע

Cv») [gp דעומ ל"צו] (ןיקשמ) ףוסב Gtürken 
 (*ןירבמ אלו ןיצלוח אל  "bםעה לכ אביו .ומכ

 ה"כו ה"יחא] < .(היל 52 ביש) דוד תא תורבהל
a" םש) םחל *yysm דוד תי הרבואל םש 'גרתב, 

  6nיננילכיתו ינרת  Cam Gwenימחל לכוא
 תדועס pin mo יתדועס ירבמ )^ א"מ יילהת) =

 ר'בבו ותארבה םוי :םשו .ז"לק תבש הארבה
 y" לבאב הארבה תדועס ןינעבו .אירבוה "מפ
 xw" 'שתו יאנרטנ 'ר םשב ל"נה םוקמב ג'ציר
 ב"עס ו"כ ק"מ ה"נכו "(pen םשב ל"נה 'ינומדק

pi y'"yלבאה תיבל ךלוהה 'ב  bwסג ובל היה  

 v5 הימגרד b^ תקתעה שממ איה וניברד 5b תליחת לבא ףוסב רחא ןינעב תצק b v3^ ה"מגרו םייבשרה ייפ יווע 1

wxע"לב )* .םש  ein Brunnen, der wenig Wasser enthiült 2^ Po MV, du»םימ טעמ ושוריפ  

 ימ ייכב ה"כו ילופאנ יפד יוינשמב ה'יכ )^ pns בוט רתוי לבא 'קליב ?)mur .ןכ pop וימימ ושביש רוב ייפ ייישרו

 יינואג ישתב «m :וזכ קימ אתיירבה לש ןויצמ més דומע לבא ילה תאיג «ys mU ןירבמ ן י א גיונבו ביער ייפבו

vb ^b יינומדק 
22* 

4 

^ 



 בתכו וניבר לע גישה  ל"תמעב יוועל 'הו .ש"ייע
 ךיאו אצי רחא ארומא ןטבמ אתניבל רפע 'יפש
 המ יפל לבא ,וז הרז הלמ ודי לע וניבר ייפ
 אתניבל רפע ךרע ב b "in^ רקיעש ונבתכש
 רב 3n^ תחא םעפ 'מ י"כבש עדו .ותהימת אקלס
 םש תנשמ םינויצ ראשבו ןאכ וניבר 'ינכ אדא
 תמאבו תחא הביתב אדרב 'יסופדה ייגכ י"ב סרוג
 "ינו תחא הכיתב אדארב סרג sev 'עב וניבר םג
 ש"ארו 'ינשיה 'יפופדב י"שרו ג"הבו yn" י"כ ף"ירה
 ESSET) S03 8^2 אדרב תחת ^52 'פד
 פ"ל הלמה זא 'יגה רקיע אדא רב (DM (.טימ
 .הבורעת :וב "פו nbn הנורתפו המושרה

cw)זא "גה 'קיע ארדב  mnnע"לו פ"ל הלמה  
 דע nb" pmo וחירש ל"נה sey המעטו המושרה
 — [םיפא תציחרל ולש ץימב ןישמתשמו דואמ

 ע"לב אָרְרַב פ"לב אדרב =) אדארב (אדא רב) 2
(Vogel von gesprenkter Farbe 25 

 ר"א Cro יילוח) ףועה ינמיס 7525 תופרט ולא 'פב
 :אדואצ 'עב "גה 'ציניוו ר"פדב] אדרצ הדוהי

 רוסא אדא רב יוש [ט'ק י'כב ה'כו אדואצ
 bs אדרב nua ה"יחא] * .הינימ 3 ךנמיסו
 םיכרעה ינשבש היארהו וניבר לצא תחא : הביתב
 הלמה סורגל שי (ד"ל י"כב ןוכנ by  םידרפנה)
 'יסופדב םגו י"כב םירודס (?Dn הממ תחא הביתב
 אקילייגנא "5 ץבוקבו .לברב 'ע םדוק םינשיה
 'יפב ה"מגר 23 סרג ב"ע ו'טש ףד ג. 5. 8
 ירעו ס"למ הלמה ינא רזוגו — אדרב :ןילוחל
 מ"לב ה"כו הברה םימתכ ול שיש ימ המושרה

ph (יישארב ae»ג ,'ו "רכז ; ') אדרצ תלמו 

xmתופועה ינש ןימו .םכרככ קורי ^5 2) פ"ל  
 ,ךנמיסו 'מגה 'מאש המו «ny עדונ יתלב הלאה
 ם"שה ןויכש "b הינימ רב ,אדרב תאמוט ןינעל
 [ ךמצע קחרה !הז תלוז 'מולכ 2« ps5" הלמל
 רמאש יכדרמ כו לש רמאמ ןיבהל וניכז התעמו
 :ירש (םדוקה ע"ייע) אדרב תשש ברוד אה לע
 היל אריבס אל ימנ לוחב "פאד רמד הינמ רב
 הינמ רכ םימורע ןושל רחב יכדרמ 20 653 תבש)
 .אדוב ןושל לע לפנש ררב פ"ל תקתעה אוהש
 רב ךינמיסו שרופמ יתאצמ ל"נה me "יפבו
 'מול לכונ הז יפלו ."אדרבד רב «mv :הינימ
 --[רופאו אטחו .הרבע =ג% פ'ל לע ס"שה תנוכש

(Gehwiegersohn Rabbi's) NÜON *3 *ק"מ 'ורי  
 ובל רקומ הוה 'ו xy א'פד ג'פ

 .השעלא ןב ע"ייע אשעלא

 בעק

 ויפק רב ואלו ץילח ויבא רב ואל ץולחיל אל
 קימ) ןיערוק ןיא ימגב ןיחלגמ ולא 'פבו C ץילח
 אוהה C ויפק רבו ויבא רבד והייערכ ךופהתא (:ה"כ
 ישא בר 'מאד ונייהו ישא ברל הודפס אל אמוי
 רבו אנוא רב 'ומביב ב'א) .'כו vos רב ואל
 ה"יחא] * .(בותכ קופיק רבו pans רב ק"מבו .ףופיק
 ברו אנוה רב הברד תתימ לע 'יא םש ק"מבש עדו
 דוש תוארל ולפכוה דופיקו תאק ל"הזב אנונמה
 ^31 ולפכוה דופקו תאק תחת 'ב י"כבו רבשו
 ולא 'יפאו 'מולכ י"כ י"שריפו ולפכוה ףופיקו ובאו

mewה"כו ,כ"ע םחנל ותמשכ תוארל ואב תוער  
 תומשש ל"י sg. Cv רצ ק'מ פיד (y^ תאק יעב
 ףופיק רבו אבוא רב +('ומביב an 'יגל) ןינדפסה
 . ps ילצאו הלאה תוערה תופועה תומשמ ולאשנ
 ע"ייע וביא וא ובייא וא ובא 'יגה 'קיעש קפס
 ןינדפסה תומשב םג 'ב י"כה ^: תמאבו ,הלעמל
 וביא רב "3 ןיסחויבו אוה ףופיק רבו ובא רב
 םלשה ןיסחויב ףופיקו וביא רב ע"ייע ףופיק רבו
 י"עבש י"שרב כ'ג W^ ףופיק am^ ,פ"קו op דצ

 הלא תופוע לש םעבט יכ רשאמו ק"מל ןושארה
 תונכל הלמל ויה ןכ לע לילי לוק דימת עימשהל
 םולש ירבד רמאמב nib תצק 'ייעו ןינדפסה םהב
 רב ק"מ "3 םג ד'פל לבא ,ו"כ דצ ר"ישל תמאו
 אוהו) ץופיק «oc 'יג יפל וא קופיק רבו ןיבא
 זאו םייקל לכונ (זיפק ד"לו ^ov י"כ "יגל בורק
 ונורתפ )052( ןויבא 5. פ"למ ורזגנ תולמה יתש
 דועו cop ומעט )277( ץופיק וא קופיקו רוחש
 3p לעבו רוחש שיא כ"או ףושני הינש הארוהב
 ,ןינרפסה יקסעו תנוכת םע הפי םילוע ףושני וא
 y'"y אירבק תב וא ןירבק דחא ףוע ארקנ ןכו
 תופועה תומשל עגונה ןושאר b^ ןינעבו .ש"מו

 .[תאוב 'עו ובייאו ובא ע"ייע

 אמלד א"פפר ר'ב (Agadakundiger) הֶדְנָא "3 *

 אוה הדגא רב ןפלוא רב תילד
 Uy mas לעב ומכ אוהו 'כו יארק הילאשנ

(NTIN *3) 1אדארב  Aloemischung, Sohn des) 

 תחא הביתב וא 5« פ"לב 6
 Basilien-e75)2" y/53 223%: פ"לב אררב ומכ אדרב

(krautתבש) ןינמומ המבד ארמגב ירש  "p C5 

 י"כב ןוכנל ה"כ ה"יחא] * .אתניבל רפע ךרעב
 ,ךועב תלמ ס"טב bn» 'עה יסופדב לבא נ'ה
 לע הרזה הלמה w'33 שרפמ רפע ךועב תמאנו

"b 'bרמא אדוב יאמ םש תבשב ףסוי בר לש  
 | ילגיס אתליתו אסא אתליתו הלהא אתלית "4

vss (!דילו ו"ו  ^anףוסב יייעו זיפק  sym *) ויו ייכ v5)זיפק . 



 Gesetzkundiger migbw) רב ם"לב) ןפלּוא ר
mpm ove vp" oH M1,5 ילהק חור ( 

 t bmp 'קליבו ןפלוא רב ירקתמד היתוער =

 - הבקנ 'ל איה קפס ילב הלמה ןינעבו .ש"ייע ןיסחויה
 ןקתמ qms 'מולכ (רפשא ע"ייע) ירפשא תלממ

 כ

 .Kind meines Schoses, Spr) 312 203 "3 ןפלוא רב ל'צו ןפלוא חור ירקתמד 'יגה א"עקתת 4

 ןכליה רב ומכ אוהו תוכלהב יקב .אוהש CD 'יפ : ידהנס) בייח יתמיאמ 'מגב ררוס ןב 'פב
yy \הלאו שירב רנדמליבו 6« | שורדב יקב לגרומ 'ולכ הדגא רב וכפהו  maeה  EE 

 אשמ ךלמ לאומל ירבד (דיפקתה ומר ילשמ יקלו איפ | יחדנא רב y תוכלהב אלו תוארקמ לש

 רשא והמ (ךליאו יא יא'ל ילשמ) ומא ותרסי רשא
 דומעה לע עבש תב ותתפכש דמלמ ומא ותרסי
 ירב המ ךיתלאש לאמ ואל ול הרמאו ותוא הכמו
 יפוד ךב אהי םאו םימש ארי ךיבאש ןיעדוי לכה
 תיב לש םישנ לכ ינטב רב המו המרג ומא ורמאי
 ךיבא ינפ תואור ויה אל תוובעתמש ןויכ ךיבא
 המל ךכ לכו יתסנכנו יתקחדו ימצעב יתנכיס ינאו

 .'כו זרוזמו ןבולמ ןב יל אהיש ידכ

 UU" :נ'מ 'כוס (Gelehrter) ןירּגא ,אירוא רָּב *
Áאיירא 'עב ונשריפ רבכ :א"ל  

 .'ב ןירוא 'עבו 23 :

(Der Taucher, Schwimmer) *N'TÍBN *3עב ^5 ' 

^B C» [95 Du] o» |םדא  
 ה"כ ה"יחא]* .םימה תחת טושל עודיש
 ,דמ 'עב וניבר bb" קתעוהו ב"נש תנש  ק"העב
 'מ י"כב ה"כו יב דמ 'עבו ק'העב ה"כ יאדומא "ינו

DU. "y Qu a3םש  yan»ה"כו ןושארה  
 יאדומא רב שרופמ םשו Yu5 י"כ ה"מגר 'יפב
 ונממש ררבוה "םימה ינפ לע טושל עדויש ןמואי
 :ד"ע ב"בו ה"רב 'יסופדב לבא .ושוריפ וניבר באש

pvיפל ךורעב ןכו םשו  ^iןאכ 'ציניוו יפדה  
 יאדומא ינא רזונו ,יארומ א [רנ] (תב) ס"טב

 לבוט b" אָדיִמַע cnp D'b sum יאדומע ומכ
 — [תופלחתמ 'עו 'או םימב

 Jünger des Studienhauses, Gelehrter) 37 יִּב ^3 *

 רב 350 םימעפ תרשע :מ"ק תבשב
 :ב"ס 'יטיג .קנע 'עו 'א שכ ע"ייעו ש"ייע בר יב

^om233 ,'כו אמימח לוכיל בר יב רב .'ו  D'3 
 פ"א י"כו 'מ י"כ "גל ה"כ בר יב רב הנימ אוהה
 A'Dp רצ סיד 'ייע יקודצ אוהה היחכשא ג"ונבו

im uumע"ייע היתעד שלח אמוי דחד בר יב רב  
 B^ בר יב ע"יע בר יב 523 ץובקהו ,הימוי רב

 .שרדמה ma לש רבחו רוחב

. 

 ןיד תיל :"י ז'ע Olenseh שנ 33 — שָניִא רב *
 תיל i5 'וריעו :ב"יק תבש ,שניא רב

 סרג ym" שניא רב p ןוגכ ד'או שניא רב ןיד
 םשו .'כו שיניא רב יתא ח"לפ ר"ב y" ,שנ רב
 שניא רב ז"פו ?DU ,'כו אשניא רבל דונסנו

 .'כו רמאד שנ רב םשו ,'כו אתלימ רמאד <

 אָּתַרְּב רב (Sohnes Sohn, Enke; רָּב "3 *

(Toehter Sohnר"תסא  mbיהיו 'פ  

 הבו ךב G2 ה" ^95"( "53 ןינ :שרושחא ימיב

 ישניא ורק ארב רבו ארב היל הוה :ג"מק ב"ב ,רב
 'דהנס ,םימעפ והזיא ש"'ייע 'כו ארב ארב 335

aWרעטצת אל תאו ןובזיל אריק ךרב רב  ^p 
 p^ הירב רב ד"ע 7^" b" .תבש 'ורי ,י"שריפ
 אתרב רב ארקנ תב לש jm .ס"לב m ןב לש ןב

 .אנא ךתרב רב יבר יבר .ח"מ 'טופ

(Lówensohn, junger Gelehrter) N'nR 238 * =ע"ייע  

 "ye" 'גרת js רב ץובקהו .אירא
 ,ד"י ,'ה עשוה ;ט"כ ,'ה

 Sohn der Flickschneiderin) ד"עפל) יִּתְרַּפְשּוא רב
(i703ולאה תוינעת רדסד  Cv» 

 יעב ידימ םיעט היביל שלח אתינעת רזג אפפ בר
 ,יתופשא רב ןמחנ בר ל"א ארטימ אתא אלו ימחר

^b =חסונכו ה"יחא] * .אפפ בר לש ומא םש אוה  
 י"שרל סחוימה 'יפו י"עו 'ב י"כמ םג עמשמ וניבר
 .היתב ע"ייע DPD2 "3 * | יתרפשוא ייגהו :ד'ע דצ ipn" ס'ד 'ייע 'ינעתל
 בר היביתיא :ט'צ ק"ב (CN. prom) אָיְרּוג 93 * | ןמחנ בר 'ע ע"'ק דצ םלשה ןיסחויב כ'ג "יא

pena)ןיסחויה יפלו (יתזפשוא סופדבכ ונינפלש  senלאומשל אירוג רב , ^vיישודיק  
i ^u]בר רמא יתרפשוא רב ןמחנ  seeלעבו  | Yeו"כד  yךמעד ןה אירוג רב אמח בו ל"א  

 ^im יליגמ .ךנילספיו לאומש יתאד דע ךילגמ | לעב םע ןידהש תויאו איבהל חוט םש סיד

(1 der Fleischgeborene—Mensch) אָרָשָּב רב * 

die Fleischseite des Ledersלכ )2  

 'ציב ,ארשיב רב לכ 'א י"רת (ג'כ ייה 'ירבד) רשב
 4. nnno אושב רב 3^ רג 'עב וניבר "יגל .ו"'ט

 .ארשב ג"ונבו ליעל ארשב רב

m5 (!ןוכנל  vi33דייל  ;Yaירפב רייפדב ס"טב ןכו קיפב ר"פדב לבא . 
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"n . . 1 * 

DN 3'y* פ מ"ב' (Vernunftbegabter) תעד ^3 * 

 אוה תעד רכ m3 יצמ אלד אתיא
 .תעד ןב ע"ייעו בק ח"'ד י"שריפ 'ייע הירשל

(Dattelsohn, Zuname) "oy "73 *י"ק "לוח . 

 ילוקיד רב ימר אוהד ירמת רב ימר
^nm»הומ ח אוהד יומת רב ימר "א :ט"כ  
 ,'ג mama yy דועו ילוקיד רב ימרד

der Sohn des Südens, d. i. Bar) אָמורְּד "3 * 

(Kosibaאמורד רב אוהה .ז"נ 'יטינ  
mmכו אלימ ץיפק ' smןב ע"יע אביזוכ רב  

 «Oi אביזוכ

(Personenname) "D35] *3 *ג"מד ד"פ ז"ע ^?  

 תוח ייפורד רבל רמא pm 'ר ד"עס
33mרבתו תחנו ןיסומיד וגד איימלצ ןיליא לכ . 

 ימרפה םשו ,'כו רח [ה%0% yn י"לב] ארפ ןוהלוכ
 תליכא לכא ע"ייע אסורד ןב .ד"ד א'פ תבש 'וריב

 .יאסורד ןב

;Sperling 59 לכ* פ'לב, my pe) איִדּוה 93 
"3 ;Staar, Speher eg» iub אקנירּוש 

 ' weisse) 2\79188:4-*\* תיסרפו 'יברע 'לב אניהש
 ץנה Ce ייל ףועה ינמיס 'מגב תופרט ולא 'פב
 רב יאמ ('אידוה רב תא איבהל והנימל ץנה הז
 33p^) ןוש ל אוהו אקנירוש ss" רמא אידוה
 ירחא שירבו (ה'פר) טיקשי sump 'שרפ ר"קיובו
 רב ןידה (*אניהש רב ןנחוי ^ םשב יול 'ר ("תומ
 א גיה ש bo רשע הנומשב ולפאמ nex אידוה

wbו "53 ה"כ ה"יחא] * י ברע " a5ר"ב  
 אוהז אוהה ףועה ןכ ארקנ פ"לב םגו תמאב ה'כו

poפ'לב אידוה רב ןכו ץנ  yi poהז יפלו אוה  
 ע"ייע הזה םשה ןמ כ"ג יופס לש היידוהה ןב
 ונוח הלאה תמאהו םיובדה nw" .הלעמל
 םידשו םיכאלמ לע ונרמאמב ונגצה רשא הרעשהמ
 לכ ילב שיהיהנוב לש 89% םגו ךליאו א'ק דצ

pecךוע לש %\< = קנירוש םע אוה דחא  
 םכחה ברה לש עיגאלאאזב ארויח רב שוריסו יחכונה
 'מנה ^3 ןכו איה תועט mop Ux ןהאזיועל
 ןילוחל ה"מגר י"כבו ae mm רב ןמ תשבושמ
 ןב בותכ יתאצמ Gv m אקילייגנא v3  ץבוקב)

 הזו ,אקנריאש | אידוה ,ןב D^n אקנריאש הידהה
 — [ליעלד )< ey םיכסמ

 ,Aberwitz 9« ע'לב «OUA פ'לב) wy רב *
(Albernheitלעב יוניכב ןכ ארקנו  

 דעק אָיִדַה רב * - אָיְִרּוג רַּב *

s^רב אמח בר רמא ובלח ר'א  semaזיל תבש : 
 דוע yr רמא אירוג רב אמח .ר"א ובלח ר'א
 דצ ה"דס Uy יייעו ןטסנ םשו SU 'וריע SD תבש

 יג"ב אמח בר 'ע :ד"פ

 ילב ןכו .ע"ייע .אזא = (Sehwarzadler אָזג *3
die 57 ע"לב ,זוע 'למ אזוע ינורמוש C 

  (Starke'גרת  ['N] "vהינזעה תאו םרפה תא
py] G^ דיי יירבד יא ר"ית ; יל א"י יקיו) רשנה תאו 

 ארשנ " mאזוע " Aינא רזוגו ה"יחא] * [אזג רב

 מ"למו 'מושרה ע"למ הלמה  nyהדוקנה םע ן"יעו
 ,'א זג 'ע דוע 'ייעו ל"מיג םע אטבמ תרבהב הוש

  yn[ד"עשת דצ ב"ח טראכאב 'חהל ןקיאזארעיה —

soris 93 *ע"לב לזוג מ"למ)  Gunge Taube Js 
^omכו אלזוג רב אוהה ב"עס ו"ע ' 

 יינאש ךיכרד אלזוג רב תרמאק sons רב

yp onmi 93 *א לבג '. 

 .אהיג 'עו 'ב עקב ע"ייע (deiner Teich) אָהיִּג רב

 'ציב 'ורי .E) א. (eines Arztes 'ֶנאָריִג רב *

 ירוה הימרי בר YyD ס"ד .א"פ

 .'וכו איסא יטנריג רבל

 אלילג רב אוהה Y2 vy (aliler): אָליִלַּג רָּב *
 'ייע י"עבו 'מ י"כב ה"כ ליזאו רמאד

 אלילג רב אוהה sb תבש :א'ק דצ 'וריע פ"ד
wesדבו פ"או 'מ י"כב ג'הכ היל ' enmיייע  

 ny אלילג ינב ץובקהו : ה"פ דצ תבש ס'ד

 רבב הלס 'פ ר"כיא (.Ortsname, errm) אזמג ^3 *

 לג .חתארנ = רתויו swa l ןיחווצ אזמג

mש"ייע 'ג חס 'עב איגרוב , 

Feigensohn, Beiname) (תרגרג) תורגורג 43 * 

"un ח"ע 'מוי. (des R. Jehuda 

mum uw mmmהדוהי בר יגת ייגה 'מ "2«  

 רב סרג אל וניברו תרגורג רב 'ב י"כבו תרגרג רב

 רב ,ירמת רב ומכ יוניכ םש אוהו .תרגרג ע"ייע

 y ילוקיד

(ein Sohn, eig. münnlich. Kind) ^27 *3 *ורי ' 

 ךל תיא obo ר"בו ג"ע m ב"פ מ"ב
 ז'כפ ר'קיובו הבקונ תרב ךל תיא . . רכד רב
 ץובקהו .אתרב ךל תיא . . ארב ךל תיא בוט רתוי

 ." 'בותכ pum ןיגב

 .אלדרב yy היילד רב *

 היפר ר"קיובו qo ע"פדבו אידוה רב ל"צו אירוה רב ם"טב םש עיפדבו אקנרש יעבו ריב דיל an v33 ןוכנ לע הייכ ('

 .רילו Ya ייכב קר *)m'3 .ארויח רב ג"ונבו (הידה) אידה רב 0" רסח לבא אינובמא "y ונינפל רסח ייסופדב )?
 .הנואש רב ר"קיובו אניחש ע"פרב ריב ידיל a7 ייכב ןוכגל הייכ (* .תומ ירחא שירמ pun ייל Fn י'כב
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 'יגו היגוז רבל ?eb 'ר) היקבש :.ג'פ sb 'ומבי | אמלח רשפמ אידה רב 245577533 (םולחה ;
 ןב ןועמש ירל יסוי 'ר היקבש ave ףדל י"שר
 רב 'כ ^m /3 יישארב 2 àv 'גרתב ןכו היגוז

avדכ  pesישארבל 'א ר'ית .היב ' sןתיול א"כ  
 y'"y aw ןב ומכ b CÓw vy" ביב יייע) היגוז רבו
 םינויצה p" גווזמ b^ גזרב לעפה הנבנ גוז רב ןמו

 .ךרע ךה יוועל 'חה לצא 'גרתב

Gm Werthe eines Sus) NTW "3 *ז"כ ק"מ : 

 ע"מב אדרצ ע"ייעו אזוז רב אדרצ
 תב כ"ג סרג םשו ,רדצ ע"ייע ארדצ סרג וניברו

 ,  .םירחא תומוקמב ה"כו אזוז

 תצקבו yy ה'ד ו"פ ק"ב יורי ₪. א אָזיְז רָב
 mos T^y ז"לד ז'פ 'ועובש 'ורי םייוניש

 תימ 307 ארטיל שנ רב דח יבג דיקפא אזיז רבד
 .םדא םש b^ 'כו אזיז רבד היסירא תימו אזיז רב

(Samen, Aussaa) DN 73 *םוגרתב הברה  

 יטישפ y p'b3 n'3 yw" תקתעהל
 mb arb ,א"י קיו

 An רב יב עיייע 32 רב *

Spottname, Küsesohn pai SKא ץבח ע"ייע ') 

 יאנתיכד אתונח .ז"טד א'פ 'איפ 'ורי
 ןול הוה (יאנתוכד D'b3 יירחא יפדבו «$US 'פדב היב)

 pop אלו ץבוח רב ירקתימ דח ןמת mm תומוצ
 ןיצבוח דח ימא ןיד אמוי ןילכוא ןנא המ ירמא
 «m pm ר"א [ץבוח רב ל"צ] ץיכח רב "n^ רמא
 ועמשב ץבוח רב אבי התע 'מולכ ענצהב nb 'מא
 הרובחה ינבמ הזו תוניבג 'ולכ ןיצבוח ןאכ שיש

 ,ןושל לע לפונ 'לב ןכ ses געל ךרדב

 אכיה ." מ"ב (Verpfiehteter) אָבּויַח רַב *

 הריבע רבדל חילש ןיאד ןנירמא
 רב ואלד רצחב לבא אוה אבויח רב חילשד אכיה
 43 ואל חילשד אכיה לכ םשו 'כו אוה אבויח
 Gb» אבויח ינב ץובקהו ,'כו וחלוש בייחימ אבויח

 א'כד ז"פו inb ^?" (E. NO). NDPPI" ,הָתִיִח 53

ayו"פס תבש "וריו  n^ד"ע  

 .אתויח nmm רב יול 'ר :חופיש דע 'פ ר'שהשו
 .אתוזח רב (ס"טב ילוא) סרג ןיתסנלא יעב וניברו

(der kleine Ring in der Gurgel) PER "a 

 אילוח 320 . . הנקב ןיפיקמ 3 'ילוח
 325 אלו אילוח רבל אילוחמ אל לבא אילוח רבל
 'ב ילח 'עב וניברו י"שריפ 'ייעו אילוחל אילוח

 .ושריפ אלו הזמ תצק איבה

 אנווג רזה ראכ תחת םס"ט ינווג רויח רב *

 .ואכ ע"ייע

 ל"נו 'כו ירובכע יב הוה אידה רב .'ל ז"ע ,'כו הו
 חור «my רבדמה שיא ונורתפו 'פו ע"למ ורזוגל =

umוירחאו ט"פ ,ב'ח ר"טב ז"מירו תוכופהת  

mםגו ש"ייע קוחר ךרדב ושריפ ל"תמעב יוועל  
b^לצאנש  wooע"ייע אידה . 

einer, dessen Ehe von Wesen) היְוֶה רָּב * 

(heipBestand 6 0-0תבו ."כ 'טוס  
 רבד אנמחו רמא רז שיאל היהת יכ ןהכ
 ימ 'יפ היוה רב ל"מק אל היוה רב אלד ןיא איוה
 ס"לב היוה 42 ןיספותו ןימייקו ןידמוע וישודיקש

 . .םויקו הדימע

 ןיסחויו .אה אה ןב ע"ייע .E) א NH אַה רב *

 .ט"נ דצ םש y" ב"פ Tx םלשה

einer, der so und so ist, d. h. für) יִכָה רב * 

  (etwas fühig, tüchtigבכשו :ו"כ 'טוס
  i.אוה יכה רב ואל אהו . . התוא שיא

 כ"פר ר"קיו (ler Halachothkundige) [3ל'ה *3 *
nw»5 תלהק) חור  Cהיתוער  

 .תוכלהב יקב אוהש ימ b^ ןכליה רב ירקתמד

 .ןויבזא 'עו אתרבא ע"ייע גנה רב 2350 רב * =
 י"פב . כ"ג ."יא ירניבר :יבב 22 122

"vpnכ"ק דצ םש ס'ד "ייע :ט"'ק תבשל פ'א : 

 .E א. .nach R א. -Kessel יִדּודְמַח יִדּודְמַה רב

u. "T12 םח "D23(heitzer, vonאמויד  

Grb)אבאד ידוד םחימ רב 'ישרפמ שי . "m"םה  
 רצ םלשה ןיסחוי לש ל"זו ה"יחא] * .תוריסה
 םחימ b nni^ ידודמח b "yn^ לעבו לק
 ולש אחסונה כ"או תוריסו תורוי םחימ רב ל"ר דוד
 ר"פדב כ"ג w^ ידודמח "גו כ'ע םיתלד ינשב
 ה"כו ידודמה "גה y" יסופדו "3 לכב לבא
 pw ימויל םישדחה 'פד תצקמבו םינשיה 'יסופדב
 ה'כו .ה"גק y" םש סיד "ייע 'מויל 'ב י"כב ה"כו
 (.חייק דצ ("D :ז'קד תבשל (םימעפ 'ב) 'מ י"כב
 י"כ ף"ירב ה'כו .ה"כק תבשל פ"או 'מ י"כב זוכו

DDפיד) יציניוו 'פד ש"ארו  ceרצ  Gi'bpלבא  
 ה"כו ירודמה רב an" ל"נה 'ומוקמה לכב 'יסופדב

 — n'b:] 'וחנמ :ג'פ 'ומביב

 אינש רב ע"ייע ךמרה ינב ל'צו be ךדמה רב *
 ,ךמרה 'עו

das Fett — fett ןמש e (ע'לב NY רָּב 
ÁN רתי 'עו אצמה Y^" y (auf dem Darm 

 *  93אָנּוז ,גוז ( ^p CXרבח :אגוז וב ס"לב
(Genossin Weibchen 2 080 
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 mb םרוקה ע"ייעו ע"ייע ןירוח ןב ומכ 'יפ קנחב
 ,לויש yy ירח רבל «im ק"מ

Gn NO "20 "3 *יוהי  busרכ ג'ע ה'עד ד'פ  
 -,31 קחצי ירל לאש ירבט

CE. N) nao "da *ךתמוק תאז 'פ ר'שהש  : 

 - .תבכמ רב אפוד 'ר םשב אינוח

 ,ein Sohn guter אכט רב פ"לב) םיבוט רב *
(d. i. vornehmer Elternח"נ 'וכרב : 

 .םיבוט רב ינע ons אמלד

 *  (Lehm vom alten Gemüuer) N2'O *3"מוי -

 43 ןמ ע"ייע אניטרב אנימ ךנמיסו .ט'כ

 (pers. Dámonen) טיס רָב :אַמיִמ ,אָניִמ 43 *

 : ונשריפ רבכו פ'לב םידש mew םלוכ

yaורפסב רעגרובמאה םכחה ברהו היתימימטסא  
 א"פר דצ רעטסייג 'ע עידעפאלקיצנעלאער רקיה

 ma ושאר יל ענענ

 רב ג'עפ ג"פד ג'פ ק"מ "ורי (E. N) הֶריִט 73 *

 םשמ העומש 'מואה רמא הריט

mesב"פ 'וכרב 'וריבו רבקב תושחור ויתותפש  
 וז"מד ב"פס 'ילקש יוריבו syn רב יול :ד'ד

 Am רמאמ לעב אריזנ ןב ןועמש

Qude) NTY 73 *3 'וכרב 'ורי 'bרב א"ער ה"ד  

 רב .,'כו qn ירש יאדוי רב יאדוי
 .'ב ןקנק ע"ייע ,'כו ךירות רוטק יאדוי רב יאדוי

^mm ^b 

UY ^v (E. N) NT» 3*ב'פ  N'DTרב  
 .'כו ילגמ ןוטידנוק היל mo אנדוי

 רנ :ותוארהב 'פ ר'תפא ?nm" (E. N) רב *
 .ילודגל אתדועס תושעל שקיב ינחוי
 .'כו ימור

 יטקב 'לב b Varaghna^ = *22773 ל'צ) ינכוי רב
fabelhafter Vogel, wahrsch. Strauss— 

av פב (םינפב' '"p (flügelschlagender Vogel 

 ג"רבו (*ינכוי רבד אתעיב אמינו 67( "ירופכה
 רבד [יפא ל'צ] ('יפא) אמיאו (ב'ערו א'עס יה) יכוסד

 רידל ןיסנכנ לכה 'טגב 'ורוכבד ןורחא 'פבו ,ינכוי
 ירוכב) רשעתהל  my» i3'קליו ,א"פרת זמר וצ יקלי

 רב תציכ הלפנ תחא םעפ (ו'כקתת זמר טיל בויא
 העבמו ינכוי  (Dכ"א) .םיזרא 'ש הרבשו םיכרכ

v33 m3יישרב היכו יינעתב ימ  DDתתפמב ארטומ יוכרבב ימ ייכבו  

 ינכו רב = אָרְמח רבי * = ועק
 | 1 -Eselsfüllen, 2 Esel ג\= ע"לב) ארמח ?31*

(reiberאיסוס רב -יאה .ט'ע 'ילוח  
 הנימ אדח והלוכ איסוסו ארמח רב יאהו ארמחו
 גיהנמ כ'ג wa ,רומחה ןמ דלונה me ^5 והנינ
 ('אבב חתפמב ארטימ :'ו 3yn^ .ט"נ 'וכרב :רומחה

L ^ ^ ^ 
2 

 4 ?TP ךוועו טושפ 'יפ ינגו ךיקש ךומ ארמח רב

 .תרחא ךרדב 'יפ ל'ז י"שרו .בכשו עקרקב עצהו

 b (Sohn des Weines— Essig)^ אָרְמִה ^3 2 *

 אהל אנא אבקוע רמ רמא .ה"ק
 תורשעמ 'ורי אבא יבגל ארמח רב אלח אתלימ
 ןב י"ר b min^ רב אלח היל חווצ s'y נ'ד ג'פ
 אקד םושמ ןועמש 'רב רזעלא 'רל ןכ ארק החרק
 ןבץמוח ה"לב w" םשו ip מ"ב y" יבנג סיפת
 .הגירהל וניהלא לש ומע רסומ התא יתמ דע ןיי

yy)ימ לע םירמוא הליאשה ךרדבו -> .(ןירפילוכרא  

 yen ע"ייע ץימחהש : לוע השעו וקלצמ בשש

"ID 93 *הלעא יתרמא 'פ ר"שהש (₪. א) : 
posרמא ידפח רב  by:יידסח ^  

 י'צ דצ ף'זרהמל י"הבמ 'ייע אדסח 201

 ימרא 'למ יללכ םש וא יטרפ םש wo אָלּוקַח 93 +
 יאמד 'ורי QGandmann) אלקה ירופו

 b^ אלוקח רבד ןמ יטיח ןיבז הנוי 'ר «dU ד"פ
 ומכ יטרפ םצע אוהש 5^ וא המדא דבוע ןבמ
 ג"ע ט"מד ח"פ ייטיג 'וריו :מ'ד ז'פר 'ירדנ 'וריב
 אלוקח ןב קחצי w^" ןכו אלוקח רב קחצי 'ר

"yף"זרהמל י"הבמ  Mp 

 .הלעמל ע"ייע אידוה רב תחת ס"מ ארויח רב *

 ב"צפר ר"ב (עו6+ אריח רב ס"לב) אירח רב *
mn "mn wem ^ל"א . . רוהנ  

 אוההד ךל עמש ןכיהמ ל"א איוח רב ךל םולש
 pom ןכ תאש אלא אל ל"א םידבע רב אובג
 'מוחנת םשב an^ ן"תת זמר בקע pos ב"הועל
 רב ךל םלש ל"א . . ארוהנ יגס דח ימח אמח 'ר
 ןכ התאש ל"א ןידבע רב ארבג אוהה ל"א אירוח
 ןושל ול רחב ימח 'רש רוכב ל"נו ,ב'הועל ןירוח
 ןושל לע לפנו vy ומעט « e ילב רוח יכ םימורע
 ת"יבא עמתשמ אירוח רב ךל םלש כ'או ןירוח ןב
 ןב ךל םולשו wy ;3 ךל םולש ^p יפא

 .ןירוח תב ע"ייעו ,ררחתשנ

(wie oben) "Til 93 *ארבע לטק .ב'נ 'דהנס  
 ןירוח רב ףייסב אדבע . . ןירוח רב

 ,יא ךמ 'עב וניבר לש הנוכנ ייג יפל הייכ ('
 «ye p היכו ארטמ יבב nnbo דכ ג"ונבו .היסק דצ םש D'3 "y נ'בבו 'פ v33 ה'כו אבב אהתפמב ל'צו אבבא

 \ * V .ךמ היד .םימ ייחספ יישר יייעו ריפדו ט"ק י"כב הייכ (? .ארטמ יבב חתפמב יינעתבו אבב חתפמ רכ ארטמ ביכקת זמר

vii )רע הרשי ייגו ינכירבד ןעכנימ לש 'ב  WDאיה  "yיעה םינפב . 



 .חלש p "yr im ןטק והזיא ךומסב ק"פב 'גיגחב | (יבושיב ונניא יכ אוה לשמ bw דואמ om ףו
 הובא ידיא 35 (א'נש זמר יר ייעשי spon ר"ימשת זימרס

 אתלת יתא mm ליגר ma ידיא רב «cp 'רד
 לזא ודהו בר יבב אמוי דחו אחרואב יחוי
 אזיפשואב אמוי דח הוהו אחרואב יחרי 'ג
 .אמוי דחד בר יב רב היל ירק ווהו יתא רדהו
 ןכו «30m T v י"כב quà aui ה"יחא] *
 ,ש"ע ידיא 'ר ךרע p" דצ םלשה ןיסחוימ עמשמ
 אמוי דח mum דע אמוי דח ןמ רמאמ רסח ע'פדבו
 PD מ'הונמו 'ב "23 כ'ג "יא י"כב וניבר "גבו
 - אמוי דח םוקמב אתיבב אמוי רח 'יגה םש קר ג'מר
 אזיפשואב אמוי דח "גה CD י"כבו א אזיפשואב
 y" י"עב ה"כו ו'כו היל mp בר יבב אמוי דחו

b"לעבו :'ח דצ 'גיגח  "xpתעטומ 'יג ךורעמ . 
 אתלת ליזא הוה an be^ םש ?posi ^b לש
 Wm אזיפשואב אמוי רח ביתי nm אחרואב יחרי
 עיטק ג"ונבו ,'כו qp wm יתא רדהו) היל ורק
 בר יבב אמוי דחו אחרואב יחרי אתלת bis :הזכ

wmןב ומכ אמוי רבו ,'כו ירק  nv»ע"ייע . jn 
 72,3 קב ע"ייע אמוי רב אקב תיל im 'ילוחב

mosיעבו ןיתש רב הוהד ארבג אוההל היל יוו  
 — bv] רבל דגסמל

eines Amora) NU? a2*א.  (ESOיליגמ 'ורי  

 ארומא הוה אטישי רב ג"ע ה"עד ד"פ

 0028 'רד

 .אביזוכ ןב y"y אָביִזְּפ "3 ,הָבְזּוּכ 3 *
 רב ד"ע ד"יד ד"יפס תבש v (E. N.)" אָחיִּכ רָּב *

 םש 'יפ 'כו אתיא םחר ארגנ C אחיכ

 45! תחא השא בהאש דחא םדא

 תבש (E. N. oder Lewis Sohn) "5 רב?

UPרמד הימק יאק הוה יאול רב  
 ה'כו צ'רו פ'ר im^ 'צנוש 'פדב ה"כ 'כו אבקוע

n3) D'*) IA 5 mרצ  Copכ"או יאויל רבי נ"ונבו  

^anרב ךילע םולש .ח'צ 'ירדהנסב ומכ היהת זא  
 ,ל"ב י"ר אוהו יול ןב 'מולכ יאויל

 Kinnbacken אעול 'ופו ימרא 'לב) אָעּול 93
 das Bret, das man אעול רב שוריפו

Kinn bindetהתא  (dem Thiereהמהב המב 'פב  

 (:דינ תבש) הראוצבש םלוסב אלו ןיתינתמ [לע]
YNאעול רב אנוה  "bהמהכל הכמ שישכ  

 אלש ידכ םייח ל לצא הראוצב ףד הל ןירשוק
 י"שריפ ןכו ה"יחא] * .הכמב ךכחל השאר ריזחת
 ךעלב כ'ג רזוג י"שרו אעול spi םייחל ם"לבו

 'ינשיה יפדבו פ"או

 .אחוכ

29 

 םיכאלמה לע ירמאמב יתעד יתיוח רבכ ה"יחא] +
 ל"זר ואשנ וילע רשא הז ףוע יכ א'ק רצ םידשו
 ילשמה ףוע םא יכ הז ןיא אמזוג ךרדב םילשמ
 ,ט"י ;ט"י ,7^ טשאי im אטפיפאדנעצב רכזנה
 יסופ םש תקתעהו א'ל דצ שעהידנובו היל

Váraghna €רמאנ וילעו ויפנכ וא ובנז הכמ :אוה  
 םילגרב לק רתויה אוהש ןושארה ןויצב דנעצב
 םיסוסה תא הרחתיו ץר םילגר תא יכו תופועה ןיב
 וניתוברו 'נעיה תב לע הנוכהש קפס ילצא ps כ'או
 הנעיה תב תארוהל ('* נ כי רב םשה הז וליאשה
 הצילמ ךרדב הנעיה תב ארקנ ןכש יתיאר םולה םג
 ףוע ושרפל לכונו םיננר ףנכ 0? של בויאב
 העבטמ הז יכ עודיו ויפנכב לוק עימשמו ןגרמש
 בויא 'פ סנעטלוש yi" הצורמב הנעיה תב לש
 הזל הז וושוה ינכירבו םיננר ףנכ תמאבו 1117 דצ
 י"שרו DU וצ 'קליו : ו"ס 'וחנמ םש 'ורוכב 'ייע
 לודג qw םש ןכ 8333 ףנכ בתכ שוריפב בויאל

"TN DM ena יורק הנשמ ישלו p» 

mobןושל הסלענ שרוד םש יחנמב תינש תאזו  
 םש י"שריפ y" אטחתנו הלוע אשונ ןוקירטונ
 אטחתנו ףנכ ה'ד 'וחנמ 'פסותו םש 'ורוכבלו
 לויט ןושל p Go" "ym sob^ אטחתמ 'שלמ
 הז םגש עודי יכ bs ירבד םידמחנ דואמ המו
 הלעמל התציב תאשונש הנעיה תב לש העבטמ
 תצבורש דועבו הנק עלסב םישתו wn שאר לע
 דומעיו ןקה ינפל bees רכזה םיציבה לע םאה
 רעללימניזאר (y^ ןקה דעב ןיגהל ותרמשמ לע
 ירחא יכ ריעהל ,br דועו .('ש דצ ביח יד ךרכ יוינומדק

 רתויו תועיספ הנומש ךרעכ הנעיה תב לדגת רשא
 םיאקד ?«C ב"ב) אמזוג ךרדב וילע רמאל לכונ
 ישא ברו ,'כו עיקרב הישירו אימב הילוצרק דע

sesביתכד אוה ידש זיז אוהה הז ףוע לע  Pn 
 ר'קיוב רמאנ זיז לעו (א" 52 (onn ידמע ירש

3'5bל"נו המח לגלג ההכמ ויפנכ שרופ אוהשכ  
 הושה 'גרתהו םיפנכ b" 25( ע'למ זיז ליצאהש
 | לוגנות y" קיתעה םהינשש םיננר «m זיז כ"נ |

 ע"ייע אוה הז ןיממ אל ןורחאה הז לבא ,ארב
 - 7 קב +

(der (das) von einem היִמוי )ד'₪)!אמו' רב 5/53 3 

 היביתוא (:טימ (nat ןינמוט המב 'פב 533
 ןיאו רמצ יזיגב אברל הימי" רב ןנכרמ אהה
 C הרושל סנכנ ov ותואבד b^ .(' ןתוא ןילטלטמ
 שרופמדכ הימוי רכ ותוא ןיארוקו הוה ידיא 'ר א"פ

isi 

- 4 

^ 

"A 

mi )1 =ג/יונב (? :טייכק דצ ימוי ס"ד יייע 'ב י"כב תיתימאה ייגה  myמ "33 לבא 'כו יזיגב ןינמוט ' 

 רב .טארק יפדבו 'טיז יפדב ה"כ (1 ,תבשל י"שריפב היכו (5 ,חימ דצ תבש Dp יייִע ייל

. 



E dios OU. 5 ג 

0 eig. = (פילב pov רב 
der gesetzt ist über das Ab- 

po (gegrenzteג"בשר 'מגב תיבה תא רכומה  

Ce QD xn)ריעב דמועש אתמ ירמד אדבע  

ymלכו ן הי רצ מ בו ןהינמיסב ריעה תודש לכ  
 עדוי לכהו הלש םידע ימו איה ימ דיב הדשו הדש
 הנשמ לש b תלמש עדו ה"יחא] * .תווחל
 אתינווחמ רב ומוגרת יכה 'מגב םש 'שרפתנ
 הלמ י"ע השרפתנ רטנס הרז הלמש עמשנ הזמו

mns myרטנס ע"ייע רמוש אוה רטנסו  Dy" mn 
 Jl 53: gb wm םש ם"בשרב אבוה ח"ר לש
 B zsandár^ ירגנוה 'לב שממ אוהו «ol = וא
 ןהירצמו תודשה רמוש אתינווחמ ןכו ריעה רמוש
 הדשה ימוחתו םירצמ :הלמה םעט 'מושרה פ'לבו
 *ייעו הדשה ימוחת לע הנוממה אוה אתינווחמ רבו
 הרזה הלמה וליצאה וניברו אוה TW ם'בשר שריפ
 ב"בל v5 ה"מגר 'יפמ שרופמ sv ןכו on לעפמ
 אוהש הנידמה הנוממ הז אתינווחמ רב :ל"זו
 ךלמל סמ ןיערופ םדא 53 המכ yr no הווחמ
 ריעל וכייש המכו תודש המכמו םיתב המכמו
 "ינאב רטנמ ומכ אוה יכ תמאה ד"עפל לבא .ל"כע
 םומלוטבא ןב ש"ר שוריפב ל'צ ןכו  .גאב ע"ייע
 רמולכ יגאב רב וא ,יגאב רטנמ וא יגאב תחת

 - [תודשה רמוש

(der Gesetzesnormenkundige) ןאָליִכָמ 43 * 

 היתוער חור תוערו ies .ר'קיו
 ע"ייעו יא לכמ ,'א דמ ע"ייע ןאליכמ רב ירקתמד
 ד"טג רפסו ^ לכ ע"ייעו .ןפלוא רבו mms רב

 ,'ד הרעה ז'מ דצ ץנוצ ל"טירל עגערטראפ

der zur Ausübung des Gesetzes) IT) ^3 * 

(Verpflchteteחילש א'עס ו"צ 53  
 ,'כו הוצמ רב ואלד דבע לבא אוה הוצמ רבד
 אתווצמ רב :אלמ בוט 'פ ר"להקו ג'פו ר"קיו

 .הוצמ ע"ייע

 אניד :ח"ק מ"ב (der Grenznachbar) אָרְציִמ ^3 *

 ע"יע (םימעפ המכ) ארצימ 253

 הדשל בורק והדשש לוכנ לעבו ןרצמ b^ .'ב רצ
wanה"כו  y'bsע-3< . 

 .םלוע תיב ע"ייע (Ortsname) אָיטקמ 73 *

 י"ד ו"פ 'וכרב 'ורי (CPersonenname אָניִרַמ רָּב *

 אריעז 'ר ימוק ךירב אנירמ רב 375
 היל הוה אנירמ רב ר'ע ז"טד ט"יפר תבש n^ ,'כו

 .'כו ןומיס 'רל ליאש ארבוע

 אתמ רב :ג"יק ק"ב NDA (Stadtbewohner) רָּב *

 j3 ןכשמל לוכי p^ טבעמ nb» רכא

 יי

wo -*רב jn 42 

NATL S 25 
NS 
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 יגרתה ה"כו ךייחלב 'יפו עולב ןמ 625 ילשמ)
 רב ^3 ,'ב על ע"מב אעול vy רוע יייעו 153
 ף"ירבו פ'או 'מ "53 ה'כו םלוס 'עב כ'ג s^ אעול
 תבש סיד (y" יט ק"ס j'b ^D ז"ואבו ש"ארבו י"כ
 סופדב הינה ל"שרהמו .אעול יב (um  (הינ רצ

 — [אעול יב רב ןושאר

 רב :ותוארהב 'פ ר"תסא (₪. אכ ינייפול רב *
 ןמ ותב תא אישמ הוה ינייפול
 .םדא םש b^ 'כו וכעל ירופצ

der Sohn des Lakiseh, d. i) NU?p5 3 * 
(R. Simonתא א"עס ד"פ מ"ב  

 אתלימ אנימא הוה יכ אשיקל רב .אשיקל רבכ
 אשיקל רב תא אכיה רמאו יכב 'כו ישקמ הוה

s»שיקל ןב ןועמש 'ר אוהו ,יכו אשיקל רב תא  
 .םידומלתה ינשב תראפתל ומש עָונ

Goliath, der) יִאָנאַנ "m יאפאפ הֶאַמ 43 * 

Sohn von hundert Váütern und einem 

aT ןב ע"ייע (Hunde 

(der Einwohner eines Gehüftes) הָאָּובְמ *3 * 

 רבא האובמ רב ב"עס א"כ ב'ב
 רבא האובמ רב . . בכעמ יצמ אל הישפנד האובמ
 ב"ער םשו ,םש י"שריפ 'ייע ?יאמ אנירחא האובמ
 האובמ רב אתאו איחיו יקואד האובמ רב יאה

 ,'כו 8335

 'ומבי (beschneidungsfühiges Kind) אָליִהְמ רָּב*

 אוה אליהמ רב ואל יאהו א"עס א"ע
 .לומהל לוכי ןיאש 'יפ

der mit Jem. unter gleichem Gestirn) món 73* 

(geboren ist, gleiches Geschick hat 

 םשו אוה הילזמ רב אתלימ אהל אמליד :3^ 33
 ומכ ורועישו והנינ אלזמ דח ינב והייורת א'עס

 ,'ג לג ע"ייע ליג ןב

; der Ofenwürmer, Schmarotzer) ירונת םיחמ ^3 

Faulenzer, der seine y2) 32 "3 

"p35 73 ;Bettdecke überall ausbreitetיבּוכ ^3  

'Yb Tnbo 33 
(Tellerleckerחספב ןירבוע ולאד 03  )65/5 

 םמחמ אבוסו ללוז לש םייונכ ולא לכ "0

;der Weinkufen Umhiüpfer 

 | p3 דקרמ .ץבורו ויתחת ושובל לפקמ .םירונת
 עבר ךמ רב ונלש 'ואחסונבו .תורעק ךחלמ ,תויבחה
 זמר ^ סומע 'קליב ה"כו ה"יחא] * (.ןורחא כותכ
 'א qe 'עב ה"כו יכניפ ךחלמ 'יגה םשו ה'טקת
 ךחלמ ל"צו חכלמ ס"טב ב"פ רצ 'יחספל ח'ר "יפכו

 .[עבר ל"צו יעבר ס'טב ןכ



 ימ קחצי »5 ןמחנ (oi ל*א 6ויצ mo" חישמ
 םיקיש חישמ 'יפ ילפנ רב יתא יתמיא ךל עימש
 ^w ,'ט סומע 'ייע הייחא] * .תלפונה דוד תכוס
 קפס לכ ילבו .ש"ייע רחא ןונגיסב תצק 'דהנסבו
 המכב רמאנ ןכו ןנע המושרה י"לב הלמה םעט
 ןנעב הארנש םהלש חישמ לע ןוילג ןואב תומוקמ
 יייעו יא "B^ "yp ארקמ לש רובידמ לאשוהו
 לאינד) קוספה py" 'ג m/ םוחנ ; 'ג ,ד"ק 'ילהת
 אוקנ שנא 022 אימש יננע Dp וראו 7^6
 ה"ד 'גרתב שוריפב ה"כו יִנְנֶע וא ילפנ רב חישמה
 דיתעד אחישמ אכלמ אוה יננע YO ,'ג 'א
 ז"ער רצ 'ב ןיליביסה ירפס my 'ייעו האלגתיאל
 --[ט"כ -- ב"כ א"ח ססָאפמ םינוי לש עיגאלאתימו

NYY3 /NZ2 *3 *פ"לב)  (Sperber, Habicht N32 
 ץובקו .יאצנ רב 072 טיל בויא) ץנ 'גרת

 רבו ,אצצנ רב ה'כו Ca ew ינש רתסא) quj ינב
 .(ה"כ ,יכ ןז"ט איי יקיו (Qn אצצינ

yisרּוצינ  y^pרצנ ןב . 
 המכ Glensch פ"לב) אַשְנַא רָּב N02 ,שֶנ 93 *

 Y "bns suem^ ל'זרדב םימעפ
 שנ רב .דח ךליאו :ה"נד ד"פ ש"עמ 'ורי מ'ד יייע
 4^4 ד'יפ תבש v" ,(םימעפ .(^w . יבגל אתא
 -שנ רב דח אתא םשו ,שנ רב ימוק nn" אלו ר'ע

 אתיא DM שנ רב דח אדחכ men ,'כו היל שחלו
 ןירופיצב שנ רב דח iy i ז"פ bow v" ,'כו

 ךלהמ הוה שנ רב דח םשו (םימעפ ינש) 'כו לזא
 Li בו .בי'נד יפו :ב"נה א'פ כוס יחי. פו אקושב

 ןאכו .ה"לד p^3 'בותכ 'ורי ,'כו רמא שנ רב תיל
 הוה (רמית ןיאו 'יגה בוט רתוי 'מטיז 'פדבו) רמית
 היה רמאת אמש D^ ,'כו אריעז שנ רב אסי 'ר
 גייד ב'פ ב"ב 'ורי ,בושח (ww ןטק םדא אסי 'ר

xyשנ רב -אוה תיל , "vב'לד 'יאלכד ט'פס  
 jn לכ היתמקימל היתברע אשנ רבד יולגיר ג'ע
 שג רבד יהולגו am" ק"פ vus יעבתמ אוהד
 ילבבבו יעבתמד רתא 523 היתאמקמ היתברע
 ,היב ןיברע ןוניא שיניא  רבד יהולנר (oa 'כוס
 ד"לפס vpn mm ןילבומ ןמת יעבתימד רתאל
 רכ ותוארהב 'פ ר"תפא ,'כו ןגמ בה שנ רב תיא
 ליכא etna HM» לכ היל תיאד שנ
 תלחתה % ע'לב) יא ל"א אשאמטד ןיחולפטב
 ארקומ ןוכתיירוא pns !יבר (אמית לש רוביד
 שנ רב תיל אנוממ ןל תיל יא ןנא םרב ןוכל
 .ע"ייע שנ ינב ץובקהו ,ינליס רב ע"ייעו ןל רקומר
 ,'א ןדא ע'ייע (OWaldmensch רּוטְּד 05 .רֶב *

 רב ע"יע (Füllen eines Pferdes) איִסּוס ^3 *

 ,'א ארמח
*93 

4 PED לש 
0 

 .י"שריפ ש"ייע

Gimmermeister) $22 33 *ג'ע ב'ב  + bpהיל  
 שרח לש ןזרנ (b s^ רבל אציצח

 רגנ תיל +'נ ry הליאשח ךרדבו .םימל לפנ םיצע
 ארגנ רב דועו .'א רגנ p/vp .הנקרפיד רגנ רבו |

 י"הבמב ירננ רב ובייא ^ ךוע yb" םש
 Xp רצ ף"זרהמל

 .הריט רב ע"ייע (Personenname) אָרֶזְנ 93 *

v CPersonenname) N03 33. *א"מד ב'פ ז"ע . 

 ,'כו היתיגיג היל ןיילגתיא אזוטנ רב
DU ^bםדא . 

NT 32זשנ ס"לב)  'b3 (kleines Jochהמב  

 תבש) ןומיגב אצוי לגעה ןיא ןיתינתמ המהב <
 ידכ ןטק רינ ול ןישוע b^ ארינ רב אנוה ר"א (דינ
 יא ןמג "p ה"יחא]* .לועה תאשל דומליש

^b3חול ןילות ונינע ןושאר 'יפל לבא רחא  vei 
 p" הפי הלוע «m בלחה תותשל «bs אלש

"mmאוהו הסקניפ 'א ארסיח בר תכשד ה"פס  
 .[סקנפ ע"ייע חול p" ₪45 י"לב

Sohn des Sehmiedes, nümlich) NITO3 ^3 1 

no pona (R. Jochananהשעמ  

 אוה הליל םהילע קלחיו (Cv» "me בירחנסד
 ןנחוי ר"א )5 7^ יישארב) םפדריו םכיו וידבעו
 ומש הליל םהרבאל ול ןמדזנש ךאלמ ותוא
 'ר רבג הרוה רמא הלילהו (Cio nw ימאנש
 ייטפוש 'אנש הליל השעמ ומע השעש 'מא קחצי
 ר"א םתוליסממ םיבכוכה ומחלנ םימש ןמ «C י'ה
 אמעט רבתסמ b" אחפנ רבדמ אחפנד אבט שיקל
 היל ורק wm ןנחוי ירד ומעטמ אחפנ קחצי 'רד
 ןנחוי 'ר ארקנ mes המכב ה"יחא] * .אחפנ רב
 'וכמ :ה"כ 'בותכ :ה"פ מ"ב 'ייע אחפנ רב םשב

gmהארנ םש 'דהנסב י'שר בתכו :ד'נ 'ילוח  
 ירקימ יכהלו אחפנ הוה ןנחוי 'ר לש ויבאד ירומל
 ויפוי םש לע אחפנ רב ישרפמד תיאו אחפנ רב

Swורימו ' m^א"פ 'דהנס 'וריו :ח"נד .ב"פ  
yy mשי חפנה ןב ונדמילש ןושל האו  

 — [י"שרל ןושאר b^ תעדל mma ms איבהל

 ולא 'פב (wahrsch. Blashuhn) אָחָפְנ רָב 2

 (:ב'ס יילוח ףועה ינמיס 'מגב תופרט
 .קפס אוהש ףוע םש 'יפ

der Messias, eig. Wolkensohn =( "552 "à 
s. Math. 24, 80; 26, 64;ע606)/  

(Apol 17; 14, 14, u. s. W.ןינע שארב קלחב  
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 xn& אלוע רבל דקפמ הסוי 'ו :ה'עד ד'פ
 ,ש"מו ןזח ע"ייע איילבבד אתשינכד

 YD ב"ב 'ורי (E. N. eines Lehrers) [ייטיע "3 *

 ,ןייטיע רבד אשרדמ יב ג'ער ו"טד
Sohn der zukünftigen Welt,) *IÓN'T NDby 73 * 

(d. i. des Jenseits theilhaftig 

 םלוע ןב b^ אוח יתאד אמלע רב יאה ב"כ 'ינעת
 אמלע ינכ םש ץובקהו ,אוה ה"ועל ןמוזמו אבה
 היילע ינב ע"ייע אבה םלוע ינב ומכ אוהו יתאד

vmmג'נק תבש אבה םלוע ןב . ^nbbילינמ .'ח  
mא"יק 'בותכ , 

Sohn des (אָמְמַע "3 ס"לב POP NB רַּב * 
(michtisrael.) Volkes, Heideר"ב  

 .אנא ךל רמאיו ךכגל איממע רב יתא םא ז'פר
 ,'כ "ישארב 'א 'רי 'גרתו .'כו ידוהי ידבעתימ יעב
 .א"מ m/ א"מ ;א"כ ,ט"כ 'ירבד 'גרתו ;יו גה 'ד
 רב :רכנ ןב 'מ ,ד"מ 'קזחי 'גרתו ירכ נה ג"מ

 .ןיממע ינב ע"ייע ץובקהו .ןיממע

 .ז"י "יטינ (Sohn Esaus, die Rómer) ושָע 43 *

 .ושע רבד אלוטב יא ךלוטב יא אנמחר
yyב רבח ', 

 דצ ף'זרהמל י"הבמ "יע (EON) רותשע ַרַּב *
 :'עו :ט"ס

 :'ע רצ DD י'הכמ y (E. N) N']B NT" רַּב *

ein Dummer, Stumpf- 7:2 voc (י"למ pne "3 * 

  (innigerד"ע ג"יד ט"פ 'וכרב 'ורי

 ינוכמס b' ר"שהשו ג'ער ל"ד xw^b "unb 'וריו
 43 דח רכע חמש 'פ ר"להקו ןיחפ רב דח אתא
 n3p3 'שלו new ליוא המושרה י"לב b^ ןיחפ
 אריגמד היתתנא יתובסו 'פ ר"להקו ה"כפ ר'קיוב

nmןיחפ תרב  mesרב ע"ייעו 'כו הלעבל  bap 
 ישל ןמ ורזג ל"יד ם"רהמו השמ ינפו כ"מ לעבו
 תבהא 'יפה Di םכותבו ושריפ םירחאו תוחפ תיחפ
 אבה 'עמ וליצאהו םילודג ןב םש 'ורי 'וכרבל ןויצ
 y^» naa ברה לש ע'מבו )5 ןיאו ז"חא

 .שלח p nn^ ס"למ הלמה הלצאנ

 Vb ילוא 33333 רב וניבר תעדל) nnb רָּב
Vornehmer 7%ד"עפלו  As. pos 

(Gereifter, Kenntnissreicherמגב 'יכרבמ דציכ 'פב ' 

 ייטחג) "יתכדכ ינברבר רב p Grm^ ^233( ןהל אב
 יתאפ רב ירמאד אכיא ,םינושארה תוחפהו ויט .י
 D" כאומ יתאפ ץחמו )^  ידיכ יבדמב) "יתכדכ
 mm פ"רבו .('םוקמ לכבו הכלהב bb ול היהש

 לי

"pne רּב boa פק 

 א'עס ח"מד .yb "wm ^v (E א ינליס רב *
m"מיב ןיהב קיספ דיבע אב רב ' 

 (sn poe ינליס רבד pos ןמ ןמת mm אירביטד
 שנ רב ןמת הוהו "גה me ר'קיובו בהד ארטיל

 ,'כו קספו אכליסד ונב ןמ

 ,in meinem Schmerz 5333*5 ,סיִסְנַּב ל'צ];יפיסרב

CYerdrussמגב [הרומתב ל"צ] (המורתב) ' 
 בטומ ןכ יל השוע םא (?GU תונברקב שי 'פד
 ל"צ] יסיסרב דרוי [ינירה ל"צ] «ww ואל םאו
 ומכ רבקל : לואשל yr ^e לואשל  [יסיסנבב
 (DD 'מגרתמו C) יימ יישארב) םיפעוז םנהו

 יתפנה רבכ .ןיסינב 'א י"רתבו 'קנואב ה"כ ה"יחא] *
 יתאצמ התעו .ש"ייע סנב 'עב ןינעה לכ לע ירי
 הלמב הלמ קתעוה ךווע לש en^ לכ יכ יתיאר
 רצ יקילייגנא vs ץבוקב) הרומתל י"כ nuns 'יפמ
 יכ יל רמוא יבלו ..יסיסרב 'יגה םש םגו:(א'ע 22
 nm תחנומ 'תיה יסיס ןב תעטומ ^3 ה"מגר ינפל

 —  [יסיס רב "יגה רתוי Typ שבתשנ

 רב יול y'"y (E. N) ייפוס D'D", ,יִסיִס ^3 *
 נ"שו :י"ק דצ ף'זרהמל י"הבמב יסיס

my "ynר"ב  p'bpהכירב הארה יסיס רב ט"לפ  
 ,'כו 'ר ינפל

 pono סרג yn' לעב .X) אג p'O'D רָּב שא
 ה"יחא] * .(ש"ייע ןיסרס יב 'עב

 .ש"ייע ןיסיס יב כ'ג םש 'חסונה ךורע י"כ בורלו
 —]3 ה ל א ע"ייע poo רב בקעי 'ר -

 "ורי rTD (der Spruchdichter Sirach) רב *

 םשב רזעל 'ר ג"ער ז"עד Mo 'גיגח
 n'b ר"בבו ,'כו עדת המ ךממ האילפ הריס רב
 לא qoo לודגב רמא אריס ןב םשב רזעלא 'ר "גה
 הלעה הולא רמא אריס רב Ub" ר"ב ,'כו שורדת
 בל 'מא אריס רב ג'עפס םשו ,ץראה ןמ םימס
 ע"ייעו .ערל pm בוטל piov הנשי םדא

 vo ןב

 (zuverlüissiger Mann, eig. auf den אָכְמִס 3. *

Gan sich stützen kannיישיג  "$ 

 «D^ ,אוה אכמס רב רתיבא 'רד ןל אמיל ןאמ
 יואר ןיא b^ ,אכמס רב ואל אקמוס קחצי :ד"ס

 voy ךומסל

(Gklavensohn) [^ D'"T132» 43 *אירח רב ע"ייע  

 (E. N. ein Synagogenaufseher in אְלּוע רָב *

"n" (Gab.תבש  "T5הנוי ^ .ז"ד  

 ילינמ 'ורי ,'כו אלוע רבד ארדסל ןוקלס יסוי 'רו

 .םוקמ לכבו man 'יל םש קר זיראפ י"כב היכו ביה ייכב מיכ ('



 : ע"ייע םתו

 ^ yט'ו לש ותוקלחחמ לעב אוה  "yאבבב =
 : ג'ק אמק

NTUDB "3 *אדטס ןב 'עו ארדנפ ןב ע"ייע . 

np "73 *הב ידיע ז"גד מופ 'יזנ יורי ₪. אכ  

 ,'כו יבול לאש הקיפ

(Schmerzenskind) NOPS "43 *ינוע ןב ב"פפ ר"ב  

 'קליב ה"כו .כ'מב 'ייעו ירעצ רב
 ,ו"לק זמר חלשיו

Verschmitzter, 002206 (י"למ "bsp "3 o 

pne nw ה"כפ wp" GChüfüger 
 אמחר אכלמ אדהד ימח יולבק רב הלעבל הרמא
 רב 'יגה יתובסו 'פ ר"להקבו ןירנידב אנרפמו ןינית
 עדוי שיא י"לב "פו יולבק רב ל"צו יילביק
 יתפ pne mai cem תולובחת

 pne רב

"mp ^3 +אכ  (E.היירוק רב אבא ט"יפ ר"ב  

 ,'כו רמא

ein Mann des Todes, d. i. todes-) xbep רב * 

  Gehuldigרב ואל ארבנ .'ה 'וכמ

Rm אלטק 

berühmter Mischnalehrer, Schüler) NoBD "3 * 

  (Rabbi'sשודקה וניבו לש ודימלת
 דצ ף"זרהמל י"הבמ vby p אייח 'ר לש וריבחו
 Mes Tx 'ב n" 'ידוהיה .תורוק ץטערגו ,א'ע
 עגפש pi bw היה לודג ןחדבו םילשמ לעבו ט"כר
 Xy א"פד ib ק"מ 'ורי pom" לש רובכב ז"דע
 123 mm המ b' .ר"להקו  .א'נ 'ירדנ .ילבבו
 הנשמה אובמ Uy" יבר יניעב ןח ואצמ ויתוצילמ
 רב אבא היה ומש רקיעו ט"כר x" ללירב י"רהמל
 57 Ye 'ועובש 'וריבו Qno המ יפ (vónp ארפק

mאוה ם"ט היעשוה 'רו ארפק רב יבא אמח  
 y" ארפק רבו היעשוה 'רד יבא אמח 'ר ל'צו
 צ"ר דצ הנשמה אובמ לעב תעדלו .םש י'הבמ
 רזעלא אלא היה אבא אל אופק רב לש םש

 .ארפק רב ןינעב ותריקח קמוע לכ ש"ייעו

 ע'לב 9 פ'למ וא אישק רַּב — אָשק 72
4o =כ"או סמ ,,  Steuerbeamterוא  

 ,Steuerprüfect 5( .פ"למ ש"יר ms תטמשהב
(Aufseherףוסב איויח- היקרטד | אתידבמופד —  

 (א'ער Vp תבש) העור בובא 'טגב םיצרש הנומש

^b Co P "33בר  VR "wnןנבר  

 אלש ששחו וינפל םויה ותואכ היה po ונעמשש
 היה א"ס = ,תוחור 'רב ויניע .ביבסמ אוהשכ גיעלי |
 רחא רהרהיו mim הנה טיבי אלש ויניע הסכמ .

 וידי ריבעמ mov תעב b^ ח"רו .םירחא םישעמ =
 ביפ amu) ^vi ןנישרפמו םימב ןצחרל ויניע לע
 איהה nex לע יודי ביהי 'רל הינימחת דכ (איעס ריד

 תנוכו ה"יחא]* ew תוכלמ הילע לבקמ אתעש |
 m םש 'וכרבב ןנירמאש המל 'וריה ואיבהב וניבר
 םשב איבהש ז"ואמ היארו 'רמוגו רזוח וניא וא הרמוגו
 רמאיו תשרפא הרמוגו רזוח רמאד אהו ל'הזב ח"ר
 --'כו יודי  ביהי 'רל הינומחת דכ 'וריב שירפד יאק
 .ט"נ wn .ט"כ 'ג תבשב CUP אצמנ יתחפ רבו
 רשאמ יתחא רב ןקתל הצוו טכערבעל םכחהו
 היהש 2 לומ אייח 'ר יפב האירק ךה היה הרוגש
 השק לבא ^G^ a ףיזרהמל y "y) mmm רב
 מ"כב ה"כו תואסריגה לכ שבשלו ומלוהל רבדה
 המושרה פ"למ אוהש ל"נ-רשאו סופדב ומכ י"כב
 ןכו ודומלתו ותעידיב םלשומו ןיירוא רב ומעטו
 דימל ת לש ונב 'יזנב י"שרל סחוימה 'יפב שרופמ
 םילודג ןב שרופמ «o :'ג תבשל י"שרבו ,םכח
 ^3« ןושלמ הז יפל ורזוגל ל"נו וניבר 'יפכ הזו
 אל 'וכרבב לבא .ןברברו בושח ונורתפו 'מושרה
 תאזה אתכסמה שרפש תעבש ילואו םולכ י"שריפ

 הברהמ חכומ הזו ךורעה ויניע דגנ היה אל ןיידע
 ליעל ש"מ y" ירמאד אכיא b^ ןינעבו .תואמגוד

 -- [אטנזז דצ אובמב | =

 ג"פ ק"מ 'ורי NOB (E. N. eines Mannes) רָּב *

 אטפ רבד ןמ אהמא אדח ד"ע א"פד

map nm.2( אשינכ אדח ימוק ' "Dםדא םש , 

 הימק םיאק הוה .E) א. (eines Mannes יִלויַּפ 133

 לטונה 'מגב השנה דיג 'פב לאומשד
^p GUY n»n)םג 'עב ג"הכו ה"יחא]* .שיא םש  

 ז"עק דצ םלשה ןיסחויב לבא ovo ג'ונבו ,ש"ע 'א
 הל !BN" .ףיסוהו ושוריפ איבהו וניבר ^25 'יגה
 ל"מרו 'פ ms ה'דסב ה'כו y'«. ק"ד חבט םש
 ילבמ וניבר ירבד ףוריצב לבא ה"דס אוה םג איבה

 — [ה"עב ירבד pa wa רכינ לדבה תושעל

 ןאמל ub ws (Antagonist) Nn 55 רב*

mmoהיתגולפ רב ע'ול  ^s 

 וידי . . ג'יונבו

--- 

(fהיכו  vi33איל דצ יוכרב סייד יייעו א"כש ייסו ט"ס ייפ א"בשרח 'שתבו ויקספב שיארבו ניבבו ימ . 
 א'ח לוכשאה 'סמ תכומ י'כ («am^ אוה ס"טו יגפמ ייא יירחא 'פדב לבא ,ריפדו זיראפ ,ב'ה י"כב ה"כ )* .וינפ לע
 «pa יש רפ מ wb לע wv ריבעמד אהד 'וכו בתכ ןואג 'אה בר לבא לזו 'ו 'יסר עמש תאירקו הלפת יוכלה

 .ל'כע תוחורה לכל ויניע ביבסמ אוהשכ וידימלת ow אלש

Tוארי < .אלש |  vyא"פ .הנגתמו ןביבסמ אוחשכ  
y 

/ 



7 m Pal PER IR. 

 ןושארה 'פדב ל"שרהמה י"פע יתשנבנבו ו'פש
 : ל"ק דצ nbb) p'4^ לעב ברה וטפשמ ץרח 32«
 יקירפ יקובו וזכ תוטש ןואגה sow אל יכ ('ת תוא

ma donאלו ב"ירגה טילשה ינפלמ אצי הגגש ןכו  
 — [המואמ וילע ס'ד לעב ריעה

 'ומביב CWahnsinniger אטש ם"לב) NOD רב

 (ןהל «psu ןלוכו eas pns 'ד קרפ
"yיומבי) ןישודיק [ןהב ויהש  Cw?ב"פבו  

 יבותכ) הז ונידי בתכ ורמאש םידעה 'מגב 'ובותכב
Cותא יסכנ ןיבז איטש רבד יסכנא הוהד ידימ  

 אוהשכ ['כו] ירמאו [ירת יב ל'צו] (ירתב)
 par הטוש

 y imp" "לוח NTÜ (Dümonensohn) רב *

 - םיכאלמ לע ירמאמ 'ייע :ה'ק 'ילוח
 D" דצ םידשו

 ז"ע .CE א. (eines pers. Fürsten ףשיש לכ

 435 אנברוק היל יטמא אבר .ה"ס
 היניע עקפ דע םש רופיסה לכ y" 5 ךשיש
 יטופ םש ךשש רבש הארנ ךשמהמ .ךשיש רבד
 . רמולכ s ai ייפרפ הלמ אוהש כ'ג ל"י לבא אוה
 רצח לש רש וא דבע ךשיש רב 5" ךלמה רצח
 43 bv3" ך ש ש לש ןורתפ ןיבנ התעמו ךלמה
 ךשש ח"יפ ר"מבב שרדנ ושא א"מ ^S ;ו'כ
 רוציק לבב תמאבו ש"בתא y'"y לבב ש"ב ת"אב
 ךשש ןכו 53 ןודאו ךלמ לש רצח b^ לָּב 23 ןמ

 .לבב לש הקתעה wm ךלמה רצח פ"לב

 .ע"ייע אינשרב תחת ס"ט אינש ^3 *

 (Pirisabora (Amm. 24,3) Persabora ריפש ^3 *

Ipso óoz (Zosim 3,18) am 

(Giuphratכו ריפש רב יבל עלקיא בר .א" ק"מ ' 
 'מ "53 ה"כו ןילבולו 'יפאב ,'ציניוו 'פרב ה"כ
 ילבו ריפש בר יבל ס"טב ג"ונבו (:ז'ט רצ ce סיד)
 תחא n»n3 בוט רתויה וא ריפש רב קפס לכ

vy DOCETוושאב תואופמה המושרה  
 ד"פר דצ '5 ה"ח טרעננאמ y men"' תפש לע
 רעיוני 'ו  דצ עטכישעגרוטלוק טשריפו
 הארקנ רשא ריעה איהו א"נש Cx עיפארגאענ
 אל םירכזנה םימכחה םלוא פ"לב רובש זוריפ כ'ג
 לש תעטומ אחסונ ןעי ריפשרב ריע ןורכז ולעה

 .וילעבמ בוט תענומ התיה םיסופד |

P303 "3 *ינטית  (Amor)רמא .א"ע תבש  

 'ותירכבו ,ינטות רב םושמ שיקל 'ר

 n רַּב * - אָשק רַּב | | בפק

 יאמ אלאו (Gam vp ro) pom שי 'פד ג'רבו
 ^5 תוריל אתמד אשק רב ('תוריל וב [ןאמ ל'צ]
 vpn לע הנוממ א"יו ,ויעה סכומ אשק רב
 חכומכ ה"מגר לש b^ אוה א" b^ ה"יחא] *
 'ישוריפה ינש קידצהל לכונו ידי תחת רשא י'כ 'יפמ
 הישק פ"למ הלמה איצומ ינא ןושארה ייפ יפל יכ
 םירצונו םידוהיה לע םשוה סכמ המעטו היזק ע"לו
 רמושו nies המושרה פ"למ אוה ינשה b^ יפלו

ynיחספלו ריעה לשומ ב"בל ם"בשרה 'יפ ןכו ' 
 תבשלו ריעה רמוש םש י"שרו ריעה רטוש :א"יק

owכ"או ךלמל הנוממ  piא שוריפל ' piייפל  
 "חספ י"כבו ב'בב ה"כו ד"ויב אישק in^ רקיע 'ב

'"yס"ד  DOרב 'יגה 'עה שארב ר"פדבו :ע'ק רצ  

 ףוסמ 'טמשנ ש"יר תואש ל'צו ןוכנ הז םגו יישק
 y" תואמגוד "יעו ריישק רב 'ב bb" ל"צכו הביתה

 תחת (Cài T אכרס 'עו רדגזיא תחת אדנזיא
 רב תחת היגה t^p mm ץולחה לעבו . . ראכרס
 רבדה תוויע אלא ןוקית הז ןיאו האש ךדנב :אשק

 — ]5 «pn עמושה לכו
 (ךלמ (%'[% תרחואמ "531 rex ר"למ) 823 93. *

 יאמ . . אכר רב אלו אכר אל .'ד ב"ב
 רב אכיר סרג 'ב ךר 'עב 'זיפ 'דבו אתוכלמ אכר
 ירוביח יייעו ךלמ 'יעצמא 753 ןכו ר"לב b^ אכיר

 ,א"מק דצ "יסרפ הקתעה לע

 ג"ער ת"כד b "mb" יורי (Grevler ַעיִשְר רָּב *
m'enכו עישר רב םיקמ אנאד ' ^D 

 ue ןב
 Uy ןאשרב תחת ס"ט ןאַש "3 *

kleine Mauer,  Vormauer ם"לב) ארּוש ^43 

  (um den Tempelvorhof'פד ג"סב

 רב p Gn'5x^ ז"פ 'יחספ יוריו .ו/יפ ייחספ) ןילוצ דציכ

 ליח ונייהו הרזעה ביבס הייונבש הנטק המוח ארוש
 הנממ ץוחש המוחהו ,הרזעה עקרק םע הוש התיהו
 ner תארקנ וזו ליח ארקנ הזו הרוש wem ההובג
 דצ 'יחספל ח'ר 'יפמ חקלנ הזה "יפה ה"יחא] *
 הרזע עקרקב הוש המוח p^ ל"הזב ov ^m ט'לק
 המוחהו ךומנ לחה ןישועש לחה sym הרוש רב ןונכ
 המוח תארקנ וזו לח ארקנ הזו ההובג הנממ ץוחש

  bspדוע 'ייעו  ^bהקיתעה ןכו הז 'יפל בורק י"שר |
 המוחו ליחו ,ארוש רב ('א :ו'כ 'יעשי) ליח 'טישפה

 י"ע בשח 'פ ר"כיאבו ,םש 'יחספב שרפתנ ('חי'ב יכיא)

 'יא ונינפל בתכ ע'"בשפה לעבו .ארוש רבו ארוש

 | "ילבול 'דב ספדנ ןכ תמאבו .כ'ע אדוש רבו אדוש

 ןקתש ומכ וניבר ^3 יכ הזמ עמשנ תוריל וב ל'צו תורילוב nna הביתב ס"טב ץיפדבו דיל י"כב ןוכנל הייכ ('

 A ל"צ יוכ תחת ל"שרהמו

Vct ו ... 

I^ vibe 



 ^ :ד'פ .ח"כ םש ,'כו רכינ יבירב לש וירבדמ
 יבירב לאילמג 'ר rep תבש .יברב רפקה רזעילא
 ןידמול ונייהשכ .ג"נ "יבוריע .(יברב 'יסופד תצקו)
 איעשוא 'ר :םשו (" בר ב איעשוא 'ר לצא הרות
 (by םדא י"שריפו  ,'כו ורודב מ'רכ ורודב יבירב
 י"שרב ה'כו כ'ע ושוריפ יכה ירקד אכיה לכו ורודב
 ורודב לודג םדא םוקמ לכב p" ןכו :א"י "לוח
 ר"בו ג"ע ב"פד ג"פ ק"מ 'ורימ ןכ עמשמ תצקו
 : ליבשרד ימוק ןנחוי 'רד אדה רמא יברב דח ק"פ
 'טוסד ח"פ ףוס 'וריבו ראופמו לודג DU ^b ,'כו

yy) ariתיל (אירגנא  emu) oomןיא 'יפ  
 תדובעל אצי ןבר ןב ןבר "יפאד לודג ןב לודג
 ל"נ הלמה mua ןינעבו .מ"פו ע"ק ש"ייע ךלמה
 ע"ייע) ^33 ןמו (v2) רב וא ןב ןמ רוציק איהש

span (Woאוהש ימ יברב יוניכב ןכ  jp mn 
nnוא  ^bםיראופמ םידימלת דימעהש  "y!ב"ב  

 imn m םש 'פסותו .ט"נ

 ה"כפס ר"קיו Hausgenosse) תִיַּב 93 =) "373 2

 דיבעתמו לזא אוה ויקוש Co ר"שהשו
 ךותמ ךומסבמ היארו תיב ןב השענ 'יפ ייברב
 רב תחת ייברבו 'כו ותיב ךותב סנכנו אצוי אוהש

 י'ב יִּב ע"ייעו תיב

 אָתיִלּבְרַבִמ vermischen D'/b3; לָּבְלַּ =) לָּבְרּב

(das mit dem Schwarzen vermischte Weisse 

 םורחה 'מגב ולא ןימומ 'פב 'ורוכבב (? Cלבא
 לולבת אנמחר בתכ אל אתילברבמ ( p(יכ .,איכ

 . "bקתעוה הייחא] * ."רוחשב ןבל לבלובמש
(a'y rp m יקילייגנא v3 (ץבוקב "5  רגמ"ה "PD 

 [אתילבלבמ 323 לבא וניברד 03 כ"ג ^8 םשו —

 םשהו 650605 "יעצמא י"לב 2! ע"לב 3*33
 barbarus. ר"לב 00002006 י"לב 1253

der eine fremde (unverst. Sprache redet; 

gemüstete D'1272 ;Berberei v2 7! y/53 s'3233 
(Vógelיוגב (:גיס 'ומבי) ותמבי לע אבהד ג'"סב  

 ינבו אירברב ינב ולא (א'כ יב"ל יירבד) םסיעכא לבג
 ץקושמ ךל ןיאש קושב ןימורע ןיכלוהש אינטרמ
 םורע ךלוהש be" רתוי םוקמה ינפל הזובמו בעותמ
 אמעמ 'גרת Cw ידייק m" זעול םעמ .('קושב
 fno יא היד ,יג ^ "ישארב) המרכות .אָיְרברב
 ימוחנתב) ונדמלי תדגהבו .אירברב ['ב] 'ורי 'גרת
 עימקהש jor לכ ןורמשת רומש םא יכ (רסח בקע
 ,ךממ ןיחרובו ותוא ןיאור ןירברבה ךדיב הזה
 לא ליכשמ ירשא 'פב TUN ךומי יכב ר'קיוב

 םושמ :'ד 'ותירכבו יניטות רב םושמ an" א"י =
 '3 י"כבו ינוטאת רב תבש  'מ י"כבו ינמיאת רב =
 םלשה 'יסחויב ה'כו ינטית סרוג י"שרו ינמואת =

 רב םש תרחא "גו אסריג שיו םשב ה'מק דצ —
 ינאיבוט רב תבשב 'צנוש 'פדב «m ינייבוט =

 J'y רצ םש ס'דב "עו ינייאיבומ ךומסבו

Ochsenmiüster, Rinder-) אתְרּות ^3 ,אָרְּוּת ^3. * 

(üchterםש "5 אתרות ןב ע"ייע  

 אירבה מ"למ איצומ ינא רב תלמו םירווש םטפמ

 .'ח רב yy םטפמ 'יפ ל ע"למו

 ein ungerechter,) msn ^3 ,ןּוימְלת 43 *

(finsterer, d. h. bóser Mensch e 

 רבב אדבוע הוה ב"כס יתבר 'תקיספ y" ו"פ ר'קיו
 ןירגיד 'ק ןוימלת רב יבג ארבנ דח דיקפאד , .ןוימלת
 לטנ ןוימלת רב דיבע המ . . הינימ ןוהל אעב לזא
 (.ה"כ יירדנב םייונישב השעמה my) ye היקקחו הנק דח

 רב xp" ןינעה לכב א"עת זמר ארקיו 'קליבו
 ןוילמת ןב 'עב כ'ג וניאר תואחסונ יתשכו ןוילמת
 חור ונורתפו 'פו ע"לב הלמה שרוש יתאצמ רבכו

b ע"לב התארוה ןכו םיללעמ ys םדאו m» 
 םצע םאו רשיה ךרד ינמ הטנו ןידה תועמ שיא
 יִמלות רב ס"לב הלמה היהת זא אוה יטופ

Bartholomüus. 

 *  *3יִךּמַת  y'"y (attelsohn),ילוקיד רב

 * ןקפֶּת רָּב  ^ (E. No'נותכ  "pbא'ער ד'לד
 : ןוולקח ןינבז יסוי 'רד ןיבירק אדהכ

 ןמ  posןקפת רבד  pow pom'כו ןקפת רבד
DN םש ^b 

mna "bow ^? (Hahnensohn) אלוגנְרת רַב * 

 רמימ ךל תיא רבג ןב ד"ע ח"מד
Ou ןב yy אלוגנרת רב י 

 *  (Zahlungsverpflichteter) paben 43תוכמ

 אנדיעב א"עס יה  spידהסמ
 ןימולשת 33 ואל ארבנ  (smןימולשת רב םשו

 אוה  ^p.םלשל בייוחמש ימ

 ןמו ןכ b^ ריב = רב ןמ רצקתג) יִביִרָּב 539297
 ילודגל דובכ םש אוהו יביר =יבר

 אינתהו :א"י 'ילוח ,יברב היכמסא vb מ"ב (רודה
 ז"לק 'ילוח ,רמוא יבירב אנת :'ה 'וכמבו רמוא יברב
 יבירב ירבדו הרות ירבד ןהירבד אלמליא א'עס
 ןהירבדש ש"כו ןיעמוש יבירב ירבדב ןנא הלבק
 ,ז"נ םש ,הרות i" יבירב ירבדו הלכק יובד

 יקלי y כיש יקסיפ rm ירפסב לבא יא יד"י "ילהת pub לע ןכ שרדנ יומביב (? aon יחפונבו יט ייכב הייכ (% -
 .וניבר תעצהכ w^ הימקתת זיימרס וניזאה



 'כר 'קיספב אוה ןכו הירטמסל הלוג םכמ דחאו
 y/3 ,ןיטרמס ע"ייע Sarmatia היטמרס ל"צו ה"פ
 דע הינשבו האירבלק דע הלע הנושארב ג"כפסלק
 ח"פתת זמר 'ילהת 'קליו ה"עפ ר"ב ,האירברב יפיכ
 םיאריתמ םיימודאהש אינמרנ ינבו האירברב ינב ולא
 ושע םא םנח ינמחליו ט'ק רומזמ ט"ושו .םהמ

xovחקלש בקעיל  webהירברבל הרוכבה תא  
 הייתותש תלמש רורב ל"נו השע המ הייתותשלו
 ב" ,'ד סוינילפ דיעה ןכו Skythen לש cy אוה

Seytharum nomen usquequaque transit in Sar- 

matas atque Germanosאיתיקש לש םש 'מולכ  

 ירמאמ ןיבנ התעמו אינמרגו איטמרס םשב ללכנ
 jm אינמרג ny אירברב רכזנו ללכנש ל"גה ל'זח
 האירברב םשה איגמרג םוקמב םינשיה םירפוסב אב
 ,'ד איראטסיה "^  ,ב"י ןעלאננא םואיצאמ 'ייע
 מ"כאו 'ד ,ח" םונאיממא n^b; .מרעג ;ג"

 = = [ךיראהל

Barbarissus, Stadt in Syrien, u. z.) 101373 * 

"N'ET YB ק"מ 'ורי (Gn Chalybonitis 

vyינייעמ הוה ל"בשר  bt] quuןינית ] 
 "ט"כ רצ מ'ע 'ייע ןובלח זוחמב vy איהו תירברבב

 ,'ש דצ רעיוביינו

 burgus, burgum, burgium 'צמא ר"לב 68( ןָּגְרְּב

 ,Flecken, Landhaus 00000 'צמא י"לב

Vorstadtצמא 475302 . ' Einhegung zur ,burgones 

(Aufbewahr. von Getreideתורשעמב 223  )2^( 

 ןישוע 'פב 'וריעבו ,תויטקלאו ןינגרובהו ןיפירצה
 45333 ןינגרוב ןיא (C872 בירקהל רתומ 'מגב ןיספ
 | CXp םדא רוכשי אל 'מגב לאוש 'פב תבשבו
 — DR אתקיספ ףוסבו ,ךלוה ןינגרוב םש שי םאש
 \ זמר וצ 'קליבו זיפ רייקיוב היכו aen רצ) ימחל י ברק

 ! D b/D^) יתבר אתקיספבו זייעשת ז"מרס סחנפ יקליבו ט''עת

 : ןושארה (*ןגרובל עיגה ךרדב ךלהמ היהש ךלמל
 «Po ינשה ןגוובל vun םש התשו cv לכאו
 א'פ .('['ב] קדב 'עב ונשריפ רבכ ןינגרוב
 יעמ mne תוחפב ויעל ץוחמ ןישועש םיתב
 םירבועל תונוזמ םיוכומ םשו םירישו המא
 יבוע 'ש לב לד גמ nva ז"עלבו םיבשו

"xםירביב יגומ תעטומ ) 

 דפק ו
 הירברבל הלוג םכמ nw" ידוד לוק 'פ ר"שהש | היכרב 'ר ('ג (omo םיסובא םירברב והמ (' לד
 ירמא ןנבר איר בר ב ינימ רמא הדוהי 'ר םשב
 אירברבמ אב היהו אוה הלועמו אוה רוהט ףוע

mmהירברב ב"א) .םוי לכב המלש ןהלוש לע הלוע  
 תרחא הנידמ אינטירומו יקיופאב me איה
 לכ וארק םיימורהו םינויה ה"יחא] * ,(הל הכומס
 ימורו ou» bp ןושלכ רבדמ וניאש דחאו דחא
 םעט ןכו הפש ינעלב רבדמ 'מולכ 3333 ראותב
 ןושל יקמעב רבדמו ףצפצמ המושרה ע"לב לעפה
 לארשיל רצו אנוש לכ ל"זרדב ןכ הנוכמ הליאשהבו
 Barbar ש"אלב ארקנ ןכו ונימע ינבמ אל רשא
 ma | .ונימע יקומינ עדוי וניאש ימו ץירעו ,רזכא
 ןירבס pns המ ג"ע m3 ב"פ מ"ב 'וריב "א ןינעה
 new ידלי ןינעבו הוה ןורברב new ןב ןועמש

y» mu»םהה םימיב 'פ ר"תסא :הלא תואמגוד  
 םילק 'פו הלא לע 'פ ר"כיא mm ירברבה בישומו
 יאדוהיד pos שובכו אב ןיירברב שבכמ תאד דע
 ש"ירבו ב"ער n7 ה"פ 'כוס 'וריב ה"כו ךב ודרמד
 עשוהי 'ר 'תחיתפ ר"כיאו ב"כפ cpu .ר"תפא

n6)וסליקו (ג'כ  umsיג יפל ה"כ ןורברב אטיקנ ' 
 בותכ י"פס ר"בב ןויצה Di םשו 'ב טקנ 'עב וניבר
 טטףת6 י"לב זעול םע חצונ ייפ "יל ונינפלו ןכ
 ןיב הבשנש ךלמ ןבל לשמ כ"פ ר"מש .! 00000
 .Barbarei und אינמירומו ארברב תנידמו .םירברבה

Mauritanienךורעה ןויצ לש תומבי דבלמ הרכזוה  
 הירברבמ םיאבה ולא ל"נה וניזאה יופיסב 03
 ,אינטרוממו (ל"נה וניזאה 'קליב b^ הלמ ךה ,סנוטמונ
 יישארבל 'א ^ 'גרתבו ,אינטרבמו 'יגה םש 'קליבו
 סוניטאירוומ ^D ,'א 'א ה"ד 'גרתו ,סוניטירומ 'ז ,'י

 תחא החפש ג"פרלק ר"משבו .פוינאטירוומ ל'צו
 החפש היגהל ל"נ «mw החפשו תינורטמ
 ישוכ לצא רברב רכזוה ןכו תינטרומ תחא
 דחא רברב וא דחא ישוכ אבי אמש ס"פר ר"בב
 b'y יתוכ ידוד לוק 'פ ר'שהשבו יב דבעתשיו
 ,םכב דבעשמו אב דחא יוברב וא דחא ישוכ
 שיר א"יפ Y'pn ב"טפ ר"ב םיירברב ואב ץובקהו

vmהנידמהו — .ר"תסא שירו  avv nyר"משב  
 ודמע האירבובל 3 ךלהש ךלמל לשמ ח"יפ
 .םהילע ךלמ ותוא ושעו ותוא ולבקו םיירברבה
 'ומוקמה הלאב תורחא תונידמ ףוריצב my הרכזוהו

 תמלש רתוי אחפונו ר"קיוב םג ןכ אצמ וניבר קפס ילבו ,יחינק יפ יז ,יב רילהקב W^ םייוניש תצקבו ונינפל רסח רילפ )!
 סחנפ 'קליו ,היירברב ינימ in^ רילהקב ןכו 0« יייכב ןוכנל הייכ )* .יב רשק yt ןירתלס ya הארנכ וינפל תחנומ

vouזימרס ייכלמ יקלי ,ירוברב ינימ ז"עשת  wypוניבר "33 כ'ג :ח"נ דצ ימחל ינברק תא כ"רד יתקיספ ,םירוברב ינימ  
 יפדב ךא היירביב בובל יפדו גארפ 'פד יתבר אתקיספב : רעבאב המלש ^ םכחה ברה ró תוא םש בתכו אירברב ינימ
 ייסופדב ייאש) ךורעב םג יתבר אתקיספב םג bin ל"ומה ברה ןקיתו היירביצ יולסערבו באלקש
 רעבאב תמלש ^ y" ןגד רוכל האלפנ תועמ יקיו ipo )* an ry י"כב ה"כ תמאב יכ איבנמ ףידע םכחו אירברב ינימ

 Flecken, borgo. טייאלב (5 .ש"ייע ^ רמזמ ט"ושב שרפמה כ"ג b" םש וניבר "יפכו (* .ט'צ mw cv יקיספב



viel. der Flecken) *ND*3 NDp^3 אָתְגְרּוב. * 

(Borkeas, 2004506 Jos. j. Kr 5 

  ry "vה"פ  Cp TOSאתגרוב לש . . הניי

 < = אוהש רבדה בורקו אתקרב in" .א"ל ז"ע ילבכבו
 'ה 'ג "ג enben" לע והיתתמ ןבב רכזנש םוקמ
 by אוה ns ילואו ןורמושו לילג ןיב היה ותנוכתו
 'ינ יפל לבא .ז"נ "יחספו תותירכ ףוס יאקרב רפכ
 יאקדב חסונה 'יחספל ח"ר b^ לש י"כו פ'א י"כה

 ,ה"פ רצ 'יחספ ^D 'ייע

NT3 *אדארב ע"ייע . 

(OHageD NTO3 *42 אזרב 'עו " זג ע"ייע  

Geisselung, Stockstreich) 512י'צמא ר"למ  

"bt — burdillusצמא ' (QouguouMcuóc 

 לכוא התא תויריס וא (CN חלשב יהיו אתקיספב
 ןתונ התא ןוממ וא הקול התא ןילודרוב האמ וא
 b" ב"א) .ולידרוב (*ולידרוגל pep cem ןושל
 העוצרו טושל םיארוק qm לש ינומה 'שלבו תוכמ
 דצ ב"ח ר"טב ז"מיר vpn רככ ה"יחא] * ,(ולדרוב

n'bםישמתשמ ןכו המושרה י"ל לע ןויכ בירש  
 טושב הכה b^ (סיטס8סי0ל5ש לעפב םינוי םיבתוכ
 ןויכ וניבר םגו ג"צ דצ םואיסרוימ 'ייע העוצרבו
 כ"ג הנורתפו המושרה 'יעצמאה ר"ל לע יתערל
 ילודרוכ ןקתל ונכרצוה אלו העוצרבו טושב תוכמ
 אתקיספ) רעבאב המלש 'ר תעדכ :%9080)מ י"לב
 ריבשמה רבחמ לעב לש pp» (b הרעה םש
 לעב ןוקית qna ןמידקה רבכו :ל"תמעב ל"ירהמו
 ?T אצמנ אל לבא ולידרג האר ןייצ ל"מרו כ"כ

nלבא  nב לגרפ 'עב יכ יתאצמ הז ' ^p 
 י"ע Geissel] 00094009 י"לב] 5335 תלמ וניבר
 eordiglio ט"יאל יתעדל אוהו ו'לידרוג ז'על
 תוכהל םירשק לש לבח 'יפ קירטשנעטאנק ש"אלב
 האמ הקלת וא "גה א'פ חלשב 'תליכמבו ,וב
 ןידולרוב ייגה ה"כר זמר .חלשב 'קליבו ,תוכמ
 ג"יפ ר"מכב הלמה mw 'אצמנו ןילודרוב ל'צו
 איהו אילדרבו ןיטוש תמח 'וכ הנווטמל לשמ

 -- [תלחדמ

 :* מ'ב (rtsname) היילד ,אילד רב לרר."

 לבא ו"עפ ר"בב ה"כו אלדרב ןהכ אבא
 ט"מד ח'פ "טיג rv .א'עס ח"יד Tb האיפ 'וריב
 ז"טד mb כ"ב 'וריבו ,אילד רב ןהכ אבא ג'ע
 אחא ברל אוש נו .ו"כ ow ,היילד רב א'עס

vosא"לבו 00/0  Thurm, Burgבורקו  mó5 יורשעמל םיבמרה ייפ  \ 

m) ןיחאהד ' 'גב ירכנה םע Tm 'em CXSN 
 ימגב 'כוסד ק"פבו ,ןינגרובהו ןיצייקה ןיעורה

 ןינגרוב ןיצייק םיעור «n |(: יח יכוס) התמחשו |
9 : 

 דעומ יאב ילבמ הכיא תליגמבו C תוֶריפ ירמוש =
 םדא ינב b^ ןיטוילב ילבמו ןינגרוב ילבמ O0 ייא)
 ש"מו ES ע"ייע ה"יחא] * .ןינגרובב םירדה

 paa mmy. bep ר"קיו :ד"ס יוריע- ה"נכו —
 ל"צו ןינרוב לש תורייע ס"מב .מ"ד א'פ iy 'וריבו
 :ב'כד ה"פי 'בוריע יורי ,ןינגרוב לש 'טיז 'פדב ומכ
 ןודיצל רוצמ ןיכלהמ והיש תושעל ינא לוני

 םשו uma yr תורעמ y" ןירופיצל אירביטמ |
 יינעת v" .ןינגרוב השלשו ןיפירצ השלש 'ג דומע
 qox vb ןינגרובב רדה iv ה"עד דיפסלק

 שממ 'יעצמא 'ורו י"לב גרוב b ame^ ןתיל |
Wi] ^eא"פב  Usונורתפ  posןיכבוש  

 'יפכ אוהו תואובת תורצוא םהב רוצאל תודשבש
 תורצואה :ה"נ 'וריעב עמשמ ןכו pui 'עב וניבר
 הכותבש ןינגרובהו הריד תיב ןהב שיו תודשבש
 :'ג יכוסל י"שריפו 'כו המע ןירבעתמ .ולא ירה + .
 ירמושל םינקו הברע ןמ ןישועש ףירצ ןינגרוב
 ןישועש mb 'יפ .א'כ 'וריעו :'ח ףדלו 'כו תוריפ
 ינגרוב ארקנ ןגרוב לע הנוממש ימו ,ריעה ירמוש

 ול אב ךישחהש ןויכ "'י רומזמ ט"וש שרדמ 'ייע
 ןגרובל ךמצע סינכה ל"א van] ל"צ] (ןגרובה)
 ינגרובה רמא . . ןיטסילה ינפמו הער היח ינפמ
 וכרד ןיאו הלילב חתפהל ןגרוב לש וכרד ןיא
 'כו דחא ינגרוב -- .וזה העשב הלילב םדא לבקל
 הרש רמוש yyss" ר"לב ארקנ ןכו 'ה דב ע"ייע

burgariusז"ע 'וריב ןינעה הזב הלמה האב יתעדלו  
 וג םילוקרמ היל הוה "3 ש'ר vy Yo ר"פ
 הרנגרוב (mai אתא (הקלח 'טארק 'פדב) הלקח
 ,הדשה לע הנוממ 'יפ (הנגרוב ס"טב 'טארק 'פדב)
 — [ז"חא אבה 'ע דוע "יעו |

 NDS ;lündlich, burgarius 'צמא ר"למ) רָּרְּב
(G.andwirthschaftלחיו ו"לפ ר"בב  njשיא  

 C אתורגרוב םשל רגרוב €« י'ט 'שאיב) המדאה
"bהמדאה תא דבועש םש לע המדאה שיא ארקנ . 

 רפכ שיא ןכ ארקנ 'יעצמא ר"לב p^ .ה"יחא] *
 רעגריב ש"אל כ"ג רזגנ 'ימורה הלמ ןמו המדא דבועו

wmיעצמא ר"לב " burgwardרמושש ימ 'מולכ  
 ןויצה ןינעה הזמ ילואו .הדבוע רשא המדאה תא

 — [הזל םדוקה 'ע mo "ייע r'y 'וריב
0 

 :יג ףד תועטב ןייוצי ע"פדב םוקמ הארמבו תוריפ

 .םירזוגל am^ ר'יב v33 (f ,היתורגרוב אייס
24 

m3 )1יפו עילב אותו דילו ו"ו י"כב  cn 

 ירמוש תכוס ןינגרוב תכוס םיצייק תכוס םיעור תכוס ג"ונב (? n רומשל ןייושע םי ל ד גמ ומכ cn ןינגרובה לינה |

 זמר חנ יקליבו תורגרוב xax (* .ןינגרוב תלמ כ"ג רכזנ םשש ןעי



 מ"בו Y "11353 ןוכנ יתלב לבא החורס סיטליא
 תופרוט תויח לצא סלדרב mmn םש הרכזוהש ,ד"כ
 דועו תומוקמה הלאבו 'כו יראהו באזה ןוגכ תולודג
 ושוריפ סלדרב mm .'ח 'ורוכבו : ג"צ מ"בו םש ק"בב
 'דהנסב תופסותה ילעב בטיה וחיכוה ןכו הבקנ רמנ
 כ"חמב  האורב וגש nn םג לבא css דגנ + ו"ט
 ש"ייטופ y gm 'ורוכבב תרכזנה סלדרב םשוריפב
 סלדרב תלמ םעט 'ורוכבב םגש הכרד הרות תמאו
 וא רמנ לש הבקנ ןימ תולודג תויח לצא תרכזנה
 (דלוי) העפא וער voy vus ses י"שר תעדכ
 אפא סלדרב .ז"ט ק"בב הרומ ןכו mw םיעבשל
 Hyüne זנכשא 'לב 2 ע"לב 12 עובצ איהו
 שחנכ רמונמ עובצ 'מולכ Ux pu NBN ארקנו

nm ses vyיתלוכי אלו ב'ר תהימת הקלתסנ  
 רופיסהו .רשיו ןוכנ לכה ונשוריפ יפלו ,'כו ןיבהל
 רכזוה הכקנל רכזמ אפא pp ףוליחו יוניש ןינעב
 תויחה תורלות ןאיליא יייע) םיימורו םינוי םירפוסב 272
 (דימ יח סואינילפ ;ט"פר ,יג תודיצה לע ןאיפפא ; הייכ יא

 ('ב .ח/יכ ייו תויחה תודלות) וטסירא תערל הז לכ לנבא

 ג"ע ז"כד א"פ 'יחספ 'וריכו .ןה םירכד יטופטיפ

 — [םיִלְּרַּב הנוכנ רתויה הביתכה

Smaragd, lauch- 70000905, ov (י"לב pma * 

mmm ח"לפ ר'מש (grüner Edelstein — 
 םינקז 'עו ריצחכ קורי הבוט ןכא ןכ ארקנו ןונידרב
 הכוט ןבא לש יוניכ רזגנ ונממו =0%00% רצח וקיתעה
 סוניזרפ G3 ישארב) םהש וקיתעה םינקז'עו ל"נה
 ןיא ילצאו aps דצ 'יפרפ הקתעה לע ונרפס 'ייע

peoאוה יכ  wwןונידרב . 

 ב"ירגהו .אתוודא ע"ייע .,ז"ס הדנב ינוידרב *
 ךוועב בתכ ע"בשפה לש i'n ףוסב

 .ינוידיד ע"ייע דועו ,יתאצמ אל

drájang ירטקב' (bs opum =( סּוקיִנְדְרַּב 

ein sehr Langer, do ^p*b שלב' 

 םוקמ האורה 'פב םיקיזה לעד 'מגל ךומסב 6
 חפיקה] ןקוולהו רוחיגה Ob 'וכרב אתפסותו : n3 'וכרב

 םינושארה וותפ ןואגנ B^ .סוקינדרבהו [סננהו

Dumרתו" הכווא ותמוקש שיא אוהש  
 Britanieus ,םוקינטירב b^ ב"א) .םדא ינב ראשמ
 הישנאו תפרצ דננ הלודגה אינטירב יא שיא ר"לב
 ,'א ר"טב ז"מירה snb ןכו ה"יחא] * .(המוק ילעב

avsל"תמעב יוועל 'חהו  ^pאדרווכ קמוס 68%  
 ותארוה קנרד פ"לב יכ וניכר םע pm אוה תועטו
 וניבר סרג ןכ סוקינרדה ^30 spun רתויב ךורא
 'עו ןאכ לש סוקינררב לצא סוקינרדה 'עב ומצעב
 ןכו סוקנרד ט"צר רצ סחנפ 'מוחנתה ^3 ןכו ןקוול
 1313 סיר y) 'p" י"כב ה"כו סוקינרדה 'וכרבב "יג

TUS S Bpםּוקיִנִּדְרַּב — אלדרב *  
 ,אלדרב אחא ברל בו ל"א .ד"י "יטיג ,אלדרב
 רב 'כוסב 'יגה ו"פר 'ציניוו 'פדבו 'זיפ 'פדב לבא
 דצ 'כוס ס"ד y" ף'יר י"כבו 'ב י"כב ה"בו אלד

qv5רב בקעי 'ר ר"עס ג'לד .ב"פ 'יעיבש 'ורי  
 4v ,T'yD ז"יד ג"פס האיפ v" ,היילדרבד ייבא
 הדוי 'ר :ז"מד Ub 'מורת v^ ,םיאלכד ח"פ ףוס
 ר"א .ז"כד א'פ םיאלכ יוריבו .הילד רבד יזפ רב
 'וריבו ,יכו לוגנרת הילד רבד ןמ היתיתייא ןנחוי
 עירכהל ונידיב ןיאו הילד רב ישנא .ר"כד ו"פ 'וריע
 דחא אוה ילואו םוקמה תנוכתו אחסונה תתימא

eyילד תיב  op 
pantherartig — gefleckter 1108  )א ( ַּסֶלְּר 

gestreifte Hyüne €? Panther, 1,607 

 kühn, verwegen שפנ זע 25 פ"למ ורזגנ םלוכו
 אדרב ס"לב 2! יברע ןושל תארוה ףוטישב דועו

 (:'יט) ןיששוח ןיא 'מגב [םיחספד] ק"פב
 הדנבו .םש ןייוצמ סלדרכו הדלוחש םוקמ לכב
 (.בימ wy היכו :ו"פ) םישנה לכ 'מגב דיה לכ 'פב
 ןיקיזנד ק"פבו :םש ןייוצמ coma הדלוחש ינפמ

Cre pi)ירה פלדרבהו רמנהו בודהו יראהו באזה  
 (.בימ 03( ןילעופה תא רכושה 'פבו ,ןידעומ ולא
 ולא ירה [שחנהו ףלדרבהו רמנהו בודה יראה]
 'זו אפא וז סלדרב (ז'ט) [ק"ב] 'מגב b^ : ןיסנוא
 yix ארקנ רכז אוהש םינושארה םינשה
 רתוי איה הערו אזרפנ תארקנ הבקנל ךפהתמשכו

jbרבכו רכזה  ^bב"א) .אפא 'עב  ^Dסילדרפ  
 ומכ תפרוטו תברוא mm ןימ לש nip) ^m י"לב
 יכ אפא וז םלדרב רמאמ ןיבהל יתלוכי אלו רמנ

NENהעפא אוה  aimaתואסריגבש עדו ה"יחא] *  

 יתאצמ םירמאמה סוריסו בוברע quy יסופד לש
 תויח ינימ ' nb הלוע לכה יתנקתש המ יפלו
 ,םינושארה םינויצ ינשב רחא pb ןאכ תולדבנ

pbק"בב םינויצב ינש  D'3םינויצ ירחא םיאבה  
 ינא איצומו ,ןורחאה ןויצב ישילש ןימו ,םינושארה
 םחולו .ףרוטו rm המעטו המושרה פ"למ הלמה
 דצה mm" םתשלשב יכ תינש nsn .וריבח דגנכ
 הלמה הרומ הז לעו םירמונמ םלוכ יכ םהבש הושה
 74089 mm תארוה ןכו המושרה 'ירוסו 'יברע
 רמנ לש הבקנ sem ןודרב ם"לבו pardus ר"לבו
 ןכ לע יכ תודורבו תוצומח תורהבב אלמ 'מולכ
 y variae"  ר"לבו ,,*' ע"לב םג וז mm הארקנ
 תמאבו Iltis איה ןושאר ןימו ̂ ,ז"י 'ח םואינילפ
 .םיטליא א"יו ךרעה ףוסב an^ ב"נש תנש ק"העב
 אוהו ישיוטופ צ"לב וזעול יכ ןכ pan י"שר םגו

 יזווא amb וכרדו סיטליא 'מולכ
 הנוכנ וז mbi (ריכ םיבל (ves ^v םילוננרתו
 B olans putois^ י"שייוטופ ם"נמלא :'ט 'יחספב

putois 
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 = םּוקיִנדְרִב =  EMאָיְקְדיִרּוּב 1

: WC m. 
 = יוגו ויסק  cp»mn m va(סקינרדה תחת סיט  jmסרג

 = ש"ארה  orס"טב םש קר ל"נה 'וכרב 'תפסותב
 = :נ"יד ט'פ 'וכרב 'וריבו םיקינרדה  mon,הלמה

 | רתויב ךורא ןינעב הלמה תארוהל תיתפומ היארו
 וכפוהמ  vávo; D33הלצא רכזוהש  ^b.רתויב ןטק

 תא שופמ היהש תעב ךוועה האר אלש י"שרו
verrudé ש"אדורו ז"עלב הלמה ^b ^533 תכסמ 
 = ןייא וואוצינער   "b[תלביב עגונמה שיא —

 ש"וב םימעפ הברה ונורכז אב רשא אטוז ירפיס
"nyרצ ץנוצ ל"טיול פ"דג רפסב םינויצה  [bb — 

E. Ol, פ"למ ein- durchbohren) pns ₪5 

 'יפ  (aushohlen 3p3'ורי 'גרת [2]
 דבעו (גיל ויל (moe חרבל ןוכיתה חירבה תא שעיו
 ה"יחא] * (.[איחול יניב] קודרבל איעיצמ אירננ תי
 bbm הנורתפו המושרה פ'למ הלמה cow איצומו
 ר"תמעב יוועל יחהו .רבדה םינפב חויר תושעלו

  "bb 101801806 D733'צמא , pnm 20008[ש"ייע ושוריפב —
  Koch, Bücker) NETTEN cq RN B pócocיאקדרוכ ל"צו

 י"למ ילוא י"שריפלו ,םינפב יי ר"א 6 א'מ 'ירדנ) (wb תאופר והאפרמ ךומסב

 יפפ בר ('מ) העש לכ קרפ 'יחספב 0% ט"מ ותוא ןיריכזמ Pm ןירקבמ ps םדרב ןנחוי

 הרידק תחמימל אתולנ שירד יאקדרובל היל ירש | רזעל א ר"או עבונה ןייעמ כ אוהש ינפמ
 שריפ ןכו ה"יחא] * .(ןימותחנ י"שריפ pna ןיעמכ אוהש סדרוב ומש ארקנ המל

 ייגה רקיעו ןילשבמה םימותחנ קדווכ 'עב wm לשלשמש םיעמ ילוח סדווב b" 6עבונה

 'ינ יפל רטסלמז p my' "ייעו קררוכ wan 'יגכ סדרוב ל"צו pma ג"ונב ה"יחא] * .עבונה ןיעמכ

 יאקדרוב 3/5 'יגו יקידרוב ג"ונב לבא הנוכנה ו"ו י"כ יתעדלו י"שרל סחוימה שריפה לש ןושאר "פכ
bisדומע שיר 'יחספ 'כלה נ"צירב ה"כו 'מ י"כב ה"כו | שממ המושרה 'יעצמאה "לב ומעטו  םדורב  

 םאו ,יאקדרוב ל'צו יאקד רוב ס"טב Dv ךא א'צ קחדנ יועל 'חהו שדח הז האו rx ןיעמ

 הלמה הרזגנש ^b ילוא תאזה "גה םייקל הצרנ — [ושרפל Y - ו
5bםדְרַּב רמולכ הליכאל יואר הנוותפו המושרה  (Wolldecke, Filzdecke)םיאלכ ףוסב  

 םירחא םינפ שרדמבו .ןיסדרבהו Cposan לבא ,הליכאל יואר יכ דע תפה םיניכמ ןימותחנה ;
 — (קדרוכ ע"ייע ף'כב פורגל בוט רתוי re) סדב עיייעו רילר b^ אצת יכ ירפס) וחלשיו לש

p[איקידרב ל"צ] אָיקְדיִרוּב ה"יחא] * .םדב 'עב ונשריפ רבכו .תיצצ  fürbige, mit) 

 -Weiss und Schwarz unter 'עו 'ב רפס y^p וחלשיו שרדמ ארקנ ירפסה
sumיברמב) וחלשיו ורוביד .תלחתהמ  £mיב  | mischte Kleiderע"למ . D'b3 52: 2v!אדרב  

 B/b .ייאלכ ("n רופא וניא 'פ םיאלכד יורי (48 | וחלשיו לש םירחא םינפ שרדמ יוניכב וארק וניברו
 איקדירוב ינושבלא (א'ער הילר בייפ יבותכ יוריו :בילד | םינפב רבדיו רפס הטק 'עב דועו GB 'עב הכו

cnוחלשיו לש  Comשרדמ 'ה ףטק  sebאל |  qvemןימכוא אלו  ^bןיעובצ םידגב ר"לב  
 ישרפו (ו"צפסלק) יחיו 'פ ר"בב .יתרככ קורי ןווגב | 'ג קנר 'עבו ,וחלשיו לש cons םינפב רבדיו
 'ינו ה"יחא] * .(אקירבד סרג (ק"פרלק) 'ה יכ ועד | יפדבו .וחלשיו שרדמ ןיעכ אוהש יניס רבדמ ירפס
 יפד ו"צב ר"בב יתאצמו ב"רל ול 'נמדזנ תעטומ | רחא שורי פ שרדמב ס"טב in" "סאבו אציניוו
 אקודרב ל"צו אקורדב םיעובצ םילכב ל'זו אדריפ | םשב ירפסה הנכמ ^b .'י 'קיול י"שרו חלשיו לש
 ןכו אקידרב (bua ת"לד רסח אקירב ןינאמ ק"פבו | שרדמ .ז"ט 'טוסל ושוריפבו ינש םינפ לש ירפס
 ,אקידרוב ינושבלא ל"נה 'בותכ 'וריב תמאב אוה | הניב O9" םימודאה jb ע"רו .םירחא םינפב ינש
 לבא אקיריריב ס"טב 'טארק 'פדב 'יאלכ 'וריבו | ךורעה לעב רשא אטוז ירפסב ל"הזב בתכ €"
 אקידרוב 'בותכל מ"פ 'יפו אקידירוב 'טיז 'פדב | mnn רואיבב 5 י"שרו םינפ שרדמ והנכ גש 'ע

"bינימש  spלש אתירב ותוא  nueעצוממו תלכתה הארמכ עבצ אוה | כ'ע ינש  paןכולה  
 'וסו ע"לב יכ b^ תמאל בודקו כ"ע תורחשהו | 'עב ךורעב אל ^5 וזה ame" ונייצ קודקדב אלו
 ןבולה ןיב עצוממ עוכצ המושרה הלמה ןוותפ | yp" י"שר י"כב "ל ןכו ונינפלש י"שרב אלו ל"נה
 התעמו (סלדרב ע"ייע) םידורב מ"ל אוהו תורחשהו | Tx רענילרעב םהרבא 'ר 'חה ברה תאצוהב י"שר

pהרעה  n^אלו םינכל םילכ אל רמאמה רועיש הפי הלוע | אתיירב "יא .ט"כ 'רהנפל י"שרב לבא  
 םינבל ןמ םיבכרומ רמולכ םירורב אלא םירוחש | qi ו'ו י"כ יכ ריעהל שי דועו  ,ירפיסד
 קר םשו םש £v'22 T םיעוכצ ונייהו םירוחשו | bp דחא קפס ילב אוהו ןטק ^35 D וסרנ םדרב

 .ןיסרב ל"צ טייכבש סדב יעב וגיתוהגה תתיטאל mue הזו «o ייכב ה"כ (?  .ימגב mu דילו ו'ו י"כב הזכ ('
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 .הייוהשל mb יוה אלד הרודהאל ליכי אל הנבז
Cesןיגרהנה ןה ולאו 'מגב ןיפרשנה ןה ולא  

oim Cvy m)דודב הכא .('זרבמ וזרבד ילימ  
 ,אלתוכב היניזרבאו 'גרת (א"י (one wt ריקבו
 אזרב דעד (.יפ :ט"נ) לאעמשי 'ר 'פד ג"סב ז"עבו
 'ילוחד הנושאר 'כלהבו .ירש ךדיאו ריפא [ארמח]
 שא mop םושמ ןודינ וב והכהו mew ןבול 6
 אזרב B^ זרבמ אזרבד ימנ םתה םידק הטבח אלא
 אנדד אזרב : ט"לק תבשב ה"נכו ה"יחא] * .בקנ

^bתבשב לעפהו .תיבח לש  בקנ  Yepזרבימל  
 היל זירב :ב'נ 'רהנס יאיטרב ע"ייע אתיבח

Dusאמיאו ,ו"נ םש  nib3 ביתכד אוה p" 
 אתאולסב הישפנ זירבמ יעב יא .ד"פ 'יטיג .'כו רוח

 -- [!א זרח ע"ייע םיאנ אלו
 000098 bb" רוזנל שי  וניבר "יפל) אָזְרַּב 2

 Zügel, Halfter, Zaum) \ שי פ"למ ר'עפלו
 יאדוהיל אתוינע (" האנ (CU הגינחד ק"פד ג"סב
 ןרמאדכ העוצר 'יפ !C ארויח איסוסל אקמוס אזרבכ

phi)ב"א) .ןיזרבא אתשהו אכשמ ארקיעמ (יויס  

^b pras y»לש ןטיפט הסכמ  «pubהייחא] * , 
 ןייצ 'ב אקרע 'עב יכ וניברד ושוריפ ריבסהל ל'נו
 'ר 'פ היהת תאז vp" n ovn לשמ וניבר
 אתקיספבו (הילפ) יתקחב DN שירו (G'5 סחנפ
 אתקרעכ יאדוהיל אתונכסמ איאי CUP ףד) ועמשד
 םייונישה דדצמ ינא A אקרע 'עבו .'כו אקמוס

 אתקרע K^ םלוכבו לשמה אבוהש םירחא תומוקממ
 ומכ b^ אתקרע ס"לב אוהו אקמוסד pop) וא)
 ונלש y3' םג וניבר b^ ןכ ןעי רבע 'שלב העוצר
 לש ןיזרבא ומכ אוה יכ ןיבהו העוצר ומכ אזרב
 ןמיפט :אוה ןוכנ רתויה ושוריפ יכ ףאו הלעמ
 שי תאז לכב ,ש"מו ןיזרבא ע"ייע .םוס לש
 יִניִזְרָב "535 ןאכד ושוריפל ךטס תצק איבהל
 תמאכו וניבר תמישל הז לכ לבא .העוצר התארוה
 ומכ ונינעו jb גתמ הלמה םעטו איה פ'ל אזרב

 —  [ע'ייע רספא

 ת"כו "י זג 'עב n אדרב תחת ס'מ אָזְרּב *
 ומעמו י'כ 'ינ יפל Qe oin 'וכרבב

 ,ש"מו ^N זג ע"ייע  ,מ"לב דרב ומכ אָדְרַב ס'לב

 = אָזְרּב * - אָוקיִדְרוב דע

HEל ו יש ו  
Eו ל שה יו יי , 1  

nep 

 תלמ שרפל ןוילגמ האב םיעובצ תלמש 55
 פרג ד'כקתת זמר בויא 'קליו ,אקודרב (אקורדב)
 .איקדרוב ל"צו איקרוב ינושבלא 'יאלכ יורי םשב
 ל'נו ןירילואה םילכ w^ 5 הדנו .ד"יק תבשבו
 .B coloreus, eum^ ר"לב ןינעה הזב כ"ג ושרפל
 הכרדו הטמשנ הביתה תליחתב 'ק וא 'כ תואו עובצ
 ,סלטא ע"ייע הלמה שארב ף"לאה םדוק טמשהל
 ל"תמעב יוועל 'חה וירחאו mop sw ר"טב ז"מירו

"nbסדרב ומכ הלמה  "yיעצמא 'ימור הלמ " 
cuculliלכנש םדיב איה תועטו 08188161  

 יעבו .ןניקסע דגב ןימב אלו עבצ ןימב ל"נה תומוקמ
 אקידרבו ןיריילא- תולמה יתשריפ 'א  ןיריילא

 — [רחבי רחובהו ש"ע nw ןפואב

N23 1 
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 ץרפ nb םע ףדונ na שרשמ)
 םשהו .,  ?durehstechen 522 2525 ע"לב | :

(Loch, Einsehnitt 522שדקה יבתכ לכ 'פב  
 ('א כי רצ א ל (.ז"יק תבש) spen קית ןיליצמ 'מגב
 רמאק יכהו םי בק יזרב b^ ,יזרבב היל ליקשד
 אחכומ וטישפמ אוהשכ רועל היל עזבד ןאמ
 אלו ונממ האנה ול ןיאו רועל יעב אלד אתלימ
 ימגב ריקפמה 'פב «C nu אלו הישיר קיספל ימד
 ימדו אחריט אכיא Co nm ןייל תותש ול איצוי
 ךמפד 'מגב לאושה 'םפבו  .('אתיינזוב
 היל יכנמו Gyo ts 3( הרפ ףילחמה
 b" (*אתיינזוב ימדו היחרימ רנא

mmeהנוקל ('רדומש  mbוישכע  mb»וחמל  
 םיבקנ בקונש ימל ןימדהו ותכאלממ לטבתמו
 וריבחל תוריפ רכומה 'פכו C ןייה איצוהל תויבחב
 אלו (.ח'צ ב"ב) ץימחהו וריבחל ^j רכומה 'מגב
 היל ינש לבא אזרבב היל ינש אלד אלא רמא
 אתיבח ןיבזד ןאמ אבר רמא (''יפ .אל אזרבב
 היל בתימלו (* הינובזל אתעדא ינוונחל ארמחד

co]אוה אניד אתליתא וא אגלפא ףיקתו  
 ינש לבא היזרבב ינש אלד מ'הו רכומל ארודהאל
 היל רמימל רכומ ליכיד היל ירודהאל ליכי אל
 רכענ אזרבה תיניששכ תרספאד אוה תנא חקולל
 היל ארדהמד אוה אניד pex אלו ץימחהו ןייה
 אלו אטמ לבא אטמ אל אניבזל אמוי יתכא אלא

(tייל יתסונב לבא ימ י''כב היכו . ) םש תבש יסותה תישוק בטיה חבשייתנ הז ייפב onליקש  "yךיראהש עיכשפה  
 ךורעה דומל y" יכו עומק תושעל ידכ רש פ או רוע תובישח ידכ הטשפהל רועיש ןינעב ןואגה קפתסמש המו ,ותינעמל
 ה''כ (* .רוריבב ןכ שרופמש הנובה יפ שייארו ה"ה תבש 'וכלהמ א"יפ ם"במרו ה"ל אמוי יפסות לע זמרש םירואבב תבשל
 ייפלש עדו תועטב טמשנ ע"פרשב לבא ריפדו vr ו"ו י"כב קר ה"כ (* .היתיינזרב ע"פדבו my ויו «vi33 mo ןדיד 'חסונב
 לבא רדומב סיטב pe ו"ו v33 b» sss ה'כ (* .אתיינזרכ an^ כ"ג תחנומ nnm וינפל :טיצו :ימ מ"ב י"שר
 תייובסל ^3 )? .תועטב טמשג ע"פרשב לבא ר'יפדב «p לע . הייכ T) .שייייע מיי םשב ve ייפ ןכו )$ .רכומ ע"יפרב
 np תירל רשיה רפסבו ימ vss ה"כו ( '* .יח 'ילוחב mo זרבימ היזרבד ג"ונב (* .איגוסה ומצע דצמ שריפ וניבר לבא
 יאררווכ יייעבו םש מ"תונמבו אדרוכ D) י"כבו אזרב יכ ג"ונב ('* .ךומסב יייעו האי ג'ונבו טיפק D^ ט"הונמבו ריכש

 ?Aya ייפו is^ שממ םשוריפו am" 'פסותה (7a 'ינררווכ סש רשיה רפסבכו
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Furche) PH —פ"לו אזרב ס"למ  D)לבא  "pכ'ג  

qo = >ךרעה ) "sn3 ה" איש) .שבד 353 ( 
Pubלאומשל 'יפב ק"דוו ה"יחא] * .[אשבוד  

 א"ר 'יפ ןכו הרושו mmy ושוריפו 'גרת ךה איבה |

 ס"לבש ומע ןידהו הגורע : זרב y ןמגרותמב רוחב |

 אוהש ^b םג .פ"לב ה'כו ערז תגורע ונורתפ אזרב |

Zuname des R. Jehuda bar Pasi viel. now . | - 

v (Eisenverfertigerא"עד א"פ 'ליגמ . = 

 p" יללכ םש אוה ילואו הליזרבד יזפ רב הדוהי 'ר
 רכזוה םימעפ הברהו ירגנ רב םש ומכ לזרב השוע

nmm ^ ^3ובייא 'ר םע יזפ רב (הדוי 'ר)  h3 

 : ד"צ דצו Ub רצ ף"זרהמל י"הבמב y'"y ירגנ
 ,ף"זרהמ לצא דקפנ ונלש ןויצ םוקמ לבא

 שי פ"לב Trinkglas 522; ע"למ ד"עפל) אָניִזְרַּב
 poss ^b 'מגב ע"ר רמא 'פב

 העור בובא ['מגב] םיצרש m'en  ('(.'צ תבש)
C8)ארוביזל אניזרב ('םוי םיעברא ןב םילגר ימ  . 

DN ^bוכשנ  smi"דחא התשי  "moתיעיברב . 
 םינשיה 'יסופדב 'יגה םשו 'ג רפש ע"ייעו ה"יחא] *

 א'כק רצ תבש סיד 'ייע פ"א י"כב ה"'כו אניז רב
 pi ע"לב ושוריפו תחא הביתב ל"צו sn ס"טו
 אניזרב ומש דואמ ןטק DU ^b י"שרו .תותשל

ymרפש  no wm "boךווא תיכוכז לש  
 ל"תמעב 'טסקוב 'כחהו 'כו "on וא חפט רועיש

Yסונאטנָאמ סאירא םשב איבה אניזרב  ^bךורא  
 איצומ היה ןיאמ יתעדי אלו ךורעה םשב דואמ
 nme ש"ו לש ךוועל ןויכש הארנו ושוריפ

ppmהאופר  "y 5x oon "yסואינילפ  
[v5 /3 — 

 Olivensohn תיז ןמו ריב = 53 ןמ בכרוה (ow תיִזְרִּב
 ע"לב berezaiti "רטקב 'שלמ b^ וא |

(gross an Einsicht 52»דג אב ב"'עפ ר"בב  

 ןהיתונב ויהש 0v ףלא זמר יז ,יא הי"ד pon א"עפס)

vm mmוחשמנש םינהכלו םיכלמל תואושנ  
 ה"כו pn" ספת wam ה"יחא] * .תיז ןמשב
 פ"לבו .תוזרב ביתכה (ben ר"בב לבא םש 'קליב

yרדוחמו לכש לעב הלמה םעמט ] — 

Ay פ"לב mmu ס'לב Widder, Bocl) אָחְרַּב 
 יולהעפב  2322 y'b3 qwתיעצמא י"לב

 'פד ג'סב Gervex) ר"לבו 006 דועו 0%

 זע 'מולכ smp אחרב (בינק n3 םדא לאוש
 אתא .ליא (s ,םיזע ריעש אוהו חרק אוהש רכז
 הרפה תא חננש רושד ג'וב sm ירמד אחרב
 'גרת C8 יג 'ילהת) םידותע ךיתאלכממו Cnm קיב)

qmךיירדע  oma(גיו םש) התשא םידותע םדו  

 אושב ^n: תנש ה"נכו ה"יחא] * .יחרבד אמדו

 א"ער 'כ ק"ב .אחרבד אשיר :י"ק םשו אחרבד . .
 ע"ייע :ג'ס 'רדהנסו 'כו אתפיל אזחד אחרב אוהה
 ןאצ maésha דנעצ 'שלמ אמישא שרדו אמישא
 ,ארמיא אמישא ד"עו כ"מד ג"פ ז"ע 'וריב ה'כו

qe] תקתעה wes אוהו קושל qon ^B jp עיל 
 עגונש המ לבא .קחרנ ר'תמעב יוועל onm ארק לש

 ומכ זירב תלמש 5^ ענניר ,לאנאק y" ותקתעה
 רונצ b^ עי! פ"לב qm ,ס"לב גירב "יפו זירבא

 — [םוזרמו

(paaren) 223 * —יגוז רב ע"ייע  

br AE |אליוזרכ פ"למ |ליִזרַּכ ל'צ]  (Oberhirt 
 שיהש) ךל יערת אל םא קוספב 'גרת

 ה"יחא] * .(היגיהנמ 'יפ אהליזרב me לע ('ח ייא
 רתויה an^ לבא ןמגרותמב רוחב א"ר nb" ןכו
 היחרואד :ו"נ ק"בב םג לבא ליזרכ ע"ייע ף'כב 'בוט
 ושריפו י"שר סרג ןכו .הי לי זר ב ל רסממל העורד
 ^ ר"להק שורדה ירחא ךשמנ יתעדלו ,ודימלתל

DN "B^א"ד :ההק  DNההקנ םא לזרבה ההק  
 'גרתה קיתעה ןכו :«s לזרבכ ךילע ךדומ ל ת
 י'כו ןימחר יעבימל ןהיליזרב ןנממו ow תלהקב
 p" 'דהנס 'ורי ey mum לע לזרב לאשוה ןכו
 ךרדב הז לכ לבא ..םימכח ירבד 'פ ר'להקו .ח'כד
 ^35 a py" הלמה ןורתפ ןינעב לבא שורד
 "יפכ וא ,םיעורה ריבא ס"לב p^ אליזרכ וניבר

 — [לודגה העורה וניבר

bro3 ^ליצ]  durch- 222 gb) [bs 
(schütteln, durehmischen t sתבשרד 'מג  

 ןיתשב הימתחילו (G'yo vo השא המב 'פב
 וענעני י"שריפ  הירדילו  היליזובלו אקנפשונ
 יגה 'קיעו איה תעטומ ^3 ה"יחא] * .(ונאשיו
 own וניצנוש 'דב mo» m י"כב mur לוזבילו
 אוהו 6: א'ע תבש פיד (y" הילוזבילו י'שרב
 ברעמו ענענמ ומעטו המושרה פ"ל ומות םצעב שממ

 פ"א "53 W^ לזרב 'יסופד לש ^3 nnm .הזב הז |
 תאופרל בורקו . . ללכ ואיבה אל וניברו ,ליזרפלו
 ש"ייע ג'כס ח"כ סואינילפב אצמנ הזה שחל לש

 -- [תחנ אצמתו

 'גרת Gdelstein, Berylb [ןילּוריּב ל'צ] ןיִלְזְריּב *
 המלחאו ובש ^n ,ח'כ יומש 'ב 'ורי 8

 בוט רתויהו איה תעטומ m^ ןידגרמזו ןילזריב
 ןבאה ןינעבו ןדנול לש עטטאלגילופב «n ןילוריב

 ,'ד רלב yp תאזה הבוטה

 .ינב (3n33 'מ י"כב הייכו (* ,ייל תבשב ונינפלו (1
L 
/ 
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 איטורב ל"צ איטרובו איטרב | ישנאד לילאש הלבקב וניתוברל היה ןכ לע רשא  sum'ימורו פ"לב
  nenי"שרו .אחרק אחרב היה  ^b--[וניבה אל ל"תמעב יוועל 'חהו חמור 'צמאה "ינויו | : םש 'דהנסב

  asmaל"גה תומוקמ ראשבו 'כו ןאצ לכ יורק
"pb ק"ב 'וריבו ,ע"בשפה 'ייע זע וא ליא י"שריפ 

  r4המ :ג'ע « quןירמד תיא . . אחרב ןהא
 — [אבו אשיית

Folter-, Plagegeist) *2'12י"לב 0060 י"למ וא  
 ר"למ וא plagen, belüstigen 0005 'צמא

 ,barigena, barginus, verworfener Mensch 'צמא

(Raufboldק"פב'ירחשב עמש תא ןירוק יתמיאמ 'מגב  
 ןיקירקיס ויה אל 'מגב 'יטינב ןיקזינה 'פבו (.'!'וכרבד .Flüchtige, midr. gedeut) םיַחְרג םיִחיִרָּב = ַחיִרּב

 היתחא רב םילשוריד ינוירב שיר ארקיס אבא Ce» | C^ UD ואשנ ןוחט םירוחב 'כיא תליגמב
 ימוחנת) קלמע אביו ונדמליבו qmm ז"ב ןנחוי 'רד י'אל רצנדכובנ הלעש ןויכו 5225 םייחר ויה אל
 יב היד) םיטפש wy שאוי תאו p^) רצ חלשב | לבבל ןכילוהל םיחר ןניעטמו םירוחבה ספות היה
 וילע wey (' םיטופש אלא םיטפש ת'א OUO vo | ומע ינבל יתעבשנ רבכ ה"בקה wes העש התואב

CANהרצב  pus553 ןהמע אהאש  mםישק תונוירב ד"הה  sop Cהשא בכשמב ועדי  un 

 pe הנעו n oom€ עשוה) 'אנש רכז 32053 ותוא לארשי שודק םכלאוג 'ה רמא n5 Cn m 'יעשי)

 mw wan (am ידו אקסיפבו aues לארשי | םיחרב םיחירב יתדרוהו הלבב יתחלש םכנעמל
 .םיציופו םיטסל "5 ,םהל ןתנו םינוירבה | ]ירמז ןיבכר ןווה םתנר תוינאב םידשכו ביתכ

 י"שרב ה"כו ב"גש ger ק'העב mo ה"יחא] * by אערא לע ןיכלהמו ןינעוט (qus  ןהימדק
 י"שריפ 'כו ווהד .ינוירב והנה agone 'וכרבל | העש התואב ןמ ה"יחא] * .ןוהתוביטב אלו ןהיחרכ

cyםישנא 'יפ .ו"נ "טיגלו ,םירוב ןושל םיצירפ ינוירב | איבה כ"מ לעבו ונינפל שרדמב ^5 .ארימג  
 ב"שלפהב בתכש ןואגה לע יל הימתו םיקרו םיזחופ | איבה יא חלש 'עב ןכו ,הלמב הלמ וניבר 'יג םש
 :"ינעתבו .האורב הגשו .םולכ י"שריפ אל ייטיגבו | "א לנא ייל ונינפלו N^ תליגמ שררדמ הניבה

 ייא דועו ץראה ימע םירוב ינוירב םושמ D^ : נ"כ ייעשיל יש תחנמ יייעו ומאיבת קוספ עשויו 'רדמב

 ךנה היל ורמא 'מ י"כ "יג יפל US יינעתב הלמה לכבו bon ל"נה ר"כיא ונייצש ירחא םש בתכו נ"מ

 ינב ג"ונבו ןל רעצמ NP יפמ ןנא היקבש יגוירב ןיאש יל הארנו אלמד אלמ םיחירב ונלש םירפס

 .'ד PP ע"ייעו y'3 רצ םש ^D "יעו יתאמ ןחכשא אלד ג"עאד םירפסה לע קלוח שרדמה

 טעב רוכש mus ןוירבל לשמ ve ר"משבו | .םידק vv רסח א'כ םיחרד אנשיל אירק הילוכב
 ןירסיא איצוהו  [רהוסה תיב = [qux יקליפב | יר'צב םיחיר ma ירקד רמימל ןניצמ מ"מ ת"יחל
 ללק bs bw» (תומד = sxóvon ןינוקיא nm | O7 הרופמלְו ארקמל (px vw" nm ד"ויבו ש"ירה
 םינוירנהש ךלמל לשמ :םשו 'כו רמא ןוטלשל po "y bun poen ןינעב םירחא םישורדו

 "יפו 'כו שובל אוהש ארפרופב ותוא וניג ולש — [ד'פתת זמר ז"לק 'ילהת
 איצומו .םיצירפ םיזחופ םישנא םינוירבה כ'מ לעב | יהירכ ל"צו ם"ט :ה'טקו .א'כ תבשב יחירב *

m» yyוא הלמה ינא  "boרשא שיא המעטו המושרה  
sm :איִטרַּב , שפנ תקוצמלו חוו תרומל ורבחל  Wurfspies, Pfeil)ור 'שלב נשי ם"לב ' Pלעבו החפשמ תוחפמ שיא 'יעצמאה |, 4 ר"למ וא  mas nim 0 e m Hu . ^" 

 טנפוא לע םיכשוימ יתלב לכא םירחא םישוריפו | erts FORMER T ולב וי
 ברמ my ועב (."טק) םדא רכוש 'מגב תיבח 'פב ו 'ג ף'זרהמ ע"מבו 'ח 'א ז"מירל ר"טב רפסב אצמת תכשב ,kleiner Spiess) 2900996 הלילק ןושלבו
 .(המחלמ ישנאו םיקשוע םימלא י'לב דחע ול ררוכ הז ןלמיגכ 5^[ :Co .תונוממ 358 e" ב"א) pmi יתיכז אל "i לש תנוכו .כ"ת ]2 תבשב איטרובב amm .זרכימל me תשש

 רח Gr2 'דהנס) [הדוהי] C (ןועמש) ר"א 'מגב

"bp CONימק 'מא דחו אלשוחד אפכ בגג ידיד  | 
 ,חמור א"יו חדקמ b^ איטרובד אתק בגג ידיד
 ל'נה תומוקמה ינשב י"שריפ א"יכו ה'יחא] *
 nnm הזה איטרבה ג"לפ (cnm 'תקיספב ה"נכו

(Gott) loben, den rabbinischen Segens-) 12 

  (spruch sagen'יחספ יברע 'פד ג"רב (?1

 תוריפה n2333 תוצמה תכוכמ ץוח Y) 'וכרב

 ,ךורבב ןהב םתוח ןיאו ךורבב ('ןהב חתופש
 ןילפת תוצמה תכרב ,שממ תוריפ תוריפה תכרב

 אביו B" איפר חלשב 'תליכמב לבא ויו י"כב vm ,םינוירב יוחכתב (* .ח'פ רימשב היכו (* .'א לשח יעב ומכ ליצו ס"ט ('
ponyביפר ז"מרס חלשב 'קליבו  ^imתוינרוב ס"טב .אייסד א"פ יישוריק יוריבו םישק תונויריב יקליבו תונוירב וילע ודימעח . 

 .תאזה הלמה הרסח יחסונבו חיר ייפב היכו 'מ י"כב כ'ג הייכ (* inp רצ ץנוצ ליטירל פירג יייע (*

ּ 

 ' , א ' ב ש"ל 26 יב ו

 1248 & וו קר? ב



 תותשל ותערבו ןייה לע ותדועס עבוק םדאש םהב
 המ לכ לע ותעד הליחתב ךרבמ יכו ותדועס רחא
 ינפלש ןייה תכרב הנשה תומי ראשב לבא התשיש
 לבא (" ןוזמה רחא לש ןייה תרטופ וניא ןוזמה

p"תכרב רחא לש  quenךירצ הזב ןיב הזב ןיב  
 אקספמד ןויכו אקפפמ wm quen" תכרבו ךרבל
 הברדכ ךירבד דע יתש אלו יתשמל היל רסתיא
 תכרב רחאו ןוזמה ינפלש ןייה לע ךירבד 'רמ רב
 הבהא ינת (CB'2 ד"ב והואר 'פד ג"פב ה"רב .ןוזמה

 אציש פ'עא ןלוכ moss לכ אריז 'וד היוב
 ,ץראה ןמ םחל איצומה םחלה תכרבמ ץוח איצומ
 םאו איצומ !NY אל םאש ג"הפ ארוב ןייה תכרב
 (3b ותמש ימ b3' 'וכרבב v^ ,איצומ וניא אצי

n G3םיברה איצומ םדא רטפ םדאש תוצמ לכ  - 
 לכ pun wm per תכרבמ ץוח ןתבוח ידי
 םיברהה תא איצומ וניא רבדב ביוחמ וניאש
 ר"א איצומ אציש D'UN בייוחמ אה qnam ירי
 (AU ביתכד quem תכרב [איה] אינש (" אליא
 ,ךרבי אוה לכאש ימ תכרבו תעבשו תלכאו )^ ,יח
 ךובל ךיוצש הצמ לש םחלה תכרב (" אבחר יעב
 שודיק לש ןייה תכרבו הצמ תליכא לעו איצומה
 םויה שודיק תכרבו ןייה תכוב qub usw םויה
 אמלד וא קיפמ אוה חבוחד ןויכ ןנירמא b^ והמ
 בר רמאד .איההמ חיל ןניטשפו הבוח ואל הכרב
 ווה יכו שדקמ היה יפפ בר יב ןנוה יכ ישא
 ןניעמש wb שדקמ wn ארבדמ יסיוא ("ותא
 תכרבל ןידה אוהו איצומ אציש פ"עאש הנימ
 .(וניבר לש ושוריפ cy .ביערו איעס £3 ה"ר) םחלה

 אל םושמ רבוע הכירצ הניאש הכרב ךרבמה לכ
 םימשגה תרובג ןיריכזמ 'מגב ןידמוע ןיא 'פב אשת
 ןושל לכב ןירמאנ ולאו Co  'טוסבו 0375 0323(
 אשונה 'פב 'ובותכב הבורב תיבה תכרב ,(:א'מ)
 p") (:דימק ב"ב 3b םש אתפפות .ג"ק) השאה תא

 דחאל רנ (.ב'כק (nit רמאד אה ןוגכ תיבה תכרב
 «pa אלא ןינתונ ps אנוונ יאה יכ לכ האמל רנ

nbהב אצויכו  pam)פב .היבא תיבב 'יפאו הל ' 
 םילבא תכרב ןירמוא ןיא (יג'כ) הלגמה תא ארוקה
 לע ןינמזמ ןיאו םינתח [תכרבו םילבא ימוחנתו]
 תכרב םילבא תכרב ['רמג] b" תוחפ םשב ןוזמה
 הרשעב םינתח תכרב ןנחוי ר"א pnr ר"או הבחר

| »- 

 ארוב ע"המא ה"אב תוריפה תכרב ,תיציצו +

 .וימ 30( הברעו בלול ops .תיציצב ףטעתהל

bh: 

 תכרב ,המדאה ירפ ארוב ע"המא ה"אב ,ץעה ירפ =
 ו'בקא םלועה ךלמ וניהלא 'ה התא ךורב (C תוצמה —

 ןהילע ךרבמ ןחינמש ןמז לכ ןיליפת Cvm יוחנמו <
 אלא ןהילע ןיכרבמ ps םירמוא םימכחו 'ר ירבָד

cייבא רמתא דבלב תירחש  «bwאבר 'וכ הכלה  
semירמ בר רמא ('םימכחכ הכלה  moiתבד  

 אלא היתעמשכ ריבע אלו אברל אניזח לאומש
 ףוסב pn .אתכלה ןכו ךרבמ והל חנמד תמיא 53
 ל"צו] (םיחספה) תכרב ךריב (הנשמב .א"כק) 'יחספ
 אתפסותב אינת 'כו חבז לש תא web C [חספה
 י"אב רמוא ?Db" תכרב והזיא ('"'פס) mpp^ ףוסד
 ו"בקא י"אב חבזה תכרב וז יא חספה לוכאל ו'בקא
 יתכאו (C5 ש"ב 'פד ג'רב 'יחבזבו ,חבזה לוכאל
 pus אינתדכל היל יעבימ אתאד אוה יכהל
 םדו ל"ת אצי הכיפשב ןנתנש הקירזב ןינתינל
 רמאד ע'וכ הל רבס (ז'כ יב" יירבד) ךפשי יחבז
 הכיפש אלו הכיפש ללכב הקירז אל (.א'כק ייחספ)
 .חספה תכרב qva (הנשמב (2c ןנתד הקירז ללכב
 אצמתשכ (C 'יחספ ףוסבו .'כו חבז לש תא רטפ
 אלו הכיפש ללכב הקירז לאעמשי 'ר ירבדל רמול
 ללכב הקירז אל ע"ר ירבדל np 5553 הכיפש
 ןל אמייק (* 'יפ .הקירז ללכב הכיפש אלו הכיפש
 חבזמה לצא ברקה ןהכ ןנתדכ הכיפשב ומד חספה
 םימלשה ןוגכ חבזהו דוסיה דגנכ תחא הקירז וקרוז
 (' [יירמאו ל"צ] ירמאו הקירזב ןמד ןהב אצויכו
 רטופ חספה תכרב רמאד י"ר ירבדל רמול אצמתשכ
 ינפב הכרב חבזה לע ךרבל ךירצ וניאו חבז לש תא
 ('[ירה] חספ לש תרטופ הניא חבזה תכרב לבא המצע
 והקרזת םא הקירז ןועטה 'מולכ הכיפש ללכב הקירז
 הקירז ללכב הכיפש ps לבא אצי C הביפש ללכב
 ןועט אלא אצי אל והקרזי םא הכיפש ןועמהו
 דציכ 'פב .("וז תא רטופ וז אל ע"ר ירבדל הכיפש
 ןוזמה ינפלש qum לע qvi Cv יוכיב) ןיפרבמ
 pron רחאל ^C ןוזמה רחאלש ןייה תא רטופ
 תכרב ךובל vv לטנו ("ותדועס םילשהש רחא
 וניא ןוזמה תכרב םדוק ןיי תותשל שקב םא ןוזמה

qwםיבוט םימיו תותבשב מ'הו ה"פב ךרבל  
 אצויכו םדה תזקה תעשבו ץחרמה ןמ אציש תעבו

 ןילפת יוכלה שייארבו יכוס יכלה שיר רוטעה לעבבו ימ י"כב היכו (? .תועטב טמשנ ybi לבא «(T ייכב חייב (
 ייחספל ח"ר ייפב הלמב הלמ ה'יכ (* .ךומסב וניבר ואיבה ןכו 'וריבו 'מ י"כבו תואחסונב ה"כ )3 .ןנברכ אתכלה ג'ונבו

s5 .גייעק ( mU»היכו ל"צכ )5 .ח"ר ייפב תמאב  cbaה"ר . [baחיר  ^wייפבו )? .הכיפשב  nmירבדל ייא  
 חקלנ הזה 'יפה םגו (* .הכיפש ללכב הקירז אלו הקירז ללכב הכיפש אל וז תרטופ וז אלו וז תרטופ וז אל 'ירמאד עיר
 wy sm 'וכרב תוכלה ג"הבב קספה ןכו ('' aem ןוכנו ו"ו יזכב m ('% .ש"ייע ו"נק "יס yv רואב אבוה ח"רמ

 ייהכמב יייעו שיייע iy היימד דיפ ייטיג ass אצמנ אליא ירו יליא 'ר םג לבא 'וריב םימעפ המכב ןכו אייל ג"ונב )!

 ג"וכבו ;ךויעה לע ריעה אלו טייל דצ ה"ר סיר oy פייא ייכב m א"בטירבו ש"ארב ף"ירב ה"כו ('5 :ה"ע Y ףיזרהמל
m5 )*+ aunתקלנ )!5 .יתא ג"ונבו ףיירבו ימ י"כב  "y nowםש ב''בלו יבותכל יפסות  eeתכרב היד . 

E 



; TR- T5 בצק 
 = (w3 GU 'מגב םירבד ולא 'פ v 'וכרבו !ב"פ) ג"פ
 = תודואו ima * ,שאה ירואמ ארבש םירמוא
 הכרבה ל"ר הנורהא הכרב דוע ןייצא ךרעה םולשת
 mnm תאירקב 'כו nes תרות v5 ןתנ רשא
 :ה'מ 'וכרב ןומיזה תכרב :'ח 'בותכ ןיסורא תכרב
 יבדמב) םינהכ תכרב : םשו .ט"כ ה"ר ןייה תכרב

 הרותה תכרב .ןהכ ע"ייע ub mp (ו'כ--ד'כ 2
 עו ,א"כ ילבב 'וכרבבו ג'ע כ"ד א"פ 'וכרב 'ורי
 .ה"ל :נ"ל 'וכרב תומוקמה הלא תוכרב ןינעב רוע
 D'1:Y3 :א"נ ,א"נ 2( :ח"מ .ה"מ Sb :םשו .'מ
 b'pp :מ'ק :'ז "יחספ :ו"טק ,ג"כ תבש ,'ם
 NIB 'ירדנ :ו"ס ריזנ :ן"כ ibus ,ו"מ 'כוס :ט"ל
 ע"ייע :ג"מ 'וחנמ 5 +: א"מ 'רהנס :ח"ל 'טוס
 אלב תלכאש יתיארשכ כ"פ ר"מב .ו"פ 'ילוח ,האמ
 לוג התאש רובס n"n^ הכרב אלבו םידי תליטנ
 " אסב :א"נ 'וכרב אתכרוב ס"לב אתכרב ר'אלבו
 יאהמ ןתענמ אתשה וכיא :'ה 'גיגח ,אתכרבד
 לכ ר"ע ד"יד ט"פס 'וכרב ^ ץובקהו .אתכרב
 .ג"ונבו ןישיב אתיירואד איכרבו ןיבט איכרב
 הארמ הפי לעבו אישרח סרג ם"שרהמו ,אייבדכ

 — t] ךרב ע"ייעו .תונוש תואחסונ איבמ

beugen, biegen, d. h. das Gewüchs, ךירבה —) 3 

(besonders die Weinrebe ein- absenken 

 B^ ץראב ןפגה תא ךירבמה «GU םיאלכב ז"פב
 איצומו Spa ונמוטו רוחיה quis ץראב רפוח
 C י"רינייפורפ ז"עלבו C ns םוקמב רוחיה שאר
 .הכירב wn רקענש ןליא (הימ (we הלרע שירבו

meןליאה ןמ  pesןושלמ ץראב  aen 
D^ nS] *וניכר תנוכו ךירבה ע"פרשבו ,ר"פדב ה"כ  

 :" ה"ר Yb Yo 'יעיבש «na .ןושארה ןויצ לע
 עטנ םאו /5! ןיכירכמ ןיאו ןיעטונ ןיא :ג"פ 'ומבי
 — Ty ג"לד ב"פ 'יעיבש 'ורי "ייעו ,'כו ךירבה וא
 'כו ביכרמה ךירבמה vens ,י"ד orb תבש 'ודי
 וא תעלדב הכירבה ew" ד"ע ל'ד ז'פ םיאלכ 'ורי

popsיכו עלסב הכירבה םשו ,'כו , ben.ךירבמה  
 «T ג'לד ב"פ yup 'וריו :'ט ה"ר ,םינפג 'ג
 הר ינפל םוי םישלש ביכרמה ךירבמה עטונה
 שורדה י"ע םדאה לע לאשוה .נ'ס 'מביב ,'כו
 יל שי תוכוט תוכירב יתש :'ג יביי יישארב) וכרבנו

 -- [תינומעה המענו היבאומה תור ךב ךירבהל

T2ר"למ וא 'ב ךרב לעפמ תהווקאזטממוק)  
Pflugkrümme, bura, burisאוה ף"כב 'יגלו  

 pm mwys םילבא תכרב ןינמה ןמ ןינתחו
 TO) 'ובותכד ק"פב 'מגבו .'כו ןינמה ןמ םילבאה
 ^3 Dunn תכרב ןיכרבמ ןנחוי ר"א קחצי ר"א
 קיסאו הבחרב pns ר"או 'כו ןינמה ןמ םינתחו
 םינפב הל תחכשמ אכיא ימ 'ז לכ ('הבחר תכרב
 ל"רד הירב ירקמ ישא רב אייח 'רד אה יכ תושדהח
 בר "יפ 'כו הוה ל"רד הירב ינתמ הל ירמאו הוה
 הינמגרותמ הדוהי ךירבד יאמ nim תכרב ןואג יאה
 םתוחו ןידה קודצ ןוגכ ילימ ישיפנ היב תיאו ל"רד

nbםיתמה היחמ א'ב  sane)הוה יכה הליד  
 דמעמב ןידמועו ןיצבקנ תמה תא ןירבוקש רחא
 דמועמ ןידמועו םיתמ הב ןיריטפמש הרש אוהו

35vןכומ עובק םוקמ'םהל שי  הרובק ירוחא  
 C'p ביב) ובש םירקי ובש ןירמואו ןיזירכמו הבחרב
 םירקי ודמע ןיזירכמו טעמכ ןיניתממו ןיבשויו
 ובש ןיזירכמו רחא םוקמל ןידמועו (Cr ודומע
 ןימחנמ הבישי התואבו הדימע התואבו ובש םירקי
 ןידמוע םעה לכו ןירבוע ןילבאש pi לבאה תא

guםוקמב ןירבוע םעה לכו ןידמוע ןילבאש  
 ןימחנמ ןיאו ןיבשויש ןיבו הרושב דומעל ןיליגרש
 ראשכ וישכעש vun הבישיב אלא הדימעב
 (y" הרושב דומעל (ini םינושארב לבא םעה
 יוחמש .ה"כ קיימ :טיו יוכרבלו םש vw א"מ B 'וכרב

 ןילבאו (ךליאו בימ my לבא יכלה ג"צירה יייעו ,א'יפ

 הרוכקל יוחאמ הנושאר הבישי םדוקמו ןירבוע
 שאר תפיטע םדוק הבחר תכרב ןיכרבמ רתלאל
 הלחש רמול ושאר תא ןיפטוע רתלאמו לבאה
 תכרב 5^« .(ךליאו ו"מ םש גי'צירה (y תולבא וילע

 ףיסומ דחא לכו ןידה קודיצב םירעש המכ הבחו
 הנת -- .לבבב הבחר תכרב גהנמ ןיאו ותמכחמ
 ̂ היט עשוהי) ינתתנ בגנה ץרא יכ הכרב יל
 (^n ינכרבת ךרב םא רמאיו n" לא «yz ארקיו
 «yy v5 תונברקב שי 'פב הרומתב +" יד יא

 םיכשה רקבב לודג .לוקב והער ךרבמ )006 רב
 האר ונדמליב "^O יז"כ ילשמ) ול בשחת הללק
 (.ח'ינ 'וכרב y" לבא 55 יירבד 'מוחנתב) יתוליחה

 הנבל תכרב .ךרבל בייח ךכ ךלמה תא האורה
 ג"סב 'דהנסב 'כו םיקחש ארב ורמאמב רשא י"אב
 רואה לע ןיכרבמ המ ינפמ .(:ב'מ) ןיקדוב ויה 'פד
 הנוה בר התיירב תליחת איהש ינפמ תבש יאצומב
 ןיכרבמ םירופכה םוי יאצומ ףא רמא ןנחוי 'ר םשב
 cU :ג'נ "חספ) [pw לכ רואה תבשש ינפמ

myוכרב יורי ' n^bב"יד  .Cב"יפו א"יפ ר"בב  D'D3! 

 רייניברופ ק"העבו יריינייבורפ ייגה ויו - י"כבו ל"צכ (3
nnmגי 5^ 'צ  ximטייאל  propagginareייפב ה"כו  

.ein- absenken, proviguer - 

, 
 .וניבר nom ילב "

 ירציפורפ סרגש דייל vi3 ל"צכו ירנייפורפ 5n ינייפורפ ע"פדבו
 ,'א הלרע ש"רב היכו(? am ץיייע ('

 רייגבורפ ז"עלב תרבוחמ ןפג תורומז ףפוכ ,ךירבמ :ט'י ביב י"שר



  Bאבורכ =אכרוכ  Pfüger(השירחמה לזרב אוהו |  zbתוכרבה א'פר יאמד אתפסותב — .'פ <
 תיתימא 'יג רוכב ע"ייע תוריכבה תחת ס"ט תופייסהו | םימשג ןכיה דע ר"ת (:ה'כ) ולא תוינעת ררסד

 | — [יאמד ^« לש | אלמכ רמוא מ'ר ןינעתמו ןיקסופ רוביצהו םידרו
  3jל-3 1 " /

q תפסוהב Thüriehtes via ומכ וניבר יפלו qua | CP 0979) תוליהאב rox ( השירחמה ךרב, = 
(uneben, ungeformt Z^ פ'למ ד"עפלו תריפח רועישכ ^e  .המחרישה C [לע ל"צ] ךרב = 

nwהשירחב ,עקרקב  quas b22 אמט לוציבו  | yoQיכותכ) ורמאש פ'עא יפד  "DM Cאבר  
o 2 1פיפ  PO dאנא אתכרוב יאמ קחצי רב ג'ר ל"א .אכרוב יאה | "8 ךרככו ?דמאד  

 לעו ךומפד יטגב תועובשד ק'פבו ,הילהינ אתירמא | 7ש7ח< ?ש gp | אוהו  תימראב .6 ארכוב
 6 mb יילוח) םדה יופיכד ג'פבו ,6כ"י) תאמוט ןודז .| DUO ןיא'במ ךכ רחא ץראב דמצה ןישרוחשפש
 אוח רובו אוה תורוב רבד ימולכ אתכרוב יאה ê | ?תשכש האובת שירכו ןטק nw הל שיש ("תרחא
 ינותכב היוחאו * .הז רבד רמאש ימ (' םלועב לולח ברחה «qm תייטב המש ץראב השירחמה

pesערזתו [טעמ] טעמ האובתה דרת בזרמ  [NDלבא היתכרוב יאמ 'יגה "ילוחבו |  wearsיגכ ' 
smהמושרה פ"ל אוהש ל"נו רקיעה והזו אתכרוב וניבר אלא העירזל הניאש השיוחמה השעמכ  

 הזו ןוגה יתלבו רדהו ראות ול ןיאש רבד ייפ ."לולח העירז לש השירחמ איהש הלש ברחהש
 ןוגה וניאש רבד 'בותכל יישריפ םע scope | OS qoo לזרבה וב שיש השירחמה yy א"פ
 ייכסמ .'ילוחלו בלה qs יודבה רבד e 'ועושלו | NONU לוע "א ב'נש תנש pups ה"יחא] *
 תואש רמול ץוחנ זא ה"כ ורבדכ םאו וניבר b^ םע | D'2 דא "ג Bow ym Pfug sehar b'm" א'לב

murאנזיפשוא םוקמב ןכזיפשוא ומכ ףוסב תפסונ 'כ | ל" ם'במרחל .מ"הפבו "023 וניתואחסונב  
 — [זיפשא ?y'"y n וילעו h^ תינחו ברח 'יפ ג ע"ל אוהש

ymתייטב וניברו  ym $i qvעבו 'ב ברח ' " 
 0 5/53 439 ע"לב nos מ"למ) 1213 — 323. | ייפב ברכיב 'יג םאו ךרוכ 'יגב כ'ג וניבר זחא לוצי

 תכרבנ ןישוע Teich, Wasserbehültniss) ומעטש ס"לב אבורכ ומכ אוהש 5^ זא תמא ג"הר |

 «Qr ב"בד 'ב 'פבו Cn קיש ןיקשמד ק"פב דעומב | רפוחש השירחמה ןכ הארקנו שרחה b^ הכורכ ומכ =
 ,[יב עקב] עיקבב b^ רבכ ןיסבוכ לש תכרבג אלו | היהתו םייקל שי  ךרוב ^. םג לבא המדאה קונו

 בקנב אהי המכ (א"ימ) תואוקמב ו"פב ברועמה לכבו | עיייעו ,השירחמ הנורתפ המושרה vis הלמה זא
 םירשעו תואמ שלשמ דחא ןינול תשלש וב היהיו | ה"רטלוק ןירוקש : ךרב ייפ 'ינעתל י"שרו ,'ב תיִרּּב

 האסהו האס 'מ הוקמב ורועיש הכירב ) ייפ הכירבל DN אוהו ןעזייאגולפפ ש"אלב culler ר"ל אוהו |

 יביאבי ןיגול ס"קתת הוקמה הלעי ןיגול ד"כ | תבשל י"שריפ ןכו .ו"מ ה"פ תיעיבש ש"רב ה"כו

 [לש] 'גרת יאבוגע תכירב .כ"'שמ דחא pa סואינילפ yn"' ,ארטלוק :השירחמ לש דתי : ג'כק י

n^ ^oיקזחי) ןרוח לובג לא רשא ןוכיתה רצח -- [ח"'מ  Gr ro 
 ,יב ב"ש y"' אתכירב :הכרב n" ןכו ה"יחא] *
 ונורתפו ^ .ט ,ב'כ yy" ;ז"י ^m ב'מ ;ג"י
 א"יפ ר"מבו ט'לפ ר'בבו .םימ תוקמ 'פו ע"לב
 הכירב המ הכירב ירק )32^ "שאיב) 55335 שרד
 יאבונע 'קזחי 'גרתב is^ ר'פדבו ,'כו תרהטמ וז
 y" דנאל עגילייה סאד ורפסב ש"ירהמ סרג ןכו

 - [ח"ער דצ םש ושוריפ

brüten — über dem Knie gebeugt sein) T)3 

 | םשהו  Grut 8232 053 n793הציבד ק"פב
 יציכ .ענענ כ"א אלא לוטי אל םירמוא ש"ב 'מגב

 b^ הנושאר הכירבב תקולחמ es רב pn ר'א %" <
Cאלא ךבושה הזב ודילוה אלש םישרח םיחורפא  

 (CY שטבשב דחאב 'מגב ה"רד ק"פבו .תחא הכירב
 תוכירב יתש הנשב תוכירב 'ב השועש ןליאב "דב
 ,genügend 2ה4ק₪א י"למ) ץאָּפְּב .ּךְרב 7818 | תוכירב יתש ןישועש םה םינוי יכו b^ ךתעד אקלפ
 יכ ינחלש רמאיו 'פ ר"כ ומ םינוי ומכ הנשב םימעפ 'ב תוריפ ןישועש אלא
 פ"סבו ןאכרב ןתאמב תיא ל"א (ח"עפ) רחשה הלע | ןיעוטש [3ipópoc] ןירפויד im תוכירב 'ב ןישועש
 ןיבט איכרב לכ Cry רייד טיפ) 'וריב 'וכרבד ארתב | תוריפ השועש הנאת ןוגכ הנשב םימעפ 'ב תוריפ
 ןיא 'טולכ puo ןינע ןישיב אתיירואד איכרבו | ם"בשר yr י"שריפ ןכו ה"יחא] * ,ףרוחכו ץיקב

 פ"ד y" השירחמ לש תומוג 'יפו ךוכ אלמכ nan היימגר ייפבו ארתפ היל תילו ןו כ b אלמכ ייגה ס'יטב ימ ייכבו (%

 ונממ רשא ,זיט רצ טידסב ג'הר ייגו (+ ,םיאלכב ס"טב עיפדב לבא ב"הו ויו י"כב הייכ (* .ךרוב ג"ונב )? : ny דצ םש

puynהלמב הלמ וניבר  aveבוט רתוי  quom) nברכיבו דא  ^bש"רב (5 .אכריכ  «bnפיטב השירחמ תלמ . 

 m'3 (? .טמשנ ץ"פדב לבא ויו י"כב ה"כ )5 .םיבטרהל ה"פב הז ןיעכו (1 ,טמשנ עיפרשב לבא ר'פדו v י"כב הזכ (% —
 ,טמשנ עיפרשב לבא רייפרב : ;
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 אלרוב ₪ — qucm דצק

  Ies.יקמע לדגס (:'מ) "כפב םילכב םיאמט | ךירצ אלא ידומילב קופיס יל שי רמול יאשר  "bרוע = "
 הכאלמה ישוע א'"פ ('וי כ ר ב ןיב ןמואה םישמש | יתאבה רבכ ה"יחא] * .(דימת ףיסוהלו דומלל —

 הז רמאמ  CP Golתוש על ןהיכרב לע ןיעורכ רומעל ןיכירצש | ובשומ םוקמ םש יכ 'א ךרב
 ןימישמו רועמ תילטמ ןישוע הכאלמ | לכי םירבד לכב ורועישו חבשו הכרב ונינעש

ov» י"כב ה"כ ה"יחא] * ןהיכרב תחת ותוא | םאש הרות ירבדמ ץוח ומצע לע ראפתהל םדאה 

 לא הברה הרות דמל  preומצעל הבומ  omלש ושוריפו םויסה רסח ע"פדבו ,ד"לו | איכרב  wanחקלנ
  ^Nכ'ג  "yiלבא  ^enםייכרב ןושל  pgב'א)--[ש"ייע םש ג"הר'יפמ | ונינע  ^p.(תועורז שובל ר"לב

brachile, brachialium ר"ל לע ב"ר n ה"יחא] * | בתכ דועו הארמ הפי לעב ברה גישהש ומכ ןאכל 
 הלבגהו קופיס ןושל ל"ג  אייכרב ןניסרג יאו םש |  ^b'צמאה "53 ה"כו ןהיתועורז לע םינתונש רוזא

JS Su eros ותרבה בורק רתויו קטי | ןכ ןיאש המ בומ וב תוקפתסהה םירבדה 52v 
 המושרה הלמ איהש רורב יל הארנ תאז לכב לבא | הרות לידגהל אלא קפתסהל יואר ןיאש הרותב
 וילע דיגיו םינתמ לש רוזא הנורתפו 'יעצמא ר"לב | ןתאמב תיא ח"עפ ר"בב וריבחו דימת ףיסוהלו

 הזו 'כו ןאכרב  vesי"לב אוהש ןוזה וער | י"ע וריבפהל ל"נו ב'ר 'יפכ  (óva.םינתמה לע רוזא כ'נ
. "wbn הלמה psu מ"פב ם"במרה ןכו וניברו | 'א תואו קופיס ונינעש המושרה י"למ הלמה 'יפ 
"nr המונ ןיבמ תעדל ה"כ םתעדכ םאו .םייכרב | י"עבו אייבדכ לכ ג"ונבו  .םימעפ הברהכ תטמשנ 

 דוע  "unשירב ה'כו איבדכ  nowע"ייע ןיקרב ןושלמ ורתפל | דועו לאומש  "b-םייסנכמ ןיעכ
 ע"לב אוהו ןילורש לצא הנשמב רכזוהש היארו | 'א ךרב ע"ייע פ"שרהמב ה"כו איישרח לכ י'עב

 םלוכו יולה היחרז וניבר תמדקהב ה'כו  3225 = | prex[לוורש 'ע דוע יייעו ,םייסנכמ כ'ג
 אוה ר"כב רמאמ רועישו ,אייכרב תויהל  DNשי

pur שלב 'מולכ ןאכרב םילשמ םיתאמ ךל' 
 לעפמ יוויצ ,lass regnen 0600 ןּוסְכְרְּב "4

"rv | )005/₪ v |קרפ 'ועובש  . 
 ארטימ ימחד jn (ר'ע רילד גיפ) םיתש 'ועובש |

 העברא 'פ "ירדנבו (*ןופכירב ילופ ירוק רמאו תיחנ | d . us N. eines W 67 אָתְכְרַּב *

 תיחנ ארטמ ימחד jm (.ח"לד ג'יפ יירדנ 073( "ירדנ | תיבה לעב לצא וחואתנ ב'עס י"ד 15

 וטמ י"לב [ןוסכרב] B" )? ןוסכירב יריק bs רמו .קדנופה םש ןכ "ספ ,אתכרבד אקידנופ ןידהב

 העונש איה ןודא יריק "פו הברה ילופ 'יפו | רב ימר ^H 'דהנס (Personenname) יִכּורָּב *

 דקנל ונכירצו ה"יחא] * .(הברה רטמה םיקלאה | ג"ונבו יאלברהנ 'עב וניבר "יג ה"כ יכורב
 ימו .אָכַרְּב לעפמ יווצ אוה ןוסכירב יכ רָפְמַה | יברב רב ימר סרג ח"פק x םלשה ןיפחויהו יברב

 םושמ רבוע םימשה ןמ דרוי םשגה דועב ןכ רמואש .תצק "ny םשב םהינש יכרב רב ימוו
 - [אוש תעובש

 — [יִד הס

 bareus. "יעצמא 'ור ישלב 52; פ'לב יִכְרּוּב *
(abgeschnittene Zweige —1 "652 | א"ער "ל דימת  Nbי"לבו אָלּורְב ם"לב)  Edelstein, n 

 'כרת Geryll, 2003206, beryllus ה'כ אלמג והל הקזחמ אל והיינימ יכרוב תלתו
 ינבא ('כ b 3 moe/ ;ביי ,יב ישארב) םהש ינבא | וניבר 'יפו ןוטרש 'עב וניבר לש הרשיה "יג יפל
 .("מורו י"לב המש ןכ הבוט ןכא ןימ אלרוב | פ'לב ןכש אוה ןוגהו םיפנע :דימתל שרפמה לשו
 םגו 'ד M 'תפא ינרתב ןילרוב ץובקהו ה"יחא] * | ה'כו ,יכיריב ג"ונבו .וכרב םיצצקנ םיפנע םיארקנ

 Ps" בויאו 'ז .ה"כ תומש 'א י'רת ןילוריב .'יעצמאה ר"לב
 אתלרוב ימרא לקשמבו Uy ןילזריב ס"טבו | אתפסות (Kapperbeere) 81325 ל"צ רייוכרב *

 'בדמב 'א 3n" תוולריב ^a ,ט"ל תומש 'א י"רת | ל"צ 'כו רייוכרבהו ןיציבלח yes 'יאלכ
pe)  בכריא yp smiיעו .'כ ח"כ תומש 'א י"רת תווילריב ,ה"כ 03 | םנש קפס ילצא  

 PmpülMwov €3 ח"כ תוטש) םהש וקיתעה םינקז | תיעיבשב ומכ אירכב an" התיה ורקיעמ אתפסותב
reאירכבהו ןיצבלחה .ב'מ . nupןכא ארקנ 'רפו ע'לבו )9020, "סופר  

 - ]* רלב ע"ייע רולב וז הבוט
 bracca 353 Kniegewand וניבר (pb" רייָּכַרְּב

 Grundsteuer Myb:3) בוט רתוי) אָלְרּוּב "64 | זה6916, 'צמא ר"למ ד'עפלו ,ןיקרב ע"ייע
 (braearium, Lendengürtelןוזה  ') | 3 (* ךייכרבהוmעה לעב אגרכו אלרובב ילימ ' 

 ^pm b דצ טירסל im "bi לבא רייכרוב גיונב (* ןיזיזה סיטב ע"פרשב לבא ר"פרב הייכו ביה an v3 ה*כ ('
 ירוק ילוב cw ונינפל (* xps = 0קו8 w^ עקביו.  *) móÀu 20620 ע"פרב לבא ב"ה י"כב mU (* .ןאיכרובהו

 ann pan יתלכו ןיסכרב סרג ביירו .ןוסכירב ןושארה ןויצבו יןושקירב

 א
fx 

LE : "an 



 , baris, Bootתטמשהב וא .

 Op" "y 'כו הב שי הרי בו הרי ב לכו 'ב י"כב
 = הריב ע"ייע הלמה ןורתפ ןינעבו :ט"פק x" 'יחספ

 — [תינריב 'עב הלעמלו 'ג ןרב 'ע דוע ^

Zo, "m "bm 53: פ"למ וא) יִנְרּּב = na 
kleines Sehiff 

Oufuovic — 1255שימשת ]535[ םירופכה םוי 'פב . 
 .ג"רבו 6'הנטק ינרבב ונריבעי 55 «Cr הטמה
 אל רידא יצו )32 (^m ןיריכמ ןניא םא 'פד
 6 בר רמא הדוהי בר רמ א GU) ייעשי) ונרבעי

 אל יתבר ינרובו רידא יצו 'גרתו ,הלודג ינרוב וז
 יחיכ ^27( תוינאב םירצמ 'ה ךבישהו ',היניזוגת

 < "לב p" ב'א) .איפלאו אינרובב ['א] va (ח"ס
 'מושרה 'ינוי nop לע ms ב"ר ה"יחא] * .(הניפס
 bu 'טמשנ הביתה ל יל תואש ל"י וא
 'א 'ורי 'גרתב אינרובב םוקמב יכ היארהו אנרובל
 כ'נ 'ייעו אינרבלב 'ב י"רתב "גה ח"ס ,ח"ב 'ירבד
 ^b וא .אינובל p ע"מבו ד"כ ,ד"כ "ירבדל
 הלקו הנטק הניפס הנורתפו המושרה פ"ל הלמהש
 דצ 'יסופ הקתעה לע web "yp meon" ינפ לע
 הלפנ ס"טש רמוא יתייה אניפתסימ ילולו .ב"כר
 יִכְרַב ל"צ ינרב nnm הלמה האבש תומוקמה לכב
 Barke, 40x barce, barea ימורו 'צמאה י"לב אוהו
 תנעטנ הלודג ינרובו --.רחבי דחובהו .הנטק הניפס
 תשלש הניפסל רוכ :'פ מ"בב ןרמאדכ ןירוכ 'גב

 — [הלודג ינרובל םירוכ

 וא leer, münnerlos nP33 ומכ תוינרב וא) ןְרָּב

 00, י"למ verwitwet תוינרכ jb שבתשנ
Onfpstovיכ השאו ר'קיוב  awיקליו טייפ) המד בוז  

 םיקיוהי בישוהש y רמא ל"ביר (טימר זמר ביכ בימ
 ןיארצ ןריב תוינרב והמ םילשוריב תוינרב םישנ

vwםנוממ םינכמו ןהילעב גרוה  quere *( 
 םהירעו ויתונמלא ym ('ז ^ יקזחי) ד"הה [ ו

 .'כו ותגאש לוקמ האולמו yos םשתו בירחה
 ןרויב . - תוינריב ר"קיוב ןניסרג 'חפונב ה"יחא] *
 קרו רוב 'שלמ ןְריִיַב ל"צו ןיירצ ןיירב 'קליבו ןרייצ
 ילב תוקר ןתוא השע 'מולכ תוממוש b" ןאידצו
 ס"ט"אוהש ןוכנ רתויה לבא תינריב ע"ייעו םילעב
 ןיִאְרַצ ןכו תונמלא bs" אוהש תויגרכ .ןרכ תחת
 ויתונמלא שרדו ןמלאתנ א י"ל אוה
 IN ויתונמרא 152 ויתונמלא רמאנ םאו .קופפ לש

munתוינריב ומכ תוינרב  ^bןרב ע"ייע ןירטלפ  
 היתינריב ידצאו 'גרת ןכו בירחה םהירעו דעהו 'א

 — pw 'pim5 prm] י"שר יייעו

hs ךרע ."ייע. T 2 quy i v 
  i[ש"מו —

  nינורמוש 'שלבו ס"לב)  (aber, alleinתבש
 ותוא רוכז םרב :ג'י 'דהנפ :א"כ ב"ב וג" ְי

"bw ב"עס ז"ט 'וריע :ג'פ תבש ,'כו בוטל שיאה. | 
Sa) 2יאדוהיד יבאס םרב :ח"נ ב"ב ,ורמא ךכ םרב  

 יאמד 'ורי ,הלאש התיה ךכ םרב cp מ"ב ,ירמא =
 "ישודיק v^ :ד"לד ז"פ noB" 'ורי ,ד"ע ד"כד ה"פ —

3'B —אכה םרב א"ער ג"סד , "vה"מד ד"פ "טיג  
 ו"כפ יתבר אתקיספ 'כו רמאד ןאמכ םרב ג"עמ —

ow .כו םציק עיגהשכ ', vימורד ןושל א'צפ  
 ר"תמע y" םימוגרתב הברה ןכו יםרב לבא אוה

ny "nnbלבא .קר ,ךא ינורמושו ס"לב ושוריפ . 
 יז" ,'ה ; בי ,'ד לאינדב אצמנ רבכו

  UEMר"לב) אָמְרּב  parma'צמא י"לב :₪900

 ותשק ךרד 'כיא שודמ 48 |
 אסירפסיאל אמרבכ "^C /3 ץחל הרטמכ ינביציו

pe vos "Bcהנצ  yyאתירפסיא ). 

 1355 ילואו ?Kochtopf ^s יסרפו ע"למ אָמרְּוּב *
 Küchenmeister, barmus) 'צמא הרב

 אמרובו vy ט'כד העש לכ 'פ 'יחספב ג'הב |
 ילככ אללגד ימרוב ינהד םשו 55 אללגד
 ץמח תנשמ לע ף"ירבו .ןאירשו ןאימד  תוכתמ
o—רבעש ירכנ לש  voyיללגד ימרובו :חספה  
 הבושת יועש רפסבו אוימח v3 שמתשיאד

TY ייעו 'כו אתקיתע' "oma ינה ןינעלו ג"פר ^b 
 תוריס 'פו ע"לב b w/o^ דומע nop" 'וכלה נ"צירה
 לע הנוממה שיא סומרב "יעצמאה ר"לב ארקנ ןכו

 .םילשבמה תיב לש ןודא אוהו תוריסה =

naתיִנָריִּב=  GUY = Burg, Castell)ורגחיו  

eםהיתורגסממ  n^. "onn)גרת (ו"מ ' 
mnm 1(זיט 63 ייעשי) הדמחה תויכש .ןוהתיינרבמ  

 דדה ןכ תונמרא 'גרת ןכו .ןריפש תוינריב 'גרת =
 (ביכ 3^ ייעשי) ויתונמלאב םייא ny ('ד י'א פומע)

 היתונמרא לכ עלב ,ןוהתייגרובב ןילותח ןופצניו 'גרת
 ל"צ] ('יפ) אהתיינריב לכ יצייש 'גרת Cn ייב יכיא)
 רשא הלמה ה"יחא] * .אהרוטלפ לכ רחא [רפס
 ן"ונבו mra ןמ התנבנ ב"י 4 'ב ה"דב הנורכז האב

neonןיגריב ט"כ ה"כ 'קיו 'א י"רת ץובקהו ןֶריִּב  
 'מגב ירהש jn ןיפדרנ תומשש היארו רוש ןיפקמד
 תינריב לכו תּויְנְריִּב ה'סש הב ויה ^8 :ח"יק 'יחספ
 'יגה הז תחתו תולעמ ה'סש הב ויה תינריבו

 ילו פ"או ימ י"כב היכו )* .אייכ ,גיל ייעשי יגרתב הייכו יתבר ינרובב םשו יהלודג ינרובב םש ןכו הנטק ינרובב ג''ונב (1

5w(?ק"העו 'קליו רייקיוב ומכ  v3בר רמא תוביתה ורסח יחסונבו י"עבו :וי'כ "9 םש ס"ד יייעו 3/5  "y mem 

eb Ty 
25* 

 ישא

₪ 0% 

- 



 המ 331 וב רומשל תיכוכז וא סרח ילכ המושרה
 זונגל ילכ ןכ ומכ י"לב אוהו קתרוונ א"סמ היארו
 איטרול בותכ ןריד תואחסונב ב'א m רבל וב
 סרוגו רמאמה ב"ר איבה אירמול 'עבו ,ל"כע ש"ייע
 וב ץוחרל . דחוימ ילכו לפס י"לב "פו  אירטול
 ה"כו 060, Aowrüguw ^3« הלמ לע ב"ר תנוכו
 lavarium, lavatorium, lavatrina ^yxssn ר"לב

 הלטנ וניברכ סרג ו"נש ז"מרס 'קזחי pos" לבא
punםילכ לכמ ךלמה ל"א . . ךלמ לש  

 אל 45 היהש [םילכ ל"צו םיצע תועטב ר"כיאב]
 'כו ילש ןטנרבב אלא pen תושעל ךיל הוה
 סחי אוה 'ל ms ןיטנר ב ל הלטנ תלמגו
 ןיטנרבל m תישרש 'ל תואש (sow םאו וילאש
 lavatrina "לב ומכ שממ ןירטבל תוכופה תויתואב
 < qp לפס 'יפ Waschbecken, Js[jnczzotov י"ל וא

 -- [םידיה תא וב ץוחרל

 .(זינצרוב ע"ייע .E) א. (eines Flusses ץינרוב *

 mantelartiges-  varnazonus 'צמא ר'למ) קנְרּב

(CFrauenkleid =ייעשי)  םיטירחהו תוחפטמה  
 po ר"לב b" ב"א) .איטחמו איקנרב 'גרת «Gr יג
 ,(איכחמו איקנרובל בותכ ונלש תואסריגבו שובל
 pra הלמ הזיא by יל שרפתיא אל ה"יחא] +
 ,birrus, birrum, byrrhum ר"ל לע ילוא 34

pyrrhum, 6%דצ תיסופ הקתעה לע ירפסבו  
vaקנרב רותפל יליח תא יתיסנ  non "pיברע ' 

o5»לש םישובלמה לע ורמאמב ללירב 'כחהו  
 ,ל! 'יברע הלמ y" שרפל הצור b דצ םידוהיה
 ןימכו םישנ שובלמ אוהש קפס ps ילצאו 6
 םונק נוב "יעצמאה ר'לב nov רשא תרדא
 .םישנ ישובלמ ןיב תחפטמ הנימ איבנה םגו
 "יע) ppm םינבל םיתשפמ השענ הזה שובלמהו
 שנאקוד לש םיעצמא םיימור ןילימ רצואב רואיב תבחרהב

vmתוחפטמה לצא ורכזנש ןיבנ התעמו (זילקת רצ . 

 — ([הקדה jb הקד תנותכ ןתארוהש ןינידס כ'ג

Stadt in Babyl. Birnus, Ritter) שיִנְרִּב 33 * 

411,787 s. Wiesner Scholien 3, 18 

 אנוה ברד הירב ירמל אדסח כר ל"א .א"כ "יבוריע
 י"כב לאינדד אתשינכ יבל שנרבמ ותיתא . .
 שּונְרְב ארקנש לבבב םוקמ אוהו שינרב ף"ירבו 'מ
 םלשה ןיסחויהו שינרבמ אבר :ג"ע מ"בב ה"כו
 שיגרבמ אנוה 23 אחסונה כ"ג איבה א"פק רצ
 אדסח ברש ל"נה 'וריעמ 'יגה וזל היאר איבהל ל"נו
 ,'כו שינרבמ ותיתא א ג וה ברד הירב ירמל רמא

cmm | וצק 
 * ןֶריִּב ( CE.ON. eines Flusses.ןינצרוב ע"ייע |

(Giel. Boureim) ]'73 *3 יאמד 'ורי 'pד"ע ב"כד  

 רוצ םוחתכ תומוקמ ינש b^ ןירב םרו
 ס"טב ג"פ "יעיבש 'פסותבו ,ג"כ דצ רעיוביינ יייע

 .ךרבמורו

der Varonite, Sohn des Varon ז6006ך.כ) ינורב, 

Sohn des Severianos] ינורכס (DAiéov 

[Xefnouxvócינוכס  [Sohn des Sacon, Xaxóvיובאמ  

 הייחא] * | ,(.גיפ) הערפ חלשב יהיוד אתקיספב
 'פ ר"שהש 'דמבו ינויכס ינורבס ינורב ^33 םשו
 ינורבס ינורב ג"עשת זמר סחנפ 'קליו לוענ ןנ
 יתנייצש ומכ ב"ה ד"ל 'בו cw ו"ו י"כב ,ייוביס
 "גה ינוכס תחת ע"פדשב לבא ר"פדב ה"כו םינפב
 $C) הרעה א"ל דצ i8 תודלות לעב ןואגהו .ינובס
 הנוכה בטיה יל עדונ אלו בתכו וניבר.ירבד איבה

"yיתערלו  mew ob»ומכ םה םייטרפ  
 ףוסב ד" p" הנבנו "5 וניבר 'ינ ey" יתחכוהש
 ומכ יטרפ םצעה םש ותוא לש ןב םש םצעה םש
 שרדמבו אתקיספב בותכש המ הזו ינועמש ןועמש
 תחפשמ ןועמשל ינבואוה תחפשמ ןבוארל םש
 א'ה TR" ר"א ,'כו ינורבס רמד שניאכ ינועמשה
 ריעהש ומכ יה ,ו"כ רבדמב יישר יייע] אתוביתד ישירב

xmיס הרועה םש 'תקיספב רעבאב המלש 'ו םכחה ] 

 לש ןהינב ןהש ןהילע דיעמ ^n הפוסב ד"ויו
 was לש הרשיה "יג הנויכ הז לעו y« ןהיתובא
 לש ןב אוה ינורב 'מולכ יו ב א מ הלמה תפסוהב
 b^ ל"תמעב יוועל 'חהו .םלוכ ןכו ןורב יטרפ םש
 וניא יובאמ תלמ ש"ייע ושוריפל לבא רחא ןינעב

nbw *הפי ] — 

 רמא .ח"ל ז"ע .E) א. (eines Amorüers אָנּורְּב *

 היל רמא :'ט 'וכרב ,בר רמא אנורב בר
 .יחא אנורב ברד אמולשב ליאש . . . ('אעלא בר

 ויפי םש לע הנוכי ילואו םוקמ םש) יִנְרּוּב *
 'דהנס schón, auserwühlt ài) פ"למ

 Q3 'עו m ע"ייע 'כו ינרובב םיחר לוק :נ"ל
 .ש"מו ליח

 irdenes, glüsernes Geschirr וש 'עו פ"למ) טֶנְרּב

 התאמוט 'כיא תליגמב (המ רבד וב רומשל
 הבהוא הל רמאש הנורטמ Cn sw) 'כיא) הילושב
 הל תשעו ךלמ לש ןיטגרב הלטנ ןימח יל ישע

penלש דחא ('[קותרוונ] (*(קותרוט) הלטנ א'ס  
 'פו ע"לב wx "p ה"יחא] * .םוקמוק b" ךלמ

 ה"כו )? .יט תואל ושבתשנ ונ תויתואש אוה ס"ט(? .תואחסונה יתש תא איבה אנורב oy ייסחויבו רזעלא ^« 'מ י'כבו ('

 .טנרב 'עב b" רבכ וניבר בתכ םשו ייסופדה ייגל קתרונ יע וא p£ י'כ ייגל קתרוונ yi שוריפב

LANA am 



 השק איתשמ .םסרבל השקד םושמ רמ יל רמא
 ארכשד היל רבעמ ארכש ארמחד םסרבל םפרבל
 ירמאד ונייה אתנקת היל תיל אימד היל רבעמ אימ
 עירזת קלי .גייכ ייכרע :דיעק בייב .ביצ ק"בו םש) ישניא

 םסרב b^ ,אתוינע ילזא אינע cni (גינקת זמר
 b^ קפל י"לב pleuritico ט"יאלב] ּוקיִמיִרּולפ

[Seitenstechen, Rippenentz.ןדיד תואחסונב ב"א)  

 הנורחאה j^ םייקל שי םגו ה"יחא] .(םוסרכ בותכ
 ע"לב םהינשיכ 'יטיגב 'יאש םסרב לצא ןילוחב יאש

omתועלצה תקלדו דצה ילוח םירומ  mmm 
 ילוח 'ילוחבו םטוחה ןמ ןיאבה pru ^b י"שרו
 םטוחה ךרד שארה ןמ אב אוהו רי י רו צ ןירוקש
 י"לב ה"כו coryza, coryse v'b אוה ד"פלו .כ"ע

 הלמה האצמנ ןכו ןעפפונשנריה א"לב אוהו אקט
 Jb דצ Yn ח"כ 'ייע ם"במרה בתכמב תו רי רצ

"emה"מגר  powib vUה"ק  v3 pupi)יקילייגנא  
 ימ ז"עלב ןרדק םסרכי שה יתאצמ (ב"כש ףד
 ילואו 27553 ןרדק והז עינ איצוהל לוכי וניאש
 לכ לעו .ל"נה news 'שלמ  ודוק וא ןדוק ל'צ

mueארקנש םטוחה תלזה ילוח לע םלוכ תנוכ  
 ןכ ,בותכ ב"נש תנש ק"העבו Schnupfen ש"אלב
 ןוכנ mn "א " ל ב ןי פ ו נ שי 'עה םויסב שוריפב
 הזב העט ןכו וניבו תעדל אל לבא י"שר תטישל
 wn 'יטינל ןושל אפרמב לכא ותקתעהב ל"מר
 ד"י ,'ה ירזוכה רפסבש עדו .הפי ןויכו ורובידמ
 שרפתנ טעמ םדוקו .םאסרב וא ירוחש לובלב בותכ
 בוט םש bm חומ ב א פרו רמולכ םאסרב
 רתויה כ"או דקדקה ילח ארקנ :ו"ט דצ תונומא

Siאוהו םאסרס :םאסרב תחת היגהל  p/5b3 
"b peלש תקלד  "p "popלעספאק ברה  

 רעדיינשנייטש 'חהו .ג"ת רצ םש ירזוכה תאצוהב
 דצ עטנעמעלע ןכילכארפשדמערפ איד וומאמב
 וברעו ולבלב םייברע םירפופ םג לבא .ךליאו ו"ט
 םכחה "יע םאסרסו םאסרב ילוחה mew ינש
 א"ח יוועל 'חהל ל"תמעל תופסוהב ועשיילפ

 — [ח'פר דצ

Stadt am Euphrat Borsippa) ף'סרּוּב = ףיִסְרֶּב 

Bópsvzzx (nach Jos. Apion 1,20 Dóo- 

(zov bei Babelהמבד '03 ףיסרב לבב ,לבב  
 הברע ['מגב] לוזגה בלולבו ?Cv, תבש) ןיקילדמ
 [bie רורד bi3' קלחבו (א'עס ריל יכוס) הלוזנ
 תא חכשמ bp ('ריוא בר רמא (.ט'ק ירהנס)

3 sos pu» |י"לב  Bugsצמא ר"לב ' 
Gerber braיקסרוב ;  Gerbereiי"למ 55311  

(Ort ^יישודיק ןיסמוי 'יד 353  
vasרידמה 'פ 'בותכבו ('ייסרבהו ןלבהו ערגה  
G3» =תורוע דבעמה ןמוא 'יפ יסרוב חא ול היהו . 

 ןידבעמש םוקמ ייפ יקסרובל אלו (C7 תבשד ק"פ =
 וילב ןכו ה"יחא]* .(י"לב ןכו a .תורוע וב <
 n^ ב"פ יישודיק אתפסות ה"נכו .ס"לבו 'יעצמאה :
 אל :א"כ ב"ב .יסרובו םסב ד"ע א"לד ז"פס 'בותכ =

 : ב'פ 'ישודיקב ןכו יפרוב boy יקסרוב אלו טייח
 יוא . . poma אלבו םסב אלב םלועל רשפא יא |

 ןוכנ לע ה"כו יסרוב ל"צ יקסרוב ותנמואש ימ ול
 יסרובב ןאכ .ז"ע 'בותכ — :ז"ט ב'בו 41D 'יחספב
 יסווב הז ץמקמה :םשו .ןטק יסרוכב ןאכ לודג
 ינפב םייסרובו : א'נ 'כוס ץובקהו .'ב ץמק ע"ייע
 ה"כו םייסרטו ג'ונבו 'מ "5 ^3 יפל ה"כ ןמצע
 ŷ ףידע הארנ וניבר לשוסופדה חסונו 'א סרט 'עב

Dוב ןידבעמש םו ק מ ו :ב"פ דצ 'כוס  moy 
 רוע 'יפ הסרוב ןמ בכרומ אוהש ל"נו יקסרוב ארקנ
 יקסרוב sb תבש «nu םוקמ פ"לב p ןמו דבענש
 הנשמב 15 ב"ב .יקסרוב תלחתה' ben ,הלודנ
 ןיא המא 72 Tyn jb יקסרובה תא ., . ןיקיחרמ
 א"פס ry v ym הומל אלא יקסרוב ןישוע
 ינכשמ 'פ ר"שהשו ןודיצבש יקסרוב ןוגכ : מ'ד
 ןמו .'כו האליע אקושל יקסרובמו יקסרובל ןמתמ
 רוע :ז"ד ה"פ תבש Cuv ,לעפ הנבנ םשה
 ןינסרוכמ ג"ונבו ןקותמו דובע רוע 'יפ  ןוניסרובמ

 — [אוה ס"טו

 .ףיסרב ע"ייע ףיסרוב תחת רוציק יִסְרּוּב *

byrsagium) DT33Dm3 * 

od. Jahrsteuer vom  Feldertrag 

(Gnitl. burgagium D. C. 1,748הנשושכ 'פ ר"שהש  

 ר"לב b̂ = תוינגסרוב תוינונרא ןיבגנ ןהש פ"עא
 לש סמ וא המדאה לובימ ןינתונש סמ ןימ 'צמאה
 'ג סמד יעב וניברו .וניבה אל se לעבו .סנק

 ש"ייע ול nnn mns אסרינ
eani. Rippen- Brustfellentzün-) םֶסְרַּב 

qo ע"לב םסרכ = pee ע"לב dung 
 יכ יתיל םסרבל +(ט'ס "שיג) וזחאש ימד נ"רב
 ג"רבו Cw אתקספ «y רורשנ ע"יע) רודשנד אקתספ
 הוה שירמ ייבא רמא (:ה'ק (n^ .רשבה לכ 'פד |

 אתוסיאמ םושמ (* איפוה יתש אלד יאה אנימא

Strafsteuer mitl. 

 vi3 לכב ה"כ )* .ע"ייע ןלבה תחת יאנבה y" םשו יקסרובה סייטב W^ ייפס יטוז ^w יישודיקב לבא איה הרשי ייגו 1
 .יפא (yw איפוא aum ןילוחל 3 mi "יפב ה"כו איפוח וסרג ישמאו יציניוו יפדבו יב איפה יעב ה"כו ר'יפדו

mo )8א'תב אישוהמל ינמרזנ וז תעטומ ייגו איוא ם"טב ע'פדשב לבא תרצצה ךרעו ריוא ךרעב היכו ר"פדב  
 .ןירדהנסל

E. 
 אא 2

EV. 
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 pv ג"רבו bwpoq3) לע שדוק ילכב סנכנ וניא

 . המ .'צ 'וחנמל י"שריפ דמחנ דואמ המו ילכה

  wma = y2פ"למ אתוצרב ס"לב) ? Jsו! =

^bהריפחב  newאהתש דע הטשפתנ ךכ לכש . 

 יתועבצא ישארב וצמקש Con ץרוכמ וצמקש | הרותל ער ןמיס ףיסרובו לבב ('ןנחוי ר"א דומלתה
 = 'פבו ,ודי תסיפ לע ויתועבצא טשופ השעי דציכ | םתוא 'ה yn ר"בבו C ones רוב ףיסרוב יאמ

Q5)ל"א תא רתא ןידה ןמ ל"א  jbתודמ יתש | ףיסרוב  ne)חלה (.ח'מד דיפ יילקש יורי יייעו .יצ  
 אצויה b^ לוח ןהיצוריב שביה תדמ שדוק ןהיצוריב | new 'ה ללב םש יכ ףיסלוב אלא ןכ אל ל"א
 אצויו ילכה ךותב דרוי חלהו nno ץוריו ןהמ | בתכב ה"יחא] * .תרצצח 'עב ייפ (יט ae יישארב)
 שביה ץוריבו שדוק ןכ לע ילכה ושדקו ץוחל ושריפ טרעפפא רקוחהו bart sip םוקמה 'םש ץער
 ומכ אוהו רעב ומכ רב Yn דצ 'ז ךרכ ג"מד ע"מב

 אלו רעפפינ ותעדל אוה (eb רצבמ 'מולכ רצב
 םכחהו ,רצבמ ג> פ'לב רוב ורתפ אל המל יתעדי
 טרעפפא סכחהו םיורפס רוב םע הושה ןהאזנילבאר
 ,רפסרוב תביתכ ונאצמ אלש רמאו הזה 'יפה רתוס
 תרצצח 'עב וניבר סרג ןכ יכ וניתרעשה bw לבא
 הל שי ןאזנילבאר תעדש 5^ בטיה איה תמא
 םייקל שי תפש רוב 'ינ םג לבא .הנעשמו ךמס
 'ורי (Up םש ןנירמאש .ב'ע 'ישודיקמ היארהו
 אמי ליבח :ג"ד א'פ 'ומבי 'וריו א"לה :ך"פ 'שוריק
 תלכת ע"ייע לבב תירחא b^ לכבד אתליכת
 בר רמא אמי ליבה יאמ םש ןישודיקב ןנישקמו
 וא שוביש קפס לכ ילב הזו יסרובד תרפ וז אפפ

you cepשוריפב ," 'מויבו  munוז חלכ  
 ארקנ סואימאלטפ לש תודע יפלו ףיסרובד תרפ

Barsita 2^3ט ,'א טראכאב תודעל וא ' Byrsia 
 דצ ב'ח 'ה ךרכ טרעננאמ "יעו bw שממ הזו
 B^ תלכת אוה ףיסרוב הזמ ונל אצויה .ה'ש

moi nnns3 םייקל ונל ליעוה הזו לבב לש ^ 
 אוהו ופש רוב י"שר י"כ "יגל וא ת פ ש רוב וניבר
 ub הליעומ וז "גהו תירחאו ףוס רמולכ 5 עיל

mpחכשמ לדגמ ריוא 'דהנפ לש שרד ריבסהל  
 חכשמ 'דהנסב י"שר ןכו ןאכבו ריוא 'עב וניבר "יפו
 רוב ומכ ףיסרוב ושרדש הממ הזו דומלתה תא
 --וח כ ש מ p 4» y'b gym^ הפש רוב וא הפס

is^ iymלבבב לב תיב  maיאדוב יסרוכב ובנ  
byףיסרוב .אוהו יסרובב ] — 

 pn" ארפס :בימד n/b ימוי יורי rn ימוי) ןל ואיצוה

 «mas bu €« יקיו) וצמק won ר'ת (ייפ יב
 הידיל הוטקנ «Ge לאעמשי ^ יפד ג'סב ז"עבו
 ייפ ('יפשד דע הּוצריבו ךשכשיל אלד אכיה יכ
 דע ןייה תא ואיצוהו תויבחה דצב בקנ ושע
 b" ה"יחא] * .תעגמ יוגה דיש םוקממ עיגיש
 דצב דרויו אצויש דע אלמתנ המושרה י"לב הלמה

 ןיצירוב ונייה אלמתנש רחאל ילכה ןמ לפונש
cv]לכמ ןיצבצבמ  "xןויצב לבא ,כ'ע אצויו  

 וניכר תעדו rns אבה 'ע ןינעמ י"שריפ ז"ע לש
 — [המושרה ס"לב הלמה תארוה y" תתמאתנ

(Rand, Saum, Ende 5j?(ה"ע) ז"עד ג"סב  
 w'D (*והיצרוכא והל םיתחו והימופא ּוהל ףיחס
 כ"ג "פ י"שרו ה"יחא]* והיילושא והל םיתחו
 זיע לש הוצריב 'יפ ןכו םיילוש y" הרזה הלמה

inםדוקה ע"ייע  nibהלמה םעמ 'מושרה פ"לבו  
 -- [הפשו םיילוש

 'תפסות ?klar, sichtbar werden 2j) ע"לב) ץֶרָב *
 ירבד ןיארנ רמוא בקעי ןב א"ר ג'פ 'יאלכ

 א"ר ירבד ןיארנ רמוא א"ר ל"צו אוה ס'טו] א"ר
 הארמ לעב ינפל היה רשא י"כב n) spy ןב
 ץרובמ ץירחב [ש"ייע i'n ה'פ "יאלכ 'וריב םינפה

 'וריכש היארהו ע"לב המעט ןכו ןיעב תארנו תרכינ
 . . קירבמ אהיש רע 'יגה ר"ע ט"כר ה'פ 'יאלכ

 pan ץירחב בקעי ןכ א'רל םימכח ןידומ

NY'2 *ץרכ ע"ייע אצריכ תחת ס"מ :ט'ס 'יטיגב , 

roher,  unwissender Quy (פ"למ Poma * 

  OMenschיפב לגרומ  penרמול םע
 ךוד ול ןיאשו ץראה םעו רוב שיא לע יקסרוב

 .פ"ל שממ אוהו ץרא

 vor Fülle 0006 00056, סל (bm CM ץרָּב

C3 ;strotzen, überstrómen pa.ס"למ  

 א'פ) 'וחנמ תנשמ שירב an- durehbohren) ץרב

ox?רתי והזיא לוספ רתיהו רסחה ץמוקה 6  

 9s,0, €(Beryll,^2-5,€ ,25 פ"למ) ןיִצּוריִּב *
(Krystallבויא) שיבגו תומאר 'גרת  n2 

 'ע וניבר "גב ה"כ ןיצורויבו ןיכלדנפ )^
 mb 'ירבד א י"רת יייעו ןילרוב ג"ונבו ןיכלדנס

(Cלכ יאנג לבב לע רמאי ךיאו .בימ ידהנס ,רוש חכב תואובת ברו הישפנא ירק ףסוי 'ר ירהש אריהנ אלו ףסוי 7 ג"ונב  
 יישר V3 ^. יפלו יפאש רוב ג"ונבו זילפ vió i 5ys איבה ןכו (* .ע'בשפהב יויעו מ"קל וניבר יגל לבא ךכ
 הפונה םג תנומ היה וניבר ינפלש חיכוהל שי תרצצה yc) ivo רצ םש ס"ד y" ופ ₪ רוב suci "an cU יכוסל

 יוהיצרימא ס"טב ?CE ו"ו י"כמ pn v3 לכב *)m'3 .אפיישד דע הוצרבו ג'וגב (? .םירפס ןמ רוב 6C "DO" רוב

 .והייצריבא ג"ונבו

iyd £e ב CADET P 4 



 Cn יכה 'מגד אנשיל su ןויכ הזלו קרבה תאכה
vumוא  b^רוהנ יג ןושל ךרדב אוהש .. 

 Up bag מ"בבו ee .תבשב הלמה 'יפ י"שרו
 ןיעב םימתכ b maille" צ"ל אוהו א"ליימ ז'על
 = .א"לייטו א"לוט לבא א"לייט תחת ow 'יטיגב ל"צכו
 B"4 'ורוכב .ג'ע 'יחספב י"שר nb ודי לעש

asה"ל 'יחבז  .ח"ל : "bx  .י"ב vomקיו לע ' 
 ןעכטייה א'לב toile צ"ל אוה ןיקוד תלמ יכ ,א'כ

^b yi"N Duארקנו ןיעב רוחש וא ןבל רוע  
 ילוא הז ו .יפלו ראטש א"לב עודיכ ילוחה
 bw לולבת "פ 5s .ע"למ הלמה תא איצוהל שי
 - E יקיו) ללבת וקיתעה apr" 'עו ,ןיעב רחשו ןבל
 היבוט רפסב ה"'כו ןיעב ןבל םתכ b" רפא

 -- ןח .'ה ,א"י ;'ה ,ר :ז" ,'ג :;'ם ,'ב

p33ע'לב)  y?2: ץובקהו  Blitz, Glanzיקרוב  
Morgen- ג ע"לב Glanz = Morgenstern 

by Cv27 אימ m5) םוקמ האורה 'פב (anbruch 
 ,םימערה לעו םיקרבה  "bלש שאמ הזה קרבה

 אוה הלעמ  svיאקזהי) 'ימאנש םלועה קיהבמו
  mem G^ ^wתורעוב שא ילחגכ םהיארמ תויחה

 רמא 'פב יקרוב רמוא האורה .םידיפלה הארמכ
 הנוממה םהל (« em ov omג"פ דימתבו (*.ח"כד

 «? Cםחלה יתשד 'טגב יוחנמבו  ^b CPיקרוב
 רחשה ריאהש  payהדטפ ןינע א"יו ,םימערו םיקרב

 תומש) תקרבו  sm m5ל"ט   * «0ינשו ה"יחא]

n' 10» מוי 'וריב םיבותכ םה רוריבב םישוריפה' 
 הקורב קורב ןנירמא ןמת תקרב : יקרוב והמ םשו םש

  m^ av.ארהנמ רהנא (אקרב קרב בוט רתוי
 י"כ ה"מגר 'יפב יתאצמ וניבר לש ןושאר "יפכו

 אקילייגנא יייכ ץבוקב) יוחנמל  Gro m'מולכ :יקרוב

 'מויב י"שריפ הז ןיעכו ל"כע רחשה קרב הלע
  imריאה + 'וחנמבו .קרבמ רתוי ריאה :יאקרב

 רוקמו .רחשה רוא תעיקב ע"לב הקראבו .םויה
 ר"קיוב אוה (סש יוכיב) םיקרבה לע וניבר שוריפ

 א"לפ  nohהזה קרבה ו"טפ ר"דמב  "nwתודלותמ
"BN םיקרב יאמ וט'נ 'וכרב .אוה ןלעמ לש שאה 

 לעב בתכו רמאמה לכ "יל 'מ י"כבו אקרב אבר
^D ךירצ יאמ ןבומ וניא תמאבו 'D תוא םש D'7 

 םיקרבל  "y.ח"לצ  iyםיקרב שרפל אב אברש

 | יכ םהיתש "ג | םייקל שיו 'ד .'א רתז
 ןילרובו ללאטסירק ומעטו רולב ומכ פ'לב
nאלרוב 'עו 'ד רלב ע"ייע ןירלוב םע םימעפ  

 ומכ אוהש 'מול העט ייוועל mm .ןילזריב ע"ייעו
 .ע"ייע ןיזירבוא | =

der Fluss Brizoana, Brizana an der) pupa * 

(Küste von Persis ,בר ב"עס 'ד ק"מ  

 yu יחודקאל איסחמ אתמ ינבל והל אוש ישא
 ל"כע ןינצרוב ומשש רהנה עצמאבש ('ןינצרוב

im | =לש  xmג'כ ,ג"כ סונאיממא דיעה ןכו  
bוא אנצירב רהנ לע ט"ל ודוה תורוק ןאירראו  
 p" ןוטרש אלמ אוהש תיסרפ ףוח לע אנאוצירב =
 תאיג ץ"ירבו uve דצ ב"ח 'ה ךרכ טרעננאמ דוע <

 ף"ירב «m ןריב "כה ^ nep ט"הוח וכלה
 רכזוהש iTi מ"ב bp" הגומו "ישרחה 'יסופדב = =
 ,'ה רצ ק'מ ם'ד 'ייעו mice ךכ םש 00 *

WEשש: פ"למע"  (Zier, Schmuck. 
 תועבגמה יראפ תאו ['א] 'ורי 'גרת

 ה"יחא| * .(איעבוכ ץוצרב v2) nw 085 תומש) |
 — [כ'חמב העט יוועל 'חהו רדהו ראפ פ"לב 'יפ |

E.אתיצרב יב ע"ייע אָמיִצְרַּב * . 

 -blitzen, vom Blitz ge ₪: ע"למ ליעפהב) קרב |

;blendet sein kתיקְרּוב , Blendung, *np1"3 

 ^j איצומה 'פב CGBlindheit in Folge des שחה+ 7

Eתבש) ןיקשמה לכ ראשו 'מגב  Cn'yלוחכל ידכ םד  
nns "mתיקרבל ןילחוכ ןכש  Cיברע 'פבו  

 (ביעפ אייק הכלה ףופב ול ותחפי אל 'מגב "יחספ -
 ימד ג"רבו ,6 יתקרבל השק אעצב ('אימ אתשמ
 בשד אברקע יתיל יתקורבל (.טיס ייטיג) וזחאש
 ןבל (Cn ןימומ ולא לע 'פב 'ורוכבבו ,'כו ירמוח = =

 ,(* אקרוב אנמיסו םומ ws עקושמ םומ הז ירה ףצ |
 תא רכושה +(.ח'ע טיב) ןינמואה תא רכושה 'פבו =
 'מוגרת יכה Gp ע"ייעו :סש) 'מג הקירבהו רומחה
 חור י"ע האור הניאו םיפי היניעש b" .אתירהנ
 חוו ('יתקרובל השק p^ ןכו ילוחה הז אבי"

 que הלמה 'רזגנו ה"יחא] * .םיניעה תא תזחואש =
 קרכמ הכומ ונורתפ pim ,ש"ייע rns אבה |
 p" ןורוע 'יפ יתקרוב וא יתקוובו i753 ה'כו <

== 

 ל'צו ןיצנרוב יישר סרג ייליסבו au סופדב לבא ץינרוב רהנ ג"ונבו Cw חדק יע וניבר לש הרשיה à w5 ה"כ (* =
 000686 ייילב .—[ ןוטרש תונפל b^ ארהנ יהודקאל וניבר ייפ cy הלמב nón םיכסמ ושוריפ «p» asi "יגכ ןינצרוב 3

 בתכ םש ימגב ייאש תיקרב דגנ הלוגסו (3

no» )5םיבמרה ייפבו ילופאגנ תוינשמב  

.[Sandbünke |33 היכו ( " Dפייאו  "yדצ םש םייד  .»bןיעב ג"מבו . 

"ynרצ סייד  ypיייכב לבא יתקורבל גייונב )5 .יתשד ןאמ גיונבו  

 אקרב ךנמיסו םומ הז ירה ףצ םומ vw עקושמ ןבל ps ןריד 'חסונב (5 .

 .וניבר ייגכ Es 433 ם"טו יקתרובל an^ ת"האבו (
mo om :סיידב ןיוצמ רדילו יב י"כב יתאצמ ןכו דיע ז"נד ביפר  

 .יאקרב 37:3

 'האבו v3 'קליב היכו (+ .חייל ,ט'יכ םואינילפ 373. 3
Eםש סיד ,וניבר ייגכ 'ב  "yךרעב ךומסב  
 .ןורחאה קד עיייעו <
 מיד ימגב Db היפר ימוי ורוב «DO ורזיפ 'וינשמבו

 :ויל רצ ימוי



 NU" המו ,איה תמאו קרוסמ :אקרב 'דהנסב ייפ
 - וניבר פ רחא ךשמנד ל"נ האנו ןווכמו י"שרב דוע

"bvה'כו חבושמ אקרב  "plזיעב י"שר  Jb 
yyגראב . nmא"ל דוע 'יפש  N'D'Dפוס אקדב  

 פופ אקרב איפוס א"ל הינהל ל"נ s'y ץורל קודב
ymo prsפ"לב יכ  Go!ץורימה לק ונורתפ , y 

 d — ]" אקרב 'ע דוע

 וא ,Kameelhaar JJ פ"למ וא (Haar אָקְרַּב 2

 Haar an den Augenliedern) 3, פ"למ

 אילילד ירירבשל Cr יישג) וזחאש ימד ג'סב
 ןיא 'פבו ,רעיש לש לבח b spei" ארדש יתיל
 השא המב 'פבו (:ח'כ (vy ןיאפרתמד 'מגב ןידימעמ

 B^ אקרב ארינ :C Gro n םינבה ד 'מגב
wxי"כ לכב ה"כ ה"יחא] *  mmט"יאלב . 

Kette, Zettel, 0ךרואב ןיחתמנה ןיטוחה ןירוק ןכ  
 aub 'ינה 'ה רנ 'עבו ןאכ ע"פדבו גרואה סכ לא
 ש"ציל ןירינ יתב ה'ד .ג'ע תבשב י"שר זעול ןכו
 ארינ ry3 י"שר b" ןכו lice, lisse צ"לב אוהו
 לש לב ח pam" המהב רעיש לש אציל : אקרב
 .ףוסבו «aya רחא ךשמנ םלוכבו gem רעיש
 אלו אנילטלש ז"עלבוי זיראפ י"כב דוע 'יא ךרעה
 ומעטו p'b אוהש ל"נ אקרב ןינעבו .ורתפל יתעדי
 רעיש ועמשמ דועו למג לש רעיש טרפב רעיש

 — [םיניע b* לש

Stockwerk ND*3 3יהובג ןינב 3$. שי פ"למ  
 שירב Wohnzimmer, burica) 'צמא ר'לבו

 אכה העיצי יאמ CWO 2 תיבה תא רכומה קרפ
 רבכ הלילח אקרב רמא ףסוי 'ר C אתפא ומוגרת
 הכלה ףוסב 'יבוריעד ק'פבו .אתפא 'עב ונשריפ
 אוהה «Gre vw םיחפט 'ג ןכחר רמא יסוי 'ר

mat spוכח רב יב  "bהוהד את ןימכ ןינב  
 לכ אברו ייבא וב וקלחו יובמה bp wn" רב יב
 .(םש (xu תיבה תא רכומהב שרופמו םתונש
 ול שיש לודג ןינב b/53 spo ^B ה"יחא] *
 'עב הלעמל ונשריפ ןכו םישילשו םיינש םייתחת
 אוהו .הנוילעה הילע י"לב וז הנורחא הלמש אתפא
 ןישועש אוה עיציה 'ריפו ארקמ לש עיצי ומכ
 ומכ אוהו הילע ומכ ריקל ריקמ תיבה עצמאב
 'פב ק"דר ירבד הלא ,ענצהב וב שמתשהל רדח
 את כ"ג ארקנה אוהו ערג ע"ייעו עצי 'ע 'ישרשה
 ץ"יטנפא אתפא 32b "pi י'שר ןיבה ןכו .מ"לב
 את D 'קזחיב זעול ןכו appendice צ"לב אוהו

ruעיצי י"כ י"שר זעול ןכו ץידנפא ןירוקש  
 .ןינב ג"ע יונב ןינב אוהו םש ס'ד y" .'ח 'יחספב

 ', לש תעטומ i^ ול הנמדזנ יכ תרהוימ ארדוש 'עב ב'ר תרע

2 

Uyרהוצו רחש רוא 'יפ 2% המושרה תיברע הלמ  
 תוחצב י"שר ייפש המ הזו שא לש קרב איצוהלו
 ym קירבמ יל א'ריזולשיא ל"זו אקרב לע ונושל

»'yר"לב רמולכ  "yo elucereריאה (הלג 'ע דוע  
 "אש אפיקת אקרב לע לבא רהוצה קירבהו
 ,שא לש םיקרב י"שריפ תצק הזמ םדוק םש 'וכרבב
 — ]^ זג 'ע mp "ייעו "cx תמא אצמתו ק"ודו

 פ'לב ,5: ע"לב borax ר"לב אכרוב ס"לב) קרב
Borakwein, mit Salpeter gemischter 5)» 

OWeinקרוב ('ןיי ,ישוכ ןיי  (ביב pria") CU 
 b^ ה"יחא] * un לכ תא קדובו השק אוהש
 ימיב םדא ינב ךרדו םורטינ יורו «CO יפו ע"לב
 םישמתשמו ןייה םע רתנ אוהו םורטינ ברעל םדק
 ןייהו vow סואינילפ vp ץחרמה תיבב וב
 קרב ומכ "y ןבל 'יפ ם"בשרו שודיקל-רוסא הזה
 .תצק ןבלתמו קיהבמ םש b^ י"רו .ח"כ 'מוי יאקרב
 תלמש ל"נ דועו + כ"כב כ"חא יתאצמ ישוריפכו
 --(ש"מו גראב ע"ייע קותמ ןיי b^ גראב ומכ קרוב

 פ'למ וא ד"עפלו ,חבושמ ix "Bb אקר 1
"ba Sob 2%צמא ' "^ buricus'ze& 
Zug- Lastpferd, D obory ocע"למ וא  bunt- à?! 

scheckiger Maulesel8 'עו פ"לב  buntscheckiges 
(Pferdחישמ ןינעב קלחב  n3)יט יירכז 'קלי .חי'צ ) 

 לע חישמ ןותירמא לאומשל אכלמ רונש ל"א
semאקרב איסוס היל ודשא יתא  ^pפוס  

 י"כב ה"כ ה"יחא] * .גרהב איפוס א"פ ,חבושמ
 'ציניוו 'פדו י"כ ראשבו ,יגרהב 'זיפו ר"פדלו ,ר"ב
 ז"על י"שרו ב"נש תנש ק'העב ה"כו גרחב ,ש"מאו
 םג םייקל שיש עדו רגחב ו"ו י"כבו אגוב ,'ל

oחבושמ פ"לב םהיתשו רגחב "יג םג גרהב  
wemינשהו 3% פ'לב ןושאר יכ  oe 

 תלמש רמול יתבשחמב הלע הנושאר הפקשהבו
 סוס ונינעו יעצמאה mm ^im^ פ"ל אוה אקרב
 ןמאנ יבבל יתאצמ ןויע רחא לבא דבוע סמל
 ונינעו ךרעה תליחתב המושרה 'פו ע"למ ורתפל
 הפי הלוע :mb םינווג הברהב עובצו קרוסמ סוס
 רזה ראכ ךל תיא ימ לאומש תבושת דואמ דואמ

wm (לש תיתימאה "יג יפל yראכ ) רמאמו 
 ןינווג ףלא רב רומח v" 99 .ע* ;=-  אוה יסרפ
 חלשא רמא יאנג ךודב אכלמ רונש :ווועישו
 קרוסמו רמוגמ סוס ימולכ אקרב איסוס םכחישמל
 ץללו טרוקיפאל בישיש המ עדי לאומשו ןינווגב
 ןינווג ףלא ול שיש רומח ךל תיא ימ ץילי אוה
 י"שרו .דאמ הברה אלא טעמ םינווגכ קווסמ אל

 הז יפלו ר"פדו 10 י"כ לש noy 035 ה"כ )* .רסה יתסונב )!

omen עיייע (* .סיטב סינכהר "פד לכא ויו ייכב ןוכנב ה"כ )* aee "ow 



jph3 Npo3 *אקרב פ'לב) אתקרב  sb» 
 'ייעו תקוב םגרת Smaragd) תֶקָרָּב

 .יוועל mb ר"תמע

Pluderhosen pp73 7Mו"לב ןיקארב ס"לב  
bracae, 0תיעצמא י"לבו  

 ייל יוח:תכ) םדאה jb אקספ ונדמלי שירב (00%%
 ןיקרב ולא QUO ,יג ו ןוהישמפ (שטפ עיייעו

 יבתכ b' תבשד «vm qmm" לע תונותנה
 ןיקירבס ינש | (.כ'ק ילבב יייעו :ויטד (PED שדוקה

 ה"כו ה"יחא] * .(םייפנכמ ר"לב 'יפ ןיקירבא ינשו
 הלמה תביתכ 'אצמנ ןכו ."עצמאה י"לבו ס"לב
 ם"טב b'3 ,ח"כ תומש nm^" ןיסקרבא ,ןיסקרווא
 דחוימה 'ע לכ "ייעו ןיקירפס ןכו  ,ןיקסרבא

 — [ומצעל

opima *ש"ייע יקלורב 'עב ויתשריפ רבכ : 
 סוקרכ תחת ס"ט ,CWeinpfahl 90% םּוקרב *

 .ע"מב םוקרכ ע"ייע

 בילד םיאלכ mb 'ורי (al Amora) הָיְריִקְרַּב *
 רמא י'כו רזעל 'רו היריקרב בר ג'עס
 .'כו רזעל 'רל היריקרב יבר

 ג"ק ,'א ר'טב ז"מיר «ny יִנָאיִרּוקְרַּב *
 ד'עפלו Hereuliani < + סן

CWegaufseher, Viocuri — Stadtaufseher Jecori 

 דימעהו ,'כו ולא םימתרפ :שלש תנשב 'פ ר"תפא
 ינאירוקרבו ינלוכי . . םה ולאו םהיתחת םירחא

b»םידיקפ המושרה 'צמאה ר"לב םנורתפש  by 
 pw ז"מירו vy לש דמעמו בצמ pap לעו םיכררה
 ny ה'כו ,ךרעה תליחתב םושרכ שרפל קחדנ

 .ל"תמעב יוועל 'חה

popa *10222 ע'ייע  

NDp?3 *אתנרוב ע"ייע . 

eig. ausgewühltes Heer, Stadt ca. 3) r1 "113 

Stunden von Jerus. das heut. Babu- 

(aia für Baruraia, d. h. Barur Chailונשריפ 22  

 היה רשא הזה םוקמה םש ה"יחא] * ,רוא 'עב

 'בותכ יורי : ב"ל 'דהנסב רכזוה ז"ביר תבישי םוקמ
 יינעת 'ליגמ ב"פר 'ורשעמ אתפסות ,ג"ע ה"כד א"פ
 לבא ליח ילב 'יגה :נ'כד ג"פ יאמד vm" ,ו"פ

oceוריבו ליח רורב א"מ ג"פ יאמדל ש"רה "ג ' 
 .ח"י 'ליגמבו :mno ד'ע ט"מד ore 'ורשעמ
 רפכ הל ירמאו אירובג רפכ .ה"ס 'בותכב ל"צכו
 (:ד"ס רצ ץראה תואובת) ש"ירהמ תעד יפלו ליח רובג
 םהש םישנא םש ונשיש םש לע ןכ ריעה הארקנ
 ,'ז 'ומחלמה לע והיתתמ ןב בתכ ןכו b" n ירורב

26 

ilis. RS. absidונינעש  Meiג"ע יונב ןוציחה  
 y לולחו רומקו טולב ושאר תאפו ןותחת ןינ
 רוצ וומאמב סעלרעפו א"ל דצ gm שנאקוד
 עדנוקפמוטרעטלא דנוא -כארפש ןעשיניבבאר

[r5 — 

Maulesel namentl. der im Koran ge-) אקרּב * * 

  Gannte llהיבכרא :ז"טד ח"פ ב"ב 'ורי
 יתיימ אלא ןירמא אל היקזח ר"א יקרב ישכר ירתא =
 הלזא pm ןוהירת לע ןיביכרמו ןירוזיח ןווסוס ןירת
 לע 'וריה איבה 'יפה הז ,'כו ארב הלזא ןידו אדב =

 "ישוריק 'וריב ה"כו pip ןושלב mins בתכש ימ =
 ל"א ap" ןושלב nino בתכ ג'עס D'7 א'פ —

 AN" היבכרא והמ . . ישכיר ירתא היבכרא
 יקרב אוה ישכיר b^ הז יפלו ,יכו יקרב ישכיר <

 תמאבו 'ח .'ה א'מ ^p^r "p D ד ר פ םה שכרו
 mm דמחמ וילע בכרש סופה אוה ע"לב אקרב

Pan ——רמאש המ הזו דופ 'מולכ רומח ויצחו פופ  
cאקרב איפוס היל רדשא לאומשל אכלמ רובש  
 אוהש ידרפ םכחישמל חלשא רומח תחת 'מולכ —
 בישה הז לעו .אוה ץורימה לקו רומח por פופ ןימ | =
 אמלעב יוחדו םינווג ףלאמ רומח ךל ןיאש ל

 םימורע ןושל ול רחב םינווג ףלאמ רמאש המו אוה
 ע"ייע םינווגב עובצו קרופמ כ"ג הלמה תארוה יכ =

 יקרב ישכר ירתא היבכרא ל"נה לשמבו .'א אקרב <
 ןעי יקרב nos הרסח א"ער ב'נק ילבב ב"ב ונינפל =

peneישכיר והמ אירטו אלקשל דרי אל ילבב  
 ,ישכיר תארוה בטיה וניבה לבבב יכ

L 

- 
: 

 ודימלת pia" (ein jer. Amorüer) ,יקְרוּב *

 י"הבמב םינוצה "יע אנמ 'ר לש
Eרצ  vy y» QDר'להק  'bהאר  

 ,םייח
| uw ML "TTE T ל 

| 
à . 
| 

 y" הקורב ןב ןנחוי 'ר (ein Tanaite) אור *
E.רצ ף'זוהמל מ"ד  w'bpהנשמה אובמו  

 יבו א"פ יתבר אתקיספבו ז"לק דצ 3 3085"2 
 ,איקורב 2

 (Birki, Stadt in Babyl. am Tigris) אָקְריִּב * 1

p3 'שודיק 'pאכיא אקריב א'עס  b333 
 רעטטיר "ייע סירגיט by pyi ריע ןכ הארקנו <

"n --ה"פת 'א .'ג ינמיססאו ו"טקתת רצ . 

 ייחספ (Dorf nach Euseb. bei Asdod) יִאְקְרַּב 2

 שיא רכששי (mmu» me : ז'נו 4^( א
 תודעל םוקמה תנוכתו :ספרטמ ע"ייעו יאקרב רפכ =
Cדודשאל הבווק סואיביזייא  ny» nmnיתלב  

 .אתגרּוב 'ע mp "Up העדונ



Np רּב 
 == ע"ייעו .בלב לש וניע תבב ow 'יפ sm אבלכל

 ET — [s ןירוח תב

Gerieht o *»,9- פ"למ וניבר ^e5 איִשּורְּב * 
 < -Butterhonig (ע"י'ע) ךשורבא ר"עפלו

(kuchenיטיחד אתאיישורב תלת יתיל : ט"ס "יטיג  
 תלת mb םשו ילוכינו אשבודב והנירטשינו
 הזמו ,'כו אכמכב והנירטשנו ירעשד אתיישורב
 וכרדו םירועש וא םיטיחמ תושעהל וכרדד עמשנ
 הז יפלו אכמכ לש ךתוכב ולכאלו שבדב תורשל
 םירועש וא םיטיחמ תושענה תולח לש ביטב הוש
 .my à פ'לב םמשו האמחו שבד ףוריצב דועו

Twסרג אתיישורכ 'עב וניבר לבא .ךשורבא  
 p" ןכו תולח e^ אתישורק סרג ךמכ יעבו ף"כב
 המושרה פ"ל אוהש רמול לכונ כ"או 'יטיגל י"שר

 ₪ .דיזנו לכאמ ומעטו

 .UDIN עיייע :ד"י "טינ (C.N שיִרֶּב *

 תופלחתמוו s תויתואו .nackt של: פ"לכ) ןאשְרּב
 XA (septem) éz7x (sex) (sal) 65 ומכ

 לואשד םו רע "bw (ןאהרב ומכ ןאשרב כ'או
 ילכב ה"יחא] * .ןאשרב לפנו 'גרת (ר'כ ^ איש)
 'ינה קר םש 'גרתב ה"כו תחא הלמב ק'העו 'ע י"כ
 ןאשרב 2n" 'קיעש עמשמ כ"ג ךורעה רדסמו ןשרב

 תולמ גופ תחת רדסנ תועטב גארפו 'מא 'פדב לבא
 i2 .תולמ יתש הניהת ולאכ רב םע תובכרומה
 תופלחתנ 'שו 'ה  תויתוא יכ עודיו םורע פ"לב
 DWMB בקעי 'ו קיתעה ןכו םירז םימע ןושלב
 הלגת (א'כ י'ט ce) bap (היכ 'ב יישארב) םימורע

s» moe)א'כ ) vy(ח"מ ,ח"כ יירבד) םוריע םשו ו  

Vpםורע לפיו םש לאומשל י'שר ל'זו  bey 
un qwםחנמ 'ו םשבו יאליטרע לפנו  

yovvכ"ע עגושמ ע"לב ןשרב 'א יברע יפמ  
 ם"לבו = תלמל קפס ילב הז יברע תנוכו
 לבא עגושמ שיא ןש רב כ'או ענושמ b^ אינש
 םורע פ"לב ונומאש ומכ הלמה תארוה רקיע

mmםג ר"תמעב יוועל  wwענושמ ןינעב רתופ  
[sn mov — 

kleine, (ארהנד אָיְנּוש = אָיְנוש ס"לב N'3U 73 
;6. h. theilweise 0]8880780ג(ו0מַק)\ 

Wasserableitung nach dem ganzen Umfang אינש 

  (des Flussesןיקזינה 'פב ןיטינב ( G'75 0והנה
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 CODI ורב בר

 ומחלש וליח ישנאמ חינה ןאיזאפסיוו יכ 'ו ,'ו
 הקוחר איהש םיומא ריעב ויתומחלמ הברה ןמז
 ךמס יתאצמו .(העש 'ג) Du םישש םילשורימ
 לצא ivi רכזוהש םש 'ודהנסמ וז הרעשהל
 פ"שה ןווכתנ תחא vy לע יתעדלו bn רורב
 התקתעה שממ אוהו ררובמו הפי פ"לב יגרוב ןורתפו
 ז'ב ןנחוי יבר n»w ןינעבו om רורב לש
 תודע יפכ הנביב כ'חאו ליח רורבב הלחתמ

musג'שר לש  Cepב"ירהמל הנשמה אובמ  
 — [ט'נ רצ

Abkürz. von ירירבש Blindheit, corr.) ירירב 

aus יריכבש —' pers. 5 nüchtliche 

 ןמ 'יפאו ךומסד 'מגב "יחספ יברע 'פב
 שיש ריע 'מגב ק"פב ז"עבו Ganp 'יחספ) יוחמתה
 אינלפ הישפנל והיא אמיל C9 הל הצוח r'y הב
 ,ירירב ,ירירבשמ רהדזא ימא יל הרמא ('אינלפ
 ירויח יסכב C יריר ירירב ירירבשד יר ov ,יריר
 jp 'ש תחופ הלחתב איה השיחל 'יפ יחי כש
 תרסחתמ הביתה אהתשידכ 'ר כ"חאו 'ב כ"חאו 'ביתה
 אוה השיחלה ךרדמ וז התיחפו ה"יחא] * .תכלוהו
 תרסחתמש םיימור תשיחל לש Abracadabra ומכ
 ןינעבו ז"על י"שר כ'ג 'ייעו תואה ףוס דע תכלוהו
 םיכאלמה לע ירמאמב ירוביד יתבחרה יריונש
 דצ 'יסרפ הקתעה לע יופסבו .ד'צ דצ םידשו

mopיתש תבכרהמ ושרפל יתיצו םשו ךליאו  
mmnהליל הרומ בש יכ תויסרפ  nomיר : 

 ונורתפ pb 'גרת אוהש ירירבש כ"או הכלממ
 התעו yn תא ונפושי ךשוח יכ הליל תכלממ
 פ"ל אוהו יויכבש ל"צ םוקמ לכבש יל רורב
 תא סוואמ בקעי ^ קיתעה וז הבית pr" המושרה
 הליל לש ןורוע הלמה םעטו ארקמ לש םירונס
 אממיד ירירבש מ"ס "יטינב bn לידבה ןכו
 יכ הלאה תמאהו םירבדה רחאו .הלילד ירירבשו
 שרפתנ ןורוע ונינע ירווח וא ירוכו הליל ונינע בש
 ירירבשה b^ יחיכש ירו ו יי ח יסכב השיחלה ונל
 לש ןורוע דש 'מולכ, יריכבשה ונינוקית יפל וא
 ןורוע לש םילכב 5 = ירוויח יסכב אצמנ הליל
 יוצמ דש יכ הלילב םימ םדא התשי אל ורועישו
 ותקושת התושה לאו ץבור םשו ןורוע לש םילכב
 אוהש יתקורב דגנ כ'ג 'א אתיבב 'עב וניאר ןכו
 ווח'לו השיחלה (יא קוב שייע) ןורוע ילוח

 אינלפ ויעבו אינלפ (anim :ב"עק C ייחספ סיד y" ינולפ ינולפ ת"תאבו פ"א ייכב «mU ויטש ייס מ"הוכמב היכו ('
 ת"האב nex (* .ירירבשד קר לפכנ ישמאו 'ציניוו יפדבו לפכנ אל pm vi ראשב לבא va י'כב היכ (* .אתינלפ רב
 ז'עבו ,ירויח יסכב אימ אניחצו 'יחספב ייאו יחיכש תלמ mon ונלש יחפונבו ,ירוויח יסיכב חכתשמר news הז ןיעכו

 mae תלמ ילב קר וניבר ייגכ

Z2 x p "Ma^ n ור ויד ו -רווקוה וי ד 2-7 קץ ליל coss a Nm >. ' m 
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EON : 1 כ A - - "AS A e * d 2 t 

33 



 ונממ םימה וביסהש םוקמה ינב ואב ןכ ושעש ןויכ
 ינפל רשא רהנה ירה ול ves ייבא ינפל וקעצו
 — ליקתמ : הינהל | ל"נ] (אנקית ןיקתמ) וניצרא
 opm הלעמל הלוע ותיעקרקש 'יפו (*[אלקית
 -אינש רב לא ןלוכ ןיכפשנ אלא וילע ןילוע םימה
 םוקמה ינב תא ועייסו וכל ךמרה יב ינבל ןהל רמא
 ןעמל טעמ וב ודירויש ידכ רהנה תא םתורכב הזה
 אינש רבל םלוכ וכפשי אלו Cos םש ואיבה
 ןישבייתמ תוריפהו תדבוא הדשה ירה ול ורמא
 .לכ אניד ןיכהד םוקמה ןמ ואצ כ'א םהל רמא
 = עדו ה"יחא]* .ןואג יאה בר e^ הז ,רבג םילאד
 ךמרח יב ינב והנה : איה ךכ "יטיגב an" תעצהד
 הוידשו הוררהאו אתוונשד שירב ורכ  ליזאד
 היל ורמא ייבאד הימקל יאליע ותא ארהנ יהלישב

spריעה םש ךמרח י"שריפו ,'כו ןירהנל ליקתמ , 
 וצר ,'כו אתוונשד שירב ורכ ,רהנה םש אתוונש
 הלעמלמ ורכו רהנה ימב ןהיתורש תא ףיקהל
 ובישהו רהנה לש ןוילעה שאר רצל ןהיתודש
 והוביפה ןהיתורש ףוסבו ןהיתודש ביבס ןתצקמ
 : הזכ רהנה ךותל לפנו רזחש דע

(7) uu 
 :לעב וניבר b^ םא הנהו .ל"שרהמב הרוצה ןכ
 ןיב עירכהל וגידיב היה אול ךא לבקנ nbsp ךורעה
 nv בורקש י"שריפל םימיכסמ ונייה זא םילודגה
 וניבר "יגל יכ pun "יג לש ועמשמלו ןבומל

ommלדנהו אינש ןיבו אינש רב ןיב לדבה שי  
 אינש רב יכ לקנ ןובנל תעדו הימש רכד ןאמ הז
 תצקלו אתוונש שירַב וא אינש שירב ןמ שבתשנ
 דועו .תחא הביתב אינשרב an" ק"העו ךורע י"כ
 םש ךמרה יב ומכ vy םש אינש יכ .רורב רתוי

vyםגא םש תמאב אוה ןכו םגא םשו  Ve) 
Urmiaםגאל בורקו  svהנופצב הימרא ריעה  

 י"כ יגל) .ךימרה וא ךמרה וז קפס ילבו ידמ לש
bק"מל  "yהליסמ הכשמנ ךימרה ריעמ .(ליעל  
 דצמו הלודנ העקבב התנוכת רשא Mosul לוזמל
 לע ,Uschnu ו א yel AS ריעל דחא

 הכשמנ וז ריעו ןאתשידרוק לש לודגה רהה לגר
 ,וצרא ואזב םירהנו הקשמ הלכ איג לא הטמל

"yרעטלא עשינארע תוכיראב ןינעה לכ לע - 
 רצ א'ח לענעיפש לודגה םכחהל עדנוקסמוט
 והנה ל"זח ירבד ןיבהל וניכז התעמו ,ךליאו ה"כק

 ' ew ילהמ היפ מ'מבו ^ moy מ"הוח תוכלה תאיג ym ביעס יד קימל שייארבו ףיירב הייכו ךמרה יעב כי'ג היכ (* <

 ייגו ךמרח ינב ביער יב ייחבזבו םש 'יטיגבו ךמרה ל"צו ךדמה רב םש ייפופדבו ךימרה ינב an" קימל ימ י"כבו ,רילה =
 ע"פרשב לבא ריפדב ה'יכ (* .ךומסב «ovy ליזאד ייטיגב םג לבא ולזאד xu י"כב )* .ךומסב y" רקיעה איה וניבר =
 .םש ואבי עיפדבו יויו w3 "i5 ה"כ (* .ןירהנל ליקתמ wp xa (+ .ודב ס"יטב א

26* 

 p^ ,'כו אינש s3-C ורכ C לוזאד (* ךמרה
 קתעומה רבד 'יפו .לוחמ לאעמשי 'לב אינש רב =
 םדגנ תכללמ רהנה ימ תא ןינשמ יכ םוקמל םוקממ =

 וב ןיכלוה ויהש םוקממ ןבור וא ןתוא ןבי פמו
 לכל pw הנושמה םוקמה ותוא רחא םוקמ לא —

 רהנה ימ תצקמל םאו אינש ארקנ השענ won ימ
 DN איה ריע וז ךמרה יבו ,אינש רב ארקנ השענ =
 ,םיקלח המכל ןיקלחתמ me ימימ םשו אתידבמופ —
 תרפ יקלח דחא לא רהנ וחתפו ךמרה ינב ואב —
 רזוחו תואסרפ 'דו 'גב בבוסו וימימ np םינכמש =
 םינוילעהו ,רקיעה רהנה ףוס לא םימה תא ליטמו 8

Cםוקממ הלעמלו אינשה תחת רשא םוקמה ינב םה  
x 

"Dn ןאכ ה"יחחא]* :אוה ןכו םימה nvm m 
 = "יא לבא 'יטיגל י"שרב הרסח ןכו הרוצה 'יסופדב
  X.ןודנולו זיראפו ד"ל ב"ה 'בו 'א ו"ו י"כב

jb | =ו"ו י"כה יפל הרוצה  /wזיראאו ב'ה 'ב : 

 יינשרב הז

 ארהנ יהליש ןכ

 רקיעה רהנה הז

 יאליע ןכו

El 
 יג

 : ןודנול י"כ יפל הרוצה ןמיס

 E םימה ןיסנכנ
 mm יהליש רקיעה רהנה הז



OTT רוקי וירי יי = קירי ירייה וויי יידוי q.—o ÓK.À—992m7.m 
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 אצמתו ^mpm p .םימה תוביסמ y" םהיתודש
 — [רתוי ךיראהל מ"כאו .אוה ןכ יכ

 ,א"מק ב"ב Tochter) תב ם"לב) תַרָּב ,אָּתַרְּב *
 אנמחו היוסח אל ימנ אתרב

 איוה יביב בר sb ק"מ "ייעו 'פ תבש .םהרבאל
 p'ob' 'מ י"כבו הוצת 'פ «p' י"כבו אתרב היל

"anםשו אתמכוא אתרב  nenהלטק  Gv»יביב  
 u^ "y ק"מלו :ה'פ דצ תבשל ם'ד y" יתרבל
 .ז"חא אבה ע"ייע אתילא תרב sw לפט ע"ייעו
 ^D ב"פ מ"ב 'ורי mna ע"ייע ןרווח תרב
 p napa mu" ךל תיא . . רכד רב ךל תיא ג'ע
 m3 43pu ןָנב :ב"נ 'בותכ :ץוכקהו הבקנ תב

pneרב ע"ייע  meלצב ע"ייע םילצב ילע תרב  
  sw.לוק תב ע"ייע אלק תרב  nw ^bם"לב <

 ןכז npos ש"י mm אתרב לש  תוכימס
 .ע"לב ה"כו תנב תחת תב תלמב ^j תעלבומ

weisse, jührlich siebenmal reifende) yao n3 

  ;Feigenartנצ י"למ אתילא תרב

Tochter der הדגאה י'פעו תטמשנ ן"ונו 6 
  $52 (CTrauerו"טפ  yen('אתקיספבו  xהרקע <

 (me (יז י'ג "ישארב) mn noy ורפחיו . (:ב"מקד)

 עבש תרב רמא ןינא 'ו הנאת התוא התיה
 אלבאד אימוי תעבש [תאיתיאד] C (תאיטייאד)
 (ילא) תרב רמא Cb 'ר םשב עשוהי 'ר ,אמלעל
 .אמלעל אתיכבו אתילא תאיתיאד [אתילא ל'צו]
 םינאת ןימל םש אוהש אתילא שרדו ה"יחא] *
 אילא יכ ןושל לע לפונ ןושלב המושרה י"לב
 םכחה ברה 'ייע !vp דפסה e subs^ הבקנבו
 המלו v5 mw םש 'תקיספב רעבוב המלש ^
 'עב ונשריפ רבכ ע ב ש תרב הז הנאתה ןימ ארקנ

nv3ש"ייע חוש ] - 

Cypresse, syr. Tino hb. שורב ni» אָתרְּב 

DU ןיריכמ ןניא םאד ג'רב 6. hb. Lex. 
 «yp םיתיז 'טגב הניפסה תא רכומה em" (-ג'כ
 ינריו ויטפ רייבו דייש זמר "Ww ייעשי 'קלי np" :י'פ 2/2(

 ילע םיזראכ ,(*אתרב שורב CUy א'לד ז"פס יבותכ
Dגרת ('ו ידיכ 763 ' ^vןילטנמו ןיימד ]2[  

 (יה n ביש) תורונכבו םישורב יצע לכב ,(* אתירבכ
 איט םישורב תועלצב  ,ןירניכבו (' ןיתריב 'גרת
 .(גיי יס ;טיי b ייעשי) רושאתו רהדת שורב ,('ט .'ו
 וונעב םעטהו ןווריב 'גרתב ןאכ ןכו הייחא] *
 p^ תורב תלמב ו"יתה ףוס יכ 'גרתה ילעב וניבהש

 אָקְרְּב - אָיְנְש רב דר
 ל"צכו) לוזמד .^b יתעדלו ליזאר quan יב ינב
 vy לש םדא ינב רמולכ (וניבר 'יג לש לוזאד תחת

Urmiaריע דצמ  Mosulרמולכ אתוונשד שירב ורכ  
 תמא ורכו הלעת רהנל גלפל םירונצו תוריפח ורכ
 רמולכ אתוונש וא אינש vy לש שארב םימה
 הורדהאו אינש ךמסנ voy רשא רהה תליחתמ

nenתא ףיקהל וצרו  רמולכ ארהנ יהלישב  
 תמא וביסהש דע רהנה ימב x" לכמ םהיתודש

menדע  meהרבכנו הלקתנ תימומקעה י"עו רהנה  
 יאליע ינב וקעצ ןכ לעו הלעמ דצל רהנה תצוומ

wpןירהנל ליקתמ  py"והיידהב ורכ "3 םהל  
 םכלצא םימה וקימעה ןוכנב י"שריפו אתרופ יפט
 הזבו הצורמב םימה ופטשיש ידכ הביסמה שארב
 . רותפל ןיכירצ וניבר po" ,חפי הלוע איגוסה לכ

 רהנ לש עורזו תמא רמולכ המושרה ם"למ אינש
 םימ לש תומימקע b sinus^ ר"ל כ'ג אוה ילואו
 ןכו יייאב .ןעזוב .סרעסַאוו סעד גנוממירק ש"אלב
 'יברע הלמ תארוה כ'ג וזו .ריבשמה רפסב שרפתנ
 וזו רהנ לש תפקהו תימומקע 'מולכ ,.> = הינש
 :לוחמ לאעמשי 'לב אינש רב qun תנוכ
 ל"נה ישוריפל היארו kreisfórmige. 16 מנ ג

 םגא ףוח לע םירדש םישנא םהש ךמוה יב ןינעב
 "יאש ב"עס 'ד ק"מב יתאצמ Urmia ארקנש לודגה
 ארהנ יפוחשל ךדמה רב ינבל אוש às" םש
 ךימרה ינבל anb ארש 'מ י'כ "ג ןוכנ רתויהו
 ש"ארב ף"ירוב ה"כ יפוחסל "גו ארהנ יפוחסל
 ->=? ע"ל אוה ד"פלו ^ דומע מ'הוח 'כלה ג"צירבו

^bייבא ריתהד המ כ"או ץראב לזרב ילכב רפוח  
 יאדוב מ"הוחב 'יפא תוריפח רופחל ךימרה ינבל
 םירוניצ י"ע רהנה ימ ףיקהלו םהיתודש תוקשהל
 םש ק"מב הז ןינעכו עמשמ םהיתורשל תוריפחו
 ארכימל . אתוכס ינבל והל ארש הימרי 'ר ףכית
 ןייעמה רוקמ תונפל 'ב nb 'עב b^ אמימט ארהנ
 ישא בר םש ק"מב !my םש י"שרב ה"כו םתסנש

 ץינרוב רהנ יחודקאל איסחמ אתמ ינבל והל ארש
 ואציש כקנ בוקנל םש ג'צירב יפו Quim עיייע)
 ךיטרה ינבל ייבאד 3mm com ,'כו ונממ םימה
 רמאש המל ותומצעבו ושארב הוש תוריפח רופחל
 יפט והיידחב ורכ ךימרה ינבל ל"נה "טיגב ייבא
 Urmia לש םגא ימש ןעי וריבסהל לכונו אתרופ
 דצ DU לענעיפש y" דואמ דע ןידבכנו ןילקתנ
 ץראב רופחל ךימרה ינבל רבדה ץוחנ ןכ לע ח'כק
 ופיקיו הצורמב m'en ופטשיש ידכ םירוניצ רחא

 יינכ וא תייטמאר ר"בב ומכ ל'צו )* .ףוסב ס"טב ע"פרבו יספב דיל י"כבו ישרפב ביה י'כב לבא ו"ו י'כב ןוכנל היכ (

 P5' ,התרב ר'יכב ,יתרב ייסרג ב"בב יחסונבו (* o יר קר אתקיספבו א"ר םשב vi (* ,חוש oni ע"ייעו אתקיםפ

 לעב תא םש איבהו ןמגרותמב הייכו ןווריב ג"ונב (* .תיתוירכב ס"טב ג"ונב לבא היתוירבכ ןמגרותמה ייג יפלו )* .אתארב

qnלבא  v33ו"ו  ^anןוארב  v3:ןיארב ביה . 



 ..הוצמו הוצמ לכ by תותירב ח"מ :ז"ל 'טוס תותירב
ID e peד  

nma 1תארוהו ,הדוהי 'ר תעד יפל ושריפ וניבר)  
 mm (Schenkelband 39 ע"לב הלמה

 ייפ (הנשמב 30( השא המב 'פב תבשב וב ןיאצויו
 '23 אנקסמו הדעצא הז הדוהי ר"א 6:פש) ארמגב

 ןהיניב שי םאו תירב תארקנ תלשלש אלב תוכיוי
 : י"כ לכב ה"כ ה"יחא] * .םילבכ תארקנ תלשלש
 יפדב לבא ורזיפ 'פדבו ר"פדב po ה"כו 'ע

animגארפו 'שמאו ,ליסאבו א'צר  qun nb» 

 : לבכל bas pi ןיליטממש תלשלש וז s" ה"כ
 איה וזו ןהיניב תלשלש ליטה אנקפמב ןנירמאדכ
 ק"העב הזמ תצקו כ"ע אתתעמש אקלס ךכו תירב

^b ruvתלשלש  bus pawהמב 'פ לובכל  
 ג"עצו ע"בשפהד nb ב"ירגה בתכו כ"ע השא
 ךורעבד עדו ש"ע םילבכ ונייהד pos פ"שב אהד
 mb ^b ג"ית תנש 'ציניוו 'דבו ט"נש תנש 'ב 'פד
 תירב 'ב תירב mw ךומסב "אד nb ןכו ללכ
 האילפו .ל"כע םש b^ כ"ג 'y רמא 'פב תבשב
 רבד אצי ךיא ע"בש האלפה לעב לע יל הלודג
 :ןכ בותכ שרופמ ירהש ודי תחתמ ןקותמ וניאש
 ןכו איטרב 'ע רחא רדסמ קרו איבהש 'יסופדב
 הנתשנ 'שמא 'פדב קר םינשי 'פדו י"כ לכב רדסה
 הגש הז ןיעכו sw תירב Cy רחא םפדומו רדסה
 יכ רבדה תמאו .ש"ע ןינגטציא 'עב האורב ןואגה
 שבושמ ליעל ונקתעהש ומכ 'יגה "ינורחאה 'פדב
 הממ הבושת הילע ןיאש היארהו ,םידי וב ולחו
 רחא תירב 'עב דחא ורזיפ 'פדב 'ע ךה לפכנש
 דחאו המותו המצעב תעטומה אחסונכ אוהו איטרב
 דקפנו איה 'נוכנ וזה 'חסונהו ןאכ לש תירב 'עב
 'יגה 'קיעו .ר'פדמ ץוח "יסופדב TY ךה םוקמ

 הז יפלו 'ינשיה 'יסופדו י"כ 'יג יפל ונקזחהש ומכ
 אל הז לכ לעו ג'עצה בשוימו ידימ wp" אל ות

py cvב'ח ךורעה דומל מ'עב החוקפ  T€א"נ : 
mo msש"ע . ymשארב ד"ל י"כ "גש  'yn 

 ym 'ציניוו 'טשנוק 'פד ף"ירב תמאב ה"כו תירוב
m» "pwםייקוש לש לכח ומעטו ע"לב  "y 

 'וריל ע"הק 'ייעו (:ג"'ס תבשב) תיריב ה"ד י"שריפ
 תידיחי איהש לכ תיריב ^m ד"לה Yo תבש

 — [םיתנב תלשלשהש לכ םילבכ
 (Reinigungsmittel, Laugensalz = bh. von ת'ךוּב

 .C93; s auch ar. Q25 Art קרב 3

-swnmתירוב . 
[ e 

^E é 

 שוריפב ירהש" המיתה ןמ .הזו הנקנל ם
 םשו םיתווב wem OG" sx ש"השב) בוז

 ג"ונבו ןמגרותמה ib יתארב םוגרתב ןוכנב
— [n3 

1 Bund, Bündniss; vocativisch 1231!) n" | 
2X 

(REidesformell: beim. Bund.תוכרבד ג'רב  

 ,'כו ןירוסיב תירב 'מאנו חלמב תירב רמאנ 670 |

 'ה ינפל אוה nw חלמ תירב חלמב תירב ^5
mw (€^ meum)םכתא יתאבהו ןירוסיב  

 תירבה ירבד הלא א"יו 075 :'כ 'קזחי) תירבה תרוסמב
mosתוחכות  mmירב) אבת יכ " C Go m3 

 םידבעו םישנ 'מגב דחאכ ולכאש השלש 'פב —
n" םידקיש ךירצ רמוא ומילפ (ב"עס חימ assu) 
^b ג"יב הנתנ וזו תותירב 'גב הנתינ, we הרותל 

 תווכ יכנא הנה תוינש תוחולב הרותד תותירב 'גב
 ידיל תומש) תירב  Cלארשי תאו תירב ךתא יתרכ

 םירתוימ םיארנ ,הלא ןושארה בתכמכ) 3 םש)
 םש) תירבה ירבד (םה v5)  ,Cהלמד תותירב ג'י

 םרבא יהיו 'פב שרופמ  (G^ "wmהעש לכ 'פב
 תולח 'מנב  mmn"יחפפ)  mesa 6mםירבדה ןה ןה

 תירב ד"או אהימתב ד"א (*יניפב השמל ול ורמאנש
 .אתוחינב יניסב השמל ול ורמאנש םירבדה ןה ןה

  ^pרזעילא 'ר יכ םירבדה ןיארנ אמק אנשילל
 ורמאנש םירבדה ןה ןה תירב יאעלא 'רל ול רמא =
 ארתב אנשילל ,אהימתב 'מולכ יניסב השמל ול =

 ןה ןה תירב ול רמאש aen ומצע עשוהי 'ר יכ |
 יכ ול עבשנ עובשב תירב יאדו 'מולכי  םירבדה

qnןהש פ"עאו יניסב השמל ורמאנש םירבדה ןה  
 לכש «wa איעב אמעט ואל יניסב השמל הכלה
 ינסב השמל הכלה הנשמב םישרופמה םירבדה

 ירבד הלא ה"יחא]* ."אמתס jov ןהש פ'עא =
 אנשילל וניבר ירבד תליחתו ז"ס רצ 'יחספל ח'ר
 ברה y" "ייעו רוביד qoin לצא on ,'כו אמק

 !y" .'ב הרעה םש m^ ^p3 ןרעמש ףסוי םכחה =
pr םלוע תוכילה לע ק"ירהמל 'ומג יללכ mp 

 תבש ה"נכו -- .ט'קד העומש  ^v ,n'bp'ומבי
  "nbתירבב וסנכנ אל .'ט 'ותירכ .תירב םד .מ"ד

mb האיפ ^v א"מ ינ'פ תובא ,'כו הלימב אלא, 
 ,וניבא םהרבא לש ותירב .א"כד ^ mתיוב :ז"

 ,תודמ ג'יל התורכ  "mobק"ב.  ק"מ ^ .nר"דמב
 אל :'פ "יטיג ,'כו םיתפשל- התורכ תירב ח"יפ

  moתירב ה"בקה  oyץובקהו .'כו אלא לארשי

(iוניבר איבה אלש עיצו  pnיב , i^חסונב ילואו יוכרבב שיימכ  "bbעמשמ ןכו ללכ קוספ ןייוצמ היה אל וניבר  
 הזו (5 .יס mw 'ז דצ םש ס"ד y" 'וכרבל ימ י"כב םג ולא תואחסונ nen )* .שיייע ס"קתת זמר סילק wan יכ יקלימ
 הייד א"ימ ג'יפ יירדנ ט"יות ^" f) .ז"כ דצ 333 syn דומל יייע ליז י"רב ץירהל חתפמה 'סב אבומה ys ירבדכ

 .א"כד ה'פ האיפ יוריו א'פ nbn אתפסותב )5 .הלמ תשרפב תורומאה תותירב הרשע בותכ b^ ר"מבב לבא ותרכנש
 .ברוחב (השמל) יכו ןה ןח תירבה ייגה
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 ע'ייע ס"ש "53 n'5 רכשכ תחת ס"מ "303 *

41292 * 

 ארמוכ uis .irockene Haut" וניבר

(getrocknete, unreife Datteln ;*^- y'53פב ' 

 (.טיע תבש) עימק ותושעל ידכ רוע 'מגב ןיי איצומה
 ילב אוהש ומכ בזענש רועה e^ (?אלשובב םתה
 לקשמ לע ms ןישיבלמשכ דספנו ('לָשָּבו חלמ
 xum ךרדו דואמ השקו שבי ותלוז לע וא
 ילשוב .('ריסחי אלש ןבא לש לקשמ רורצל
 תולבונה לעו 'מגב ןיכרבמ דציכ 'פב C ארמוכ
 ה"יחא] * CN. רמכ) ארמוכ 'עב b Cm^ יוכרב)

 ,אוה דחא 'ע לכה רד'לו ו"ו י"כ "נ יפלש עדו
 . שבי הלמה תארוהש וניבר 'יפל טרפב ןוכנה ה"כו
 ארמוכ וא ארמכ ילשובו המושרה ע"לב תמאב ה"כו
 | ץראב ןינוממ םישבי םירמת cis 'יפ ע'לב שממ
 חל הלושיב bw תבשב b^ י"שרו ,לושיבה ינפמ

vwושופל ל"נ כ"או ש"יע 'כו םש פוהש  
 vw 'וכרבלו ש"ייע 'ב לצב ys המושרה ע"למ

 — ['כו המח יפורש : ארמכ ילושיב
 np (ganz, unversehrt d ע"לב) לֶשֶּב 2

 ידמב) ליאה ןמ הלשב עורזה תא ןהכה
ps (Conןועמש 'ר המי לש אלא הלשב  jj 

 ליאה םע לשבתנש אלא המילש ןיא רמוא יאחוי
 ןב ןועמש 'ר היל לשבמ bow ירהב אמלע ילוכד
 qnn רבס רמו היל ךיתח רדהו לשבמ רבס יאחוי
 ךוי 'מגב השנה 73 'פב היל לשבמ רדהו היל
 mmn י"שרו ה'יחא] < Gu me» הב לשבתנש
 אוה ד"פלו כ"ע ןושל הזיאב שרפתנ אל שוב אלו

y'5ןווסח ילב רמושמ שממ ונורתפו המושרה  
cenפסותה ילעבו ' mומכ הלשב שרפל  

— iro ְּלָש 
reif, gar werden, reif, gar machen) לָשְּב g* 

UP (durch Sonne, Feuer ₪. s. w. 

 ילושבל םשו ,לישב הוה הב ךפיה אל יא .ח"ל
 יעב אבלח המכ ארשיבד אעביר .א'ק 'ילוח ,אנמ -

 םשו ,לשוכמ יורק ילצ "פא .ט"מ 'ירדנ ,ילושבל
mb ירק לישבת אתפר היב אלשבתמד ידימ לכ 

 ידימ לכ ג"ונבו ש"ייע הסע 'עב וניבר 'יג יפל ה"כ
 לאירבגל ה"כקה ול רמא :ה"צ 'דהנס ,'כו לכאתמד
 לאירבג י"שריפו תוריפה לשכל אצוי התאשכ
 'דהנס ונאצמ ןכו כ'ע תוריפה לושיב לע הנוממ

ova 5 * — ms 

 תעדל «wbths ;íodken Je) yb לֶשְּב 1 |

T3 

 רתנ םילגר ימ '(הנשמב :ט"פ) ע"ר רמא 'פב תבשב
 (הנשמב ביעס (N'D השאה 'פב הדנב ט"פבו תירובו

 אנישרכ תירוב 6^( םטפמה 'מגב תותירכד ק"פבו
 "עשי) .רובכ ףורצאו .להא יעב b^ רבכ pip 'ט
 .אתיוובב ןיקנמד המכ רורבאו 'גרת (היכ יא
 ,'ג יכאלמ םיסבכמ תירבכ אוה ws ה"יחא] +
 וטפשמ ב"ירגה yon וילע רשא הז 'ע םגו .'ב

"bpםדוקה 'ע רחא אצמנ 'יסופדב  [mb — 

die Krümme des ,buris צמא ר"לב) תירגב' 9 * 

(Pfuges, Pflugה"פ מ"ב םילכ 'סותב  
 ר"לב b" האמט השירחמ תירוב הרוהט תירובה לכ
 דוע p" השירחמ לש טרפבו ףופכ yy 'צמאה

 .'ג ךרב 'ע

 "יעצמא י"לב) [אְריִּתְרּוּב ל"צ] אְדיִמְרְּוּב ₪
606000600 Tragsessel, 

€t,» הלכ ןונבלמ יתא 'קסיפ ש"הש 'רדמ 6 
pues po» ןוניא mos | איבס | ןיליאכ 

 a^ אדיתרובב היל ןינעטמ quum (' אקְיִדְקֶלְכב
poםוקמל םוקממ םדא וב ךילוהל דחוימ אסכ ), 

mns] *5 קר ורבדב קרצי 35 ^yשרדו אריתרוב  
 ר"למ €3 vo 'יעשי) תורכרכ תלמ רמאמה לעב
 carruca, XxpoUxx, xxpobyo 'צמאה "נויו 'צמאה

pp ^b xaoosyío» (Meurs. 223)3 תלגעו x 
 ,בצ תלגעב חישמל יש וליבוי םינקזה ורועישו
 'רמבו .ואיבהו ה"ד pw'3 זמר ?yv" 'קלי "ייעו
 םהבש םינקזה 'ינה שבושמ vo רומזמ 'ס ט"וש
 ןיאיבמ םישוע סה המ ןעשה ל ןילוכי ןניא

qms[ןינעוטו ל"צ] ןינעו שו  qmsןהידיב  
5nסרג ח"לתת ז"מרס 'ילהת 'קליבו .אריתרובב  

 . . איקרק לכ ןועטל ןילוכי ןניא םהבש םינקזה
ms porאקדגולג 'ע דוע 'ייעו .םהידיב ] — 

 D"3 ע"ייע ןיצתרב .

 bise, schlecht) ער ע"לבו ס"לב) שיִּב ,שָּב א
 ביש יגיל (sip .ערל m ןיב 'גרת

enויל ; pi Co ciaenשיבל בט  ppmשיב  
 אשיאב ,שיאב ,שאב ע"ייעו ה"יחא] * .(שאב וא
 'תקיספב .תושב ע"ייעו ּושיב ,שיב ,תושיאב
 שוב ע"ייע אשיבל nx אפיצח (GOD הבושד

 — [ש"מו

 .'א דג 'עו יבשא yy Ov .יכשב *

 יאש
EA - 
= Y 

S 

16s 

oit? 
S 

ISליי  USירי ל  

Cהקודק לכב ג'ונב  (f aen cUיפד יישרב כ'ג היכ  unsראשבו  np]לייצכו יינשיה  v33מ ' "yדצ תבש סיד  
 w33 ה"כ (* .עבר היד me תבש יישריפב ה'יכו )5 .לשבתנו עיפרשב לבא ,ר'פדב ןוכנל «mo ,הלושיבב ג"ונבו :ר'פ
 לעב איבהש תומוקמ ראשבו 'מ vaa היכו aen ,א'פ יאמר שירב היכו spy היכו יא רמכ ע"ייעו ami pum דילו ויו

 :י"ק דצ יוכרב סייד
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 i1 | תא שייבמ אוהש ינשיב א"פ ינשיבו ינפיח ומכ

 =  םישוריפה ינשכו 'כו ורבחמ םילפכ השועש וריבח

 = ינש מ"הפב ם"במרה ללוכ ןכו יתקתעה םינורחאה
Duy?ארקנ אוה ינשיבו ל"זו ןינעה ךפוהב ךא . = 

 = ןמש ןישוע ויה אל םהה םיתיזהו םוקמה ש"ע
 == .האילפו יכ"ע השובמ חוקל ינשיב וארקנ כ"ע הברה
 ..כ"ד ז"פ האיפ 'וריב ירהש הזה לודגה רייתה לע
 ינשיב רמימ יעבד תיא ינשיב ל'זו ךפיהב שרופמ
 < בוט רתויו] תיעבמ אוהד רמימ יעבד תיא שממ

 [שייבמ 'מולכ תעב 'עו תהב ע"ייע תיהבמ סורגל
 'איפ ש"רהו .ןיסלפיכ העברא דיבעיד דע הירבחל
 תיא (וריכזהש ילב) 'ורי ךה שרפמ א'מ יא"פ

yaשממ הזו ,'כו ןישבי 'מולכ שממ ינשיב רמימ " 
"eSוניבר לש ןושאר  "ylךפש  Debאטהיר  

 האיפ שיייע ינשיב ^n ןויצ תבהא 'יפמ הז םלענ
 < תונשב תצק n'20 םש האיפ ט"יותהו .(ריפ רצ

 הזה ןליאהש 'וריב ירמאד תיא 2 איבה (והילא
 ורוקמ אצמל יתיכז אלו 'כו תונליא ראשמ שייובמ
 הלוע הפי הז ירמאד תיא ידי לע יכ ףאו 'וויב
 ןושאר b^ םיכסמ היה הזל דועו ,ם"במרה תטיש

 -- [ךפש 'עב וניבר לש

 000% ןאשיב = ארקמ לש ןאש תיב ומכ) ָןשָּב
 y' לצאו «.Ol ע"לבו 'טנאציב סונאפיטש לצא

  20:006% "aprוהיתתמ ןב לצאו ,200605
  )26009'% Scythopolisהליגמה תא ארוקה 'פב

 ןימומ ודיב שיש ןהכ 'מגב דמוע  /uDרמא 6ריכ
 אינת ויפכ תא אשי אל ('ינשיבו ינפיח (' יסא בר

 אל הביתה ינפל ןידירומ ןיא אכה ימג  wowהפיח
 אל ג"ונב ה"יחא] * .'כו ןאש תיב ישנא אלו

 ישנא אלו ןאש תיב ישנא  nen maiעדו ,'כו =
Y^n תעלבהב ןאשיב וא ןשיב תימלשורי הרבהש 
bw ןאש vl ומכ אוה Co רצ ףיזרהמל י"הבמ wy) 

 עשוהי) ארקמ  gm,איל איש ;זיכ ,יא ייטפוש ; ביי איי

 הייכו ,מישו יי  "ni:'ו  nmnבייפ יאמר  j'y 2733ר"בבו

ps TP UT ב"פ 'וכרב 'וריב omi» כיפסו), sab 
 אלו ןינשיב אלו ןינפיח אל הביתה ינפל ןיריבעמ
 ן"יאא ןינייעו ן"יתיח ן"יהיה ןישועש ינפמ ןינועביט
 יוכרבבו)  ,רתומ (ןקותמ (E^ ךורע ונושל היה םא
 b שיע בקעי ןב רזעילא 'ר יבד לע ןכ ייא .ב"ל ילבב

 לע יכ Yy, רצ ףיזרהמל מיד y^ רחואמה vix אוהש

 יקנו בק י"בארד תנשמ םימעפ המכ ןנירמא ןקזה י"באר

 ב"יד Bp" מ"ב "- .(קדה xen ונושל םג קופס ילבו

Yורי ,ןשיבד איירד ' reo oinד"ער ג'עד  

 ב"ה י"כבו ינשב ןאכ ו"ו י"כבו

 ,שא A Pa MESES "b ר"בדו .לאירבגד שא |
yוחנמ דוע ' o»רוגח לאירבג  posאיקספ  

 mum ,הרונמה השעמ השמל ול הארהו היה 5
 םידשו םיכאלמה לע ירפס n^ ש"ע היה שא לש 7

 הרידקב לשבת אל .ב"יק nbp" הליאשהבו .ג"ל דצ |
 ע"ייעו א"פ ר"מש .א"י 'טוס ,ךריבח הב לשיבש | <

oולשבתנ הב ולשבש הרידקב . "vח"פר 'דהנס  
a3ץוחבמ הרידקה הריחשה םינפבמ ערזה לשב , 
pemאלושיב ,לושיב  "bmלשבת אל :ו"טק  

 ה'פ ry יורי " ,לושיב רוסיאל mmo 'כו ידג
 UD תבש v" .כ'פ "טפשמ 'תליכמ ב"ער ה"מד =

iui ללכמ רתוה :ס'ד wb ציב יוריו' d 
 הלבק .ז"כ 'יחספ ,תוריפ לושיב ןמז : ה"צ 'דהנמ

E 

Eאלושיב | , ryםש ץובקהו ,אלושיב יבורק .ח"ל  
 ןינעמ לושיב לכו םיתוכ ילושיב . . םירכנ ילושיב =
 וא שא י"ע השעמה לושב ועמשמ שיו אוה מ"ל |

vpייעו עבטה ' sebלשב 'ע ק"דול 'ישרשה . 

 אחינה cnl השוריפו תינכות הלמ) אָמְלְשּב ₪.

in Nachgiebigkeit, Richtigkeit, zu- ' es 

"UY ז"י 'מוי אמלשב תרמא יא: (gegeben, recht 
 ''כו ונייה . . רמאד ןאמל אמלשב ap 'יחספ ." =

"nee | .יכאלמ די בתכו רפסמ ןיא םימעפ דועו ,'נ  
o^ךרד יכה .אדומלת רמאקד םוקמ לכ א"יק  
 רמתאד ארומא ותואל קחוד הזיא שקבל ל ;

 : ד"כ 'מוי תופסותמו אמלשב וא א חי נה הלע
 ךירצ התעמ אלא רובידבש עמשנ התעמ אלא ה'ד =

 אמלשבו ש"יע אמלשב תרמא יא וב היהיש
 החנהו םולש 45 ןתא םא רמולכ אחינה ומכ ונינע |

 וא רבדל רמאת המ לבא הז ינולפב וא רבדב
 .הז ינולפל

y'"p nva *םסב . 

NOUS * Eעב וניבר ואיבה ' nbןיסרוג שי םשב  
 חיכוא 'ב םשג ym :אמשג "ג לצא

 ,אמתשיג וא אמשנ 'יגה 'קיעש לאה 'זעב

aus Beth-Schean ^b (ב ןשב שרשמ וא' wa E 
 השועש 'מולכ Beschümer ינשייב ומכ וא

 לכ האיפב (םינפב "ייע וריבחמ רתוי הברה ןמש ——
 יעב b^ ינ שי ב וא ינוכפש (אימ) יז 'פב תיז
 םישוריפ השלש איבה ק"העבו ה"יחא]* .ךפש
 ^b .ורפח ק'העב םשו ,ךפש 'עמ [o םיחוקלו

 ןישוע ןניאש ןישבי ינושיב . . ךפש 'עב וניבר =
 (ןאשיב 'זיפ 'פד) ןשיב ומשש םוקממ א'פ ןמש

v33 nus (!ינושיב םש ריפדב לבא 'איפב ה"כו ,'יסופד תצקב הייכו ךפש 'עב ט'ק , 

 י"כב n^31 יחסונב הייכ(? .ינושייב סרג ךפש יעבו ,יציניוו 'פרב ה"כו יג שיי ב וא ינמסש ימ ייכבו .ינשוב ק"העו יגשווב
 .אוה סיטו ינשבו ינפח ןאכ עייפרב לבא ךפש 'עב ה"כו רייפדב היכו יע י"כ לכב ה"כ (* .טמשנ ע"פרשבו ישא. בר ר"פדבו ₪



 יילהה ולכיהב רקבלו C הועדומתשיא אלו א"ס
 ג"ונב ה'יחא] * .הילכיהב ארקשבלו n 0 יז"כ
 'גרותמה 'יגב ה"כ תמאבו וניבר 'יגכ ל"צו ארקבלו

nmוניבר ^3 קר ןמיס יכ והאר אל ר"תמעב יוועל  
 (ניכ ידימ יילחת) nr רקחי 'גרת ןכו .'גרת י'כ ייגו

am pecל בי יש לפמ 'גותו  eme 
 תלמו .ע"ייע ש ל ב 'שלמ ואיצומ כ'או אנרקשבמ
 «yn המעטו המושרה פ"למ הרזוג ינא רקשב
 תפסונ 'ב תואו .שיא לכ יניעל הלגנו ריהבו
 סשב ירבעב ה"כו ןינעה קזחל הלמה תליחתב
 תפיקת רזב 372 מ'ד ל'זרדב ןכו 'ירחא דועו ססשו
 רקש םג ילואו qr D רז (ירד) רד לש ןינעה
 פ"למ רזגנ האר ונינעש םימכח 'שלב רקסו ירבעב

 — bn] רקש[א]

(Fleisch) "73ייחפפד ק"פד 'מגב  CU)אשי ןה  
 ייפ ^G ייב יגח) ודגב ףנכב שדק רשב שיא

 םושמ-ודיב אלו ודגב ףנכב בתכ יאמאו ץרש אוה
CUP  בעירוביי pnm]ןהכ שדקמב אצמנש ץרש . 

 < עגנו ודגבב ואיצוה ןכ ומכ (*וניימהב ואיצומ
 Y" אמטיה שדקיה ("ץרש לש ותצקמב ופנכב
 (וייג יישודיק .ויטק יילוח my ,ט ,ביכ יירבר) שרקת ןפ

q'e» [שירב ל'צ 'bב '] רבא (א'ש  תוליחאד 
 'יפ יוארכ רשב וילע שיש [יחה ןמ : my ונינפל]
 קבדהל ןכתיש םוקמב ושב רכאה לע ראשנ
 ה"לפ ר"בבז ,)5€2 ךרא 'עב b^ רככו תואפרתהלו
 = by םוקמ ןח ןתנש ךורב הביתה b sx (ילפס
 בל םכל יתתנו ['אנש ןכ אבל ריתעל [ss ויבשוי
 .וריבח לש וקלחב רסוב «2b 02 v5 pm רשב
 ,'ד רסבו /3 רסב ע'ייעו ,'ג ןח ע"ייעו ה"יחא] *
 mem רשב 5^4 'ילוח ,'ג רסב ע"ייע man רשב
 רשב :ג"יד ט'פ 'וכרב v" .ט"יק 'יחספ .ג"ל 'וכרב
 תנש ,אבלחכ ארשיב .ט'ק 'ילוח .םדא 'מולכ םדו
 ,'רוכו ארשב :ו"ט 'יכרע ana ינימ אתלית מ'ק

 ינב .א'ס 'בותכ ראותו .אנימש ארשיב .ב"כ ב"
 — [רשב ילעב 'מולכ יִנְרְשיִּב

 = 5 -% - ערה e אי

. 
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 —  הורקשב אלו והיימק ףלח היתופאב קבד אתילבב | ,'כו ימיא 'רל pose [יאנשיִּב ל"צ] יאנשייב
 ,'כו ילזא אלד וגהנ ןשיב ינב 23 'יחספ ילבבבו
 י"כב ה"כו ^m 'יפבו ש"ארבו ף"ירב י"עב ה"כ
 ,ןשייב 3 ג"ונבו  ,ד"ע רצ 'יחספ סיד yp"' פ"א
 לצא כ"ג ריעה תארקנ ןשיבו !ןשימ 'מ י'כנו
 סילפתיקסו םייברעה לצאו פּוניטנציב סונפיטש
 US 'w "טפושל םינקז 'ע p" הנושארב תארקנ
 ,'ח .ב"י = ;ב"כ ,'א n 'וינומדקה לע והיתתמ ןבו
 לילג לש המורדב nmn התנוכתו 'א ,'ו ,ג"י ;'ה
 C .'ג ייג יומחלמ והיתתמ ןבו גיסשת ,ז"ט ובארטש)

 ינשיל קייד אלד לילג ינב לע ןנירמא תמאבו
 ןכו : ג"נ ש"ייע man תויתוא ופילחהו (.גינ 00(
 ישנא וא ינשיבו ינפיח לע ל"נה םינויצב ןנירמא

nemןב לצא ןונפיח רפכ אוה ינפיחו .ןאש תיבו  
 :םופיה 'יפו ( 1 7 ה"פ ייפ וייח) והיתתמ

imo;תקיספבו סוס יילב ' ^ni»ורכזוה א"לפ  
 (t) והיתתמ ןב לצא םנ ןכ שממו רדגו אתיסוס

"Iz«oc, 1לצא  YExoQ6nosאתיסוס ריעו  

 תואובת ש"ירהמ "ייע ל"זרדב םימעפ המכ הרכזוה
 ל"נה םכחה ברה כ'ג רעיש םשו :ו"ק דצ ץראה
 תויהבו .ןפיח ל"זכח 'שלב הארקנה ריעה איהש
 והיתתמ ןב תודע י"פע ונבתכש ומכ לילגב ןשיב
 יפלו ויה ןוריצל םיבורק ןשיב ינבש oiu '"תספמ עמשמ ןכו)

 לע ותכריו nüwb ר"ב שרדנ ןכו ויה לילגמ םיקוחר אל הז

 תלמש רמאל וניצמ ןכל (הלילגד רובז רמא א"ר ןודיצ

 ןאכ לש ןשיב םע me הזל םדוקה 'ע לש ינשיב
 יוצמ לילגבש עודיו םוקמה ש"ע m ארקנו
 n3w 'ופסותב ואבוהש תומוקמ 'ייע הברה ןמש

 — [אלילגב ה"ד .ז"ט

aschkark  הוזואריש  'בל = 251 (פילכ pea 
  "y klar, deutlich seinג"רב (םינפב

 היוג ליעבד ןאמ רב 60^ D"7 ןיספ ןישוע 'פד
 אלו 'יפ mb) רקשבמ אלו היתלוע היל ךישמו
 ןידיעמ ןיא 'מגב תומביד ארתב 'פב ,תירבה רכינ
 יוה ימוינמ רב אבא אוהד אתרמ רב אבא (כ'ק)

 קבד יריק יתייא יזוז אתולנ שיר יבד היב היקסמ

 רבל ימ w33 לבא תיתוכה לע אבמ רב an" םש יפסותבו ,יכו אלו ותלרע nov תיתוכה לע אבד לארשימ רב ג'ונב ('

winהיתלרע ייגה כי'ג םשו היוגה לע  "ypאתיב אפלאב לבא םייוגיש ראש ונמסנ םשו .א'יל דצ יוריע ס"ד  rawייס  

 ירוכב יפסוחבו ,היל רקשבמ אלו היתלרע ךשממד תימרא לעבד qo ןמ רב וניבר "גל snp ייגה יתאצמ cy 'ו דצ גיי

 עטוקמ y'b33 לכא דיילו ו"ו v3 'יגל ה"כו תואחסונב ה"כ (? .ספרא יעו שיע יכו תירכנ לעבד ןאמ ייגה הייזה היד :ויל

punר"פרכו  vo»)ילב רמאמה ייפ וניבר איבה אתילב 'עב לבא ולכ טמשנ ר"ב ב"ה  [nyןכו רמאמה  ^bתווקשב םש  

 הירקישב ה'ד :ויל 43533 'ישרב ה'יכו ריכהו ny) 'יסופרב יילו) תירקשב תלמ םפרא יעב b^ ןכו והוריכה אלו ימולכ

5wהירקשב  no»ע"פרב אתילב 'עבו (* .'כו הרכה ןושל הירקשבר :םש יפסותב  xo my5 הורקס אלו ^ v33לינו  

 ייתספל י"שריפב הייכו (* yp \-*שב6כ סילב ma oU רוזא b'/o3 (+ .םינפל ןוילגמ האבה תרחואמ הפסוה איהש

 «33 ןוכתנ pe ךהל ןאכ םג ילואו ה"ט איפ יילכמ pun אבוה םש (* as יעו ovo דצ ייחספל חי"ר ייפ רוע יייעו

 . .םילכר קיפב ליצו



ben |גרתב אנתפיל ה"כו תפל 'וכופה תויתואב ' 

 < = [יוועל 'חהל ר"תמעב אבוה י"כ

 n*'3 יעב ונשויפ רבכ תשובה mà רוע תֶשּב
[nvis] — 

 !Bosheit, Miss- ^b ם"לב sb»a ,תּושיִּב =) תושב
auihהייזח  ^bתושיב רזעלא  *) Yc3 

 טיבהו וינפ ל"ר  ריזחה 'יפ «CY 'ובותכב ב'פד
 no ק"העבו ה"יחא] * .תומעוז םינפב רזעלא 'רב

owהברל הייזח :ןויצה 'בותכ ןויצה םוקמב אבוה  
 םינפב b^ וגהנש םוקמב תושיבב הנח רב רב
 תושיב ג"ונבו ב"עס ג"נ 'יחספב mm כ"ע תומעוז

 פ"או ןעכנימ 'ב י"כב לבא ח"ר om^ י"שרב ה'כו
 y "x" 'יחספ ס'ד יייע תושיבב 'ינשיה 'יסופדבו
 ה"כ תומעוז םינפב וב לכתסנ רדה ה"ד י"שר 'יפו
 ןכו תושיב am" 'קיעו וניבר "פכ אוהו י"שר י"כב
 --[אפא תושיב C11 ילהק) םינפ ערב 'טישפה 'קיתעה

Tochter vornehmer Ahnen, eine) תובא n3 * 

 "  (Vornehmeהיינע האר א"פ ר"מב
 איה העונצ איה תובא תב וז 'כו תובא תב המותי

 ןהבא רב רכזהו .תובא יתבמ םיבוט תב b^ .,'כו
y^»ו"כד ב"פ 'בותכ 'ורי --  Tyרב הייח 'ר  
sovה"כו ,היתתיא רתב ל"צ היתתיא תב חלש  

 נ"ד ט'פס "יטיג 'ורי — .ג'ע ז"טד א"פ 'טוס 'וריב
 b'b כו יומוימ m תב כ בר ימוק אב אל ד"ער

onינוי ב ת כ 'טיז 'פדב ומכ . 

die Tochter des Abba) הָאְרּוס N3N D3* 

(Suráh oder Sura 

 אבא תב יל הרמא רמא אפפ בו :ט"ל 'בותכ
 הארופ אבא תבו אפפ בר ןוגכ :ד"י 'דהנס ,הארוס
 ריעמ אבאש הארנו .איה אפפ בר תשא י"שריפו

 .ארוס y'"y .לכבב ארוס

die Tochter der Flamme, En 2פ\ ע"לב רוא, n3 * 

(d. h. Heizungןתת ב"'עו ה"כ תבש  

 אוה ורוא תבד ללכמ ורואל אלו ול ('ד nm יירבד) ןל
 קיסהל ורואל תתל אלו לוכאל ול יוארה רבד "יפ

,nanbw ע"לב רוא ^p הקפהל יואר. "b רוא nz» 

aus 

naותוחא  (seine Schwestertochter)איבמה 'פב  

 רמתיא ?CU םויב בתכנ 'מגב ינש טג
 םושמ רמא prm 'ו ןיטגב jer ונקית המ ינפמ
 ונמזב ןיפרוט ןיאש ןויכ שו רי פ unns תב
 יל המל ירח ינבנמ אלו ידבעשממ אל טנ לש
 ותוחא תב םושמ רמא ןנחוי 'ר ןמז היב בתכימל

 .תועטב טמשנ ע"פדב לבא ביהו ו"ו ייכב ה'יכ )5 .תושיבב an" ע"פדשבו ,ר''פדו ב"ה

27 

na — NIותוחַא  

Gcehaft ————ר"כיא ,אתבט אתרושב .ט"י ה"ר  

 א"פפ ר"ב .תרשבתא אבט אתרושב :הירצ וי

Gericht aus 4 ע"למ Zukost, Zuspeise vos 

'e" ג"רב (Grütze, Brodmehl, Oel .וג 8. w. ex 
PU po (m5 יוכרב) תוקריה לע 'מגב ןיספ ןישוע - 

  Tu cלכאיה .ששב  benילכמ  popבי ^)
 = .אחלימ אלב ששב ידימ ליכאתמ אלד המכ 'גרת

 = םע לכאיש רבד לכ 'יפ  nenןתפל ששב ('אוה
  1אנשילבו הנשמ 'לב  pxדועו ששב ומש

  0ןילפלפו םיציבו הרדקב האמח ןינתונ ('י"אב
 א"פ .ששב לישבת ותוא ןירוקו ותוא ןילשבמו
 אלא ןתפל לע רוזחלו ששובתהל ךרבמה ךירצ ןיא

 —  quie.חלמ וב שיש ינפמ רתלאל  w'bינפמ
 = אוהש  ono.ןתפל אלו חלמ אל ךירצ ןיאו הפי

 - עדו ה"יחא]  ^bwג'הר 'יפמ חקול ןושארה
 < = ןכו ש"ייע ג'מ ב"יפ "יעננל  by was mmהז 'יפ

  3ם"במרה םיכסמ ןושארה 'יפלו ש"ייע ןתפל 'עב
 = ע"שב םג אבוה ג"לה ז"פ 'וכרב 'כלה  ^Dז"פק

 י"שרו .םש ינומיימ mam sum mp "y n ףיעס =
"b =יה ייטפוש) ובכר ששוב ומכ בוכיע ששוב , (v3 

 ןכו ןתפיל הכירצ הניאו וז איה mp) nb 'מולכ <
 ןתפילל ואיביש דע רוחיא ^ תערל ש"ארה בתכ =
 י"שר יכ האור pn התעמו השמ ששב יכ 'שלמ |
 ישילשה וא ינשה "יפכ ושריפ ש"ארה לש מ'יו <
 ח"ר 'יפכ איה וזה העדהו ב"שלפהב y" ךורע לש =
 .מ"יימגהב אבוהו ,ש"ייע םש ז"ואב אבוה ל"ז | <
 המושרה ע"ל איהש יתעד הלמה mn ןינעבו
 ןמשב ברועמ :nop שרגמ השענ לישבת המעטו =
 הפי הלוע הזלו וניבר ev^ המל בורק הזו האמחו =

 -נעטסרעג א"לב גוסס י"ל אוהש ןתפל תארוה
 תא וב חנקל וכרדו ןתפל Cp ע"מב 'ייע עצטירג —
 י"אב רוציק כ"או .ז"ע ,ד"י סויססידא p" לישבתה =
 אוה יכ לאעמשי ץראב ל"צ יתעדל ךורע לש
 לבא .לאעמשי ץראב םסרופמ השישב לישבת =
 ונקתל «b סודוא תייטב התוא רתפ 'יעגנב ג'הר =
 po אוהו ןעקאשיטרא ש'אלב 42(! אוהו םודוא
 000908 om" אָשָשַּב ם"ל ששב זא vnm חמוצ |

"y ₪6ז"מירהל ר"טב  wmןתפיל לבא ט"לק  
 5800צ י"ל לבא Cp ce vov) 2 ק009 אל —



 יב

 < = י"כב ה'כו ךותשד an^ םשו הייחא] < .(ויכ מיב)
v5ךותשיאד 'יג כ"ג וניבר ספת ךתש 'עב לבא ןאכ  

 הדולח b^ ל"יור זעולו י"שרב כ'ג W^ א"י "יפכו
rouilleמויבו ה"ארייאור : הדולח ה"ד +: ב'נ תבשבו ' 

 y" א"ילור by אילודר : תוביבקר mu :ח"ל
 .עלס 'עב ןכ אבוהו אערא תב ןינעבו .'ג דלח ךרע
 ה"כו אראתב in^ 'קיעש ל"נ אתכושו ,תיניצ ,'ב
 ה"כו רתבלא יברע 'לב תינצ 'ע ר'פדב תמאב
 שיש עדו רתכלא 'יא ע"פרבו ,ט"קו ב'הו ^Y י"כב
 = Y 9 םעטו תואחסונה יתש םייקל
 וניבר איבה תינצ 'עבו .אוה ןיחש ןימו תועובעבא

^mתבש  veהרגדופ תיניצ ג"ע ח"ד ו"לה  = 
 תלמ יכ רמוא יתייה .אניפתסמ ילולו ,7680-00
 - ף"ירב לבא ארגדפ תביתמ שוביש אוה אערא תב
 לאעמשי 'שלב b^ אערא תב יתיאר תבשב ו'פ
 רמולכ 223! 8-5 עילב gum ץ"רא"לא הצפ
 ילמ תיניצ רתופ כ"או ץרא לש עלסו רוצ תכיתח
 עלסכ השק 'מולב aene» br רה יניצ
 QAI Db המדא לש תיסרח ע'לב תארקנ ןכו
 איהש הכמ אערא תב b^ י"שרו .אערא תב אוהו

 — [וניבר 'יפכ אוהו 'כו לגרה תסרפ תחת
mp3 n3 =( ND'y3 n3עי! פ"לב  kleiner 

232,(Kanalרשבה לכד  CYp "nm 
 pas "b אתריב n33 C והינימ קיספד ינילפ יכ
 ימולכ רוב תב וז הלמ ןינע ב'א) .היפנאל ללש
 p ןנחוי 'רה ארמימל ןוויכ 'עה לעבו qup רוב

aecתילולש יאמ .('ג ללש עיייע  nosתקלחמה םימה  
 ןטק pnm ^b "wm ה"יחא] * .(היפנאל ללש

m»ץירחו רוניצ ומעט אתירבא פ"לב יכ תמא  
 י"כ ה"מגר 'יפב יל ןוא יתאצמו ,זירב yy םימ
 תבב b'n G'y voe m יקילייגנא י"כ ץבוקב) ןילוחל
 תורונצ ומכ רהנה ידצב ןישוע vov 'מולכ אתריב
 ויח אלד ויתודש om יקשמו תודשל תוכלוהש
 תורוניצב אלא ארהנד אתוכו םוקמב םימה

 — bsp] אתויב תב איהד
 יסנג ע'ייע םיסינג תב ,םניג תב *
 .'ב אתשג yy NDUI תַּב *

no] n3 *ב המוד ע"ייע '. 

D3 *יִכַה  (von solcher Beschaffenheit)דהנס ' 

 רכזהו aen יכה תב המהב :ה'כ
 התוא ןמ 5 יואר רמולכ ע"יע יכה רב

 m הנוכת
n3וניבר 'יפל) ןירּוח  Edeltochterפ"למ ר'עפלו  

Blindheit ₪9 :הקתעה ךלמ תב ןכו  

 יר ןירוח תַּכ = ותוחַא תב

 [ינפמ m י"שריפ ןכו] הילע nene אינזד ןינמיזד
"YQ.ביפ ייטיג ט'ייות יייעו ג"עסלק הימר גילה רייפ ייטיג)  

ceoהתניזו ותוחא תב יושנ היהש דחאב השעמ  
 ןמז םידקהו השריגו דמעו שיא תשא איהש דע

cunתשאכ ןודית לאו היונפכ ןדית בטומ רמא  
 ,ותשאל טג חלושה 'פב 'וריב השעמה הז .שיא
 : ביפ nba ivy 'דהנפ) ןיפרשנה ןה ולא 'פד ג"רב
 וינכש תא בהואה ר"ת (ה'נש זמר חינ ייעשי יקלו
 .'כו ותוחא תב תא אשונהו ויבורק תא ברקמהו
 ןיברסמ ויה ז"מ ח"פ "ירדנ 'מאנ היכו ה"יחא] *
 תב איהש ינפמ *y'3 'יפו ותוחא תב תאשל וב

"y "yoםש ט"יותב ואבוה םירחא םימעט  
 nmn הלודג תוכז םייסרפ bus םגו .תאשל ה'ד
 היבוט רפס לע ירמאמ p" םיבורק תב תאשל

 )0 — [ךליאו wb דצ י"ח ג'ג ע"מב

 | הדמב 'ולכ הדמ b ni^ מ'למ) תחַא «na רע
 ein Maas — auf einmal) תחא

 הכתוכ היה cn הנוממה םהל רמא פ"ם 'מוי תכסמ
 ב"פ 'ילוחב ה"נכו ה"יחא] *  .םעפב 'יפ .תחא תבב
 יישאר ינש זיתהו םשו תחא תבב שארה תא זיתה ג"מ
 רוסיא :םשו ,תחא תבב הקילמ ,ג"ל 'ומבי ,תחא תבב
 ודיעה .ג'ע ק"ב nns תב רופיא :םשו ,תחא תבב
 :ד"כ 'וחנמ .תחא n33 תחא תודע :םשו nns תכב

n33 Dm]ףוס 'מוחנת ,הז רחא הזב אכה תחא  
 |, ר'דמב ,תחא תבב םלועה jb ןרעבמ ינא תקוח

 דוע 'ייעו תחא תבב התוא ןיליפשמ ויה אל ד"פ |
 nns n3 תארוה הנושארו םצעבו שאר תב 'ע
 רמאמכ ל"זר םהל ורחב םימורע ןושלו תחא הדמ
 וביחרהו .תחא תב ושעי C sn) 'יעשי)  בותכה
 טפשמ p" דחא ןמזב השענה לכ לע ושומיש
 --[ח'כ רצ ו'היא 'רוהמ 'חה ברהמ הנשמהו ןושלה

(Beule, Geschwür - ע"לב אְָראָּתַּב — NY"N n3 

 תבש תינצה לעש עלסב השא המב 'פב
  Cnתחתש הכמ ["פ] אערא תב תיניצ יאמ |

 אמיליא הילע ףסכ לש עלס ןימישמש ש"מ לגרה
 השק אוהש רנד לכ 'מולכ הל ילעמ אשיקאר

| own לש פט 'מולכ אפסח היל דיבעיל הל ליעומ 
 ףסכ אוהש 'מולכ ('אתכוש םושמ אלא השקש |

 אלא ףסכ לש סמ היל ריבענ ('אכסנ 'שלמ
 לש עבטמ 'מולכ אפלופ היל דיבענ אתרוצ םושמ

  nemרמא ('סלפ ('רלופל ןירוק 'משי 'לב ןכש
 אתלימ הל תחכשמ אלו הל ילעמ והלוכ מ"ש ייבא
 אתרוצו אשיקאד עלס אלא יהלוכ הב תיאר
 יפט ךותשיאד ומכ הדולח אתכוש א"ו .אתכושו

- en 
* - mov 1 עבטמל ^in ע'פרבו 4 ,ריפרב היכו זיראפו .ב"הו. o^ ייכב ה"כ (* 22 ךסנ yy (* -28= ארקנ ףסכ לש םיגיס עילב ) 

yuרלפ . *) Q5והניקספר ג'ונב (* .תשוחנ לש עבטמ ייפ , 
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 "ne .יכה ירק ןיע תבד רשפא םהרבא ןגמ לעב |
 הרמאנ לשמ ךרדב ךלמ תב יכ וריבפהל ל"נו 'יפ
 37 תובאב שוריפב ה"כ ךלמ ארקנ wen יכ
 'כלהמ ה"פר ג"הבב ןכו ושאר םדאב qon א'לפ
 = .רמאד ןויכ gun דבוכ qus ינתילו .Qa 'וכרב
 < תב כ'או ,'כו םירביאה לכ לע ךלמ שאר רמ
 בותכ ןכש יל המודמכו pun יוניכל לאשוה ךלמ
 py תונב םע הוש ךלמ «no .א"בשרה 'ושתב
 -וחעמד ומעט bn ןיע תבבו ןושיא ע'לב ומעטו
 ךלמ תונב ואציו ורועיש cue .ןיע תב ע"ייע
 אצי ויניע תא ואמיסו ןרּוחמ ויניע תוכב ואציש
 .יא"צ ק"בו iv 'ישודיקב ןנירמא ןכו ןירוח ןב
 jg אצוי דבע ואמיסו וני ע ל p והכיה .ח'צו

yn mnoיאלכ 'ורי " meוניכז התעמו .ב"לה  
 ןירוח תב 'עב sam תצקו ם"שה רמאמ םג ןיבהל
 העמדה תא קסופו ךלמ תב ויבעמ ךופ "^ רמא
 יס היונמב היכו .טיק תבש) םיפעפעב רעיש הברמו

 הילק רצ כ'יררספ הרעוס הינע אתקספבו "T ייסו טייק

 'תא קפופוי רובידה יתעדל mam (ש"ע רדסה הנתשנ
 ךלמ תב ריבעמ ךופ והמ שרפל םינפל ןוילגמ אב
 פיד ^( העמדה תא קפופו פ"א י"כב b^ תמאבו
 קפופ שממ ךלמ תב ריכעמ םעטו Cop רצ תבש
 איה < ע"ל ךלמ תלמש 5^ ילואו העמדה תא

nm»םימ . je mamךופה יכ ווועיש  
(fucusהממ םילזונה ןיעה ימ תקספהל הלוגס  

 ארקנה םיניע לוחכ ןיממ ג"ל arb סואינילפ בתכש
stübiumיכ  "yהעמדהו ןיעה ימ תליזנ תקסופ . 

 הלחוכל sme הררמש py .ח"כ ז"עב ונאצמ דועו
 e. Qn bn ans 'מולכ) יאמ ןוגכ . . תבשב
 ץד m Y"y ,'כו אתעמיד אמד אציד אריר ןונכ
 אפור ובר היהש ירה :ד"כ "ישודיקב s^ דועו ,'א
 ןיב לידבה sb תבשב סגו 'כו וניע ול לוחכל ל'או
 אתשהו .ש"ייע ששקל bns ןיבו האופרל לוחכ
 הוש ךלמ תבש רמול ונכרצוה אל יכהל וניתאד
 ךלמ תב םוקמב יכ דועו ןירוח תב םע התארוהב
 ,י"שרב םינשיה DT" "יאדכ ןירוח תב ל"צ
 ןיע תב ומכ איה jun תב םגש 5^ ךפיהב ילואו
 הלותבו תב b xoópn, xógn^ י"ל אוה ןירוח 5 יכ
 .הזימר אמיכחל ידו .י"לב py תבב my ןכ ארקנו
 לעב ןכו תועטל אילפה vp ,ח'ח ץולח לענו
 ש"מ my "Up ,ד"י דצ םיאולמה ורפסב ריבשמה
 שמתשמד המו TD דצ ש"טע ורמאמב סעלרעפ
 יכ 5( py תב תחת ךלמ תב רובירב תבשב י"ו
 םירוח ןכ ךכלמש yos ךירשא מ"ל רחא ררגנ

v33 NT E.דייל ויו  i^mה"כו (* .תרקפמו סיטב ע"פדב לבא  "anה'יונמב  ^Dםימעפ יג ל ע ימ י"כבו ר"יש ייסו ט"יק  

 .שיייע ליז mm םשב ייחב ןירה בתכ ןכו (* .םימעפ 'ג וירי ץחריש דע ג'ונבו ןירה ייהמ עמשמ ןכו רע ל'צו

 2ך*

ie rh |ירטקב ה 'יפו " em E 
 pea Crmeye 'ג דע ('תדפקמו ו
vx 2יפ ימליה ןישוע ןיא 'מנב (.ט"ק תבש) ' 

 תוחורב 23 הל שי ןיעה iy הרושש «m חו
 ('םימעפ 'ג דע תרבוע הניאו םדא 522 ןירוח ןבכ |

 ה"יחא] * .הריבעמ ךופו js תב (mp איה = 3
 םהינש ךלמ n3 ןירוח תב יכ ל"ג רשא תאו |
 p" השדחה פ"לב ןירוח יכ ןורוע פ"לב םנורתפ |

muירירב ע"ייע  jonלש תירבע הקתעה  b 
 ונינעש 6א'פ רצ קילדנצ יטסוי יייע המושרה תירטקב =
 ןירוח תב יכ b ורחב semp ןושלו רועו ךלמ :
 תארוה לע ןיזמור הלאה ןתארוה דבלמ ךלמ תנו 3
 men .הז לכו ןויקנ.לע תדפקמש own הלודנ =

ms1869 ע"מב  Lr. Kozonyםינש רשע הז  
 -רחאי yes ןכ בתכש ללירב 'כחה יניעמ הז םלענו =
 --[ךלמ תב 'ע ע"ייעו sexy םשב ap ,א"ח רעכיב =

 .ןירוח ןב ע"ייע min (die Freie) תביא

 תשדקתמ המוי תב ב"ער "D'" ג"פ

E 

B" 
S 

 = * n31המי ( Ceintügiges Mádchen'ישודק 'ורי

 כ

 JU'P אמוי ןבו הימוי רב רכזהו 'כו ףסכב | =

UP (au demselben Tag) NB? n32 2ו"ע . 

 םעט ןתונ ואלד 'ימוי תב ארידק 4
 םושמ אמוי תב הניאש הרידק הריזנ . .אוה םגפל |
 ,'רידקב ולשיבש ovn ותואמ b^ ,'כו אמוי תב 'רידק =

Vogelname, «eig. Wein) אָרְּמַח אָנְזִמ n3 E 

 :  ischers Tochter, o buaאירש

  el Eולא  meseייל ףועה ינמיס 'מגב  vo(א'ער
 ' שיו ה"יחא] * .ףוע םש  my peאוקנש

 - - " iברה "ייעו המושרה י"לב וטסירא לצא
 <" עיגאלאאז ןהאזניוועל םכחה  vepריעהל שי דועו

 [82< ע"לב ארקנ ms ףוע םש יכ | =

na * :אלטנ ע"ייע א"עס ט'פ 'יטיגב אָזּוחְמ . gn 
 .'ב רקנ

 ח"כ ז"ע (Gon derselben Gattung) אָנימ תַב *

 עיייע) אנימ תב אתבניע יתיל א"עס
^p omaותואמ  penול המודו . 

 שש"! py ובל'ע  OU תב ומכ p qoo^ תָּב * =
die Kónigstochter bildlich für Auge, X 

(Pupille und Thrünen —ט"פ ק"ב אתפסות  

 ואציו ויניע תא ופחו םימ וחריו וחומ לע והכה | *

mooןב אצי ויניע תא [ו]אמיסו ךלמ  pumיפו " 



 ותוא (nnb טובח אוהשכ ףורט דיס האיבמו היעדצ |
 דגנכ ותוא הליטמ אלא ותוא תעלוק הניאו רעש
 יימשבבותקרוש הרישע לבא םיינע תב השוע הז הינפ
 mnn אלו וזב וז תורעש ורבחתיש בוט ןמשב
 --[ש"מו יפידנא yy ה"יחא] * enm תוליבאכ

na 4י"לב אייברק תחת שונש וא) איירבק  
 Krühe, 460206, corvus 'ורו ^

Rabeרבק 'למ וא  "y! Grabvogel, Euleדוע  
 "1/8 רשוע תא ותוארהב 'פ רתסא 'רדמ (םינפב

o8 nהידידמ ןיב 00  Cתלגלנתמ הידידמ אל ןיב  
 ב"ר b^ םשו ה"יחא] * ,(ארצרצ ע"ייע אירבק תב

 לש הצונו הרבאב ראפתמה my אוהו Cyn ףוסב
mewףוזיא לש לשמ רפסמ הז ןיעכו כ"ע םירחא  

 רמאנ ונממש ע"ייע ארצרצ אוהו ריזרז ףועה ןמ

 :לכונ כ'או b' ,'א 'תסא 'דמב הזל בורק רמאמ
 אוהש אייברק ומכ תויתואה ךפיהב הלמה שרפל
 ןושל ןמ רזננש 5^ דועו ריזרז המושרה m י"לב
 = ע"ייע םירבקה לע ןנוקמש «quo ןיעכ sm רבק
 ןשונ ןשי בתכב אצמ כ"מ לעבו ויפק רבו ויבא רב
 לכונ הז יפלו "'םיה תפש לע ןנק ש ןירבק"
 יע"לב ארקנש םימ לש ףוע םש םע ותושהל
 ע"לב .ארקנ דועו , 2%! 0« »9 ,רבקלא ,ןורבק

"nw mw1606 ש"אלבו 25 ל"נה הלמכ שממ  
 ולש וניאש רכדנ האנתמש ימו .רחבי רחוכהו
 y mn" לש תילטב האנתמה רובדב רוע הנוכי

  x'3[ביסקת זמר קוקבח 'קלי :ח'צ —
Echo, Widerhall לב אלק (תרב).תב (*א) לוק" n3 

 ע"למ .('ב « Cלוק תב כ'או םסרפמו הלגמ
 לכונו םימש y" וא םישנא p" וא םוסרפו יולג
 das Kundgeben, Offenbaren der (i :וקיתעהל

Stimme der Menschen (vox populi); (2 das 

Kundgeben Gottes — himmlische Offenbarung, 

 תוכובד ק"פב (הולא לוק 06/0 60% י"לב ןכו
m" םש יפסותהו :'ו ילבב יוריע 'ייע ד"להס wb) יורי 

 תיבכ תושעל הצורה לוק תב תאציש םדוק כ
 השוע יאמש תיבכ השוע ןהירמוחכו ןהילוקב ללה

nib בייח ה"יב ירבד לע רכועה לוק תב רחאל 
 'ר םשב יביב 'ר ק"ב תאצי ןכיה « pn,הנביב רמא

n3 by [הרודסו הפי הוופמ ךל אה הייחא * 
 | 'ג ר ת ב 6* הלאה תומוקמב תאצמנש לוק (תרב)
 'בו 'א 'ורי 'גרת ;ו'כ ,ח"ל 'ישארבל 'בו 'א 'ורי

 ,ר'ל ;ו'ט m5 "ירבדל 'א י"רת ;'ו ,א"כ 'בדמבל |

 ו

na —תב *| | ביר לוק  T5 

 y py" תב אמק sin ארוקש ןעיו 0^ 5 ילהק)
 ,ךלמ תב "4 וארק pum תב

Weberfaden, 2 ע"לב ןכו p'b» Ny? n3 
(Kettenaufzugרמוא א"ר 'פד ג'רב  

 יתרת ייבא רמא C םירינב יאמ (ה'ק תבש) גרואה
 ירת ארינ אלזא דכ b^ ("ארי נ ב אדחו ארינ תכב
 הבע טוח ותואמ אנמז אדח טיקנ רוחס רוחס ינמז

 C ארינה לע רבעב ךלוהש

 Strauss A^le) ע"לב אתימענ =) אָתיִמַעַג תַּב *

 אעב אתימענ תב יאתא ,ו"כ ק"מ ;
 :נ"פד ג"פ ק"מ 'וריבו ,(תופטוטה 55( "יעלבמל
 'ע ע"ייעו ,'כו יוליפת תפטחו אתימענ nns "גה
 הנעיה אתימענו אתימענ תב b^ ,המענ 'עו 'ב ץב

 יע"לב ה"כו הנעיה תבו

(Augapfel, Pupille).? n3 *יפל ל"פ ר"מש  
 יאנש הנוילעה py תבכ לארשי ןיביבחש

O^ 53 "30023 עגונה יכ  n233 yi)ולא וניע  
 וניכש 'מולכ הזה גייסה ונקיתש םימכחהו םירפוסה
 הזו יניע תבב ל"צש הלעמ יפלכ לוביבכ בותכה
 כ"מו 'א רבכ ע"ייעו םירפופ ינוקית ^m ןמ דחא
 "ירכז pon" .ג"י ,'ב 'ירכזל יש תחנמו ט"מפ ר'בל
 (וניע תבב עגונכ םב עגונה 5« יכ ט"סקת זמר
 n33 [wy תבנב עגנ םכב ענונה יכ ל'צו]

pyאל  cow)תבב אלא  wyתב "פו כ'ע  
 יילהת Py תב ןושיא ומכ אוהו ןיע תבב ומכ ןיע

 .(חייי ,'ב יכיא) ךניע תב םדת לא n) זי

;Loch im Mühlstein) NY n3ל ע"לב  Loch, 
(durch welches Wasser fliesstק"פב  

 ^ ןישבכמ יאמ <" ק"מ ןישבכמ 'מנב ןיקשמד
 ,םיחיר עצמאבש בקנ b^ ,אניע תב רמא לאיחי
 ,רונת לש py ונינע ןכו י"שר 'יפב ה"כו ה"יחא] *
 - ]'& ןיע ע"ייע ז"מ n'b 555 'כו הריכ לש ןיע

D3אערצ ס"לב) אָעְדיִצ . der untere = y/b3 

Theil der Schlüfe und das Haar 

'b3 (daselbstתכש) ןיי איצומה  C'bלוכלכ יאמ  
"RD!ג'סבו .אעדצ תבו אעדצ כר רמא יפידנא  

 השא השוע 9'6 :') םיתבה תקזח 'פד
 טעומ ובד תויישמו היטישכת לכ
 תונושתכו א עדיצ תב בר ומא איהיאמ
 ןלוכ הרעש תעלוק השאהשכ p^ ,('אדיצ תב בתכ
 דגנכ התחדפל הינזא ןיב טעומ רבד ונממ תריישמ

 לבא 'ז רכ 'עב אבוה |« ארוכב (am anim mp^ ר"פדבו (* .יסאבו יטשוי פייר 'ציניוו 'צנוש cp תבשב כ'ג ה"כ ('
n'3n mun ןכו פייאו 'D v33 3/3 ^w ארינ תבב ייגו .ש"מו YA V3 c» ז רכ' Cy my ייעו אוה' c'e n לכב 

 Ampn תא nyem רכיה תושעל ילב יישר ייפ ךורעה ירבדב ביכרה לימרו (* : רייק רצ תבש סייד יייעו vss ל"שרהמהו

y my yרג  m3 )* m5 .רסח ע'יפרב לבא ,ב''ה דיל ויו 33 קר ( mo»הימגר ייפב תחא םעפ  v3בייבל . *) יפדב 

 .ארצרצ 'עב ןוכנב לבא הירירמ ס"טב ימא
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 ארוק םדאשכ אלא ףסי אלו והמ שיקל רב ןועמש
 אצוי היהש bpm לוק תב ולוקל שי וריבחל

npn cenלכ ש"ייעו לוק תב ולוקל היה אל  
 לוק תבש היאר איבהל ףיסומ ינא דועו .שרדמה
 חירל יפ ר"שהשב 'יאש הממ דה י'ע לוק ורועיש
 ps לאושי ךכ לוק תב ול ps הזה ןמשה המ
 ש"עו 'כו ביתכ ב"הועל לבא ז"הועב לוק תב םהל
 לוק תב יכ 57 D םידע השלש b by ,כ"מ
 .ילעב ובתכ ןכש המיתה ןמו דה Uy לוק הרומ
 ילבמ םמצע םשב ק"ב n^ N^ "mb 'סותה
 ךותמ . .:םהירבד en הלאו ל"נה won" וריכזהש
 הכמ םדאש םימעפ ומכ רחא לוק אצוי לוק ותוא
 ותואו קוחרמל ונממ אצויה רחא לוק עמושו חכב
 .ל"כע לוק תב ותוא ןירוק ךכל ןיעמוש ויה לוק
 אלק תוב ם'למ הלמה mn ינא איצומו
 לוק תרב "גה "א ןכו דה י'ע לוק ונינעש
 --יל"גה rn ינויצ לש תומוקמ הזיאבו םימוגרתב
 לוק תב םשמש rw םויב b' ב"יפ ר"להקבו
 ..הארוהב ('כ p^ ר'קיו ey אצוי לוק ל"צ תאצוי
 ייעש םדא ינב לוק לוק תב לש ןורתפ תינש
 ומכ אוהו לכ יפב לגרומו דחא רבד ררבוהו הלגנ
 וז הרעשהל תיתפומ היארו ישניא ירמאד לוק
 ןיחייס הברה תרמוא לוק תב rop ר"בב Ro ךהמ
 .ב"נ 'דהנסבו ןהיתומא ג"ע ןהיתורוע ושענו ותמ
 ישניא יומאד ונייה "גה הז תחת בותכ
 pn ע'ייע ינגוהד יכשמ יניעטד אבס ילמג ישיפנ
 y" המ רבד הלגנו ררבוה םאו -- אשניא 'עו יא
 דועייה wi» תפסוהב לוק תבה 6: ארקנ םימש
 :ד"י 'גינח :ח"מ 'טוס .א"י 'הנסב 15 םימשה ןמ
 הטמל הגרדמה ןמ והזו .בטיה ש"ע ל"פ ר'משו
 :'ט 'מויב ןוגכ תואיבנה ןמ תוחפו שדוקה חור ןמ
 ןישמתשמ ויה ןיידעו לארשימ שדוקה חור הקלתסנ
 yb ואבוהש םינויצה בורב ןינעה הזבו .לוק תבב
 תב הלמה רוזגל רורב ל"נ תורחאה תוארוה יתשבו
 03310 הלגנש המ המעטו המושרה ע"למ
 4o עד התאו mpm תאז הנה שדח הז האר
 pao ארוקל ךירעא ןינעה הזמ רבדל הלכא םרטנו
 י"שר לודגה nmi" םשארבו בל ירקח ילודנ תועד
 הדמ התוא :לוק תב ab 'טוסל 'יפש 5"
 ינפמ תונושל םיעבשב תעדוי ךכ לע הנוממה
 תונושלה לכל תחלתשמ איהו עימשהל היושעש
 בתכ mb בורקו .('כ'ע ^m םימעפו mb םימעפ
 םיומא הלבקה ילעבו.. יבש nn לעב
 ע"ייע by תארקנה תח א הדמ לש לוק אוהש
 :ןוחצנה 'פב ןאמפיל ^ בתכ ןכו .יבשתב לוק תב

mb ג יכיא', SURG" S0 /3 ש"הש "sn 
 קלמעד אתכסמ ורתי

 .ז"נש אקספ 'ה vb "ירברל ירפ פ 253 'שרפ

 ;ו"לה א"פ ec" ; א"לה ג"פ ק"מ ; א"לה ב"פ 'גיגח
 rb םש ;ג'לה ro 'טוס ;א"לה א'פ 'ישודיק

 םש (ג"יפ 'טוס אתפסות) ג"ילה we םש ;ה"לה = =
 Yon "b "ne ;א"לה rb ז'ע ;ז"לה מ"פ

nmnףוס  ateג "וכרב יל בב דומ ל תה ', 
 ; :ט'מק .ח"פ na nb :ד"י תבש ivt .ב"נ 3^
 'גינח ; .ד"יק ייחפפ ;:ד"נ :א"כ ^Y .'ז :'ו 'וריע

s^ a"ק"מ ;,ו"מ  SN D m^ ss sb 
o»א"כ :'ט : (יישר nepאמלש ) :y/יליגמ ;.ט"כ  

ay. giז"ע 'בותכ ; .ב'כק .ד"י יומבי ; .ב"ל : 
 .א"כ ^H^ i ,'ב 'טוס ;חז'נ 3 "טיג ; ה"ק וג'ק

mm abמ"ב  i$)ג ב"ב ;.ו"פ :םשו .ה"פ ': 
sip qm)ז"ע  "TD in^ amioט"ל .ב"כ .א"י : 

sו'צ : ocD'ב'ק . ;sUpוירוה 5 תוכמ ' 

 Y30 :'ה 'ותירכ r0  .ו"פ .ד"מ "לוח ;35
yb rob mop.פ חיול 'פ ר'שהש ה"פפ ' 

 ר"להק :אתחיתפ שיר ר'כיא ;המוח םא 'פ ,הנאתה
 «mo קלח jn 'פו רפוח 'פ bi" רשא לכ 'פ ט"פ

 ח"כפס ר'מש ;ךלמה הל רמאיו 'פ ר"תסא (אלק |
oom)ל"פו ; vp"ר"בדמב ;כ"פ ,ט"יפס ,ו"פ  

 'קליו yw רומזמ nus 'דמ asp ר"בד ,ד"יפר <
 טיבנ םאו -- יניל 'פ הבר תור ;ח"מתת זמר "להת

 זא ל"נה םינויצה לש 'ירמאמ לכב תוחוקפ םיניעב |
 לוק תב רובדל תואווה שלש wb ץוחנה ןמ =

 Ty יייעו nw ק"דרה שריפ ןכו םיִרָה דָה א
(r4 pmםדאשכ םירהה ןיב אצויה לוקה  jm» 

dותולכ םוקמ דע לוקה ותוא ךליש םש  
 ותואו ומצעב אוהה לוקה עמשיו רוחאל בושיו
 הזבו .טְס וקיִא ז"עלבו .םירה דה opi לוקה
 לודג לוק ח"כפס הבר mew שרדמה jaw ןינעה
 דחא לוק רמא ןנחוי 'ר €^ n ^2« פסי אלו

pomתולוק 'זל  . pas.תב ול היה אלש יומא  
 לוק ול היה אל יניס לש לוק ותואל 'יפ 'כו לוק =

 ןויצה הז לעו ow כ'מ y go" אל והזו דה
 דלאוונירג בקעי ר"רהומ םכחה ברה ידידי ינריעה
 ויתודג לכ לע אלמ םילבש רפסב כ'חא יתיאר ןכו
 ףירחה ידידי רבחמה ברה איבהש םימיענ םירבדמ
 'נ דצ ל"נה רפסב ןאמפאה דוד השמ  ו'והומ
 ר"א ףסי אלו לודג לוק ט"כפס 'בר תומש שרדמה

 py יכו ןושל יעל םיקלחנ cm תולוק ^5 קלחנ דחא לוק ח"כפס הבר תומשמ יישריפ תצקל יל pw יתאצמו ('

 דומ ל ת ד ;'ב ,'ו תובא ;'ו ,ז"ט 'ומכי הנש מ 63 =
 "יאלכ 'ורי ;ה"לה א"פ האפ 'ורי ,ל"נה .'וכרב 'ורי =

waתבש (ג"לה ב"יפ 'ובותכ) ג"ילה  veט"לה  ; | 
"n 

. 
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= mma ama שרושמ n ס'לב ןכו Cb (ע"לב n3 
 ןל ייפ  (übernachten, weilenאניד לטב אניד

  poniיי ייעשי יקלי .ה'צ 'דהנס  בירחנפד השעמב
 פר זמר  ^eן ל  ponלטב  "mתב  mbג'רב

 יברע 'פד  jb "b ("D "npeקוספ ב"א) .'ינעתב
 ילקנו) אוהה הלילב ןל אוהו 'גרת »7 יי לאינדב
 ובנלקב תב (אוהה הלילב תב אוהו (א'כ 25 ישארב

 ורסמנ תותימ יד 'פב ומשב רדונהד 'מגב 35^4
.G'y םש לע המשו ובנלק ריעב ב"א) ג'ס nm 

 * איהש הארנ ילו םש 'הנסל י"שר תעד ןכו הייחא]
 ריע  Chalybonסואימילתפ לצא תרכזנה אט קש

 זוחמב התנוכתו ה"ל .'כ .א"ע  Chalybonitisרשא
 לע ו"ו י"כבש עדו — (ו'ט 'ה סואימילתפ) איריסב

135p תבו me n3 אניד תב םיכרעה וללכנ ןוכנ, 
 דחא 'על  nurילב ע"פדשב לבא 'שמא 'פדב

 « paתב 'פ 'וכרב ה'נכו .םידחוימ םיכרעל ודרפנ =
  ani.'ב ןג ע"ייעו הריד יאהב תב .א"כ 'ינעת

 שרד .0'1 "חספ .תביִמל אעב .ט"ק 'דהנס 33
 ש"ע ונלש םימב אלא שולת אל השא הדוהי
 תלמב ונויכש אינופפ ישנא ועט ךאיה איגוסה לכ
 אימב אנא םהל רמאש דע םהלש םימ לע ונל

  uvmותיבד י"שריפו ('אנימא ק  unלש "
 .ונל  ibypm'וריע  ary,בר יבב ותייבו ותא

 .היתיבב ותייב :םשו  munתוב לעפמ הלמה
 וא  ma--['וסו ע"לב ה"כו ע"ייע

 ןינב 'מגב .התתפתנש (muy 'פב (Tochter) תב 1

 אלא ודיב ונב אמלשב «C12 cmn ןירכיד
 איה ודיב ותב יכו 6' ןניהמתמו b^ איה ודיב ותב
 אישמה .רבג בבוסת הבקנ יכו םישנאל התתל
 הדיבא ריזחמהו ןטק ונבל השא אישמהו ןקזל ותב
 ןעמל «^me co רמוא בותכה וילע יוגל

 U שויע mo" האמצה תא הורה תופס

 Absonderung , Umzüunung  — ע'למ) תַּב 9

 אתיב י'ג תיב ע"ייע Gehüuse תֶיַּב ומכ וא
 תיעינשבו ('3 x43 לאעמשי 'ר 'פב ז"עב ('א
 ןתוא ןיכרוכו תועיטנה תא ןימהזמ «OU ב"פב
 'ורי ,הנשה שאר דע pni ןישועו ןתוא ןימטוקו
 wm לצל םיתב ןהל new Ov גילד ביפ ייעיבש)
 תיב וענפל w^ 'וריב ה"יחא]* .ותמחמ הלדג
 מ'היפמ הארנכו ןתמחמ הלדג איהו לצ הל השוע
 ןכ עמשמ שממ תיב יכ רבס אוה םג ם"במרל

 לבא םקיזי אלש שמשהו םשגה ןמ ךסהל ןייושע |
^b vmרדג םיתכ םהל ןישועו  wpל"ג הזו  

 תב עיייעו (* .ןניחמשמו ס'יטב ליסבו ann mb 'פרב לבא

nas—bppns ^^ דיר 

 by תב לש ותדמ לוק תב לש ושוריפו
 לוק תב בתכ ב"מפ ס"לק ב'ח נ"ומב ם"במרהו
 שיאל הולי דחא ןינע אוהו דימת םימכח הורכזש
 ברה תעד יפל :בוט םש ברה ושריפו ןמוזמ וניאש
 ןפואב ןוימדה קזח םדא היהיש אוה ק'ב
 ץילמהו oy שפנל yin לוק בושחיש
 ג"ע ^D" ,ג"ח ירזוכב יו לה t3 ראופמה
 ן"במרה ןכו תואיכנל הטממ הגרדמל ק"ב בשח
 ז"טפ 'ומביל ט"יות לעב zm 'ל ח"כ תומשל
 in» mb בורקו ,הכרבה תאז 'פ n3" ברהו ו"מ
 הגרדמה תאז הנהו ,'ז ^n 'א לאומשל ג"ב לרה
 המ קלח איהש בושחאו ק"ב ל"זר וארקי העדוההמ

 --' [ל"כע םלשה םסקהמ

mmi ילוא auf einmal, plótzlich) שאר תב * 
 שארתאב ןמ רצקתנו שארתב תחא

 4v :ח"ל 'מוי (תישומש תיבהו 28000 י"למ
"bowה"פ  msםינהכה ויחא ויהש דע ד"עסלק  

 (שאר תבב קר 'וריבו) ןהירוחאל שאר תבב ןירקזנ
 שאו תכב ןיוקסנ "גה תאז ימ 'פ ר"שהשבו"

 תכב ידג הב רקרזיש ידכ :ד"י הכוס ,םהירוחאל
 n33 ידגה רקדזי אלש ידכ .ז"ט "יבוריע שאר
 'א opt ע"יע שאר תבב pow :ז"ס אמוי ,שאר
 ילב 'מויו 'כוס 'וריעמ םינויצה וניבר איבה םשש

^oהלמה  mmןינעה יפל קו ראב י'שר םגו  
 חוירכו אידהב 'כופכו .בוכע אלב snb :'וריעב
 תנוכב הזכ רואיב ול אב ןיאמ ןיבהל יתיכז אלו
 םואתפ עתפב ונינע ל"נה תומוקמ לכב יכ הלמה
 6אינ רצ "D 'מויל 'מ "53 תמאבו תחא תבבו
 יכלה ז"ואבו co רצ סיר) pb) 'כנימ 73 י"'כבו
 (.דיכ דצ 07( yb" 'מ י"כבו ,ד"כק Db" 'וריע
 שי בטיה הז יפלו nns תכב an" שאר תב םוקמב
 םואתפ הנינעש המושרה bb" הלמה איצמהל
 שאותב תחא הביתב bu הלמהו nns תבנו
 יתיאר הזמ תצקו) שארתאב םוקמב 'עלכנ ףלאו
 הרזה הלמה תעידי ןווסח ךותמו (ריבשמה רפסב

 .הושבשו םיקבדה ןיב םירפוסה ודירפה

eine kleine O ef f- ,56 = 262 (פ"לב Nm n3 
(nung im Spunde des Fassesרבכ  

"p םשו 'ד הת 'עב ל"ר ה"יחא] * .אהית 'עב ^b 
 ז"על י"שרב ה"כו (cp תעדו םעט בגוטב וניבר

mm בקנ פ"לב 'מושרה הלמה ןינע ןכו :Y'D 
 אעדיצ תב ומכ תונטק ןושל הרות תב תלמו

"vוכרע ] -- 

v33 n5 )'ימ . *( v3 533 m3ישמא יפדו ר"פדב היכו  

 .ותוחא תב y5' בלשנ יעה לכ 'שמא יפרבו ,ותוחא

N 



 = אלש ץרא («p C^ תולהאב (*ו"י 'פב הלותבל
neumפב "יעיבשב המקש תלותב ,םלועמ ' . 

 = 'מנב הניפסה תא רכומה 'פבו Gv ד"פ הנושארב
cmץוקל  ^p 69 v»יהפילחה אלש לכ  = 

 — הדוהי ירעב תלתב ונע ןויצב םישנ 'כיא 'ליגמב
(eomליתולייח לכ תא םנכ עשרה רצנדכובנ  > 

 = ורהזה nom תא אנוש וז המוא לש-היהלא ל"או
sowןהיתונמלא ועמשש ןויכו שיא תשאב וענת  = 

 ' םישנאל ןמצע תא ואישהו ודמע לאושי לש
vmוניתלמשו לכאנ ונימחל ןהיניכשל תורמוא  = 

 ?ye וניתפרח .mos ונילע ךמש sp קר שבלנ
 המייקתנו ןידבע אלו ןלצעתיאד תלת ןמ רב 08 ייד
 mmm ירעב תולותב ונע ןויצב םישנ הריזגה ןהילע
 = םייונישב ר"כיאב 'חסונב ה"יחא] * .ביתכ תל תב

"yתיניילצ הלותב .ב'כ 'טוסב .םש כ'מ  Bet- = 
sehwesterתינמייצ הלותב .ט"יד ג"פ 'טוס 'ורי ;  

^bזכרמב הלותב רויצו .םוצב תבשויש  bibi 
 n^n זמר ידוקפ 'קליב nn (Giernbil)» תולזמה

 — [כ"פ 'בר 'תקיספבו ה"פק זמר 'ז sb 'קליו

^bb) Tm" nsnsוניכר  die unerschlossene 

 Streifen ג"הר 'יפל 10

rosenrother Wolleע"למ ד"עפלו  Rosen- J» 

(baumzweigביקע ר"א 'פד ג"'סב תבשב ' C6 

 יאה בר AD ןשוש b^ .תחא דרווה תלותב
pwתליתפ הנוש  Cmnןפנ רמצמ ןישועש  

 'בותכב] ןכו ,דרוו ותוא ןירוקו דווו ןימכ העובצ
 הינפ דגנכ דרוו C27 קושב me ]523 רידמה 'פב
 יכ וב אצויכו ("אכלב עובצה םודא רמצ ןואגה 'יפ

panותוא ןירוק םודאה  mnלבו ' Cobosרמצ  
 דרו הווט םא השאה וזו אדרו ותוא ןירוק םודא
 ודגנכ הינפ תוארהל ידכ םודא רמצ אוהש. קושב
 חצמ תוזע הז יוה הינפ לע ורוהיז לפונש

me5 ה"יחא] * 'pפסותב ואבוה ח"ר ירבד ' 

 :דובכה יוניכבו ,הווטב ה"ד ל"נה | תובותכ
 י"שרו )5 ח"ר לע ןאכ וניבר vs ןו אג ה
 רוחב mm לש הלע :דרווה תלותב 'יפ תבשל

mnsיכ ע"ל אוהש נ'לו .יריאמה 'ודיחב "ייע  
 אבה 'עב כ'ג ד'פל ןינעה הזבו gy ונינע לותב

 — [ז"חא

 die zwei i m y'b3 םדוקה 'עמ) תולּותְּב

im Fussboden der Kelter sich befind- 

 אתבובמ פ"א י"כבו ,אתוותכממ ימ י'כבו אתותבכמ ג/'ונבו אתווכמ ע"פדבו m"3; ד"ל יייכב הייכ )* .שימו יד עב עוויע (1

 א'יפ הדנ יוריו SD .הדנ היכו (* .אתכובמ W^ ךורע YA ייכבו : בדכק דצ תבש םיד y" אתותבבמ יצנוש יפד *"שרבו -

 < אכל 'ע ע"ומבו ,אביגי עיייע )5 .ח"צ דצ סיד y תבשל פ'יא י"כב היכו (5 1^ b/b3 ע"פרב לבא יזכב ה"כ )* .ט"מד

 .םודא 339 yos wn ןכ יכ יבר y ליצ ילוא )7

 ישכ 'יפ ב'ערו ,ןכ ונינע תב ע"לב  new | neאוהש דע 'כו ןליא תלותב  punוא עלסל =
 — [וכרדכ םריכזהל ילבמ ם'במרהו ש"

t 

Ansehwellung תעלבנ ן"יעו אָתָעּוּב — ND: 
CTb "mb אתוב היל חתפמל (Gesehwulst = 

E.אתעוב 'עב 'יפ רבכ | '). 

 .Mitte gr /9067%6, אתבוגמ ,אתוותמ =) אתוותב =
Eז ג. 1—3 0081180 — —  für € oderג"סב (ג  

mpםיצוש  onoיתרכ לוכיל אל יאו 6"ק  
 שוריפ 6 'אתבוגמ N'D ארשמד אתוותבמ

 לכב ןוכנב 'יפ תלמ ה"יחא] * .הנרע עצמאמ |
 ow" ע"פדב לבא ב"נש ק"העב ה'כו ךורע י'כ = =
 הגורעה עצמאמ ל'זו י"שריפב כ'ג w^ וניבר 'יפכו = =

 ל"י זא 'קיעה ?Y "5 ייגכ םאו כ"'ע םיפירח םהש
 4 pb אתבוב םוקמב פ'א י"כ «bu אתכוב
 י"שר בתכש המ nn וכרצ לכ לשובמש המ 'מולכ —
 תילכתבו ןירומגו ןילשובמ 'מולכ ןיפיוח םהש —-

sןיפיוח 'יתרכה ןלושיב  jnקדקדנ םאו  ^b 
 אתוותמ ומכ אתוותב תלמש ל" m עצמאמ —
 כ'ג דיעה הז (by עצמא ונינעו 'מושרה י"ל אוהו = =

 תופילחו 'צ וא 'ז םוקמב 'ג יכ אתבוגמ א'ם
 תביתב ת"יבו תונוש תונושלב הברה ןייוצמ הלאכ

 — ^Y] תחת הכורא הרבה ומכ איה אתבוגמ

 ךרד לע Anhüngerin Jah's יטרפה «ow הָיָחְּב * <
ja "b 733ה"דב רבכ יטרפה םש הי  

 רמא א'פר vpn .הערפ תב היתב ינב ^m .'ד 'א
 ךנב היה אל השמ הערפ תב היתבל ה'בקה הל

 ארוק ינאו oni תא אל תא ףא ךנב ותאוקו |
 היל ויזדל :א'ל 'דהנסו sv תב . . יתב ךתוא —
 ותלדגש היתב ןב אוהש השמכ י"שריפו היתב רבכ =

 ילשמ 'קליו ,ויז 'עב וניבר 'יפכ שממ אוהו היתב )|
Yon m» —העופ תב היתב '53 'תקיספ םשב  

 ,הלוצינ השמ לש ותלפתבו התיה הערפ תב הרוכב |
 לצא השמ תא תלצמה הערפ תב לש המש יכ עודיו
 כ"ג ארקנ ןכו 096000006 ארקנ והיתתמ ןב

 win הז תנוכ ילואו תומה ךא לט םיועמב —
 טלוש היה אל תומה ךאלמ 'יפא והיתתמ ןכ תעדל =
 יירבד .ףוסב רובד תבחרהב w^ הזכ רופיסו השמב —

p הבר 

1 Jungfrau, 2 jungfrüulicher, un-) nuns 

  ( bearbeiteter Boden 2א תפסותב ג"פב

 = תיעיבש  Cתלותב .םדא תלותב ןה תולותב 'ג
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 ב"פ יאמד 'ורי .י"שריפ y" ךרתב ותאד יארתבל
 = ז'מד ו"פר 'יטיג àv /הרתבל ןגינתר אוהה .ג'כד

cyהתעלו  muniלצאנ ונממו ,ינמיז ןיעברא  
 -וארתב אמוי .ז"מ tyi" ןורחא b^ .ארתב ראותה
 ,םינורחא םימ b^ יִאְרְתַב אימ :ה"ק 'ילוח ץובקהו

Tnםירחא תומוקמב דועו ,יארתבו יאמק זו'נ  
 .הברה =

Numa UM20006 00:סטסצ י"לב)  (Weintraube 

 לש 'גרת ('הירתוב אנפוג Tn רתי
 --[םיבנע לוכשא י"לב ארקנ ןכו 075 יויט 300 ורסב

 zudringlich sein, in Jem. o ע"לב) שָחְּב .

(drüngenאבוט היב שתכמ :'ז "לוח  
  ע"לב כ'ג ונינע ןכ יכ b" הפיו ריצפמ י"שריפו
 pw לכא :'ל 'ועובשב ורבחו ל'ז י"שר בתכ דועו
 yy שתכ סרוג wan ת"יטב ma wes ג'ונב
 תיבב ןניסרג שתבמ ורמאב וז ^3 דגנ םחול י"שרו
 לש nmi 'ייע אנידל הינימ spen ,ף"כב אלו

 :םש 'ועובשל ב"ירגה

 "  רתב ליז : א"ע 'שוריק ,ןנילזא ףוסב רתב ןנילזא |
 = sms qnis ןאמל ווהיל :" ז'ע ,אתוקיתשא

 זטר

(ichen Zweige, Stangenתא רכומה 'פב  

 תאו םיה תא וכמ דבה תיב תא sw תיבה

 'מגב g^  נשמב :זיס (rz תולותבה תאו לממה
coזרא לש תוסנולכ ןנחוי ר'א  jmתוטומ  

 םינשב טומב והואשיו GU 01^ יברמב) ביתכדכ
pns»ןהש תוסנולכ ןיאיבמ 623 ה"ר תכסמב  

 ז"עלבו ם"בשרה e^ ה"יחא]* .םיכוראו םיבע םיצע
 ש"רורש ןירוקש תומוקמ שיו םימואת ןיליימזי ןירוק
 ; םימואת jumelles, gemelles צ"לב 'יפ כ"ע תויחא

 ןיארקנ ןכו תויחא "5 sorores ר"לבו soeurs ןכו

 היאר הזו ,הז לע הז דבה תיב לש תוטומה
 תוטומ המושרה ע"לב ונינעש הלמה תרזג תתימאל

 -- [םיכוראו םיבע ץע יפנעו

(hierauf, hinter, nach ןכ רחא ,רחא p'53) T3 

 cy יוועל (omm ריתמע (y" יימוגרתב הברה
 אמעטו בונג אבנג רתב :'ה 'וכרב מ"ד-ס"שבו (הז

 ק"ב .ב'עק ב"ב m5 mp .ה"ק otn ;םיעט
pov avvאתוינע אלזא אינע רתב ג'נקת עירזת , 

ovא"מ 'בוריע ; ךשמ יביצ יסכינ ירמ רתב .ג"צ , 
 אתשה רתב .ד'פ npe" .ליזא אפוג אשיר רתב

 .היתרוב «ias יוועל nnb ריתמע y" יגרת v33 ה"כו (1

 ,למוג םיבייחל דסח תיב Tw .ךורעה רפסמ לסחוה .תיבשנ םורממ ונלחנ עויסב םלשנ
 pbw3  תלמ .ר"בו- ד"ל ,'בו 'א ו"ו י"כב םייונש תצקב N^ הזה mmn ה"יחא] * ,למיג ךרעב ינזרזי

puר"ב י"כב קר  atי"כב  vbב ו"ו י"כבו ינלהינ "יא ' ibmונלחנ 'א 17^ י"כב אוה כוטו ; 
 ban" 'קליו .ט"פ תבש 'ייעו םש י"שרו 'גרתו $^ vb "ילהת יייע הרותה לע תיבשנ oves תנוכ
 לאל הלהת ma ךרע םלשנ ip" ה'כ xa י"כבו -- ,ינרוי in^ ינזרזי םוקמב v5 י"כב .ז"צשת זמר

ocnידש תרזעב למיג 'ע ליחתא  vssםואיזומ שיטירב לש ןודנול  ^bת"יב רחא םיזורחה ]-- 

— — — 90-61960-5%- 



 םיגה תוא
 35570 002 ב :

 ר"להק .הבוט ליבשב אלא ואגתנ אל םודס ישנא
 (go הזמ הז ןישק םירבד ^ ינא (xum 'פ
 אוהש וילע האגתמ ץראהו השק םוהת הזמ הז ןיאגתמ
 הילע ןיאגתמ pup םירההו השק ץראה וילע שובכ
 רמאמה לכ 'ייע .'כו וילע האגתמ לזרבהו השק רהה
 יה"מש זמר ייעשי 'קליבו ,^ ב"בב םייונש תצקבו
 ךשח הז לע הז ןיאגנתמ לכה ג'כפ ר'מש --
 חורהו ונמיה הלעמל אוהש םוהתה לע האגתמ
 שאהו ונמיה הלעמל אוהש men לע האגתמ
 םימשהו .ונמיה הלעמל אוהש חורה לע האנתמ
 ה"בקהו ונממ הלעמל םהש שאה לע םיאנתמ

nwinbלכה לע . vp"האגתמה לכ ז'פ ס"לק  
 ואגתנש y" לובמה רוד . . שאב אלא ןודינ וניא
 y" עשרה הערפ . . ואגתנש p" םיימודס . +
 .. האנתנש CP עשרה ארסיס . , האגתנש
 RS אלא ןודינ אל . . האגתנש y" רצנדכובנ
 'וכרב .הָאְג :ראותהו .בל הבוגו הואנ ןינע םלוכב

ioב'ר זמר א'מ יקלי  cms)תכלשה  nךוג  
 m'apn  רמא ךאיג אלא ךיוג ת"א Ce) 00 אימ)
 'מ י"כב ה"כ /2 הז האגתנו התשו לכאש רחאל
 "ישודיק 'ורי ץוכקהו .ש"ארבו ף"ירבו םש 'קליבו
 "יעו :ז"נ 'וכרב D'N3, םידבע בור נ"ע ו"סד ה"פ

Dyיישארב  םיוג ינש ת"א א"י  G0 n5אלא  
 לעמ וקספ אלש יברו סונינטנא הז םיאג ינש
 Pos ה"כו 'מ Usi ןוכנל ה"כ )5 םנחלוש
 p" אוה ןוכנ יתלבו םיינ ג'ונב לכא ,תודלות
 YDb ר"בבו .'נ יתוא :א"פק דצ םש 'וכרב ס'ד
 bx" .ךנטבב םיוג יאינ ינש :םייג ביתכה שרד
 םיאג ירש 'ג ולא C יימ יישאיב םיניש שרד .ב'צ
 יתלב Yep זמר בשיו 'קליבו 'כו לארשימ םיאצויה
 18333 םיאנ ינימ 'ד ג"כפ ר"משב )12 ירש ןוכנ
 ושנ תופועבש האג .םדא תויובבש האנ םלועב
 :ג"י יניגחב לבא וידומע 'פ ר'שהשב ה'כו 'כו
 'כו תופועבש 155 רוש תומהבבש 355 'ינה
 קרפ יתוקוחכ 'פ ירפסבו .ךלמ תלמ "ל 'מ י'כבו

o"ןואג תא יתרבשו ג"עות ז'טוס םש 'קליבו  
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 | השלש ורפסמו ב'א רדסב ישילש תוא 'ג*
 מ'ד וילא בורקה ונכש ת"ילדב ףלחתמו — —
 ;אבנוד .אתבונג ,אבנוג ;חוד mo) ;רוד 08 —

 םגו ;רדש רגש ; דרח ,גרח ;אמקפולד ,אמקסולג |
 ,אתיגוגז ;ארושכ ארושנ מ"ד ף"וקו ף"כב ףלחתמ —]
cףצק ףזג ;יגינק יגינג ;יפלוק ,אפלוג ;תיכוכז . 
 אקדגולג מ"ד הלמה תליחתב ףסונ םימעפלו |

 pois" ומצע ינפב yn 'ע לכ y"  .אקיטקלג |
Ade ME Sor E 

N11 =הואג ,האג =)  (Stolz, Hoheit, Hochmuth 
 ןב יסוי 'ך זיפ "לוח תופרט ולא 'פד ג"'סב = =
 בוי יאנש אוה רוהט גד ןתיול רמוא תיקסמרוד |
 ,ובש םישקשק ולא 'כו םיניגמ יקיפא הואג C אימ =
 ןיריפנס ולא (איכ (pue c שרח ידודח ויתחת
 רוהמ אוהש רמול ךרצוה המל b^ .ןהב חרופש =
 ןתיול Cw יזיכ ייעשי) ביתכד שחנל שקוהש ינפמ |
 שקוהו ליאוה אנימא אתעד אקלס .חירב שחנ —
 ה"יחא] + .אלד ל"מק אוה אמט אמט רברל |
 אתרישד אתכסמ 'תליכמב יִאְג wo web לַעָפה —

Eםירצמב ינאג ויתיאגו יִנָאְג האג האג יכ ב"פר  . . 
 ינא .ns . םיה לע ינאג . . םירצמב ויתיאנו =
 'ורי .ויתממור ינאו ינממור ^5 'כו םיה לע ויתיאנ =

 תרמא תאו ןליפשהל יתרמא ינא .ז"סד b 'ינעת 2
 האג :האנ האג םש 'תליכמב : לעפתהב :ןֶתְואָנל = <

ws]3 חלשב 'קליב e» rebתליכמבו ' mon 
[nben —םש 'קליבו םשו :תואנתהל דיתעו  row 

 םיאנתמה לע אוה האגתמ האג האג יכ ג'מו —
 : םשו 'כו וינפל םיאגתמ םלועה תומואש המבש |
 ינפל הב םיאנתמ םתא םכל יתעפשהש הבוטב

LI 

 ^u םש .רוביצה by האגתמה סנרפ :'ה 'גינח —
 האגתמ ה'בקה . . םיאגה לע האגתמש ימל הריש "
 םולשבא :'ט 'טופ .ולוכ םלועה לכ לעו ןלוכ לע =
 לש תילטב האנתמה .ח"צ ב'ב .ורעשב האגתנ =
 ,ח'ק 'דהנס ,איירבק תב ע"ייעו 'כו ח"ת וניאו ח"ת =
 .ט'ק םשו ,'כו הבוט ליבשב ואגתנ לובמה רוד =

c +2 | 



 Ob ע"לב m3 xavóv י"למ הלמה תפעתסנו
 n nm vb לע רשא טפשמה p ונינעש
 : הקזחה דיל .אוכמב ל'ז ם"במרה בתכ mb בורקו
 וב !v3 'מגה רוביח רחא ודמעש םימכחה לכ
 ,'כו םינואנ םיארקנה םה םתמכחב םש םהל אציו
 לכל ריעו vy לכ ישנא ןילאוש תובר תולאשו
 םישק םירבד םהל שרפל םהימיב היה רשא ןואג
 לעו .'כו םתמכח יפכ םהל םיבישמ םהו 'מגבש
 'חה הפיה ותעד עיבה רבכ םינואגה ןמז תלשלש
 א'פש ,ו"לש a'm .ף'זרהמ לש ע"מב ץטערג .רד

 -- [האלהו

 .ןורחאה זג py אזאוג ,אזואג *

;erlósen, von der egypt. u. mess. Zeit gebr.) ow: 

(Erlóser, insbes. der Messias osi 

 ^]C .יא| הכיא תליגמבו (.ו"סקד) תוחילסד אתקיספב
 |, — ןמז לכ אמרפ ןב יול 'ר םשב ןמיס ר"ב הדוהי 'ר
 | | «n ןיפיסומ םוקמ לש ונוצר ןישוע לארשיש
 תאד ומכ 65131222 חכ ל"צ קפס ילבו (הרובגו

 ואל םאו ,ליח השענ םיהלאב ?CO 50 יילהת) רמא
 רמא €( י'א יכיא) ףדור ינפל חכ אלב וכליו לוכיבכ

mךכ אלמ ףדורב ולגש םשכ אלמ ףדור אחא  
posןויצל אבו 02 2 ייעשי) ך"הה אלמ לאוגב  

 'וחנתב) "po3 wo שארב ונדמליבו .(* אלמ לאוג
 ךלאוג 'ה רמא הכ יריב ,רימ ייעשי) בותכה רמא )05
 ל"צ ךלאוגו qv .ןכ 'מול 'שפא ןטכמ ךרצויו
 ד"וב ,ד"וב תדמכ ה"בקה לש ויתודמ ps אלא
 הכי אלש דע אפרמ ה'כקהו אפומ כ'חאו הכמ
 הלגנו כ'חאו לארשיל יאפרכ C יז jum יאנש

qwינויצ םה הלאו ה"יחא]* .ש יכו םירפא  
 'בוריע :ח"יק תכש .'מ יוכרב הלואג ןינעב תומוקמ

impהזר  emיליגמ :א"ל  Yא'צ ב'ב :ז"י  ! 
 | הסנרפ nb ז"צ פ"ר ר"ב Yx "bw. :ט'צ 'דהנס
 vy הלואגהש . . םוי 523 הלואג mw cv לכב
 הנשושכ 'פ ר"שהש ,ה"בקה לש y noe" ךאלמ
 הלואג איה Ty DU א"פ 'לרע 'ורי ,רחמ תלואנ
 םדוק הכרבה הלואג הארקנ mp — ,היידפ איה
 הלואנ ךמוסה :'ט 'וכרב הרשע הנומש תליפת
 ךמסש יתישע ךיניעב בוטהו :" cwn ,'כו הלפתל

— » | 
| 

 לֶאְג - אנג 0 חיר

 = שיא"פ oJ פ"לב יתערל אוהו רזגנ 'פו ע"למ | לש םנואנ םהש םיאגה ולא טיי 2 «p םכזוע
 .ותעמשמל םירס םישנאל קוחו תד הרומו דבוכמ | ירדנסכלא סועילולו «mmm ןב םופפ pis לארשי
 דועו ע"ייע ןתויג .כ'ג לצאנ ונממו — ,ויריבחו

 lI ]'3 תג ע"ייע

(Grube 2 פ"למ וא Thal (איג ,יִּג מ"למ וא Ni 
pna ps COD תיעיבשב ג'פב יתמיאב 

 איג לכ 'למ תומוג ומכ b^ תויאג י"פע תוגרדמ
ww»ייעשי)  G2ה"יחא] * | .א  mcrד'נ ז"עב : 

 אוהש לנו .תויאגלו םיקיפאל . . םידבוע ןה ירה
 — [המוג ומעטו המושרה פ"למ

die Leute von Guba, wahrsch. Gabba,) "N2382 
(Gabe in Syr. s. Plin. h. n. 5, 16; 12 40 | 

"p CP' יכיב muni ארוק היה 'פד 03 יאשפט 
 לע םיארקנו םיעשר םיוג  pwהייחא]* .םמוקמ

TP האצמנ ny: אירוסב ל"נה םוקמ אוהש 53 
 תארקנש סרפב תחא  190% Gabaeתודע יפל

 יאבוג :'ע "ישודיקבו | :סואימילתפו ובארטש
 אתליכת ארוציצו איבוגו אינוש .ב'ע םשו ,יאנועבג

 'וריבו ,אמי ליבחד $ Ne C:ג"ד [ ^aאייכווג
^N ד"ער ה"סד. Tb ישודיק' "sem אייבווג ל'צו 

 'עבו ייבבג  "ociתיארה התעו ,יינבג יתהגה
 ז"לפס ר"בבו אוה ןוכנ ייבבג םג יכ תעדל 31^

 ,םינושארה םיסופד לש יכבוג םוקמב ל'צכ ^ בב וג
 םש 'ישודיק 'וריבו  ; mp "anאוהו .איבכגו איינש

 שממ  Gabbaסואינילפו .סוניטנציב סונפיטש לצא
"S מ ,ב"י'] 

Ehrenbeiname der Oberhüupter der) ןואָּג ^e 

bab. Akademien von der Mitte des 

OC. Jahrh.םימכחה וארקנ יארוכס ןנכו רחא  
 םיניד יתב תובאו תובישי ישאר טרפבו םילודגה
 ילוא ראות םש וניאו רבד םש אוה ןואגו ,םינואג
 םש לע וא רודה ראפו ןואג םהש ינפמ ןכ וארקנ
 טפשמל תואסכ ובשי םש רשא בקעי ןואג תבישי
 הנישיה וא UIN 'עב .ראובמכ םינואגל תואסכ
 הלצאנ הז יפלו ה"יחא] * .(םתומש לע תארקנ
 ייעשי 3 ,'ח 'כימ ;'ז ,ו"ט תומש מ"למ הלמה
 הלמה ןורתפו ןינעש םירחא תומוקמב mm 'ג ,'ב
 ,magnificus ר"לב ןכו רדהו !Nb דובכ ומכ

majestasןמ 7723  magnus, majusלודג 'מולכ  

 psi דוככה םש יכ תויהל הארנ 3mm .בושחו

 תאבוה תאזה אקספהו .תוניק שררמ כ*ג הכיא יררמ תא הנכמ 'ג ,בייי יקזחיל לייז יישרו תוניק תליגמ ייגה v6 י"כבו ('
 m3 (* .זיקתת זמר כויא יקלי my יייעו 'א ףלא זמר יכיא 'קליו הימקתת זמר וניזאה 'קליבו דיטשת זמר חלש יקליב

 ji "M םש בו'א 'קליו םש וניזאה יקליו ,חלש יקליב לבא ,הלעמ לש הרובגב ייא הכיא יקליו 'כיא שרדמבו 'וחילסד אתקיספב
 תוכמ ףוס ונעמש הרובג יפמ ךל mm אלו xx 123 הרובג ארקנש ה"בקהב ח"כ ףיסומש הנוכהו meia חכ וניבר 7:2
 תלחתב oe 'np'bb3 ה"כו .א"י הרעה vy "y! on ירעה םש יתקיספב רעבאב המלש 'ו םכהה ברה ןוכנל ריבפה ןכו

 . .םש יכיאל ליז יישר p yr^ (* .היבקה הז (יט ,ז"י בויא) pow ףיסוי חלש 'קליבו רסאמה



 רדס עגונש המ וניבר לצא ןושלה טפשמו קודקד
 — X] דצ אובמב ליעל ש"מ y" םיכרעה

rücksichtlich, Rücksicht, Absicht) 33בג לע= 33  
(substantivisch gebrauchte Prüp.פב הציבב ' 

 שרופמ ,בגל zip ןיליבטמ ^C ףד דימ ביפ) "וי
 תושעל הצורה בגל בגמ דציכ ר"ת "Ce סש) 'מגב
 6 השוע ותינ בג לע ודב השוע ודב בג לע ותיג

^bהצור ןמש תושעל ודבל וילכ ליבטהשכ םא  
 תושעל «by ותיג ןמז דע הליבטה התואב םומושל

v»םילכ ןתואב  byלוחב הז לכו הליבט התוא  
 ידבל ילכ יתלבטהש פ"עא רמא םא ט"ויב ךכליה
 ואלד תושעל לוכי יתיגל םליבטהל cis הצור
 לכוא היה .הליבט ןיכירצ ןיא אהד דיבע sp םולכ
 הרובח התוא םושל וילכ ליבטהו וז הרובחב
 ךירצ וניא תרחא הרובחב לובטל הצור וישכעו
 ךיוצ םאו תרחא הרובח םושל וילכ ליבטהל
 ואלד ליבטי ט"ויב nns הרובח םושל ליבטהל
 ימלשורי sob ןקתמ הוה אלד דיבע sp םולכ
 ותסיע תושעל הצר בגל בגמ «me (א'סד ביפ יציב)
 vos ליבטמ ותסיע בג 5p ותיג וא ama לע

maneלוכאל שקבו וז הרובחב לכוא היה הרובחל  
mns mamaושמתשנ ל"זוו ה"יחא] * ,לבוט  

 omm nos איהש בג לע :הארוהב בג תלמב ןאכ
 י"שר תנוכ תאזו הדועת יפלו סחיבו ךרעב הנורתפו
 ןיאמט וילכ היהש ימ ודכ בג לע ותנ 'יפב ל'ז
 ותג תושעל ךלמנו ויתיז תכירד ny ד ל ןליבטהו
 בג לע הבוט רתויה an^ ךא ב'ערה 'יפ ןכו כ'ע
 'ציב 'וריל yn ןברקו השמ ינפ ושריפ ןכו .ודב
 רזוג ט"ותה לבא .תערד לע ws בג לע ל"נה
 ןינעה ןכו "a בג ע"ייעו אבג 'של אוהש רמוא
 לע ושענש ןילוח + ח"עד ve 'גיגח 'וריב ד"פל
 "יא (r3 bn שדוקה ny לע b^ שדקה בג

 — [שדקה תרהט לע

n» 23ילב 'ייעו הבוגו תופיפכ ןינעמ השאה  
 אָּביִנ פ"לב Buckel, Gekrümmtes, אבביג 'גרת

'b3 (krummbuckliger Schild 2 y'b3הבורמ  
 'פבו C'Y p'2 םינש י"פע בנג 'מגב ימולשת תדימ
 6:וינ ביב) םידיעמ םינש ויה .'טנב םיתבה תקזח

Yo»דחא ול ררוב הז השלשב תונוממ יניד 'פד  
 תקונית 'מגב ןותחתה ןמיס אב 'פבו ?C 'דהנפ)
 nns הבגב תחא ורמאש ;mmy יתש 6ב'ג הדנ)

 בר רמא רכז ןינעל (פש 072 ןנירמא b^ .הסירכב

Pa QR" LOSל  

Ed 

 תיעיבש הכרב ןכ הארקנ mm .הלפתל |
 תיעיבשב הלואג רמול ואר המו :ז"י 'ליגמ ע"מ

Cאבר רמא  quoךכיפל תיעיבשב לאגיל ןיריתעש  
 d ב'לפס ר'קיובו ,י"שריפ ש"עו תיעיבשב הועבק =

 — [לאוג ומכ אוהו הלאונ an^ ינא יתבשו 'קספ -/
* 
1 

 ר"להקבו אקורפ הלואנ 0307 "20 nby שרד

beschmutzt sein, d. h. vom ָּלַע =( oni 2 

(Priesterdienst entweiht sein 

 הנוהכה ןמ ולאגיו טיס ישודיק  ןיסחוי ^* "רב
ss y)יימחנ ; ביס  ^ ^b Croםיללח ומכ םילועג . 

^p y nons] *ןכו םש 'רזעל י"שרל סחוימה  
^bןכו םש ק"דרה  ^bהנוי 'ר  pורפסב חאנג  

 — [ט"יק דצ לופואלא |

,0 eros ,2- ע"לב wpbu (פ"לב pow 
(Sack, Mantelsack t , = = : 

 ('אקלאוג יל ובה 0212 ולא 'ינעת רדס "פד 'מגב
C3) יכוסד .ק"פד Yo» אקניזור. parem brem 
Cbar יקלאוגל ןייזח הריפפ לשו קש לש 

 יאמ CYap תבש) ךרדב ול ךישחהש b^ 'פד ג"רבו =
 שממ ה"כו ה"יחא] * .םיקש p^ יקלאוג רבחכ ואל
 'כיא anni ה"נכו 'וסו ע"לב הנממו 'מושרה פ"לב

 דיחימ םיבר אוהו .ןאקלאוג ןוהנמ רבעימלו 'ה ,'ה <
powלבא ג'ג י"כב ה"כו 'עה שארב ל"צכו  

 י"שרו .אוה ס"טו קלאג yn שארב "א  ע"פדב
 אוהו א"קשט זעול 'ינעתלו םיקש ןיעכ ייפ 'כוסל =

 D'spwy ס"ט תבשלו Sack, Ranzen, tasca ט"יאל
b'yyאקניזור "גו --.ם'אקשט  ^wר'פדב ןוכנל  
m»ב ו י"כב ' smי"כבו  wpאקינזר 'עב  

 פ'לב שממ swim אקניזו כ"ג mem "גה
 252 'רפ הלממ רזגנו ומויב םוי ידימ ךרוצ 'יפ ככ

om —ציניוו 'זיפ 'פדבו לע 4300 ע"לב כ'ג ונטמו ' 
 יתייאו ליזיאו ג"ונבו .אקניזור ל"צו אקניוזר ם"מב 0

— [Ra 333» p אזוזנ יל 

(irocknen) 236 שדוקב רמוח 'פב o oumןילכוא  
 'פב r'y תובאוסמ םידיב (pou ןילכוא

 ףוגיו בוגיו "mno 6960 לעופה תא רכושה
 רמוא 'ו yp ben הרוהט sem הכיגנמ בגיתו
 וברח הנהו sm .תושבי wb ^p .(י'בוגני <

 »323 'קיעה ב"א) 43523 'גרת ^ n/ ישארב)
 'גרתה ןוכנ לע וניבר איבה m» ym ה"יחא]< =

 כ"או ביגנמו ליבטמ «os 'גיגח לש ןויצ םגו הזה

 ןינעבו .ןאב לש הלמה תרזגמ Wn om םג

 בוגיתו ףוגיו חתפיש ידכ גיונב (* .ןילעופה ס"טב ע'פדבו (* .יקלוגל ג"ונב לבא ימ י"כב spes *) «mu ג"ונב )!
s3 na y"אתפסותב ןוכנל הייכו (5  caaימ י"כב ה"כו ךומסב יוריבו ב"פ  ^y»טייוח  mant?סייטב ג"ונבו ןכ  

 .ףיכב ודכ

28* 
2 5 c maschi E 



| 
| 

5 << 

= 

 = אל imb 'ועובש .היב יבמ םשו ,היב יִבְגַא :ח'צ
 .םש.הו .היב ןניבגמ ייובגא אלו היל ןניערק ערקמ
 לפונה לכ :ה"פ "ירדנ :אְָּבִּג ס"לב היכו יאָבּ
 םתס :ה"כ 'דהנס ,הלחת (ws ידיל לפונ וניא
 אלש רע הקדצל וז עלס .'ו "יכרע רשכ יאבג
 דיל התאבשמ ותונשל רתומ יאבג דיל התאב
 רבח .ג'כד ב"פ יאמד v" ,ותונשל רוסא יאבג
 השענו רבח 'יא .א"ל 'ורוכבבו 'כו ייבג השענש
 ג"יפ תבש 'וריב ה"בקה לע הליאשה ךרדבו .יאבג
 ח"לד ד'פ 'ירדנ ^« : ה"מד ח'פ 'מוי v^ ,ו"טד

ovyתא הנגיש יאבגל וחינה הלא לע 'פ ר"כיאו  
 א"יפ ר'קיו mex" לש ארצק ינב ע"ייע ובוח
 ע"ייע (Schatzmeister ןוימטט יאבנ ךלמה חלשו

qveoולתו ודמע הנידמה ינב ושע המ תובגל  
 < ןיאבגהו ןיעורה .ד"צ ק"ב ץוכקהו ams ובגו ותוא

 ןהילע ופיסוה :ה"כ 'רהנס ,השק ןתבושת ןיסכומהו
 םיכ א"מ p" ק"ב ,'כו ןיסכומהו ןיאבגה םיעורה
 דימת ןיריזחמ ןיאבגה ז"טמ ג'פ תובא .ןיאבגנ לש
 ,ט"יק ק"ב :ח"יק תבש ,ג"י "יחספ ,'כו ןיערפנו

i"תנמואו .הקדצ יאבג .'ט :'ח  Db] nbsp 
 < תּוָּבַב iM היִיְּבַנ ,(פ"לב ה'כו) s&ny22 הארקנ
 יאמד Y^ .ןינש רסילת אתויבג דכע : ה"כ 'רהנס
 אתפסותבו רבחכ אוה ירה ותייבגמ אצי .ג"כד ב'פ
 יייע 'פסות י"כבו ותואבגמ שריפ 'יא .ג"פר יאמד
 ארקנ הבגנה סמו .ותייבגמ am" כ'ג (םימ רצ מ'קוצ
 ID 'בותכ .ףסכ יובינ  .'ה 'ורוכב .אָניָבּוגְו יּוביג

ovpאביש  croמ"כ 'דהנס :ג"ס מ"ב יוביג : 
 ארמש יאה .י"ק מ"ב .אנייבונ רסוחמ :ו"ס 'ומבי
 — [אתיבנמ 'ע דוע "ייעו ,'כו יאק אניבוגלד ןויכ

 cem ע"לב ןכו ביִנַא לעפאב 5( 5/55 ביִּג= 33
"b |בישה  (antwortenר" בב  

 אליאש ןיאו :הניד אצתו 6'פ א'פפ
 ובישיו 6ןיא ל'א יל sib אה היל
 ובינאו 'גרו ת כ 0ס"כ גי 'בממ) ובד םתוא

 י"כב קר W^ הזה qn ה"יחא]* .םג תפ ן תי
 ינפל ^5 «p רסח ע'פדב לבא (v ינו 'א ו'ו
 ןינבמ םינויצו ש"ע ביג 'עב ותפסוהמ הארנכ ב'ר
 — [וביתי וביגאו 'וקמב ונינפל 'יא 'גרתבו .לעפא
 'טיקלו 'פיסא ןינע == Jue פ'לב) 331— 23

mw232 ;auflósen, zusammenklaubenס"לב  

 -Holzspan, eig. Zusammen ^5 פ"למ אתבוג

geklaubtes, Gestoppeltesיעיבשב )^ בג ע"ייעו " 

 העיבר דרתש דע שביב בבגמה 070 ט'פ) םגיפה 'פב

(22923 — 3 : 55 

j23vתחא רמוא דחא אמיליא ימד יכיה תבבשו  

 "פא ורמאש תורעש יתש לאומש רמא 'דוהי
 ימנ אינת wan לע nns 'יפאו ףכה לע תחא |

 ,הסירכב 'יפא הבגב 'יפא ורמאש תורעש יתש יכה
 ףכ ארקנו דיגה ןמ הלעמל שי" םוקמ הז ףכ ייפ
 (cro n7 ןניפרגדכ התורע םוקמב השאה ףכ ומכ
 רזא ףכ יאמ ףכה ךעמתנש עודיב הלעמלמ למצ

sim.םוקמ ותואמ הלעמל'השאב שי חופת םוקמ  
 ינפמו .ךלוהו ךעמתמ תלדגתמש ןויכו ףכ ארקנו
 אוה 'מולכ הבג לע imis ןירוק חופת םוקמ אוהש
 םוקמ אוה הסירכו ,הבג לע והו הובג םוקמ

"nowםוקמב ןהיתשו הורעה  "nsסרכהו 3315  
 ינידב ירמאד הארת אלה ןה דחא םוקמב םהינש
 6. תוועש יתש ןכו GU ידהנס אטוז תונוממ

 תודע יצח יאה הסירכב nns רמוא דחאו הבגב
 ,'כו 'מוא דחאו הבגב םיתש 'מוא ins אלא אוה

ezםיתבה תקזח  "bs (v cuאנווג יאה יכ , 
 הלעמל םוקמ ול שי קוניתב C32 הדגב) ימנ יכה
 םיצבה ןמ הטמלו ףכ ואצמנשו ףכ ארקנו דיגה ןמ
 .לאומשכו ןנברכ הכלה ןכו ('הורעה תיב םהינשו
 הנוג ןושל בגו ה"יחא] * quo אבב ח"ר 'יפ הז
 תונוש תונושלב (mo ,'ז בג ע"ייעו  תופיפכו
 הבוג :ב"נ 'דנל י"שריפ ןכו 'עה תלחתב תומושרה
 p^ 'הנסו ק"בב לבא סרכה ןמ הטמל רבאה לעש

 -- [היתועבצא ירושיק

 אָבְנ "רוס 'לב «Le y יִבָּג .הָבֶּג .אָבְּג= בג
(Steuer erheben, Schulden einfordernפב ' 

immיבותכ 43 מ"ב) עבשנ וניא םנח רמוש 7533  
 לעו "23 by ןימרות Gy ves ב"פ יילקש ?n .ח"

 .םדיל yum אלש sys יובגה לע "פ דונאה
 ה"כו יבג וא אבג שרשמ לעפ ינוניב אוהו ה"יחא] +
 יבותכ :חיל 'ומבי Yo מ"בב ה'נכו -- .'וסו ע"לב
 תובגל דמועה רטש : ח'מ 'ועובש .ז"ל 'יטיג .,א"פ
 רחואמ mn לעב האלהו .'צ 'בותכ ; ימד יובנכ
 . .וחור ךיואמ .הכג הבגש המ הבגו םדקש
 אלד יהנ 3" + ב" מ'ב .'נ ךרא ע"ייע םהמ הבוגו
 א"פ 'יטיג 'ורי ,יבג אבגמ ירח ינבמ ידבעשממ יבג

pnm Ty itןמת הירכחל יכגימ . v3ס"ר  
v5הבוג  onsז'הועב ושעש םיער םישעמ טועימ  
Dתובגל בוח לעב אצמ ב"צפסו ה"פפ םשו  

 ר"מש ,תובגהל xs" רטשה ה"פפ $/v וכוח רטש
 ב'ב :(לעפ גבו .םהמ הבוגו ויתורטש איצומ ה'כפ

new smלש  man npoxק"ב :לעפַאב .םינשב  

 jo הטמל msn אצמנו x^ יישדהה 'פרבו ,'כו םהינש ,יכו ףכה איצמנש M Tb^ יפרבו ר"פדב ה"כ (= .ר"פרב ה"כ ( בו רי יב( ה"כ ('
 ב"פס ירהנס יוריב ה"כו zu n בינמ ס'טב ר"בב יחסונ תצקב (* .תוועמה ןקתי םלש ובלש («vm s ןהינשו םיצבה

 ע'ומב ביג ץיייעו
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 ( * exorדחא קלח ימושרה ס"לב 'יפ ה"יחא] <

 ימ 'פד ג'רבו ,( אתלכתד אומע אנבגל אוויח
 b^ ארמעד יבבגב והנימתסו +.חיס ייטיג) וזחאש

 ןינע ןכו oum ךתח —9 ע'לב ןכו תחא הכיתחו

 ןיא Rücken, Rückenseite, Oberflüche) מ"למ) 33

 (Gub יילכב ב'פ yy ילכ לכב ןהיבגמ ןיאמטמ
psה"כ 'פב "לכה לכב (" םייבגה תא ןיקלוח  
 םישרוח ושרח cii by ומכ ןהיבגמ ייפ 40«
 «Yb mb» nma: ה"יזחא] < 0r nep»  יילהת)

 תתימ ךכ ץוקה יחמצ תריבשב אלא ופלשל לוכי
 אלב הפה תמיתס איה הקישנ תתימ לבא הרכסא |

 ימגבו 072 איל בי) יפל ידי pem pn רעצ |
 יאמ (:'ט 'וכרב) תירחשב עמש תא pop יתמיאמ |

paאמיליא ןבלל תלכת  pzארמעד אבבג  

 התא nb דע «Cry D כ'הוי 'פד ג'רבו ,קילדמו —
 ששוקל .6ץבקמ b^ ('ונילע איבמו בבגמ —
 .(יליג אבבנל 'גות "ה תמש שק —

 . תואמנוד Ty "ייעו bv יזיג לש הלמה june | noe vw ac rm  הוקיסהש הריכ 'פב תבשב
MEד"פב הרפבו ,אבבגב וא שקב גיע  um QG'Dיאו ומ  | 

 Y*3 Ger Hohe, Hochmüthige מ"למה הוב = a | JN שקב ER" םיצע ילכב וא םיצעב אלש הפרש =
 הוה םיניע הבג ארבג יאהד הובא € ידהנפד = | .לש] 973 ם'תב ילעב ילכ לכ Pb "ילכבו ,אבבגב =
 B^ וא ל"צו] א"פ ('הללחו השורגב ויניע ןתנו יתליס b^ אבבגב (*ןינלב bun ME [pna ילעב :

bךלוה היה ובל תורירשב [א'פ וא | 77 יפלו ה"יחא]* .שק ומכ "םיצע לש  .Cק"פד 'טגבו  
 לודג םרא emen" תא האור .mui) (m p | ם'צע תכ'תח המעטש 'מושרה פ"למ הלמה איצמהל =
 - ה"יחא] * ames לודג אוהש cob uus קלוח | 803208 פש תבשל י"שרו a .בג ymp םינטק =
 B^ ,לפשה תא האורו הובג ev :םש טוס onus | DOT "פופדב ה"כו א"לבוטשא הרשה jo בבגנה =

 הילא : 'ג 'יחספ מ"ד וראות ןכו הובג אוה ה"בקה צ'לב .אוהו א'לבוטשיא :אבבנ ה'ד j7 תבשל
Stoppel, esteuble 3נ'נעש 222 לעפמ רזגנ םשהו ! | poo majoהובג תדובע : ה'כד ז'פ 'דהנס 'ורי . 

 (n2 .ו'ט ילינמב .הובג ןושל .א'נד א'פר nos | .תוא D הלפכנ n om ץבקמ 'וסו ע'לב אבג ומכ =
 אכלממ האליע אכלמ רכג men .שורושחאמ ןמה | :'?'לדמו רצחה ןמ בבגמ Ye Ye 'ציב ה"נכו .ת"יב

 הבג תחת הייקנ 'שלב .ךפיהל איה יוניכ .האתת | :NOUO vw cue ילעו םינק ילע +: א'ק ק"ב |

 לעפהו .י'שריפ y" האליע אכלממ menn אכלמ | UB לעמ בבגמ ר'ע ח'ד ח'פ 'ומבי 'ורי n ע"יע =
m3 Hor mה"נ "ירדנ ליעפהב מ"לב ומכ . maxi ow 

 ה'בקה וב רזוח םאו . . וליפשמ ה"בקה ומצע | ('ג בג ע"יע «beugen, krümmen eA ע'למ) 233 —
 ה"כקה ומצע ליפשמה לכ :ג"י "וריעבו mime | ןיבבוג השלש Cro חספב ןירבוע ולאד ג"רב = =

 ר"קיו .וליפשמ npn ומצע היבגמה לכו והיבגמ | .ה"יחא] * .המוקה תא ןיפפוכ 'מולכ המוקה תא
xus =ה"כו ןיפפוכו  n "epsתומלוס השוע ב"יתת ז"מרס 'ילהת 'קליו ח"פ | י"שריפמו ב"עס  

Cוחנתבו םשו םש לעפהו .הזל ליפשמו הזל היבגמ | ילואו היגהו תרחא "יג וינפל תחנומ התיהש הארנ ' 
 םילפש :ז"מ 'טוס anna הז ןושלב אשת יכ | עדו .ןיפפוג "א 'צנוש 'פדבו חנומ היה ןיבבוג

 נ'לד א"פ 'ועובש 'ורי .ולפשוה םיהובגהו והבנוה | םדוקה 'ע םע aves" םיסופדב רבוחמ 'עה לכש =
mb 4תאש ןושל המ ד'ע — [ונררגנ 'שמא 'פדל ןנאו  p.לעפא ,תהבגומ )€^ ^ : 

 CHE ND22R JUR יח טיב POM, ESOS 1 ה ד ,אָתּויִבְבְג ם"לב) &223— 23. =
CWollsticke, Wollloeken MYBPTN232 :ק"ב  cwmהבוג . mna)ורי ,דיבש הבוג :ז"ל 'וחנמ ' 

 ההבונ דיע זייד מ"פ תבש יורי ,מ"ד UD 7527 | ןכו om) men רע םירמוא .םיטכהו .כיפב דפש
mobs (e "Esoםוקמה ינפל תוהבג ןיא :^ 'וכרב .הרטע לש | הל ןופלשר ארזיחל המוד , 

 ומצע ןיכרה םלוע לש תוהבג אשת יכ 'מוחנת wx ומכ רמולכ np ארזיח b^ ('ארמעד אבבנמ =

 -- מצע ןיכרה ה"בקה b^ וניאש ץוקה יבגמ ופלשל אבו ץוקב ךבתסנש 8

| 
 ל 4

 5 ו בוא מוג
- 

/ 

(iחלשב יתליכמבו ימ יייכב היכו  sponחלשב  mU»םיבותכה ונילע בבגמ סרג א"ק לעבו .דיפ הבדנד ארובד ארפסב , 
 ק"העב היכו רייפדבו v3 לכב ןוכנל ה"כ (? .הבוט רתויה איה וניבר ייגו .םירבד בבגמ ימויב ג"ונבו ייבלמ תאצוהב היכו
 D'b3 עיפדשב לבא ןמוא לשו w x v3^ ר"פדבו י'כב ןוכנל mei )+ ovn ייכב ייל (* ,טמשנ עיפרשב לבא ביינש

 סיד y" ימ V33 הייכו (* .םיגר לש ס"טב ע"פדשב לבא ביינש ק'העו ר"פדב ה"כו xm רייבו ד"ל v33 mo (5 .םוגד
 ע"פרו Ya ייכבו דיל י*כב ןוכנל הייכ )7 .שיע הרכסא יעב qo תאבוה תואחסונה ייגו :ב"צק דצ תופסוהבו v: רצ
 הניאש השא אשנו תוהובג ויה אבא לש ויניע cam גזע וילד ve  ייעיבש יוריבו (* .תחאה תיייבה 'טמשנו nar ס"טב

^b vem (? s» mamויניע רחא ךלה . %') ייכבו  ,רייפדו ביה ר"ל ייכב הייכ spur aיפדבו ןייבגה 'מאו 'ציניוו  mb 
 .ןינבגה שבתשנ

^4 sd לש dé תו ל ויו M AR né: חת 

M 

dut 



 ע"ל גב תויתוא ךפיהב בג היהת זא ג"ר 375 םאו
 תומוג :אנקיד יבוג p^ ק"מל י"שרו ,םינפ 4
 ושוריפל דעס יתאצמ ןכו ויפמ הטמל יחלנש
 , .חצמה ןינמיסה qn ולאו ג'ע 3 Ye הדנ 'ורימ
 ע"ל יבוג הז יפלו ovy ןקזה תומוגו ןקזהו
 ע"ייע .אמוג «m אבוג ם"לב הכו ₪ ==
 ןירוקש רטנס ןקזה תובג קר "eve mo» a4" בג

— [n5 ^5 menton j 225 

Wasseransammlung, Cisterne arab.) N33 = 233 

 = = -%( תואוקמ שירב  wbואימ
 הלעמל וזו וזמ הלעמל וז הוקמב תולעמ שש
 ןינעב קלחבו .[יכו] אמט התש ('םיבג ימ וזמ
 ייעשי) וב קקוש םיבג קשמכ (ריצ «wwe בירחנס

C 35האמוטמ םדאה תא ןילעמ וללה םיבנ המ  
 יונ דיל לפנש ןויכ לארשי לש ןנוממ ףא הרהטל
 ןוחיסב ורהט באומו pep רמאד אפפ ברדכ רוהט

nena)יילוח .חיל  (Ccoהרפב ו"פב שדקמהבו  GY5) 

 "ים יבגה ךותל וא nan ךותל ןייעמה תא הנפמה
 ('ט ,'ג ב"מ) םיבג םיבג הזה לחנה (' השע + ןמ
 ןהב שיש ןיקקר jm C uo אוה "ע"לב ןכו
 mew לחנב :ה"כ «p'ea o ה"יחא] * .םימ
 ינקשי 'פ ר"שהש ,םיבג ימ ושעי המ הכח הלפנ
 ק"מ 'וריבו הז לע הז ןיִכָּנ 'ב קישמ אוהש םדאכ
 ,יל ייעשי אוה nbi  ,םיִיָבְג ימ ץובקה  .פ"ד א"פ
 ע"לב ה"כו םימ הוקמ ונינעו »^ .ז"מ 'קזחי ;ד"י
 anm ל"נה י"כ 'ינ יפל וניבר ןויכ הילעו 'טושרה
 p "p "p" .אריצפ ס"לב ה"כו דיצפ :אבג
 לעב ברה יניעמו וניבר b^ רחא ררננש ב'ער

 — nt] םלענ הופל ט"יות

 -Heu- ,5e < ע'לבו יאָבוג N23 .בוג = בג
  Uy sehreckeסואיניזיג  ^p('א "עשיל בפ' 

 יאבוגה לעו ץמוחה לע «C am ןיכרבמ דציכ
 םיבגח po יאבונ (" לכהש 'מוא (" תולבונה לעו
 ה"יחא] + .רשכ הברא אוהו י"צורב ז"עלב (" אוה
 ^3! Raupe, brucio, bruco ט"יאל לע וניבר תנוכ
 'ורו י"ל סע ןווכמ àm הזו יכורב 'שמא 'פד

bruchusםינקז 'ע וקיתעה ןכו 2000/06, 2000006,  

uem EETהע יקי .- 
dreרע  d + - 

 בג - 233 | | בכר

 ןוילעה יחל לש הובג expe אוהו maa ילמ הלמה ינא | .אכת ע"ייע אבג היל ארדהמו אכת היל אטשקמ
"ovי"כבו הוה אערכד אבג .ח'ע  ^N DMאבגא  

 "יפ ןכו םיערכה לש ןוילעה new לע b^ ,'כו
 הז ןייבנה 'ה «qv "ילכל .מ"היפב "b ם"במרה
 לבא ב"ער ז"מ b^ תרתיב ןינעה ןכו ne ש ה
 ,ט'ק תבש ןכו .הפרט אסאד אפרטכ ON" אבגא
 לש ןוילעה new "b ,לגרה בגו דיה בג .ח'כ ז"ע
 ב'פ ז"ע 'וריו Ty ר"יד ד"יפ niv "Um ,לגרו די
 ץובקהו .םילגר main pv תובנ "גה ר'ע מ"ד
 ח'פר ר'ב ,ןיבג ינש :םשו ,ד"כ mo sb "לוח
 ע"ייעו .ןאכל בגו ןאכל בג m'zi ואשעו ורסנו

 —  [םייבג "גה םשו ףוצרפויד

 Holzstück,éiba) שיראוצוה em + פ'לב) 33
 6טיק תבש) האור בובא 'מנב םיצרש 'ח 'פב =

penתבשד ג"סבו ,יבונ יבוג הינימ  CU)חכשא  
 'פד ג'רבו ,יבוג ירתב ידש[ו] קספדי איויח הב
 יבוג יבונב היקפפו אלקיד 6ו'צ p3 pup לזוגה
 אלקירד יבוג ימנ אתשה ט'ִמ Cox אל ימנ
 תבשב י"שריפ ןכו ה"יחא] * menn ^b ורקימ

ovאוהו ש"ייקנירט ק"פבו ץ"נורט 272 זעולו םשו  
 הלמהו ,abgeschnittene Stücke 8 צ"ל

 הרזגנ קפס ילבו m בג ע"ייע אבבג Dy הפדרנ
 — .[ןורחאה בצ 'ע דוע ^y" המושרה פ"למ

(Kinnbacken, der hohe Theil der Wange) 22 

 'מוא רזעילא 'ר ךטסד 'מגב ןיחלגמ ולא 'פב
 הניאש הפיטע לכ Cr ק"מ שדקמה ma ברחשמ
 6 ה מכ דע הפיטע הניא םילאעמשי תפיטעכ
 ןואג ארירש 'ר b^ .אנקיד יבוג דע ('ןמחנ ר"א
 אנקיד יבוגו .אנקיד יבג דע וניאו אנקיד יבוג דע
 הלעמל וז הפיטע ירהו ) תותסלה לעש רעיש אוה
 תצק ןיריזחמ םילאעמשי ןיידעו איה םטוחה ןמ
 הירקיעו םטוחה שאר לעו ןהיפ לע ןהלש תפנצמה
 הדנבו :.םפש לע הטעת אלו 0^ יד'כ pim ביתכד
 וב ןיאש לכ םירמוא םימכחו 'מגב תלפמה 'פ
 םיניבגהו חצמה CO mo 45( וניא םדא תרוצמ
 ונייה ןקזה תובג b 4pm^ תובגו תותסלהו םיניעהו
 ןיוש רחאכ ולא לכ והיש דע ןקזה םוקמ םינפה
 איצומו ה"יחא] * .םושרג 'ר 'יפ הז םדא תרוצל

von )ןמחנ בר יוחמ ג"ונב (* ."5 יתסונבו ימ י"כב ה"כו (* .שיע םייונישב  m/»1 .ימ י"כב ) m/3ןוכנב  y w33 
 אנקיד יבוג לע om gy ru םשב בתכנ םש 'יפה לכו תותסלה רע in^ םשו א'בטירה ייפב היכו py ב'יה דיל

^wר"יוטב  ^oעיפרבו .ט'ילה לבא ילהמ היפ מיכ לעב קיתעה ןכו ו"פש  ^anגונב (* .הותפשה ס"טב חותסלה םוקמב  
 יאצח ינש ןיב אפפ בו רמאד 'וביתה ומש 'יסיפרמהו (* .ךומסב הרפב היכו וניבר ייגכ iym שיירה ייג לבא .פיִאְכִנ
 'כו אפפ בר רמאר אפפ ברדכ רמאמה לכ יכ תעדו םעט בוטב הלעה ב"שפהב ביירגהו עבש ראבה תעד vay סילוגיע
 רצפ y3' היכו לייצכ (" .ריילו ו"ו ייכב הייכ (* 3 השע ס"טב ע'פדבו יב*ה v33 ןוכנל היכ o gy) ריגסהל ונכירצ

C63יוקמל ג'הר  mb)ט"כ דצ , vס'טב עיפרבו  xbה'יכו ('*  v33פ ' "yרצ יוכרב סיר  ."pוריב ררסה ןכ! ' 
 היעק D^ ז"ואמ עמשמ |« ימ ייכב «m )!5 .יאבוגה לעו תולבונה לע i033 .תולבוגה לעו ייבוגה לע :ייד vb 'וכרב

 e ז"ואב ה"כו ('? ,ור ברב היה לכתש i533 יוריב ןכו גיוגבו

  = Raiל /

4 4 ' 

4 

4 



uoליגמ ,ילצא אבי 'יפ יִאְּבַנ יתיל ' nירדה יבג  
 םש ,עשילא יבגל לזא םש 'וכרב ,הז לצא הז "יפ

 -'ר יבג הוה .ה"ד ב"פ 'וכרב 'ורי ,השמ יבגל :ג'ל
 ,תועמ (ולצא) ול היה b^ ,ןיטירפ אחא רב אייח

bt»דעו היבג ןמ םהרבא ברקי ד"ע ג"יד ט"פ  
 'מולכ ירד לכ ףוס דע ייבג ןמ ברקמ אנאו ייבג
 דעו ונמזמ ונייה ולצאמ הניגמ םהרבא לש ותוכז
 יכוס ילבב "ייע)  תורודה לכ ףוס דע ילצאמו ינמז

Cmיורי  ^Yמ"ד ו"פ . ^B j23מ"ב ,ונלצא  
QDיעב יאמ  maliשקבי המ  wenג"לפ ר"ב  

 םוקמב z3N prn הזמו .םכלצא שי ןוכבג תיא
 הברהו .ינפמ ,ודי לע sux לע 'מולכ 33 לע = לא
 רחא בגא האלהו :ז"כ ivl 'שודיק מ"ר ס"שב

"y "bעקרק ינפמ וא י"ע ,עקרק בגא םשו ,רחא  ; 
 אוהש לכ ייפ .איעב איבג בגא לכ ,ג"יק 'יחספ

Uyרבד ינפמו  qmsרטש בותכל ךיוצש 'מולכ  
 וב שיו תובגל ךירצ אוה ןיידע הולמ pus וילע
 ,םידבכ םהש ינפמ ,יריקיד בגא :א"כ מ"ב ,חרוט
 ןינויליגה b" שודקד .אוה בתכ בגא asp תבש

inen "yינאש ת"ס בגא :םשו ,םישודק םה , 
 :ה"ק 'בותכ ,הבסנ אררג בגא :'מ 'ועובש :'ד מ"ב
 ,'כ 'וכרב ,ךחרוא בגא :ה"צ Hub omms" בגא
 המ אררג בגא ןכו דצה ךרדב 'מולכ היחרוא בגא
 רקיע nw mmu אלו רבדה ןינעמ vun ךשמנש
 ל'זח רמאמ כ"ג רבודמה ןינעה ןמ ילואו .ומוקמ
 'בותכ m ,ג"ע ב"לד ט"פ םיאלכ יורי 333 םירבד
 ראובמ יתלבו ודצב םירבד שי רוע b^ : ה"לד ב"יפ
 םעט ורועיש כ'או וג ב ילבבה "יגו ןינעה ררובמו

 — ג ע"ייע ,רבדב שי םותסו ימינפ

o y 33-22 "WMינורמוש ילב ,ל2<=  
Quom יח יי לאינדב תוירא (Grube N22 

 (bp איימרא .ד"מד ד"פ ז"ע 'וריב ה"כו הייחא] *
 ר"תמע 'ייע 'גרתב ןכו "^Q בג ע"ייעו אבוגל

 — [יוועל 'חהל

^b) 22. *ףכ ומכ  Uferע"למ וא  (and o9הדנ  
woבג לע  Ommרואיה תפש 'גרת  )"" 

 n^b) ,יד יירבדל יב 8m לחנה תפשו ('ג 53 יומשל יב

 .'ב ףכ ע"ייע bm ףַכ ומכ אוהו לחנ בג לע

(copia ר"לבו Haufen, Gebund cS eS (פ'למ MAS 

  vyע'ט.  ימוחת 'ב ןיבש ןבת לש בוג
 ה'כו ןבת וב םינכהל בחר רוב י"שריפו תבש
 ושריפ 'פסותה ילעבו א"פק p^ 'וריע 'כלה ז"ואב
 לש בינ סרג 'א 22 y2' וניברו אבבגו שק 'שלמ
 ר"פד 'יגל ה"כ תוליבח ומכ הביזעמ ןבת b^ ןבת
 הבנעמ ןבת סרג ט'ק "כו הביג עמ ןבת ל'צו

5nוריעל א"בטירה 'יפב יתאצמ ןכו הבינעמ ' 

"vp יילהת) יקי (n5 יח, wo .; ביכ acp) 
n^) bpm ויט oim imo ss ; יד om לאוי ja ד 

aיילהתל סליקע ןכו ח"כ ,ה  Q3 yהברא 'נות ןכו  

 W^ ןכו יוועל man ר"תמע "ייע יאבוג וא אבונ |
 רוהט «mu un יאבוג הז הברא ont 'ילוחב |
 שיש הברא ל"ר איכד אבוג )3 00 'ירבדל יא יירת) =

 mp ר"פד 'גרתו הליכאל רשכו ףועל םיפנכ ול =
 אייבוגד ןוהתיירקב )0202 'שארבל 'ב יירת) עברא

 ,הבראל עברא mem qe ונלש םיסופדבו)
 :ט"מ 'טוסב w^ ןכו .אושנמ הלודג הברא תכמו
 'וריבו .תורצ cim יאבוג הלע ג'בשר תמשכ

oYb 52533י"ד  iyןייד ךורב 'מוא ייבוג האר  
 ומש ארקנ המלו d'y ו"פד ie 'ינעת 'וריבו תמאה
 ןיד הבוג אוהש 'מולכ ,הירמד היניד היבנ וד ייבוג
 תבשב b^m רמאמכ אב אוה רודה ןועבש וינודא
 bD'& 'ינעת 'וריבו .הלוע יאבוגה לזג ןועב :ב"ל

Ty OTןהילע ןיעירתמ ייבוגו םימשג תריצע  
 הזבו אוה מ"ל הלמהו .ט"י "ינעת ילבבב "ייעו <

]4--'% 

áב ג ל  

E M LEיי הע  

 p m5" םדוקה 'ע bw mai קשמכ :כ'ג ןינעה | -
  'b[בוג 'ע ק'דרל םישרשה —

Einriss, Einschnitt in die Augen) אָיְבַּג = 23 

Ceinsehneiden >< ,—9- y'bpוא תרוע  
 י"רת G's o2 p) nby וא ץורח וא רובש
 ה"יחא] * ,םיסנ וא א י בג ד וא ריבתד ,ימסד ['א]

 וא קר 120€ p'ny ;ר"םד i" יפל יתעצה ןכ
 ו א Ty 'ציניוו 'זיפ 'פדב לבא ,תלכי וא ץורח
 וא רובש וא תרוע ע'פדשב שבושמ רתויו בר ג

no»הפי הלוע איבג 'גרתו .ברנ וא  pyמ"ל  
 «prm הצירקו התירכ pip םירומ םהינשו ץורח
 םנורתפו המושרה ע"למ איבג ןכו <> yop רזגנ

qnm moלש ץירח םג הזמ לצאנו  pyטיג " 
 רשפתנו יב yon 'עב וניבר ייג יפל .ח"ל 'ורוכב .ו"נ
 jp ץוחש הרוש b^ היניעד ארב ארות p" במיה
 'ע רוע 'ייעו ןיעה ביבס ץרפנש vu 'מולכ ןיעה

 ונינפלש 'גרתבו .ב"ער ח"ל 'ורוכב י"שריפו ca ץרח
 'רוכב 'נשמה b^ יפל הזו ןייקל יופירד וא "יא

i5 Ubגרתב םיפולחה רתיו ,ויניע יסיר ורשנש ' 
 אל וניבוו רחואמ ןמזמ ופסונש האונ םש

 -- [םריכה

an, bei, nahe) 33 8אבנג ס"לב —- ע"לב  
CU "bומע ,ךבג ךמע ,יבג ימַע י"רת  

 ע"למ הלמה הרזגנ קפס ילב ה"חחא] * ,(היבג
"iסחיה תלמ םעטו דצ הנינעש המושרה  

 בורקו לצא .דצב ומכ besos דואמ הווגנשש
 שגרנ ןכ לע יכ הטמשנ ן"ונ תואו .המ רבדל
 'ו ,'ז לאינרב ומוקמ אצמ רבכו םולשתל ת"יבה

^B T2וכרב מ"ד ונורכז אבש מ"כב ןכו ודצב ' 
  remל שרב 27 1

 יל

P Ld. ytשבנו  

 : d א
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 א"לש ררועתה רבכ ב'שהפבו 'וכרבל  חוהנהב
 םצעב אוהש ףיסומ ינאו :'ורוכבב ייגוסכ שממ
 יתייה אניפתסימ ילולו ןאכב וניבר 'יפכ הנושאר
 יתיוח םימעפ המכ יכ איה תרחואמ הפסוהש 'מוא
 הנדע 'וכרב 'כסמ תא ושרפמש תעב י"שרש יתעד
 ע"ל b'y wb םוקמב ילואו yn seb האר אל

smןושל  nx» qn»ברקל היה הפסוהה לעב  
 לש xp np^ י"שר לש ןושארה 'יפ םילשהלו
 ךוועה לעב וניבר b "ey^ א"ל ייפכ אוהש 'ורוכב
 ינפל ירהש איה הפסוה א"ל יכ תיתפומ היארו
 היה אל ל"נה ח"ואב רבחמה לעבו en .לעב
 ma י'שר לש ןושאו b" קו xw ^b חנומ
 . הלמה «mw ש"ע ב"שפהב תוקפסה לכ ורתוה
 kurzer, stimmiger << y'bs ל"נ ןושאר 'יפב

Mannלכא .ויבוע ךותמ הרוצק תיארנ ותמוקש ימ  
 ןינעבו .המושרה ע"למ הלמה רוזגל שי וניבר ייגל
 vy הבג 'גרתש ינורמוש 'שלב רוא הארנ חביג
 תמאבו ד"ע «r0 א'ח םוריוזית 'יניזיג 'ייע חבג

  ovv'טושרה ע"ל אוהש ל"י דועו .הובג  ^pלעב ,
 — [חכו המוק

das Hervorragen, die Erhóhung) P133 = חָּבַג 1 

am Rücken, hochrückig, von den Heu- 

ps אכה אלא יל ןיא (sehrecken s. vor. Art. 

 'פ םיבגחכו 'מגב . . תחבג ול שיו אבה תחבג ול
 תופרט ולאו ( ^b Gmשי ('תוחכג תחבנ

C תחבג ול ןיא הכרא .למגה ןיעכ ולש הרדישב 
  qwול  xתחכנ ול שי םעלס " vwול

"by "5 ה"מגר "bb קתעוה' DODN]* בגז. 
 י"שרו :ז"יש ףד | 'קילייננא י"כ ץבוקב םש

  ^Dןושלב אוהו טורמ ושאר ןיאש  "wbאטרמ
Vm ךרעב האבה הלממ vna כ'או החרק ^b 

  munןושלמ הלמה  ^aiםדוקה 'עב 'מושרה
 — [הזל

hochstirnig) 123 = P133 2ילמ וא = ע"לב  
Kahlheit des &mn23 ס"לב *4-=- asy 
  5503 (Vorderkopfesןיאמטמ  Ybםיעגנב (5")

 םיקתנהבו ,תועובש ינשב תואמטמ תחבגהו תחרקה |
CU vpעפושה רוקדקה ןמ תחרקה והזיא שרפמ  

 איה וז יאו ראוצ לש הקיפ דע  וירוחאל
 רעיש דגנכ וינפל עפושה pupa" מ תחבג
 אתליכמ ארפס) םינהכ תרותבו ('הלעמלמ
 D vb") ייעגנל ש"רה "פב כ'ג אבוהו י'פס םיעגנד

 הפנג 5-- ב

5mבינב רמוא התא ןכו סרוג ל'ז ד"בארהו  pasא"ל תחפוקמ ותמוק תיארנ ויבוע |  nw nepהברה " 
 אוה 'יפו 'ירפס תצקמב ^31 ןכו תבש ימוחת ינש = ב"ירגהש עדו כ"ע יוה רעוכמד טלובו טמש ופוצרפו

 ילמ אוהו בי נע ומכ אוה אטיק אנשיל בינד ל'ז
 תושעלו ותוא בונעל ןבתמ השוע qve הבינע
 ןכ הארנכו רתוי הארנ בוג 'יג ר'עפלו ,כ"ע תודוגא
 ףוליח םוש איבה אל סיד לעבש י"כה םג ופרג
 אוה יתעדלו up דצ .ט'ע "'וויעב אחפונה
 שממ אוהו הליבחו שידג ומעטו 'מושרה פ"למ
 י"שר p nb" "Tp^ הנשמ לש ןבתמ ןינעמ

 ,שידג ןבתמ

 חג ע"ייע D'b יפמ הב יבגמד iD הדנב בג *
 .ש"מו 'א =

 gibba ר"לב 'ג 23 y/vy 323 ס"לב) אָבְבְג סע
 .'גרת Bergrücken, Buckel) תרטוטח

'De3היפ יילהת) םינונבג רה  (eןוהל דבעתא  
 b^ ןכו ה"יחא] * ,(אעיבג ומכ תרטוטח' b^ אבבג
 "גה oun "33 לבא .בבג 'ע ןמגרותמב ב"אר
 הרזגנו .'ג ןבג ע"ייע םינונבג מ"למ אוהו אנבינ
 תרטוטח ול שיו mes ונורתפו 323 "למ הלמה
 'רטוטח 'יפ «c ע"לב ה"כו המושרה ר"לב ה"כו
 אָתְבְביִג ןיליא ח"צפ ר"בב ץובקהו ,'ג בג ע"ייעו
 ןירופצש תישושבגו תוהבג 'שלמ b^ ירופצד
 ירופיצ .'ו 'ליגמב 'יאדכ Dun םוקמב תבשוי

 -- [רופצכ םירה ישארב תבשויש

 .יאבואנ ע"ייע ייבבג ,איבבג *

 -Hoch חבג ינורמוש 'לב = m33 ומכ ייפ) 233
her- = יברע לעפמ gewachsener, Riese 

  ;gross sein £^ vorragenאוה מ" תעדלו =

'D3 (obuster Mensch 2 à ̂30p למ חפיכ' 
  penיורוכב) "חפיכ .'מגב ולא  Grmבר ינת
 דיבז  nyaאנקסמו המו ק ל עב ייפ  "DMאפפ בר
 אינס הטומש אכיראב  ^b Cךורא  pmופוצרפו

pna qos s" תוארל xm יונש ץוחל טלוב 
 תחבג אשי אל חבג ל"ר 'מא .ףופכ חפיכ 'מולכ

 אמש  xrה"יחא] * .ןרות ןהיניבנמ  ^xחפיכ
 הנשמב לבא 'ב חפכ 'עב כ"ג וניבר זחא חבגו
 רוטב ה"כו חפיקה י"שרבו חפקה "יא 'ורוכב 'מגבו

 ח"וא  ^bח"נ 'וכרבל 'פ י"כ לבא ה"כר :  ^Wהפוכה
35 man b» ז תוא "פק דצ םש' b "y 

 'חסונבו חפיקה כ'ג םש 'מ י"כב לכא חפיכ וניבר
 .חפקה ! ^p'רוכבב י"שר  T7'יפכ שממ אכיראב

 אל חפיק תלמו 'ב טמש 'עבו ןאכ וניבר  "pללכ
 :ח'נ 'וכרכב לבא  ^b nep nךותמ לוג ןטב

 ה''כ (* .זיפר דצ ןהאזיוועל ברהל עיגאלאאז יפסב ושוריפ יייע )7 .תוהבג nam vis ה"מגר ייפב (* ! אינה תועטב ל"מר (

 .ןלעמלמ רעש 4133 דע ג"וגבו ,הטמלמ ס"טב ריפרב לבא ץיפדבו c ו"ו י"כב
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 (« co Us nחנקמ וידי לוטיל םימ ול ןיאש =
  vrתותמח יאלבב לכוא סגוי ,'כו רפעב וא רורצב =

 «nmi ןכוי  .['ג] לב 'עב ראובמכ "הליטנ אלב
 .('"רהטנו הדכע ארקנ ןילימ העברא ךוליהב רועה
 לובגנו .(:היק) תבש תנשמ ףוסב ןילבוג אל לבא
 אפטנב לובגנו 6 אשבדב לובגינו אמטיק ידהב
 pT" 'מג C שירבו (יטיס (v^ וזחאש ימד ג"רב

neaוידל ןיפי ןינמשה 55 +.גיכ תבש) ןיקילרמ  
 ייפ ןשעל pa לבגל ps רחבומה ןמ "m ןמשו
 ןשעל םימב ןישוע ונאש ךרדכ ןמשב ותורשל
 ןירחשנש רע ןמשה ןשעב תיכוכז ילכ ןינשעמש
 ליבג (* ,וידב ןימישמו תירורחש התוא םיררגמו
 (.מ 1202 תוקריה לע 'מגב ןיכרבמ דציכ 'פב ירותל

DN ^bלכאיש םדוקו עצבו םחל איצומה םדא ךרב  
Cowקיספה אל איצומה לש הסורפ לוט דחאל  

 ןכו תרחא הכרב ךרבלו רוזחל ךירצ ןיאו הכרבה
DNפאו ןתפל אבה חלמ אבה 'מא " DMרמא  
bןיאו ןה הדועפה ךרוצל והלוכ יהנה ירותל  

 bs ct 53 ןל אמייקד תרחא הכרב ךרבל ךירצ
 רמאד איה הקספה אל הרועסה תמחמ הוהד ידימ
 םולכ םועטיש םדאל רופא בר רמא הדוהי בר
 ןינישומ ןיא mis qeu והזיא 'פבו .(''כו םדוק
 ליבג ארותל ליבג ישניא ירמאד (.ט'ס 105( ינונח
 ול ps םירושה ןיב רוש םטפל 'מולכ ("ירותל
 'דיח "ייע ח"ר "פמ עמשמ ןכ ה"יחא]* ,חרוט
 םינתונ : ה"נק תבשב «na .םש מ"בל א"בטירה
 :י"ד ז"פ תבש v" ,םילבוג אל לבא ןפרומל םימ

qm53 ןיסבגרוג  ע"ייעו  ןיסבוגריג לבגד ^ 
 ר"ב ,הרהטב ותסיע לבוג Ye 'ורשעמ אתפסות
 .ינמדמדא yy ינמדמדא היל ןילבג אנא ר"לפס

vpnתבש : לעיפבו .ולבג יעיברב ט"כפר  ^ 
 .הניבגה תא לבגמ ." ipn" .לבגיש דע בייח וניא
 .הפי לבוגמ טיטה ben ,טיטה תא לבגמ : ט"י םש

"vה"פ יאמד  cU»ותסיעל לבגמ ג"ע , = "v 
me WAלביג כ'חאו שירפה ג'ע ג"מד , pen 

psתיש לכגי  o,דציכ אה . . עברא לבגי ןיאו  
 .עברא 'טונו שמח [לבגמ ל"צו] לוכגימ השוע אוה
 ,רחא לצא לכגמ ותוא ואו .פ'ד ד'פ הלח 'ורי

 re דוקדקמ ,תחרק .איה וז וירוחאל עפוש דוקד

 —— םישורדו ה"יחא] * .תחבג איה וז וינפל עפוש
DU ינהכ תרותב דוע' ^W תחבנ ןינעב "רחא — 

 ותחרקב םידגב ןינעב שרד ו"ט יפבו ש"ע א"יפו
 םגרת ןכו םישדחה ולא ותחבגב םיקחשה ולא

 "סרפ הקתעה לע ירפס y" הטישפו סולקנוא =
 ק"דרל יישרשה רפס 'ייעו .ג"לק דצ סוואט י"בירל

 הנורתפו 'מושרה ע"למ הלמה ינא רזוגו .חבג 'ע |
 — [וינפלמ דוקדקב החרקו חצמה תוהבנ

;ausgewiühlt, schützbar ס"לב =( N33 "€ 

(auserwühlter, vorzüglicher j'23 

 ילשמ) רחבנ ףסכ 'גרת  jb (w^ n,איבג אינס

. 

 אתבשחמ C7 יא"כ nv) pn תובשחמ 'גות

 'טישפבו 'גרת י"כבו .פ"לב ה"כו ה"יחא] * ,(ןייבגד
^Wןמגרותמה לעב בתכ ןכו אמיס :אינפ םוקמב  

 ban" ילשמ בויאד ףסכ אנשל לכ pb 'עב
 -- [אמיס 'גרותמ |

 .איבגמ ע"ייע + ב"מ mun Sp" תבשב איבג *
 ט"כפסלק יתבר 'תקיספב (E. N) יתייבג ,תייבג *

 ףיקהל םיאנושה ואבשכ תייבנ ןב הקובא
 םש Ty ארקנו השעמה לכ ש"ע ,'כו םילשורי תא

 ,(ש"ע) יתייבג ןב הקיבא הזה שיאה

 rühren, kneten, mengen = ע"לב ןכו ס"לב) 533

auch formen |אָלּובָּ ס"לב 523 ;  der Kneter, 

(Teigbereiterקצב "533 'יחספב ןירבוע ולאו 'פב  
 ןלוכו 'מגב .בטורהו רועה («ce 4 (."מ) = שרחה
 לבגל שיקל ר"א והבא ר"א (ביכק 'ילוח) ןדביעש
 םא b poo^ העברא mv תליטנלו הליפתלו
 העברא קוחרב הרהטב ותסיע השועה לבג שי
 שי םא וא לבג ותואל עיגיש דע pns ןילימ
 עיגיש דע ןיתמי e וינפל ןילימ העברא קוחרב =

 אלו ללפתי אל ןכו mnes ותסיע לבניו םימל |
bowלוטיו םימל עיגיש דע  vvןגיעבד מ"הו  

 רחא לימ 'יפא וירחאל bow וינפל ןילימ העברא |
 ומכ ותסיע השוע אלא רוזחל ותוא ןיחירטמ ןיא
 שרופמכ "ללפתיו  רפעב wr  חנקיו ול ןמדזיש

 אחרק ןב עשוהי ר"א 'מגב הרותב ארוק היה 'פב |

(fייפכ שממ הזימר ינמיסב םינייוצמה הלא וניבר ירבד  n^ייחספל  n'y "yלבגל היד םש יילוחב יופסותה ומיכסה ןכו  
 הלפת ןינעב חיירל םידחימ יפסותה לבא 3253 וז אלו ח"ר 'יפמ וניבר ירבד םה םיחוקל יכ םריכזהל ילכמ ךורעה "55
 ןארקלאב ומוקמ אצמ רבכ ל"נה יוכרבמ ןויצו .ז"ואה ןינעב ש"מו רוביחה הזל אובמ לש ג"פס y" יייעו ,ומצע ינפב ייפ

on m *( ו"ו יזכב הייכ mé syידב  onimאש 3323 ןוב גנו אשבדב לובגנו ייא 'זיפ 'דבו ר"פדב לבא ימאו  D'b) 
 לברג יעבו אמטיקב לבדגינו an" םש ייטיגב יא יומעבו וניבר ןויצ רפח כייאו אפטנב לובגינו קר :טיס ייטיגב ג"ונבו .אוה

"anםשב םש תבשל יישריפ ןכ(* ,ףוסב "א עיפדבו ל'צכ(* .אמטיק אוההב לברגנו  nש"ע םינואגה תבוש . 
nes (5יטיגב היכו דייל ייכב ןוכנל ' onyx) YDריעה ןכו ש"ארבו  vyה'יכו .ימ יוכרבל תוהגהב ב"ירגה  waיכלה  

 ג"ונבו ,רסח םדוק םולכ תוביתה ףוס עיפדב .שייע עבונ ח"ר ייפמ וניבר b^ יכ עמשמ םשו ה"מק D" איצומה יוכרב
 .אוה ס"טו ירותל ליבג רמאד קר W^ ע"פדבו תואחסונבו ר"ב י"כב m )5 .יכו לכאיש םראל רוסא
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jj bus 16004 ww יתעדלו ,אלבגד ירוט 
 וא ;'א /2 ,'ג ;'ב ,'א /2 .ינומדקהב והיתתמ
 סונפיטש לצאו 'א .'ט ,'ט 'ינומדקהב 100009

"uvייעו 16000 הארקנ " | mpסואיניזיג  

eranוח"נר א"ח ]-- 

,NO23 *לבָב ] wahrsch. Gabala in Unter)1  
galilia; 2 das 680. Grenzland Galil. 

 < אלבנל עלקיא .ט"נ ז"ע .ב"יק 'בותכ ([טט\ של
 האלובג בקעי "^ .עלקיא ב"ד םש 'פסות יייעו
 'ורי  ,מ"נד ג"פ הלח יוריבו ,ךלוה רוד 'פ ר"להק

ms ^»ה"פד ד"פ 'שודיק 'ורי :₪"ד  T'y ^ 
 ךרדב .ס"ד me רותפכ לעב בתכו .איילובג בקעי

masלאמשה דצב יצחו העש ךלהמ 'ירבטל ןאש . 
 . לשו ןותחת bii 'יארוקו לוכג ריע לחנה ךותב
 ותפש לע הלעמלמ תועש יתשכ לחנה ברעמה
 ינומדק והיתתמ ןב muy כ'ע ןוילעה לובג ריע

mus (^ oveןותחתה לילגב הָלַּבַג ריע  vy 
 | | 55535 vy תנוכת לע היאר איבהל שיו .סודרוה
 | | - ר'שהש .ט"מ 'טוס x" 'דהנסב ונינשש הממ

bןול ב ג הו .ברחי לילנהו הנאתה  mw»ישנאו  . 
 . ריעמ ובבוסי (לילגה ישנא 'יא ר"שהשב) לובגה
 1o והיתתמ ןב לצא Gaulanitis איה יתעדלו :ריעל
 n'3 .יג ,'ג ,יא יא UD 32 DD יייעו יא UN ויד ימחלמב)

 יוריבו ,ג'ע א'מד ב"פ ז'ע 'וריב תמאבו ד י"י ,'ג
 ,אנלווגו אנלבוג am^ ד'ע ג"עד ג"פ 'ליגמ

 אוחא הליבנ .ו"נד זיפ r^ יורי .E) אנ הֶליִבְג *
 "גה .ו"ד ב'פ 'וכרב 'וריבו ,אב 'רד

 .הליבומ a^ ס"שרהמבו אבא 'רד יוחא הליבגמ

ein Stück eingerührten 01208 von) i535 ; 

nbn v 23 1ט"נד ג'פר . nbnןימכ  
 .E 'טולכ ןילולכג ןילולבג השעתשמ . . לולבג
 | הפי תשלינ הסיעהו הפי הפי חמקה בועתישמ
 | .תוינונבג ומכ b^ השמ ינפו 'א לבג לעפמ רזגנו

' Hócker, Hügel ar. 24 d. h. hócker) n3 

| — hügelfórmiger Anbau am" Gebiüude 

 . (ach R. N. Getreidebehilt(*ד"י פ"ר 'ולהאב
 תילבגהו הרזגהו אוהש לכב האמוטה תא איבמ זיזה |

 | ,חפט חתופב  xw ^b mónאתפסותב אינת

 nbz - b» 12^ 

 אלבגמו רפצ סוכימ והמ ד'ע ו"נד ה"פ ש"עמ 'ורי
 nes לש הכרד המ ל"פ ר"מש «qm ערזב הימדא
 ךכ הלח תלטונ כ"חאו חמקה תא תלבגמ . .
 .סדא לטנ כ"חאו םלועה תא לבג םיהלאה השע
 ,יכו השילב ןולבגיא 'כו הוה אדבוע Yb ר"קיו

^nהסיעב םישולינ ןירנד השלש  "pהשעמה  
 אָלַּבִג bs3 םשהו .םייונישב א"ער ה"ל "יטיגב

niדבלמ ס'לב  avumל"נה  "y ^Wייחספב  
 'בותכ .היה יבר mai לש לבג לואש אבא .ד"ל

aryתא יל ןקית לבג ינולפ  ynבויא 'קלי  
 ןינבל לבוג אוהש הזה לבגה ז"טקתת זמר ח'כ
 יעב וניברו הישנ יבד אלבג sop תבש ,טיטה
 ארקנ שלינש המו .ש"ע האישנ יבד סרג שטב

by buyתבש :ליבג  am^לוביג רב חמק . 
 np םשו 'כו w& לוביג רב ואלד ויד . . אוה
 רב ואלד ןסרומ לבא אוה לוביג רבדיחמק ב'עס
 ,אתרט ע"ייע חתרמ ליבג n5 'וכרב .אוה לוביג
 ע"לב הלמה 'יפו .אוה אמלעב אלבוג .ח"ל םשו
 אבה ע"ייע לגרה תסירדו השילו mex ןינע 'וסו

 — [הירשו הלילבה הליאשהב םגו ,ז"חא

Grenze, Um- Begrenzung) 5413 0333 = 533 

(Umfassung =ןילובגבו € תבשד ק"פב  
 הברעו בלול 'פד ג"רב .('ןבורב רואה תצישמ
 ןילובגב הרותה ןמ היתיאד ('] ו ש א ר Corm יכופ)
 אהתש םכל םתחקלו € יגיכ 'קיו) n33̂ ןל אנמ
 ןילובג יורק י"א לכ 'יפ mm דחא לכ ריב החיקל
 ול היה Ge ייאלכב yes .,('םילשורימ דבל
 םדאה תסירד אוה 533 p^ .(*חפט הובג לבוג
 'וריב ה"יחא] * .אוה לוכג ןושל הגורעה ביבס
 והמ לבוג nw ,לבוג לש ונג דוע 'יא םש ייאלכ
 ומצע השקומ . . השקומ TO קריה תא ליציש
 ץובקהו םימעפ המכ ש"ע לבוגה שארב ליציש והמ

 -- [ןילבוגה :םש

 ריעש י"רת Gebirgs-Hocehland) .2<- ע'לב) 533
 ^n) יד"כ ^53 b sm'; ויל ^ 6 יישארב)

 ריעש הצרא O, ידיי "ישאיב) ריעש םררהב אלבג
 ינורמוש 'גרתב «m ה"יחא] * 0035 יישארב)
 ;'ב W/ 'ירבד ;'ט ,'ח ,ויל ;ז"ט s .ד"ל יישארב
 :ןראפ 'ב ,ג"ל 'ירבד 'ב י"רת ןכו ,'ב ,נ"ל ;'א ,'ב

imp )'הזל  ^wתציש ידכ ייא יוריבו .זיו רצ תבש סיד יייעו יזיפו ילופאנ יוינשמב הייכו ןבורב רואה תצויש פ"א י"כב  
 ןכו רייר יקספבו שיארו ףיירב ןוכנ ה'יכו (* ,רואה זוחאתש ידכ יוינשמבש 'נשמבו ילבבד הנשמב לבא תיציש ימ י"כבו

 "וע B י"כב היכו א"בשרה ייחב יתאצמ יישר תער ןכו ,אגא 'קב וניבר בתכ ןכו (* .ייל יסונבו :ו"ס דצ םש סיד

 ןילובג יםילובג ץוכקתו : הימד חיפ ימורת יוריו ,דיע v33 ב"פ יבותכ יורי דוע יייעו ,לוב ג ה ישדק ןינעב :ד"כ 'בוחכב

 :ויט דצ תבש ךורע דומיל לעב ש''מ יייעו mb ר"דמב ,ע"פ ריב .וינ va ימגבו הנשמב יוריב 273 ה"כ )* ae תוא

vy naiשיירבו 'וינשמבו  ^wציניוו 'פד ש"רב לבא לובג ' ^W prהיכו בימ ג"פ טיייותב יייעו שייארה ייפב ה"כו לבוג  

 .ז"י D'b3 ע"פדב לבא י"כב ןוכנל m/3 )5 .םוקמ לכב ימ י"כב
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 -הפיכ אדהכ : ז"ד ה"פ תבש יוריבו ,אתוניבגב ג"ונב
 — [אָתְניִבְג איושמ איהד

2 Rüeken, Doppelrücken, BuckeD p2i- j3 

^j Gy יורוכב) ולא ןימומ 'פב Gon 23 0 
 ןיכנ ינש ול שיש לכ mw סנגיטנא ןב אנינח
 היח ינמיס 'מגב תופרט ולאו 'פבו C תורדש ינשו
 וב ןיאש לכ א'כחו 'מגב תלפמה 'פבו C יילוח)
 הל שיש הירב העוסשה +.ד"כ (mv םדאה תרוצמ
 אכיל אמלעב הירב רבס בר ,תורדש ינשו ןיבג 'ב

 (.םש 172 תלפמהב 'כו

 Bergrücken אניבג ס"למ 1100180060 יִנּונְבג
 ,1= ברע s ינולבג = וניבר תעדלו

bm (Gebirgsbewohnerפב '. ps033 ןירימעמ ' 
 לרעה 'פד ג'רבו GU» m3 pun אל לארשי תב
 םינונבג םירהב םירדה הרוטק ינב B^ ,(.א'ע 'ומבי)
 (וטינ ידהנס) ףדגמה 'מגב תותימ 'ד 'פב ןניסרגדכ
 רב יפוי ר"א ובייחיל אל הרוטק ינב התעמ אלא
 יזיי יישארב) רפה יתירב תא C אדיבז רב 'מיתיאו ןיבא
 "יפמ קתעוה en^ ה"יחא] * .הרוטק יגב תוברל 0^
 ר"ל י"כב --,ב'ער ז"ט qn aos י"כ ץבוקב ז"על ח'ר
 לבא ומצע ינפב 'ע אוה יחכונה ךרע 'ציניוו 'פדו
 ג"ונב יכ עדו .הזל םדוקה 'עב ללכנ ר"פדו ב"ה י"כב
 םינונבג םירה מ"למ רזגנ ינונבגו .ינועבגו 'ומביב

0n nb non)םהל שי םירהה יכ םיהוכג ושוריפו  
 קיד ןאכמו ןאכמ םיעפושמו םעצמאב הובג בג
 רה לש בג ונינע אניבג ס"לב ןכו בג 'ע וישרשב
 המושרה ע"למ הלמה הלצאנש 5^ וניבר תעדלו
 לבג 'עב יכ ושוריפל היארו .תופלחתמ jan 'לו
 אלבגד ירוט : ןראפ 'גותש תעדל תיארה התא 'ג

benםייברעה םירד  Dmישארב) הרומק ינכמ םיאב  
 והיתתמ ןב y" ניל .'א יא n^i ; האלהו יא ,היכ

 yam תליחת יכ וער voy דיגיו ו'ט ,'א 'וינומדק
 ל"מרו -- .לוהמ יברע : םשו םש "2" ז'עב
 — [השעי אל ןכו ךועה םינפל pr ירבד איבה

 ד'עפלו ,יטרפה םש (cvm תעדל) זּורּכ 733
 יניבג כ"או 6n שאר אניבג ס"למ

 שי כ'או לצע oo ע'למ וא Hohenruf   זורכ
 (CÓ דימתב ג'פב uf an die Lüssigen) !קיתעהל

  Cאיה וז יא  mox.הייחא] * .אהניבגב ['גרת] (ה'כ יוספ שש היפעפעב | ןאכמ ('םקועמה לכ =
 ג'הר ייפ ןכו ה"יחא] * .עצמאה ןמ רייושמו ןא

 ד'לד Yo "yim 'וריבו .תיליבגה "יגה םשו ,םש
 הרזגנו .תולבגה ב'נש ק"העבו תילבוגה "יא ג'עס =
 ןוימדב ןינבב זיז ןימכ המעטו 'מושרה ע"למ הלמה

Cהל ןיאש תילבג 'יפ ש"ארהו ,תינונבגו תרטוטח  
 רזגנ הז יפלו היתווצק העברא לכ וכתחנו םינפ <

 — [ךתחנ ונורתפו .)>= ע'למ

gerinnen lassen zu ןַבְנ D'b3 ₪ (ע"לב EP * 
 ינורמוש ילב ,אנבּוג D'53 nyai םשהמ 6

y/53 1223 ₪2 ש=- 'D3 (Küse(.היצ תבש) עינצמהד  

 !pape הניבג הפקמה b^ ,בייחמ יאמ םושמ ןבגמ
 ,הניבג לש ץירח םתושעל יופקה בלחה יתיתפ
 b" תבש אתפסותו םש תבש הינכו הייחא] *
 N yan/ ,'א בלח y'"y ןבגמהו ץבחמהו בלוחה
 םושמ בייח ץבחמהו ןבגמה ג"עס י"ד ז"פ תבש 'ורי
 : א'יד ז"פר מ"ב 'ורי .נ'ד ב"פ תורשעמ 'ורי ,של
 ילודיג ןיאש rs 'ורי) ץבחמהו ןבגמהו בלוחה אצי

pp298( הניבג םשהמ הלמה הרזגנו  ^ C^ה"כו  
 mi תניבג ^D הניבג םשהו 'מושו 'רעו ס"לב
 לקשמב ןכו תיתימא ^3 לע יקיינא ע"ייע יקינוא

 buy iy ג'ד זיפ "ילקש 7 ium) ירוס =
 מ"ד ח"פר "ירדנ m + ג"פד ג"פ ק"מ Y^ ,אנבוגד

TYםוצ היקסא אימ אתשו אנבוג לכאד ג"עא  
 — [אמוי (אוהה 5« אוהה

 -Augen 0-5 ע'לב ןכו ס'לב איב ץיִבָגןֶבְּב =
(reueמגב ליכאמו לזוגה 'פב ' bwתמחמ  

 יחרסמו יוה אבס ארבג ןנחוי 'ר (.ז'יק («p ןלזגה
 וב pese לכ א"כחו cox תלפמה 'פבו .היניבג =

 ,(' ןיעהו piam חצמה (יגיכ (n םדאה תרוצמ
 ארפסב היכו :גימ) ולא ןימומ ['פב] 'ורוכבב ז'פבו
 אלא ול ps [וא] ןיניבג ול ןיא QUb יב קרפ רומא
 p^ ('כ 2 ("p הרותב רומאה j23 והז דחא ןיבג

muyןיבכוש ויניבגש לכ רמא אפוד 'ר ,"םיניע , 
^pיניע לע 6 תויולתו תולודג ןהשי ".). 

 וא :ןבג וא ,ןכג םישוריפ 'ג שרפמ ['ג] י"רת
"yy pen nyaיוניבגב רעיש היל תילד וא ; 

 ילשמ) ךיפעפעל nm .("עיבגד א'ס (*חיבגד וא
sn 000לאו ,ךיניבגל .(' אתמיינו  qun 

 הקינמש ב"ערבו ש"רבו ,לקועמש עיפדבו m/s דצ טידסל גיהר ייפב היכו ךורעה םשב יולהאב טיייותב הכו לי'צכ (* ,
 ה"כו ו"ו י"כב היכ )* .ןיעהו ןיניבגהו חצמה io נ"ד ג"פ הדנ יוריב לבא ןבגה an mea^ (* ,יפסותב םייטב היכו
 ישמא יפרב ןוכנל ה"כ (* : ז'ק ףד .יגנא V3 ץבוקב תורוכבל ייכ nenas ייפמ קתעוה (*  .תולולת ע'יפדבו ה'ימגר ייפב
 ייסופדו "3 לכב ןוכנל ה'יכ )* maa. לייצו וקח רסחו יבג mb יפדב ןכו ר'פדבו יהיבג יליסבו יציניוו 'פדבו 'גרתב היכו
 .אתמוינו ג''ונבו אתמינו יירחא יפדב לבא ריפדב ה"כ )7 .יניבגד D'b3 ןאכב יזיפו ר"פדב לבא עיבג יעב («mu יישדחה
 ומכ רקיע ה"כו 'ציניוו ר"פדב ןוכנל ה"כ (* .תוארדש יתשו םיבג םיתש ול שיש לכ ייגה ג"פ ביפ רומא ארפסבו (5

 .אנינח רב ?D^ יר anm ,ירחנסל סיש י"כב ת"כו ,ה"נ יילוחבו .גיי 'וכרבב אוהש
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 —.33 אהיבנ תבושת ןינעב םש 'רהנס דוע "יעו
 = = גימד ע"מב הז לע ש"מו spy אוההל אסיספ
 ,עבג ןושלמ הלמה הרזגנו .ט"עקת רצ א"כח
 המודש תרטומח הליאשהבו .תישושבג 'יפ העבג

 — ]3 חבג ע"ייע תחבג oy ףדרנ םגו ול

 -Blüthen <> ע"לב ןכו «sot לועג = לַעְבג
 הרפב Knospen treiben) .*5 לעפהו 6

 ןהבו םיחלק השלשב בוזא mus (ט'מ) א"י 'פב
 םימיה תעבש לכ 'מגב 'מויד ק"פבו ,םילועבג 'ג
 ידכ C;n3 אהיו והי המכ | (ה'מ 208 mb יייעו 0«
 ומכ 'יפ הזיו ןילועבנ ישאר לובטיש ידכ האזה
 «ma ה"יחא] * .לועבג התשפה (א'ל e תומש)
 א"יפ םש ,לועבגה ןמ קפס . . הזה ב"מ ב"יפ הרפ
 v^ ,ולמג אלש ןילועבג תוקנויה ןה"ולא ז"מ
 :  ,ןילועבגמ ץוח חפט clus itp ג'נד ג'פר 'כוס
 ןתשפ האלמ הגורע ול התיהש רחאל ח'יפ ר'קיו
 האצמ ז"פ ר"מב ,ןילועבג האצמו רקבב םיכשה
 חרפהש ןמז לכ ןילועבג ייפ .ןילועבג השענש
 הרפל y* ^b'5 ןכ חתפיש םדוק וסיכ ךותב חנומ
 לע ירפס 'ייע ימלשורי םוחנת תעד ןכו ז"מ ,א"יפ
 ,האלהו ב"ע רצ סוואט י"ביר לש b^ הקתעה
 in לועבג :השלש n ,ג"י 'כוסל ייפ י"שרו
 ןתשפו Dips ושארב ערזהש יעצמאה הנק

"vwםישרשב ק"ררו ט"מ א'יפ הרפל טיייות  'yלעבג ) 

aiתומואה ימכח ומיכסה  yסוריוזית סואיניזינ  
emרצ  ii)ע"לב הרומ לעבק לעפו  ,mbםשהו : 

 הלאה סינינעהו םישוריפה 5« .ערז לש עיבג
 — [דחא הנקב םילוע

 לעיפב stark sein : לקב מ"למ) 733 "33 *

sich Jemandes be- לעפתהב stürken 

  wy Gaüehtigen.ט'מ 'טוס מ'ד מ"לב ומכ קזח
 ילעב ורבג  yn'ציב 'ורי .יכ 'ציב ,ןושלה ילעבו

  stbא"סד « mai xלע ש"יב לש םדי 3^
 "טיג  iD,םלא ע"ייע רבג םילאד לכ : ד'ל ב"ב
 'יחספ  vy:לעיפ ,רבג האתת . . 321 האליע א"ער

 אתכסמ חלשב 'תליכמ " wb ponyלש וירי יכו
"yi קלמע תורבוש vr וא לארשי תורבגמ השמ 

 םיונישב  ib ontה"בקה יתנוי 'פ ר"שהש ,ח"מ
 ןירבגמ םהש :ותטמ הנה 'פ םש ,לארשיל ןרבגמ
 ןלוכב דומעל ינתרבגו : בוד 'פ ר'כיא ,לארשיל

wn ואל םאו ןירבגתמ ויה 558 mu לעפתה 

ut T 5n» יִניִבְג חכר 

"bק"פסב 'יסרגדכ .רחשב זירכמ היהש םדא םש  
 םינהכ ודמע 'מוא היה המ זורכ יניבג «C6 'מויד

 םכדמעמל לארשיו םכנכודל םייולו םכתדובעל
ommהיארו ה"יחא] * .תואסרפ 'גל עמשנ ולוק  

 שי 'פ ר'להקמ יטרפ םש אוה יכ wo תעדל
 יתקתעהלו יתרעשה יפלו .ןוסוח ןב יניבג דחא
 שאר CB 'מושרה ס"למ הלמה רוזגל שי ילוא

mוא ,אצי םשמ זורכהש רבדה בורקו  D" 
 לשרתנו לצעתמ הנורתפו איה 'מושרה ע"ל הלמהש
 ,ל"נה 'מוימ הארנכ אצי םילצעה לא זורכהו

 -- [רחבי רחובהו

 תלקלקיא n3123& :ז"מד b" 'מורת יורי אָתְנּובְּג *
 .ב"מד ג"פ ז"ע 'וריב ומכ ל"צו ס"מו
 .ןבז ע"ייע תלקלקתיא אתניבז

 סוסאבוג ס"לב | 'פו y'53 69 םֶסְביִג *
 ויה םא :פ"ד N'b ק"מ 'ורי 90% י"לב

 רתומ ססביג וא דיס וא תורורצ וא םינבא םש ול
 ת"יבב תבתכנ הלמהו ,ספנ ע"ייע סספיג ומכ אוהו

niהמושרה 'ירוסו 'יסרפ ע"לב . 

 ÁN רצח ע"ייע (Ortsname) עָבָּג *

 'ורי sehwer athmen, keuchen c) ע"לב) עַבָג *

 איקרס אכלמד ןמ ילגרמ .ב'כד א"פ יאמד
 יתאו עבגמ דח ימח ,'כו רבכע דח תעלבו תלפנ
 אוהש ל"נו .הטלפו יולע רזגו והינ ןהה יכג רמא
 רועישו חור תודנכב םשנ ונוותפו 'טושרה ע"ל
 הלפנ לאעמשי ךלמ לש תחא תילגרמ : רמאמה
 ריאי ןב סחנפ 'ו לצא אבו דחא רבכע העלבו
 לכ ופסאתנו סחנפ 'ר רזגו וליצהל ונממ שקנו
 ףשנו םשנש דחא הארו םוקמ ותואכש םירככעה
 תילגרמה אוה הז רככעה לצא רמאו תודככב חור
 השק םישופמה ישוריפו .הטלופו וילע רזגו

 .ןמלוהל

Pulלעב ראות םש לע יטרפה םש אעיבג =  
 ר'בבו .("ןבג וא י"רת lóckeriger) תרטוטח

 םסוק ןב אעיבג רמא : םישגלפה ינבלו (א"ס) ב"ספ
 (.א'צ ירהנפ) קלחד ג"רבו ,םהמע qm ךלוה ינא
 יכהד i23 mm היה םכח b^ (' אסיספ ןב אעיבג

 אנטישפ 2 אנטיעבו אנמיאק יא ןנירמאק
 אפור ןכ השוע התא bw ל"א )* ךנימ ךתימומקעל
 ה"יחא] * .לוטת לודג רכשו ארקת יקנו ןמוא

 יחנפב היכ (* ,אסיסופ ןב ההובג ת"האבו אהיבג xai (* .יב ןבג ע"ייע (* .זורכ י ב ג ס"טב : ה'יגד T 'כוס יוריב ('

 ךל הושמ vw אצאשכל ייא ריבבו תרטוטה ייפ תחבג ןינעמ ךתהבג : ךתחרפ םוקמב היגהל ליינו ךהעיבג א'נ ךתחרפ

pyזמר הרש ייח יקליו ,חבג  "pסרג  menךתהבג תא ךל  n^»יינעת יליגמב  "y rbךתיטומקע ייגו -- רייבל 375  
  "Nהייונמבו סיש י"כב םג  n'nkÉלצא "nib" הברה רכשו ארקה ןמוא אפור 3723 -- ךתומקע גיונבו .ויכק רצ

 "An ןהב xw המכ גייונבו גיסשת זמר npn pou 'מ י"כב «mu (* .לוטת

b 4על  



 .ז"ט 'גינח ,ורצי We ונגתמה :ו"ט הליגמ
 םדא ןנואתי המ :'פ 'שודיק y רבגתמ ו

 רמא ל"ביר (Ge» ae» ben םכח הלע םירבג ריע |
 .םישנ הב ןיאו םירבנ הלכש ריע ביתכ םירבג
 רתאב e 'וכרב מ'ד ל'זררב הברה mo ה"יחא] *

 יוחת אל 323 תיאד רתאב "cii ןמת רבג תילד | .השמ לש וחכ רבגתנ ה"ש 'פ ךליו ירפס ,וילע =
 ב"פ תובאב רמאמ לש 'ימרא הקתעה אוהו רבג .יקדרדא ארמח ורבגא Qm 'דהנס : : לעפא |

 ףיזואד 8322 :'ח 'ורוכב ,'כו םישנא ןיאש םוקמב ה"מ
 אה :'ע 'ישודיק .,'כו ףיזוא רדהד אזח יאמ ףירטו
 323 אצפנד n'y 'ותכ :ח"יק 'ומבי ,אקסד אה 'רבג
 'דהנס ;'א (Db ע"ייע ביתיתו יביב יפסב היירקת
 הילע אנציחרד ארבנ ט'משת זמר 'ילהת pb .'ז

mאזיזגל  ^b bpוב יתחמב ושא שיא  
Townע"ל אוהו ךלהו רוע לש תלוספ ילע  

 אוהה .ש'ע א'עב 'יפ 'ט זג 'עב וניברו =
 srp 'ילוח mi ,א"י 'וכמ .'ס 'וכרב ,'כו ארבג
 תבש יורי SN ףכא ע"ייע אפכאד ארבג :'ח 'ורוכב
 אוהו החתפמ ארבנ תשש 23 ארקנ ,ג'ד א"פ
 yy ע'ק לעב "יע רוהנ ינס ומכ דובכ 'שלב
 שרפתנ wpnn זמר הכרבה תאז 'קלי .'ב שדג
 לארשי Dy ויטפשמ אנייד ארכג :םיהלאה שיא
 תבש ץובקהו ,רהה תא jun בוקי רמוא היהש

a5ירטוז ןניוה 73 :ב"צ ק"ב 73 ר ש ג ע"ייע  
 ג'כפ ר'קיו ,יקררדל אנשישקד אתשה ירבגל
 ייא ארבוג ירוס לקשמבו .הלימ לכב ןירבג ןווהי
 ב'ב 'ורי :ארבוג אוהה : ר"סר א"פ ינעת 'וריב

meז"טד , qmsריזנ 'ורי .ארבוג  nmeאה ג"ע ו"נד  

 qnaai ארבג : א"ל 'וכרב ץובקהו .ארבוג ליזא
 ע"ייע ןירבוג יעדרהנו ןירבוג ידע א"עס ה"מ 'יטיג
 ירהנס v"  ,ןירבוגמ רבג המ iD 'דהנס 25 דע
 הנשושכ 'פ ר"שהש ,ןירבוגל סייפמ הוה :כ"ד 35

qmmהלמ לכב ןירבוג  y)ליעל . pamרבכ  
 — ]^,̂ ; 3^ n ,'ג לאינדב אצמנ

 אנא ערפד ארובג (.ח'ע תכש) אנא סכומד

 וא (ולצא םינפ ול אהיש יאסכמ םלשל
 ערפד ארבג ןכ ומכ ,היל קיחד אלו היל רחאמד =

 ארבג .הפי ןיעב ונוליו אוה ןמאנש ריכיש עורפה
 ארבג 'יפ (ז'צ 22( לאושה 'פד ג'רב הולטק ישנד
 רמולכ Cmby רובחד אנשילל הולטק ישנד

pessumינפל  wowינפל המחלמב םישנכ  
 חכ nemen הוארש ינפמ וזו ןינושח ןה םישנא

mimהכאלמ תמחמ הזו  wmרוטפ ךכיפל . ^p 

 אל הילטק vi תאיבד ארבג לשמה הז ןכו תמז
 אלד הישפנ לטק אוה והיאד והילע היל אניד
 ארנושה ךכ .כ"כ תואיבב ומצע קירהל היל הוה
 יח ןיד םופ רבג mn לוכאל הל התיה אל

nיפ 'גרתו ,רבג : שי א : Qeהז 'גרתו : 
 Co 3^ תומש) אנ ven ולכאת לא om : א .ןיד

penaשירב .וטושפכ (*שי ובימ המ "יח דכ  
 םדא ןנואתי המ CÓ דצ) ןויצ רמאתוד אתקיספב
 (' אנוה בר רמא טיל 532€( ןיאטח לע רבג יח
 ,'כו ןנואתי אלו ויאטח לע הדותיו 335 דומעי
 der Mannhafte, Wehrhafte תורבג 'למ (Hahn 323 | "רדג) המורת תא םרות 'מגב רדומה ןיב ןיא 'פב

Ver- 920687700, Hahn 948900 לב ןכו רישעו רוכג םכח לע אלא הרוש הניכשה" ps G5 
  vmךתקדצו 'פ ר"קיובו .(' 'כו השממ ןלוכו |  theidiger'יברע ילב דועו >:Rebhuhn 2) ק"פב

 ר'קיו) םינהכה לא רומאב םורמ דע םיהלא « | GUדימתד « G7(*רבגה תווקמ אב אוהש םימעפ

 גארפו ישמא יפדב )3 .םש מ"בב ןושאר ןושלל ותנוכ (* .רחש ייפל ןיא ןכ לע יכ ייל ע'פדבו ו"ו י"כב ןוכנל הייכ (
Dua |והיגהו ונכיזפשוא םינשיה 'פדבו אזיפשוא ג"ונב לבא יח םע הז שורדב הלע הביתה ףוסב אנ יכ ןוכנ ה"כ (+ .לבא  

 :«^m םש יוריע )5 .םש חי"ר ייפמ חקלנ mm ייפה לכו אנכזיפשוא : רבג ה"ד םש יוריע bona אבוה n ^a ל"שרהמה
mג" יבותכב הז שיא לש ביט המ ומכ "יפו י'צנוש יפדב  : oy my "ypול שי הביט וז המ ג'ונבו ,יא ביט . 

 אבוה :יפ יישודיקב רחא שורד יייעו ,וניבר ייגכ nin רמא הז ימ ליחתמה רמאמב ריכיאב לבא הדוי 'ר ייא יקיספב (*
 סייד יייע המוק לעב םג ?ct גיונבו חתפמה רפסבו פ"או ימ י'יכה i^ יפל .ב'צ תבשב «n ןכו (* .הזל םדוקה יעב
 ינשב בייירגה חינהש המ תמאבו 27 ב"ירגה תוהגהב ז"ע דמע רבכו 7n mw םש ס"ד לעב ןואגה בתכו p דצ םש
 'נאש הש מ ייא הבשבו השממ ןלוכו סישה רמא ייודנב יכ אוה הז לבא תואסריגב יונישה כ"כ ps ע"צב תומוקמ

 ןלכו םיאיבנה לעו האובנ ןינ עב ריפש ןניפלי םיודנב יכ בשייל typos ,יכו הרוש הניכשה ןיא רמ רמאד

 םיול לש ןה בוג  דומלל wen ל ס"שה הצר תבשב לבא .י"עב יירדגל תודגא ni^ אישרהטו ף"ירה y" השממ |
 יִמויל פ"א v33 היכו ח"מ א"פ ימוי (avi "ומסב 'יחספב 'יגה היכו (* pum יכו ינאש השמ בישה הז לעו השממ

 ,תאירקב 3703( .373 דצ 'מוי סיד y" תורקב יב י'כבו

ya mםדא לש ותונינא תעשב 'יפא  vusרבגתמ  

8722 (Mann, N223 8722 D'53 323 (מ"למ 3i 

 אנליגרו ינא סכמה 223" אלש שיא n^ (.ט'ע םש) | >

 תימו לכח יא .ירבכע C) לכא אנירחא אנשילל =
 by אבל ודבע ןועמשמ לאשש ןבואר ןונכ
 ופוג שחכ ותאיב בורמו ןוירה ןהל nnb ויתחפש

 C אנזיפשוא p. Cas^ 'וריע) ןירבעמ דציכ 'פד ג"רב =

 רטשה תולל הצרישכ ינש בוח לעבל הארמש אנא =



% C UM D E MUR Ar.צי כיד  Sur e x Tn le uh. 3 zy / 2%" " 4 

 M^D ה"פ ר'בד b" ר"ב ,ג"יד ט'פ 'וכרב 'ורי
 הצווש ימו ,היער לכ 'פ ר"כיא ,םוכ 'פ ר'שהש

 ,(לוק תב (yy תונושל םיעבשל (pon הרובגה
 mm אלו יכנא ג"לפ vow ,ד'כ תוכמ .'ח 'וירוה

 יכופ יוריבו )* ,וניבר 535 תורק ריל «vi ,רבגה תאירק יאמ : םש ימויב גיונבו ןוכנ «om .ב"הו qm י"כב קר היכ ('

 תיא (ry) רבג ןב ןגירמאד המס אזורכ זירכא ונינעש בר ירבדל היאר איבמ ר"ע nea היפ יילקש יוריו ity n3 היפ
 .דיסחה תאווצ םשב שיימ ש"עו הארקש טיעק D v? vim" התרקש גיונבו D vas om (? ? אלוגנרת רב רטימ ךל
 'כו רכזכ ארוק איהש וז תלוגנות וטחש רמואה זיפ תבש יתפסותמ ץמשמ ןכו ,יכו וב שי ג'ונבו פ"א v23 היכו(*

 .ירומאה יכררמ וז ירה

 + יו

 pu — לר יש

Eיכ) 'מויד ק"פבו . Cre on»לכב  o»ישלב וללה :א'ל ילינמ :םועמש הרובגה יפמ ךל | תא ןימרות  =" 
 -- 3bbm ןרמא הרובגה יפמ השמו תורומא םיבר | רמא בר ('רבגה תור p יא מ רבגה תורקמ חבזמה .

n:ןרמא ומצע ינפמ השמו  תורומא דיחי 'שלב | ועפיו .(' אלוגנרת ארק רמא אליש 'ר ,ארבג ארק , ^ 
 אלא העור יפמ ועמושכ אל א"עס ח"כד "5 'דהנס | .אלוננרת ךרכמ ולטנו ר"ית )0 ,יב 02 רבג ןויצעמ -
 תאז 'פ ר'שהש 'ודמ .הרובגה cen ועמשכ | 'רובג 'למ לצאנש רָבָנ 'למ רזגנש הארנו ה"יחא]* 4

 ר"מש .הרובגב ךלמאש דע יל וניתמה : ךתמוק | ןיזע השלש iv 'ציבב ונרמאש המ הזו הקזחו
 השמ ןעיסהש אלא ועסנ אל הרובגה פ'ע ד"כפ | תבש ep" תירבנ הבקנהו .תופועב לוגנרת . . ןה
 דוע (y bx" ע"ייע הרובגב חכ ןיפיסומ ,לקמב | C תארקנש וז תלוגנרת , . וטחש רמואה :ז'ס
 ראות תורובג ץובקהו .ט"י ^m תומשל י"שר 'יפ | הלוגנרת pa .(*ירומאה יכרד םושמ וב ps תירבג

sun xm v :תלפתב םימשג תכרבלו הנקזל | 'ב ר"יתב רכזנש  ןוירסיקד  y n^ח"כ ק"מ . 
 וניתונש ימי 6" .ייצ "ילהת) ביתכד תורובג םינומש | לוגנרת ד"ע ב"כד ב"פ יאמד 'וריבו ו"ט ,ד"ל 'דמבל
 יפמבו 'מ י"כבו ,הנש םינומש תורובגב םאו 'גו | ןטמלו ןיירפיק לוגנרתמ לבא ,ןלעמלו  ןיירסיק
 m תתימ איה וז םינומש "גה ג'פ 'וחמש | ןיב בשח oy ו"לד vo 'יעיבש 'וריבו ,איה י"אכ

comaהלעמלד האליע אלוגנרת י"א  jbאלש אלא ונש אל :םשו ףידע ק"מ לש חסונהו | ןירסק  
 , תתימ איה וז תורובנל עיגה לבא תורוכגל עיגה | nnam : ו"ק ץראה תואובת ורפסב ש"ירהמ בתכו
 םינומשל ry ד"סד ב"פר 'ירוכיב 'וריבו .הקישנ | אירסיק כ"ג ארקנה (ןד) סאינאב תינופצ תיברעמל

 תוכרב 3" ה'מ Tb ה"ר -- .הנקז לש התימ | ןד ןופצל ל"ר ןירסק qp הלעמלד הזז אפיליהפ |
 תוכרב 'ורי ,םשה תשודקו תורוכגו תובא רמוא | 190%0% mui בשח Gro o "Uo והיתתמ ןבבו ,כ'ע

paריכזהו ןוילעה לילגב תולודג םירע  ci4/9! תובא רמוא תוכרב רדס ךכ ג'עס ח'ד ד'פפ | םש  
 ןידרויש ינפמ . . םימשנ תורובג .'ב 'ינעתב ןכו | ל"נה 'יעיבש 'וריב תמאבו ןירופיצו -הירבט םירע
 . ,הרובגב לילגד איריצק ous האליע אלוננרת כ"ג הרכזוה

Xיעו לילג לש רצבמ לילגד ארטצק אוהו " "yai > | TP015 ע'לב)  "pbs&Küchengewüchs 
 ררזע 'עב w33 איבה om ע"ל (םינפב " ברה תרעשהל היאר איבהל שי mb :ז"כ 'כוס

 פ"טב ע"ומב םינשיה 'יסופדו ט'ק י'כ 'ינל wy 'א לש נעלה nw הלוגנות ויעש טכערבעל חונמה :
 וא יתיז 'יא ג"ע 'ח 'וכרב 'וכלה ג"הב לנא ירנונ לצא התוא בשוח והיתתמ ןב םג ירה ןירופיצ ריע

 ןימ ונינעו המושרה v wes sm 'כו ירבנוק לצא ו ה שי EN בורק ה 1
 אתיתש 'ב דומע םשו .תונגב לדגה דחא קרי | רופצ י"לב 6קי6 יכ Omiüthon ז" 'ה םואינילפ :
 לע פ'נו ץעה b" ארוב 'כו יריבוגדו יראנכד לוגנרת תומד ודבע היבשויש רבדה בורקו .לוגנרתו י
 ד'ל "ו י"5 'ינ יפל טרפבו וניבר ןויכ הזה יריבוג 'רהנס 'ל 4^ ב'מ לגרנ תא ושע תוכ ישנא ומכ 1

 ןערעבטסורב ש"אלב ל «- y/o wm הז יפלו ב'ה | 0200 אבא 'ר היה תאז ריעמש הארנו :ג'ס :

 ט"יאלב זעול וניברו corlia sebestana ר'לבו | א לגו ר ₪ אבא ר"א ם"טב ג"פ יתבר אתקיספב ,
 ,דרזע yy גנילרעיפש ש"אלב אוהו sorbo — [אלוגנרת ל'צו 8

(Guünnliches Glied) 733 * /לָאיִרְבּג + | רבג לעב :ד'מ 5123.  (der Engel Gabriel)ומוקמ אצמ רבכ . 

yy 1ח לאידב | = .ןתברג 'עו לעב 'עב , roםד א לוק עמשאו  ., 
OMacht, übtg. der Allmüchtige, Gott) 13123 * Eםשו ,לאירבג רמאיו |  bלאירבכנ שי אהו א'כ . > 

 153 אוהו לא ןמו רכג ןמ ךאלמ םש רזגנ 27e | מ"למ עודי םצועו בר m2 ונינעש המ :
 5,313 שיאו ,. םדא ראותמ ןכלו ,םיהלאה שיא | לכש co :ח"צ amo ןוילע לאל ראות אוהו .
 :ו"נ 4Y3 תבש מ"ד םימעפ המכ רכזוה ל"זרדבו | הרמאנש הרות דמלל אב :ח'ג מ"ב ,ולש הרובגה מ

Eתבש ,הרובגה יפמ  sbה'צ :ח'ל .ו"כ : א"כ 'דהנס | ינפל השמ בישה המו : "mb5 13^ :3^  

 .מ"כ 'וחנמ (ה'כפ אירדרפ Gb $3 ivyp מ'ב ,ו"ל | יפמ אציש רובדו רובד לכ :ח"פ םש ,הרובגה ש

Ei | med i Ax .2 ג 



— pase םישובגב ושבנש  סרפה תיב ז"יפ mns 
 ןיאלטמו וב ורבצש הדש 'מולכ ,אמט ןטיסהל לוכי =

 ותוא  bnsלש « oceןמ " ,'א הינפצ 'גרתב ןכו =
= | mus גרתו .אתעבג ג"ונבו ק"דרה 'יגל אתשבוג' 

 ילשמ) המחל ריצקב ^ (n 5,הלכימ ארצחב אשבגו —
 - =- [התלוכאמ אדצחב ספקו ןכ ומכ הקיתעה 'טישפהו

 (.Stadt im Stamme Dan, LXX ןותביג .תבג *

(VafaOOv,Jos. Ant. 18. 12.5 'apxdcva — 

uvורי :ט"סד ד"פ יינעת ' busע"ד א"פ . 
 שיר תפנ 'פ םשו (גיכ ^" הפי ךנה 'פ ר"שהש
 ע'ייע פירטפיטנא ל"צ סרפיטנא דעו תבגמ חבר תור
 רקבב 'פ ר"להק ,'כו ויה תורייע אובר םישש

y"רמוא  nowויה םידימלת םיפלא רשע  
 חספ ןיב ייחב ותמ ןלוכו סרפיטנא דעו תבגמ יל
 םייונש תצקב הנשנ :ב"ס mess ,תרצעל
 ןותביגמ עלב פ"ס  ר"כיאבו ,םורד ע"ייע
 TY תנוכתו ,'כו תורייע אובר םישש סרפיטנא
 א"מ ;ג"כ ,א'כ ; ר"מ .ט"י עשוהיב תרכזנש ןותבנ
 טבשב nmm bun םוקמב והיתתמ ןבבו r5 ו"ט

Q7םומינארעיה 'ייע 1600606 תארקנ םגו  
 הדוהי ימוחת ויה הלא םירע יתשו .ןאקיטאמאנא

 .םורדו ןופצב
"55 Rohr Rühre הנק ס"לב Who ND23 
(hohl לולח 'יפ cavus 3/53 áfoc יעצמא' 

 "5 תבש) םינבה 'מגב האצוי השא המב 'פב
 םירופכה םוי 'פנו .אשחנד אתבוגב (*היירשלו
 יתשיל אל (.דיפ 'טוי) הטוש בלכ וכשנש ימ 'מגב
 'פד 'רמג .C ףוסבו .אשחנד אתבוגב אלא אימ
 - אתבוגב היל אמר אלאמשד היגלפו Cu תבש) ע"רא
 אמיאו "Cn יוכרב) נ"רב ותמש ימ 'פבו .אשחנד

 לרעה 'פבו .אלחוכד אתבוג יל רדשת אמיאל הל
 אוהה (ב'עסב ה"ע יומבי) אכד עוצפ והזיא 'מגב
 תבכשד אתבוג םתתסיא אתידבמופב הוהד אדבוע
 [תא] לאושה 'פד ג'סבו :םינטק םוקמב קיפאו ערז
 יאד (תבשב ס''טב ןמסנ !b^" ימא יפדב .ב"ק מ"ב) הרפה

 תופרט ולאו 'פבו .אינקד אתבוגב היל ms (* יעב
 אתבוג אוהה (Cn' ^n הילגר ורבתשנ 'כלה 'סב

mmאתבוג אוהה ['כו] אלילבוה-ליסכ יבמ אקפנ  
C pes mmתיבח 'פכו .אסירכל יסכ יבמ  

 בר אתבוג (יוימק תבש) ןיבקונ ןיא 'מגב הרבשנש

 תרפופש איה אתבוג 'יפ .'כו ירש לאומשו רפא

"y (tתבש  ^m vpליז גזהר תעד איבהש םש א"יבשרה . ?) 5nואבוה םש יוריב יכ יכו ןאכ  myםירחא םיגינע  

 יפרבו ,ימאטיז 'פרב הנוכנה 'יג יפל mes (* .שלג עיייעו 'גרתה יחסונב היכו (* .וינבב ימאו nim יפדב )? .שיע |

 ןייעו בטיה םירמאמה ושרפתי םדי לעש םייסר

 האלהו 'ל דצ םידשו םיכאלמה לע ונרפסב
 .ןומטיא 'ע רוע ovy ותינעמל ונכואהש

qma.תיִנָּתְרבְ  Gtark, müchtig)ךליו ירפס  
 ןתרבג ju ןב עשוהי ה"ש 'פ שיר

. 
- 
- 
. 

à E: : 

quaר'קיו : הבקנו  ̂bייעשי 'קלי .ז"פ ר"דמב  
 הכמ א" ^ יעשי) שונא 385 «re ז"מרס

^b mimm =שונא שרודו רבג 'שלמ הפיקתו הקזח  
Dus oa 

 שּושָבּג ( 1 Erdanhiufungיברע לעפמ
 " — nספק ס"לב  (sammeln'פב

 תוכאלמ תובאד 'מגב תבשב ורמא 0 ל
nas) |תשש ר"א (:ג'ע  nmaהלטנו תישושבג ול  

 שרוח םושמ בייח הדשב onis םושמ n"3 תיבב
 היה םא רפע לש ןטק ל n תישושבנ p^ ,'כו

. 
^ 

2k 

 תא הושמ אוהש הנוב םושמ n"3 ולטנו ותיבב =
 ,(היכ (v3 ye הינפ mp ow אלה ןינעכ ותיב
 ןואג יאה בר השריפ om^ שרוח םושמ הדשנו

ym mven -/אוהש עקרקב תופייל הציענו  
 תיבב םאו אוה שרוח ללכב הדשב ('הל
n dםושמ הדשב עקרק ינפ תאושה לכו הנוב  

 הושמ אוהש (T2200 רדעמהו ריידמה ןונכ שרוח
 תחתש םיעקנ אלממהו (' םישוג עפעפמה .תומוג |
 ולא לכ ['כו] םינפגל תויגוע השועהו םיתיזה

, 

id. ל 

 Typ טיד זיפ תבש ^( י"א bns" םישרופמה =
 דעלגה ןמ ושלנש ,שרוח םושמ  בייח (האלהו
 םינבא וטקלד בקעיד (* יונבכ mn Cw" י'ד ש"הש)
 .('אתישושלג sb .דעלג רוטב אתישושבג ודבעו
 הבגמ pi Gp תנש) ןיצמעמ ps 'מגב לאוש 'פב

wy»יב" ילהק)  Oהמוד הנטק תישושבג 'יפאש  

 ר"בו ד"ל v33 ה"כ ה"יחא] * .םירה ירהכ וילע
 'ורי  ה"נכו .טררא ירהכ ע"פדב לבא 'חסונב ה"כו
 ותצקמו ץיוח ותצקמ iy א"כד 5'3 'וריע

 'טוס 'ורי ץובקהו .תישושבג |
 תוישושבג יתש Geor) יירבד) לביע רהו םיזירנ =

 'דהנס m (*לביע רה הזו םיזירג רה הז ורקו ושע

 לה 'ב"'ע :איכד זמ

 ןישושבג ןידבע איקוניימ ןוחכשא ד"ע ה"כד ז"פס
 תבשל י"שרו וניבר B5 qp" לת שושבג"יפ .,'כו
 רבצו ץבק ונורתפו ימושרה ע'למ ד"פל רזגנו + ג"ע
 'תפסות לש רמאמ ןיבנ הזבו לג ונממ תושעל רפע

 י"כבו היירשלו ע"פרב לבא ציר 'ציניוו יפד תבשב יינשיה ייסופדב ה"כו ביינש ק"העב ןוכנל ה"כ (* .תישושבג ייא יטארק

 טמשנ ב"ה י"כבו ןויצ ךה bn" ר"פרכו ,שירב ס"טב ע"פדב לבא a ייכב ןוכנל הייכ (* mee 5n הייוושלו ביה

n5 .יכו אקפנד אתבוג אוהה דע אתבוג ( ישמא 'פדבו ר'פדב wb)פדבו יעביאד ' "wmרשפא 2733( אוה סיטו יעביעד  

nארבעמ גונב (? . 
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E (Dach, u.z. das platte der Morgen) (מ"למ 23 

n3ינש 'שעמב ב"פב לוח הגגו ['כו] שדוק  
 :ה"לד ז"פ 'יחספ 'ורי ץובקהו ה"יחא]* ,אתפסותב

  maןוילעה חטש ןכ ארקנ הליאשהבו .לכיהה <
  iro ^om,התינערג גג . . הרמת גג  "Uy'ומבי -

neלש הגג .ט"ד  vm amyז"מ 'מויב , 
 -- [ש"ע דרז 'עב שרפתנ גגל התלע

Ortsname (א. 6% יילב pen niai 

  (Dàcher der Holzhüuserג"סב

 הבורמ 'פד ( Cv5 puלעו  nmsונינש העש
 pre םחלה יתשו (*ןיפירצה mois אבש השעמ

(cmmוחנמבו ' CBרמוע 'מוא לאעמשי ^^  
 יכלמ ורצשכ ר"ת (GU 'מגב שרופמו ריס יוחנמ)

 .רמוע [אטמ יכ] דע 'כו הז לע הז יאנומשח תיב
 ביתוא אשרח אוהה זורכא ייותיאל אכיהמ וזח אל
 בר ל"א אפיוצא הידי אדחו ארגיאא אדי אדח
 ןיפירצ maii הימשד אתכוד אכיא CD (*יכדרמ

 'ב ןינעב ה"יחא] * .חכשאו קודב maj ןיפירצ וא

 ץראה תואוכת רפסב בותכ יתאצמ הלא תומוקמה
 , הלפשה זוחמב אצמנ . . ןיפירצ ט"ע דצ ש"ירהמל
 א"קיתע ן"אפראצ ארקנה דחא רפכ ןורקע זוחמב
 רכוס ןיע תעקב :'צ x" בתכ דועו הנשיה 5
 (םולש ןיע) ם"ילאס רפכ המורד טעמ הטונ ברעמל
 רפכה אצמנ . . א"טינלובא רפכה ןיבו וניב
 םשו ר"אכסא ןיע ארקנו םשמ אצוי ןיעמו ר"אכסא
 איהו ןדריה דע חרזמ דצל החותפה תכרובמ העקב
 םכחה ברה רעיש ןכו y'« רכוס py תעקב ר"פל
 רמוא יכלו .ע"ק 7x עיפארגאיג ורפסב רעיוביינ
 וכוש ןיעו ןיפירצה (mu תומוקמה ינשש יל
 ינשל וושוה ויה ןיכומס רשאב (וניבר 'יגל)
 . . לזאו קרע .ו"פ מ"כב םנורכז אבש  תומוקמ
 אנעמו םימד אניעל אפיוצמו הפירצל
 ץראל הצוחמ רמועה אבוה כ"או .אתידבמופל םימד
 ק"בל י"שריפש המ הזו ץראה תואוכת וברחנש
 קוחר ןיפירצ תונגמ [רמועה] אב העש התוא םש

 תא רוצמה ינב wm יפל םילשווימ
 וניבר 'יג יפלש Typ עדו .כ"ע הדשה תואובת
 ילעב לש הלודג המית הרתוה יכדרמ בר תיתימאה
 תיב יכ כ"כ יכדרמ היח םא 'וחנמו ק"בל תופסותה
 ןכרוחה םדוק םינש פ"ר םא יכ ויה אל יאנומשח
 ,אוה םכח םשו 'יגה רקיע ci בר תמאב לבא
 הממ ריבסהל ל"ג יכדומ תואחסונב 'יאש המו
 השעמה לכ ar ע"ייע) ל"נה bow" 'וריב 'יאש

pem תוגנ = Np23 Loa 

 בקנב ותוא ןינתונש ('םיצע לש וא mp לש
 ןיכשומ תויהל ^j לש דונה דיב וא van לש
 לאומשו רפא בר דונה ןמ וא תיבחה jb ןיי ונממ
 הניאו הכותח תרפופשב והייתנולפל אנמיקואו ירש
 לכה ירבד ךותחל לבא בקנל הסינכרל תנקותמ
 רתומ לכה ירבד תנקותמו הכותח התיה םאו רופא
 ,ונממ ןייה ךושמל דונב וא mama spi הריזחהל
 אתבוג חילצמ 'ו יפמ יתדמל ינאו
 אוה אתבוג'יפ יוש לאומשורפא גו
 םאו הנק לש תופופשב ןתונש ץפעה

nas ponרוסאו הטיחפ ידיל יתא  
2X9וביי-+תית, שמ התוא 9235 . an 

 אוהש [םותפה ל'צ] (תסה) הונילימ
 וא ץע לש איה םא לבא תווענ לש

 תבשנןייאיצוהל ולותומםצע לש
 לש רוחה םוקמל אתבוגה "ריזחמו
 ותומו הטיחפ אכילר הנק לש תופופש
 שיש תנשב ילכהןמ ןייאיצומה לכו
 [םותס] (םתס) ול שיו תרופופש ול
 אובתסמ יכהו ,תוקלמ בייח תווענ
 אשהחנד אתבוג יפ C57: 136p יתדמל ןכו
 דחא שאר qns תשוחנ לש הנק «m  כ'הוי 'פב
 התושו פוכה דגנכ אלש אוהו ויפב 'א שארו סוכב
 האובב יזח סוכה דגנכ וא סוכב יתשיא אמליד
 יזח אמלד | ג"ונבו ה"יחא] * .ןכתסמו היליד
 "יגל בורק 'ל י"כב לבא ןכתסילו אדישד היאובב

m wmאמוי ס"ד 'ייעו ןכתסמו היאובבל היל  
("Dp TNמויבו ,םייונישה ונמסנ םשו ' ^w DU 

 אתבוג אמיא b^ אדכע ימוינמ רב אבא דוע
 3i" ח'נ may כ'הוי 'כלה תאיג 'ץירבו ,אבהרד
 bun" אבהדד אירוג ^30 'בו 'מ י"כב לבא אתפוג
 אירוג (b^ ,ואיבה אל הז רובעבו וניבר סרג ןכ

y'"y(הועק ומכ ילכ ר"לב ייפ ב'א) — ['מ רג , 
 ןימ אוהו gabata nom לע 5/5 תנוכ ה"יחא] *
 7 0 יעצמאה י"לב «mw הרעק

^p bowוניאש  qunתומוקמה לכב 55 אוה  
wyהשענש ןיב יעבט ןיב הנק  "pןכו םדא  

"bלכב י"שר  epaהקיתעה ןכו ס"לב שממ ה"כו  
 םש י"שריפ ןכו 'ט ,'ו NU לש םיבג 'טישפה
 :דופש לש לולח mp ארקנ ע"לבו .אינקד אתבונ
 שארב 'מושוה vm 'עצמאה י'לב ןכו %-

 -- [לולח רבד לכ ןכ ארקנ ךועה

 .אָּוג 'ע רחא gy התפוג ,התבוג *

vais!א1 רצ אוכמב א'ח ליעל יייע חילצמ יר ןינעבו  ,ע"פדו ייכ ראשב טמשנו ביה י"כ לש ל"כע (* .םצע ב"ה , 

 .רכוס py גיוכב (* .'* nnb יעב הייכו ןיפירצה תונגמ an^ קיבב לבא vy ח"טד ה"פ יילקש cem יוחנמב ה"כו (*

 .בר nbn ייל י"כ ה'ימגר bx" יסוגב (*



(Krug, Kessel, (התגיג ינורמוש 'לכ à maii 
  YD2 (Fassתבשד ( Güyo Popר"א

 םיתב ינש pa התיה הנטק יטקליה בר רמא הדוהי
manהקודס  nmmעדיל ןבג לע (" תחנומ  bx 

 קודס .איתפ ילכ ןימכ b^ .חפט nme maa שי
 לולח לתוכב עובק היהו תשלופמ השיפכ ןימכ וא
 ןירוש ןיא 'מוא ש"ב 'מגב תבשד p'e3 .חותפ
 ירש יאמא דופשו הרדקו רנ תיניג (:ח'"י םש) ויד
 ןינתונש ילכ nya ^b .(" ירוקפא והל רקפמד ש"ב
 ןירשנו םוי דועבמ רכש תושעל ןירועש וכותל
 הרדק ,תבשב קלודו cv דועבמ ןיקילדמש רג .תבשב
 תבשב תלשבתמו תבש ברעב הריכב התוא ןימשש
 ןישוע ןיא 'טגב םיצרשב 'ח 'פב C) דופשב ןכו
 ילכ p yxpn^ | תיגיגל om Cw תבש) ימליה
 גיהנמש ץצקית יכה םושמו רכש וב ןישועש
 .(* ותרוחסב חויר ול mm אלו תותשל ומצע

vi»09 ד"לפ  psןישוע  nb»אל תיגיגל  
 ןכו ['ג] לבא 'עב ביתכרכ 'כו בהזמ אלו ףסכמ
 אבו םדל וכפהנו אקפיפבו (" ךשח יהיו ונדמליב

mimiוס אב 'פ ' G^ר"א  nbn pasתכממ [יברב]  
 תיכב לארשיהו ירצמה דציכ לארשי ורישעה םדה
 הכותמ ןותיקה אלממ םימ האלמ תיגינהו דחא
 (.הימ יכוס) הברעו בלול 'פבו .'כו םד האלמ האיצומו
 ג"ונב ה"יחא] * .כהז לש תיגיגב התוא ןיחינמ

mcr nvץובקה אצמנ דועו ,הגהב 'מ י"כב  
 םירביבבשו תּויְגיִננש המו + ה"כד ז"פ 'דהנס יוריב

xw pim»םידכבש א'סק זמר ב"כ  
 עמשמ ןאכמ .תויחולצבשו תויניגבשו תוניגלבשו

wwהלוע תויגיג תלמש  byתלמו םידכ תלמ  
 'יחולצ אוהש 96 = תוניגל םע  תויחולצ
 'מושרה ינורמוש 'שלב ומכ mu ןורתפו .י"לב
 ד"כ 'שארבב דכ תמאב קתעוה ןכו דכ ונינע
 זעול ןכו .ינורמוש 'גרת "Ups $e Qm ,ו"ט

"eTייע ש"רככ תויגיג .ה"מ 'כוסל י"כ ' p^ 
 ץוכקהו .72 b cruche^ ד"פל אוהו :ט"ס דצ םש
 ןיילגתא vy ג"ד א"פ תבש ימלשוריב :ימרא

uy)וריבו '" Mb ovpהיל ןיילגתיא .א'מד  
| — pena 

ma p ןיפירצַה 

% 

 Pb" השק אל םילקש 'וריב רפוסמש השעמבו =
 פלבוטסיראו סונקרוה םיאנומשח ימיב היה אלש

 לארשי ץרא השבי תחא םעפ םש "א קו |
 רחואמ ןמזב השעמה םג םא ילכבב רופיסב לבא

 "יאש ןעי יכררמ םשה קתעוה תאז לכב היה הברה |
 קייודמ v3" רופיפהו .יכדרמ הזו nne 'וריב
 שי רתוי Nb" תועגונה תוכולהת ןינעבש רתויב

 ונתרעשה התמאתנ התעמו .י"א דומלת לע ךומסל |
 sano וחרכוה לארשי yos תשיבי ןמזב יכ

sewץראל 'צוחמ ]-- 
 (eine Art Loleh Üvov zizanum, 3 und Y יִמָנָּנ

(wechs. =תוירוהד ג"סב  C2")לכה המ ינפמ ') 
 יאמ (*ער ורואיספש ינפמ ל"א רבכעב  ןילשומ
 רמא אפפ בר ('יצייג ימננ 'יפא Co רמא איה

 תוינטקב שי ימגוג b^ (*יצייג ארמד אתפוש 'יפא -
 :,זימיחב ןינוז «"'qur y א'מ א"פ ייאלב) ומכ ןינוזש

 םישקו ןימוטא תוינטק םילופה Tui אצוי ךכ
 תומהבו mew ןכו םדא ינישב ('ןיססכנ ןיאש

psןילכוא  c» qmsומכ ןישקו ןה ןימוטא  jm 
 (ףימשר קמ יציינ 'יפ ,ינגוג (' זעל 'שלב ןיארקנו
 ךרמאכ 6 אוה דחא ןושל יסייבו יסייג  יצייגו

aU) nei)יאדובו הטחה תא םסוכה (ד'פ 'ציב יתפסוה  

possimאלו םדא ןיאש םירבד ןימטרקמו ןיססוכ  
 לותח המ ינפמ D^" mw ןיססוכ המהב אלו ףוע
 "יפאש איה יאמ ער ורואיפש ינפמ רבכעב לשומ
 ייפאש םיעשר םה ךכ לכש רמולכ (" יצייג ימילג
 האנה םהל ןיאש רבד ןיובשמו ןיססוכ אמילג
 ילעב םישנאל דספה תושעל ידכ אלא ונממ
 "x^ ר"ל הלמה ןושארה ייפל ה"יחא] * ,תופכה
 וניבר ייפש המ הזו zizzania ט"יאלב ה"כו 'מושרה
 ןיליגר 'זו 'ג תויתואו ינגוג זעל 'לב ד"ל י"כ יפל
 פ'ל אוה ^n יפלו תונוש תונושלב ףלחתהל

^p eרמצ תלמש  voכ"כ לעבו .ע'ייע ס"לב  
^p6%8,] ימגנג וטפשמו ן"ונה לפנש  

[ydpyxuov.תורומכמו תותשר י"לב ומעטש ] -- 

 יע לש ימ vi הזו י"על יישריפב היכו םילותח w^ עייפדבו ,םש י"שרו יחסונב היכו דילו יבו יא ויו וייכב ןוכנל ה"כ )!
 יא רחרח cy ,'א תפש יעב ה"בו יירוהו ייכב m )5 ,מ"יכ m ימילג 433 (+ .אבר ג'יונב (3 .ןרוסש גייונב (? ,יתכונ

 ייכב n'/3 (* .איבוש סרג ג"מ anb םילכב גיהרל ט'רס ייפבו אניפוש י"עבו אתפש ייא ע"פדבו .תי י ג "יע wy יייעו
 M3 לכב ה"כ )8 ,ימרא ילב w^ ע"פדבו ,דיל v3 ה"כ )5 .ןיסנכנ סיטב ע"פדבו ע"בשפה לש ב"ה יסב ליירשר ^
 .י'כב «n ('' .יחסונב m/s )19 ,יפייג 'יא 'א תפש יעב לבא אוה דחא ישל יסיכו יצייג b ^w^ ע'יפדבו )? .רסח ע"פדו

 ותל רקפמד ת"לדב םייטב עייפדב לבא Ya ייכב ןוכנל הייכ ('* wp cm םש סייד y nma non" ירסח ייסופדבו פ"א

 שומשמש cp י"שר תערל יייבו (+ .ביכרת ןעיוו ax דצ תבשל וישודיחב יריאמה ברה איגוסה לכ b^ ןכו )!5 .ידוקפא
 .ויתוש תא קיזמ "x תויהל אוה םרוג אוה ףאש בתכ 'דיחב יריאמה ברהו ייד ייס" AN ע"שו י"ב y" רכשה דיפפמ דיה

xam )5ל'הזב אב פ"ר יוחנתב  mpmןב  v^יכו הבו הנימ שרח ילכב ותוא ןיפכמ המב וזה תיגיגה רמא  "yiתצקב  
 .א"פר ר'ירמבו ד"יפ ר"משב םייוניש

00 

rותא תיא ל"א היח תפ יבג הינותייא בותכ םשו  
 דובכה םש אוה היחתפו 'כו ןיפירצ תוגג ארקתמד
 .א'ער ה"ס 'וחנמ ,א"מ ה"פ יילקש יייע יכררמ .לש —
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  [2] | (geflochtener Korb, oder wie oben) I23 2 E'פבו (אבט אדג אתא דגב  vpרמא (ה'ס) <
 = וכ 3 ישארכ) יבא םוקי תרמא התא ושעל ה'בקה | תבכש תטלופ ןינמ (''מגב ע"ר רמא 'פב / 3

  KCערפא ןושלב וב ינא ףא 6 םיאק תאד ז"עד אדג | (ט"י ייס בייא ז"ואו גיפר זמר ורתו יקלי .ח"פ תבש) ערז . :

  Eלע זמור ה"יחא] * .ויביוא וצופי םיהלא םוקי ךל | ה"בקה וילע הפכש דמלמ (גיעס יב) ז"עד ג'רבו =
 .  שיבד M2SBD .ה'ק 'דהנס ה"נכו .ה"ל ,"י 'בדמב | ןילבקמ nns םא ןהל רמאו תיגינכ רה לארשי לע 4
 L nae "m .אתשכרכ 5i (y^p Cr יפל) אדג | ולא 'מגב ןיפרשנה ןה ולא 'פבו ,בטומ הרותה תא 2

qm *ירהנס) ןיגרהנה  GUYהפכ רמתיא  voyד"ע ו'טד ,ז"טפ | תיניג  ; "vה"טד ח'פ 'מוי : "vירדנ ' 
eערפו  voyהביזעמה תא . ^bןמ יושע ילכ  menח"לד ד"פ |  T'pילדמ ךדגב  ^pתחנומ אהת ךלזמב  

sm 5ז"ע 'ורי .אוה ול םלשי קזיה ול עיגי םאו ירצוא | ,הלעמ לש 'עמ אוהש מ"יו ,ןירוח ןירוח . 
LO [הדנרקסא ע"ייע סילקראד אדנב ד'ער ט"לד א'פ | ,ב"'חס ע"בשפה "ישוריפה ינש לע "יעו ה"יחא. * i 

 = £315" 'פ ר"תסאו ,חמש 'פו לכה תא 'פ ר"להק | — [רכיה תושעל ילבמ םינפל י"שריפ on ל"מרו /

 , = | לעבו ,לזמה pen לזמ עור n orb^ עימטו אדג 08800 ו-0 vos איה ילוא ןוטנגינ ₪
 ייל 'חפונבו אמט 'ע ךורעה לע rem ר"תסאל כ"מ אמה curi כופר ילילמ רש וגו

 EE ro we ר"להק .וניגפל | e ןיעלב ןינעה יפל ייפ ןוטנגיג הבותכ התיהש
 = "לעב b" ה'ספ ר'ב ןינעבו .ךל תקבדיאד אתתיא | .snot ,ןיתסנלא הגוה ס'שה ןוילגבו ע'ק 'יפ 'ייע :

 < התא יבא ץעל 'מואה א'דכ ז'על יוניכ יבא כ'מ | es] Deis 'מושרה י"ל אוהש b ילוא :
mms 1ןיתינתמב םלועל .רמאמה .לעב  Lv...איבה ןכו |  ^bםש ךנושלב תפפת י"שרל סחוימה  

 pur ר'עפלו 'כו qn דימעמ התאש VP | וא ירבע בתכ אוהו תולודג תויתואב לבא תירושא 4
9Eהלמ לע שורדה לעב ב"עס א"כ 'דהנסב וב רבודמש האנוביל בתכ  "Apa mo»םש אוהש  

 תיב .םדא 23 רעב ןיגמש Apollo לילא לש דובכ ךרע ou^ cm תולודג תויתוא האנוביל י'שריפו
 = = --[ב"ידג'עב ןוי דג 'ע ע"ייעו ,אילג תיב ע'ייע אידג

 (an- aus- fortzie hen, sich D'52 733 = דג

(hinziehen, d. h. fortgehenיפתכ אלמ  
 EO לכקמה 'פד 'מגב וצוק ארהנ ירבע ירתב ידגנ

^e Grp»עלקב תוניפסה ךלהל חור ןיאשכ  | | 
 לע ןיחלמה ןיאצויו ילשא הניפסה הצקב ןירשוק
 רהנה ךותב התוא ןיכשומו הפמו הפמ רהנה תפש

 ןוט לגיד ל'צ ןוטנגינ יכ pos רתויהו .רושא
^y) zweisprachig, 8ז"טק 'ד ללירב יהל ביי ). 

 דועו .פ"לב ה"כו Geschick, Schicksal מ"למ) דג
"yתיסרפ הלמ  .=:\ = (Gottקוניסו יד 73  

 p CrD" תבש) האצוי השא המב 'פד i73 אל
 : אל קוניסו Cors רבגתה רמולכ ילזמ לזמתה
 יכשוא Ó Ca ייחפפ) ןקנסמ ידג ומכ עגיית לא
 jp wnp םילכחב ןיכשומה cens אלמ 'כיפל | יחכב 'מולכ לוכישב לוכיש Ge ono) יכשובו

 המוקע ןפודלו דובלל דוגל .םובכעי אלש תונליאה | ןירבמ ןיאו ימגב ןיחלגמ ולאו 'פבו C תלוכי ל כב 1
 E nma הניאשו 'מגב 'כוסד ק'פבו "C"? "p ק"פב | ותוא ןירבמשכו 523 ג"הכ 'פב 'דהנסבו r3 קימ) ,

C iקריה ןמ רדונה 'פד ג"רבו  Cra m»)כוס) םיחפט ^ | יאמ ' Cnדוג 'יפ  by]00 ןנירמאד [דוגל  

v.אדנד אסוע אלוע רמא שגוד . ^bדוג €" יכוס) | היושע הטמ  p'אתציחמ . miאתציחמ תיחא  
diתיבה רש דובכל  ps)יפבו ,('וילע ןשי םדא  | (תבש aepךומסב ךורעב ^"^ ) : לכ [ןנירמאד] דובלל 

 ) [b^] המוקע ןפוד ; (.1 'כוס) ימד דובלכ 'גמ תוחפ | C "m םירה םשל טחושה 'מכב ףועב רחא טחושה ן
àדשל 'יפ רהד אדנל רמאד אה רהל רמאד אה  | msשי םא ויכג לע ךכיסו תחפנש  paלתוכה  
Lאדנד אפרע ןוגכ רהה  nesדשל היושע  mineהציחמ קיסא דוג "פו .הלוספ תומא 'ד ךוכיפל |  
 | mens תילעהו תכתח וליאכ (" 4353 ןכה רמולכ | 'שאוכ) ךגב (איעפס) ב"עפ רבב .ככוכ וא לזמ ןונכ 3
 ("[הציחמ קופאו ךוש מ א"ל] דומעה הזמ | ר"ת אמלעד אדג אתא אתיבד דג אתא א"י 25 4
 ב-2 1
 .בוט לזמ = םשה ונממ רזגנו רשועו רדהב לדגתהו רבגתה .Je ע"ל שממ אוהו )* ,טמשנ עיפרשבו ,ר"פדב ה"כ (' 3

 םייונישה 'ייעו (* .םש תבשל י"שריפ ןכו ףיע הנורתפו DW איה y 5 הלמהו .'ג דצ ייחספל חיר p^ קנס ץיייעו )? 1

Eל"צכ (* שימו יכשא 'עב  ypאלב ס'טב עיפרבו יכשא  nn»לעב בזוכ ןכו י"שריפ ןכו (*  newתכיראב ^13 לע  

 nb" י"כ ה*מגר 'יפבו שיע ^ זב 'עב ונתעד וניוח רבכ Kv33 אסרע ןינעבו ,וניבר תא ריכזהל ילבמ תצק יירבד לש

 .שימו ןשא yy ן תג ו * םוגרת ןויצ ןחנ וניבר יפב םושל תועטל אילפה לייטרו )7. .ךורעב ל"צכו רהה ר ש ל שרופמ ל"גה 1

 רוע גיונב (* .ביכש דצ סוואט 5*3 ייסרפ 'קתעה לע ירפסב הז קוספל תוקיתעה תוקתעהה ?y" קוספה ןורתפ ןינעבו 3

anon 3ל"צכ (*  ys mr»זיראפו דיל ויו י"כב ןוכנל ה"כ )"5 .ןפד  smעיפרבו :יד יכוסל ל"שרהמה ינפל חנומ היה ןכו  

 .יב רג 'ע ןיכרעבש דירש יייעו 1 יכוסל ל"שרה ni^ ןוכנל היכ )! .ךכ לכ ס"טב 4



 = = ןיעקוב םיידגהש םיניעל תיארנ אתציחמ תיחא דוג
 - דוג רמאנ DN דומע יבג אכה הציחמ הניאו הב
 .אלא רצקה ןיאש הציחמכ תיארנ אתציחמ תיחא

aאמילג יל ורוננ .הב ןיעקוב םיידגה ןיאו םיחפט . 
 יל וכשמ p. C CY^ 'וריע) nea לכ 'פד ג"סב
 ,(' איכוטנאל אימ יטמנו (' אככמ אמרג רוג .תילט

^bםימה תומח עיגי םינישה ןמ לכאמה ךותח  
 יפמ לכאמה ךתחנש ןויכ 'מולכ (יכוטנאב
 תומחכ וילגר ימ תממחמו תומח וב תרעוב הלוחה
 - ןיא הפורג פ"עא יכיטנא (.א'מ (not ןנתד יכוטנא
 היהש םינישה ןמ םצע לוט א"פ ,ונמיה ןיתוש
 ותיפ רחאל התוש היהש םימ התואו תפ סעול
 ייחלגמ ולאו 'פד ג'סב הז .איכוטנאל םכילוי

(Cms pr)ןילקירטה תא אלו 'מגב ב"בד ק"פב  
 אניד תיא רמא הדוהי בר C27 ןרומה תא אלו
 דוגד אניד היל תיל ןמחנ בר ['כו] דוגא וא דוגד
 ךשמה וא ךושמ Tus וא דוג pub ^b ,דונא וא
 ימגב ןילחונ שי פ'רכו ,רוכמ וא הנק ול רמואש
 prob דוג היעמשל ל"א (:א'יק) ומא תא שיאהו
 הצור הז pu רובעו ותוא ךושמ 'יפ ,(" ףיליד יבצ
 *'C 7«( הערפ חלשב יהיוד אתקיספב ,דומלל
 [pm vw] ןיא ל"א ןלפ קושב התיקנ ל'א
 p^ .,יל ימח דוג ל"א ךרתב jb אתימ ךל תקיפא

Tרתומ 'מגב ןיספ ןישוע 'פב .("יל הארה  
 שיהש) םידגמ לכ וניחתפ לעו (:א'כ יוריע) בירקהל

O0 ^ןהיחתפ תודגומש לארשי (" תורוחב ולא  
 וניתונב (Grb 'שאה 'פד ג'רב 'יחספבו .ןהילעבל
 תורוחב ולא (G^ ep conn תובטוחמ תויוזכ

 ימק הכלהב | .ודגנו (ח'כ n ישארב) וכ ו
CU) ̂דוג ןנירמא טוכח יא ןנירמא דוג יא  

 דוג ?b^ ךושמכ p") .ל"מק ןנירמא אל טו
 אשיר (לינה תבש) קרוזה ג'סב אתציחמ תי

 ןשימד אתייצב ינה אנוה בר רמא GEO אתעמשד =
 אתייצב 'יפ 'כו תומא 'דב אלא ןהב ןילטלטמ ןיא =
 תוינא ןה אתייצב א'פ הז ,('ומוקמב p^ רבכ =
 תוהובגו הטמלמ תורצקו הלעמלמ תובחר תונטק -

 יד לע 'ד הטמל (mam ןניאד ןויכו םיחפט "
pw =ןניעבד הרומג דיחיה תושר  pom sem 

 ןניאו ןימד תילטרככ ךכליהו 'ד בחרו הרשע הובג =
 אלא ןרמא אלו תומא 'דב אלא ןהב ןילטלטמ =

 ^ ,הבוג םיחפט 'גמ תוחפב ותיתחתב ןיאש
 הב ןל תיל 'דו 'גמ mnes שי לבא ,בחור םיחפמ =

 דע הבחו איהש בשחנו ימד דובלכ 'גמ תוחפ לכו =
 ןיא יכו ,הלוכב לטלטל רתומו םיחפט 'ד הטמל =
 ינק םיחפט 'ג ןתוא והנלמיא העברא 'גמ תוחפב =
 תיל רצקה ותוא םיניעל הארנ ןיאד ןויכ ינברואו =

 ןמחנ בר הל ףיקתמ .הלוכב לטלטל רתומד הב ןל =

AI ג 

orריי  

 weno ינברואו op והנילמ אל 'יפאו C קחצי רב
 mam ןה וליאכ הארנו אתציחמ תיחא דונ

numen —אינת אל ימ הלעמלמ ומכ הטמל  ^ 
 התא ףסוי 'רל ss" ל"א 'כו רמוא הדוהי רב יסוי |
 ןנירטאד רובסת אל ןירטופ םימכחמ היאר תאבהש |
 תושוב דומע ןנתהו אתציחמ mms דונ —
 'ָמיִנ תיצוב יבג ימג אכה 'כו םיברה |

 דומע ש"מ 'מית יכו 6אתציחמ תיחא דוג
 רמאת םא הנק יבג םתה ןיוטופ םימכחד הנקמ

mo(* -ייכב קר  yy (* i'm Y»תבש 'פסותב אבוה חייר ייפכ וניבר ייפ םשו אתיצב  aepברע 'כלה ז'ואבו ינה היד  

 no" עמשמ ןכו ליז יישר תטיש 273 איה ןאכב וניבר ייפכו ל"ז א"בשרה ni^ אבוה ג''הר ייפ הזל בורקו יד ייס תבש

 ףידע [ ידע אמתס ןמהנ בר 'פדה now לבא תבשל פ''א י"כב ה"כו (5 ,ונלש ייגוסב תבשל יריאמה ברה דוע יייעו תבשל ן"רה

cבר הילע ורטו ולקשדמ  novןכו .ט"ק רצ תבש סייד יייע ייבאו  cni samיייעו איבשרה  "yהיד :איל ייטיג 'תפסותה  

aomי"כב ה'יכ (*  Y?עיפדב לבא  monםשו (* .המלש הרוש  ^iיהל ודיגנ פ'יאו 'מ י"כבו הב ודיגנ אמילג ולוקש  

y)5 :ב"פק דצ םש סייד ( viaי"כב היכו אבבמ ויו  Dיפדב הייכו יב י"כבו  "UDיילקש ףוס סייד יייע יישרבו ימגב  

 ?A ייכב היכ (* :בינ קיימ סייד y" יבו ימ י"כב היכו (? = .הנוכנה איה אככ יסונה וגיבר ישוריפ ינשל לבא :ח"ל דצ —

 אלו ןינעה ךשמהמ קר הלעמ יפלכ ערפמל wn ירדה םייחלה ולפנ י"שריפ ns םמלוהל השק ולא םישוריפ ינש )? :

 םירגנה םימכו תומנ mb יכ דיי ^Y ב"שב אוה הז זורח לש אמגודו רוקמ יכ יל mms ינא רשאו ,עבונ תוביתה ןורתפמ

 א ל אב במ אמר ג דוג :תמש םדאה לע ביצנכש ישנ כ'ג ורמא תיעוקת המכה תשא אמגודלו abes אל רשא הצרא =

 םתס ומכ !nb עיילב ונינעש noo ישלמ ומ מ טנ אל היגהל 5« 'מ ייכ "גל היכ איכוטנאל אי מ וטמ טנ

 רומשל ילכ ייפ 5/80/6%0%  י"לב איכוטנא תלמ ןינעו יב no ע"ייע םתסנ ןייעמ ייפ אמימט ארהנ בייעס יד קיימב היכו

 man חתפמ man תא ןיכילומשכ רמאמה רעיש כ''או תומצע וא mu ש% עילב אמרגו ותלוזו םימ pis המ רבד וב

 .'גו תוטנ mb יכ ל"גה קוספ לש רמאמכ הזו םש םרמשל ילכב my םימה ופסאנו ומתסנ אל זא ,רבקל וליבוהל ימָולּכ

 לבא 'מאו יציניוו 'פדב ןוכנ ה"כו דיל vs ייא קושב ייג )!5 .ףלימל גיונב (** ,זורחה לכ רסח ןושארה ייעבו .קיודו

 ,ןלפ קקש תיתיכד bn 'b" רילהקבו job קוש התיכד אל cin yb ר"בבו וראזיפ 'פדב היכו ןושלב סייטב רייפדב |

 גילר ייסרו דיכ ייסר ה"ונמב היכו (* ,ה"עק sym רעבאב המלש ר"רהומ םכחה ברה wy ןלפ אקוש אתיכר יקיספבו

v33 ma»ג"צקתת זמר ש"הש יקליבו יע "ו י"כב ה"כו תונב ג'ונבו ןושארה ייעו יריעל ימ . 

90* . 



 לקהל .ט"ויב ינשיל וידיב דכה .ךילוהל גוהנש
 ןיפנע ינש ול שיש ץעב :אלגידב חרוטה
 לע :אפ כאב ;טומב :אדגאב 99. ('הזכ ושארב
 יואשמה לקהל אכיל אפכאב | | וודד ;('ףתכה
 ארדופ פורפיל רשפא אל יאו הילע sermo סורפל
 * יפד ג'סבו .xw) אלב ירש הטיחס םושמ הילע

 רב אייח 'ר ןיקתא C28 מיב) ןינמואה תא רכושה
 ט"מ אנלפ םלשינ אדגאב ורדד ('ארכיסב ףסוי

weeרחל  semסנואל ימדד ירתל , ^bןקית  
 םלשמ רבתיאו טומב אתיכח ינעטד (*ישולבא ינהב
 סנואל בורקו ירתל רטוזו דחל שיפנ ws אגלפ
 אבילא אבר ('ץרתמדמו .אוה העישפל  בורקו
 * דע 'מגב iym" ק"פב C) היתוכ הכלה מ"ש מ'רד

nbתואיצמ ולא 'פד ג"רבו ער ') ןילאוש  
Cw DU)יבס ("רמא ןנחוי 'ר תושומנ יאמ  

 .תנעשמב ןיכלהמד םינקז ייפ "(  אדגיתא ילזאד
 ךאדגית 'גרת )0 יגימ «n .ךתנעשמו ךתבש
 (טיכ ,יג ביש ךל פב קיזח מ .ךתירואו אצירת
 < ןויצה הז ה"יחא] * .ןי ד גי ת ב [pne] 'גר ת
 םגרת ךהל ליז י"שר זמור ןכו ו"ו י"כב קר "א
 ,ארגיתא תעטומ ^3 DU קר 'ינעתל :ושוריפב
 תפסונ 'ת תוא תמאכו 7282 W^ 'גרת לש 'סונבו
 ומכ אוהש אתלאנת אמגודכו אדגא ומכ אדגיתו
 הרזננ ט'מק ,ו'טח ף"זרהמ לש ע"מבו אתלאג
 ע"למ mmi ינאו .ש'ע פ'למ תועטב הלמה
 '3 אטבמכ תעמשנ יברעב ןיע תוא mà המושרה
 הליצאהל שי דועו .הטמ ונינע אסג ומכ אסע תלמו
 ונורתפ דאדגו לצפמו ךתה ונינעש רדג לעפמ
 — [י"שרו וניבר תעדכ הזו לצפתמש yy ףנע ע"לב

 יציבב ןוכנ mao דילו Ya w33 ה"כ (? .ה"וא moi לבא
 ייא עייפדו v3 ראשב לבא .גיפ numb ל"נה nive 'סותבו

I oשו  REPUTANSו ו הל  
duc ED 6 Lr PP EA "4 "T LX EA, loe aL I ema L "T - 

 ולר

 < ארדוס סורפנ אפכאב 1717 אפכאב ורדינ אדגאב | ןהילותב תוכשומש רמולכ («s תודגומש לארשי
 = ןיליגר vow cow אקחודב ורדד "פ .('הילע
 = ימ רמולכ םהידי ןיב חרוטב קחודב םאשמ תאשל

 אבוה ויט ,יט יירכז) רמוא ה"כו ןהילעבל תואבש דע
 (won (ח"פתת זמר דימק 'ילהת- יקליבו םש ייחספב

 mb םד תואלמש רמולכ חבזמ תויוזכ קרזמכ
 םדוק םדא ןהילע אב אלש א'פ
 אלא םוקמ ותוא ודיגה אלו ןהילעב
 םלועה תומוא תונב לבא ןהילעבל
 w .(תולועב ןהילעבל ואבי ןבור
 תורמואש שרפמו תודינמ 'וריעד ותוא ןינושש
 "יא ד"ל י"כבו ה"יחא] * .תודנ m ono ןהילעבל
 לש וניבר 'יפ יפל תמאבו .תודיגמש 'יגה ןאכ
 ליעפה mv ^i הארנ רתוי תוכשומש הלעמ
 N^ .'כו תודגומש יינו ךשמ ונינעש דגנ שרשמ

 י"ב י"שרבו ת'האב א"לב mov rx ד"ל י"כ
 . תודיגמש s^ ע"פרב לבא :ז"ל רצ סיר יייע 'וריעל

m»ל"גה ש"הש 'קליבו 'יחספבו 'וריעב 'חסונב  
 א"ל דוע "א "שבו תומוקמה ינשב ה"ונטבו
 , y" תודגאמש ש"דבו ,'כו ןהחתפ תודגואש

 תורשוקש ורועישו אוה ןוגה ןושלו םש ס'ד
 ושענש (:ב"ס (n20 תבשב רמאמכו י"שריפכ

 חתפ 'עב א"פ 'ייע לבא) תומותס b^ רעיכ ןהיחתפ
CMןארקלאב רמאנ ןכו  NUא"ל ,ד'כ ; א"צ  

 יוועל 'חהל ר"תמעל תופסוהב רעשיילפ 'חה "ייעו
 'ע גוסב ךייש ונלש 'ע לכש ym — an ,א'חס

 — [ע"ייע הדגא הרזגנ הזמו .ש"ע ןורחאה 2(
 Baumzweig כ\2=- ע'למ 86006, (Stab אָדְברא = דג

yy myדדג לעפמ  = << (abschneidenג"רב  
 ייא לבא ייל יסונב .חימק תבש) וריבחמ םדא לאוש

 תבש י"כל ןוילגב ייא .ןכו שיע ןיקתא היד םש יפסותה ייגל

 ^j ידכ .איבמה 'פד iam (.ח'עק דצ םש סיד יייע
 אקחודב ורדד .(אזוחמ ב אבר ןיקתא 6^ 'ציב)
 ורדד ,אדגאב ורדנ אלגידב ורדד אלגידב ורדינ

 תוביתה דע ב"ה v33 pi הזל (snp זיראפ י"כב קר היכ ('
 יב לגד יעב כ"ג ייא אלגידב דילו ו"ו 5 m )? .תבש יסוהו
 יפותב היכו ארגאב D'b3 ג"ונב לבא יריאמבו 'ציב י"כב כ"ג ה"כ אדגא a^ .'ציבל יריאמו יישרו ימגב «m אלגירב
 רבד לכ ייפ %5(3)\% י"לב הלמה תארוה ןכו (rob ב"ה דיל י"כב אצמנ הזה רויצה (* .גיפ מ"ב אבטירו join תבש

yyול שיש ןילצופמ .היצ יוחנמ ןנירקד כ"ג הזמו ושארב לצופמ  vvג"פ מ"ב ''שריפ ןכו ןילצופמ ןיפנעו םיניש . 
 Jm ףכ עיויע (* OGuxovov- יילב םיניש יתש ול שיש yy וא גלזמ ייפ (ע'ומב יב ppt ע"ייע) ןינרקד pos ןהישארמ

vem (*רשפא אל יאו ושריפ יריאמהו  pasףיסוה יריאמהו רדוס ול ןיאש  myיריאמה ייגו .רדוסה לוקלקל ששוחש וא  
 .בימ טיב הינכו (* .ימ רצ יציב סיד y" אפתכאב ןילרעב י"כבו אפתיכאב w^ י'כ ף"ירבו אפכאב ל''צו ס'ט אפנאב

  "mobהבורקו ארכיסמ םרפר רמא :א'ל  nmnרייצ יילוחב ייאדכ אזוחמ יבל : אברו אחהמ יבל ארכיסמ ליזאק הוה
 ,ארכיסמ ל"צו ארבוסמ ןמש יר םייטב ב"עס n^ "bna ארכסמ qoe בר w^ .ו"ל הדנבו ארכיסל יתאק הוה ארפס ברו

 ןייצ אלו כיע אוה שבושמו ןוגה וניאש ןושלו 'ר תואב בתכ .דימ רצ cU סיד לעבו ארבתסמ D'b3 םש ייחספל 'מ י"כבו
 לבא ג'הו ריל י"כב ארכיסב ייגו ארקיס ייא םישב לבא מ'יבל א''בטירה 'יחב ןוכנב כ''ג ייא ארכיס ייגו ל"נה תומוקמ
 קר ייא Din v3" ראשב לבא זיראפ י"כב ןוכנל ה'כ )* ,ישולכא ע"ייע )9 .אדכיסב ר"פדבו ארביסב ס'טב Ya י'כב

quasלעבו )"5  seeבתכ וניהיגוסב מ"בל  m/wלבא וניבר ררגנ וירחאו כ''ע איה םימכח תנקתו מ"רכ קספ  Sm 
 Jy3 ה"כו )!* .ןנחוי ר"א ג'ונב לבא יינעתל 'ב י"כב היכו ('' .ייחב אבטירו cm מיטש יייע מ"רכ וקספ אל םינושארה
 .ץיומב (n yy ךאדגיח an" יגרת לש יסונבו ארגיתא גיונב לבא לישרהמה ייגל היכו יינעתל יב ייכב היכו שומנ

Ad 



 בכ"ג .ל"צכו יז רת ,'א ןפק ,סנק ,'ב דרג יעב ה"כו
 o תילד simi 'דיחב א'בטיוה ןושלמ לבא ,ןאכ
 . אדודיגב תלמו וניבר 'יגכ תצק עמשמ ינסק הי ב
 < = לבא 'שמאו ר"פדב ה"כו ר"ב ב"ה UD "יגב "יא
 א"בטירה "חב ה"'כו ארודינב 'יא 'ציניוו 'פרב
 01123 ימ סי ק-ירתנ NP אה R^ 'צנוש 'ופדכו
 דוג 'ע by ןויכ וניברש הארנו בוט רתויה הזו
 תואחסונה ינשב 'וריעמ ןויצ ךה איבה םשש 'ב
 דצ 'וריעל 'מ י"כב ה"כ תמאבו אדורג N'D אדרגב
 יסניק ירתנ אק אהו ל"צכ רמאמה םויפ כ"או ,ו"צק
 אוהו ש"ארב ה"כו ' ימסיק = ינסיק בוט רתוי וא]
 :לועפ ינוניבב ה"נכו --.'א bp ע"ייע שבי ץע פ"לב

v3ח"פפר , "psדּודְנ א'כק רומזמ 'ילהת 'קלי  
 בקעי תא קחצי חלש ןומממ ךתוחמ 'מולכ וחלש

vnmילב  Ads jn quoע"לב הלמה  "pen 
 םוקמב הנשיש הדידנה :ה"ל יישוריק TUB םשהו
 «por quo mc ,רעשה םוקמב אלשו רעשה
 .meets "b יב Wa ym "מזיק ovs "בל
 «De םש 'סויגה ע"פדבו "כ ראשב לבא

(sU mis anu vuהדידגו הטירש  
nnsהטירשש אלא ,'כו איה  Ciילכב הדידגו . 

 Mm ב'עפ ב"כד .ב"פר יאמד 'וריב :ראותהו ,אוה
 תוכיתחב ץרפנ b" אוה דודיג ("יראיבב בורח

 -- [תוכיתח
 80110106וא8ם0, -eig. er כ\= ע'לב) דּדיִּג = 7

(hohte Stelle, bergige Stelleאמק הכלהב  
 ,ידודג אכיל םתה m" אכיא אכה 67 ןיבוריעד

^bידודג אכיא ושאר יפלכ ודצמ ץרפנשכ םתה  
 jp וראשנו תוכיתח תוכיתח לתוכה ץרפנשכ

 ג וג = 3= ע De 0 E T2 מ"למ
(ab- einschneiden, umhaueםדא לאוש 'פב  

 הל תחכשמ [תמ ל'צ] ימ Cp תנש) רוכשי אל '
 .(*רופתל ^w ךותחל e^ (' אמילג היל דגימל

 אמילג היל דגימל 'יפא CO הציבד אמק הכלהבו | <
 ^ 'מגב םיתבה תקזח 'פבו C אסא היל זגימל 'יפאו
 דודגיש דע ורמא סימכח לבא U5€ ביב) לאעמשי =
Cתוקיסמ 'ג קוסמיו ]5  תודידג שלש  Cיפבו  
 הרותה ןמ ןילכוא ולאו 'מגב ןילעופה תא רכושה =

ona)ןילעופ (:ט'פ  | pow cumןידדוג | ןינאתב  
 : ולא ירה םיתזב ןיקסומ םיבנעב ןירצוב םירמתב

 ,(ביתכ puma ב"א) .ןהל התכז .הרותהש ןילכוא |
 לבא םינאתב ןירדוע ןיהש בותכ ox ה"יחא] *
 ייג ןכו ןירוא vno va 'ינכ א"נטירה "חב

 התתפתנש הרענ 'פבו — [ח'בב אצמנ ןידדוג
 Tz5 דמועה mo qo (ש רד שרדמ הז 'מגב
 דג אב P) ב"עפ ר'בבו 6 C2 יבוהכ) ימד דודגכ
 לש ןתיתשמ רדגל דיתעש b^ אב G0 55 יישארב)
 GG 05 ואיי ייד לאינד) אנליא ודנ ןוגכ b" (' תומוא

 אכיאהו וי שר ש 'גב poen איצומה 2
 'עב 'יפו אדוריגב רדג 'עב !b^ אדודיגב יסניק
 יפוליחב הלמה הנתשנ ןכו ה"יחא]* ['ב] דרג
 תוירח N^ :ו"כק :ה'כק .'נ תבשב ירהש תואחסונה

 yn mon ym 'כו םיצעל ןרד ג ש םילקד לש |
 : ה'כק תבשל פ'א י"כב ה'כו ןררגש ^31 'ג דמל
 ענצ 'עב ה'כ ,הידדג תייצ אל יאו גו"ל הדנב ןכו
 ה"כו ^ רג 'עבו ,הדנל א"בטירה n3^ ה"כו 'ב
 .הידרג א"בטירה 'יחב לבא היררג ייא תואחסונב

 אדודגב יסניק יותנ אק אהו ג'ונבש עדו

 ya 33 oW" אזגימל ייגג ת מ im םוקמב ל"צ ךורעב םג קפס ילבו אמילג היל אזגימל הל תחכשמ ימנ no גיונב )*
s3 nי"כבו ןאכ לש ןויצל בורק תבש לש ןויצמ אוהו  coלבא א'יבשרה ייחב היכו זגימל ייגה םינשב  v/33ייגה פ"א  

^w5 וניבר 'יפכ mימגב רמאנ אלו  

menדג לעפ  cyלעפ  enייגה ןכו (5 .רפות סילב ונינעו תופלחתמ תויתואב  oniיכלהמ איפ מ"מבו יציבל יריאמה  
bשיירה ישתבו בייכה  ^Dה"כ יכ : רצ יציבל פ"ד לעב בתכו (זגימל לייצו וגימל םייטב םשו) זיפת ייססו זיטק  

 םימעפה יתשב ימ vim יכו זגימלו ימילג היל זגימל ג"ונבו ייכ י"שרב ה''כו י"כ יסותבו 'צנוש יפדב ונינפלש 'ופסותב
 ת'יושבו דגימל לייצר ןנרי קחצי לעב ןקית רבכו דגימלו יכו היל רגימל .cb ו"נ moy תאיג ץיירל לבא יוכלהבו דגימלו
 מ"טשב 'n תורידג 'ג רודגיש aii (+ .דגימלו יכו יגימל ייפאו למיגה לע וקב m) cw (wi יפד) יב ,ג"כ ללכ ש"ארה
 דג גוסב my לעב ררסמ היה המל כילאש ימא יפדבכ ל'צו אוה סיט לבא אבה ןויצבו ןאכ y יסופד בורב «mu בבל

 יםש תבש סיד y" ףייר י"כב m5 קסומהו רדוגהו רצובה
3n»ת"ילדב דדוג אוהש בתכ ךורעה םש תבשל לישרהמה  wemל"שרהמה םגש ירה כ'ע דג יעב שייע אנליא ודוג 'למ  

 ייג ךכש wo אלו ל"הזב עייבשפהב בייירגה וילע גישמו לישרהמ םשב ב"בל ב"ירגה תהגהב ב"נ p» ava ייגל םוכסמ
 קסומה רצובה w^ א'ע " xy ט"ד זיפ תבש יוריב םג לבא .ךורעה 'יג לע דיעהו בטיה האר יתאבהש המ יפל לבא וניבר

 היד : ט"נ קייב יותבו ימד רודגכ רדגיל 0i חבש היד

 ייא ב"נש ק'העב )5 .ה"וא לש ןהיתותשמו ןהיתונכשמ רדגמו איצוי היבקה םשמש (ו"ל vs) עשוהי) דג לדגמ :חיינק דצ
myאוהו יז רת ייִא ןסק יפנק ,יב דרג 'עב הייכו ויו דיל ייכב ה"כ )? ,אנליא ודג ןושלמ הדידג יורק םירמת תטיקל  

 יראיכב יטארק יפרבו יארבב W ND^ ביפ יאמרל שיירבו ולש האצוהב ף'זרהמ סרג ןכו יימאטיז 'פדב הייכ (% : 'ק יוריעב =
 , .יראיבב ל"צו

y cob.לבא ןיכירכת ול ןקתל ייפ י"שרו )? .ךומסב  ^naיו יציבל יריאמה . 
 הז ייפ יפלש 55« ן תרי פ תו  ןיכירכת ת כי תת ח ל"ר אמילג דגימ ייפא אמזוגל אלא אסא זגימו אמילג ךגימ |

 : ג'' תבשמ וניבר sib היאר יתאצמו .רדג יעב ורדסל היהו =

 : בימ 373 יסותבו )5 am י"כב ןוכנל ה"כ )5 .רא ע"ויעו רדוגה

 םשמש ייגה מיפ ר"משבו (* uum יבותכ סיישב «mé ימד זוזגכ זזגיל רמועה לכ ייגה עיגמה חבש היד inan קספו =

man |לייצ] דידגמו אצוי  (mלש ןתותשמ  mw3" ייפ אשת יכ יוחנתב ןוכנבו ,רדגל סיטב ח"כק זמר אציו 'קליב!  

v 4012 ג גבה Ec 
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ztל  

E תוירעב. pem" ןיא 'פב (enger Weg, Steg 

 = בקע רב אחא בר GU יגיגח) הבכרמב אלו 'מגב
 ןיחנומש רשנ לש םירסנ ינשב e" אלמגד אדונב
 שרפה שי ךכ טעמכ חויר ןהיניב שיש הז דצב הז

pi6 'רהנסד המק הכלהב .םימל םימ Tייכא  
 ,םק סקד ןויכ אלמגד אדונל ('ימד רמא אשישק

^bרהממ םדא ןיא שדחמ יושעה רשג לש םירסנ  
 pp םקד ןויכ לדוג דצב בקע אלא וילע רובעל
 ןיאו רתוי קזחתמ רשגה לע ךלהל ליחתמש ןויכ
 יגיגחב an" ה"'חא]* soy רובעל דחפתמ םדא
 ירמא ןנברו אמינ אלמכ בקעי רב אחא בר רמא
 B" 'הנסבו swa לש pes י"שריפו sob אדוג יכ
 b" קר הז םלוא וניבר 'יפכ הזו wa לש ןיחוול

 'b אדונ ןינעב לבא in) yy אלמג לש |
 רנעמו טוטרשו cp ונינעו 'טושרה ע"למ ורזוגל
 לוגלג תיב 'עב וניבר 'יפש המ הזו לינשו רצ

cmaייעשי) םיסכר לש  soיד  y^"yדג  &'D Cn 
 רזונו 'כו רצ רבעמ םוקמ יליבש b^ דגדג תיב
 ץראה לכחו ip uum לכח o4 ע'למ םיסכר
 אדוגל תומוקמ ינשב ר"פדה "יג יפלש עדו
 ז"חא אכה 'עמ אוה אדוג תלמש ^b א למי ג ד
 למנ הנשמ ילבו שא י"לב ז ו ח מ לש ףוח 55

yyלמנ 'עו ןימל ] -- 

 mi בל"ע  -Ufer = ,43) מ"למ) NTM = דג
 Xy ייטיג) םויהמ ךיטג הז 'מגב וזחאש ימ 'פב =
 (*ימשוש ןיבז עשוהי 'רד הירב.אנוה ברו אפפ בר
 שימשתו 'מגב כ'הוי 'פבו .אכלמ רהנד אדוגא
 Cmmm רב לאומש ברו הדוהי .בר 6ז"ע 709 הטמה

Wnאפפ רהנד אדוגא ימייק . "bלכ לע ומכ  
 ,ביי ה"ד ; יז יח ייעשי nm ," ;YO; ,יג עשוה) ויתודג

 ע"לב אדוג ייפ  ה'יחא] * .תורהנה יפג jm יט
 < — m5 םדוקה 'ע Twy "ייעו won gn 'מושרה
 י"כב ה"כו Tb 4 י"כב Ws" אפפ רהנד "גו
 כ"הוי 'לה ז"ואבו 'מויב ה"כו דדצח 'עבו ל"דשר
 תרפ רהנ ןאכב 'יא ע"פדו n'3 "53 לבא r'ys "יס
 ,רקיע ל"נ ןושארו םש b "ייע י'כ ף'ירב ה'כו
 תבד היוב יומ בו ומא :ד'כ 'ינעתמ היאוו
 ,אפפ רהנד הדוגא אנמיאק הוה אנא ל אומ ש
 TP רכזוהו .תרפ רהנ in" םש םג 'מ "33 לבא
 אתאיפפ רהנ DP הוש אוהש הארנו .ו'פ מ'בב

Eug d 

 -schmaler Streifen, JJe- Je ע"למ) —wTià 73 | םיכרד תודתי ןימכ ןידמוע תונטק תוכיתח לתוכה
 השעמ 'מגב הריכ 'פבו .היב יכולהל היל אחינ אלו
 .('ידודיג היל meas אה ?Gem אימ תבש) ושעש
 רמירמ wy] Cr* 793) yn noa לכ 'פד ג"סב
 דודיג 55m ןיפרטצמ השמח הציחמו השמח דודיג
 B3 איבמה 'פד ג'רבו ,(" ןיפרטצמ 'ה הציחמו 'ה
 הציחמו 'ה דודינ אדסח בר רמא GYO ייטיג) ינש
 'ה הובג תי ש ו ש ב ג ןוגכ b^ ןיפרטצמ ps 'ה
 ןירבעמ דציכ 'פב ,םיחפט 'ה ןינב ףיסוהו םיחפט
 תוהובג תוידודנ םש ויה G'yo בינד א"מ ה"פ יוריע)

^b emen ^ארמג .לתוכה ןמ תוכיתח  Cm» c) 
 ןיאש תוציחמ 'ג הדוהי בר רמא תוידודג יאמ
 'גרת ('ד /2 ייעשי) העקבל םיסכרהו .,הרקת ןהילע

maה"יחא] * .ןידודיג  mneמושרה ע"לב הלמה ' 
 ומכ .הליאשהבו וניבר 'יפכ הזו ןטק sm תישושבג
 אוהו לתוכה jb תו כי nn was ^b mp .הציחמ
 ןידודיג תיב לש 'חסונ ןינעבו .הזל םדוקה ךרעמ

yovלוגלג תיב  nז לגלג 'עו ,'ז דג '] — 

 -*Scheidewand J) פ"לב Trennung) NM = דָּג

 הציחמ תושעל וצרש ןיפתושה ביבב :
i)א"פ   QUDריק "פ .אדוג הציחמ יאמ :'רמג , 

 תפקת המל 'גרת ^G ייפ nn) p תצרפ המל
«moםדוקה 'עב 'עה ללכנ ע"פדב ה"יחא] *  

 פ"לב הלמה ןורתפו ודיופהל בוט sm ,הזל
 י"כו המודכו לתוכ ןוגכ .תדרפמה הציחמ 'מושרה

rub nsumא"פל 'א הנשמב  ^bה"כז לתוכ  
 ארוגמ קיזחאד ןאמ יאה ,ו"ל 2:23 ה"נכו י"שריפב
 הימקול :י"ק תבש .יב דרא ע"ייע רבלו ידורעד
 אדוגב אתכיס יכ .ג'נ 'וריע ,אדוגל ארונת ןיב
 יתות יבתוא ,א"כ lyn" .עבצא 'עו D YD ע"ייע

 םינייוצמש תומוקמ NU D י"כבו אעיער אדוג
 אעוער אתישא an" 'ל תוא :ח'נ דצ םש ס'דב

wmלתוכ כ'ג  y"pתירק :ב"צ ק"ב .אתישא  
 תצקבו היב ידש הבר אדוג ימר ךנע אלו ךריבח
 D^ ב'גו DP זמר  ד'כ 'קזחי 'קליב םייוניש
 voy לפה לתוכ י"שריפב ה"כו המוח וילע ךלשה
 אדוגא הישיו mb :םידכע cmo 'פ ו"להק

"b nmmומכו .תמו לתוכה לע ושאו הכה  
 ^ ,ב'ם bmn" 'גותב כ"ג 'יא bus תינעתב

smתלהקב אדוג :רדג 'גות ןכו ,אתיעעו  
[m ^ — 

n» )'ימ י"כב  baחיל תילד אה ג'ונבו : א"מ רצ תבש סייד יייע  "mmiייסופרב 373 ייא 193? ייגכו ^30 תיאר אה  
conל"שרהמה םכפהו , *( יפדו 'זיפ יפרבו animןיפרטצמ אתכלהו רוע ייא  ne^רייפדב "« אוה רתוימ . *) תייכ 

 אבשוש D'b3 ב"ה י'כבו ימשש יעבו אמירט yi nU» mb ר'פדב m (*  ,ימר ס"טב ע"פרשבו :ישמא 'פדו דיל י'כה
 ןוכנ *)m3 .םשמש יעב mu יחסונב היכו ימשמוש nk" ייסופרבו ע'בשפה לש ביחס y ימושש ל'רשר י'כבו
 'מ v33 33 "5 ןכו אוה ס"טו nm בר רב 170: םינשיה ייסופדב ש"ארב mo היה רגר ביעס xp יוסביב רמארכ

"yגייככ רצ 'מוי סיד . 
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E Orisname, Stütte der (griech.) Fortuna,) mm 

> besser 72 etwa l'á3o s. Reland Pal. 
 דפ . (S.הבורמ תחא האר (ה"מ א'פ! ןיבזד ק"פב =
 דג [ןמכ ל'צו] (ןימכ) אוהש שלשב  im.חולישל =
 ,'כו  ^evשינוי ותיא ושעש שדקמה תיבב םוקמ =
= Wai הב "5 איפ nun) ונינשש ותואכ ז"על עובק 

 יכלמ וצקישש חבזמה ינבא תא יאנומשח תיב
vy דגש ןינמו אוה בורק חולישל םשמו ז"על ןוי 

 'ד 'פב ןנירמאד אוה  numbומשב רדונה 'מגב
. nam תחא האר אישרשמ בר ביתומ C» (ירהנס 

  C$» wowאניבר רמא  "à.אביתכ בתכימ ימנ =
 דכתיב  ייעשי)  (^ svo.י"ןחלש דגל םיכרועה

 * קתענ הז לכ ה"יחא]  i'm "bbדצ ט'דסל =
 ןוי דגמכ 'יגה םשו טיל  manaג"ונבו וניבר ררגנ ==
 ןיבז 'פסותבו ש"רו ם"במרה 'יפב ה'כו ןוי דג ןמכ ><

5/2 ^N ןוידגמכ ^« הלישל  ןוידגמכ סרג sw'b 
 "ייעו ל"נה 'הנסב  ^bף"זרהמל צ"א 'יפב רמאמה

py ל"נ ןוידג 5» xy? ב"ד א'פ 'וכרב 'וריל 
 בורקו הליש ומכ חולישו רכזנה םוקמ םש אוהו

 הל  sy snmשוריפב םומינארעיה דיעה ןכו
 והיתתמל  ve,ט"נתת רצ אניטשילאפ דנאליר "יע

  my on[האר ה'ד ל"נה 'הנסל י"שריפ —

zerstückeln, die Sehnen 7ינ D/b3 1*3 לעפה) דג 
  zerschneidenםשהמ  »le- y'53 v3ס"לבו

 א'פ) תוליהאד ק"פב Nerv, Sehne, Faden) אדיג
 ?I" אמטמ וניא םדא (:כ"ק יומבי .ג"מ ריזנ ,ו"מ

 ארתב 'פבו .ססוג 'יפאו דייוגמ 'יפא ושפנ אצתש
 יורי ,ג"ע ו"טד ז"טפ 'ומבי n^ הנשמב ,כ"ק) 'ומביד

 בולצו דייוגמ +(ה''פר ייטיג יתפסות נ"ע n/33 ז"פ ייטוג

 דע ןידיעמ ןיא וב תלכוא היחו (' הבילצה לע
 'ד 'פד ג"סבו .םיריגה ךתוחמ b^ ,ושפנ אצתש
 יזח ידידְל (:כ'ק יומביב ה"כו :ז"ס 'דהגס) תותימ

 C הידיינו אריספסל הילקשד אעייט אוהה יל
 השעמ +(ו'פר) pon דע יהת לא 'פ ר'קיובו ,הילמגל
 םיבנגה תא. דייגמ היהש ןירסקב mme ןוטלשב
 תורשעמ שירב .ריגנמ א"ס (" םינלבקה תא גרוהו
 םיטוח b^ .םידיג וליטישמ CÓ) ןיקסרפה G2 א'פ)
 וליטישמ (רדיעס חימר b» תורשעמ) יורי ,רגרגה לעש

 יייעו : ג'פק דצ DU D'un רכא ע"ייע +
 | ב

— [pw וריעל' "wa 

(Korinder phón. lo Diose. 3, 54) 73 —ג"רב  
 תומש) ןבל דג .ערזכ אוהו +-ה'ע ימוי) פ"הוי 'םד = =
 :jb אדיגכ לונע bs) בר רמא )05 --
 רבסוכ לאעמשי 'שלבו תירבסכ אוה b^ תוילגרמכ |
 רבסכ 'עב mo ה"יחא] *  .ו'רדניילנכ ז"עלבו = =

 הקיתעה ןכו אתרבסוכ ם"לבו «s 5 ע"ל אוהו |
E 

 — הקתעה לע יופס "יע 'טישפה  "bbי"בירל
 > 'ייעו ה"מש דצ סוואט  ^b,םש תומשל ע"בארה

— [eoriandro, curiandolo ט"יאלבו 

 CWermuth, Absyh אָדְדָנ -D^») NTT2 דָּג |
 תבכש תטלופל ןינמ 'מגב אביקע YN 'פב

 o) טיי (moe ביתכד השנוע b^ ףוסבלו ער ז =
 ('שגדת לדה b^ (* ןידיגכ ןישק ןהש םירבד ,דגיו =
 ל"צו] (הנעל םעה תא ליכאמ יננה) הנעל אוהו =
 יננה €'5 202 "מרי) הנעל םתוא ליכאמ יננה =

 'גרת ריי (v5 ze [הנעל הזה םעה תא םליכאמ

 11 22 +5 ה הי r n) פומע טפשמ הנעלל םיכפוהה iC ןיריגכ ררמ |

 ילשמ| הנעלכ הרמ התירחאו .[אניד אדיגל ןיכפהד]
 ו"ו י"כב ה"כ ה"יחא] * .אדדינ ךיה ארירמ (ד ,יה =
 ה'כו יוועל 'ה לצא 'גרת י"כב םג «mu ק"העבו =
 ןכו .ס"ט אוהו ארריג i'um .'טישפה תקתעהב ——
 ןיררמו םידרג GU :ג'י 'בדטב) ידג א"עפ ר"בב ם"טב = =
 ,ןיררמו םידיגכ (a^ םינורחאה 'ופדבו pum ל"צו
 — [דגו רמ ז"פ ר"משו 5

 כלול 'פב Schlauch) פ"לב) NTil ,דוג = 7 =
 (:חימ יכוס) ףסכ לש םילפס ינש 'מגב הברעו

 ןגילמו אדוג היל ןניושמד ארבג אוההד היכשמ =
 תנש) ןילות ms" 'זעילא 'ר 'פד ג"רב UD היב

Tan Cnóp -325 תרמשמהו  ^pאלסא 'עב . 
 םש תנשבנו תואסריגה יפוליח ש"ע ה"יחא] +

"op -—אנסיכב דוגה 'ב  smeעבו תבשב התוטנל ' 
 פ"א י'כבו .ף'ירב !mo ויכסכב וניבר סרג 305 =
 ומכ םימ nbn ס"לב דוג b" .ויסכסכב רוגה ם"מב =

qm. ,ק"העו .מ'לב  ^b D"Dע"ייעו .םימ תמח  
— [tw b | 

——— 

(iלבא ארקמה ב"סר זמר חלשב יקליה איבמ ןכו  [om i73ירמב ,םיננאתמכ יפב ארקמה אוהו 'גו ערזכ  (N^ייגהו יז  
 pm 'קליב היכו (5 ep רצ «s ם"ד יייע  דילו יב י"כב oW וניבר («ái ןבל רכזנ אל םיננאתמכ o3 יכ הנוכנ יתלב =

vn —הייכ (* ,ימא 'ר ימא יל י"כבו יסא בר ימא ג"וכבו הילשת זמר ^ ךתלעהב  wu bm Y^ w33זיפ תבשב  
 pras ףוגל ןישקש 'מ י'כבו םש יקליב הייכו pyus םדאל pepe םירבד גיונב (* .ח"ער זמר 'פ ורתי pou יייעו איעפ — 
 < זיראפ v35 jn שגד לד ל'צ קפס ילבו שגד לכ cw יזיפו ר'יפדבו ,יצוניוו יפרב הייכ (* ,יכו םדאל ול ןישקש יל יייכבו —
 .ןיריגכ ירתב ג'ונב )$ am י"כב תמאב היכו שגדה דגיו תלמב תילדה וניבר («nx .יתבתכש ומכ ל"צו ס"ט שגשגלר =

 יפסותבו תוינשמבו ילבב לש ינשמב לבא בולצה לע םש ימגב בילצה 5y בולצו (su ז"טפ ימבי יורי לש הנשמב היכ (? =
^w bun E:ייכב ה"כ (* .בולצו קר  a"זמר טייכ ילשמ 'קליבו ר''קיוב )* .היריג 'יא ע"פרבו  nan a'pnnןוטלשב השעמ  

 םיקסרפאה 17133 לבא א"פ יורשעמ v3 יפסותבו יוריבש הנשמב ה"כו ('% .םיבנגה תא ריתמו ןינלכקה תא גרוה mne רחא =

E^ 
3 



 הזה אתקיספה רמאמל )375 nn 127( י"שר ןויכ

 .רעבאב המלש ר"רהומ םכחה ברה ריעהש ומכ

 יקליב :ידג לזמו -- n'y ms םש 'תקיספב
"npoזמר  n^nיקליבו .,'כו םיגד ילד ידג ןופצב  

 ,ברעמל «m ידג הלותב רוש ה'פק זמר 'ז א"מ
 אמש ידג ארוב התא המ וירחאו כ'פ יתבר 'תקיספ
 אוה םיריחשמ (v םנהינמ הלעש ןויכ רמאת
 -- [אילג m3 ע"ייע s" sm» nbus דקרמ

(E. N, Diener R. Schescheth's) NT3 *וריע ' 

 ליז היעמש אדג ברל תשש בר ל'א :א"י
 ^13 ןוכנל ה"כ י'כו את pie אדנ ל"א 'כו ףולש
 'וריע יכלה ז"ואב ה"כו mes uum יקינולאש

"p "Dפ"א י"כב ה"כו ,'ו ק"ס  '"yדצ 'וריע ם"ד  
 . לדג בול 'מ 333 אדג בר היעמשל yum .ז"ט
 ל"נ הזו אדנ היעמשל קר "יא 'זיפ 'פדבו היעמש
 יוניכ ילב אדג ל"א ךומסב וער וילע vin רקיע
 אוה םג איבה ב"כק רצ םלשה ןיסחויב לבא .בר
 DU 'יא .ט"ס מ"בבו .תשש ברד היעמש אדג בר

 ,אדג רב השנמ בר יטרפה

 רמא !y" :ה'מק תבשב (ein Amorüer) אָדַג *

 אזנ בר נ"ונכו ,פ'או 'מ י"כב ה"כ אדג בר

 :נ'עק רצ תבש ס"ד 'ייע לדיג m י"שר י"כבו

einer Pers) PTI2 ANT *א.  (E.דיעה .3/5 ז"ע  
 31 לש ונב 55 אדוג ןכ ןועמש

 יפלו .'כו ינפל y mi ןכ ןועמש דיעה םשו ,'כ
 םלשה ןיסחויכו ,דוחל עדוגו 'דוחל ארוג אנקסמ
 אתירבד אגת ערוג ןכ ןועמש 'ר קר אבוה ד"צק רצ

 .ל"כע ק"ד

7Sס"לכ) ןאידג  GHeuschreckenartיופרט ולאב  
"^mבותכ ןכ ,ןאידג בגח (היס  

 Up "יעו ש"ע ןיידנ סרג yn bym ונתואחסונב
 ןאירג היגהל ל"'נ ןאידג םוקמב ה"יחא] * .(אינודנ

 -- [ש"מו ןדג 'ע דוע "ייעו בגח ס"לב אוהו

 'שלבו (ae £53 .Schatzmeister אְרְבְדְג ו

 קוספב 'גרת( ;:2%- דניצאפו דניצ
omi oomןנממ יר ןירבדנו ('  ,'ב תלהק) יל ויה  

 /3 לאינד מ"למ sym ה"יחא] * .(אתיבד אנוזמ לע
 לעב ושוריפו 'מושרה פ'למ רזגנו אירכדג 'ג 202

 , 0 ovy] רבזג ומכ xm רצואה

4(\35 pros (ר"עפל .אוה יקרודג 'יג יפל mnm 
Brettergehegeג יפלו " penאוה יקזרג  

Versteck, dann Behilt- JS ם"למ ר"עפל 

Temm מר 

 ['מגב] הרומו ררוס ןב 'פד ג"רב (' ןימודא םידינ
 (:ת"ס ידהנס) ןוילעה אלו ןותחתה ppt ףיקיש דע
 ימיד 'ר אתא יכ הרטע ףיקתש דע אייח 'ר ינת
 ןישודיקד ק"פב cuni תפקה אלו דיג תפקה רמא
 סוריס  (:היכו .היכ) םירמוא םימכחו הכלה 'פב
 ('היוגה סוריס ונייה דיגד ovo אמיליא (* ןאמד
 ךועמ רמוא יסוי 'ר . . םיציבד פוריס ואל אלא

mn»םיצכב ןיא דיגב תורכו קותנ םיצבב ףא  
 ז"פ 'ילוח ה"נכו ה"יחא]* ,ר ב א ה wm ייפ ,אל
 !Di דיג רופיא : מ"פ םש 'מגבו השנה T3 א"מ
 וירבא ורשקנ אל + םשו ,םעט ןתונב ןידיגב ןיא
 םש !y" ןידיגהו תומצעה .'צ םש ,ןידיגב
 אדיג :ז"צ DU תימרא 'לבו .םימעפ הברה האלהו
 = (אדוג) קיספא "Ty wy א"פ 'ליגמ 'ורי ,אישנד

 ילבב yn" .ןידיגב ןירפותו :םשו ,אתעוצרד אדיג
 pra טמושו יכ פ"ולק ר"ב הליאשהבז sm 'ליגמ
 ימושרה mb" ע"לב דיג "פ .לכואו המדא לש

£y pp) pemאוה  meinרבאל יוניכ  
 ךתחמ ונורתפו 03 לעפה רזגנ ונממו ,שימשתה

praוניבר "יפכ ] — 

 רשבה לכ 'פב Bock, Bócklein) מ"למ) יִדָּג = דג
 יילוח) 'כו בלחב הרוהט המהב רשב [הנשמב]

OUO meרמוא עיר  su mmןניא  mmm) jb 
 ומא בלחב ידג לשבת אל €^ יג"כ (mee רמאנש
 ,האמט תמהבלו my היחל טרפ םימעפ 'נ
 רמא (*%בלחב mno המהְב רשב) 6ג"יק פש) 'מגבו
 תא תוברל ידג ,בלחה תא ma ידנ לאומש

nnenתא איצוהל ידג ,לילשה תא תוברל ידג  
 תא איצוהל ידג :אילשה תא איצוהל ידג ,םדה
 ומא בלחב ,רכז בלחב אלו ומא בלחב .האמטה
 בלחב אלוומ א ב לח ,הטוחש בלחב אלו
 לבא ,ר"פדו ד"ל 1253 ה"כ [nns * ,ה א מ ט
 'רהנס 'ורי :םיִיָדְג ץובקהו .'כו י"ע רצקנ ע"פרשב
 תחנהש םיידג .מ"ד ו'פ "רדנ ^7 )7^5 א'פ
 םישענ םידימלת רמולכ .םינרק ילעב םישית ושענ
 שיר ,ב"'מפ ר"ב :ח'"כד vb 'דהנס Cv ,םילודג
 ימיב רמולכ םישית ןיא םיידג ןיא םא ר'תסא
 אמגודכ לודג םדא השענ םא רכינ םדא לש ופרח

punןיצב ע"ייע ח"מ 'וכרב ,עירי היפטקמ ןיצוב  
 wow םירוככה תישאר לע הליאשהב cu .'א
 דצ ושעת ושעד אתקיספ .ןכוצ לכ ולשנתנ
 (א'כ rb ^31 wow בלחב ידג לשבת אל :ט"צ
 ומרגת לא ה"בקה רמא רשעת רשע הירתב ביתכו
 ןכו 'כו ןהיתומא יעמב ןהש דע םיידנ לשבל יל

m (Cשירה ס''במרה ייפ  iym)הייוג ונייה .ג'ונב ( * .יאמר ג'ונב (* .ישורי ךה וריכזהש ילכמ  yonקוחמל שי )^ .היוג  
 .םיסופרב תועטב ןייוצמ תאזל יא אוה רמאמה סוריסו הלעמל םילשהלו
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 6ילקאק 'טשי bai jov" ונממ
 - הלגולא mw» bs :תוגולגולחבו
 - םיסנ ^ ןיחפרפ אציא אמפיתו
 )0€ הנשה שארב ןניומארדכ (ל'ו
 g323*5 יעדי ווה אל 09 הליגמבו
  הועמש un אמוי תוגולגולח יאמ

 אובג אוההל היתיזחד וד אתמאל
 הקמ הי גהיפרפ 11235 אקיהותד"
 - ךנולגולח וזפמ התא יתמ דע ול
  אוהו ןיחפופ אוקנ וישכע דעו
 aw אינתהו תוינדנדגבו ה לקב הל ג רל א
 € םינב יכופח ולכאי םינב יבורמ  תוינדגדג (סש
 אל םינב יבורמ 'יפא ערזל ושקוה om ולכאי אל
 p^ ,יאדמ יקוקדנהב בר רמאק יכ אנקסמו ולכאי
 ולכאי אל םינב יכוסחו ,יקוקדניה qn C תוינדגדג
 "יפא ערזל ושקוה םאו ('ערזה תא ןיטעממ ןהש
 איכר ח"פ) 'ורי האיפ ףוסבו ,ולכאי אל םינב בורמ
 יקוקדניה תוינדנדנ (ד"ער כ"ד 35 ny יורו ה"כו א'יער

 םילמגה ןילכואש בשע jm ('ןה לאעמשי 'שלו
 מ"ו ,קחדה p" אלא םתוא םדא לכאי אלו
 p" מ'יכו ה"יחא]* .דג ערזכ ומכ ו'רדניילוק
 א"רדניילא y" וזעולש תוינדגדג 'יטיגו 'וריעל י"שר

gw»ז"עלה איבה םש  aeosזעולש המו  
 cerises צ"לב אוהו ש"יתריצ :ז"'נ 'וכרבב ל'ז י"שר
 qn רפס הנדע האר אלש רובעב ש"אלב ןעשריק
 ונחכוהש ומכ תוכרב תכסמ תא שרפמ היהש תעב
 : תוינדגדג םוקמב 'וכרבב פרג ילואו םימעפ המכ
 ט"יאלב יסאריצ תצק תעדל אוהו  תוינבדבד
 ררגנ תוכרבל י"שריפ רחאו .ןבדבד ע"ייע 0
 "ןישריק א"בי תוינדגדג ןאכב קיתעהש ב"נש ק"הע
 םגש הימתו תועטב ל"מר קיתעה ןכו אוה תועטו
 [ps םשב הלמה ןוותפ qo איבה כ'כ לעב
 י"כבו ע"פדב לבא וכרדכ וניבר לע ותנוכו 'מוא

yאצמנ אל  mbב"א) — [רבד יצח אלו רבד אל  

iss der 14686לארשי ינב תמקנ םוקנ ונדמליב ') 
 ןינתונש בולכה wm ^b .דוגידנל באזה סנכנ ירה =
 Yo התוא ומכ הזו באזהו יראה תויח יצירפ םש =

AREתבשב ירא דצה (יו'ק תבש) גרואה רמוא  

 Aw יקוודגל ופינכיש .דע בייח וניא =
 הביתה שארב 'יא םשו ,ג'גו ו"ו י"כב ה"כ ה"יחא]+ ——

quium =ייא ןאכב ע'פדבו ,יקלדרג 'עב ה'כו  
 תבשב ג"ונבו יקודדגל ב"ה י"כבו ולש יקדודגל =

Vous 1דבו ' e amל"נ הזו יקזרגל  wp» 
 המש ושא טלפמ םוקמ המושרה פ'לב ונינעו =
 דע דצ םושמ בייח וניא ורועישו היחה םונת —
 יריאמהו ול דחוימה טלפמ םוקמל יראה סוניש —
 הזו n3, ותוא ןירפואש הפיכל והסינכיש דע 'יפ =
 ,ט"ילה תבש 'להמ b" ם'במרה bb" שממ קתענ —
 הבית pes ול יושעה רמשמ תיב b^ י"שרו —
 יקדרודגל ^3( םשו םש תבש 'להל מ'מב אבוהו =

 y ירקרודנל 'מ י"כבו יקרדורגל W^ פ"א י"כבו
 ^35 ל"צו ס"ט םלוכש ל"נו  ,ז"יק דצ תבש ם"ר =
 .אוהו יקרודג ךורע י"כ iso" וא יקדרודנ מ'מ לעב =

 .המ רבד םש רומשל םירסנ י"ע רדגומ םוקמ פ'לב
b mmn onm =רוגידנ ל"צו פ"ט אוהש רורב  

xm =א'נ עגונש המו .יקרודג תויתוא ףוליחב  
cתבכרומ הבית איהש ילואו ע"ייע יקלדרג  gardiae 
 בותכ ןדיד תואחסונב (zw — [רמשמ םוקמ 10008 =
 י"שריפ דוע pnys bw ה"יחא] * .(יקזרונ =

UR5 'מא 'דב םלוא ב"ר םשב ^[ — B 
nv3T3TB —ע'למ)  Aןכ ראותמו השק רפע  

 פ"לבו ;ע"ייע Steinklee אקוקדה בשע ——
 'פב תומולח r3 (Gteiklee דגדג ארקנ 95 =
 ףוגה ןיאו ףוגל ןיסנכנ 'ג ר"ת (:זינ יוכרב) האורח
 ,הרמת יגפו תוינפכ תוינדגדג ןה ולאו ןהמ הנהנ =
 C תוגולגלחבו ןיעופעפב «C ןיברעמ לכב 'פד "רבו = =

 שיו תוקרוי ןיעופ עפ 'יפ .תוינדגדנבו
 ןישועש קרוי אוהו תוחילמ ןהב

. 

 555 םשב vy yay דצ ה'יפשת זמר men יקליבו ,הדוצמה ול ושרפ ןאצל אב באזהש דע cian תוטמ פ"פ יוחנתב (+ ּ

 א"נ לצא ,תוגולגל יעב (nom תוגולגלבו ייא ר"פדב (? omnet הלמ ny ןורסחמ תינתשנו ,יד ג ל .באזה «op ירה <
+ 

 רפסבו .דייל דצ ה"רל ס"דו םש סייד y m" יליגמל pow יב vistas היירל ימ os יוריעל boy 33 היכו ,תוגולגלח 1

 גלשא עיייע ms aom ןנשאל המורש בשע ןימ 0)\ 8=- פיל ד"פל אוהו תוגולגולח sin ו"כ דצ םיסנ וניברל חתפמה «

[n —שיאלב 3155 ייפ דועו ןנשאל המוד תוחילמ וב ןהש קרי 'יפ 5% (5 .ךומסב אביש ילקאק הלמה ןורתפ  Distel 

 הש

 < ךומסב יוריבו ימ ייכב מיכב היכו )7 ,וניבר ייפ ךסח יעבו וניבר ייגכ ייא א"לק ייס יריע יכלה maa wwe יפדב לבא

c A). J|  רמאמ אוהו )5 .שיימו יא לקק .עיייעו תומהב לכאמ ערבי cardamomum רילבו c 
 - שייאלב ןיחפרפו הלגר תלמו ןיחפרפ ארקנ םגו הלגרלא ימשי ישלב ימולכ  Portulakתוגולגלח עיייע « y.ןיתפרפ

 :  .Portulak alio | 5ךו רעב ית אצ מ הז ל כ  80+ 0. 180 v3יסופדמו  synםינב יכושח ג'ונב )5 .טמשנ

 .הנמז ב אלש תושכו תוינדגדגו יכו ןה ולאו ערזה תא ןיטעממ הנמש א"עס coy ייטיגב רמאנ היכו (* .תוינדגדוג ג"ונבו = =

 pm (ij = ןהל ןירוק יברעבו (ex ילמ min םיל היכו Qeon 33x 3 Sy .הלמ אוחו (% =
 ,סוטול ריילב ןירוקש כשַע

91 

| 
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| prunken, לדגתה ; 29088, vorzüglich לודָג vm לדג 

.6 Go) שודיקד ק"פד ג"סב' 600 (hun 
 ידיל םדאה תא איבמ דומלתהש דומלתה לודנ
 = | .לודנ רמוא ('רזעלא ןב ןועמש 'ר אינת C השעמ
 . 2 הנש 'מ הלתל םדוק דומלתהש ('דומלת
 ןגירטא םייק רמא «pn 'ר «GU ק"בד ק"פסבו
 דומלתה לודג רמ רמא אהו ןנירמא אל דמיל
 אישק אל ןניקרפו השעמ ידיל איבמ רומלתהש
 דומלת אוה רמנמל p^ ,ירומנאל אה רמגימל אה
 אוה ירומגאל השעמ ידיל ואיבמ דומלתהש לודג
 יקוסעילו אוה רמגימלד מ"ש לודג השעמ ינירחאל
 אוה ('ירומגאל םידקו sup יפט cc ימק
 רזעלא יר (.ביפ יירדג) ןיי םנוקד ג"סב ,(' ינירחאל
 ןהב רבדו ("ןלעופל 'ירבד השע רמוא קודצ רב
 יפ"סב .'כו םהב לדגתהל הרטע םשעת לאו ןמשל

^bתינק ב"ב) ורבחמ איצומה א"כחו 'מגב תמש . 
 םידעה ןיא (ב"עס טיכ ni" א"ער טיי cans יייעו

 (p bi^ השענ כ'א אלא רטשה לע ןימתוח
 ךל אה ה"יחא] * .לודג רכומה השענ םא אלא
 סע םיליחתמה ל"זרל רסומ לש ירמאטמ הפי רדס
 "ןאצמה מ"מ םעו ב"א ep" םילודג ,הלודג ,לודג
 'כו ןוממ תאנואמ םירבד תאנוא לודג : ךורעב
 הקרצה ןמ רתוי םידפח תולימג הלודג sm מ'ב
 תויתוא יתש ןיב הנתנש העד הלודג ,:ט"מ 'כוס
 ןחיטבהש החטכה הלודג ys ע"ייע 5 'וכרב 'כו
 הלודנ ,ז"י םש םישנאה «jb Sm םישנל ה"בקה
 תלבקהמ . .'רמה תיב תמכשהכ ןיחרוא תסנכה
 תעבמ תרסה הלורג ,ז"כק תבש הניכשה ינפ

«mvד"י יליגמ 'כו תואיבנ 'זו םיאיבנ ח"ממ ,, 
 הממ רתוי תונילעב הרמאנש המכח הלודג
 דונכ לודג ..ט"'צ תבש 'כו תונותחתב הרמאנש
 הקיחרהש המיגל הלודג :ר"צ תבש 'כו תוירבה
 ע"יע :ג"'ק 'רהנס 'כו לארשימ תוחפשמ יתש
 p" הילעב תא תממחמש הכאלמ הלודג .םגל

aroרדנ הילעב תא תדבכמש הכאלמ הלודג " 
  aesלודג  mbenרתוי  jb'כו הקרצ השועה -

 jp רתוי השעמה bw ,'א לט ע"ייע co תבש
 רתוי השועו הווצמה לודג sb ב'ב 'כו השועה
 בויאב רמאנה לודג ..'ג ry השועו הווצמ וניאשמ

cn»לודג ,:ו'ט ב'ב 'כו םהרבאב 'אנש הממ  

 במר )533 — תונְדְגְדִ

^bמשי 'לב יקוקדנה ' poהשלש ארקנ בשע  
 ליעומה ןמשה רצענ וערזמו C םירצמ לש םילע
 ומכ אוהש ערזה הזמ םירצמ ץראבו םידיגה ילוחל
 לכעתהל השקש "iy ה"יחא] * .(םחל םישוע ןחד
 לצאנש תוינדגדג י"ע ד'פל ראותמ דואמ דע
 יכ ןוכנ רתויהו wp רורצ ומעטו 'מושרה ע'למ
 קוזיחל הלמה הלפכנו קוקדנה ומכ ונינע דאג פ"לב

 — [ןינעה

Einbüllung, Hülle 522,923 פ"למ wo prTA 
 וא =  Scehur pmaבל'ע   3jלעפמ

 הייחא] * .תלכת ימולגב 'גרת אתלכתד (זזג ירבע
 תלמש עדו .ןיזזוגב Y .ז'כ 'קזחי 'גרתב ג'ונב

bהפטעו יופיכ וא םינפוא ינשב 'שרפתנ  
 םידגב יכרכ וא (Cb D'5) אסכימד אמילג ומכ

prm yיפלו םישרשה 'סבו םש 'זחיל ' pes 
 הכירכו הפיטע ונינעש ןיזידונ םוגרת םיכסה ינשו
 רמצ תזיג אוהש ^b ןיזזוג "יגלו .ימושרה פ'לב
 כ'ג ונורתפש אמילג תקתעה שממ אוהו ע"לב
 איבה אל ןמגרתמה לעבו ,רמצ nri 4. ע"לב
 ןינידס b^ ק'העו .זזג 'עב אלו זדג 'עב אל הלמה

 — [תותילטו

der Daumen, die grosse Zehe) om = 51 

(vom ar. Jh stark :אמק 'כלהב  

 ורמאש ינפמ 'מגב 'וחנמד ק"פבו CU יבותכד
6x0)וז הצימק וז תרז וז ץמוקה  "DRעבצא וז  

 «mo ה"יחא]* .עבצא 'עב b^ רבכ לדוג וז
 הבהא ילע ולגדו :ןייה תיב לא ינאיבה 'פ ר"שהש
 ןכו  .כ'מ ש"ע הבהא ילע ולדונו ('ד יב רישהש)
 ב"ד א"פ 'וכרב ^ 533 לש הלודג עבצאמ רמאנ

ovyבקע רצב לדוגו לדוג רצב בקע ןיכלהמ ויה . 
vהכוס  mu3 ה"נד b "mj "v ayeכ"ד : 

 הארנ אלש לואש m3 לע וילע ורמא ד"פ ר'מב
 :ב'פ תבש .םהימימ לדוג אלו בקע אל םהמ
 ויהש 'ג D"  מ"הונמ רד"סר זמר 'ג yes" יקלי
 sp תכש ץוכקהו .לדוג דצב בקע תוכלהמ
 י"פע הגוה וזה am^ וילגר ילדוג ינשב זחואו
 ,ויתועבצא ילדוג 'יא םינשיה 'יסופדבו י"שריפ
 רישהש ;יא ,יב (DV לדוגא וא לדוג תלמ 'רזגנו
 --[קזחהו בעה עבצא ונינעו 'מושרה ע"למ (תאז ימ יפ

ap» )'םירפופה לצא  "y Loton Aegyptium.ריטב זימיר  aemעיייעו (? .בימק  m3םירא  Dtיוניש ןססג  
 םיטופרב לבא חרות דומיל w^ .ז"י ק"בבו .זיכ יליגמ יייעו השעמ יריל win דומילהש לודג דומיל ג'וגב (* .תואחסונה
 תוסוקמב mo :טיס רצ םש סיד y" ילו 'ב ,ימ «^v33 n וניבר 523 רומלתה יליגמב ייגה איליסב דע םיגשיה
 "תו יז "ס ךל ךל תותליאשב הייכו (* bw יר גיונב (* .ו"פש b^ כ"היב ילה זיואב ה'כו יםירא תיב יעב יינייוצמה

 אייכשרה 'יחב האבוה n^» new ה"כ (* .ירומגאל לע ע"פרשב לבא ר"פרב ןוכנל 3 (* .דומיל amm הרות דומלת יישר
 ת"כ אל יישר תטישו .הסונה יונישב שיע רמאהו היד םש ק"ב יסותב אבוה ל"גה תותליאשב הז ןיעכו ק"בר ק"פס

 .םלעפ םשל גיונב (* .השעממ ףידע יפט ינירחא ירוטגאלר רבס 'יחב א"בשרה םגו i5 ס'שב םיבושיב יייעו



 ry" ט"לד ו'פ "רדנ 'ורי ,רוסיא ילודיג .ה"מד ז"פ
 ז"ע 'וריו 5 א"פ 'ציב 'ורי 55 pora ילודיג

x5רוכיב 'ורי ,הפוג ילודיג הציב ג'ע א"מד ". 

 הליאשהבו :ךתמדאמ םילודיגה לכ ג'ע ג'סד א'פר
byח'כד ד"פ. 'בותכ 'ורי ,םדא ינב  xyואובי  

 ר"ב .ןהילודיגו ןה ולבנתי ולדגש םיער םילודיג
mumשרד  bjססונתהל  (5 יילהת/ porri C) 

 בר ארומאה DU לעו — b'« "יע ןילודינ רחא
 ,ישנמ רב לודיג  ,ימוינמ רב לודינ בר 5373
 ייסחוי y" ןימינב רב לודיג ,שרנ ןמד לודיג
 דוע 'ייעו .א"עד ף'זרהמל י"הבמו ב"כק רצ םלשה

 — [יאליער רב לודיג 5 'יטיג
 flechten, Füden JJ ע"לב ןכו b/53 o5 לדג

 -Flecht-.)-Je 'יברע 'שלב 5
nbyii; ; werk, Geflochtenesתלדנ  (Haarflechterin 

Yosק"מ) ןיקשמד ק"פד  GR?ירונת לדגימל  + , 
 'פד ג"סב Cms לדגימל . , unie לדנימל
 ינש רציכ ח'ת לש ןחלש «Cr ב'ב) 'יתבה תקזח
 m ילימ ינה p (C^ 53 שילשו לידג ישילש
 לכאמ יבותואל quus רשפא אל םיבוד לגנא
 םינפבמ ותעבט ןנישקמ אקדו דחאו דחא לכ ינפל
 אכיאדכ ץוחכמ ותעבט אישק אל ץוחכמ אינתהו
 שמשממ אלד ימנ יא היב : pu אלד אקוני
 אכיאדב ימנ יא אקוני אכילדב םינפבמ ותעבט היב
 אכיל יאו ו תע ב ט ל ץוחבמ היל טיקנ אעמש
 םינפכמ היל (wp ילוטלטל יעבד אוהו אעמש
 אילילבו םינפבמ היל דיבע ותעבטל אממימ ימנ יא
 ,ץוחבמ היל דיבע אמהנב איסכמד איזחתמ אלד
 אוהש רבדמ הפמב הסוכמ לידנ ישילש y" א"פ
 םישמש םוקמ גורו ('[לידנב] omm יושע
 ןיחינמ וילעש הפמ אלב יולג שילש וילע םחלה
 הדועסה לקלקיו הפמה ךלכלתת אלש קריו תורעק
 העובק אהת וב ותוא ןילותש ןחלש לש ותעבטו
 אלא בשוי אוהש דצ ותואב אלש ץוחבמ
 םינפכמ אינת אהו רחאה דצמ (.[ץוחב'מ]
 אישק אל ([ול ךומס אוה ש דצ ותואב]
 ןחלשה ריזחי ולצא בשויש אקוני אכיאד אה
 םינפבמ תעבטה היה םאש] ץוחבמ תעבטה אהיש

 אמש (* שחימל אכיא הוה בשוי אוהש ךומסב
pimאכיל יאו ('ןחלושה ךופהיו תעבטב קוניתה  

 דמועש אעמש אכיא [יא] (" םינפבמ wm אקוני

; drehen 

 Ani ה"כו ירהא 'עב כ"ג ה"כ ירהוא ייגו יאתלוהמ לדגימל .

 דוע 'ייעו אתאלוהמ לדגמל ייגה םשו ז"ט דצ mam ילה תאיג ץייירב «onu :ו"ט דצ p/5 סייד «y h^" v3" איבטירה =

 .יאלג .ג"ונבו ,ה"מגר ייפ י"כב «an mua^ )* .אתלוהמ y יב לח י'ע =
 י"כ הימגר ייפב ה"כ (1 ,ךורעב ci ליצכו ה"מגרה ייפ י"כב ןוכנל ה"כ )5 "3 ה"מגר ייפב ה''כו (5 cea ו"ו י"כב

 b^ י"כב ה'כו ל"צכ )79 ams ךופהיו ןחלושה ענעניו ייא ה''מגרה ייפ י"כב (* .י"כ ה/ימגר ייפמ ונמלשה )? .ךורעב ל'צכו =

 .היימגרה

ms (?ייכב ןוכנל  Yaקיתנ ייא ע"פדבו .  (fהיכ  

91* 

Nen המוקמב הלודגה אישנה אטח .ה'סד ביפ à 

 לודנ .'ח 'וכרב םימש ארימ רתוי ועיגימ הנהנה |
 לודג 2:35 'יזנ המשל אלש הוצממ המשל הריבע
 'טוס 'כו הארימ השועה ןמ רתוי הבהאמ השועה |

Esהשממ רתוי רתסב הקדצ השועה לודג  
sב"ב 'כו וניבר  seלכמ רתוי הקדצ השועה לודג  
 תא תבוקמש הקדצ הלודג .וט"מ 'כוס תונברקה <

 n^spn ףאש םולשה לודג 5 ב"ב 'כו הלואנה
 bir השומיש הלודג «mb ome 'כו וב הניש
 האנש nw ,!'ז 'וכוב הדומלמ רתו" הרות
 הלודג .גט"מ "יחספ 'כו רתוי ח"תל my ןיאנושש
 הלפת הלודג .:ב"ל תוכרב הקדצה ןמ רתוי "ינעת

smsםיכוט םישעממ  twתונברקה ןמ רתוי . .  
 הבושת השעש vm ליבשבש הבושת הלודנ :םש
 םירמאמ םשו וו"פ ov" ולוכ םלועה לכל ןילחומ

nmהבושת הלודנ ש"ע הבושת הלודג לע  
 ת'ת 'לודג 1" ^m םדא לש וניד רזג תערקמש

 רתוי ת"ת הלודנ ,ז"ט הלינמ מ"היב ןינבמ רתו =
nbxnbתושפנ , ovלודג  nv mnתברקהמ  

 בא דוביכמ רתוי ת"ת לודנ ayp "וריע ןידימת =
omלינמ ' c weרתוי םיקידצ השעמ  

 םילודג ..'ה 'בותכ 'כו ץראו םימש השעממ -
 םילודג  .ג"צ cuo תרשה יכאלממ רתוי םיקידצ
 םעו :'ז "ילוח mv ןהייחבמ רתוי ןתתימב םיקידצ
 לש ראותה «?p םלועה לודג !א"כ 'דהנס תוכימס |
 לש דובכה יוניכ הז םימלועה לודג ק"פ ר"ב (המלש |
 ץובקהו .םימלוע יח .דוככ םש רמאנ ןכו ה"בקה

 mns בוט 'פ ר"להק en רודה bí .נ'ס 'וכרב
 ילודג ז"כפ vpn ,םילשורי ילודג . . רודה ילודג <

pem -הָלּודְג  "pתבש .א"ס .ב"ל 'וכרב  
w^ mp d'* >ט"נ "טיג | .ו"ט 'ליגמ | .ג"ס . 

 mb המורת 'ורי .ד"י 'דהנס :א"פ pa :ג"י 'טוס |

 ה"סד yb 'ירוכיב 'ורי .הלודגל החשמל vy ג'מד =
 Xn" 'ורי .תרפכמ הלודנ .ז"מד תוירוה 'ורי ,ניע

 [ ל

 ו שו

^ad Lc - ו די : 
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  cרוביצה  psו"פ "יחספ ^« ,המוקמב הלודגה 153
 | ןיליחתמ הלודגב 2/03 ר"ב ,ללהל הלודג ןתיל ידכ
 < רבד :'מ 'וכרב לּודינ 59 םשה דועו .לודגה ןמ

 | 'ורי ,ץראה ןמ ולודנ ןיאש  t vb lwג"ע
wwe לודיג xy ו"נד ז'פ ריזנ 'ורי ,ןהילודיג ךרד 

 =  mwםינב לודיג  "mb sp "pכ'פ ר"ב :מ"י
 'ומורת 'ורי  ,עקרק יִלּודַנ :'מ 'וכרב ץובקהו .ו"כפ

 . wan לדגימל . . ארחוא לדגימל ה"כ רדסה גיונב (1



 CR b 'כוס DbN. ע"ייע r5 ז'טפ ^553

 .שיר 'סותו י"שריפ ש"עו אנעשוה ע"ייע אנעשוה

 - "פ .בשנ yy תותשר עלוק ייפ אבשינ אנלידגו
 םיטוחהש הריזשהו היוטה feb 'וסו ע"לב לדג
 ןועש תעלוקה השאה ןכלו הז םע הז םילתפנ
 - 7 /הזמ ילואו תל p'b3 תלדוג תארקנ םישנ לש

pur"ר'בב כ'נ  peםייפתש תלדנל רמא ימל  | > 
 Lo ט"יפס ר'קיובו 'כו ךלמל םייפת הכלמהו הכלמל
 הכלמל תלדגו תלדגל םייפנו ךלג השענ המ
 יב הכלמ לש רעש תעלוק b^ /« 3585 הכלמו
 ושקב jm "b תולגל הלאה םישנ לש ןכרד
 ושוריפ ןיעכו ונינמזב םג .עודיכ הברה תונובשח
 תיבמ תוכלוה . . תלדונ 'יפ הלעמל וניבר לש
 יאישנ רעיש אָלְִּנִמ םירמ ןינעה «nm ,'כו תיבל
 רתוי לבא :'ד 'ניגחבו םינשיה 'פדב :ד'ק תבש
 אלדגמ .הָלַדְנַמ ריעמ הרזגנ אלדגמ תלמש ל"נ
 ר'ב .האלדנמ קחצי 'ר .ה'כ sm y האלדנמ

i^bר ' mmyד"יד ט'פ 'וכרב 'וריבו .האלדנמ , 
 Tp" יורי = .אילדגמ ןדוי 'ר :ד"סד א'פ 'ינעת יורי
 = ::הלדגמ םוחתמו הירבט םוחתמ ד'עס SÜD ד"פ

veהתנוכת  nmnארבתסמו אירבמ לש המוחתב  = = 
 < |  תרוסמ יפל התיהש sus ous cy nns איהש
 אינונ לדגממ) אירבמל הבורק e 'יחספב ל"זר
 mbi הניא העיספ עספא התעמו (לימ אירבטל
 אי נונ אלדגמ םוקמב ס"מ אי ש ג אלדגמש רמול
 םירהמנה םירפופה דוע ואיבה ij^ לובלב רחאו
 אלדנמ יכ וובסש םיקבדה ןיב ועיש תלמ
 . .םירמ הנשיה "יגה רקיע תמאבו רעיש תעלק 'שלמ

cian1:3 ןכו אדטס ןב ע"יע אישנ  
 D 'רהנסב ה'כו ,ולשמ ה'ד .'נ 'ומביב 'פסותה
 < = "ייע ry 'גינחב m 'מ Usi omo) ien 'ופדב

b"אינונ לדנמ תלממו .םש  L— bns man) 
wm Magdalenaותוא לש ומא םירמ ל"זר תעדל  

 nmn .)%! םויה תארקנו 313624 yy שיאה

 ' ם'בשרה כ''ג 200 DO ו ו וש ווכס הלשכ חלכ קג קרקמ לש קיפ לכ ' תו הטשה וזכו הימגרה b^ יכמ הלמב הלמ קתענ ךורעה לש wb לכ (?

 דמר

 םינפכמ תעבטה. ריזחי) ושמשמו ןחלשה ינפל
 םינפבמ תעבטה vim ("ל'צו] (שמשל pr אלש
 :ה"פ מ"ב .םש ^b תהנהו אנש יאמ m op | דמו עש ל שמשל pr אלש 6 ךוטפ
 אהיש וריזחהל לוכי אממיב אה 3n] אה דצ ל
 אלש רומשל לוכיו והאורש cob ץוחבמ תעבטה

y»ומביד 2/33 העברא םילידג םינש לידג .(?"וב ' 
 יוחנמ) תלכתה e ג'הב םילידג לידנ ןניעב 60
 שימטנו אתליתפ לודגנ .('זנטעש 'עב 'יפ (:ט'ל
 by ,)* (טיס יישג) וזחאש ימ 'פד תואופרב אלחב

moהחפש תב יל שיש  nomשיאה 'פב ול ןיאו  
 הז סוכב יל ישדקתהד 'מגבו (*וחולשבו וב שדקמ
 € תלדג יאמ mp ימ Cw יישוריק ילבב) ^j לש
 רעש תלדוג b̂ תֶלְרּוג תלדג יאמ אל שממ הלודג
 תיבל תיבמ תוכלוהו םישנ לש
 n'38 תשא יובד הלגמ תאצמנו
 ..ןועש תלהוגש םישנה -ןתואל
 (םהיפ ילע ולידגיו) ביתכד תינרבד תלדוג א"פ
 תלדוגה ,(ג"י היל pm [םכיפב ילע ולידגתו ל"צו]
 "^ יפב הנורחא הנשמ) עינצמה 'פב תסקופה תלחוכה
 דבוע 'גרת תובע השעמ תלדוגה b^ ,(%:דיצ תבשד
 םושמ תלחוכ תגרוא םושמ תלדוג ('ןילידג
 םושמ תלחוכ דע 'כו הוט םושמ תסקופ תבתוכ
 ימגב תבש) הנוב םושמ תסקופו תלדוג תב תוכ
 בשומ אמט תלדג לש ףא רמוא הדוהי 'ר ("(םש
 יילכב ו"טפב .תולדוגו (' וב תובשוי תונבהש ינפמ
 הפנ תרוצ הל שי םישנ רעיש תלדגמה p^ (ג'מ)

 ביסנ br .התוא תטשקמו הלכה הילע בשתש
 'מגב ןילחונ שי 'פב אכלמ יאניר ילילכ לידג תב
 םשו הייחא] * Cv5p ביב) םירחאל ויסכנ בתוכה

^mוניבר ^33 3/3 ה"מגרה ייפ י"כב לבא לידאג  
 ותוא לש ותב : אלילכ לי דג תב : שרופמ םשו
 RUD ז"עב 'ינה ןכו ל"כע wx" ירתכ pne היהש
 יתלבו ןמוא םש לידג ם"רהמ "יפו ילילכ 5

p»לבא אוה  "bןכו תורטע עלקמש ימ  "b 
 תפנצמה ילדונ ןינעה ןכו ל"נה ב"בל ם"בשרה

w3!ייכב  ^pהימגרה . 

 .שע וניבר ייגכ יישר i^ לבא אלחב שימטלו יתליתפ יתרת לודגינו 'יגה cen (*..יא עש עיייע (* .ש"ע איגוסה שוריפב
 תלדוג ההפש וא תב יל שיש D'y "in םש יכ ג'ע ביסד ביפ יודיק

nילבב ס"ש לש הנשמב לבא  "wmהטמשנ עיפדבו ,הל דו ג מ ייא  

po (*ימלשורי לע ןויכ וניברש קפס ילצא  
 וינשמ לש ייג יפל יישודיקד ב"פ יג 'נשמב היכו
 || —  .שימ יישודיק 'תפסותב אבוהש ח'ר Cb "יפה חקלנ הז יפלו דילו va י"כב קר הייכ (* .תלדוגמ ג'יונב (* .יורי תלמ

 תתלחוכה ןכו תלדוגה ןכו תוינשמבו םשו )5 .ןה לש רע ש ה ת לדו ג ש קר ייאו רמאמה לכ טמשנ ע'פרבו ,יאמ היד
 a .רייע פיר אפ קיימ יוריב ןכו ילב ןויצה אבוה ןכ ומכו ןכו תלמ ילב ינשמ 6 ןויצ אבוה םש ימגב לבא הסקופה ןכו
 אבוה main יוגיש יייעו ('* .ןמגרותמב הייכו ויט ,טיל יומשל היכו ו לי ד ג "גה ב"כ a יח"כ תומש יקנוא 'גרתב )?

 יוריב ה"כו תבתוכ םושמ וגיבר ייגכ W^ ימ ייכב לבא (א'עי ה"צ) ny בו צ םושמ תלחוכ ימג לש אנקסמ יכ עיבשפהב

 יסב !ny "y" הנוב

 עיבשפתב ביירגת שימכ ב''ערהו ג"מסהו ם"במרה יגפל חסונה היה ןכו

 בישתש א"מר 'יסס יבושת ירעש רפס on^ 'בושתמ היאר איבהל שי וזמ הלודג תמאבו .ש"ע יריאמה ייחמ עמשמ ןכו

 םושמ תסקופו תלדוג תב תו כ םושמ תלחוכ בייהמ יאמ סושמ תסקופו תלחוכו תלדוג "^b גיתר םש

yתבש 'וריב כ'ג ייא תלדוג ןינעבו ,ו'פ רצ תבשל  orbי"ד  cvyהרוצ ילכ לדוגה  i€"nהג ו ב םושמ . !( imusוכותב . 

 ג'כ זמר יישארב יקליבו ד"ער ב"יד י"פס תבש
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  quאירבטמ העש  "yרענעיוו  Dj | pnmע'לכ) אָמְדּוג=  ;Palmzweig 35םילב <
 םיכסמ הז לכו ה"מ דצ  nobימו ונבתכש  (Stumpf, Abgeschnittenes DREיח 'פב

 שי הזל םנאיש ג .אלדנמ "גה םייקל | הצורש |  [523] puseהבש) האורבובא התושו  E Apג

= pom אסא יטמילד אכילד .אנסיב רב קחצי בר | 'ד רפסל םייהכריק םכחה ברהל הרעה "yp ןורתפ 
 < < :ןילוגה ןה ולא יפד ג'רבו ('[אלבטב] אלולה יבג | בא -- [הזב ידו .ב"צ דצ ש"ירהמל דנאל עגילייה ==
— bun אמדוגל הייחמו אסיפ אדשד pus (ח תוכמ'.+ | sU יטפוש) ושאר תופלחמ עבש תא' nom b 
 | תעדנו (ט""  m"יפ ה"יחא] * .(הישיר תלידג עבש |  sema'מנב טג חלושה 'פבו .('אסבכל הייחמו =
 | ייטיג) לובזורפ ןיקתה ללה | --[תופלחמ ןורתפ ןכו רעשה ילתלת ס"לב הלודג  Cr5חיל ינקמ ישא בר = =

  | opeע'למ | טמא . | (Jaeבתכו ('הילקירב אמדוג  moy.לובזורפ  "eיףנע =
 .  zur Erde herabüessen 7וםילקד יפנע םש תבשל י'שריפ ןכו ה"חא|* | גשומה הזמו <
 = = (" zur Erde fallen i435 yop Wwיורי (ופמוטמ, | ! yy "b 557הלצא ןייולת םירמתהש תוירחה =

 =  Yep ^mה'כו רקיע ןורחאה הזו .ץוצק לקד עזג 'יפ "טיגלו | וא לידג ןוכל רמא המ .ג'ער .א"לד 7 =
 | ןוכל הבהי אנא . . קוחמ  "BM pur Dn[ופו ע'לב לידג — |

 | יולימב אה  petר'בב ימודיג * | ןמ .אנלדונ אנבשחמ אנא אל  DUb ies,יב םדרנ ע"ייעו = <
 —- ינהל ןיי איבמ ןכ לש ותשא הרמא "ם ינופ :

 = םכל ןתונ ינא הוצמ רבדל הבדנ ןיכירצש ןנבו
 < ינא ירה .ילעב ךכ רמא םאו השודגו האלמ הדמ

 | אל םאו האולמב הדמ יוויצכ םכל ןתונ  ONבשחא
 = יתבותכמ קוחמה ןמ רתוי שידג אוהש המ ןורתיה
 = | השעמה לכ הנשנ ותוארהב 'פ ב"פ ר"תסא 'דמבו
 — הבהי אנא .. קיחמ וא שידג "גה םשו

ir אוהו הינאלדג ומכ 'יפו ינופ ןמ הינארדנ 
Obyb prbs ןינודנ ןמ- שבתשנ) ןיִנּודיִנ = ]73 | המושרה ע'למ הלמה mus וריה' bw אנלדומ. | 

 םימ רונצ לע הדמה יואלמ תעב ץראל לפונש המ וננעו  Rinne, Kanalסעלרעפ םכחה 'ייע

^s» םימ wn] אמצ תארקל 5'0 ןעללעצסימ | הלועה תפסותה 'מולכ .שידג ןינע ןכו התפש. | 
  2%שדנ ע"ייעו הדמה ןמ הלעמל  €^ awe SNואיבה ןכו ה"יחא] * .אימד ןינודיג 'נרת

mb cb» ןושל אוהש ל"נ sn» ןמגרותמה 
 הל שי תאזל לבא כיע אימ ןידגנ 'גרותמד

  mns mmךירצש בוט רתויהו 'ד דגנ ע"ייע

 המעטו המושרה פ'ל אוהו ןינודנ תויהל 33
 םגו ,םימ רונצו  p'33אימ) ^  Coןיבותנה םגרותמ

 אניפתסמ ילולו .ס"לב ה"כו ןייודנה ומכ אוהו ע"ייע
 יינ יפל) .ה'ס "לוח ןיידנ םגש רמוא יתייה

vy דלונ בגח לש םגרת (ןאידנ 'עו yy wm 
— [233 oy בגח לש יוושה 

Pm8.5 ם"לב)  (Lügenwesenןימיתח ןימסקד  

"snבם'א) .(ז יכיכ רבדמב) םדיב םימסקו  Mo 
 = .י"רתב ה"כ ה'יחא] * .(ןידגמ בותכ ןדיד תואחסונב
 אוהו כ'כ לעב בתכו ןירגאו 'יגה 'ב י"רתבו 'א
 ונכרצוה אלו כ'ע ועמשמכ ר"לב augurium ןוכנה

mרשיו בוט וניבר "יג ד"פל יכ  senונורתפו  
 — [רקשו בזכ ירבד המושרה פ"לב

DAD =עילמ)  yxp ^b peםשה ראותו  p'o» 
stumpfhindig, dessen Hünde, Finger NB*73- 

(abgehackt sind —(.א"כ) ולאה תוינעת רדס ג"רב  

 DN 'מגב ןידה רמגנ 'פבו | vv יתשב םדיג =
 ה"יחא] * .ןימדג םידע (:ה'מ יחנפ) ינשה דעה ואל

pera vus ="דיל י"כב םג ןושארה ןויצב לבא  
 םהמ TN היה .א"ע 'דהנפ ה"נכו ל"מיג רחא ד'ויב =
 'פ ר"שהש ,םדיגה תא תוכרל .ז"ל 'וחנמ םדיג =

 ו"כד me 'דהנס v" ץובקהו ,םיעבצא םדיג םרכ
E.תבש :הבקנהו ,םימדיגל טרפ וכפש אל ונידי  | NDJTÀ*ס"לכ)  Py (and, Saum43 ףדג  

"E 3mתמדיגו תרגיח 475 'טוס ,תמדיג השא , nos) p7i*| "Pףדרגו  cyע"לבו ס"לב ה"כו עזג  

Dm =ח'יד ג'פר  Yyא'פד א'פ 'שוריק 'וריו  (abhacken 05% Yyתבש "7  T'bDbpז"ד . 
 וא .ד"מד ד"פ Up יורי ַעּוְּנ םשהו grs תוירח | א"פפ Tr .ג"יד ב"יפ ^« 'ורי ,תמדיג הטופס

 2" 3" תומשל 'א 'ורי 'גרתבו .עודינ וא רוביש | המהבל לאשוה םגו. ,תצלוח איה המב תמדינה |
 ךתחו תרכ ונינע מ"למ .ןיעדגתמ 'ד 255 יבדמבלו | ךתוחמ 'וסו ע"לב םג b nea^ תמלא ay "ילוח =

 ותמוק העדג ב"יפ ר"בב ןינעה ןכו .'ופו ע"לב ה'כו | אלש ידי aw "ינעת «yen qj םילגר וא םידי :
 'פ יבר 'קיספבו ג"יפ vex ט"יפ ר"בבו םדא לש | המודג המא :ב"ס "יחבז 4 ,ומדגתי ךידי לע ופח 4
 .הערג "גה : ט"כד 'דוחה — [המורג סרג ןורחאה םרג 'עב וגיברו 2

m'» 1ימ יייכב , ini»5 .ימדיג ג'ונב ייא אלבט יעב היכו ל"צכ (? .יתשמ ( iconאסאבכל . . אמרג . . אמרגל  "ww 

 .אלקירד אמדיג גייונב (* .סייפ yvy אסיפ 5" אסיס ס"טב ויו 3x" ,א 033



"m - "m ומור 
E73235- ע'לב) * einschneiden, aus- abscharrenר תויתואש | ' "nתותירכל שרפמה 'יפכ תופלחתמ  
 ק"דרה בתכ ןכו ל"נה ידהנס 'ורימ ועמשמכו | לעיפ Cüsur im Gesang machen; דועו

 םה דחא ןינע ףודגהו nem bis ףדנ שוושב וניאש ףדגמ אצי 'ותירכ שירב üstern ע"לב ןכומ"לב

 ףדיגו ףריח :ו"נ "יטיג ל"זרדב m ורכזוה ןכו .כ'ע | תא ר"ת CU ארמג Geo איפ תותירכ השעמ השוע

 .ףדגמו ףרחמ הז ירה .ט'מ "ישודיק ,הלעמ יפלכ | רמא הדוהי ןב יסיא C) v6 11553( ףדנמ אוה 'ה
 תוכלמ ז"פ ר"קיוב .ףדגמו ףרחמ ליחתה יי 474 | תרסחו הועקה תא תפדגו ורבחל רמואש םדאכ

 הניא ..  תפדנמו תפרחמ איהש v העשרה ףדוג n» ^B 'ה תא ךובמ ונייה ףדגמ רבס אק

 יףדגמו ףרחמ אהת ב"לפ pen שאב אלא תינודינ | ונייה ףדגמ רבס NP המצע הרעקה jb רסחו הרעק
 הציחנב םפדנמו םפרחמ היהש יפל י"פ ר"דמב ,רקיעב רפוכו די טשופש רמולכ םשה תא ךובמ

nemךכל | ונייה ףדגמ רבסק (' תרסח אלו הרעקה  nmeםשו ,'כו הפודנ התימ  i^eליחתה  mns 

 mb ק'ב ,ופודיגו וצואינ :ו'נ 'יטיג םשהו .ףדגמו | רפוכש הרעק ףדוג C "על ווושמ ז'ע דבוע

 אווה אפודיגד יאלבבד אתמחנ יבג יל תיא יאמ | C [שדקה]םשב vr טשפ אלש mon אלו רקיעב
 רבעימל רשפא אה דנעימל רשפא יאמ יומאד (יאתשוגמא יאמ (Gy תבשב לודג ללכ 'פד ג'סבו

 ללפתה DN ד"ע ט"ד א"פ nv" ץובקהו ,ידבע ףרחמש "פ  יפודינ רמא לאומשו ישרח רמא בר

 ןיפודיגו ןיפוריח לוק א"מספר ר"מש perra ותליפת | D^ 'פד 351 .שוגמא 'עב b^ 3235 הלעמל יפלכ

mneיימחנ) תולדנ תוצאנ ושעיו והמ םשו ,עמוש ינא | םשה תא ךובמ ונייה ףדגמ רבסק %מט  

mus Gun rw "nbb)ןיפוריחב ז"פ ר"קיו .םש היהש ןיפודיגו ןיפוריח 65 | התעמ אלא והבא 'ר הב  
 המ ג"יפ ר"בדמב ,שאב אלא ןודנ אל porem םילג שארב «co התע ןכל ('ז ייו פומע) ביתכד

 ןאכ רמאנש םיבורכ ms םיפודנו םיפורח ןלהל | Cre תכש) (*תלבוכב אלו 'מגב השא המב 'פב יכו [
 ה"בקה by האגתנש קלמע :םשו ,םיפודגו םיפורח | ויה "פד ג'רבו ?CR יישוריק) ןיסחוי ^3 53

 ינוארת לא 'פ ר'שהש ש"ע 'כו ויפודגו ויפורחב | אמיאו והבא 'ר הב ףדגמ C  'רהנס) ןיקדוב

 :ארקנ ףדגמל םשהו .איפודיגו איפוריחד אתנידמ | ףדגמ psa ארירש בר 'יפ QC תוריקח 'ח ייותאל

 . . רפכמ היה px :לדנמכ '6 ר'שהשב ןָפְרִג | .הרעקה ןמ ףרוגש םדאכ (' ודיב לודנ המית הארמ

 | by "x ג"ע 3 ז'פס ov 'וריבו .םינפדגה לע | השא ח'ר 'יפב) Cit ייחפפ) העש לכ 'פד ג"סבו
 | וג'פד ג"פ ק"מ 'וריכו ,ןינפדוגה םג םשו םינפדוגה | אל השא ל"צו] (םיפודג םיטב אל שולת אל
 ^31 ב'ער ה"כד ז'פ 'דהנס 'וריבו ןינפדגה וברשמ | .([םי פו ר ג ח"ר 'י פכ םיפודנ םימב אל שולת
 [ אָסָדּונ דועו אָפְְנ ס"לב ןכו . .םינפדוגה וברשמ | ה"יחא] * .אברעמב הלע יטייל ומכ םישרפמ שיו
 8 rb "יעשיב m" ורכזוה סגו ,מ"לב mma ומכ b̂ | ןויצ הז ןויצ Uy שרפלוניבר תנוכו .ט"נ :מ"כ 'וכרב

 | -- [ו"ט ,'ה 'קזחי ; ג"כ כ'ג W mb^ ז"עבו והבא 'ר הב quo הלעמ לש
 ק"פד ג"סב (Rand, Saum &b33) אָפְדִּג = F|TÀ | .טישפ ה'ד :'ב 'בותכ יפסות yn" הימרי 'ר הב ףדגמ

 תילד אה אפדג היל תיאר אה "C wo תרחואמ הפסוה ילואו ^a י"כב "ל מ"יו ןמ םויסהו |
aen |אפדג היל | ךתח הנורתפו המושרה ע"למ הלמה הרזגנו  ^bהל השענש תרגוסמ אוהו אידב 'עב  
vumי"כב תמאבו ףרג ומכ  ^an vb אבקוע בר יער ו'עו א'ס ויש ז"עד ג'סב ,לוביק תיב | תא תפרג  > 

 | היילמו אשילד אפרג mb רכע יונמ אדוד ןבז | ז"כב תפדנ "גה םג םאו תואחסונב ומכ הרעקה
mensתלמל  newומכ מ"לב $3 ןכו  gen | cnmביבס לובגהו .היחתראו  b^] mb»התוא ] 

 ז =

 חסונה םשו ביער היכד זיפ ידהנס ^93 «mé ,התפריג תומוקמה ינשב ג"ונבו םש תותירכ muy ןב א'ר תעד וז (1 |
 "ינוסה לכ ש"ע הוצמ וירחא ריישמ וניא ry דבועהו quen ךכ ,'כו םולכ הב התרייש אלו הרעקה לכ תא התפרינ
 לכ תא התררג וריבחל רמואש םדאכ רמוא א'ב py ןב יסיא התרסחו הרעקה jo התרר ג "גה inp ob חלש ירפסבו
 תפדיג םוקסב ט"משה זמר חלש יקלי לש שרפמה mun ןכו תפריג in^ י"כבו םולכ ונמט התרייש אלו הלוכ הרעקה
 לימרו רמושמ ס"טב ישמא יפדב )* .תותירכל שרפמה יייעו sw mo pesa cian תמאבו bon" םשב pon לעב איבהש

 תמאבו 'כו ז"על רמזמו ררושמ ןוגכ ry דבוע ונייה רבסק ל"זו וגיברכ 3/3 b^ תותירכל שרפמהו !ר טו מ תלמב םףילחה
 דצ יילייגנא י"כ ץבוקב) תותירכל v3 ה"מגר ייפב ה"כו ונרגסש ומכ ליצו ריפרב ה"כ )( .רמזמו py ףדג ןיגע ץ"לב

(vypםשו 'י 5 ה ל כ קתעוה ונממש  ^wוניבר ייגכ כ'ג  mmaתילרב . *) היכו v33מ ' animייכב היכ )5 .אתשוגמ  

 .תימתמ רי אחמ עילב ףדג לע ןויכ ילואו .ריפרב גייהכ (* .סייטב 'ח ייל ע"פרבו .^Y י"כב n3 (* .תלחוכב ס"טב ע"פדבו ,ד"ל
 םינושארב Di ימ יייכב םג M^ םיפורג ייגו שיע א"ע רצ ח''ר b3^ ושריפו םיִָפּורג םימב תואחסונב ומכ וניבר 'וג ףרג יעב תמאבו )* \
 ילה vw onn n2 Tb טייימגהבו mein ^b ח"ואל י"בו ב'צ תאיג ץ"ירל ייחספ ילהבו 'ק o^ 'ינואגהל הבושת ירעש wy י

 וקיתעה ספליאה הייר :ימ ייחספ 'סותה לבא 5o" 'יסר meo תוחליאשב הייכו תרוי ys 'ה דד יעב no (* .טיר 'יס "יחספ
 Jy vy ןוילגב ביירגתכ אלו 'ע mw רי'הסב אבוה ןכו אכקוע רמ וקיתעה לבא היד :ב'מ nam יפסותה איבקע בר



 .אתפוג ,אתבוג ךרע 'יע — Jotapata ארקנש

 .תפדי ע"ייעו

DD ע"ייע "53 * 

im Hithp. sich hervorthun, sich Würde) 373 

ich würdig machen 222- ע"למ zuschreiben 

 רדגתמ וניאש םשכ ^G 'וכיב) ארוק היה 'פד ג"סב
 b^ .('יתכאלמב רדגתמ יניא ינא ךכ ותכאלמב
 ןיאו לדנתמ וניא (והמ לדנתמ ןינע
 יניא ינא ףא ותכאלמב הווש ול
 למבל הצור יניא יתכאלמב לדגתמ
 שימשת 'מגב כ"הוי 'פב .(6הרות יובדמ
 ^ תיבל ןהל וחינה הז רבד (ח'ע "סוי) הטמה
 לוטיל ךירצ וב רדנתהלד ןויכ יאמ .(* וב רדגתהל
 ינפמ (.א'פ) יירדנד ארתב 'פד ג"רבו ("['כו] תושר
 םימכח ידימלת ןהיניבמ תאצל pus ןיא ח'ת המ
 אשיש 'ר ('םהל איה השורי הרות nose אלש
 לע וודגתי אלש ידכ ('רמא ידיא ברד היונ
 לע ןירדגתמ ןהש ינפמ רמא ארטוז c5  רוביצה
 .ארמח ישנאל ורקד םושמ רמא ישא בר ('רוביצה
 ול וחינה םוקמ אלא CU ןילוחד Cp הכלהבו
 יתובא יל וחינה םוקמ ינא ףא וב רדגתהל ויתובא-
 ויה G'yo ביכר) ינש 'פב יאמדב יורי ,וב רדגתהל
 וחיי 272( ביתכ ןיידנו ואוב םהל sies וילע ןיזילמ לכה

Cדע השממ קידצ דמע אל יכו תשוחנה שחנ תתכו  
 ול חינה הוטע התוא אלא וריבעהל היקזח
 חינה הרטע התוא ןנאו .הב רט ע תה ל ה' בק ה
 היכו ו"ו י"כב n'5 ה"יחא] * ,הב רטעתהלה'בקה ונל
 לכא הב רדגתהל ה'בקה ול חינה ע"פרב ג"ונבו 'וריב
 הלמה תרזג ןינעבו .הב רטע תה ל ר'בו ר"ל י"כבםג
 ול סחיתמ הנינעו המושרה ע"ל איהש רמוא ינא
 י"שריפב כ'ג 'יא וניבר לש שוריפכו «ma הלודג
 ד"מלל ש"יר ןיב ףוליחחו ,'ירדנל מ"טשו יריאמהו
 ,ערג yy ןיניעלגו ןיניערג «ow ל"זרדב לגרומ
 ררלב r'"p Wm רשרש yp לשלשו רשרש

 .ה"כ 05 'ומשל 'קנוא ה"יחא] * .אפנדג תרגסמ -
 jun אפדג תלמבו ,ם"לב ה'כו ד"י .ב"י b ;ז"כ | =

 ,ל"נה אנפדג תלמ ל"צכו יאפנדג םוקמב 'עלבומ |
 ab ב"מ :ט"כ ,ח"כ י'ז א"מ 'גרתב ינפדג ץובקהו =

r^ינשה ןויצב ןיב ןושארה ןויצב ןיבש עדו —  

 'פדב ןושאר םעפו ,ר'פדו ר'בו ד"לו ו"ו י"כב ^8

 רדסמ תמאבו ךועה שארב אוה ןכו אפד ג 'ציניוו

 ןכ אל םאש וניבר פרג ןכ יכ תוחיכומ םידי ב"א
 ףדג 'ע emp אפנדג nos רדסל וניברל ול היה
 הזו תדכ אלש רדסה הנתשנ גארפו 'שמא 'פדבו
 וניבר סרג ןכו אפנדג 'עה שארב וסרגש רובעב
 סרג ry ןויצב ןכו םגרתה ואיבהב ךומסב ומצעב
 'פסותבו תותליאשב ה"כו mv 'עבו 'ה דד 'עב ןכ

aw nb ףקמ אפנדג "n (m am wm) 

VP / + 

  fרי יא

 וינפל תוחנומ תואחסונ יתשש ןידת הזמו םשו םש |
 -- [וכרדכ ןהיתש םשר יכ וניברל ןוירפא איטמנו

Geflügel, Vogel, Schwung- (פ"לכ ןכו NDT3 * 
(fliegen J«-*33y לעפמ feder, Flügel 

 ארח :ג'ע ב"ב ,הישירא אפדג חרפ :ה"ק 'בותכ
 ם"בשרו mir maa] "ns ms ^b אפדג ילד
 אפדג .ח'כ ry ,ו"פ 'יטיגב .אפנדג םש פרנ
 ץב ע"ע "we הלע ןניבתומ :ו'מ 'ילוח ,אזוואד
 א"ל 'ילוחבו והייפדג יטמשד םש ב'ב ץובקהו .'א
 ,י"שריפ ש"ע ?ouo [יפדג ל"צו] יפדיג א'ער

 המושרה ע'למ ורזגנ םלוכו הצונ ,ףנכ .ףוע ףדג "פ
gun me wuגרתב הברהו .ורבא ףנכב ףועה ' 

 .יוועל 'חהל ר"תמע יייע

 יבר ג"ע ט"ד ד"פ מ"ב 'ורי (Ortsname) הפדג *

 'ר יבג ןוקלס היקזח 'ר סחניפ 'ר אנוה
 יעיברה רוד לש לודגה היה יסוי 'ר הזו הפדגל יסוי

 mpm 'רו סחניפ 'ו אנוה יבר ויה ורוד ינבו
 ז"יד YO האפ v" "ייע ,יסוי 'רל רקבל ןוקלסש
 ריעהש ימ יתיאר אלו  .ב'ער ו'פ pa^ 'וריו ד"ע
 תפדוי by הוש אוה ילואו הזה םוקמה תנוכת לַע

"y דועו .טיכ רצ nb D'3 "y יכ יכוסב ימ יייכב היכו יה רד: y ו"ו י"כב היכו אנפדג "an ב"נש ק"העבו ריפדב (i 
  )* aem cyי"כב כ"ג ה"כ  "yb.ימ דצ 'וכרב ס"ד  mmוניבר ייג לע זומרל סיר לעבל ול  "wmכייג ייא ןושארה

 לש מיי "33 הזו ותכאלמב רדגתמ יניא ינא ךכ יתכאלמב רדגתמ וניא אוהש םשכ ביה י"כב ןכו ג"ונבו ימ 53 ןוילגב |

 ינא ףא ותכאלמב הררש ןיאו לדגתמ ןינע ייפ ow ע'פדב לבא רייפרו ריב ייכב ה"כ (* .אוה המ יולכ (*' .ךורע יסופד
 יניאש ולשב רדגתמ xw ינא ףא םולכ הרותב קסוע וניאש ילשב רדגתמ וניא אוה המ שרפמ שיו ,יתכאלמב לדגתמ יניא

mmתואחסונב ונינפלש ייגכ הזו הרות 'רברמ לטבל  vs mn»תרחואמ הפסוה אוהש לייגו  ^b»:ייפמ כ'ג עמשמ הז  
 םימכה והינה תלמ my ^w םש קר פיא v33 m'3 )5 .דחא רפופ y הגוה י"שריפ ייפעש תצק היאר הזו יישר
 פףוליח ןטסנ םשו | .ו"כק דצ y" ד"ם  «b ןעכנימ יב י"כב ח"כו (* .ייקת bb" יורוכב 'כלה raw my 'יא וניבר ייגכו
 דיכ קלב 'קליבו )* .יכו אמלד וא תושר לוטיל ךירצ וב רדגתהל ידכ האישנ יבל םהל וחינה ג"ונבו ,תונושה תואחסוגה
 ,'כו mm אלש ףסוי בר רמ א my גיונבו יריאמה ייחב היכו ונל איה השורי םש קר וניבר ייגכ w^ א"עשת זמר
 .יחסונב ה"כו אדיא ברד הירב תשש בר w^ ו"ו v33 לבא :צ"ק m םלשה ןיסחויה ואיבה ןכו םש יקליב היכו (*
 "ל יריאמבו 'קליבו ,רוביצה לע הררש וגהנש ינפמ ארטוז רמ ירבדב 'יפש וניבר 'יגכ «nx םייטשמו ןירבגתמ גיונב )?

 .ארטוז רמ תעד
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 ולבטוה אל (*ןהב ורדגש םילכה ןתואו ןהב לבוטו
  ^b.ןיאצויש םוקמ ןהב םתסש ןהב אצויכו םידגב

  Dunםישמתשמ הליאשה ךרדבו ה"יחא] * .,ונממ
 אוחש הקחרהו תושירפה תארוהל ל"זר הברה הב <
 p3» אלש םדאה ינפב םתוסש לתוכו רדג ןוימרב 

 רדג .ב"כ םש ,וניתוצרפ רודגת .ט"י 'וכרב :םשל
 לודג  nלודג רדג .א"כ 'דהנס ,הב  mmaרמת

 ,יכו  2p "bm,רדג הב ררְגו אצמ העקב .'ו 'וריע
 'ורי  coתא רדוג אוהש רבד ג'ע ו'ד ג'פ

DM ג"ע 7^7 ט"פ 'וכרב 'ורי ,הריבעה ןמ לארשי 
 דומע ךתמוא הנקרזנ  mma.ו"ד ג'פ תבש 'ורי

  pesא'ע ו"טד ז"יפר םשו ,ןהל ןריתה ורדגתנש
 ןיריתמ ויה ורדגנש ןויכ  n5א'עס ו'טפ םשו

 תחא הצריפ םש הארו 'כו דחא דיסחב השעמ
  sem"ורדגל יתבשחו ליאוה רמא ש"מב ורדוגל

y'3 גנ'ק ילבב תבש "ייעו תימלוע הרדוג הניא: 
 ישנא ע'פ  mimא'פר ר'קיו .הורעה ןמ םירודג

SDN 7 ייד ,יא( אחא רכ אנוה 'ר DU) רודגיבא 
 לש ןהיבא היה הזו לארשיל ודמע ןירדונ הברה

 םשו ,םלוכ  "p rob'פ ר'שהשכו ג'יפ ר"דמב
 "ןמ ןמצע םירצמב לארשי ורדנש י'ע לוענ ןג
 המצע הרדגו םירצמל הדרי ונמא הרש ... הורעה

 .התוכזב םישנה לכ ורדגנו הורעה ןמ ? Bbדרי
 םיוצמל  xp cלארשי ורדננו הורעה ןמ

  sm mom'ומבי  x,'כו אתלימ רדגמ םושמ
  cwmר'קיו  npo vobיפל י"שריפ 'ייעו

 רודג ב'לפ ר"קיובו ,ויהת םישודק  muyר"שהשו
 .הורע תרידג לוענ ןג 'פ  ^vד"יד ד"יפ תכש

m'b ר'בד ט'עפ ר"ב .א"מד ב'פ ז"ע 'וריו ד"עפ 
 תצרפ אל  qv,םימכח לש  vpnשחנה ו"כפ

UT א'פ האיפ v "p םלוע לש ורדג ץרפ. 
 ,'ז 'מזמ ט"וש  .ה"פ ר"בד ,א"עס  "vא'פ יאמד

 ,הרירג ינפמ ר"ע א"כד " Dvינפמ ג"ע 357 ג'פ
 'ורי ,ורודיג  nopeה"פ 'דהנס 'וריו ג'ע ז"כד א"פ

  i23שיו ד"ע  3mהריזג הז תחת ילבכו רדגל
  mroאלא ורזג אל ג"פ י'יעיכש אתפסותבו 33

 [דומעל לוכיש —

y'5» 3 7€רזנ = ג  (zersechneiden 

 [רדג ל"צו[(רדג) ע"ייע םירמתב ןירדוג
 דג 'עבו ה"יחא] * .(ךורעה לעב סרג ןכ יכ
 רדג "יג ןיב םיפוליחו תורחא תואחסונ יתכרע 'ד
 13 'ימיג ה"נכו -- מ"לב רזג ומכ ונינע ר"לבו .רדגו
 ןורתיו 'פ .ר"להק ח"יפ ves ב"כפו כ'פ ר'קי
 p'Db ר'ב .תכורפה תא רדיג . . עשרה סוטיט

 דהא = 45 | |

 רדג 'שלמ ורזוג כ'כ לעבו .'גו 'א רדש 'עו ע"ומב
 רבדב דיחיו לדבנו שרפומ היהא רמולכ הציחמו

iושריפ  mnל"תמעב יוועל . — n»האצמנ  
 Np + ג'כ ייגעתב ן"ונ תפסוהב nns םעפ הלמה
 ןעכנימ '$ י"כבו ילע תלדגתמ 'יפ ילע ,ארדננמ
 י"כבו ארדגמ חסונה םש ci ןושארה p" 'קליבו

 — rp] רצ 'ינעת ס'ד y" הילע yr 'מ

Kleinvieh, Heerde) nima = nmנג ע"למ  

ein von der Heerde zurückgebliebenes 

'y דוע y! Rind, Vieh 2232- פ'למ וא 1 
 ימגב ךשנ והזיא 'פב (הריזג  psינונח ןיבישומ

 ( onu'פב ,שדח עבדאו םיושע תורדוגב (.ט'ס
(yo םינש 'ג ןתקזח 'מגב םיתבה תקזח )ויל 22 

 חינה ימגב םיירב דו ןיד ותשאל בתוכה 'פבו
 ןהל ps תורדוגה ל"ר רמא Cv יבותכ) תוריפ ול

^b pmםיקוושבו םיכרדב ךלהמה רובד לכ  
 ךתיבל ותסנכה התא וא סנכנ ומצעמ רמול ןכתיש
 הנושארו םצעב ה"יחא] * .הקזח ול ps וב תקזחהו
 ןיא תורדוגה :ל"הזב ה"מגרל ב'ב י"כ b^ ןכ בתכ
 הניא ןהב קיזחה םאש המהבו jx pas הקזח םהל

npnרמימל אכיאד םייח חור םהב שיד םושמ  
 ם"בשרו .ל"כע ןהב קיזחהו ולצא וכלה םהילאמ

^bבתכ ןכו ,וריכזהל ילבמ וניברכ הלמב הלמ  
 .א"לה י"פ ןעטנו ןעוט תוכלהל מ"מ לעב ברה
 הרומש הניאש היח וא המהב : םש בתכ ם'במרהו
 י"ב "יפו v העורו םוקמ לכב תכלהמ אלא
 םהל ןיאד הקד המהב תורדוג ןידל הלעה ה"מנרל
 הסג המהב לבא הקזח םהל ןיא ךכ לכ הוימש
 י"שרו .ל"כע הקזח םהל שי  הרימש ןהל שיד
 nnm ^b ov 'בותכלו :'כ pub" םש מ'בל
 נ"לו (ביל יבדמב) ןאצ תורדג ש"ע הקד המהב
 הלכממ לרבנש ןאצ ונינעש המושרה ע"למ רזננש
 פ"לבו ,ם"במרה 'יפכ הזו תוערל הנאו הנא ךלהו
 ורזוגל ל"נ my ,רקבו ןאצ הלמה תֶאְרוה המושרה

bbs233 הרדוג  ^bהמ הזו ,חנאו הנא תכלוה  
 — [םיקוושבו "יכרדב ךלהמה רבד לכ וניבר 'יפש

umzüunen, Scheide- )J2- (ע"לב ןכו מ"למ T" 

  CGwand machen, Schranke setzen'פד ג"סב

 יבשויו םירצויה המה (:א'צ 212( הניפסה תא רכומה
 n^) pw וכשי ותכאלמב ךלמה םע הרדגו םיעטנ
 ןהיתוצרפ ורדגש ןירדהנס ולא הרדג (גיכ ,'ד יא
 לע ("e n) הרדג Cp vam ,'כו לארשי לש
 .(ביכ ,'ה יימרי) '3 םיל לובג לוח יתמש רשא םש

 םילכ רדוג אוהש םידומו 07 ןיעמ ה"פ תואוקמ
+-- - 

 תואוקמ יסותכו םהב רדגש םילכו גיונב (* p^ ר"ב vim «eb עיפרבו איפ cy ריל v33 ליצכ )* an י"כב היכ ('
 . ןרוגש ייגה ר'פס .ןוכנ לע bem" אכוה סש תואוקמל ש"רהב לבא ןהב ררגש םילכו .
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 < ג'פב QJ49 y'by רדייג ע'ייע B'YTÀ (Moules | ףאה ^nw sm» ng G2 n ישארכ) הפפת
 < תבר GE "ררג) האנה רדומה ןיב ןיא 'פד

 = .ארבג ביכש ('יאדלכ היל ירמא (*הליש בר רב
 = ארותית אטמ ארטוז אנורדיג ביכר הוה (*אהבוגמ
 הישפנא ירק ביכש אק הוה ("היידש (* טויטסיא
 == וט"יק (onm" ךידבע לכה יכ םויה ודמע ךיטפשמל
 טויטסיא ,רשג ארותית רייע אנורדיג B" ,(א'צ

 | הלעמ לש nw ys אנורדג אובתסמ עזערזנ
 תואחסונ תצקמב ב'א) .ורדייג רומחל pup י"לבו
 שיו  אנורדניג .תורחא תואחסונב אנודרג בותכ
 ,(ש"ייע םה ns" רודייגו ןורדגו אתידנוג ןיסרוג
 ;ן"רבו םלשה 'יפחויב ה"כו אנודרינ ג"ונב ה"יחא] *
 ,אנורדיג י"עבו 8211723 ש"ארבו ,אנדריג י"שרבו
 "פו וניבר 'יפ איבהש ירחא ןיסחויה לעב בתכו

 ןב רייע ידרג רב sby "b mov ברו in ן"רה
 ךורא שיא אהבגמ ארבג ן"רה bw" ילולו .תונותא
 ,הובג םוקממ לופיש שיאה ל"רש שרפמ יתייה
 וכילשהל רבדה הז היה רשגה ןמ יכ רמאש ןויכ
 הרקו sp וא ךורא םדא היהיש יל המ יכ רהנב
 הסנ אל ריעה הזש הובג םוקממ וכילשהל הרקמ
 ש"מ 'ייעו .כ"ע ןיעל הארנ mv ומכ רשגב תכלל

 — XVIII] דצ ב"פס רוביחה הזל אובמב

 b ע"ייע הינארדג *

 ,'ד דרג ע"ייע אתירדוג *

hüufen,  übervoll us עיל =  מל"מ( va 

Haufe, auf- o»! ע"לב v^73 ;machen 

(gehüufte Garbeהאפב  vY5ד"פ 'וידעבו (ב'מ)  

CU)שידגלו 6 אפנל ךומס אוהש רמועה . 'p3 
 — ,שידגה לע wy קסופ יגיע מ'ב) ךשנ והזיא
 דמלמ (.ד'ל יטס) ןושל לכב ןירמאנ ולאו 'פד ג"רב
 תודמ יתש 'פבו .ןילועו peus cen ויהש
 שדקמב ויהש תודמה לכ "Gy ה'מ (t תוחנמב
 הדמה ןמ הלעמל הלועש תפסות b^ תושדננ ויה
 האובתה רונצ שידג b" ה"יחא] * .שידג ומכ
 ךלי rb Tb םידי  ה'נכו .ןרוגב הרצקנש רחאל

' 
 ו כ די אב: שש ששי PVC T SO יי ביי 0

 פיא V3 ייגל vp natn ביער יב 'וכרבב 3"3 w^ וניבר ייגכו הליש רב הבר ג'ונב )* םש פ"וכבו ימ ייכב ה"כ (* =
 TK ה"כ יחסונה ייגכ םאו ייעבו ילו יב ייכו ימ ייב ab" :טיל אמויב היכו (oe יישוריקב היכו .ב"צק דצ DU םייד יייע

 יר דצ יש תוא ד"הס לעב בתכו הליש בר רב אבר יא Ub) יוחנמבו .ח"ל ייחבז : ה"ל יטוס y^ הליש רב אבר ל'צ =

Uy 7לע הלודג הימתו כ"ע אליש יברב וא ברב אלו אליש רב הבר וארק םג היה ימ ןב הליש רב הבר ינא קפוסמ םג  
 הברב אליש בר ול ףלחנ ןיסחוי לעבל םגו יחכונה ךרע לע ריעה אל םגו םינויצ ינה ול אתטימתשיאד ותומכ הבר ארבג |
 לכ סייטב עייפדבו x'bp: רצ סלשה ןיסחויב היכו ויו ייכב ןוכנל ה"כ )3 .הגהב rp רצ םלשה om» "y^ אליש רב =

owlסישבו  vysםייטש הארנו יארבגמ םש םלשה ןיסהויבו אתבוגמ ע"פרשבו רקיע ל"נכו ר"פדב הייכ )5 .הלמה ייל  
 ארבג ש"ארבו ן"רבו החובג י'שרבו הובג ארבג ביכש (i733 םש ןיסחויה ייפב םעפה ny ייאש ומכ אהבגמ לי'צו אוה =

 ל''צכו סיוטסיא ל''צו ב"ה י"כב הכו סויטסיא am^ םלשה  ןיסתויבו ש"ע טויטסיא cya ה"כו (5 .י"עב «n אחבוג =
 ,אי מ ב היידש an" יייעבו יסונב ה'יכו דיל ייכב ה"כ (* .טיותסיא ג"ונבו ןירחו ש"ארהו ויו v3 ^3 לש טיוטסיא םוקמב —

 :טייד vb האיפ 'טגבו הנשמב יוריב «'m הפג 73 ,'מ "23 היַכּו יב om יעב היכו
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 ךומסב דעהו ךתחמו הלכמ e^ ךרדני אל ף
 ,'כו וב הלכמ התא ךמלועל איבמ התאש ףא םש ——
 Tub רמוא לואש אבא ג'פ 'יעיבש אתפסות —
 'וריבו  ,ןישרוחב quib "3n י"כ 'פסותבו ןישרוחב = =

;% 

bn =י"ד . ^anרב ע"ייע הרבמה ] — 

 (Gadara, 120006 Hauptstadt von 73 ,רֶדַּנ * |

m Cerda E.רדג לש השאר רפזש .ב"כ  
 הז רופיסמ הארנו רדג שאר :ז"נד א"פ ה'ר "וריו =
 אדהל ר"תסא שירמ עמשמ ןכו py תיב היה םשש ——

 תומחלמה לע והיתתמ ןב "יע רדגד ןוי כר א =
"DO =הבורקו .'ב  nmnאוהש התמחל ריעה  

 'וריע v mp^ 'הנס 'ייע Pen תואצחרמ םוקמ =
 ןידרוי :רדנ ינב והיש "בר .ריתה ד"עס 22008

 ,רדגל pow ןניא אתמח ינבו רדגל ןילועו אתמחל =
 y" רדגד (התמח) אתמח םימעפ המכ אבוה ןכו
 TY ד"סד Ye "Up יורי ,ג'ע ג'כד ו"פ 'וריע 'ורי =

rp m = =ה"מד ה"פס  : mp "y iפ"וכ  "bבתכש  
 תבש םוחת אוה (אתמח אוהו) ימחלא םוקמש —
 רדגל בורק כ'ג אצמ דראהקרוב עסונהו  .רדגמ =

 'טסילאפ רעמיור y" תירפג לש pen תואצחרמ
 (ויפק רנאל יה סאד) ש"ירהמ "map nb .מ"יר דצ
 תיב (ז"פ תורהט 'תפסוח) ןתמחוידג n , ב םוקמב %

 רודג ל"צ כ"ג .ב"ל 'יכרע דודג םוקמב ד"פלו .רדג =
 תומימ המוח תפקומ םש הנשמה תרופמ יפל אוהו

 ("a" n והיתתמ ןב דיעה ןכו ,ןונ jp עשוהי = =
 תולעמב היה «bx .רצבמ םוקמ mme ('ג יג" <
 ףיקמד םושמ אמיליא ב"ער ב'כ vy "y :תודרומו =
 רדגד אנתחמו ('אפיג nb רוצד אמלוס הל |
 כ"חמב ןוכנ cba mus .ל"שרהמהו) אסיג דחמ =
 .ח"נד ב"פ ה'ר 'ורימ היאר איבהל ןכו )073 =
 ,רבכמ ע'ייעו רודגו (QOMachürus רווכמ ירהב =
 ,0809ז8 'ע ב"וור רענעיוו y" וזלה ריעה תנוכת לעו |
 הרודג ילואו .האלהו ג"מר דצ עיפארגאיג רעיוביינו =

 y'"y ןאכד רודג Dp איה תחא 'ורי 'ורשעמ שירב
 Mb 'ב דרג



y 2w f ₪ 

"o. ^c) uda s LP P Ld i m fe uM oer poa. ur - X wert. Cod 

: 2 2 ex ] 2 : "Y P rs 

 (חגנ ₪ חג - שדֶג | = בר
3 ₪ 

 pw בוט רתויו p/2 ץוחל החישמהו לכחה y" | ו'טד reo תבש v^ ,רחא לש ושידג קילדיו ו
v'y "הסנא שרג 'עב לבא יתוא ןיכילומ רמולכ ןישדג | .ש"ע ןמסנ 'ו לג 'עבו אשידג לע היתלוג סרפ  = 

 Q'm3b» ייפ ב"א) -- [ש"ע רחא שוריפב יליח תא | puso ק"ב ץובקהו ; שידגה לעב :ט"נ ק"ב 3 *
 cu LET ע'לב (mp onm פילב) הָחָּג = mà םיתשלפד םישדע לש ןישידג םשו ןירועש לש

 ןיקשמד כ"פב sich neigen, gebogen sein) םישדע לש םישידג ה'סק זמר ג'כ zw 'קליבו :
 ההונה לתוכ 64 ק"מ) הצרפה תא ןיוקמו 'מגב הזמו .םישידג ?"s א"נפס ר'ב ,םיתשלפ לש '

 L  הנכפה ינפמ 035 הנובו ורתוס םיברה תושרב | ט'פ תוחנמ התפש לע הדמה OD" הליאשהב :
 < = והחוג בותכ ןדיד תואחסונב ב"א) (' החוג ייפ | שרוג קחמכ : ב'ס nep" .הכותל השדוג היה ה"מ 3
 «T ההוג waa o3 ,נ"י ףדב לנא ה"יחא] * ,ה"ל תבשבו wn" אתלת אשדוג :ד"י 'וריע ,האס 9

 םשו Xy פ"ד א"פ ק'מ 'וריב ה'כו א"בטירה ni^ | ויד ילב יוה אתלית אשדוג יאה מ"ש aW" רמא 2
 Y'B םשו Ty ר"פד א'פ "ינעת 'ורי : א'פד ye | תמאבו תוהגהב ב"ירגה וילע רמע רבכו ארק לש :
 Lo יכוסב ןכו ses יוטנ b^  ,ההוג ולתוכ :מ'פר | לעפה ונממו רמאמה הז תבשב ^ פ'או 'מ י"כב :

wi ^תפסות .א'ע תוחנמ .ו'ג 'יחספ ' "nOג'פס  | ypםילהת 'קליו  npוהיש ידכ ו'עתת זמו  = > 

 ל תוכ ומכ תוטומ י"שריפו המא חבזמה לע תוחונ | !ל'אשה UR ק'ב 'תפסות m/ רמועה ינפל ןישדוג 3
 תוערכנ x2 םש יקליב תולמה em^ 'כו החוגה | D p ,'כו םירועש שדגו quem וב שודגל

 | pp ףדרנו החושו יוטנ 'ופו ע'לב הלמה ןורתפו | 'אלמתנ הליאשהבו ,'כו וריבח הרש ךותב. שידגמה |
 ההונ םייס .ב'נש ק'העבו .ןחנ חוג voy bye | אל שודגל שודגי אל קוחמל ^s ה"פ ב'ב ותאס |

one |אלמ ,ח"מ 'מוי ,שודגו אלמ ד"מ ה"פ דימת  | ^bהטונ ] — 
 קחמ ע"ייע 'כו תושודג וא תוקוחמ ורמאש וינפח |

 'סות y ג'ד א"פ תבש m up" תבש ,ףפט 'עו
 וקחמ םויב וב . . האס ושדג םויב וב N'D תבש

 שיאה ותוא לש ואטח ב"כפ v2 pne ע"ייע האס ^

 תוונצ הנוותפ אשידג ם"לבו .שדוגמו שודג

JS פ"לב aus- verbessern, corrigiren) 1133 = 713 | 

  (aufmerksames Anschauen,ארוקה 'פב

 mm" (.ז"יד אימ ביפ הליגמ) ערפמל הלינמה תא

 דעומב ןיחלנמ ולאו 'פבו ,ההיגמו השרוד הבתוכ
CMS %50 ל  = | (גיפ קימ mneביעס ): puןכו האובתה | ווא ןיהינמ  wpרפסב "יפא שדק לעפו המושרה ע'לב  vos (mmככ  

 הגומ וניאש SED ימא בר רמא CEO 202( ורמאש | 1525 .פ'לב ,שארב ךלה 5/53 (führen שָדְּ -
wp" Gorübergehen : Eירחא  mbפ ' pom"ל דע ' ovינש 'פד אמק 'כלהבו ,(?ותוהשל רתומ  | 

Eאדבוע | (ןורתיו יפ רילהקו ביכפ) ץרא   puni owיכותכ) תוליזג ינייד |  vpר"א ח"בב הבר רמא  
Eאירבטל ןילייע ווהד  ןירבנ  nדחו ימס  pne | mneןילטונ ויה ('םילשוריבש םירפס  יהיגמ  - | | 
 ארוק היה 'פד ג'רכו .הכשלה תמוותמ ןוכש | אטרקמל pam היל (v5 אחיתפ אוהה הוהו 3
 | תא אווק וניאש היגהל ארוקב in) יוכיב) הרותב | חיתפ הוהד ןיד ןילכאו אבשע ןוטקל ('אחרואב :
 | איבהש ומכ ל"צו ס"מ אוהש 5 הליגמה) | ןמתמ ןילע אלו חתפיא אימס mas pm (' ימסיא \

pro 2שידגר  Web ammאוהל  mneש"ק 'לה ז"ואה |  ^b[א ר ק מ ה] (:ח'ר םשב א'ל  — E 
 ארקָמ והרוק ארקמ ןוגכ התביתכב אלא הדוקינב | ןושל "פ יתאצמ :םייפ ב"גש ק'העבו ה"יחא] + .
 | והארוק nr ןינעב wv רפח (' [יולכ ל"צ] «qi | לעפ תארוהב םש קד'ס"לב ונינע ןכו ,כ'ע ךילומ 4
 | הליחתבש א"פ .ובל תא ןיוכל ךירצש הזו היגהל | פ'לב ה'כו Nav (Nc) ןינעב שמתשנ NU וניא י
 | ןיגוליד אלא ארוק היה אלו והיגהל והרוק היה | םשו ח"יפס ר"דמב הנשנ השעמה לכו .המושרה 3
 | ה"יחא] * .אצי ןינולירל אלש ארוקו ובל הז ןויכו | היהש הז לע ךמסנ הזש דע שדק 'ל ותרומתב :

 EL mano ארוקב ח'ר 'יפ :ל'זו םש ז"ואה ans | pam avs ב'לד מ"פ םיאלכ vi" ה"נכו .וכמוס
 | הבתככ אלא הדוקנב אריקמה אווק וניאש | ןכ ןישדג pns תיינע peo ילגרב אתחישמ
 | הזו הינהל ארוק היה הז ןינעב Tu רסח רמולכ | 'פ ר"להקב כ'מ לעב ברה תעדו םעט בוטב סרג
 אהד ל'צז ח"ר p^ ותו ,'כו ובל תא ןיוכל ךירצש | ילגרב ןיררש ןווהת אל ןיאו in^ םשו רשא לכ

 ז"אז תובכעמ ןיא 'וכרב דימתד 'ינתמל אנמיקואד | יתוא וררגת מ"סה (w^ ןישרג יוריב ג"ונבו ,'כ .

m )' :5 )* .ארטקמל ןוכתי סיטב ע'יפרב לבא דילו ו"ו י"כב ןוכנל nתואחסונב היכו ימתפיא . *( m3לנא ר"ל ייכב  

yenםש הנשמל יישר יייע יוריב ה"כו הרזעה א"נ םג םש לבא תוינשמבש ינשמבו י'תסוגב ה"כ (* .ןחוג  m2תוינשמב  

 זמר 3" 'קליבו יכו ימא בר רמא הגומ וניאש רפס גיונב (* .שיע .איל רצ קיס סירב ואבוהש תומוקמ ראשבו 'פאנ 'פד 1

 .הגומ רפסמ ןידיסל רמא אנה בר W^ :ו"כד ביפ 'בותכ 'וריבו ,יכו COS יר רמא W^ םש קר וניבר 733 רדסה ו'קתת
 .סש זיואב ומכ )7 .הרזעה רפס יהיגמ 'יא א'ער ז"מר ביפ יילקש יוריבו (*



 ^31 ע"פדב לבא .הכירב הלמה ןורתפ המושרה
smרפסב ה"כו א"בטירה 'יחבו 14 י"כב ה'כו  

 תאיג ץ"ירבו ,א"מ דצ ^b ן"במרל םדאה תורות
 y" םש שרופמו אהוינ up i^ "x n^n" 'כלה
 אהוג ייפש םש םדאה תרותמ עמשמ ןכו הריפח
 'יחב דוע יייעו עקנ ע"ייע הריפח כ'ג הזו עקנ י"ע
 היהתו Rma "ג םג םייקל 555 כ"א א"בטירה
 תאזל ילואו רובו הריפח e à anb הלמה
 A» cb םוקמב יברע 53 ל"צו ב"ר ןויכ הלמה
 הֶאָיְהוג היגהל ל"נו inea סרג 'מ י"כש דוע עדו

smפ"ל  ema = ASןכו  pma odהרעמ 'יפ  
 הרכמ י"לב p^ ב"א) --[רחבי רחובהו mem רובו

 Gem רוב

 'כסמ «?C פ"לב = רוחיג = סו אָיַהיִג רט
 Cm יורוכב) ולא ןימומ פ"סב 'ורוכב

 b" ,ארוויח ןקבל איהיג אקמוס ישניא ירמאדכ
 םרג 'א רחג 'עבו suma ג"ונב ה"יחא] * ,(םודא

 רוחיג ומכ אוהש ל"נו (iem ו"ו י'כבו איחנ וניבד

mwאכרס אדגזיא ומכ ףוסב הטמשנ ש"יו  

 .'א רחג ע"ייע איה פ"ל הלמהו המודכו

ist 60 m3 ^Nט-< 256 ע'לב ; 
 vermindert, ausradirt VEWSU) פ"לב

 ,(ש"ע טיחג «Gr בע'ה  Du 'וכרב) ךליפתמ
 = ונינעו י"כבו 'חסונב ה"כו א"הב רקיעהו ה"יחא] *

 יפדבו .קחמנ ונייה רסחנ :פ"לבו קחורמ ע"לב
 «^m טיהג ל"צו טוהנ yn תליחתב in" 'שמא

 — [ש"מ ש"ע טחג 'עב ע"ומב

reinigen) pm 1ע"למ רא 8860  n nmניל  

reibenפ"למ וא  (mit Stein glütten P 

 "יחספ) לארשיבש ינע 'יפא 'מגב "יחספ יברע 'פב
 'פב תוינעתבו .ןיצהוגמה ןתשפ ידגבב | (.טיק
 תויהל באב 'ט לחש תבש 'מגב םיקופ השלשב
 ןתשפ ילכו םהלש סוביככ ונלש ץוהינו 68 'כו
 'בותכד ep" 'כלה ףוסבו :ץוהיג םושמ ןהב ןיא
 תרמא יאו םהלש סוביככ ונלש ץוהיג 000«

cnpץוהיג 'יפ .('אתרמוח היל ארבעמ ץוהיג  
 םהלש ןתשפ ילכש יפל םהלש סוביככ ונלש
 ץוהיגבכ ןינבלתמ ןושארה םוביכבו רתויב ןה ןיקד

e] awןכא םידגבה לע ןיויבעמש ץוהיג  

 pw ר"פדו i'n v5 ו"ו י"כה 'יג הפי הלוע הז | ינשל רוקמהש ירה 'כולבא ןר דס כ
 *חסונב ww ןכו ב'נש ק"העב ה'כו ד'ויב אהינ
 ע"לבו וניבר 'יפכ הלמב הלמ שרפמ אוהו י"שרכו

 א ל ש ש'
weaלש ישוריפ 'במ ה"עב  n^עבונ ל"ז  

 ש"ארה 'שתב ms םשב כ'ג אבוה ןושארה "יפו -
 "m 3" 'וכרב 'פסותב ה'כו ,ש"ע b ^p" 'ד ללב <
Cןורכז ילב ארוקב  "b151235 מ"טשב ה"כו ח'ר  ^p3 
 המושרה פ"למ הלמה הרזגנ ד"פלו .ש"ע ןושארה =
 ומוקמ spun בל תמשהו mem הרימש הנורתפו 3

'y3 Eהגנ ] — 
d» 

Nr 1אקח ס"לב) אָהְוּג =  (Erdersechütterung 

 לעו 'מגב האורה 'פב היל יעבימ אהונ אהוג | 4
 האווש תעב יכ אימט אבוא 'יפ (.ט'ג 'וכרב) תועוזה -
 תומואה ןתוא ןירעצמש לארשיל רעצ ה'בקה —
 ןימכ דירומו תירב רכוז לובמ איבהל בשחמ רתויב

 pro אלא von העמר םולשו bn תועמד ינש
me"דבאל אלש ה"בקה םחנתמו תועמד ןיעכ  

- 

 ךלוה ןלוקו לודגה םיל תודרויו תולגלנתמו ומלוע
Down mos Eוהזו ופוס דעו  wmaאניטק בר בישהו  

 םה ךכ הולא אוהש רקש אוהש ומכ אימט אבוא |
 תוקיפס ומכ אלא תועמד ןניאש וירבד לכ רקש =
 ביתכדכ םיפכ קפוסו ךאלמל ה"כקה רזוג םיפכ =

ae» apu) =והזו םהיניבמ עוזעז אצויו (ב"כ  NT 

Cשיש םולשו פח חנאתמ ןתנ ^ רמאש הזו  pw 
NUM Cחנאתיש ךאלמ לע רזונ אלא  vmרמאש  

 ךאלמל רזוג דובכה אסכ תחת וילגו תא קחוד
 טעובו ךאלמל רמוא ירמא ןנברו ,וילגר תא קוחדל =

 mi" mov דדיה )5 "ns "o רמאנש עיקרב
m —רכד  wn prאציו (ה'ל ^2( ביתכדכ  

 י"לב ,p auo^ ('רושא הנחמב ךיו 'ה ךאלמ
 s הקתענ וז הלמ ילואו mw קעוצה לעופ

 2^ תנוכ ה"יחא] * .(םינויה wb לא העג ירבע =
 ןושלו mo הלודג הקעצ b" 68 = 6% י"ל לע —
 ym mese כ'ג י"לב ;6n יכ אוה ןושל לע לפונ =

 ,הקעצ 'יפ היג = * pub" 553 ןכו .אימט אבוא
 הלמה ןינע ןכו ץרא תדיער איהש הארנ רתויו |
 הבלב : הדער ובלב הסנכנש n^ לע רמאנו ,ם"לב <

nאחוג הל חנג ] -- 
s25" אָהיג Aע"לב) אַהיִג  der grosse und Mo. 

(kleine Teich Eתכרבנ ןישועו 'מגב ןיקשמב  

"b Cn pe)רצחב ןישועש הלודג הכירב אהיג  

, 
E 

» 

. 

E 

à 

 וסנכיש ידכ הלודגל ךומס ןישועש הנטק תכרבנ —
4 

 איהשכ הנטקל הלודגה ןמ ןיאצויה םימה הב -—
 ob" הייחא] * .שרופמ אוה ('עיקב ym האלמ =

DN. 

 = %( לכ  yn "asאבוה ליז ג"הר ישתמ רוציק המה הזב  "wm nensקיל 'ד  "bח''צ  "ynםיסנ 'ר ייפ ייעב םג

An^ רמח עיייע (5 .יב עקב עיייע )* .חיכק ייפ ליז ןואג ' B 

32* 
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 יה ל =

0678090, in Folge der Magenblàhung) pH | הב ןיקלחמש ןבא אתרמוח ('[ןקילחהל הקלח = 
"Dia ותמש "D פב' (ülpsen JS פ"לב ה"יחא] * ,א'קשיל ז'עלב תארקנ ןתשפ ידנב E 
  Eט"יאלב אוהו רקיע ה"כו ב"ה י"כב ה"כ  | liseiaר"כ 7533 הלפתב דמוע היה  pma Geyoופיהק 

> qn ןמ החיפנ ןינע ^b. ב'א) ,('י"רמור ייפ | ק"העבו אשיל ם"טב ע"פדבו | ,6186%- Polireisen - 
  5זעול וניבר 'יפכו אציל  vuםש 1233 ה'נכו ה"יחא] * | ל"נה 'בותכב י"שר  3'y3קהפמ אוהשכו -

  3ירה קהפמו קהגמ םשו  ,ורטנס לע ודי חינמ היה | ט"יאלב אוהו  תיכוכזה ןבאב ריי קי ש ל :ץוהיג
  8 xהדנב ,חורה יסנמ הז | י"יקשול . . ץוהיג ל'נה תינעתל 'יפ ןכו  .iDםש 'מגבו הנשמב

—- wb: רטנס 'עו ,קהפ ע"ייע תשטעמו תקהפמ | 'ל ^D ח"פ ט"וי 'לה מ"יימגה my Cy» rybs - 
  sהלמה 'יפש ימ יתיאר | [אקשיל ל'צו] א'קיל ייפ י"ר לבא ל"זו בתכש  mimיתערלווזה  miפ"למ

  mםדאה ךרדו אלמ ןטב תחיפנ לוק הנינעו 'מושרה | רחא תיכוכז ןבאב םידגבה ןיקילחמש ז"עלב
m ןכו ועבוש ךותמ ויפל ופוגמ ואיצומש | :" ק"מ 'פסותב כ'ג "ייעו 'כו ץוהיג אוהו סוביכה 2 

  1.רייקשיל ל"צ םש םגו יסוכסכ ה"ד  ^bהדנ 'פסותבו .י"שריפמ | ע"לב ץהג  v ODיתיאר תשטעמ
Lo ךוועבו ('ר"יטור הלפתב קהיג ןכו 5m ובתכש | ל"י וא םידגבה תקחשה y רהטו ןובל אוהו קחש : 
Lo mn דבכ לכאמ ךותמ ןורגה ןמ אצויה לוק ייפ | המושרה פ"לב ונינעש תשהג םשהמ תרזגנ הלמהש : 

Lo mm פסותה ילעב ינפלש הזמ עמשנ כ'ע ריטור | ה"כו א"הב ץהג ג"ונבו םידגבה ןיקילחמ י"עש ןבא' 
 'יחספל ח"ר "יפב  "xךורע חנומ | ל"נה תאיג ץ"ירב ה"כו ג'סק « snםשהו םלש  puri,םש 'פסותב

 :  bn ismבאב 'שת  ^D[המושרה "יפרפ הלמ איה וזו ח"וא י"בבו רוטבו ד"ית —
Edelstein u.,y- ע"לבו h) פ"לב) רהיג 7E | נעתו ק"מ "יחספל 'בו 'מ י"כב לבא ,א'נקת" ^b 
asm ילילג wv ספב' "yn (Pede —— םימעפ בורל mor pumos ץוחיג amo מ'כב. à 

 'ייע יכדרמבו ג"הבב ^ pשיהש) | 'וריב ךא ל"נה תומוקמב ", ^)  post,רהינ לע ףילג  "bןבא

 'דמבו  ^Wק"מ 'ורי מ"ד .א"הב מ"כב  Mיב"פד |  * qoumבומ ןנא ונינע 'יפופו ע"לב הייחא] :
 :  . - e UMהז יא  jua.רהי ע"ייעו םינינפו | ן'צהוגמ רמצ ילכ  "mna b'דמבל '& יורי 35^

  Eדוע "ייעו 'ב קרב ע"ייע אקורב 'יגה  רהינ םוקמב תבשב ןכו ,םינבל ןיצהוגמ ןתשפ ילכו םישדח

  1,ח"כ תומש י'ות אתקיספ .ןיכלכולמ ךפיה ,ןיצהוגמ ןהשכ :ב"נק ^ .m[יכ — :
  a.הזה ןוטנימא .ב'צ רצ חלשב  ER , | ums puis psב ְ

E TPPU נר ושמ pue i v רמ אא 0 
"3ym רבד הב שיש] vy [ןכו m ולאה תוינעת ה 3 BE uo mb Moo. | 0 ת'מת] "b תוליבא 'כלה "ואב sí ךורעה. : | בהרד אקרהוגב היל יקפמ אביעד אמויב ; : 

LO בר יגיע שיכ) ןיקסופ ןיא 'מגב ךשנ והזיא 'פבו | 'פ 23 (gerüstet, bereit 0€ (ע'לב pma 2 : 
 | אלד ישנא ףיקת הוה אברד הוחא ('םירועס | רטאת םאו (ט'ל) םרבא לא 'ה רמאיו

  ym 2אבהדד אקרהוגב והל לייעמו ולעמ | השרוה אל ןיידעש ? אצי אל המל חמשו  C'דגהבו
(bi יקרהונב (:היפ מ'ב) ןילעופה תא רכושהד | 'ה וילא רבד רשאכ םרבא ךליו השרוהשמ לבא 1 

  5ב'א) »00027 ישארב) טול ותא ךליו  | «new ^bלכתסת אלד אייח 'וד היקרהוגמ רבל לכתסה - . |
  * 3ר"שלל ילוא ב'ר תנוכ הייחא]  gaudeoאקרהונב יבתי והלוכ ל"א הינמיס יאמ ל"א | יתלבו |

E רד 'קרהוגמ 335 יכאלמ והל יקסאו ('אבהרד | ןמוזמו ןכומ המושרה ע"ל אוהש ל'נו' xm px v 
  5אל המל בטיה ךייש הז לעו  xeלכ פ'סבו .תיחנ הישפנמו קילס הישפנמד אייח | ןכומש ירחא |

Lo כקעי רב אחא כר ליזאו ףילח (:איל "טיג) שגה | ,תופי םינפ רבסב םוקמ לש') cwx לבקו היה ; 
  3ורועיש כ'או חמשו םרבא ץהג אלש ג"ונבו  | wowיכ  zmאלכרס הילע םירפו אכהדד .אקרהוגב

 יינעתל י"שרו ה"יחא] * .בהז לש אסכ ^5 ,יתרכד
^bןהב תובשוי תורשו הלגעב היולת הבית  LO qm 

 ,אריו דחפ ונורתפ 076-55 ww ys גארו דחפ
 — [תאז ועדי לב יוועל 'חהו כ"מ לעבו

 םינבלמש ץוחיג b^ בתכש קיהעמ עמשמ ןכו t'y אינקת ייפ m יוטל qp» ms ןרמ לש תודע י'פע יתמלשה ןכ ('
 דגבה לע אתרמוח ןירבעמש ץוהיג יאמו ייא יכ דומע באב יט 'כלה תאיג ץ"ירבו כ'ע אציל ז'עלבו וקילחהל ןבאב דגבה

Dכ'ע וחצהצל ידכ , ?) .rülpsen, it. ruttareצילב )?  ;roterרילבו  .ruetareאביעד אמוי לכד ג"ונב )*  nnןיקפמ  

3/3 DE רייעס בייעק רצ םלשח ייסחויב אבוה ןכו קימל ימ v3: .n/3 ק"מל יושארה vys היכו Y^ v33 m3 )* יכו. H 
 בו ייא מיבבו 'כו הוחא בר םירועש ןיקסופ ןיא x^ רפוסה תעידי ןווסחב רייב י'כבו ןאכב ע"פדב ה'כו םירועש בר איג |

 בר ג"ונב (* .םיונישב ש"עו י"עבו סישב ייל רמאמה הז (' .ןיסחויה 'יג ךומסב יייעו מ'טשב n/» win ג'ונב (* .םרועס

qomאברר אקוהוג אינ כ"ג םשו טיסק דצ םלשה ייסחויב אבוה ןכו בקעי רב . 
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pouyםינומר "פא ןילוניע אוג ןמ  jpאוג  
 T^ ,שנ ינב 0 ןמ שנ ינב "פא . . םינומר
 = ,אתיב וג . . אקוש וג vp ז'לד re 'ועובש
 .'ןמ : היסד ב"פ 'ינעת 'ורי om) תלמ שומישבו
 רונ ןמ +: ג'ד א'פ 'וכרב 7v ,ןיכייב ןוניאד אוג
 < = םיטעומ ויהש jq» pne רמולכ דחביצ ןוניאד
 ,'ו מ"ב מ"ד ס"שב הברה וגימ vb רוציקב ילבבבו
 p'5: םש ,אתעובשא דישח אנוממא דישחד וגימ
 היל .ןונימקומ אגלפל אפורטופא ןנימקומד וגימ
 יעב יאד וגימ .י"ק DU .אנלפ ךריאל אפורטפא

sesב"ב ,ידיב איה החוקל  anאניעב יאד וגימד  
 ונימ .א'ק "ילוח «s ידיב איה החוקל x אנימא
 וגימ .ב"מ 'ועובש ,'כו תורוהט ה בייחימד
 'כו ימנ לוכי םלועמ םירבד ויה אל .רמימל לוכיד
 ךותמ :ה"מ 'ועובשב 'יא שדוק ותרומתנו
 ד"ע ה"לד ד"פ 'ועובש vm ,'כו ול רמול לוכיש
 .הזב w xy^ ז"לד ז"פ םשו ד"ע ו"לד ו'פ םשו
 רמימל לוכיד רחאמ ןוממב רמוא pu ןושלה
 ף"זרהמל י"הבמ 'ייע ילבבב וגימ םוקמב אוהו 'כו
 pua עכילטכירעג רעד דוע ^« : א"י דצ

 — [ךליאו Yon דצ ךליאו ח"נת x ל"נהמ

die Mitte, Nà ,&"2 Doy NW NY אָגּב, * 
  (das Innereהיווגל רמ םוקיל :ב'נק תבש

 ח'פ תבש w^ ,ארקד הייונ Qm "ירדנ  ,אתיבד
 . .ךותבש המ b" ,איירב ןהב . + איוונ ןהב :א"יד
 ג"ע ו"טד ז"טפ ^2 v^ ,ימג לש ץוחבש המו
 ארבס אפוג לע אסייט אשפנ ןימוי אתלת לכ
 הרזח יא : ב"פד ג"פ ק"מ 'וריבו ,הווגל הרזח אוהד
 ח"יפ ר"קיובו תרזוח איה קר ק"פ ovi o הי בג ל
 הזה גשומה ןינעבו הפוגל 5 mb תרזוח איה
 ג"מד ע"מב ונירמאמ p" םייסופהמ חקול רשא
 אדהכ :ןונבלמ יתא 'פ ר'שהש -- .ר"סקת ,א"כח
 'פ םשו .אמטק הווגמ wea הרענמד אתלוגנרת
 YD ר"משב y" איוגב םיאק אוהד אמוי :הדיגה
 יאוגמ 47 'ילוח .יאָּוַנ ראותהו .א"יפ  ר"קיובו

amy napiרכז ץובקהו .אתיוונ .ארוג :ה'כ  
 ,יִאְרְּב יתב . < HM" יתב :'ה 'גיגח ab יישוריק
 Yo 'יחבזב ו ראותו SRM ינוכש :ט'כ ב"ב
 ונינע «- פ'לב םגו ,יארב יאק . , יאזנ יאק

 ,וללחו np לש qm םינפ

 הז רבד ךות ב רבד שי יודיקל b^ יישרו (* .ןיתליכמב א"בשרה ידיחבו הנטק הייד םש יפסותב ןייועיו הנטק גיונב (%

 תרובק ןיבבחמו ןיעבות תובאה לכ :nob ו"צפס ר"במ הארנ ןכו יכו הזה רבדב יירתוסמ םירבד ןאכ שי ייפ 'בותכבו יכו |

 bi" (יט ,ז"טק יילהת) םייחה תוצראב יה ינפל ךלהתא וגב םירבד והמ רמא יול ןב עשוהי 'ר וגב םירבד רזעלא רייא יא

 שי .רמולכ A.U] ₪ Ol גכ eros וא כ 4 יברע רוביר Dy םיכסמו .םעטו דוס וב שי רמולכ וגב םירבד כימ לעב

 Sb בג Ty יייע בגב

d יד: rb תבש ^« ,אספל וג jp T» »*4 ח'פ | ,םירש הב םיגיהנמו הדישכ "wy EN. 

Tyרבד  TO omא 'וריבו .שופיח '" 

Eמ'בלו |  ecילבו םדא תבכומל תנכומ הלגע |  
 ונינע ךכ 'מושרח פ"לב תמאכו .ןגווטייר זנכשא =
 הב גיהנהל הדישו nop הנורתפ השוק ראהינ יכ |
 .אקרהוג תלמל הרצקנ הלמהו םיבושח םישנא

 .בוט רתוי הזו אקרהיג פרג םוקמ לכב ביה י"כבו < =
 : אקרהוג imb מ"בל . י"שרב כ'ג W^ וניבר "יפכו = =
 : השועה ןורתי המ 'פ ר"להקמ הארנ ןכו הרדיתק =
 יתייאד תיאו ןיקרוהג ל"צו ןיקרומג יתייאד תיאו 1
 םשב איבהש :ג'ע מ"בל מ"טשב יתיארו .ןווסרוכ = =

cאברד אקרהוגב והל לייעמו ל"הזב ןתנוהי ר'ה  
 לש אפכב הבישי שאו mne אבו ךילוהל =
Cסעה בור ינפמ ןהיפתכ" לע ותוא ןיכילומו ץע  
 ןהילע רובעל לוכי היה אל השרדה עומשל ןיאבה |
 לע בוכרל בושח םדא ךרד ןיאש הז ןיעכ אלא =

 הלמה רוזגל ל"נ דועו -- ל"כע םיבר ינפב פוס
  "b carruca Ybb[ש"אלב עטפנעז —

 * ע'ייע אקרהונ  puסרג ןכ יכ  as,רקיעה אוהו
LEמ"למ)  Inneresו"ט) יובותכד ק"פסב 6 . 

 בראו (א'י טי 'ירבד) ארק רמא (.ט"ע mb" יייעו י

 טרפ יאני 'ר יבד ירמאו ול ןיוכתמ אהיש דע ול =
 תא רוטפל ול בראו אב רמולכ p" ,וגל ןכא קרוזל =

 .רוטפש דחא גרהו הברה םדא ינב דמעמב קרוזה
Yom | =לארשי ינב תא ףסוי עבשיו +.א"ק) 'ובותכד  

 ערי וגב םירבד אנינח בר רמא (היכ :ינ ישארב) "וגו <
nov |שיאד ףוסבו .'כו אוה רומג קידצש ומצעב  

 ותב תא שדקמ שיאה 'מגב וחולשבו וב שדקמ
mp)אלש השדקתנש ('הרענ רמתא | (דימ  

 ןואימ הכירצו טג הכירצ לאומש רמא היבא תעדמ
 םאו ןואימ המל bi DW וגב םירבד אנרק רומא |

 רמול שי םירבד רמולכ ("יפ) ,טג המל ןואימ
 ריעה ךותב 'גות ב"א) .('הז רבדפ תושקהלו
 יקזחי  ;הייכ 35 יימרי ;ד"י S5 איש ; אינ sb ייטפוש)

m =אוה מ"לו ה"יחא] * ,(אתרק וגב ('ב  "pלאינד  
 הברה «m 'ז .'ה 'רזע ,ךליאו ו"'ט .א" 9 73
 Yj: מ'ב ,וגל יתיתא אל :י'ק 'יחספ ס"שב
 יילוח bb סרוג שמח 'עב וניברו וינלמ אשמוח
 אפוק :ח'מ םש ,הוגב תופתוש יל תיא .א"מ

 'ורי .ש"ע הינמיז וגב :'ה 272 ̂ ףק py ויגל =
 הלא p^ ןיליא אוגל pow vy T3 ה"פ יאמד
 pen ,הידי אוגל .כ'ד Ub האיפ 'ורי ,הלא ךותב
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 םש ם"ד y" רוזניצה ןמ איליסאב 'פדב הנתשנו
 y" י"כב ה"כ ,םיונל אלו םכל sr יליגמ .'ח דצ
 יוג תלמ :mne םימעפ zm ,ד"י x" םש פ'ד
 :ג"יק ק"ב "ייע המודכו ם"וכעו יתוכ ירכנ תלמל
 תואמגוד דוע ys" .ד"ק Yy v) ima. 'רהנס

"vyרמאמו .ה"כק דצ םש ס"דו ,ב"ס  byתספדה  
 דצ 'ליגמל פ"ד ףוס ץטיוואניבאר ןואגהל דומלתה
 שרדמבו 'וריב לכא .םש תומוקמ המכב דועו ה"כ
 א"פ 'מורת v" ,מ"ד תונתשה ילב םימעפ "א
 הלרע Y" ,'כו חילש השוע יונה ps ב'עס מ'ד
 Y" ,םיאלכב יוגה םע ןישוע ןיא ב'עס ם'ד ג"פס
 יומבי 5923 יייע) היוג לע אבש יונ ,ד"ד ב"פ תומבי

pen Ceןהל שי  םייוג  ,momורי ' ^pא"פ  
 Py 'וריב ה"כו ,וילע ןימותח ןיקול םייונ + ג'מד
 סייג ס"טב וז"מד b" 'מורת 'וריב לבא .ב"מד ב'פ
 לארשי לזגמ רומח יוג לזג ט"פ ק"ב 'תפסות .סקול
 'כו םיוג ינפמ אריתמ א"פ ז"ע אתפסות .'כו
 דיב רסמנ b^" ר"מב ,םירכנ ינפמ :ט"כ תבשבו

 פ"עא כ"פ םשו mw ןילקוס םיונ וא . . םיונ
 הבר םירכדה הלא ,חורס ונושל יוג ק"הלב רבדמש

cuכו התימ בייח תבשה תא רמושש ' UP 
 ןיא לבא םיוגב noon שי : ץראב ועבט 'פ ר"כיא
 'פ כ"רד 'קיספבו ג"כפר ר"קיובו ,הרותב םיונ
 דצ ו'טפ שדוחה 'פ יתבר 'קיספבו .ב"נ דצ שדוחה
 םיחוחה ןיב הנשושכ o ר"שהש 'דמב vy א"ל
 םילהת 'קליבו ,ח'כתת זמר ןנחתאו 'קליב אבוהו
 דמלמ (ריל 5 יירבד) יונ ברקמ יוג שרד ו"יתת זמר
 שרופמ כ"או 51 םילרע ולאו םילרע ולא ויהש
 הז ול ןק אצמ רבכו לארשי רב וניאש ימ יונ
 inn קידצ pi יוגה קיתעהש 'א י"ותב "יפה

 ( mesיא'כ  O0רבכו .,'כו בח אלד ןימ מ ע ר בה =
 — יו'ער דצ א"יח ולש ע"מב ף"זרמ nm שיגרה
 א'ם ry 'וריו  :ג"יד ט"פ 'וכרב 'ורי :הבקנ 'לבו
 ;ש"ע ל"נה 'ומבי 'ורי ,היוג nns השא האר .מ"ד

 ר"ב .היוג אשונ אוהש הז :ז"כד ט"פ 'דהנס 'ורי |

 'ורי ppm .היוג אשונ אוהש ןושמש ה"פפ
T5 ^52ןה תולועבכ אל תויוג םתסו א"עס ו"ד , 

 nnvas הלכאו הלזאד .א" 'בותכ םשה ונממו

 םאו רהא יוגמ אוהש רמולכ יוג ול וארק לארשימ
 י"פעא m" mis 'לבו ma הל וארק איה הבקנ |

 .כ'ע ןושלב ןכתי אלש
m3מ"למ)  (Leib, Kürperמגב ןיברעמ לכב 'פב ' 

 ןילכואה לכ | ('(.טיכ ^30( חקינ לכה

 .תקלנ עיפדב לבא 'חסונב

muy - אָּפְבּונ * = 

| 
| 
| 

"5 

NDDY Nn2m *ם"לב)  (gentilis | Ortsname eig. RDN2^2אלו לאעמשי תחת .א" תבש  nnn 
 לש אתתבוג ח"צפ ר"בב Bergabhang) םימעפה יתשב י"שרבו 'ינשיה 'יסופדב ה"כ 733

 ךלהמ אתתנוג דע רשא לכ 'פ ר"להקבו ןירופצ
pon.יפ .ר"להקב ה"כו אתתפוג 'חסונ תצקבו  

 'בותכ 'וריבו :ב"לד ט"פ םיאלכ 'וריבו המכח הבוט
 ,אתתפוגל ל"צו אתתפ וגל תשבושמ .ה"לד ב"יפ

"bרהב ןורדמ םוקמ המושרה ס"לב אתבוג  mm 
 רהב תבשויש ירופיצל בורק םוקמל יטרפה םש

"eyוריב דוע אצמנ אתפוג ריעה םשו ,'ו 'ליגמ ' 
 'כוס 'ורי :אתפוגד אטרסא iy A" ors 'ילקש
 me תבש rv" .אתפוגד ארפס pnm 'ר .ג"נד ב"פ

 pn :ג'פד ie oup "וריבו הייתפוגמ pm :ז'ד
 ה"כ א תבונמ mov ^ ,TD "יבוריע ,אתיבוג
 ןידמוע ןיא 'פ ^53 'לה ג"הבב ON 'צנוש 'דב
 Yep רצ אבר 'ע םלשה "יפחויב ה"כו sm דומע
 רצ אישנמ 'ע םלשה "יסחויבו אתבוגט הימרי רב
 ע'ייע יתפיגמ 'וריעב ג'ונבו אתביגמ 'יא ר"ע ו"סק

 .תיתפג ע"ייעו ,יתפוז

Ortsname Hügelort von 1ז186)) ירא. n2 * 

(— Tarichüa 30 Stad. von Tiber. 

 אתבוג ןב Dmb3 השעמ א"לק b' קלב ירפסב
 אתבנ ןב [a^ א"עשת זמר קלב 'קליבו) חיראד

Gesדהנס 'וריבו ' "bםחנמב השעמ :ח"כד  
 רכזנה חירא םוחת אוהש הארנו חירא אתפוג שיא
 בורקו א"פ "יאלכ 'פסותבו ד"לה א"פ םיאלכ 'וריב
 לצא רכזנה Tarichüa אוהו mv תיב אוהש רבדה
 הירבטמ אידאטס 'ל ךרעכ ,ו"כ 'יס וייח ,והיתתמ ןב

quo»היה הז  pumיירבנצ וא יארבנס םוקמ  
 mv תיבו יארבנס Um ורכזוה ח"צפ ר"בבו (ע"ייע)

"mתומחלמה לע והיתתמ ןב  taeד"פ ;'ז  
Cops iomרעיוביינ םכחהל איפארגאיג רפסה  

 .חירא ע"ייעו ,ז"טר רצ

Hügelort von Simai, '/» Stunde) יאמיש n233 * 

  (von Mironןכיהמ ד"לפס ר"בב
 איה תחא ד"פלו יאמש תבוג ןמ ל"א תא רתא

Dyב"פ .הלח 'וריב ,ימאש רפכ  miוריבו ג"ע ' 
"Dיטיג 'פסותבו ,יימס רפכ 'יגה ג"ע ג"מד א"ם ' 

N'Dרפכ ס"טב  DDיאמיס ל"צו יאסיס :'ו יטיגבו  
 איצומו 'פ ז"פ ר"להקבו meno ח"יפ 'ולהא 'פסותבו
 3 ^ ^ רי ] LT לוכבו e 9 (. ינא

 ואש שיא לכ :יוג 'ע יבשתה לעב inp) CD !א 'אמיש ל'צ םלוכבו ;ימאס רפכ "יא
 ש"ירהמל דנאל 'ה 'ד y" םויה דע רפכה ארקנ ןכו

map "X 

 .זוג ע"ייע אָזאְוְג *

niehtisr. Volk als Collectiv. übtg. ein) "à * 

nichtisr. Individuum, vgl. l. ethnicus, 

"à )'חקינ  ^wהייכו ר"פדב  

5/4 DM SX mw / 



 (vb 7v וימגול אלמ התושה cmi כ'הוי 'פבו
 -= תליכא ידכב סרפ יצחכו סרפ תליכא ידכב תיזכ
 ws תויוג תאמוטל חנה see כו ל"א סופ
 bs www» ("הלח יצח סרפ 'יפ .('אתירואד
 pb יצחכב היוגה תא .לוספל ןיפרטצמ ןילכואה
 אמט רשב טעמו אמט םחל טעמ לכא cw רמולכ

DNאמטנ סרפ יצח רועיש ןהינשב שי  )| 
 הז לעו תויוג תאמוט איה וזו המורתב לוכאלמ
 תליחתמ אהש םא ("אניבר [ף p תה ל"צו] (ןיקתה)
 טעמב לכאו תיזכ ורוסיאש לוגיפ וא רתונ תליכא
 ופומצנ pub רועישכ תיזכל ומילשהש דע טעמ
 ןיא הזמ רתוי אהש םאו בייחו תוליכאה לכ
 תליכאו וטועיממב טעמה bes אלא ןיפוטצמ
 תייהש רועישכ טעמ טעמ סרפ יצח ןיאמט ןילכוא
 רועיש אוה םאו San אמטנו ןיפרטצמ סרפ תליכא
 דחא (" רועישכו .ןילכואה ולטב הזמ רתוי יוהיש
 אפפ בר הל קירפו סרפ יצחל דחא רועיש תיזכל
 ןיליקמ ךכיפל איה ןנברדמד תויוג תאמוטל חנה
 תאמוט b" ל'צז םיסנ וניברו ,ל"ז ח"ר 'יפ הז הב
 ןיאמט ןילכוא לכואש ימ אתירואד ואל תויוג
 ח"ימו המורתה תא לסופש ןיאמט ןיקשמ התשו
 (ביימ היפ םיבז) ןנתד [NY םויב וב ורזגש 'ירבד
 ןושאר לכוא לכואה המורתה תא ןילסופ ולאו
 'מנב רמאו psob ןיקשמ התושהו ינש לכואו
 ("ינש לכואו ןושאר לכוא .C תבשה תאיציד
 אתירואד האמוטמ אינשו האמוט ןנבר והב ורזג ט"מ
 ברע תאמוט 'מורתל אמט אתירואד האמוט ולאד
 יעב אלו רוהט לבטד ןויכ יאהו שמש ברעה יעבו
 יה ישרפ ינימש השרפ) ארפיסב אינתד שמש ברעה

 התושה אלו ןיאמט לכוא לכואה ps 0 קרפ
 עדו ה"יחא] * .ברע תאמוט אמט ןיאמט ןיקשמ

 "יא ל"ז נ'ר םשב וניבר איבהש הזה en^ לכש
 וניבול חתפמה רפסב תצק םירכד תכיראב 'יפב
 pn w'y ב'עו א'ע w'D דצ ןיבוריע 'פמ לע םיסנ
 ל'צז י"שר םישרפמה לכ לש ןכר לודגה רייתה
 :נ"י תבשב ואיבהו הז וניכר 'יפב חור תרוק אצמ
 ךווע ופפב יתאצמו ליהזב לכואה ה'ד
 ל"צו ירפסב אינתד ש"ע 'כו וז האמוט הנושמ

mutןאכמ ג"ונב (* .סרפ יצחב יריעב ג"ונב לבא ךומסב תומוקמ ראשבו ימ ייכב . *) imsהייכ )* .לוכאל ורתוה אל  
 ןיפרטצמ גיונב (* .םימעפה יתשב ריפרב היכו בקל יגמ an cen^ :ב"פ יוריע הנשמב אוה הכלהה po" לבא אחפונב 373
 An ייכב קר )n^3 .תו ר כ כ יגמ my" "יא עי"פרשב לבא יסונב (^n רייפרב ה"כ (* .ןוזמבכ amis )5 53: לוספל וז ey וז

 ידכב תב תוכו פ"א ידכב תיזכ אבר הל ףיקתמ ג"ונבו הנוכנ רתויה איהש וניבר ייג לע ע"בשפהב ב"ירגה y רבכ )*
"wn bיצח המלו פ'א ידכב אוהש תיזכמ רתוי האילפה לידגהל ןשקמה לוכי וז ייג יפלו יכו אפפ יר ל"א פ"א ידכב סרפ  

 ימ י"כב םג יכ םיישימ הניזחתש ויניעמ רפע «nó» xu ב"ירגה הלעהש ומכ ןוכנ לכה וניבר 035 לבא "א ירכב סרפ

panחיכו ('1 .ליגה םיעגנל ם"במרהל מ"פבו ימויל .יישרב היכו רככ יצח ייפ ('% .וניבר 'יגכ ייאו סשה ייג 'יל  vi33 
 לכוא לכוא ג"ונבו ימ v3 היכו ('5 .רועיש יכו ב"ה י"כב ('* .אבר ג"ונבו .א"לק רצ 'מויל סייד cw boo יל ימ

 .ךורעה ייג כיג איה יכ המואמ yn אלו תעטומ איהש י"כ ייג לע :איי דצ ^cb D לעב בתכו ינש לכוא לכואו ןושאר

Bל  
dig oem SE IR 4% ASAלב  

 יותירכבו .('פרפ יצחכב היוגה תא לוספל pe טצמ |
neיתירכ) אהשי המכ 'מגב בלח תלכא ול  

 היוגה תא לוספל ןיפוטצמ ןילכואה לכ גי"
 wm לכא דציכ סרפ תליכא ידכב סרפ יצחכב —
 quo דע הנושאר הליכא nnns שי םא לכאו =
 רתוי ןיפרטצמ Db תליכא ידכ הנווחא הליכא —

 תוחפ C sub ול וריתה אל .ןיפרטצמ ןיא ("ןכמ
 ומילשהו הלעו לבטו דרי לובטלו דריל רועישכמ =

 הכלהב וומאש פ'עא 'פד ג'סבו 7( ףרטצמ
 רמוא ןועמש 'ר (:דיס 'בותכ) ותשא תא הרשמה

 תיבל mum (*בקל תורככ 'גמ רככל mm יב
 שירבו .היוגה תא לוספל היצח יצחו עגונמה
 תא לוספל סרפ יצחכו (G'b NT תורהט תכסמ

mom unתואוקמ  v5)ןילכואה לכ )"5  
 לכ סרפ יצחכב היוגה nw לוספל ןיפוטצמ
 .'כו תיעיברב היוגה תא לוספל ןיפרטצמ ןיקשמה
 יצחכב ןיפרטצמ םילכואה לכ «Cr הליעמב ד"פבו

pupתודועס יתש ןוזמב ('היוגה תא לוספל  C 
 תורגורגכ .ןילכוא תאמוט אמטל הציבכ ,בוריעל
 ןיקשמה לכ | ,כ'הויל תבתוככ .תבש תאצוהל
 'פב ןנתו ,תיעיברב היוגה תא לוספל ןיפרטצמ
 'ב רמוא ןועמש .C (יביפ (Uy ןיפתתשמ דציכ

 יצחו עגונמה תיבל mum (Capo 'גמ רככל תודי
munימכב ,היוגה תא לוספל  c)א'ער גיפ ) Nin 

 ירל b^ ןילכוא תאמוט אמטל mun um יצחו
 ולוכ 3221 תודועס 'ב jn רככל «nr 'ב ןועמש
 בקה הלעובקל םיוככ 'גו תודועפ 'ג
 T2 בקהש םיצב 'ח רככ לכו 6תודועפ 'מ
 סרפה אוה םיציב 'ד אוהש רככה יצחו םיצב
 עגונמה תיבל סנכנה (ט'מ גייפ םיעגנ) ונינשש
 ידכב אהשיש דע ןירוהט ןהו דימ אמט אוה ['כו]
 יצח אוהש ויצח יצחו 'כו םיטח nb סרפ תליכא
 לכואהש היוגה תא לוספל cus 'ב אוה סופ
 לוכאלמ ופוג לפפנ ןיאמט ןילכוא הזה רועישכ
 שיו לובטיש דע neni לוכאל רוסאו המורתב
 לכ ונינשש אוהו הלוספ הב עננ םאש "פש
 סרפ יצחכב היוגה תא לו ס פ ל ןיפרטצמ ןילכואה

^umהציבכב ןילכוא תאמוט אמטל היצח יצח . 
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 .אוהש יפל היוגה ש אר (sop לבא דבל mu | פיד 070 ארפסב אניצנוש CET י"שרב 'יאש ומכ
 ותינעמל ךיראהש ש"עו היוגה ןמ אצויו טלוב | תאמוט ןינעבו stp 'כו ןילכואה ps (ל'נה תבש |

i:הניאש ןינמיז ה"ד .ד"י תבשב תופסותה ולעה היוג  | wm yeיכ ש ימ ש ת ה רבא ונינעו פ"ל  
 הכורא הרבה Y» ma b'b3 היאג ארקנ שימשת | 'סותו 'ווהט שירב ש"רב כ'ג "ייעו םירבד ח"ימ
 w5« לכש ym "nva לגרומ הזו ף'לא םוקמב | מ"הפ דוע יייעו .ןנברדמ ה"ד :'פ Covb .םינשי
 תונוש תונושלמ bb וקתענ שימשתה ירבא | ve 'וכרב 73 ה"נכו — .םיבז ףוס ם"במרהל
 | ריתפהלו םילעהל אוה םכרדמו 'רעו פ"למ טרפב | היוגו היונ 535i היכרצ הירבו הירב לכל :ח'ד
 " | ם"במרה תעדכ שדקה ןושל ארקנ כ'ע יכ םנושלב | הפיטכ ותייוג ד'ע ג'ד e mU 'ורי .הרוסחמ יד
 . = ,ל תומש לע ן"במרה 'יפ 'ייעו me xm נ"מב | ,הרעשכ חותמ התייונ הבקנ התיה 'או «m לש
 |. — mm שאר לעב abs ג'פ ז"ע 'ורי ה"נכו -- ג" | ש"עו השדעכ ותיוג 'יא א"עס ה"כ הדנ ילבבבו
 | | כ"פ לאומש שרדמ תוזיוג ץובקהו .ןופא ע"ייע היה | כ"או 'כו רכזה רבא דיג ותיוג י"שריפו םייונישב
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btוברעתנ (ג'כ 2^ איש) תורעממ ביתכ שרד דמעיו 'פ | ףונ רמולכ מ"למ היונ 'יפו .ז"חא אבה 'עמ ורזוג  
v» zuזמר 'ר לאומש 'קליבו םדא ינב האמ לש תויּוג הב — [נ'נש ק"העב  

(M3) םדא ינב המכ לש תויוג nl וברענ YTP | הטמה שימשת) A פ"לב Zeugungsglien) TN P 
 — 'ירדנ העברא יפד ג'סב  qe (35)םיו ג  תולרע האממ 'ינה הנאשתו יפ ב"פ הבר | 2. ומר

EIBCBPD BUR שבתשנ ונממו הב ורעתנש | ןכיפמה הליחתב םהרבא ביתכו םרבא יביתכ NOR E 

 םרא 3 האמ לש םיי ג הב ובועתנ האמ m^ | sos ףוסבלו םירביא ib לע םהרבאל ה"בקה \
 רבא Cos "e ב'א) — ['ד ןב YU UP ^Y! | eue םינזא יתשו םיניע יתש ןה ולאו ח'מר לע 1

«C יונכ רבאו ישאר ד'כ 0( 'יעננב ^ קרפ C 181321 היוגה E 
 . 004% י"לב ןכו n3 לעפמ Verschnittener) fà | ישאר היחמ םושמ ןיאמטמ ןיא םדאבש םירביא 4
 Haus- Q3» bb» cuo .לעפמ סירס םטוחה שאר DIN ישאר םילגרו םידי תועבצא 4
 ותוא ןירכומ  א"כחו 'מגב ריעה ינב 'פב Giener) | שרופמ ןכש המאה שאר אוהי b" ,היוגה שארו :

pיליגמ) רצח םשל | ןינעל ףסכב א'כחו הכלה ףוסב 'שודיקד ק"פב  (Gnאנינח 'ר תא ע"ר לאש  
s(.היכ ישודיק) תוריחל דבע תאיצי  viיזאוג ותא םימי תכראה המב לודנה | ישאר  mm Mpו  
 לע באה תוצמ לכ 'מגב 'ישודיקד ק'פכו ,('היל | ןהב אצוי דבע ןלוכו הלע cim םדאב םירביא 6
 רדשמ ןמחנ בר יחולש רדשמ אבר C25 "7D ןבה | דיגד סירס יא יאמד םוריס הב  ןניוהו תוריחל 1

 ןיצמעמ PA 'טגב םדא לאוש 'פב תכשכו nei | היוגה שארד ןנירמנ איוה אהמ היוגה שאר ונייה
NIירבד ולא ה"יחא] * ."דיגה אוהש המאה שאר  | (עשוהי 'רל אזאוג אוהה ל"א +-ב'נק j3החרק *), 

 ךלמ ארקיו C סירס אוהו הורעה ךו ת n אזאוג b^ | םש קרו הלמב הלמ וקתעוהו v5 דצ ט'דסב ג'הר
"un33 אימ) רחא סירס לא לארשי | ם"טב כ'ג ע'פרבו ,'כו איוה ו הי מ ם"טב  C8אזאונל 'גרת  | 

 E הקל ,( יח ב"מ) רחא םירס ךלמה הל ןתיו Cn | ונייה היוג ושריפ םישרפמה לכו ,אהמ onn אהימ
 E  הייחא] * .אזאונ 'גרת )9^ .היכ בימ) רחא םירס | b^ ץ"ירה םשב םיודנל מ"טש לעב בתכו רבא

 'חהל ר"תמע 'ייע 'גרתב אצמנ דועו אזווג ג"ונב | ןכ לעו רבאה ונייהד היוגה שארו ל'זו "ne ןוכנ

 10002 ל

 | אכהמכ םשו n3 אזוג םש תבשב 122( .יוועל | תוואת תמרוגה הלרעה ונממ רסוהו םהרבא למשכ |
 | ס'מב ג"ונבו 'מ י"כב ןוכנל ה"כ הא זוג ל | םימרוגה םינזאה לעו םיניעה לע ךלמ זא תוימשגה ^
 | יכ 'נ זג ע"יע ni לעסמ הלמה הרזגגו .אינזונל | ףיסוה םהילע ךלמש רחאמו בורה לע אוטחל ול .
 1 םינשיה 'יסופדבו י"כ לכב ךורעה רדסנ במיה כ"ע | :nb ^« םירביאה לכ לע ךלמ זאו 'ה ומשב 5 -

sכוס תחת | כ'ע אוטחל ול םימרוג ויה אלו וינפל םיענכנ ויה  noול ודחיש גארפו 'שמא 'פדכ אלו  | 
iךלהתה םשה לא  men mm i5אז א וג 'ע | ארקנ יכ . ymיתרשמ וארקנ המושרה פ'לכש  

 | ןכו זואנ pn) תוצראב םיסירסה ויה םהו) תיבה | "יעננל ט"יות לעב ברהו .בהזה ל"כע המאב םימת
 | םיתרשמ םידכע ויה םיסירפ 'ליגמב הלמה י"שריפ | ארקנ אל רכאהש הלעהו תחנ ףכ לע גישמ ל"נה

 לע ריעה אלש vy. יליגמ סיר יייע י"כ י"שרב | כייג ייא יזאוג ייגו ימ v33 ייגה היכו (5 .י[וסצ — )* .ןורחאה ףג

myג"ונבו  o»ה"לר 'יס היונמב היכו הינוחנ  san ceג"ונבו יאחג ימ י"כבו יאזוג  "ma v33(* .maגיונב  
"maגיונב (* .תאזוג "גה מיכב רייל י"כבו ב"נש קיהעב היכו  maniי"שרבו אחג 'צנוש יפרכו  wma v3ס"ד "י'ע  
namרילהקבו (* .היפק רצ  cbןכו אתוכלמ ןמ סיר ס רח לינה תבשמ חוקל רופיסב ייגה יתיאר  "anיפל תבשב  w2 

 ע"ייעו Nun הז הנטק vy . . אבא רב ימר רמא טיפ תלהק 'קלי ףוסו ce ייא לבא 'חסונב ייל הנורחאה הלמה ('

 .האזוג ג"ונב )" ,הלמה nw מ"כב יישריפ «jm סירס אוהה פ"א

(OT הרד רי "T ud שי 2% 



 ,ויל ^59( םירבדה תאו הליגמה תא ךלמה ףורש
 ,בתכה m םירבדה תאו ליוגה הז הליגמה תא 62

m vyתוחרופ 'ויתואו ןיפרשנ (י'עב היכ) ןיליוג . 
 ןינעבו -- אליוג לע :רפס ד"כ ,א"ב "ירבדל 'א י"רת
 כ"או םיצפעב דבועמ :ט'ע תבשל י"שריפ ליוג
 ילעבו CN .ץפא ע"ייע galla תביתמ ליוג ורזוג
 ליוג ומכ ושריפ ףלק ^n םש תבשב 'ופסותה
 אלא pow רוע אוה ליוג ל'זו mb םדוקה y לש
 ליוג 3 ב'ב שירב רמאד ונייהו רעישה ורישהש
 ליוג ירק ןקותמ ןיאש אמלא ןייפשמ אלד ינבא
 השקו ליוג 'ע ר"תמעב יוועל 'חה תעד ןכו כ'ע
 אוה ליוגהו בתכ תבש ni^ ן"רהו .ומלהל רבדה
 וילע ןיבתוכו םינשל קלחנ אלש םלשה רועה
 ח"פ ף"ירל ביבס jn כ'ג 'ייעו כ"'ע רעש םוקמב
 "b תבש na^ יריאמה ברה בתכו 053 תבשד
 םיחקול םישוע ויה ךכש ?cin םינושארה ינואנ
 םיקקדמו רעשה mio םיריבעמו היח וא המהב רוע
 ןידבעמו חלמב ותוא ןיחלומו הרירגב טעמ ותוא
 וב אצויכו םיצפעב ותוא םינקתמו חמקב ותוא
 ותוא םיצבקמו רועה תא םיצווכמש םיובדב
 כו ליוג ארקנה והזו ותוא םיקיזחמו

nx:האבוה םינואגה תבושת לע יריאמה ברה  
 נילש p" םולש רש םשב הבושת רועש רופסב
 ונילצא ןיליונ לש תורוע םישוע ךכ .תלחתמש
 ןירושו pex תא ןירישמש ןישיבי תורוע םיאיבמ
 רקיע b ןורחאה הזו .ארימג דע ש'ע 'כו םתוא
 המושרה 'ימור הלמל הושוה ליוג תלמ קפס ילבו
 ארקנ ןכו x" רסוהש טשפנה שבכ רוע הנורתפו
 ,טנעמאגרעפ ארקנש ףלקל דבועמה רוע vellum ר"ל
 תליחתב 'ג ms nem פ"לב ןכו תוינמור'ונושלבו
 סעלרעפ 'חהו למיג תואל y ןכו v תואל הביתה
 ז"מירהו .ל"נה םוקמב תואגמוד איבהל הברה
 המיתה ןמו .הלמה 'יפב העט ח'פק ב"ח ט"ב ורפסב
 אל ואיבה אלש הלמה שרפלמ wy quo וניברש
 רוזחמב ה"וורהו .'ג ףלק ys אלו סוטסוסכד 'עב
 לע ליוג b" ה"פ תומדקא טויפב תועובש לש

 v ןוכנ יתלבו ןוילגו הלגמ ךרד

 .יאבואג ע"ייע איבווג ל"צו ס'ט איכווג *

5n "|יתדפק 'גרת +לונ תחת ס"ט ב'ר תעדל)  
 לוגכ ולפקתא ^G :ח'ל ייעשי) ייח גרואכ

 ן"ונ תואב ל"ונכ סורגל שי ילוא m" ןיאדרג
 יכ ריעה קדצב 5'23 ה"יחא] * .(תגירא ושוריפ
 פ"לב mm אָלונ ךיאו W^ 'טישפ 'וגרתב תמאב
 ונינפלש 'יגה םג לבא 'ב לוונ ע"ייע הגירא 'ימראו
 r- "iua פ'ל הלמה mnn זאו םייקל 55
 פ'לב שממ לוג ^b רועו רמצ תנירא ןימ =

33 

amוינפל דימת ויחש  םיסירס :םש 'ודיקבו  
 — ['כו םיתרשמ וינפל דומעל ןיליגר ויח יכו יפל =
 .ןורחאה זג ע"ייע אזוונ ,אזאוג < =

vb») NOM * — =עצמא " (Fussgicht, gutta, gutta 
 אירלדו יטוג ר'סשת זמר npn 'קליב

 ל"צו סטוג ייגה ב"לש זמר 'יעשי 'קליבו .ןתזחוא = =
 ןכו םילגר ילוח ונינע ר"לבו רקיע ל"נ ןכ חמונ

 'קיספבו רגה 'לב m$ da goutte צ"לב ועמשמ- |
 ג"הכו הסוג 'יגה הז ימ 'פ ר"כיאבו ןויצ רמאתו
 שרפמה b" א"ע זמר 'יטפוש 'קליב .ש"ע 303 'עב

 .ז"עלב יטוג ארקנה ילוח :ל"הזב ארגדופ

 כ"או gross, roh A ע"לב לבג ומכ ד"עפל) ליו

 ungeformter, grosser Steinblock) ליוג יננא

 שרפמו ליוג תונבל וגהנש םוקמ +א'מ) ב'ב שירב
Ca 09) 33םינבא רמולכ ןייפשמ אלד ינבא ליוג  

 ונייה תוטלוב תונרק ןימכ ןהל שיש תודרוגמ ןניאש
 'תונרקד אשרומ ג"ונבו ה"יחא] * .אתאנרקד אשרמ

^p "531ןמ טלובש 'יפו 'תנרקד אשרומ 'יגה ה"מגר  
 ,ץוחל תוטלוב םינבאה ישאר י"שריפ ןכו לתוכה
 והה ןמ ובצחנש םינבאי ה"מגר 'יפ ליוג תלמו
 ןכתת הזה הפיה b" יפלו "ןיפושמ ןניא ןיידעד
 ןכו Uem רה ע"לב b" לבג מכ ליוג תויהל
 ד'ר 'כחה ברה ידידיו «an ^b d :הביתכב
 טסעפאדובב םינבר לש שרדמה תיבב mme ןאמפיוק
 ןמ ליוע לקשמב) bns הפיה ותעד יל הויח
 ינבא 2/8! rollen ללג לעפמ רזגנ by) ,לוע
 :ז"יק מ"בב ה"נכו Rollziegel. ש"אלב bn ליוג
 ןיא תיזגב ול ןיעמוש ליוגב תונשל אבה ןותחתה

 — [י"שריפ ש'ע ול ןיעמוש = =

 'לב (wes + 6110 ר"למ (Pergament ליג *
 feinstes Per- vélin צ"לבו vellum 'טירב

(amentט'ל ש"טע סעלרעפ 'ייע ) ט"ע תבש: 
 ליוגה לעו ףלקה לע הלוספ 'כו ריינה לע הבתכ
 ,'יכו ןניבתכ o ליוגא ןיליפת םשו .הרשכ . .
 ,ו'כ ק"מ השש ליוגב ל"א המכב ת"פ ד" ב"ב
 דחא תועירק 'ב עורקל בייח ערקנש ת"ס האורה
 לכ vb .ט'כ תוחנמ ,בתכה לע דחאו ליוגה לע

msעבראמ הל ףקומ ליוג ןיאש  mmmהלוספ , 
Cobbםוקמב ליוגה לע . . ןיבתוכ ד"ה א"פ  

 .ינסמ השמל הכלה תונשל יאשר וניאו ועש
 תא הלכמ למיגה היה ג"ער א"עד א"פ eap 'ורי

bugםש רייתשנו ודווג םא  qvושכ הנטק  
 ליוגה היה םא תיבה עצמאב כקנ בקינ םשו ,'כו
 :נ"פד ג'פ ק"מ 'ורי m; רשכ x" .לכמ ופיקמ
 ינפב ליוגה לע עורקל בייח ףרשנש ת"ס האורה
 ירחא אמעט המ ומצע ינפב בתכה לעו ומצע
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 = pro הבוטה . . הבוטה ןיעמ הערה ג'מ ט"'פ
 םלוע ןיעמ 4^ ב'ב ; אממי ןיעמ si ז"ע ; הערה

^b onורכזוה ".  'טוסבו ,ב"הע תמגורב ןפואכ  
 דירפה ל'מרו .הלעמ לש אמגוד ןיעמ ma םהינש

paדבלמו םיכרע ינש השעו םיקבדה  mגיצה  
 . --[ינשה ןווג ךרע שארל ןושאר ןווגל ב'ר תרעה

(Ortsname) fà *רפכד םוחנת ^« .ו"טד ה"פ ב"ב 'ורי  

pnaפכד אייח רב םוחנת 'ר'יא ק"פ ר"בבו ' Jas 

 Falke ,רקיעה אוהו ,ןורחאה א"יה תעד יפלו זּג
 ולא 'פב Falke) שלל ,22= פ"למ ר'עפל

 p Din" ףועב זגה תסורד C278 א'מ (r5 תופרט
 ותוא ןירוקש שיו ףושניה אוהש םירמוא שי
 רפסבו faleone ט"יאלב ה"יחא] * .ןוקלפ ז"עלב

  manתופרט 'וכלה ל"ז א"בשרהל ךוראה תיבה .
 תועד ne wan : ה"מ רצ ישילש רעש ינש תיב
 אוהש א"י איבה ^DS) ^D T רוטו .וניבר לש
 לע רוטה תנוכש ע"בשפהב ב"ירגה חיכוהו ןוקלפ
 21 "Bàn nb n מ"כב ג"ונבש עדו .יחכונה ךוע

 תופסותה ילעב תודע יפל לבא םישרפמה 'יפב
  "bmתסורד ה'ד .ב"מ  pאתפסותב םג זגה ל'צו .

 תרשע לש ינש םויב תוחילסב] טויפבו [ג'פ] 'ילוח
 ^33 'יגה [ןילרעבו גארפ imb יפכ הבושת ימי

wemןכו תופסותה 'יג ןכ יכ םש ב"ירנה חיכוהו  
 וניבר ספת זג "ינו v ינדעמ לעב שוריפב בתכ
 mua ןינעבו .ע"פד ub ש"ע 'א םג 'עב 5
 תלמל זנ menn ןושארה b^ יפלש ל"ג הלמה
 תויתואכ אידק ע"יע qu ונורתפש אידק
 iJe- y'b אוה 'ב p" יפלו ,אטבמב תופלחתמ

Habichtא"* לבא אטכמה תויתוא ףוליחב כ'ג  
 ב"ר ירבדו עקלאפ p^ פ"לב זוג יכ רקיעה ןורחאה
 ירקיול) [יא] יורי n^ .ב'א) — en] קודקדב אל

x^ qamתאו רשנה תא )2^ ידיי יירבד יב :יירת יייעו . 

 רב תיו אזוע תיו ארשינ תי הינזעה תאו סרפה
Wnקליבו .אזנ רב ע"ייעו ה"יחא] * ' "bnn 

 רורב התעו .ןיזנ רב ל'צו ןיגז רב ס"טב כ'תת זמר
 וחנימל ץנה הז ץנה ato 'ילוחב ושרדש המש יל
 ש>- יברע ןושלל כ'נ אי ריח רב תא איבהל
 הז יפלו Falke, Habicht. ש"אלב וניגעש ונויכ

 זג- לוג שמ חנר
* 

 pip ^b אוה קר 'גרותמב an" ןכו .גרוא 3(.
 — [ש"ע ול mmn mns "יג ל'ז י"שרו התירכ

 | אתפסותב ראותהו .ןלבג אלבג ע"ייע אנלווג *
 וריבחל םדא ןתונ T'eb ינש רשעמ

 י"כב לבא ןלווג זוחמ וא ריעמ עבטמ 'יפ תינלוג
 ,תיגלונ an^ אתפסות

 .קלאוג py אקלווג *
 .'ב םיִיַנ yy סוקילוג *

o5 AX השדחה eb» gaona "2 (לב' mà 

  € Farbe; 2 Art, Weiseדציכ 'פד ג'רב

 nb] רמא] ךתילמ ?mi mb Ci; 7« ץירבעמ
 ,ךלש תילט הארמ הזיאכ b^ .המדא ילע ןידרתכ
 .א"רד 'פבו .הברה ןיקוריש המדא ילע ןידותכ
 ימגב לדרח לש תננסמב הציב ןינתונ pu רמוא
 ןישוע ןיאש יפל (.מ'ק תבש) amp בקעי ינת
 וב תוארתהל ועבצל b^ ,(6' ןאוגל אלא (' ןתוא

wmןבל אהיש לישבתה ןווגל א"ס .הציב לש  
 ב'א) .(* ררובכ יוהילד הציבה לוכאל יכירצ אלו

annרתסא) ספרכ רוח  pays wm qma € swרחא  
 (יה ?"m יילהת) שחנ nen תומדכ 'גרת הזל בורק
 .( (יעכ ^5 ןוגכ דומלת 'לבו (*איווחד אסריא ןוגכ
 דיקרמד תבש (יויפ (p תבשד 'מגב לבוחה 'פכו
 (' יצמ אלו ('הישירא ינווג ייוחא יעבד יבוכ יב

"nbםינוש םינינעו םיעונענ ב"א) .ינפוטרק והנהמ , 
 הייחא] * .(שיב ma €0 ^9 תלהק) ער pap 'גרת

pnymי"שריפמ  n» wpהמושרה פ"למ הז  
 תלהקב .poy ןושל לכו .ןפוא qus :ונורתפו
 אנווג יאה יכ 'ו ,'ד תור 'גרתב (wen .ןכ םגרותמ
 הזה ןפואב b r5^ מ"ב מ"ד ל"זר יפב לגרומ ןכו
 . . אנמחר רמאק אנוממ comi "wn qp ק"ב ןכו
 .'ט sm מ"ב (quy ןפוא ^6 ,'כו אנווג דח אכהו
 ןליא ינווג ירת ב"עס ^B "יבוריע +גיהנמ ינווג ירת
 ןוגכ תלמ כ"ג הלצאנ ןורחאה הזה ןורתפמו 5(
 y" ס"שב הברהו .אמגודב ,ןפואכ .ןפואב אוהו

YD "Ovז"ק ק"ב :ו'פו : UDא'ע :ט'ל 'שוריק . 
 תוכרב .ןיִעָמ תלמל כ'ג שוריפה הזו תוידע ףוס
 םשו ;'א ןיע ע"ייע הרשע הנומש ןיעמ ie ד"פ

 רתופ יריאסה ברהו )* .ןווגל גיונבו ןאוגל ליצו ןאיגל ימ v33 mb בורקו ר"פדב ה"כ (? 29 ימ י"כבו התוא ג"וכב (1
^bתבש ייתב איבשרהו ןינתונו הייד :טיל ףד שיע יולה וניבר םשב ליז י"שר איבה ינשה ייפכו ,ש''ע םידי יתשב ןורחאה  

 םעטב ה"נכו )? .אסיריא | ג"ונבו איוויחד אסרי pu "an יוועל 'חה לצא vias )* .ש"ע ותוא nmm אגרג הז ייפב ארש

 "גה ^ םרכ יעבו rn המכל ךפהתמ :^ 'וכרב ,ראכ עיייע אנוג רזה ראכ ,ח"צ ידהנס :ארשיבר אנוג :ה'פ ק"ב הז

 אמוחנתה םשב זימקת זמר עירזת p ,יב ןנג ע"ייע יאק הוה אנווג רהב הלוכ . . pn cuna :דיכ mos ןכו םינווג

 ^13" יפרב )* .ט"י .'ג ,ו"ט pn 'א יורי 'גרת דוע יייעו יוסו עילב «mo עבצ פילב b^ ,וב שי ןינווג ה"סש הזה פווט

 לבא ר'יפרב ה'כו דיל י*כב m3 (7 .ןפטרק יעו יבוכ יב p עיייעו 'תפונב «ma יבוכ יב יא בכ 'עב לבא יכוכ יב ימאו

 סרג אל יסונכו יצמ pas לע םש onim יפרב לבא ינמ ימא 'פרב ןפטרק יעבו ,ינש 'מא bux' יצש סיטב 'ציניוו 'פרב

 .שיע ייא י"שרב לבא הלמה וז

IJ BF 2o ae ו 



 — b ה"יחא] * .הז ינפל pes אוהש היל וחמ
 = .רפסה mb אובמב ep" קרפ ןינעבו au 'עב
 = ינגמ wm אתיירופ והל איוה : ט"ק 'דהנסב ה"נכו

mms noyץוג יכ היל יזייג ךיראמ יכ  pnns - 
 = Pu אוה םג enm היל וצייג סרג י"שרו היל
 < םינויה ורפס ןכ nbn םצעבו .היל ידייג יסרגד
 ויה תוטמ יתש Procrustes ארקנש דחא ןלזגמ
 mp רתויה תחאו הכורא רתויה mms ול
 ... BN ןודז תרכעב השע ךכ םיחרוא ול םינכמשכו
 חתמו הכורא הטמב וחינה זא cup חרואה היה
 < וחינה qns םדא היה םאו .תמ רשא דע וירביא
 )00 *"ק 'דהנס .םיכוראה וירביאמ qnm הרצק הטמב
 .והירתב ידימ זג ^q הדנ .י"שר y" וכייזימל זייג
 תישפמ יא .'ג םשו הירובידל היל psa וז'ס "טיג
 < se3 רמאי אלו 'יפ ,אייזגימל יתא ארוביד היל
 אדח זיאנ תלתמ אדח :םשו םתחנ ינפבו בתכנ
 . < יאק חירהל סדה :ז"ל sw nsa אל יתרתמ
 יתא . . יאק הליכאלד גוותא הייזגמל יתא אל
 תא רוכח ואלו :ז"מד me "טיג 5$  ,הייזגמל
 עילב ז"וגו זג b n^ "3 תאד nb יל קובש

^bףררנו ךתח  ma eyמ'לב זזגו ] -- 

 זיִנָמ לעפאב hindurchgehen 5 ע"לב) זוג = 1

(hindurchführen =ר"בב  Bאחא 'ר םאבצ לכו  
 םיאק הוה שנ רב n אדבוע pn יעתשמ הוה
 אברקע n" אנעט ןעדרוע m won" ארהנ ףיכ לע
 היתוחילש רבעד ןויכ ארהנ היתי  אזיגמו
 לא b ינימשה םויב יהיו ר"קיובו .("אתרדהא
 אכהמ אירוטנ ("זוז ג ןודכ ל"א G^D ןיי ארת
 וונעל ךרד .(" ריעה ירמוש ורב עי וישכע "פ

 סוסכ .איבזישמ זגימל 'גרת € su 'יעשי) םילואג
 C5 איזגד איסוסכ ('ח .יח יימרי) המחלמב ףטוש
 הייחא] * זוג רוב ע ל א ע מ שי 'ל ב אברקב
 יאמ :א"'ק "יחספב mu»: — rb ו"ו י"כב ה"כ
 אמל ג"ונבו פ'א "223 ה"כ nmn הל זייג היתנקת
 םשו :ע'ק רצ םש פ'ד p no" יזוזגל הנימ אקפנ

 הייזג ם'בשרו י"שרבו הל יזג ג"ונבו היל זייג

 m/s (? .ראילכוכ bow י"כב לבא ראילוכ ג'ונבו ריילוכב ןאכ anis יפדבו ש''ע ראילככ יעב הייכו דילו ויו ייכב היכ (1 = =
 פיד y" וניבר ^25 פ"או ימ י"כב לבא יאזגב ג"ונב (* .אמצמצד ע"פדבו ,יאמצמיצר גיונבו פ"א י"כב היכו a "כב =

 יייעו יכו אנמחר הירקפאד יכו ינאש א ל א imm ילו פ''א ימ «v33 nu )*  .וניבר ייג לע ריעה אלש .ויס דצ תבש

 תיתיא אנמחרד אזג יבב היתיאד יכיה לכ iai )7 .דיל י"כב ןוכגנל ה"כ (* .ךיליד ג'יונב (* .ט"פ דצ אמוי ם'ידו יישריפ
a noa mo»וילקתת זמר יר אצת יקלימ עמשמ ןכו )5  .אזג יב ייגה הלא תומוקמה ינשבו ויילת זמר יקיו יפ יקליבו  

"an news |לאשימל ןוכל תיאד המ לכ וליאש ג"ונב (* .היתיא אנמחרד [אזנג יב ליצש ליינו] אזנג היב היתיאד אכיה לכ  
 ייפו ('% .(:טיסר .ףד ילייגנא ייכ ץבוקב) הליעמל ייכ הימגר 'יפב vu ^w אזג יב x^ ועבד לכ לוקשל הזינגל והנילויעו =
 הלמ ('' .וייכ דצ ייחפפ סי' y" אשירד ןיקשמ ןאכמ DD" פייאו יב ,ימ "3 io^ הלוע הפי הז 'יפ יפל תמאבו רבעה חיר ——
 רוע יייעו = .הר תא ל ivy vem va י"כב mo (%% ,םייונשה םשו יד דג עיייע (*  .ןינעה שוריפל וניבר ףיפומ וז | =

 רובע ס"קתת זמר גייכ ילשמ 'קליבו אירוטנ תילע ^j ר ב y ג'ונבו )55 .ויו י"כב «nr )14 .אנעררא yn ןורתיו יפ ר"להק
 .רזגד orans ('% .חירוטנ móy יש

 לר

sn? |המו ש"ע אידה רב וניבר "25 תקייודמ  

 אוהו )^ qui (v3 5 nU) עצמאב puo ז3-
A9 G— whoירגנוה 'לבו  kinesרצוא 'יפ  

(Schatzkammer NH 3 ;Schatz | —השא המב 'פב  
 אחכתשמו (.ג'פ תבש) ('ריילכוכב אלו הכלה ףוסב | =
 ול ואיצוה Cem .('אכלמ ('יאמצמצד אזנ יב 7
 יב ינאש («CR c התחמה תא לטנ הכלה ףוסב | =

 ויחא יבגל אנמחר הירקפא ירוקפאד ןרהאד אזנ |
 ןיבייח ps 'מגב חישמ ןהכ הרוה 'פבו . םינהכה = =

 ,אזגד וא C ךדיד ל"א (.'ט amm לוק תעימש לע |
 (*רמא לאומשו Geop 'ילוח) ןקה חוליש 'פד ג"רבו = =
 ביתכד ימייק אנמחרד אזנ יב והנתיאד אכיה לכ 00

nbn) -אזנגב א"ס ("האולמו ץראה יהל (יא ,דיכ  C 
 וליאש wb רמא (CU חבזמ ישדק ג"סב 'ליעמבו = =
 wb לכ ולקשו אזג יבל ולועו וכל תיאד יאמ לכ = =
 ט"מ Cn'o ייטיג) וזחאש ימ 'פד ג"רבו  .(*ותיעבד 3

E 
zi 

1 

 יבא ביתי הוהד תכיחא אמסיק אוההל היתיזח יכ | =
 י"לב (p yw^ .יתות אכיאד יאמ םוסקל אז —
 הלמ sm םיבושח nw לש רצוא [ץ6%ש] =

 ה"יחא] * .(אירגנא ןכו יילל הקתעוה רשא 'יסרפ |
 איה 'עה 'ליחתב 'מושרה פ'לו ב"ר ריעה קדצב
 'תסאב התביתכ רקיעו .ס"לב ןכו העלבנ ן"ונ תואו

 enm תיב יכ יז ;ז" .,'ה ירזעבו יִזְנַנ 'ז 'ד ;'מ ,'ג —
 .רצוא תיב אזג יב םייס ב"נש ק'העו .רבזנ ע"ייעו | =

- ['n סג 'עו à Ty» my» ^n 

J- - ע'לב זוג nc*»uamn-mo-nu c 
(weg- abschneiden 1זוג 66/7 "יחספד ק"פסב  

 תבש) םדא לאוש קרפד 'מגבו .("אשירד ןיקשמ | =
 הל אזימל ("ךיש חמד הל תחכשמ ניק

 (.ט'ס) הסרואמה (my 'פד ג"רב םירדנבו ,("אסא |

 ינירה רמאש ימ 'פבו .זייג זנימ יאמש תיבד מ"ש | =
vU 4יייעו :איכ ריזג) הריזנ ינירה הכלה שארב  cb 

 רקעימ לעב wb איעביא (:א'ע .ח'יפ 'ירדנבו .טי"י 3

 וא ארקיעמ רקע רקעימ b^ יזייג זגימ וא רקע .
 אקו יזאוג ותא ךרעה הזמו .אתשהמ Tan ךתחימ | =



 ו 2 2%
 צי

. 

 Bu | םר
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 < לבא (m לש הרבעה eb" כ'ג הלוע הזו תואובמ | ינימ voe  ר"קיוב .ז"'חא אבה «vy חרב 'יפו 3
 רצחב שיש :אתייזג אכיאד י"שריפ bus sub | ר"להק .רהנ םירבוע ויהשמ b^ ,'כו רהנ דחב ןיזונ -

(b aתירחא בוט   riלעפאבו .אקושב  opisם"לוטשד 'כו ןיצקועו תויוז ליאשמה | היכו  
 איבהש םירפסה 'ינ םייקל לכונ הז 'יפ יפלו .ז"עלב | ארהנ אתזיגא . . ארהנ היתזגמ $5 ר'קיוב /

 'תייווג ל"יש יעה תליחתב ל"נה י"כ x^ מ"טש לעב | ס"טב ןורתיו 'פ ר"להקבו sm) mari ל'צו
mmus |היתזינא ל"צו . ^eלעפאבו רבע ע"לב  | aonיכ המושרה פ"ל  sumaתויוז ונינע פ"לב  

b.ק"העו ריבעמ  rueל"זו בתכ  nשר זעולש המו תיבה לש ןיצקועו | הכלה ןושל " bל"נ  
 - ילואו לקועמ b retors^ צ"ל אוהו ט"רוטשר ונקתל | ves" אוהו) םילואנ ל"צו (םי לובג) רובעל הרבעהו

wn :זגימל 'גרת ('  py s'yםוחנ) מ"ל  jn Gn oeןותלקע ךרד ושוריפב 'יפרפ הלמל כ'ג ןויכ וניבר |  
 --[אתייוג ^3 כ"ג חנומ היה וינפלש חיכוהל שי הזמו | תור :זזג לעפ ומע qma ןינעה הזמ רבעו וזוגנ 1

 אתקספב -er- zutheilen, vergelten Ve) ע'למ) זָּג | 'פ ר"כיא ,אקושב Du naa עשילא יניל 'פ הבר .

Mהילקתת זמר אצת יקליב אבוה ןכו :ד"כד) רוכזד ,רבעו ךלה 'יפ :.ארהיטד איגוס זיזג אוהד  

 זמר bmn" 'קליב אבוהו ^ o0 האצת ימוחנת רוע n^ — [" סג ע"יע סג לעפ ומע ge דועו

Eאחיי = זג  (ע"לב paren. Uebergang Jlט"שה | - וא ) wmבעתת אל היתבט אבט יזגמל ןיריהז , 
 יזגמל 'מונו Cn os "370 .אוה ךיחא יכ ימודא | ק"פסב Winkel Krümmung 22 "o5) 'למ 3

 קלמע ךל השע ושא תא רוכז היתשב אשיב | םיליבש ^5 ('אתייזנ יקופאל ("Cb  ייחספד

 «wp wi ה"יחא] * .םלשל p 0^ mo" "רבי! | ,הדיריל אלו היילעל אל ןידחוימ ןניאש םימוקע
Cemלאושה  meeלאושה 'מגב  meל"גה 'קיספב 'חסונה הזו ןושלה תא | ול החלשו  jm wr 

 אתשיבל אשיב אזגימלו היתבטל אבט יזגימל s" 6 אתאיזנ אכיאד אכיוצ אל 653 מיב)

 : יזגימלו ימודא בעתת אל היתבטל אבמ יזגימל אל ארמגב םיחספ יבוע «C .ןותלקע ךרד

 םכחה ברהו ,'גו רשא תא wor היתושיב אשיבל | ייוזגל nn .אקפנ web" (:א'יק («ne^ ול ותחפי
bis Ro --המלש " | ימנבו ,ךרדה לקיע "5 ,) הל "3  n'D ms "y38s3בטיה  "nb jp ^ 

 אשיבל יזנימלו היתכט אבמל יזנימל ילומרכ י"כ | ןניזח ND אה Uy) ג"יק ייחספ) יוחמתה ןמ 'יפאו |

 ןיטעמש 'פדב ךא) אצת 'וחנתב ה"כו ,היתשיב | ותאו והיסוס יטמשר והנינ אתאייזג ךנה (*אכיאד
m5 33 Nס"טב | בושיב אלו רבדמב ןיכלהמש "5  oramםש "ילהת 'קליב כ"ג אוה ןוכנו  

 "ה ד"כפ םירפוס D33' םלוא DU אצת 'קליבו ןיחרוב בושיל רבדממ םהש ןיליבשל :יאבשכו
| : 

 שרק ותרומת ב"יפ n אתקיספבו יוגמל ס"טב ןיגיהנמו ןהירחא ןיכלוהו ןיליבש ןתוא ךרד ןהיסוס

 ןתער תא ערלו ןתבוט בוטליעורפל םירוכז ויה ל"הזב | 'יפ יאה ברו C. ןייוצמ ןניא רחא ןינעבו ןתוא |

 — ]& גז ע"ייע דועו .לומג ע"לב wn תארוהו S al ורבע ןנימגרתמדכ הר ב עה םוקמ אתייזג יקופאל 1

 1 יטאפ der Schaden Zufügende A E, ס'למ) t3 | [וזוגנ ןכו ל"צ] (ena ביתכו an (טיכ ," 'יעשי) !

 יטאפד יזאנ 781 Stock כ תיסרפ 'לב עודי ןיאש םוקמ ותוא רמולכ )"^ יא סוחנ) רבעו
àוב ןירימחמ תולעהל וא םש אוה דירוהלה  pomפ'למ בכרוה יטפריזג י'כה "יגלו 88/9066 |  JU 
 לעב p paiti הנשיה פ"לב 2U p'bm Prügel | אוהה רמא "חספ יברעבו .הדירי ךודב ותוא |

 BT" ג'רב rügeltriger) רטושה לעב b^ כ"או | ה"יחא]* .איה אמלעב תרבוע רמולכ איה ('אתייזנ
 חישמ papa קלחבו (.פילק n3 pbi רמוא א"ר | ביתכדכ אתאיזג .ב'ל cw 'יחספל m^ "e ל"זו
 ימאפד יזאנ ילטב ינייד ילטב יא (.חיצ ירהנס) | הזו ,'כו וזג ורבע ןנימגרתמדכו «c» on ןכו

Yיפכ ' imי"שרו  "mbbbג'יקו :ט'י . ^p(' ךביא הנפ ךיטפשמ 'ה ריפה 075 2 היגפצ) ביתכד | אתייזג  

v33 )חייר ייג לבא אתייזג גונב (?  .וניבר ייג לע ריעה אלו ו"כ דצ סיד יייע אתייווג ייגה יישר י'כו פיאו 'ב 'מ  
 vp םירפסה לכב in א תי ו ו ג אכיאד אכירצ אל ליזו riso מיטשב יתיאר יתאצמ לבא «asas ci כ"ג לינה ייחספל
 3733( םיבשרו יישרב כ''ג ייא w 'יגו (?  .ליעל יתרכזהש 'יחספל v3 "ג םע הפי הלוע אתיווג a^ כ"ע אתייזג סרוג
 ייגה יייכבו הל «wx היוליע אתא יכו pass אברוצ ליזא inim רוציק ןאכ שי ןויצה ךשמבו .הזל םדוק ע"ייע הל יזוזגל
 pun Mp אה (am vy פיא ,'מ v3s היכו (* .ש"ע הזל םדוקה sys םוקמ ול יתינפ כ'ע רקיע ל'נ הזו היל זייג
 .ומאמה לכ ייל mp 'פרבו ןייוצמ תלמ הרסח ריפרב לבא v» an ייכב היכו יציניוו יפדב ןוכנל ה"כ (* .הרב עד
 יזג הימגר !b3^ 'טפר יזג an^ ^ "33 (* .אתינזג D'e3 ^W ע"פרב לבא יי'חספל פ"א י"כב היכו ב"ה י"כב היכ (*

 םיסופרכ ^" 'עב Di m'3 תמאבו יטפריזג ב'הו ד"ל ייכב לבא יטפר wc và" י'כבו ,ו"נ דצ יינעת ס'ד y" יטפיר

 M" 'תנפבו ןושארה י"עבש 'פסותב ה"כו טיפקת זמר יכאלמ יקליבו זיסקת זמר 'ס 'ג הינפצ 'קליבו םש תבשב היכו
nbשיפרב םג תנושארה םעפבו י''כ ייישרבו שיפר תבש '"שרב ה"כו יטפ ריזג י"כבו יטפיריזג ךומסב יינעתבו  "a 

 :גיסק תבש סיר y" ימ י"כב ה'כו יטפרזיג

 ו ד ב ו



Tic 

x n2םינומעפה שקשקמ י"שריפו אתליכד  
^nפסותה ובתכש ומכ הנוכנ איה ךורעה .לעב '*) 

 םיכוכז םע םינומעפל qur ןיא יכ ת"ו םשב
 (p^ "יגש עדו ה"יחא] * .0533 םירכזנה 'ישותיו
 םש 'פסותה ש"מכ n^ "bb קתענ וניבר לש
 Mp ת'ר 'יפל ןכ ּובתכ ןיזנה ה'ד [s 'ורוכבבו
 םש תבשבנו הברא ןימ ןיזגה י"שר בתכ 'ורוכבבו
 ןיאמט בגח ןימ תבשל ן'רה 'יחבו wb zm ןימ
 :ה"מד me 'מורת 'וריב (mu ןכו יכ"ע ןילכאנו
 prine ץקש םש "אש םיצקשבו םיבובזה ןיב
 ד"יפר תכש 'וריבו ,יכו םיצקשבו ןיזגהבו ןיבובזבו
 [ןיזיגה ל"צ] qvam ןיבובז ןיזיז דצה ב"עס ד"יד
 פ"ל איהש ל"נ הלמה mm ןינעבו usnm ןישותי
 ל"ז ן"רו י"שר תעדכ הברא ןימ אוהו המושרה
 ל"צו ותלבופ העדה ps ןיזגה ש ב ד רובידב לבא
 jm 'יפמ קתענו וניבר תעדכ םירובד o] ורועיש
 רמוא anm יתארי sop up yep ןירישכמל
 ןיפזגה וא ןיוזגה bus הטמשנ 'פ וא 'ו תואש
 םירובד ןימ Wespe, guespa 'צמא ר"לב אוהש
 ןימזגה ל"נה ם"במרה 'יגש היארהו sm הערצו

ownוא ןיפזנה  "yם"ימב 'פ ףוליח ] — 

(sieh fürchten) 32לכ 'םב  Tnלכ 'טגב  
 תדלויב bw prr" ר'א Cve הד (' םישנה

 y3 ^e' רקיעה אוהו אזיזכד א'ס לבטימל אזיזגד
 יחכונה 'עבו זזב ע"ייעו זכ 'עב ונייה [DN * .ףכ

 -- [ע"בשפהב

Sehwert, Lanze) N13 — 12956% 'צמא "לב ןכו  

 הכלה ףוסב gessum, gaesum)  'צמא ר"לבו

 םירוש 'הו 'ד חגנש רוש 'פבו «CO p 'מק
 הירבת אה Cre פש  התימ ןיבייח הזו הז 'מגב
 ,םהב ןימחולש םנייז ילכ רבש b^ ,היזיזנל ע"ר
 היידא ילע ("ינצחורד .ארבג +.'ז) 'דהנסד ג"רבו
 ה"יחא] * .ילע ונייז ילכ ovn ^b op היזיזגל

"bר'לב  comתינחו ןייז ילכ המושרה 'צמאה , 
 ונייז ילכב םחל b^ ,'ד דא ע"ייע היידא תארוהו
 אלו יופורגא חכל היזיזגל "p b^ י"שרו .ידגנ
 שוויפנ יתאצמ בנושו ?any  ףוסל יתדוי
 < (חירת «py םינומדק םינואג wn mo" תולמה

 תא אשנ : היזיזגל היידא : ל"הזב םש בותכש

 — [ופורגא

 םדא ינב (*[ןיטבוחש] (ןישבוחש) םירטוש
 (יכ ולאה תוינעת רדס 'פד 'מגבו .ןנוממ ןיחק

 (יט ,יב יכאלמ) םילפשו םיזבנ םכתא יתתנ ינא םגו |
 ימקומ אלד הכרבל )35 רָמא אדוהי בר רמא 1
 ישיר אלו יטפד יזנ אלו ארהנ ישיר אל ןנימ =
 םה יטפיא י"לבש יתשריפ רבכ ב'או .('יברכ
 רטוש אוהש ךורעה לעב b" ('זאג ךרעבו םירש —

 םירשה ירטושו יפירפ B^ יטאפד יזאג כ"א םירסו

 רקיעש נ"לו ה"יחא] * .(ןיתפרזג ןניסרג תואחסונבו
 יתרכזהש ומכ יטפרזיג בוט רתוי וא יטפריזג "גה
 תויסופ תובית יתשמ תבכרומ הלמ wmm ליעל
 יטפו ,וב ןיטבוחש הרומזו לקמ ונינע רזיג יכ
 לעב ומכ ונינעו הביתה ףוסב פ"לב לגרומ אוה
 שממ יטפרזיג וא יטפריזג כ'או תוביתה ףוריצב
 "ג םייקל pm םאו p" הרומז לעב ומכ
 כ'ג יטפד וא יטאפד יזאנ וא יזג ךורעב "יםופדה |

 קיזמ פ"לב wi" יכ לקטב mmn רטוש ונינע
 'ינעת 'פסותה ושריפ ןכו לקמ פ'לב טאפו לבוחו

v3יטפיריזג.  ^pלקמב םעה יוטושו אטוידרס , 
 ^: הזו לקמב [ny םידורש ייא י"עבש 'פותבו
 תלמו םדא ינב |ל"צכ] ןיטבוחש םירטוש וניבר
 תינעתל י"שר bb" הקתעוה 'פסותב אטוידוס
 was לש תועד יתש ווכח 'פסותה ילעב כ"או
 רתוי ל"נ ןושארה 'יפו .התוחא לא השא י"שרו
 ךירצ יטפרזג גוס תחת posa הלמה הז יפלו רורב
 ד"ל י"כבו  .ריהי 'עב nns הלמב «wu ךירעהל
 ו"ט D^ תוריקח י"ח ח"ב ע"מבו  .ןאכר 'עב ב'הו
 הלמה תרזג ןינעב mns הרעשה יתגצה כ'ר רצ
 ש"טעב כ'ג אבוהש הז ירוכידמ יתרזח התעו

 דיזא ג Don ומצעב אוהו ,ז"יק דצ סעלרעפל —
 ,ש"ע םידוהיה יסכמ לע הנוממה שיא b^ ,יטאפ
 םוקמ םושב האצמנ אלש וז ^33 השענ המ לבא

 — [י"כב אלו 'יסופדב אל
nתעדל)  ps wmםירובד יניממ   "pbי"שר  

 Grabheusehrecke) 5 פ"לב ןכו הברא ןימ
 7723( אמט אמטה ןמ אצויהש 'מגב 'ורוכבב ק"פב

quam way €?רוהט ןיעוצהו  sme)הליכאב . 
 דצה Crp תבש) גרואה רמוא Ns 'פד ג"סבו
 ש"יב ימגב mr33 ב'פ דיה לכבו ( ןיזגה םיבגח

GP»היתלכד יִזַנ שקרקמ אנוה [בר] רב הבר , "p 
 ונלש תואסריגב ב"א) qn ןיערצו ןירובד יניממ

(iהרומז ילעב עיייע . *( m»ר"א קר ג"ונבו בר רמא קר ר"פרבו םש יינעת סייד יייע יב יכאלמ יקלי יייכבו ימ י"כב  
mmשאר אלו יטפ רזיג אלו ירהנ ישאר אל יב י"כב לבא יטפריזג יכאלמ 'קליבו יטפיריזנ אלו ירהנ ישיר אל 323 )?  

 יילבול אקארק יפדב פ'שב הייכו )5 na 'y. אוהו moa ל"צ )* .םש יינעת סייד 'ויעו יברכ ליצו יכרכ אינ ןוילגבו אימכרכ
 יטשוקו ישארה יפרב 7/3 יכלה תבש ילהמ ם''במרב יונישה ןמסנ nen :זיטק דצ תבש סייד Uy ש"ארב ש"מכו יתשינבנבו

pumהדנ (5 .ןיזיזח םימזגו  oeייכב הייכ (* .טמשנ ע"פרשבו ,ריפדב היכ (? .שקרקמ היד  YAעייפרבו ירילו  
 .אכציחר אקד א"משת יילהת 'קליבו אנציחרד ג"ונבו היניצחרד ליצו היניצרחד ס"טב
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 לש ץעה ףוג לש ףרש b^ אזגד אפטקב אלא
 יוחנמ ys ייחספ) שדקה לש תוזאוג ןושלמ ןליא

C Cyפד 'מגבו ' cmn3 ^( לשוכמה ןמ ( 
 nns הוה אקסע הלוכד אתניפס העבט אדח אנמז
 תכלהבו .("אנמז אוההב חכתשיאו אזאיג אוההב

sepןילוח תטיחשד  CUOאזאוג היב קספד  
 .("ז"על םיצע הב ךתוהש ייפ ,'ז'על

emתבש) רצחל עיגה 'מגב ךישחהש ימ  Cw»p 
 ךליא םיחוטש םיעיטנ b^ ,אנכיסרפ אזאוגב םתה
 תחא הציחמ א"פ .תלד ןיעכ םיסוופ ךליאו
 ויבג לע ךכיסו ןליאב קחד ואל «mw ןליאבש
 יבועמו ץוחל ןיאצויה ויפנעמ אלא !C הייפכד אלו
 לטניל לוכיד הכופל תישילש הציחמ השע ובש
 לבא רתומ יכה םושמו n»n תדמועו ןליאה
 nap םש) הכלה ףוסבו .אהימ עמשמל אכיל ןיררצ
 היערכ חניל אל pop יכו (" יזאוגא היחניל אלא
 תורוקל ןירוק sz . 'שלב .הנקא אלא יזאונא
 ימ 'פד ג"רבו .אלדמא 'עב הזמ 'יפ דועו ^C אזאוג
 + (* םסרבל Gum) א'עס טיס (c^ וזחאש

mensאזאוג לישב יכו (" ןוהמרמד אזאונב  
 Cines היל רסמד .הילוכ היל לישב (" ןוהמרמד
 p'3 בלכה 'מגב לגרה דציכ 'פב אגרשו אתליס
 שמ םש) חקיפ ריב חליש 'מנב סנוכה 'פבו (ב'כ
 אתליס (" םישבי םיצע אזאוג b^ ,(א'ער סו ביעס
 אזאז ומכ אזאג ב"א) ,רנ אגרש (" םינטק םיצע
 לכ המושרה ע"לב יכ רקיעהו ה"יחא] * .(ש"ע
 ונינע זאונ פ"לב ןכו םדוקה ע"ייע ךתחנש המ
 .אצויכו לקמ ןוגכ yy לש copy! yy תכיתח
 את :יתבו b' ר"כיאב לרוג ןיזאוג הליאשהבו

 = (אָזאְָג כ ג - מכ מ = בסר
mies8%00% 252 .ע"לב)  Abgebrochenes,כ"או  

 ותמש ימ 'פד ג"רב Hagelschollen) אדרבד יזיזג
 רובה -ךותב יראה תא הכהו דרי אוהו ?Gm 'וכרב)
 (* אדרבד יזיזג C רבתד ('כ יגיכ ביש) גלשה םויב
 האורה 'פכו .דרב לש תוקזח תוכיתח b^ ,לבטו
 בקעי רב אחא בר 6טינ 'וכיב) םימערה לע 'מגב
 אקרב קירבו יסמ אסמימ יננעב ארטימ רמא
 רשפמו אדרבד יזיזג רבתימו אננעב קרבד אפיקת

^p m5אסמימ  pbסמה 'שלמ  p»יזיי ביש  ^( 
 ןידוויו ןיסמנ qm גלשה יזיזג קרבה םמחמ 'מולכ
 דיפס) ר"בב [NY יופק יסמ אסממ א"פ ,םיננעב
 אקרב pom .('ופמ לש  הפימ o5) עיייע .ד'יפו
 תאצמנ הניא וניבר 'יג ה"יחא] * ,רשפתמו וממחמו
 י"באר 3753 ירהש י"כ 'ינב אלו וניתואחסונב אל
 יזיזג רבתמו אננעב קירבד אפיקת אקוב רמא
 קירבד בקעי רב אחא 235 ארבתסמו "פו אזרבד
 קרבד "יא 'מ י"כבו ארטמ יתאו יננע ימהנמו אקרב
 אננעב קרטד נ'בבו ארונד יזיזב רבחמו אננעב
 'וכרב D" "y יזיזג ל"צו אדרבד י מז ג רבתימו
 זיזג כ"או ץצקו qnn ע"לב sai ^e crDp דצ

 ,, 77 [דרב תכיתח אדרבד

AV OM eios yon wma eon 
  'BE3(Abgeschnittenes, Holz, Ast, Zweigדציכ

 )^5 יוכרב) ןליאה תוריפה לע ךריב 'מגב ןיכרבמ
 ('אזגל היתיא אריפל היל תלקש יכד אכיה אלא
 :היל ז'ע רחא רבדל ואישה 'מגב ןידימעמ ןיא 'פבו
 אלא א"רד הילע עשוהי 'ר גילפ אל ןאכ דע
 'ד רמוא א"ר 'מגב הדינד ק"פבו ,("אזגד אפטקב
 א"רד הילע ןנבר ינילפ אל ןאכ דע CD םישנ

- 
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 omasum, רייל אוהו וסמה ייגה בוט רתויו (* .'סונב היכ «nn (? ,רבתד הל ירמא 'מ י"כבו ירמאד אכיא | ג"ונב ('

 לעב דוע בתכו ביעק b" הדועס יכלה ז"ואב היכו אזווגל גיונב )* .ססמ יעו ססמה עיייע בלחה הב ןידימעמש הביק ייפ

 אנליאל ^« ליכע ץע לש פנע אוהו אנרוגל אתיאו ןהב בותכש "v אנ לי א ל היתיאו . . םהב בותכש םירפס שיו זיוא

 ליהזב סרגש ןאכ ריל ייכב w^ אנדוגל ייגכו sans m יפד ג'ע א"לק רצ יד רעש תוכרב 'וכלה ם"הרדובאב כ'ג יתאצמ

 -n»nn Oj ע"לב אוהו אג ז גד ל"צ Db םגו 412377 אפטקב ריפדבו מ"ק "35 in^ יא Sep 'עבו אנזגל היתיא

jy5 עיל אוהו אנדוג ז"וא ייגכ שממ וא .!₪ sewי"כב תמאבו ץע לש עזגו  ^an (bסייד 'ייע אעזג :אזווג םוקמב  

 תויזמג X433 (? .אמוגד גיונב (5 .ליעל שיימ «y» אזנגר ףטק יעב ר"פדבו טיק י'כבו אזוגד ג"ונב )5 :ח"ק דצ יוכרב

msבתכ לבא תומוקמה ינשב יא זמג 'עב  cbתרי ז או ג ארוק היה ןואגהו : וניבר  ^mיכו  p»לע  m^»בתכש ליז  

^bןכ  neve "yיייעו ה"צ רצ ייחספל  Cyש"מו זמג . (fי"כב ה"כ  à"ע"פדבו  ^Mאותהב גיונבו יאזיזג  DE) ma | 

nesתכיתה אזוג שיארה 'יפו םימעפ המכ , »y «m yyאוהו  bתאז לכב המושרה  spyהב עינצהל הביה ושוריפ  

 | עיייעו na y^w הניפס לש nix ןורתפ me רמול לכונ התעמו by 9 = הזוג פילב m ןירו יישריפ y" רבד

twייכב הייכ (*  aיייכבו  v5עיפרבו אזוזג  m3 )'% ama 3033 ma.טסשנ ע'יפרבו בינש קיהעב היכו ריל י"כב . 

nes (Uהיפייכד ס"טב ע'יפדב לבא 'חסונב הייכו ,ב'ה ו"ו י"כב . *') ר'פרבו ,יתסונב היכו ^wה'כו ימונא ליצו יזוגא  

 .אלדמא yvy ונינפלש mma 352 הזו ilum ייברע ילב תמאב היכו ו"ו voi היכ ('* .ציק דצ תבש סיד y o" י'כב

 לבא ,ןומרחמר יציגיוו יפדב לבא ,'שמא bm' ר"לו Ya י"כב ןוכנל ה'כ ('* .םסרכ עייפדבו ,עיייעו ריפדו ויו ייכב היכ (*

 | חיכו ('* .םיצוק b^ :יסל לבא :בייכ קיבל י"שריפב היכו )18 ama 20233 ( " .ןיהמרס גיונב (** .ש'ע ןוהמרמ ys ןוכנל

vwםיקד םיצע 'סלו םיקר םינטק םיצע :ביכ . 
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 enigegenstreiten, ל y'53) ma 

Cwidersprechen3" 'ורי pnג"ער ט"סד ד"פ  

 היה .הז ךפיהב רמולכ ןמת ןנינתד איהה היל יזגו
 wp bae 'וריבו ,וריכזה אב 'רו העט "Ww םתה

^W ivy or"אה 'טושרה ע"ל יתערלו .הזגו  = 
 .ךפוהמו ול דגנתמ ונייהו ודגנכ ^om הנורתפו
 ..כ"חמב העמ b'b 'פמה לבא ע'הק b "y" ,אוה

u$ S bs &RY132 82212 055), 2352ריב  
(Gcehatzmeister 2 Peהאיפד ק"פב  C'2)דע  

 (.דייד (n/2 הליעמד ג"פבו (ק"פבו) .רבזגה חרמיש
 ה"יחא] * .םהב ןילעומ םיצעה תא וחקלש ןירבזגה
 .ללכ הרסח ע"פדבו םיצעב ג"ונבו ^Y י"כב ה"כ

nu»תבש ,רבזגה דימ הדופה ח"מ ,ב"פ האיפב  
 תארי וב ןיאו הרות וב שיש םדא לכ א"עס א'ל
 תוימינפה תוחתפמ ול ורסמש רבזגל המוד םימש
 א"פ 'מורת v^ 45 ורפמ אל תונוציחח תוחתפמו

copi iyo s"אוה . . ןילעב ןוניאד ןאמכ  
 רבזיג ח"נד א"פ nbn 'וריבו .רחאה אוה רבזגה
 ח'פ 'בותכ v" ,רחא אוה רבזיג אוה , . םילעבכ
 PD ןיאיצומ ןיא רבזיגה רבע רבזיג nb :ב'לד

"Up ^vתועמ ןתנש רבזיג א'עו א"פד א'פ  
 ט"יד א"פס 'דהנפ v" יכו ןילטלטמב שדקה
 תוירוה v mn" ןובשחב יקבו ןמאנ רבזינ ד"ער
 ןהכל emp רבזיג רבזיגל םדוק לכרמה :ח'מד ג"פ
 רבזגל םדוק לכרמא 'יגה 3^ 'וירוה ילבבבו ,טוידה
 רבכ א"כפ ר'מש י'כו רמשמ שארל bmp רבזג
 ,ומצעל רבזג השמ wb םשו וילע רבזג ךיתישע

y'"y vbi b wesהליעמב ץובקהו .לכרמא  
 םילקש יוריב ה'כו —p וניבר m^ םירבזגה ל"נה
 ןירבזג דמעמב ריעה ינבל ןיעבשנ itp ו"מד ב"פ

vpnט"יפ  enכו ןירבזג תויהל וניכז אלו ', 
 רמוש ונינעו המושרה "סרפ 'למ הלמה הרזגנו
 קוספ ןושל (א'כ ייז) ארזעב ב"'א) — [תורצואה
 by םינוממ (b mm^ רבעב יד son לכל
 «TON "ya mx ה"יחא] * .(םיכלמה תורצוא

wh "ennהשא .ב"ס תבש הבקנלו .ם"לב  
— [nan 

(Gallerie 21000704 (י"לב 8 ר"לב NOn 

 ןינקתמ 'מגב הששו השמח לילחה 'פב
 התואכ רזעלא 'ר רמא («Cro לודג ןוקית םש
 nmn הקלחו y") יהימ) ינש 'פב תודמב ונינשש
 העבג ומכ הקלח b" ארטזוזג הופיקהו הנושארב
 םישנה ןיב ןיסנכנ ויהש שאר תולק no" ןיאב ויה
 יוריקו ריקה ןמ תאצוי רצחל ביבס ארטזוזג ושעו

 DW ייא יטארק יפדבו 'טיז יפרב ה"כ (* .זיפ ייסופדבכ אלו ויו vs ןוכנל היכ )!

 לרוגה ןכ ארקנו תולרוג ליטנ ייפ qne יבענ |
 תרחא אמגודו םיקד םיצעב השענש םש לע

 םינבא ומעטו Qüpo; "bs ןידבע ןוניא ןופיספ —
 — pe'bb] ע"ייע לרונב םהב ןישמתשמו םינטק =

 תומכי .'ב אדג ע"ייע ארומא םש ESNO) אב *. <
P. , 

- 
[ 

 םשו 'כו אזג בר יל רמא אניבר רמא :ה"מ 3

 יארובס ןנבר ףוס לש ומשו x) בר יל רמא =
 יתע בתכמ "יע אריג בר וא אזג בר ארקנ —

ye = =ט'מ .א'מ ב'ח ללירב םכחהל . 

eimes Stromes) NP =א.  ry (E.אזוג רהנ | .ט"ל  
 .ןתיא .ע'ייע .vs m ה'ד לש ןזונ אוה = =

 ס"טו אינזוגל אכהמכ op תבש (פ"ט) הינזוב *-
 רקיע איה םאו SD US 53 זוג ע"ייע

 רעיוביינ p^" ידמב Gauzania רפכ םש אוה זא

 .ט"םש רצ 5

in Galilàa bei —4J y'b3 2*3 =( 283.80081806  
Gos. bell jud. 1,18,4 'Exotmmew : 3ק"פב  

 .יאמדה jb רוטפ ןלהלו ביזג ןמ 63"מ) יאמדד |
 לכ תיעיבשל תוצוא שלש («GU ('ו"פ 'יעיבשבו

 יביזנ דעו לארשי ץראמ לבב ילוע וקיזחחש
 תומוקמה יגשב 'מ י"כב לבא ביזכ ג"ונב ה"יחא] < =

 יאמד 'וריב ה'כו ביזג ל"צ ppp 55 ילבו 2( =
 ו'ם 'יעיבש 'וריב ה"כו .ב"כדו i'p .א"כד א"פר |

sא"פ ז"ע 'וריב ה"כו .ח"מ ד"פ הלח 'וריב ה'כו  
 'כו דחא אב ביזגמ אצוי אוהשכ דע ,מ'ד ט"לה
 בותכ םיקייודמה םירפסבש vos פ"וכב בתכ ןכו |
 סואימלתפ לצא ןכו ל'גה והיתתמ ןב לצאו ביזנ 8

 סואינילפ לצאו ןופפידכא ריעה תארקנ YD ,'ה
 ארקמ לש  ביזכו .ביזכא .אוהו ^Ecdippa t יה

 --[ג"לר דצ רעיוביינו ,ךרעה הז םואיביזיא 'ייע

y 
ha 
. 

* 

(das Abschneiden |עדימ אזוזיג .'ד ב"ב  

puroאזוזג "גה זיינ ה'ד םש 'סותבו .  ^vהלרע  

 ^I ד"ם תבש v C" תוזיזג pra א"ער ג'סר ג"ם 3

 bw .ה"לק 'ילוח  .תויזיג ישאו םכל ורשק =

1 

das Scheeren, 2-- .2225 (ע'לב NpP3 Pp > : 

3 

"Typ v3 mma |השוע הזיזג רמאנש מ"כ ה"פפו  

 pum )^ איל ישארב) ונאצ תא mmo מ""מ .םשור |
 ,התזיגב הבחות היה .ז"יד ט"יפ תבש v^ הזינ =

"D =תא ומכ  niע"לב ה"כו 05 ,^ ייטפוש) רמצה  
 'מ "533 .ור מ צ ב ובחית 'יגה YD 'יחספבו = —

 mb היאר איבהל שיו ןיכסא יאקו ה ב ח ת "גה =
 pma ו"פס «vu orn ארקנ qux ma .ל"נה 'ורימ

 Wollseheerer» אזוזנ D/b3 ה"כו .קשמדב

 לא



 ,כ'חמב העט 'וריעל ןושל אפרמב ל"מרו 305
 ןיטלוב ן י ר ם ג תוארטזוזג כ'ג י"שר p^ 'וריעלו
 ר"ייוטלא ול ןירוקו ה"רל הי י ל ע ה תרקת תפשמ
 רייודלא 32330 ל"נה wy"  ס"ד 'ייע י"כב ה"כ

nmש"דב לבא תספרמ ח"ד :ט'נ "וריעב  (^b 
 הילעו הובג םוקמ P altura^ ט"יאל אוהש הארנו
 שרופמ יתיאר ןכו «op 55 ןווחאה הזו . +
 ןיעכ אוה b^ תוארטזוזג ינש bm ב"נש ק"העב
 S'y ש"אלב גנאגמוא ץוחל תטלוב היילע
 ו"טפ ר'משב יתאצמ הבושת הילע ןיאש היארו
 (יב (vp vn וי תו י לע pul הרקמה שרדש
 ןינע ןכו .(לזג 'ע רוע «o"v םימ לש  תוארטזוזגב
 ןוכנל ^& 'עה שארב הביתהו .המושרה י"לב הלמה
 י"כב לבא רטזזג ר"פדבו ר"ב י"כו 'בו 'א ^Y י"כב

 — [אוה ס"טו רטזוג ע"פדבו רטוזג ב"ה

na ע"יע mu * 

ntn ; Raub bu ;rauben, berauben (מ"למ p 

  03 (Rüuber j53 ;Geraubtesעורזה 'פד
 והלחיים  ( "y .T5p "^nבר רמאד (:א"יק קייב

 .ולכאו רחא אבו םילעבה ושאיתנ אלו לזג אדסח
 תיא ע"כד אל 'כו הבוג הזמ הצר הבוג mb הצר
 ח'וד והל תיא והייורתת רמאדמ "e n^ והל

wwחיכוהו (ד':) ה"נפ ר"בבו  .היתווכ אתכלה  
 הז רמא C ארפק רב רזעלא 'ר ןלזג והזיא םהרבא
 (הייכ ויט ייטש) רמא תאד ךיה איסהרפב לזונש

 ךוד המ ךרדב םהילע רבעי רשא לכ [תא] ולזגיו |
 «Cm ןב ןועמש 'ר ,איסהרפב ןלזג ףא איסהרפב |

 יכאלמ) חספה C תא לוזג םתאבהו אכהמ הל יתיימ
sכו יולגב ןלזג ףא יולגבש םומ חספ המ יי ', 

 jam 'ר (G'2b תומ ירחאב ץרא ןורתיו 'פ ר"קיובו
 וילע הלעמ הטורפ הוש ורבח תא bnin לכ רמא
 ןייוק היל תיאו ונרה וליאכ בותכה
 שפנ תא עצב עצוב לכ תוחוא ןכ (ןי איגס
 רשא הדוהי ינב סמחמ )0^ sw ילשמ) «no וילעב
 mob דמליו ,(יכ .'ד 5? םצראב איקנ םד וכפש

 ,("ל כא םדא כ (o en pin) לכא םדא ףרט |
omoייעשי) שיא הכמ רושה  Ciroה כמ ב  

 למ - wn דסר
 ארטזוזגה לע הלעמלמ תודמוע םישנה ויהו הבג לע
 יהשכ הנושארב (sim רצחב הטמלמ םישנאו
 םינפבמ םישנא ויה הבאושה תיב תחמש ןיאור
 שאר תולק ידיל ןיאב ויהו  תואור ץוחבמ םישנו
 תוחור שלש דגנכ הרזעב תורטזוזג שלש וניקתה
 תבש) קרוזה 'פבו .הלעמלמ תואור םישנ  תויהל

cess Gvתושרב וז דגנכ וז תוארטזוזג יתש  
 תוארטזוזג יתש ןכו (:ח'ע ^« nbn 'פבו .םיברה
 22 pnis תקזח 'פבו ab דגנכ וז ('(הלעמלמ)

CDםיברה תושרל תוארטזוזגו ןיזיז ןיאיצומ ןיא '). 
n'e»ןיבזבו .(' תוארטזוזגהו ןיזיזה (ב'מ) תולהאב  

 .(*ארטזוזג לע שיקהש בז (א'ט ריפ) עשוהי יר 'פ
^bאימ 'קזחי) ביתכדכ ארטזוזנ : mmm O^" 

 דועו אתיינבו ארטזוזכו n היתורקו הינבהו

 שיו תוירזוזג ביתכ תומוקמ wn .(*זיז 'עב שרופמ
 שיו תוארטסופכ שיו תוארסוסכ שיו -.תוירטזוזג
 י"כב ה"כ ה"חא] * .תוארטצוצכ שיו  תוירצוצכ

r^םשו ר'פדב הזמ תצקו ב'הו  TY ^Nתוירצוצנ  
 םישובישו םייוניש הברה ע"פדבו .תוירטצוצנ שיו
 הרכזוהש תויריזג "גל בורק תוירזוזג ci עדו
 ,ליעל כ"ג ךל תאבוה תוארטסוסכ im^ ,ליעל

^imתוירצוצכ  ^wו'צ תבשל ילופאנ תוינשמב  
 תורצוצכ 'יא :ח"ע 'וריעל ורזיפו ילופאנ תוינשמבו

"yתבש םיד  Tpוריעלו ' m'ap Txוריב ה"כו ' 
 yr" ארצוצכ 'עב וניבר סרג ןכו ,ג"מ ז"פ 'וריע
 "יא תוירטצוצכ x^ .םש 'וריעל ם"במרהל מ"הפ
 "ינהו .ד"ק Ux םש ם'ד 'ייע תבשל ורזיפ 'נשמב
 ה"כו פ"ק'יסס 'יבוריע 'וכלה ז"ואב 'יא תוארטצוצכ
 ג'פס ב'ב "וריבו ,ל"נה ס'ד np 'וריעל v5 י"שרב
 B^ ב"א)--[תוארטצוצכו ל"צו תוארטצוצבו N^ :ד"יד
 םש בשיל יושע הצוח םיתבה ריקמ טלוב ןינב י"לב
 תוארטזוזג .ו"צ תבשל b^ י"שרו ה"יחא] * .(תוארל
 םיר ג ןהילע ןיחינמו לתוכה ןמ ןיאצויה ןיזיז
 שרפל ףיסוהו mb בורק b" םש 'כוסלו ךלהל
 י"כב ה"כ ש "ק ג 5 5 pope ןיחוול תוארטזוזנ
 קנלפ 'טשוקו 'ליסאב 'ציניוו 'דבו Db 'פדב ה"כו
 רצ 'כוס ס"ד "ייע קנלב אקארק 'פדב שבתשנו
 חול b planche" צ"ל אוהו י"כ "33 רקיעהו .ג"פ

 ו

Caes Xm9% - 48  

 ב"ב 'וריב 'יל ןכו וז ד ג ג כ 11 תוארטזוזג רוע 'יא ע'פרשב לבא ש"מכ ןוכנל םשו םיברל קר ר''פדבו (? .קוחמל שי ('
 תוינשמבש הכשמבו תויריזגהו ג"ונב (* .לינה תבשב in^ סע an^ תושהל ןכ cb הזיא בתכש הארנו ב"ימ ג"פ
 לבא ,אימ ר'יפ ,תולהאמ תכומ ןכו תוירזיגהו ךכש 'עב סרג | וניבר םגו  תוארזיגהו דיכ דצ טידסל ג'הר 'יפבו תוירזגהו
 ,הרטצוצכ רייאו Ty בתכנ 'מ דצ ט"רסל ג"הר "פב ג"הכו (* .יב msn ע"ייעו .ש"ע ןאכ ומכ וניבר סרג יא זיז 'עב
 x^" םשו ר"כ דצ טידסל rn 'יפמ קתעוה )^ .שייע ייבזל שירמ אוה חוקלו ארטסוסכ ב"ערבו ארצוצכ i733 לכא
 3733 (* .ארפק רב קר ג'ונב )* .ש"ע אתריצב 'עב וניבר סרג ןכו תואחסונב ה"כו אנינכו אתריציבו "o בר יגרתמו
 הרוש הרסה ליסאבו 'ציניוו 'פרב לבא ימאו (mb ר"פדבו י'כב ןוכנל ה"כ (* .תאו אוה מייל לבא ר"בב היכו (* .יאחוי
 ןינעב 3" ייס שיא שיא '8= mb ירחא nins nin ןכו וניבר ינפל בותכ היה ךכ קפס ילבו 'יל 'חסונב ('* .המילש

 .ךומסה שורדה



 ה"יחא] * .תורתומ ןהיתש ךכיפל המצעל התכז
 .קר ג"צק 'יפפ 'וריע 'וכלה ז"ואבו י"שריפב ה"כו
 «nb אצמנ cbr nba 5: .ןושלה רוציקב
 :א'כ .ז" 'יבוריע b: תבש !y" ם"שב םימעפ

spיינעת .'ל 'כופ וג"יק "יחספ  aum sא"י : 
 יישודיק .ב"י 'מוס :ט"נ 'יטיג .ב"ס 'ירדנ :2'1 'וכמ
 = 5 םיב ;א"יק .ט'נ מ'ב וג'ק :ר'ק :'פ i'D p'2 .ב"פ
 Jp 'ילוח vp | .ו"נ .,ט"מ 'רהנס .ה"סק :ח"פ
 ,ט"מ ,ה"פ ;ז"מ ד"פ ;ז"מ ב"פ תובא gu "יכרע

ovב"פ מ'ב  m^רוסא יוג לש וליזג נ"ע , ^v 
 ב"פ הלרע 'וריו טבשה לזנ xy nes ד"פ 'יטיג
 הליזגמ ץובקהו .טבשה ל יג ס"טב Ty א"סד
 "mb לכוא חבזמ ורמאי אלש oin 'יטיגב
 לבקמ חבזמ mm אלש in^ :ז"מד nb 'יטיג 'וריב

mb"ח"מד ד"פ יילקש 'ורי . "mג"יפ 'בותכ  
 שרפתנו תוריזג 'יגה ילבבבו תוליזג ינייד ינש א"מ
 'עב וניברו תוליזגה לע תוריזג ירזוג .ה"ק 'בותכב
 תוליזג ינייד ינש 'פד ג'רב in" כ'ג איבה שיא

"nדצ ף'זרהמל מ'ד רפס ושוריפב  w'Dהאלָהו  
 ןועטש םכחה ברה רואל ּואיצוה רקחמה ע"מב ןכו
 'וכרב j512 ראותהו .האלהו 'ב b^ הנושאר הנש

im i^ק"ב .ןלזג ארקנ ריזחה אלו ורבחל םולש  
avoביהי אל ןלזנ ל"א . . ןסמחל ןלזג ןיב המ  

 הרימחה המ ינפמ :ט"ע םשו ,סמח ע"ייע ימד
 pen ישמח ע"ייע 'כו ןלזגמ רתוי בנגב הרות
 urb כ"ב .ןלזג וילע השענ ןודקפב רפוכה :ה"ק
 ןלזג ss "mb ;ןלזג 'ימש ואל םיבר לש ןלזג
 ןנברד ןלזגב הזרכה 'יעבד יהנ :ו"כ םשו ,אתיירואד
 ח'פ mb "v mmm" 'יעב ימ אתיירואד ןלזגב
 'כו אליה ר"א ןלזג וניד יהו בנג וניד יה :ו"כד
 ג'הכו 'כו ןלזוג וניד יהו םשו זןלזג םילעבה ינפב
 ןלזוג םילעבה ינפב בנג  .ל"ד w^by "mb 'וריב

ow" "m.mכו ןלזונ ', ^vשודיק ' wp 
 םילעבה תערמ הנשמה לכ :ב'סד ב'פ םשו ג"ע ס'ד
 םושמ ג"עס ג"סד א"פר "ירוכיב v bna^ ארקנ
 הז ןיא העשל וליפא :םשו .ןהל ודרי ןלזוגה תרות
 ,ןלזגל אלו בנגל אל ןימש ps as ק'ב .ןלזוג
 ןלזוגל אלו i51 ןיא an^ א'ער ב'ד ב'פ ק"ב 'וריבו
 ,ןלזג wm םשב וסרג ps on םש מ'ב 'פסותהו
 D'4 א'פ 'שודיק 'וריו .ןלזוגהו 2231 םש ק'ב ^
 ,אנלזג היירקינ אלד :ו'ט מ'ב 33m ןלזונה ג"ער
 30b 'יחספ ץובקהו .אוה אנלזג אינלפ :'ל ב'ב

 םעטה ןינעבו nap זמר ביש יקליב mo םירחא איבה דועו ל"נה םיקופפה תצקמ איבה םשו p^ קייב היכו (%
 ויבר איבהש הממ הנושמ ר"קיוב םירמאמה רדס יכ ריעהל שי  רועו שיע ביכפ ריקיול ראות הפי לעב ורוביד ביחרה
 יוריע םיד y pas" רתוי ןושארה לבא פייא י'כב ה"כו יגנת רדהו סרג ח'יבהו ow יצנוש סופדב לבא ייל יהסונב (? .שיע
 ן"ואב ה"כו זיראפ ייכב ןוכנל הייכ f) .ינשה דע ןושארה האנק אלמ טמשנ ע'פדבו Ya ייכב ןוכנל היכ (5 :גיעק דצ

 .התרסוא ל"צש 5/3 (5 ,רפח nbn vi3 ראשבו הטמל ןמסנה
34 

 «'*€( ub המד רשאו ונלכ רשא שיאה 4
- 

 y" אלא ןהל המיד sym ןגרה אוה יכו (יה י
vy i20 imeןיקיפסמ ויהש םינהכה  pb 

 ג"פבו .('ןגרה וליאכ בותכה וילע הלעמ תונוזמ
 תבשב לזנ שי (.חיפ ייבוריע) ןיפתתשמ Tw 'פד
 אה p^ ,םילעבל wine [הברוחו ל"צו] (הברוחב) < <

 ןאמ אמלא תבשב לזג שי תומא אישק אפוג
 האנקו האנבו הב קיזחאו הירבחד היתושר לזגד
 הל הוהד הוגב תבשב ילוטלטל היל ירשו יונישב

nb ——רדהו היתושר  C mesםילעבל ריזחי הברוחד  
 איהש תומכ לזגש ורינח לש ותושר ריזחי רמולכ | =
 ןיד שי רמאק יכה ןניקרפו הנק אל אמלא הניעב ——

 ןלזג ופינכהש ןמזב 5n ןיד רציכ naves לזג
 הברוחב לזגנ לש הברוחב וחינה ow לכא ותושרל
 אלו ותברח וריבחמ לזג os רמולכ ,םילעבל ריזחי

 םולכ הב השע אל ירהש האנק אל האנב —
 איה אלא הקזחב האנק אל ךכיפל ותונקל —

 הניעב איהש תומכ םילעבל sme הברוח ןיידע
 רמא האנק קיזחהו הב ma לבא האנק אל אהד

 תושרב הנובהש יניא העומשה וז לע ןניבתומו הבר = =
 ןכו pn sm האנק הליזגב קיזחהו הליזגב וריבח
 הנוילעל ושע וזמ הלעמל - וז תוארטזוזג יתש
 הושע הציחמ הל wy my הטמלו הלעמל הציחמ |

 הנוילעה אהו תורופא ןהיתש הנותחתל ושע אלו
 אוה (iw הליזגב הנותחתה ivy רבעמ הקיזחה ——

 יאמא הליזגה הנקו תבשב noui ןיד שיש
 הלעמל תוציחמ שי אלה הווסא ('הנוילע

 הנוילעה לגרד הרופא הנותחתד cni הטמלו --
 שי ירה הרופא יאמא הנוילעה אלא ('התסרוד

 ירה הילע תרבועש הנותחתה תושרו תוציחמ 0
 דע תורוסא ןהיתש ינתקרמ אלא הקזחב התאנק |

 תחא לכ ^« תבשב bn ןיאש מ'ש וברעיש
 ושעש ןונכ תשש בר קירפו התרבח לע תרסוא
 הליזג חכמ אלד ןתעד ולגש תופתושב הציחמ

Spתחא רצחב םיתכ ינש ולאכ ושענו ותא  
 הנותחתל ושע יכ יכה יא ןנישקמו בוריע ןיכירצש

coהטמל ושע דועו ןהיניב הלעמל תוציחמ  
 ושענ תומא אהד וברעיש דע תורופא הנייהת
 ושעו ורזחד ןויכ ןניקרפו nns רצחב םיתב ינשב
 ןמ והיישפנ וקילפ הטמל meno הנותחתל
 תופתוש הל אחינ אלד אתעד אילגד הנוילעה

pus menm quתחא לכו ןהיניב הקולח  
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 ןימלשמ qo םינלזגה לכ .ג'מ מ"ב arp iyw ק"ב
 mb :ה'כ 'דהנס :ט"מ civi nma .תעשכ
 Yy ז"נד א"פ ה"ר יוריבו ,ןינפמחהו  ןינלזנה
 רוערע :ג'כ 'דהנסב םשהו .םינלזגהו םינסמחה
 53/5 ,אתונלזגב והנילספ :ז'כ םש אתונלזגד

 — [אתונלזגב וז mv לע קיזחה

 = ,היבע אלו םיזגד vss ריבע v£  הילטק
 "ים .דיבע אלו םיזגד שיניא דיבע (Cb | יכה |

 יילהת) םקנתמו ביוא .ינפמ .השוע וניאו ףרחמש
 ji ה"יחא] * ewm אכבד ys 'גרת 065
 היתוופשב םיזג 'גרת ('ל .זיט ילשמ) ויתפשב ץרק
 : ,'ל בויא .'גרת כ"ג אבוה םשו ןמגרותמה ייג יפל
 מ"ב ה"נכו .יננימזתת ג'ונבו יננמזנת :ינמטשת א'כ
 ליבשב ד"יפ ר"מב ,םיזגקד אוה אמלעב אמזוג :ד'ק

 ןכו תרחפמ 'יפ ול תושעל תמזגמ איהש רבד ותוא | :ח'סד דיפ יינעת 'ורי ,'כו ןילסה vy תולזוגה
 ומכ ונינעו םדוקה 'עמ הלמה הרזגנו .ס"לב ונינע | יוריב מ"לב ומכ רכז ןימב pi bow  תולזוג ינש
 םזג ומכ ץצקו ךתח e^ גלפ שרשמ םירבדב גילפה | ךרדבו .ןותסנו pore חכשא | .ח'ד gn מ"ב

| 

sorts *ןכו לזוג מ'למ)  "Y (Taube Jj ys 
 ןינתונ ויה אל qp ה"סד e 'ירוכיב

 — rmm] אבה ע'ייע אמזונ םשהו .ץצק ןושל = | ,'כו me תא בירחמ D .ט'מ 'יחספב הליאשה
 סומע 'קליב תמאבו וינב b^ ,וילזונ תא םתיימו
 y" 'ב י"כו 'מ "55 (Wu .ג'הכ ה"מקת זמר 'ו

 :ט"ס דצ 'יהספ פ"ד

(Aufsehneiderei, Uebertreibung)  NIBTWג"רב  

 mona ארפק רבל אמלשב CO 'וריעד
 ג"רבו .אמזוג ותפילקו חורפא 67 הציב שירבו

Tuיילוח) השנה  Cb(.טיב) דימת 'כטמד 'מגבו  mori *עילב)  Oatteln ₪ AMרבכ  vy" 
pnדימתד ב'פב םתה  wc)ע"לב ושוריפו ש"ע 'א דוא 'עב תומוקמה ןילעמ ולחה (:ח"כד  

 5yb^ חבזמה עצמאב היה חופתו menm ג"ע רפאב ,םירמת ירפ

 דימתה תא וקשה ,אמזוג אבר רמא רוכ 'ש וילע לשא ע"ייע (schwach, unbedeutend) יל *

 (* אמזוג אבר »58 ^C ףדנו 5 בהז לש  סוכב ,שרופמ םשו —
 עקבתו .('יאבה 'שלב הרות הרבד CON 'ר רמא
 אלא TD עקבתו o) יא wm (* םלוקל ץראה
 ורכד תומוקמ 'גב לאומש רמא pm ר'א .אמזונ
 אקופאל תכרפו ןפנ ,חופת יאבה 'של םימכח
 ינה ל"מק אמזוג בהז לש סוכ רמאד . . אברדמ
 "יפו .תורישע םוקמב תוינע ןיא םתה לבא ןיא
 אוהו Mil דחא יאבה ירבדו יאבה ןושל אמזוג
 ולודיגב ףיסומו הברה רבדה תא לדנמש םדאכ
 37 םימשב תורוצכו תולודג םירע ןינעכ אוהו
 םימשהש םשכ (*אוה לשמ תרותב רשא «0v .יא
 | הארתש דע תלוכי 555 ךשאר היבגמ התא [יא]
 ÉL nn יא הלאה םירעה ךכ ונמיה הלעמלש םוקמה
 | | אשתו ךשאר היבגתש דע רצבמה שאר תא האור

vuvךיא המת התא ןינמב םאו ךתלוכי 553  
 ןכש לכ איהה הבצקב רבדה ןיאש ןינמ רמאי

I3 mum ןוהמיתל we היהש השעמ עקבתו רמאש | 'לב רמאנ ןכו הליאשהב םדוקה ys (0 n o? 
  aufschneiden— übertreiben 'St*Nולאו ךרמאב הברה יאבה ןושל ןינמב | .ס"למ ('ב  mmףלא |

Qrohen Bnדציכ לזגנה 'מגב ןיעבשנה לכ 'פב  | Duyו ו תלהק םימעפ ') paeהז  "ybשונאב , 
 הבצק אל v2) ,'ר ישא העבשו םיעבש ךמלו | אלגמ טיקנד ןאמ יאה ןמחנ כר רמא CUD יועובש)
 ) m ילשמ האמ ליסכ תוכהמ ,איה תקדקודמ | אלקידל הילטקאו ליזיא רמאו (' הידיב אילבותו
 אפלא לכקלו «Gr» ^r ye ףסכ ףלאב ןפג ףלא | והיאד ןונירמא אל ידשו ליטקד חכתשאו אינלפד

 schneiden, abschnei- p ע"לב = ס"לב) םָזְג ג

(denןיכס €« זיעב לאעמשי 'ר 'פד 1/73  
 םאש b^ ."עיבשב ןיב דעומב pi םוזגל ןמש
 דעומבו תיעיבשב ןמש ןיכס תיעיבש םדוק ץצקנ
 ןאכ ונררגנ 'יכרעה רדסב ה"יחא] * .ץצקה םוקמב
 ע"פרב לבא ב'א ep" ןוכנ ןכו ב"נש ק'הע רחא
 ןיא :םש ז'ע «onu -- אמזוג p ול םדקומ
 ,ר"ע ג'לד ב'פ 'יעיבש vl" הכו s$v .ןימזגמ
 י"כו pono ל"צו quei א'פס 'יעיבש 'סותבו
 .הזיזג i6 רס'ג.  y^p .הלרע 'ורי "יל 'פפות
 ייורבא ע"ייעו םימעפ המכ DU ז"עב םוזינ םשהו
 .ע"יע םדג שרש DP ףדרנ cn .'ה רב 'עו
 ורזגנ ונממו qnm yxp 'מושרה ע"לב ונורתסו

  "v[ז"חא םיאבה םיכרע —

sys vna )'וניבר ייגד אנשיל לבא ליזיא היד :גיל ביב אתפסותב '!גה האבוה ןכו אגרנ טיקנד ג"ונב לבא אילבת  
 ןוב 'ר יב יפו' 'ר רוכ תואמ שלשכ voy םימעפ x^ :א'ינד חיפס יילקש יוריב (? .םש irs יויע ל"זר יפב לגרומ

 .יכו וילע (היהש) היה םיטעפ לינה תומוקמב ילבבב לכא וניבר 'יגכ אוה וילע םימעפ oim אמוג לאומש םשב

 "i" עיפדשבו ריפדב הייכ (5 .םלוקב מייל לבא דימתו יילוחב כיג היכ (* .יאוה cw :'צ nma לכא coni היכ (?

 .לשמ אוהש

| | 

am . ^ 
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 רווב ל"נו אמזיגד אתרנעמ דע :א'ע
 לש רבעמ אוהו אמגיזד תוכופה תויתואב ל"צש
 .'ה ברא 'עב ש"מ yr mb" רהנב ןכ Spon רשג

entüsteter Stamm &J«- ע"לב m'» son) vrà 
nybbn תא רכומה 'פב (אעזונ ע"ייע דועו 

 ביב)  aenהיפ יד ינשמב  Gurהלועה  jb,ולש עזגה

 לעב לש םישרשה ן  vn ^b Cowanףוג לכ
 תחרוז המחו ןיעל הארנה הלעמלו ץראה ןמ ןליאה

  v5yןה ונממ ןילועה ('ןירימאה לכו עזנ והז
 בתכש והזו ,חקולל ? C& a "yeעזגמ רטח אציו

 וילע תרבוע המח ןיאו ץראב ןומטש לכו ,ישי
'b3 הרפי וישרשמ. oxi CX ^n575 שרש אוה 

 איצומה  33 poenיוריש ןיהובג וישרש  CPןאכ
 הייחא] * .ףילחמ ועזג ןיאשב ןאכ ףילחמ ועזגש

  se ias mosףא ףילחמ ועזג ןיא רמת המ
  own ps pus.ףילחמ  muארבנש םצע המ .ה'נ
 ףילחמ ועזג יאו ומע  Sןיאו ומע ארבנש לכ

 ועזג הליאשה ךודב רמאנ םשו ףילחמ ועזג
 ףילחמ  5sש"ע רשבו רוע ןירופצ רעש םינישמ

 ונינעו  osוניא לטינ  ann:ה"כ ק"מ  yrםישישי
 ב"בד ה'פ 'ד הנשמ לש ומאמו --.לבבמ הלע
 והז/ המח ינפ האורש לכ .ב'פ םש 'מגב שרפתנ
 ןישרשה ןמ והז המחה ינפ האור וניאשו עזגה ןמ

Ye" ה"פ 23 'וריבו ,וניבר לש ^b msn) וילעו 
  ^Nהמחה תא האורה שרוש והז לצה תא האורה

 הלועה יפוי 'ר םשב אבקוע רב אמח 'ר עזג והז
 וישרשמ אלו ועזגמ שרוש והז ועזנמו וישרשמ

 .ןליא והז  ^e mpmלש « wmאוה  ^bה"מגר
 < ןליא.ידב ןתואו :םש 3i הנשמב בתכש י"כ
 wp ןליאה ןמ ןילועש ונייה עזנה p ןילועה
 e mb ru י'כו יוה חקולד ץראל ךומסב
 ןמ לודגו הלועש לכ המח ינפ האורה לכ :בתכ
 המח ינפ האורש ותואמ pun ונייה ץע לש חלקה
 וניאש ותואמ הלועש לכו ןליאה לעב לש יוה
 jp ונייה עקרקה ןמ הסו כמ ש המח ינפ האור
 ןינעה mb בורקו ,ל"כע עקרקכ ןה ירהו םישושה
 — ty] .ב"פ ב"בל מ"שב אבוה ל"ז ם"ארה בתכ

(zürnen ףצק ^B  =-=-5ע'לב ,-* פ'למ) ל m3 
ppm תא ולאש 'מגב לאעמשי 'ר 'פב ז"עב 

Gv»ארטמ יתא אלו אמלעב ףזגמ יכד , "pיכ  
 אמלעב ףזנמ יכד ילוא ב"א) .אמלעב אחתיר אכיא
 יכד בותכ ונלש תואסריגב לבא הנוכנ 72 איה

6% 
 יישודיק (.die Brücke Zeugma am Euphr) אמז'כ * | רשפא יאש jab הז ירה 08 ,'ה לאי התש ארמח
 אלא ףלא דגנכ דחא התשיש ועמשמכ תויהל
 ףיסוה יכ אמזוג ארקנ אוהו אוה יאבה ןושל
 «bi סדא ןב היה וליא רמולכ רבד לש ויוליעב
 יולעב ףיסוה ךכ ףא התוש הז היה ךכ תותשל -

 םינהכ 'ש תכורפבו רוכ 'ש וילע םימעפ יכ חופת =
 ויהו ןה המכ הארנ אל יכ רמולכ התוא ןיליבטמ
 ןיליבטמהו הברה ןירוכ וארי רשאכ םיניעל ןיארנ

pamןכו אמלעב לשמכ לודג להק הארי רשאכ  
peaוארו דומלתה ישנא ורקחש ןויכו וב אצויכו  

 יאבה אלא וללה תוינשמ ורמאנ קודקדב אל יכ
 ימדדמ ינה אנש יאמ תרמא רשאו םה ןכ יכ וליג
 ךכ וב שרופש לכו ךכ וב שרופ הלאב יכ וחל
 ריואב חרופה לדגמ «pip ךכ אוהש עדונש וא

 ותומכ אוה ירה וב אצויכו (ו'ק ידהנס :ויט 'גיגח) .

 ףאש ןכ וב רמול ןיא ךכ וב הלגנ אלש המ לכו
 שא ךיהלא 'ה יכ אנש יאמ ןכ רמול שי ארקמב
 אוה ךיהלא 'ה יכ jb 002 יד "רבד) אוה הלכוא
 רבד איצוהל ךל ןיאש אלא ('ט .'ז םש) םיהלאה
 לכו םימכח ירבד ןכ ףא היארב אלא ועמשממ
 ברו ארירש בו תבושת תאז ךכ םדא ינב ירבד
 י"כב ה"כ ה"יחא] * .ל'צז םינואגה ינב ןואג ייאה
 תמאב ץרמנ רוציקב האבוה הבושתה וזו .ו"ו
 םשב ב"י דצ ו"כ D^ קיל 'פדב "ינואגה 'ושתב

o ymייעו ' mpברש פ'עא רשע 'ע  wnםש  
 הז לע ריעה רבכו ומצע ירבד תא רתוס תצק
 דצ ץ"קת ע'כבב wn" וניבר תודלותב 9^3 ןואנה
 אתינתמ ךינמיסו ^s 'יכרעב ה"נכו .ג"י הרעה ח"פ
 תוינשמה ךוד י"שריפו אמזונ [ןיתינתמ א'נ]
 :צ"ד ה"ג 'רפב רמאד Ton ןוגכ אמזוג תונשל
 ואלו אמלעב אתלימ אמזוג י"שריפ m 'פבו
 וירבד קיזחהל הצורש םדאכ b^ .'ד 'ציבבו ,אקווד

sm wm anםש י"שר בתכ דוע  m3אמזוג  
 אנייפוטד אתלימ רמאו םיזג רשפא אלד ג"עא
 ונינינעב p" דועו .לבקתמ וניאש יונש רבד אמזוג
 למיג תוא הפ לעבש nmn nan תוחול ינשב
 ת"וש רפסב ונלש ךרע אבוהו nn דצ אמזוג ה"ד
 הלאש :ח'פשד D'Y תנש ^Y באז ןימינב ןואג

vy"רעב רכששי ןואגהל עבש ראב רפסב דועו  
 ,,ם"כמרהל ג"ומ mp יייעו :ו"ק 'דהנסב גרובנילייא
 pw רכזנה הגלאבמו יברע רובדהמו ש"ע ז"מפ 5'3
 2ש)\.< ע"למ way ל"זכח לש הגלפה כ'ג 'רזגנ
 הנלפה י"לב b sw" -- [ש"אלב לעברעפיה

 ,(המ רבדב

m )תוינשמבש הנשמבו ילבבב לבא םש ב"ב 'ו ר יד הנשמב תמאב היכו דילו ו"ו י"כב  ^wחכומ ןכו עקרקה לעב  
 .רמא TW ש"הסב prc "y םי 5 י ע ם ה וניבר תנוכ (* .תיבה תלמ mon עייפרגו .ש"ע :חייק 235
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 pup תוכיתח pup ירזינ b^ ,ןיריזנב ןילעמ
 כ'חאו הכרעמה ןיכרוע «o לכב םגהנמ היהש
 ןימישמו םיצע uni ינשב mun ינש  ןיסנכנ

qmsבותכה רמאד הכרעמה לע  oimל"צו]  
 שרופמ ?j» + "^p שאה bp םיצע [וכרעו
 ייבא ['מגב] ג"פד 'מגבו "כ 'מויב .ב"פד ג"סב
 ימק יכלה ףוסב nar" ,(.ג'ל פש 'כו הכרעמ רדסמ
 ןכרא השמ השעש םיריזג (ב'פ) יישדק ישדק 'פד

nesהאס לש ('שידג קחמכ ןייבועו המא ןכחרו  
 יכה יא ףסוי בר רמא (*המורג המאב הימרי ר"א
 רשא שאה לע ושא םיצעה לע C ביתכד ונייה
 jp pev pup vv wow Cn ow יקי חבזמה לע
 איבה אל םא רמוא א"ר 'פד ג'רב m55.— חבזמה
 איעשוא ר"א y") ז"טד טייפ nav יוריו bs תבש) ילכ

 - € להומה p^ רזוגה הדוהי יבו תא תיליאש |
 ji mmm ואל יא 6א'פ ק'כ) הבורמ 'פד נ"סב

seyתא  munאלזרפד ארזיגב ('ךקשל *). 
"eהשקמ יתייה  Toךיקוש רבשמ יתייהש דע , 

 תורזגמבו «quy שממ boni ילכ web" שיו
 ןה ולא 'דהנסב ט"פבו ,(א'ל 7 37( לזרבה
 : ותוא ןיאיצומ הנוהכ יחרפ (יב'פ 'רהנס ןיפרשנה

punהרזעל  prix)הז םגו ("ןיריזגב וחומ תא  
 ה"יחא] * .םיצע לש ןיריזנב ןישרפמ שיו לזרב ילכ
 p'b אוהו ינשמ ןושאו "פל «qmm c נ"לו
 חומה וכ עוצפל םיאפור לש ןיכפ ונינעו המושרה

im20 אסח6 י"לב אוהו מ"טש 'יפל ץיפוק ומכ [ 
 "7 א"מב ןזרגהו .וכ עוצפלו ךותחל לזרב ילכו
 םיצע לש ןיריזנ ןינעבו .ארזנמ 'טישפה הקיתעה
 'ירדנ 'וריו .ט"לד ט"פ יעיבש 'ורי mmn אצמנ

nbרזינ איבמ ץע ילע ירה רמואה .א'מד  "UK 
 --[דחא ריזג 'יא .א"יד ילבב 'מנב ז'מ ו'פ 'ילקשבו

 ל מה. חסר

 ת"האבו ה"יחא]* ,(ארטימל אמלע  ךירטצמ
 פ"ש "53 לבא :אמלע ףזנימ יכד in^ תמאב
 «p  .אמלע ביגנמ יכד י"עבו אמלעב ףירנמ יכד
 יפו ע"לב בזג יכ ךומסל המ לע הל שי וניבר ייג
 ב'נש ק"העבו אחתיר לש ןינע הזו סעכ ונינע

 -- [ףצקו המיח שוריפב "יא

"HB d5 פ'למ) אָרֶזיִּנ =  (leilmittel,2,המב 'פב  
 Cv תבש ולגרבש העוצרב אלו 'מגב המהב

 nns לגו תקזמה המהב o" יארזיגל הל ידבעד
 bw א"פ .קיזי אלש העוצר הל ןישוע התרבחב
 התוא ןיושוק הקודס המהב לש הסרפ היהת
 הלאה םישוריפה ינש ה"יחא] * .אפרתהל העוצרב
 Uy םירבד תוכירא תצקב ף"ירב כ'ג םיאצמנ
 :ןקית רבכ תוקוחר ויתועיספש ןושארה 'יפב ש"מו
 תוקוחד ל"צש :א"מ דצ תבש os ע"ל לעב
 ארזיגל ןוכנב כ"ג םשו ף"יר י"כב ה"כ תמאבו
 כ'ג שרופמ ןושאר 'יפכ עדו ד"צ תבש ס'ד 'ייע
 ד"מ ה'פ תבשל ב"ערב ה"כו יריאמה 'יחבו י"שרב

nי"לה כ"פ תבש 'לה מ'ההב  ^b»שרופמ ינש  
 'ה ז"ואה ינש b^ איבה ןכו ם"במרהל מ"היפב
 ןינעבו p" י"שריפ לצא ^ ק"ס ie "b תבש
 המעטו המושרה e'b שממ אוהש ל"נ הלמה ןורתפ

 — aw "pb] םיכסמ הזו האופר תלוגס

 ךתחנה רכד .ע=- יברע לעפמ "( אָרְזיִג = רֶזָנ 2
 פ"למ )3 Holzstück, Scheit; הליאשהבו :

(Lanzette 2S.תא תובול םיצע יוזינ ינש  
 (v5) יילקשב ו"פבו )072 אמויב ב'פב םיצעה
 תבדנד ארובד 'פ ארפס) החנמ ןברק 'סב ארפיסבו

 mne אל םיצע by ירה רמואה CD קרפ ףוסו חיפס
 ולחה CS דימתב ב'פבו ('םיצע ירזג ינשמ

ms (!יזיפו ילופאנ תוינשמב  v3 m»יב  breסייד יייע םיקילא 'ר ייפמו יישריפמ הארנ ןכו ילו  m»תוא .ד"ל רצ  ' 
mom 'yרובדה וניתואהסונב אצמנ אלש ןעי :דיכ ףד ס"טב ןמסנ ע"פדבו וניבר לש ייגב ה"כ יכ ריעה אל סייד לעבש  

 ניד םילקשר ו"פס יוריב 33 יתאצמ וניבר 'ינכו ש"ע םיצעה יריזג ינש רדיס קר CNW :דיכ n לבא םיצעה תא תוברל
 .םיצע ןיכירצ םיצע :ו"קו :יכ amos םיצע ןינועט ^suy s יליעמ sy םיצעה תא תוברל muy ירוזג ינש ב''עס
 יוריב לבא ipea חימ vb 'ילקש (am םש ארפסב היכו ןיריזג ינשמ iv יוחנמבו ןירזיג ינשמ קר w^ יילקשב )*

nb snםיצע יריזיג ינשמ תוחפי אל יכו רמואה וניבר ייגכ "יא .א"מד . "imםיריזיג  "xינעת יוריב 373 ' bחיסד : 
 עיפדבו :גיד Vb יילקש 'וריב היכו םרג 'עב הייכו ר"פדב היכו «am Ya v33 qa היכ (+ .שדג עיייעו שדוג גיונב (?
 p" .א'עד W*b יליגמ יוריב יתאצמ ןכו ירזגה ייגה ימ י"כבו vb ןכו (" .אינתד ונייה ואלו ג"ונב (* .המודג ס"טב
 להומ וכורתפ won פילב ןכו אירוזג ל''צו אירזחג הדוי 'ר ous ג"פ ns יוריב ןכו ירוזגה ימ י"כב כיג ל'צו ירוזג ןדוי
 ירר הרוזגל קילס .גינד ג'יפ יכוס יורי םילב היכו אתרוזג'חרוזג םשהו s.p אתקש רי'ע ב'כד mu יוריע יורי 'ץובקהו
 יליגמ 'ורי .(ועפש היד c3 קימב יפסות לש ינשה 'יפה (oy .אתרוזג לע הישפנ im ג"ע ism גיפ ovy יורי :אליא

Webביעד : Daישודיק יורי ירזגו לזא םש ילינמ יורי : לעפהו .יתרוזג ימח יבר (יברל סונינטנא) ' xbריסד  "yותמ  
 םוגרתבו b^£ ר"במ an CM" יאנבמ 'עו םכש עיייע רזג יאגבמו ביסנ םכש ,א"י תוכמ .תבשב אתיימראד הרב רוזגימל
 'תסונב ה"כו דייל י"כב m/3 (? .יוועל 'חהל ריתמעב תואמגוד יייעו םתלמנו n) .לומה תקתעהל רזג לעפ הברה יוצמ

yeuךיקשל . *( ךקשל והניחרזג תא אסונק ןב הדוהי ואל יא גיונב s»)דצ םלשה ןיסחויבו  wy nm,יתש ורכזוה  
 'ריגב ךקושל והניתרזג in^ מ"טשבו םיאנתה ןיב ותונמל יואר הזו אפוקנ ןב now לע pup ins דחיב תואחסונה
 יוריבו Mon טיפ הנשמב יוריבו ןיריזגב :א'יפד םש הנשמב לבא ןירזיגב ג"ונב (* .ץפוקב Tom םיערכ ץצוק יתייה אלזרפד

 .'ג עקב יעו לופ לעב 'ע mp יייעו ןיריזיגב ייגה vy חייכד םש ימג
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 nob" מ"ד םינינע ינשב :תואצמנה תוביתה יוויש
C"5 רבדטכ חספב ודעומ רמאנ / Cרמאנו  

 םינינעה יוויש י"פע וא ב :חיכ םש) דימתב ודעומ
 מ"ד +עינָאלַאנאספפירגעב ש"אלב) ינויגה ךרדב
 אצמנ ןינעה הזבו .אב ע'ייע ןהכה אבו ןהכה בשו
 men ש"ב ל"א )7 wb oc הנשמב רבכ ש"זג

 pt לע ותנוכש ל'נו ש'ג ןירמ יריאמה 'יפו הוש
 דוע יל wn .ןהל ns טפשמ רמולכ mv טפשמו
 mw הריזנ תלמ ןוותפ ןינעב השדח הרעשה
 טפשמו קוח ההיזג הרומ הנושארו םצעב יכ איהו
 הלכקה פ"ע pw יכ רזע אצמנ אל vnb יכ
 ןיאש רחאמו ומצעמ ש'ג ןד םדא ןיא ש"מכ
 הלבק םא יכ תעדו, תוצעומ םוש ש'ג תשרדב

pumןיאש  mesדמלנ כ"ע ואצומ רחא רהרהל  
 תריזגמ 'גרותמש 0 ייג חנו) ךלמה םעטמ קר ןידה
 םינינע וא תומוד תולמ יווישמ קר «Usb אכלמ
 הריזג ,ipu usn ונשוריפל היארהו ,םימוד

3mול םש םש  pmטפשמו  v5 met)היכ ) 
fenמ'למו .ןידו םייק ןוהל רזג  pp. niaלאינד)  

nu O24ל"זרדב ה"כו (א'כ פש איה אילע  
 המכ רזג וניבר השמ .'ל תבש ^s תומוקמ בורב

nnnאיכא השק הרזג הזיא עדיל :ה"מק םש ,'כו  
 ימצע לע nw" תורזג הברה :א"כ "יבוריע ,םהילע
 יינעת ,'כו תורזנ לבקל ןילוכי ןיא :ז"פ "יחספ ,'כו
 יכד ירימג .ט"כ םש ,'כו הרזנ mea m יכ :ב'כ
 תורזג 'ג .ב"י ww ,הרזגל ןילטבמ . . הרזנ ירזג
 ןיא :ט'ע ק"ב ,הרזג רזוג ד"וב ךלמ :םשו ,רזג

mn qumןילוכי רובצה בור כ"אא רובצה לע  
 מ"ב ,ד"ער ג'ד א"פ nib 'ורי ey הב דומעל

oaהרזגנ אל :א"כק םשו ,איה בותכה תריזג  
 הרזנ רזוג ap veo mo ,יול טבש לע הרזג
 תושק ויתוונש qon :ז'צ ,וליבשב הלטבמו
 mb ז'ע 'כו השמ רזג תורזג 'ד .ר"כ תוכמ ,ןמהכ
 אתריזג ירזנ יכ :םשו 'כו איה השדח הריזג
 תרזג im^ mo ,'כו אמעט ולגמ אל אברעמב
 (s 'ובותכ .השק mu :ה"מק תבש ,תוכלמה

mmאלטבר אדיבע , "xn "vג :ה'פד ב"פ ' 
 s) wai ,'כו השק הרזגה תא ןילטבמ םירבד
 ,הברה יוצמ לעפהו .ם"לב m ,אתיימק אתריזג

"eyנ"נ גז" וג" תבש :א"ס :ח'נ .א"ל 'וכרב : 
arbא"כ יוריע ,י'ק : msיינעת .ה"כ ̂ :ח"י  

 .ט"ע :ח"ע n'D 'ומבי :ז'ט g'b ק"מ gy ,ח"כ
 ק"ב .ג"י wYTp" .ט"מ :1" ,ב"י 'טוס .'ז "טיג

ia» (!ד"ב תורזג  nóיוריבו תוינשמב  més»אימ דצ דעומ 'כלה ג"הב  ^nm) ryלבא א"בטירה  v33ימ  nwדייב  
 יהנ פ'א י"כב הזל בורקו (* .ןיניד יקסיפ קר ייא אייבטירה 'יחבו ves החיתפ ץיייע (? .וניבר ייגכ vi תוריזגו לי'צו

 ,ותירמג אל הוש הריזג אמלשב ג"ונב לבא יישריפמ חכומ ןכו .חיצ דצ 'יחספ סייד יייעו ותירמג אל me הריזגד +

MÀ DT,וירוק יו 4 וה - ו 4 74 ו דיי יו ו וי —  

4 25 

oz 
  = Beschluss, Edict bibl. ar. Dan.) wmה-7

Document über יד תיִּב תַריִזָּג ;4 14, 21 = 

Begriffs- m m3 ;gerichtliche Entscheidung. 

Wortanalogie, eig. gleiche Entscheidung, eine = 

mittelst welcher 

ditionelle Gesetzesbestimmungen eruirb wer - 

(en -דעומב ןיחלגמ ולא קרפב  cn^ pn 

logische — Folgerung, 

 (* ןיחיתפו ןיניד יקספ pu mh) b^ תוריזג —
"bamכו לגרה םדוק םימי 'ג ותמ תא רבוקה ' 
pu)ולטב | תוריזנ 09^  nu»הולטב אל  

 ול שיש לגוה יבג תולבאה תוויזג וחדנ "פ —
 mou אל םאו 'תוליבאה תוריזגמ הז יתלוזו חלגל |
 'פד Yum -- .לגרה רחא חלגל רופא לגרה ברע |

 אל הוש הרזנ Uy ms) תבש) דיחיה תושרמ קרוזה
 שרד אוה אלא הוש הרזג ע"ר רימג אל ^5 ,רימג

 ואלד me הרזג לכד דמל התא תאזמו ומצעל
4 
4 

» 

 ג"רב שרופמ ןכו nby ךמסימל 'כיל איה ירימג <
 הוש הרזגד יהנ (ו'ס 'יחספ חספב םירבד ולא 'פד

 ומצעמ הוש הריזנ ןד םדא ןיאד (*ננל ארימנ אל =
 לק ןודל םכל היה לבא ויתוברמ nbsp כ"א אלא
 ב"ירגה ה"יחא] * .ומצעמ ח"וק ןד םדאד רמוחו
 וירבדלו וניבר לש ושוריפ חבשל הברה ע'בשפהב

 ייפלד win םש תבש 'פסותה תישוק תבשוימ ——

 ו

 התוא לביק אלש ש"גל הישרד אל ע"ר םנ ךורעה | <
 pb" היאר איבה ב"ירגהו וניצמ המ ד"ע הרמא קר
 pb" םירחא םיכומסו ש"ע וב ךיראהו ף"ירמ הז

quaaאיבה  "pדצ תבש ע"ל רבחמ לעב  qp 
 אלא .ומצעמ ש'ג ןד םדא ןיא ונומאש הז עדו
 אלש רבד יומנל ןודל ונייה ובומ nbsp כ"א
 וב ןיעדויש רבד לבא תמאה איה ןכש ול ררבתנ
 ןמ ךמס ונל רובתנ אל ךא תמאה איה ןכש

 ש"גב ואיבהלו ונודל םדא לכ דיב תושר בותכה =
 'וריו ג"ער v3 .ב'פ 'וכרב 'וריב ,ונרמאש ומכ

"vyארווחמ אלד אלימ לכ א'עו ו"כד י'פר  
 םוקמו ושוריפ ey יגס ןירתא ןמ הל ןיכמסמ

 השי וי

 ,ד'ל יס 'א תוא יכאלמ דיב הז ללכ לש ודובכ |
 אוהש me הריזגו ,הנפומ הוש הריזנ ןינעבו =
 רתיו ז"כקו ו"'כק ייפ 'ג mas ש"ע ןידדצ 'במ הנפומ | <
 קחצי דחפב הריקחה pow "ey םיראובמ םיניד |

 הריזג ינכות םש לש ןורתפו .בטיה ש"ע הריזג 'ע
 טפשמ אוה (תווש nin ו"מפ v3 ץובקהו) .הוש | =
 לע הרומ me ראותהו (גנודיישטנע ש"אלב) ץורח 3

"veוא הוש הריזג רקיעו םינינעה ינש  "DP 

"m 



  (2 m ^vi"מנבו .תיזג . + תונבל וגהנש םוקמב —
 תונשל אבה ןותחת Cp 5 הילעהו תיבה 'פד
 .ול ןיעמוש (pm nua לבא ול ןיעמוש ליוגב

gomהיפ  תודמ  cr voםש תיזגה תכשל  
pomo nmnתבשוי  m"הנוהכה תא  .Cב"פסבו  

 ייפ vnm תכשלל ('ואבו ודרי «C057 דימתב
 nme תו ל סו פ מ םינבאב הכשלה nmn היונב
 wb (היכ (s» mov תיזג ןהתא הנבת אל 'גרת
 nmm הלודב ןישרפמ "vw = .ןליספ qum ינבת

yּו- המ - מפ  
 ב"ב .ד"כ "30 nb ז'ע 8/5 ידהנס iD ב"ב :ט'ע

 — mb ry] :א'כק

(Heerde von Ziegen N73 (ס"למ NW 7327€ 

 )5 /3 (WD םיזע יפשח ינשכ 'גרת
 ףשח שושב p^r ה'יחא]* .(ןיזע ירזג ירתכ

wennינשכ רמולכ ושריפו  pupםינטק  mo» 
 אטאגלואו תקתעהו םינקז 'ע ואיבה ןכו ןמגרותמב
 שרש סוריוזית סואיניזיג 'ייע הנוי 'ר רתופ ןכו
 ל"מרו ,םיזע לש טרפב רדע ס"לב ארזג 'יפו ףשח

 ל ל =
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 תיארנ nmn אלו תורחאה תוכשלה ןמ הכשילה | םע תפדרנ הלמהו !ןטק י"ע הלמה תקתעהב הגש *
 ^i ירמב) םיולש rm ןמ הכותל םדא אביש דע — ['ב רדג yvy תורדוג 2

à * .ע"לב 5| פ"לב)  e 4 pbi S cuf Bastinacke, Küchen-2;2-59 9 תכשל לע  

Tae enm ar re eb co | esroqa SET Tar ge pn :ג דומע םשו .'מדאה ירפ ארוב ןילשבמדכ ' EE o onov im 
 notos e | ןימ יסופו ע"לב b^ ,'כו םיונ היל ןילשבמד רזנ \

uei peo |אינ םשו .אקניטספ ארקנש  ss7 ספספ ע"ע |. " "^ "Dbהלא לכ :ריכד ט'פ  
Dmיקנוטספ ל'צ  pהרזגנו .הריגמב תוררוגמ תיזג תודמב םירק* םינכא | עימב םעלרעפו .רזג 'ע כ'כ  

 ,ח'ח ף'זרהמ לש : תרכ ונינעו 'עה. תליחתב םושרה לעפמ הלמה ו
 התירכ ינבא mpi :זזג שרשב ק"דרה b^ ןכו .לספו ,

 1 ESL tui prz (Steinbruch אָתְריִזַג פ"לכ) m .,הֶריִזְג 1 * :
 ; יכ ם תרזג TED וכז 'פ ר'כיאב 1

vw 005 2םילשוריב התיהש הריזגו הריזג לכ ןדוי  | Diפ'למ ילוא רחאמ וניבר תעדל)  "langsam UE 
nnm :הרעופ הינע אתקיספב ל"צ ןכו ,ריפסכ השק  gehenע"למ וא ר"עפלו  angreifen, im al 

 strei- 7 ^D"5 ןושלמ וא Kampfe siegen | הדיתע איהש הרזיגו הרזיג לכ (:ה"לק רצ כ"ררספב) 1

 הבותכ ינאש היפ mo תקונית 'פד 3^1 Gen | םכחה ברה תרעה ש"ע 'כו םילשוריב ןתנהל .
Yןינתונו ןיאשונ רמולכ יפט הב יחגמד | םירבד בישמ קשי םיתפשו רעבאב המלש 'ר  n3אבוט  
 יאחא ברד תולאשבו ('הלילה יצח דע ןירחאמו | ןבאו ,בצחמ ינבא ס"לב הלמה ןוותפ .םיחכנ ;
 אתינעתב אינהכ יקלס אקד אנדיאהו (* אשנב .עסמ המלש 3
 אליענ ןמז דע pma" יחיגמד  ןויכ החנמב 61696185 984 אָתְריזְג פ"לכו הָרזיִג ,הָריִזַּג 2 * ;

dalle Cu :רסהאב  ry "tאלו הליענ תליפתכ הל איוה יוופכד אמויד ןיזיזה  
 ןירח אמו ימחרב יקסעתמד ןויכ b" .("אפלחמ
 םחליו 'גרת ב'א) ent הליענכ הליענ ןמז דע
 ה"יחא] * .(אברק mam א יאיכ 02323 לארשיב
 רחא ומצע ינפב 'עב ב"ר תפסוה הספדנ 'מא 'פדב
 ב'ו תפסוה רבחל כוט רתויו א .ז"חא אבה חג 'ע

cyםחֶל חינ וא חוג תארוה רקיע יכ יחכונה 'ע  
mםונרתב מ'כב  "pןכו יוועל 'ההל ר'תמע  

 וישהש : ר'כד ט"פ 'טוס 'ורי .ג'ל 'טוסב אצמנ
 עמש ג"הכ ןנחוי ג'יפ 'טוס 'תפסות ,המוח ינא 'פ
 ילזאד אילמ וחצנ רמוא אוהש ק'הק תיבמ ק"ב
 בוט רתויו ,איכוטנאב) איכוטנאל אברק אחנאל
 וחשה ע'מב ר"יש ןואגה רמאמ Cy סיכוטנאב

mvהזה רופיסה לכו (האלהו ז"ל דצ תישילש  
 43 ^ (1b והיתתמ ןבל תוינומדק רפסב כ"ג ראוכמ

 ע"ייע תוירזיג ,תוירזג 'פונ כ"ג אצמנו תויריזגהו
cnaד"לד ג"פ '"יעיבש 'וריבו .םש וניבר "גו  

 יפל הרזיגה א"מ ד"יפ 'ולהאבו mm ^N ג'ע
 ^mam O יא"מ 'קזח) מ"למ אוהו "יסופדה "ג
 הנוילע היילע שאר הגינע 'מושרה ס'לבו .הינבהו
 המ הזו ש"ע ארטזזג לש ונישוויפל דע הזו
 תורוצבו מ"למ הז יפל mnm אתרוציב ןנימגרתמש

 .(חייכ י'א 330 םימשב

 לעב ןיתיפריזג ילטב (Gtrafvógto) ןיתיפרזג ₪
 Uy) יטפד יזג Dm ךורעה

 — ]* זג 'עב יתעד יתיוח רנכו ה"יחא] *

 behauener Quadersteim תיֶזְּב = תזג

 אימ) 33 שארב (2=- ע"לב ni (הזג) לעפמ
Stein, 

 ישרו יחגמד אינ בינו יבגמר ג'ונב (* .ם ה ל ואבו ג'ונב (* .יכו תבשוי לארשי לש הלודג ןיררהנס התיה cw ג"ונב ('
 3 ייא ונינפל תותל א ש אוהו )^ ,ןירחאמו וניבר לש b ny^ הלוע הז 'כו רבדב בוכיע שי 'יפו [nac סרג <

 .יכו ימחרב ןי כש מ ד pa ama (* .ג"כק co ךתולעהב

j wl" "4 IE 



 לעפתא אוהו qniw ינולפ vy ט'ד דיפ םש ,ךיחג
poen אתלמ תתא ve va פ"לב. qminw ומכ 

pimםשו  qni beםשהו .הילקל ארוביצ  
mv bs mo qmרנד ךוחמ .ד"ס תבשב  

 "יגה ויפשת זמר תוטמ יקליבו pma ידיל איבמה
 דצ תבש ס'ד יייע פ'או b' י"כב ה"כו ,ךוחמ ידיל

imoע'ייעו  mלקשמבו  wbא אָכָחּוג " 
 ם"לב הלמהו .'ד .ay "ban i ,ד"י ילשמ 'גרתב
 תוכופה תויתואב תיברע ןושלב ןכו חמשו קחצ

 — E] = הנח

Vogelname, Re b- oJ (ע"למ ילוא xin 

  (Gunימגב תופרט ולא 'פב אחפנ רכו
 DN קפס ןהש תופוע p^ ,(ב'ס יילוח) ףועה ינמיס
 יחסונב ב"א) ,'533 שרופמכ ןירוהט םא jn ןיאמט

qmה"יחא] * .(אנליחוכ בותכ  bwוניבר 'יגכ  
 ארקנ ןכו 'מושרה ע"למ אוה ילוא זא אוה ןכ
 nom איה .ילוא m 'יסופדה ,יגכ DR .רכז ארוק
 גאטיירפ 'ייעדחא ףועןימ?3%- = ןואלחכ תיברע

 — vo] ,ד"ח ש"הצוא

(der Neidische, Geizige dal y bo ןּומחג ט 

 ר"בב  raeםייטרפ תומש ל"ר) ןוהלוכ
 ןוחבט חכט ןה תודומ םשל (ד"כ ,ב"כ 'ישארבב
 mio 'קלי לש הנוכג יג יפל ה"כ ,'כו ןומחג םחג
 wa המושרה ע"למ רוזגל ל"נו ,ב"ק זמר אריו

 .האנק לעבו יליכ
GQeigen, sich bücken jn pb») im "GMגרת ' 

 .אעראל ןיחגו G5 n אימ) הצרא 0
 הייחא] * .(וניחג ןוניא € ייכ onm"  וערכ המה
 ה"נכו .יוועל 'חהל ר"תמעב ע"ייע 'גרתב הברה ןכו
 ?pni יאהו se 'טוס ,הילקשו ןיחג (cs יטיגב
 ,'כו הילע ןיחג םק if 'דהנפ s50 הילע ףיקזו
 לעופ ינוניב mmn ףילחו ןיחנד רשפא :ז"כ ב'ב
 ,ןקשנמו ץראל ןחוג ma ו"כפ cnm 'תקיספב
 ,םהיתימ לע םינּוחנ יכלהמ כ"פ ר"בב לּועפ ינוניב
 חיכשד יִניִחג יתבב א"ער ג"מ תבשב ליִעָּפ ינוניב

 — [םיכומנ םיתבב b" .הקילד והב

 הנשיה פ"לב ukhra "רטקב 'לב) רוחיג = רחנ
  euharתויתואה ךפהב השדחה פ"לבו | =

  ^bםודא  Gothהכלה ףוסב םוקמ האורה קרפב
 ונגממ הוקענש םוקמ  UPתיימ .יוכרב) :. ? "yברב

 טיפ " ir.רוחיגה תאו ישוכה תא האר (ג'עס
 'ומגבו  Caתא האורה רמוא הדוהי  DUלודגה

 תוכרב)  C55יאהו  vmmיתבב יויידד םושמ

 םש ןכו ןושארה קוספ קר sx דימש c8 לאקזחי 'קליבו )* .א"בטירה ידיחב היכו ואיבה ןאכ דע 3935 (*
 .ןכחיג ייגה

 .ונינע יפט הב יחגמד הבותכ רובידה iod K | איבהש םינויצה ינש כ'ג שרפל לכונ ןינעה הזבו

"4. C 

 ה"כו הנותחה ילעב ןירגתמו ןימחול הבותכַב -
 הב ומר אלד הבותכ אכילד ,ל'ק תבשב שוריפכ <
 ,'כו ימחרב mas" ןויכ ינשה רמאמ םגו ,ארגית =
 תינעתב םיחצנמו םימחול םינהכהש שרפל -
 הלמה ןינע ןכו ותוא םיחצנמו םרצי דגנ םימחולש 3
 תעד ןכו וניבר לבא .המושרה יסרפו ע'לב שממ =
 ונחרכוה הז יפלו םיבכעמו םירחאמ ושריפ י"שר =
 הלמ לש תוכופה תויתואב an" ע"למ הלמה רוזגל =
 הז b^ יפלו .ותכלב ומעפ sns הנורתפו יחנ —
 ימחרב יכשמד ןויכ םש תותלאשב 'ופדה 'ינ חונ =

 — [הליפתב םיכשומו םירחאמ B" 'כו

(Geigen P "68 —לעב םיברה תושרב החוגה  
qua 3ה"יחא] * .(ש"ע ההונה םירג  

 — wm] 'א הנ ע"ייע = =

EROטיהנ) טיִחְג =  Act.האורה 'פד תומולחב 6.  
 ךליפתמ טיחג רומח רטפד [ו"יו] ee "כרב =

"bטיהג בותכ ןדיד 'חסונב ב"א) .ךליפתמ רסח  
 טיהג yp רקיע sw ןכו ה"יחא] * ,(ךליפתמ
 קחמנ 12155 'יפו 'וכובב מ'טשב 'סריגה ןכו
 ו"אוה קחמו son אלא וניאו NOD ובתכ רפוסהש =
 דועו ,- יקחמנו רסחנ וניגע טיחג פ'לב תמאבו כ'ע =

 *J4 - טחכ סחכ 'יברע nbn לע ריעהל שי
Bisי"כבו .קחמנו רסחנ הנורתפש  CBיא נ'בבו ' 

 — [:ד"נק דצ b" '"p טיהגד אזחו אבר ןייע דוע =

 das Lachen אָכָחּוּ ; וחי laehen; 33 252( ךַחָּ
(Spassmacher j2]B | =תלפמה 'פב  noni po 

ome) =רל הימרי 'ר ('ואיבהש דע (.גיכ ' "rb wur 
 תונוממ יניד דחא 'פד Yom qma אלו ךוחינ =

jani coe ub) =בכש) לאקזחיל היל רמאקד אוה  
 (תילאמשה ךדצ לע תבכשו תינמיה ךרצ .לע -
 תבכשו ('ד י'ד «rpm ילאמשה ךדצ לע בכש ל'צו] \

 הרש הקחצ י"רת ,(* (ו קוספ c5 [ינימיה ךדצ לע
 ^b םש) קחצמכ יהיו ,הרש תכחנ ג" ^n יישארבו

mes mm 9" =רבגכ אהמיתכ ג"ונב ה"יחא] *  
qme 2גותב לכא ימלשורי 'גותב הברהו ' 

 תואמגוד ny ש"ע ךחדו qn שרוש קר "יא 'לקנוא 2
 'ורי דומלתב הברה xb" ןכו .יוועל 'חהל ר"תמעב =
 ,הירבה היל ךיחנ iy י"ד ו"פ 'וכרב 'ורי מיד
 p" "ורי ,הילבקל ךיחג ג"ע ב"לד ט'פ 'יאלכ יורו
 .ד"סד ג'פ 'ודיק 'ורי ,ךיחג ימחתא ג"ע ו"נד ז"פ =

 ירש y ח"ד xb £3 'ורי qu ןומקו ןיכחנ



 וכ ל

 c HS x בער

Cobosפב  'ורוכבבו ' jw pmoורוכב) ' C»ג הארש דחא רפופו םהבש בותכ היה הליחתמ | " 

 = ,םינפל אב כ'חאו ןוילגב ןכ הינה םשמש וניבר | COP םש 092 'מגב b" ('ןקוולהו רוחיגהו ישוכה
 poma xm 'ינכ םירוחג bn ס"ט םירוחנ x" | 6'איהג אקמוס ישנא ירמאדכ אקמוס רוחיג (אנקסמה

"bיג ןכ ה"יחא] * ."רתויב םודאי " ^b)םיריחגה ל'צכו | ה"מגר  p'nysב'נש  vo»גו ,ש"ארב " = 
 < הפי .ב'ערו ..ש"ארה Copy) ws ל"צ wu ריואה | (:ט'ק ףד יקילייגנא י"כ ץבוקב) 'ורוכבל י"כב

snaיגה םשו .ךורעה ןושל אוהש ש'רה ןושל איבה | םודא שממ הנינעש 'מושרה פ"למ הלמה ינא ' 
 .ם"במרה סרג ןכו תוינשמבש הנשמב ה"כו םירהגה | עדו .'ח bmp 'ר  תויתוא ףוליחב השרח פ'לבו
 יכ וניבר לש ושוריפ קזחל ל"נ הלמה b^ ןינעבו | ?imos ןבל סע ברועמ םודא ארקנ ע"לב םגש

E C = 
DIL tW 

 L בתכש המו ,הרעמו רוח הנינע 'מושרה 'יברע הלמ | wma אלו רוחצ אלו :א"ל 'וכרבב רכזנה רוחצ /
 Lo שרוח ןוקיתב ךא ?i'm np אוה ^n םשב | 'פ י"כב תמאבו aen תחא רוחיגו רוחצ יתעדלו 3

p ם"במרהו .רזב ^B ,—À- y'b אוהו םיחוחל | ש"פדב ןכו רוחצ קר "יא in^ דצ 'וכרב ג'בבו E. 
aem 1אימ) הצרא רהניו ןמ לתוכה תופסות םירהגה | ' י"כבו רוחצ קר רוחיג תלמ ^5 'ליסבו  in^ 

 p" ותייטהו לתוכה תאיצי e^ .(חג y"y i75 | יתעדלו wma ג'דא ןוילגבו רויח 'יגה רוחצ םוקמב 1
  E[ט"יותו ש"ארה אב הז לעו רוחצ 'מ י"כב םג ל"צ רויח םוקמב — :

 Emus. vtae E ybo wo t3 "וכרב Mes רוחיגו ema גידא ףיסוהל ןוילגה 1

mז"עלב ש"ור הברה .םודא  rouge]ףיזרהמ ע"מב סעלרעפ [םודא צ"לב  pon65 ; (אינק יויט  E * pt 
 ל"נה 'ורוכבבו in ה"ד :ט"נ 2353 mb םיכסמו
 ז"עלב ^w רוחצ :א"ל 'וכרבב י"שר ש"מו ש"ע
 ב"ירגה ןקית רבכ יאדמ «sn ןבל אוהש רוחיג
 b'y אכפיאד ם"שה ןוילגבו רחצ 'ע ע"בשפהב
 היארהו ז"עלב ש"ור רוחיג ,'כו ןכל אוהש רוחצ
 רחצ שוריפב י"שר בתכ ^m ,ז"כ 'קזחיל "יפבש
 b^ ןכו " ,'ה "טפוש תורוחצ תונותא ומכ ןבל

 — [ןככ 'עו רחצ ע"ייעו 'יטפושל ק"דרה

ide 0 

P. טּושָּפ טָּג ; Scheidebrief, Ehescheidungsurkunde 

zusammen- רָשוקְמ 53 ;glatte, einfache Urkunde 

Schuld- בוח D3 ;genübhte, gefaltete Urkunde 

- 8p W' ןיטינב "m פב' (Qurkunde, Sehuldschein 
"qnis התיב ךותב mem ותשאל טג קרוזה GUY 
4? pin קרפה m3 דועו .תשרוגמ וז ירה הרצח 

o" vyהל וקרזו םיכרה תושרב תדמוע התיה  
 וניתוברמ ונלבק ח'ר b^ ,'כו תשרוגמ הל בורק

"nע'לב)  > (ohle, Erdrissדע אמלעל אירתשמ אל הרצחב הל וקרז 'יפא | ןיאיבמ שיב  
n'es :םירחגהו םיעלסה "מ תולהאב , ^bיטמד |  seiישיג יוריב ןניפרגד הדיל  mbבילה  

 ,('הדיל וננתיש דע םלוכמ רווחמה Oye טימד | ,(*ראחגא לאעמשי 'לבו רואה אב םשמש םירוח ןימ
 L | וידע טושפ Di (פ'קד אימ b" ב'בד ןורחא 'פ | א"שב מ"ל אוהו ה"יחא] * emm תורעמ א"יו

Cp ^ a^רטשי טושפ טג 'יפ ,(' וירוחאמ רשוקמו וכותמ | ג"הר "יפב לבא םש 'ולהאל ט"ות  : 
 ראשב bM" טג יאהו ונלש תורטש ןוגכ טושפ | wein ןכו םירוחו תורעמ 'יפ ,ןירוחנה w^ ט"דסל :

 ןגירמאדכ Ei ורקיא תורטש לכד יריימ תורטש | po ךורעב "פ םירוחנ ל"הזב ךורעה םשב ש"רה
Eאב םשמש םהבש םיווח  UNDתורעמ א"יו  | CUYתוירחא וב ןיאש בוח טגו , ^bוידע  

 רשוקמ p^ .הביתכה nnn הביתכ םוקמב וכותמ | ר'פלו םשמש םהבש לפכנ תועטבו .ל"כע םירוחו
 ו

g^ג  

Mat —| 

"2 
 ששב

 D'R ייכבו םילפא יתבב ירידד םושמ יריחגד יאהו .ו'ל דצ נ"בבו לפא תיבב וררד mw mus יאהו ימ יזכב היכו ('

 יריידד םושמ והיניע וריינד יאהו אממיב ישמשמד םושמ ירוחיגד יאה ג"ונבו ,ט'פק דצ תוכרב ס"ד 'ייע ירהיגד ייגה +

 <ילו wy ייכב ה"כ )* .תרחא 'יג םג וינפל nan היהד עמשמ xc היד שיע י'שריפ vbp msn וז ייגו לפא mai י

 *)m3 .ןקבלתו ג"ונבו :ויכ רצ יוכרב םיסנ וניברל חתפמה רפסב היכו ןקולהו ןאכד עייפרשב לבא ןקוול יעב היכו ר"פדו

wma yum va vsא"ל רצ הרפכ חבזמ רפסב תורוכבל מ"טשמ עמשמ ןכו : evaג'ונבו איתג עיפרבו ,רתויב םודא  

 תחא ןכא ימלשוריב וניצמש ומכ טג ,^pe : ל"הזב W queis webs^ יכררמל םירובגה יטלשב )5 [lem )5 .איחיג 1

 p» me יכדרמל םש ישנא ישודיחב היכו ."האי'קורטסואמ םהרבא ירה יפמ היתורבח לכ תשרגמו המש אטגו םיה יכרכב 2

 יברהאי 'ייע תבאוש ןבא םג וז ןבא ינימב שיו 868408, agates כ'ג הארקנש (ע'ייע) סיטאכא ןבא לע ותנוכו ישררמ םשב

 .ש'ע תרכומ יורימ היאר ןיאש וילע וגישהו ךורעה םשב תאו הייד :ח''ע ייטיגב יפסותה וקיתעה (* .ויכק .'א ללירב 'הל

 ליעל "45413 ארבוע 3y Min" ארתבד אבר אהד Dn אמית יובד ח'רפ לע בתכו :ח"ע 'יטיגל sni א"בשרה איבה ןכו

 ירבדש אלא איבשרה קיסמו ש"ע יכו יאק תומא ידא יוריד איההו אתיב בגא אטיג ינקתו חתפתו דוחיתו לוזית (:ז"ע)

 ושוק ייא ילבבב לכא 'וריב 'שמה ייג יפל היכו (* on bu יוריל פ"ארמה my y ,םהל שוחל ןייוארו cn הלבק

Mושוקמבו םשו תוינשמבש הנשמב היכו וירוחאמ וידע . 
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 = = תעידי ןורסחמו .קחצי לשמ ץוח הרוטק ינבל כ'ג | ןיליגר ויה ךכו ('תוריפת ןירושיקכ יושע
 .'נבל תולמל :רוטקול הנתשנ mm הלמה
 תעדל הטונ יתעד טג non תרזגו p^m. הרוטק
 בתכ הנינעו המושרה 'פו ע"ל אוהש סעלועפ

 .לכ ארקנ ןכו טנעמוקאד ,עדנוקרוא ש"אלב רפסו
 ה"כ תמאבו :.ןוממ יטיג STD "יטיג yp" ,רטש
 urb 'יטיגל י"שריס cnp םישרפמה cvs  תעד
 רפסל תורקל וב וקיזחה רבכ ל"הזב ei^ וכתכ ה"ד
 ב"פ "יטיגל ם"במרהל מ"היפבו .טג השא תותירכ
 וטש לכ לע לפונ טנ םש ל"הזב "א המ
 תותירכ רפס 'גרתו ןיטיג ןיארקנ םלוכ תורטשהו
 טנ השאה טנל בורב ןירוק ןה לבא ןירוטיפ טנ
 קפס וב לופיש רבד ןאכב ןיאו תטלחומ הלמב
 טגב אוה רברה הז יא ךל mw ןינעה םצעש יפל
 'פסות my 'ייעו בהזה ונושל כ'ע ותלוזב וא השא
 ב'ערו םש bum איבמה ה"ד .'ב 'יטיגד א'פר
 מ"ב pw bi ^w המלש ןושלבו .א"מ p ב"בל
 ,'י "יטיג :ח"י םש 'מגב השא טג וא UO) א"פ
 ^N 'רהנס sb 'בותכ תותירכ טג וא .האלהו
 ץובקהו um טג 'יא vx זמר אריו יקליבו

wow peןיטיג  i" ^wu pהאלהו  
 םע ףוריצבו .בותכל יתיאלנ הברה דועו :ד'פ :ח'ע
 אטיג .ו'ק 'ומבי הצילח טג qus םיראותה
 "יטיג רורחש טג .םש ןואימ טג :םש אתוצילחד
 "טיג השועמה טג .ח"ל cw אתוריחד ("Sb :ה"פ

 — [ישרפמה ש"ע םש 'o» .n^ ב'ב :ח"פ
Mist, Exerement) vo 8פ"למ  Dיויתואב  

 תא םירהו ['ב] wv" 'גרת (תוכופה
 הנבקרק | תירבעיו C) ייא "p" התצנב ותארמ
 רמול יתערב הלע הליחתמ ה"יחא]* .(אשיטנב
 לש תקתעה שממ אוהו אפדג םוקמב D'O אוהש
 p" ,השדג םוקמב ס"ט וא ,הפדג ע"ייע .התצונ
 יא 'ורי 'גרתבש היארהו .הרובצו הטיקל ס"לב
 הקקפלו טקל 'עב וניבר ib ^w .קוספה הזל
 רוכצ אוהש המ b^ ,הטקול p'53 אוהש הטקלב
 לאשוהו תלוספ ,b^ 42% ע"ל דוע "ייעו קפזב
 py me = , 453 ארקנש my לש קפזל 3^5
 ףוליחב המושרה פ"למ רוזגל בוט רתויהש יתרמא

 קלח ןיחינמ ויה כ"חאו ונינפב התיהש תודע ןורכז = =
 6'[ינושאר] הטיש 'ילפקמ vm nns הטיש רועישכ
 הבותכ הניאש (*[הינש הטיש] לע הבותכה
 הניאש הטיש לע הבותכה הטיש]! התוא ןירפותו-
 nva תישילש הטישב ןיבתוכ zm (*[הבותכ
 ןירזוחו קלח 'ד הטיש ןיחינמו וב ךכו ךכב ינולפ
 ןתוא ןירפותו קלחה לע הבותכה הטיש ןילפקמו
 [תיש י מ ח] Ca נ ש m הטישב pm בושו ,דחיב

 'ו הטיש ןיחינמו ow תאירבל ךכו ךכ תנשב
ponולא ןיבו .קלחה לע בותכה ןירפותו ןילפקמו  

 רטשה לכ ראשו (' ןמזה לכ ןימילשמ םירשקה
 טושפ והזו (* תורטשה לכ ראשכ טושפ ןיבתוכ
 ודבע יאמ אמעט (ס"ק 'מגב שרופמו .רשוקמבש
 ("רשוקמ לש vm .הוה ינהכד ארתא ("רשוקמ
 ןיב הביתכה ירחאמ וירוחאמ ןימותח וידע והיש
 ותושעל לוכיש ינפמ 'מגב שרפמדכ םירשקה
 .('' "ב תכה ל כ טשפתיו תוריפתה ערקיש טושפ

 הרושל הרוש ןיב שיש תונוילעה תורושה 'נ ןתואו -
 פ'סב mp טג .ןנישייח אל nns הרוש חויר
 mp טג הזיא שרופמ (הנשמב eb יישי) ₪ קרוזה
 (.א'צ TD" קלחד ג"רב .וידעמ ןיבורמ וירשקש לכ
 ר"בבו ("האוצ רטש p^ 7335 ןוטגל בתכש בא
 ינבלו ול ses רוטקול אוה (" ןכיאו (איספס) ב"םפ
 תותירכ רפס 'גרת ב"א) .61 .היכ ישארב) םישגליפה
 תנתמ ר"לב ןּוטנָל --.ןירוטפ i ג יא n3 יירבד)
 ,(הנתמ nnb nme תמחמ mye רּוטקלו ערמ ביכש
 ךועל 'יכייש םינורחאה םינויצה cw ח"יחא] *
 'ימור הלמ לע ר"במ ןויצב וניבר  תנוכ  .ד"מל

legatorהנורתפו ב"ר תעד-ןכ ומכו  msתמחמ  
 ךורעה לעב ינפל an nmm^ ךכ קפס ילבו .התימ
 ל"הזב שדק ותרומת w^ לנה פ"סב ר"בב ונינפלו
 ינבלו ל"א וינב pa קליחש חו לי ש רט ש ןכיהו
 ינ בל ןתונ אוה ןכיהו eo יקליה 3m םישגליפה

bw napכ'ע םישגליפה ינבלו  yov) 
 רוט קול אוה ןכיאו וניבר 'ינכ בותכ היה הליחתמש
 ןתניש האוצ רטש השועו הוצמ היה היא רמולכ

 nns הטיש ןיבתוכ ויה ףלקה 6 שארב :תושעל =

 .אוה ןוכנו הימגר v33 ה"כ )3 .תליחת ייא ה'ימגר vi33 )* ,תורופת ןירושיקכ ביבל הימגר י"כב ומכ ליצו y vss ה"ב (1

m +יפדב ה"כ )5 .ה/ימגרה י"כב ןוכנל היכ )5 ,הימגר י"כב  svתרוש הרסח יזיפ יפדבו תינשב ייא ע"פרשב לבא  

 ןיליגר ויה ךכו inan היימגר י"כבו (* ,םינפבכ הימגר י"כב ומכ ל"צו nns הבית ונינפל טמשנ קפס לכ ילבו המלש

 ראשו :הזכ ייא ה"מגר ייכבו (* .כ"ע ןתוא ןירפוח vm ונרמאש ply ותואב ךיראמו ןמזה בותכיש דע ןיטיש 'ו ןמ תושעל

 יייכב )19 .רשוקמ ןנבר וניקת יאמ אמעטו i423 לבא nomas יייכב הזכו (* .ןיטושפ תורטשה ראשכ ןיבתוכ רטשה תביִתכ

nanה'ימגר י"כבו ('% .יכו והיש רשוקמ טג לש ונייהו רשוקמ ידכע ווה יאמ אמעט :ה"כ  ^wקיתעה כייע .הביתכה לע  

 ^pe לע ותנוכ ('? .םילוגיע יאצח um ןיב םיתאבהש תוטמשהבו םייונישב היימגר לש בי"ב י"כמ תואב ms ,ושוריפ וניבר

gatum mעימב ןוטגל עייייע המוקמל ץוח האבוה הלמה לבא 'יפ הפיו 6 . samיקליב כיג ייא וניבר  moייח  
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 * אָהיִּג  yvy.אהג 'ע רחא הלעמל

(Heidenthum, Nichtjudenthum) ND'À *ע"ייע  

ouטשפומ םש לצאנ ונממש  m 

iD sy 452ירדנ !ט'ק וב'ק ' smמ"ל .ב'כ : 
 ACD 'שודיק .א'מ .ב"כ :" ד OD .'ז 'יטיג ..'מ
 (VD i^ .5 23'0 0D iD DU :ח'נ מ'ב .כ"פ

  QW:ט"ק .ח"ק .ב'ג 'דהנס :דיפ .ם"'ע וח'ע |

C - " ,ו .- ILI ו ) ןושלה תבחרחב ייא לבא "6 יקליבו יוהנתב cpiיקליב היכו (* .ונרמליה םשב זיער זמר יימרי  meתרסח ר'כיאבו  
 ס"טב ירפו 'שמא ידבו יהלמה  myתקתעהבו  [boo p^rםינפב  "inהכה  ^nיהנה.  *) םשו  um NAR .]200200: p*63רו תותר ורתו איוו ידבו ——- 8

 אָתְויִּג - שָמְּג שא =
E 

i n^ ry (ביסקתת זמר ילשמ יקלי) Qr» py א"יק | התצונ: pn תופוע תאוצ הנורתפ טשוניכ תויתוא d» 

:3/b vpn ivb יכרע .ג"לק "ילוח" syv וחנמ | המ' uvm אצי 'למ  התאצונ םוקמב העיטק 'של E 
  dע"יע יערה תיבמ אציש  m3א"ד ;ט"ימ ה"פ ;ה"מ א'פ תובא — [יער " N'D "bר"ב <

  Eאי . H 6116, eig. Thal des Ben Hinnom, C32 32וללה תומוקמה 553 .נ"לקתת זמר ילשמ 'קלי ט"פ
 : | dm 5886600 von Jerus. geleg., 7 Eתחא הביתל תולמ שלש ורצקתנ  Tmע"לב

  ] aom Molochdienste geweihter Ort, aus 037 *3 Eהמושרה "וסו  ponםואילגנוא ירפסכ הלצאנ

po» pi לואש pe ע'לבו Yéevva הלמה 'סב ונדמליב (Jos. 18, 16 zusammengez. cia . 

  sהלושב התאמוט 'כיא תליגמבו (' םישודק תשרפ ? "e gym[לואש —
 : (C5 sw ow) Eיתב לכ ויהש פ"עא וניתובר ורמא |  (antworten erwidem) 3'3 "₪8שירב 'ורי

 :  ryהיה םלשוריל ץוח ךלומה םלשוריב  mmאל המלו (ג'עס הימד א'פ) תוירוהד יושע
 : םלצ  vmנ"הכ 'פ 'דהנס .הינותביגא | וינפ ויהו ןהמ םינפל אוהו םילקנק 'ז ול  3'DBDכיד ? (vרשפא

  dלגע לש  vmחתופש םדאכ תוטושפ  vל"צו] (היל) ביגמ אוה היל ליאש אנד ןאמ לכ | לבקל
  2ורבחמ  vm[יל | ןילטונ ןירמוכהו שאב ותוא ןיקיסמ  ^eיוצמ הברהו ה"יחא] * .(הבושת ןתונ

man היל ביגמ sow" תוכרב 'ורי מ'ד 'וריב | קוניתהו ךלומ לש ve ךותל ןינתונו pou : 
 : ומש ארקנ המלו ושפנ איצומ  Dim nen:ו'ד ג"פ םשו | ויהש ( Ueהאיפ 'ורי ,הביגא אלו :ח'ד '
YB יעיבש' ^v  .הינוביגאו אכין iy ו"טד א'פ | לוק ויבא עמשי אלש םיפותב םימהנמו םיפפותמ 1 
sam ב"ער ח"לד ח'פ םשו היל sum ד"ער ו"לד | םהנמ קונית היהש min א"ד .וילע םחריו רענה ְּ 

 : א"ד .תולוע ויתומהנ לוקו  cip,וביגא אל :ה"מד ח'פ 'מורת 'ורי ,'כו אמעט ןהה | םירמוכה ויהש
  cw 0א"פ 'וריע 'ורי ,היבינא אלו .א"נד ח"פ "ילקש 'ורי | .'כו ךל םפבתי ךל ברעי ךל ('הנהי

  * 2ר"כיאב ה"יחא]  ^W 5*8,היל רמאו ביגא ד"ע ח'יד | םייוניש המכו המכב  ^v'ומבי  37b.נ"יד
 : םש םג היה וניבר ינפל לבא  oun.ןוניתבינא אל המלו | ונדמליב ומכ  "v'ינעת  wbב'עס ר'סד "

 , מ"פ 'מוס 'ורי ,ןוניתביגא אלו רשיא ךל ןנירמא | ." ,ג"כ ב"מל ק"דרבו םש 'קליב אבוה הזל בורקו
  1גיכד | היד :יו :ם" ;ביל .איל ,ז ימרי) םנה ןב איג יכ עדו  pron pns wyתרלל תע 'פ ר"להק .יל

 עשוה םנה ןב יג וא ('ג יחיכ יב  me noveןלוכ שוריפ ןוכל 358 אנאד המ הירתבא ןובינא | :ז'ט
  4איג ןא 0 וגיל היד  pyימחנ  (5 aeע"לב | םנה יג וא  bןכו לעפַא ןינבב בישה  wurןינכב

 : עשוהי)  (m ceנב יג וא  bb) pnפ'פ ר"ב לעפ | ב"מב ביתכ  piבג ע"ייע :,ביינמ היל אנליאש
  o6 a3היה  opo[ש"מו ^ ןיאש איג םילשוריל בורק עודי —

yélagos, פולק 'צמא "53 Maulese רביב | האטוטה ה . p ויה ונממ תיבכנ UM E 

  4 7 EC A 0 kc ₪ dהלכנב שי םא 6א'יד ו'פ 2'2 ןינמואה תא רכושה 0-0 —
 |  in dida bua Ios PE dpaרומח ול דימעהל בייח ןיא ןטק רורייג חקיל ידכ

  Aםתירחאב םש םימהונ םיעשרהש  | POUS DATA,החא  "bo wen "eתמכו הייחא] * ,ורדייג
 :  EAE IN MET. os T E-אלילק 'לב אוה ורדייג תלמו ה"כ 'ושרה י"לב םגהיגל

 :  CAES ANM ryזו א  | PUNןטק רומח  vu wn 93006ןורדייג  bwהלעמ
 .  Sis P E 4%ג  ya | BUD.ץטילמ0קוט+ ל'ר ןורדג  "pדוע  y'bימושרה

  3סנה 9 . עשר  id 1 - T 3 2המהבו 229 לגע ארקנ פ"לבו ןורדג 'עב ->25.
  - s pies 2ןאכ 'יפש הממש עדו | 572 7 ה ם 7 רכרב  ymןורדנ  "bseןירוק

  1א  (ND.ח"יק .ר'ק .ג ל תבש  Bpיש  TP'עמ שירחהו ורדיינ רוטחל | יש  gn poiקאר ריפל
  E:א"מ  GUp"יחספ ( CUX CUיח"יק  122 Yשיע ויה תרחואמ הפסוה סונוא 'עבש תיתפומ | 'צ'כ

UD ג"י 'גינח :ו"ט .ד"י הליגמ .'ה "יגעת :נ"ל: 



 היובט תונכשב היה אתיסוס ןכו תרנכ םי לצא

  svרמאש המ הזו תרנכל הבורק  mpiןמ <
 .יאתיפוס ריעמ ואב םוקל םוקמ ישנא 'יפ ,אתיסוס -

 םיקולו םוקלש .ע"ד א"פ הלינמ 'ורימ עמשמ ןכו
 אתמל הייבש אסייג אתא D': 'וכרב NY דחא
 = לבא 'מ י'כב ג'הכו .ריעה תא TES דודג אב "יפ

  pamןיסייגמ ןוניאו ==

 דודג דג שרופמ ןכו .'א ברג ע"ייע וניבר "ג

ymאסייג .ג"כד ח"פ 'טוס 'וריב )0^ .ט'מ יישארב)  
 ר"בב mb בורקו היל םייגמ אוהו היתסיינמ יתא
 יינמל יתא אסייג ח"צפ
 ש=- ע'לב ןכ ומכו םשמ לצאנ לעפהו אסייג
 ל"זרדב ה"כו המחלמל תולייח ץבקמו pon רמולכ

n5ליחתה ז"יפ ר"קיוב  prinהמחלמל ויתולייח  
 .םייגל לוכי ינא תוסייג המכ  ותומיו 'פ  ר"תור
 םימשג םוי לודג :'ח 'ינעתב my 'יא תוסייג ץובקהו
 "YD ג'פ ipn ^v"  .וב תוקסופ תוסייג 'יפאש

Tyוריעל ת)פייגה ואב .  "vב"פ 'כוס  X33 
 הארש ימל לשמ ב'כפ ר"מש .תוסייג ירמוש
 ודיב ונב לטנ השע המ . . וילע תואב תוסייגה

mmםחלנ  Dpםיוג םוקמב ס"ט םייג--- .םייגה  
 -- [היוג 5« יונ ע"ייע

Gajus, — Cajus (Caligula)) D"ורי ([206, = ' 

 ןועמש עמשש השעמ :ר"כד ט'פ 'טוס
 רמאו םישדקה שדוק תיבמ אצוי לוק תב קידצה

numולטבו .סקילוג סייג  vmiילבבבו  ^am 
 ר"שהשבו ,סונלקסג e "D" 'תפסותבו ,סגלקסנ
 ןאכ לפנ p'b pep ילב ןיקולסויג המוח םא 'פ
 ררוצ bn" רסיק היה אוהו (Dp bv ל'צו
 לכיהב ותרוצ תנומת verno םהל הוצש םידוהיה

oomןועמשו ינורדנסכלא הידידיו ספירגא ימיב  
 ונורכז אב רשא וימיב יחש ןועמש אוה קידצה
 דוע יייעו 'ד ,'ז ,ט"יפ 'וינומדקב והיתתמ ןבב כ'ג
 ב"יפב בותכש המ הזו .מ"ת דצ i'n ף"זרהמל ע"מ
 pum ןירפעב 'כו טבשב ןיתרתב "נעת 'ליגמב
 אלכיהל האתיהל ,האנס רמאד אתדיבע תליטב היב
 חלש W mos^ ךרדל הדיצבו .דפסמל אלד
 םימלצה תא [סולגלק סייק  ל'צו] סוגלקלסק

 .לכיהב םרימעהל

D *אָסיִּג ,םּונ , DDiàסג ע"ייע . 

qw) Rrפ'למ  eפ'למ וא  Aהיוג  der 
(GBeischlaf, namentl. der unehelicheמכב ' 

 DnN ף"ג ע"טב ם'חא Cp תבש) הנובה 'פד

 — nmn התנוכתו (G^ s^ ye ארקמ לש םּוקל | ראותה CN אָג ע"ייע) הֶאַג םשהמ) ןָתָואְּג
 ר"בב hochmüthig, stolz) אָיְנָתְנאג ירוסה — —

 ןתויגל ןתויג . . עשר לא עשר ךומסל ידכ ה"פפ
vyה "שרפ שיר לאינד 'קליבו כ"מ ' "anןתואנ  

qmaר'מש ץובקה  mןישועש ןינתויגה  
 א"רדבו ,ןינתואג 'יגה אראו 'וחנתבו ,תוהולא ןמצע =

 :ךנואג 'ז ,ו'ט תומש 'א י"רת ןכו .ןינתפיג ב"פר

 םוגרתב םיוצמ אתונתביגו ןתויגו ,ךתונתתפיג ינוסבו < =

 .ט"כק x" א'ח yb" 'חהל ר"תמע y" םימעפל

 jn ג"לפ ר"בב ab- zerreiben) 42% ע'למ) "3 *
vdךיטפשמ ארק ינעה ותוא לע עפשא תבהיד  

 כ"מ !b^ תייג תייחמד ןה C יו'ל nm«" הבר םוהת
 יתעדלו םיניעל הארנ קחודהו .תואיגו לדוג ןושל
 pun קחָש הנורתפו ימושרה iw" .הלמ איה |
 בר עפשב ןתת הבוט ןתונ התאש ימל ורועישו

 תא א'נבו ותוא קחשתו poen והכמ התאש ימלו
 T? "x בשכ וא רוש אתקיפפבו אמוחנתב
 תקדקד רמולכ ישוריפ תתימאל היאר הזו .קדקדמ
 לצא כ'ג תייג סרוג וניברו p בטיה ותוא קחשתו
 יכ המוקמל ץוח תייג 'עב הלמה האבוה לבא א'נ

 ur לעפה יוניכ ו"ית תוא

imp 535 

zusammenrollen, = ע"לב 53 oy (ס"לב bns e. 

(eig. wendenאיהד דכ :ב"מד ז"פ 'מוי 'ורי  

 'וריבו .אתכורפ ידהל הל 5v3 wan אירוא אדח
 שבתשנ wmm אליוג mn ^an" :ה"עד ד"פ 'ליגמ
 ל"צכו לייג יוהת ל'צו לייגות .ב"כד ז"פ 'טוס 'וריב
 ןיא :םיברב ת"ס םיליוג ןיאש םוקמב ow הליגמ 'וריב

 ד"ויל ךפהנ לופכה תואו ןיללוג ןיא b^ ,'כו םילייג | <
 .ללנ way המושרה 'עו ס"לב ה"כו ,ףייג ע"ייע <

D'àס"לב)  Np?25- ע"לב \ (Yolkshaufe, Sehaar 
 (טימד זימ YD ייחספ | חסטב ןירבוע ולאו 'פב |

 Grp 'ומבי הנשמ «mox Co ןמ ליצהלו
 תוסייגב תשבושמ תאזה הנידמהש C עדוי התא
 ,המושרה ע"לב תמאב ה'כו הָ?יחא]* .תולייח ייפ

mem mu»ב'כק : qmתומכי 'וריו סייג ונירחא  
 ליצמה p^ ק'ב .ונילע סייגה דרי ד'ע ו"טד ז"טפ
 .פ"יר תהגהב 3/3 'ורי ^3 .סייגה jb וא רהנה ןמ
 רדונה jb סייג םייג :ב'מד א"כפ יתבר אתקיספב

 םש 'קיספבו 'כו םיבנגתמ vm אתיסוס ןמ םיקולו <
 ויה התיסופ jb םיקלא רדגה jb סייג W^ 'ג דומע
 םיקולו בתכ יולסערב 'פדב שרפמהו ,'כו םיבנגמ
 אוה ד"פל םיקול יכ אוה תועטו םתוא וקלו

omm (!יכלהמ ג"פ ם''במרבו ף"ירבו 'זיפו ילופאנ יוינשמבו יוריב  namפ'או 'בו ימ י"כב ג'הכו ב"ערה ייפבו ט"לה  

 .םיעדוי סתא 2073 )* ,סייג 5n םיוג nw יינשיה ייסופדבו םירכנ ייגה לצא ייסופדב NUS ג'הכו .טיס 73 'יחספ סיד יייע
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 םיהלא רכזיו 079 ד"לפ ר"בב (du zerreibst) תי
 םוהת ךיטפשמ ארק ('ינעה לע :חנ תא

 'פ ר"קיובו : ,תייג תייחמד jn 61 ויל 'ילהת) הבר
 בשכ וא רושד אתקיספבו ז"כפ לא יררהכ ךתקרצ
 ה"יחא] .Men .תקדקד תייחמד ןה T9") דצ כ"רדספ)

 ON S52 דצ ^ D^ רומא 'מוחנתבו םש אתקיספב
 ןא :םש ר"קיוב ה"כו .קדקדמ תא יחמ תאד ןה
 יתיוח pe "i 'עב תאבוה ר'ב ^3 («s תאד
 לאהט קיתעה ל"מרהו .הלמה תרזג לע יתעד
 לבא .איג ןושלמ איהש בשחו הנבה ןווסחב
 .מ"לב קחָש ומכ ou r"D ע"לב איהש תמאה
 wb היארהו .תישרש איה ויתה וניבר תעדלו
 הרעשב קיתעהש ז" ,'ט בויא 'גרתב יתאצמ
 ףוש ןינעו ימע ק ד ק דמ אתניב יטוח דער ינפושי
 = pros קדקד תלמ qne הזו תתכו pne כ'ג
 תוא יכ בשח וניברו .תתכו קחש התארוה ע"לב 5«
 זא אוה ןכ ותעדכ םאו איה תישרש תייג תלמב 'ת
 'מולכ ןינע ותואמ םדוקה ךרעמ יצייג שרפל לכונ
 "ים ימכג 'עבו םהינישב םירבכעה וקדקרו וקחש
 ךתחו nns 5/5 ע'ל אוחו ןימטרקמ ןוכנ לע וניבר

vpיקליבו -- .ךתחמ וניבר םש ושריפש םטרק  
 — [ןורחאה רמאמה bm» ז"כשת זמר 'ר "עשי

Stoppel J*- (ע"למ שק וניבר תעדל nos = bs 

 פ'למ ד"עפלו  Rohr, Schilf, Staude CAילבו
 יב (זימ (n3 הריכ 'פד ג"סב (אתיליג :אינמרא
 הל ירדהמ mm אתילינ הטימ איהה הוה אמח בר
 תגש ןילות רמוא א"ר 'פד :ג"רב (* אבט אמויב
 (' ןילג אסכו אליכ תרמשמהו ('דוג ה +(תילק
 אסכ p^ רוסא לבא רוטפ השע םאו השעי אל
 יקנוא (anm יליג אבבגל ןושלמ אתיליג הטמו ןילג

 (הליִג לג = ףּב | = | וער
 .('ופאינ אלש b^ .ףיגב וטעבש ינפמ םהילע
 היכו ("yb v תחנ ףכ אלמ 'שרפ "vo שירב
 שירבו Geypnn זמר תלהק יקליבו אלמ בוט יפ רילהקב

 אפייג רמא אלתמ GUY 79 רשעת רשעד אתקיספ
 ב'א)  .('ארייג א'ס (*אישיבל sibem ןירוזחב
 .אתפייגו אפייג «Cos 'רקי) תפאונהו ףאונה 'גרת

^bםילוחל םתקלחמו םיחופת רכשב תפאונ ). 
 הנינעו המושרה 5/55 הלמה ינא רזוגו ה"יחא] *
 פ"סלק ר'קיוב ארקנ ןכו דילומה רבא היוג ומכ
 תנשב "גה ןכו ,ףוגה תלוע ש"ע רבאה ה"כ

 פ"או 'מ י"כ "ג יפל ףוגב וטעבש ינפמ .ר'ק |
 םש פ'ד 'ייע ןושארה י"עבו אקארק 'פד י"שרבו
 תוא יכ ל" דועו .ןורחאה ףג ע"ייעו .נ"יק דצ
 'מושרה פ"לב תפג יכ תטמשנ ו"ית ונייהו ןורחאה

nnbהשודקב אלש שימשת ל"זרדבו שימשת  
 gap תירטקב הלמ איהש 5^ דועו aps ונייהו

^bהשודקב אלש ונייהו הביכש  Uyונממו ףואינ  
 .יאנלוש ע"ייע :ב'פ 'רהנסב ומאל התפג לעפה
 !y" קבחמ b^  ,ףפנ ןושלמ אוהש ^b  דועו
 'וריב ה"כו ,תפאונו ףאונ התשענ וא השענ קוביח
 הקבוח םא b^ .הטוס ןיפפגָמ ג"ע א"לד ז"פ 'ובותכ
 הלופכה תוא תוככרתהו .הטוסכ תנודינ התוא שיא
 Ou עו ova יעו ימגג (yy היוצמ הברה ד"וי תואל
 יא"מד ג" 'מוי 'וריב המצעב וז הלמב ונאצמ ןכו
 דמעו ינש דוע ליטהל (לודגה wen ל"ר) !שקבו
 ילבבו ויתותלד תא רונקינ וקבחמ b^ ו פייג
 — [הקבחו י"שריפו הכ רכו .אוה דמע 'יא .ח"ל

 תוירוה uit Gier essen Ue) פ"לב) יג יו 5

a^ש"ע ימגג וניבר 'יג יצייג ימילג 'יפא . 
 .אבה ךרע דוע i" הואתל לכוא פ"לב ייפ

 : אשובל יג רג 'עבו ןאכ עיפדבו nen םש יתקיספבו רילהקב הייכו (v33 ישמא ידו ר"פרב ןוכנל הייכ f) ,יישריפ ןכו )!
 "32 תואחסננה יתש איבהש שייע יד רג יעב «m ריפדו iUm ו"ו י"כב ה"כ )3 .ילהק יקליבו ר'יקיוב ה'יכו אשיבל ליצו
 רילהקבו  .ןילוחל תקלוחו םיהופתב תפאנמ תירבע הקתעהב לשמה אבוה א"לפס ר"משבו :םש אתקיספב כ"ג W^ ירייג

^Wןוילגט אב קפס לכ ילבו כ"ע םילוחל ןקלחמו הרכשב תחקולש םיחופהב תפאונ שוריפ ל"הזב לשמה איבהש ירחא  
 ןירזוחב wvb"3 רמא אלתמ א"ס pns היגלפמו ןירזוחב רמא ןילתמו ייגה איכש רצ ^ 'יס האר cb ימוחנתבו .םינפל
 תלמה nbn הנושארה 'הסונב יכ ביי הרעה ויצ כ'רדקספב רעבאב המלש םכחה ברה mom לבכו הישיבל אגלפמו
 דירפה ונלש 'עב ל"מרש קרצב ריעה אוה םגו cona םוקמב ירייג ל"צ א'ס אהסונבו poni nna םילוחל ל"צ םג אפייג
 רמאמה לא גסומ 'גרתה ^pe רחא  [ךורעה ףסומ ל"צ] ךורעה איבה רשא 'יפהש ונממ םלענו םינשל qn תא תועטב
 mes "an ימ י"כב )5  .ינעה לע am" ר"קיובו ימוחנתבו ךומסב יקיספב לבא ינעה ותוא לע ג"ונב )* .ךרעה שארב רשא
 Wy 'צנוש 'פר יישרב Y ^w אתלילג ייגו sw ק"ס ח"ע ייס תכש יכלה ז"ואב יתאצמ ןכו יכו ירדהמ הוהד אהלילג
 יעב יתאבה םייוניש רתיו 'כו יודהמ הוה אתינללג הטמ ג'ונב לבא פ"א י"כב 373 w mm ^a^ .ו"מ דצ תבש סיד
 .הנוב «men a ה לי ג ל ש הטימ ביכרמה גיער ג'יד ב"יפר תבש יוריב 'תאצמ וניבר 'יגל תיתימא היארו ש"ע לסא
 יעב an |» "p" דצ ע"בשפהל ב'חפב אבוה לירשר לש י"כבו דילו ו"ו י"כב הייכ )5 .הליג ומכ ריאלב אוה אהיליגו

 רצ תבש סייד y" פ'א vaa ה"כו רונה nam ררגנו ימ ייכב הליחתמ היה ןכו וניתואהסונב היכו א"י דג 'עבו לסא
 דג עיייע y"3. םימ nbn wm ןינעהו דהא לכהו דוגה pesa שיו wen ^an בהכ יריאמה ידיחבו לסא yt :א'פק
 .םש סייד יייע ןילליג פ"א 33 לבא י"כבו 'חסוגב ג"הכו ,יא סכ ym לסא יעב הייכו (ז  .דונה ס"טב an^ עיפדבו .איי

p'nysl3" בינש nןכ ןקתנ יתעדלו לילג  vbyה"ר חילק תבשב י"שר בתכש המ  wo»)סורגל בוט רתויהו .שייע ןילג  

 .ןיליג אסכ

"Ty D onו  



 .ריעל םירעש תושעל רמולכ (ל'גה 0323 ילג וקורט
 y" ב"בלו מ"בל י"שריפ הזה ןינעכו ה"יחא] *
 ב'בל ה"מגר י"כ bm 35 י'ד ven רישל דוע
 "Cn^ m תותלדה תופגה ^pe אפנ ילגא ל"נה
 ריעה תניפ ינפל םישועש םירעש לוענל רמולכ
 א"עס ג"יק 'דהנסב ה"נכו .ל"כע ריעה רוצמ םושמ
 רברה המל והילאד לשמ ^r זמר א"מ 'קליבו
 .היחי.תפמל הדבאו הילגל היקרטד ארבגל המוד
 nbi המעטו ללג ,53 לעפמ 'לצאנ לג תלמו

 — [הריצ לע בוסתש
 201810005 y'b ןכו ינורמש 'לב) ליג = 53

von gleichem Alter und übtg. ba jà ;Alter 

(von gleichem Geschickמגב תואיצמ ולא 'פב ' FN 

 אק וליג ןכב היוצמ אמושב CU DUO הלמשה
 ןידיעמ ןיא 'מגב תומביד ןורחא 'פבו  ,יגלפמ
 האנארדומה 'מגב רדומה ןיב ןיא 'פבו +כ'ק תומבי)
 אתירושיעב ורקבל («pj (ביעס טיל «c0 וריבחמ
 ןושלב ןכו ורוד ולינ e^ ('וליג ינבבו 'ר יבד
 15 "33 ג"הכ ה"יחא] * abr ןבב א"פ ,לאעמשי
 וליג ןב bv" ק"העמ עמשמ ןכו v2 "5 ףוריצב
 םייפ Tb י"כבו .ולזמ ןבו mm] ל"צ] omm ןב
 jn ולזמ ןבב b^ קו ע'פדבו .ש"ילב ןכו קר
 הכרצנ אל :יל מ"בב ה"'נכו ,םישרפמה ושויפ
 'פמ ns" לטוג וליג 3 רמ רמאד וליג ןבל אלא
 לש ויחא בו רמא שרושחא .א" bus .וילחב
 שאר לש ולינ ןב / שאר לש וליג ןבו שאר
 ישבו 'ל י"כב ג"הכ עשרה רצנדכוכנ לש וליג ןב
 ץובקהו :א"כ דצ bun" ס"ד y" ,בקע 'פ 'קלי

^niכו יאלינ אמלוע ירת ורבדו וליז :ז"טק ', 
imsןילינ ךלמילא תמיו 'פ 'בר תור ש"ע י"שרב  

 תמ םלועל ה"בקה איבמ תורוכח תורוכחו ןיליגו
 הרובחה ןמ דחא רבח ליגה לכ גאדי ליגה ןמ 'א
 םדא ינב ןילינ כ'מ שריפו ,הרובחה לכ גאדת

envע'לב אוהש 3^5 רתויהו .כ"ע דחא לזמ ינכ  
 יכ היארהו .םישנא תקהלו הרובח ןינע 'מושרה
 הרוכח ינכמ דחא :ויתרומתב א'עו ו'ק תבשב
 רוד ומכ ונינע םגו .'כו הרובחה לכ an תמש
 מ"ל ה'כו .ליג י"ע רוד ינורמושה 'גרת ןכו מ"לב

 -- [םכליגכ רשא םירליה ןמ Oo לאינר)
bs52 ס"לבו ,מ"למ) & Welle, Wogeפב ' pns 

 לג לכו (איכק תומבי) םימל לסנ 'טגב 'ומביד
 וומא ןאכמ ישאו ול יתענענ cp אבש לגו
 םהל ענעי םדא לע םיעשר ואב ON םימכח

 ג'ונב לבא ימ «v33 rn ץ"פדב הייכו ו"ו י"כב ה"כ )4

- 

 ןייופר ןהש 'מולכ (שק ששקל תקתעה ys ביי יח תומש |
- 

+ 

 ט"ויב ןכ לע שקכ קרפלו ןקתל ןיחונו םילגרה לע =
 אסכ לבא הליחתכל הטמה ריזחהל רתומ תבשבו =

 DN לבא רוטפ כ'ע טעמ קסע רתוי ול שי ןילנ
 וכרא ץע לכ םיצע ינש ןישוע יושע אוה דציכו
 (' םילגר 3 ץע לכלו חולה בחורמ רתוי טעמ

 דועו חולה יתושארמ תחת םיצעה ןתוא םישמו
 שק יליבח 'מגב הכוסד ק'פב .לפא 'עב שרופמ

sem cromo)יכל  snpוהי לי ג ב טקנימל הל ), 
^bלבא .םש 'כופב י"שריפ ןכו ה"יחא] * .ש ק  

 ץידנרוט s תבשב b^ אתינללג הטמ ןינעב -
 צ"לב mm ץ"ילגרוט היגהל ל"נו 'צנוש 'דב ה"כ

dourme- litרזוגו טטעב םעכילנעוועב ש"אלב  
 (mmo העונת B^ ,ללג woo" הז יפל הלמה
 שרפל .ח"לק תבשל י"שר ףיסוהש המ הזו קוריפו
 ןיקופמו םוקמ םש אוהש אתינללג הטמ
 ןתוא ןינעוטו ןתואפכוןהיתוטמ
 ,עותוא ןירייזחמו ןירזוחו ןהמע
 ףוס הנק הנינעו המושרה פ"למ הלמה ינא איצומו
 יכופב ה'נכו .ס"לב wb3 הלמה ןורתפ ןכו ןומגאו
 :ז"מ :ו'מ b^ .'ב ףלח yy אלינ אפליח ר"ל
 'יטיג .ו'נ יילוח w yl yy; ,אליג וא .אפדנ
 היל ןנימרד ארבג :ו"כ הדנ ,אתטיחד אליג .ט"ס
 רמולכ ןיטיח שקו תלבשב b" .אתטחד אלינב
 איבגמ :ב"מ תוחנמ .י"ק תבש .תועורג תולאשב

wbע"ייע  aei)ץובקהו . auiינדליג  :ד"מ  
 וניברו peas הנק םוקמב לדגה גד b^ ,יִליִנ יבד

^bארפעב אה :ד"י 'ציב .ןדלג ע"ייע רחא ןינעב  
 -- [שק י"שריפו ילי גב אה

(Thüre, Thor von 553 sich drehen, wenden) bs 

 איצומה 'פב " jדוורת תושעל ידכ םצע 'מגב
 ןירטסמב (* ןעבקו ןרביחש פ"עא לג לשו (.א'פ תבש)
 ידבע יתיל אלד ילג וקורט ומכ תלד 'יפ ,ןירוהט
 ג"רבו G3 0272. רחשה תליפת 'פד לאילמג ןברד
 'רד mem רב ys בייק קיב ליכאמו לזוגה 'פד
 'ר 'פב ז"עבו .הימרי 'רד היפאב (*ילג קרט הימרי
 ל"א Ca ry הטועב תג pnpio ימגב לאעמשי
 יתיל אלד ילג קווט היעמש םיקילא בול אנר
 הרש לבקמה 'מגב לבקמה 'פבו ,(' דורטילו שיניא
 'מגב ןיפתושה 'פבו vp 20 הערוזל ורבחמ

ums perילגיאל לכה הדוהי ר"א (.'ח 272. תונבל  
 ןושלמ הריגס אפגא ח"ר b Como^ 'יפאו אפג
 ומכ םירעש ילנא 0050 «on תותלדה ופיני

(iו"ו י"כב הי  Y)ייא יישריפבו  ituםילגר יד לע . 
 אלד ילג קורט קורט aux) Dot ייכב היכו (* .אלג ג"ונב (* .ןעבקו תלדב ןרביחש גיונב (* .דיל י"כב ה'יכו והייליגב

 ,וליג ןבב 3733 )7 ,אפג ילגאל am^ ב''בב (* .איס דצ ז"על ס"ד יייע אוה ס'טו רירטינד ישניא ותינ

yr NETT we. 



 (Npo3 2 53 — 55 | חער 

 )0 ןיי איצומה יפד ג"רב C ביתו ילג אתלוג (2006 | ובו שלתנש לג 07« תואוקמב 'ה 'פבו ושאר
 ןכאה לע בשו הלעמל ותוא («nbi ^p Cry n | אתפסותו םש moz ה"נכו ה"יחא] * .האס ימ

me»יתאד שנ רב .הילע בשת אלו ץעה לע וא | ינדרוט לג ךמחל חלש פ'ו ר"להק 56  
 שי 'פד .ג"רב (*האי היתלוגו האי אוה אנלבוקל | ינפרט ד"ע ו"טד ז"טפ $7b "וריבו (לגה ינדרט)
 web אבה םדא ja ^e (א'עס אייק (s ןילחונ | ותוא הלעמו ums דרומ לג םש אתפסות .לג

 ןכו 'מגב ןילישמ 'פבו .האנ ותוסכו (mw אוה | .אתשביל poo אלגל אלגמ םש ר"להק  ,השביל
 רמא הילע וכיחא Gun היל הציג הלאשש השאה | ורבע םישק םילג המכ s$Ub ר'משב ץובקהו

 תא רכושה 'פד הדגהבו .ילקש וכייתלונ והל 'קלי ip כ"רד אתקיספ ה"פ ר'קיו ,יכו םהילע
 .ךלע יסרפ sim אתלוגו (היפ טיב ןילעופה וללה םילגה המ םילג תב ד'פו זמר 'יעשי

 (ז יג יישאוב) תרגח םהל ושעיו )0 כ"פ ר"בבו | 752 אכיאד ןויכ  .א"כק 'ומביב ,'כו םיב םימייוסמ

 ותיפכ 0 ז"ל יפבו *(,  ןינידס pou (*ןויכטסא | 92 א"י ," "רכז 'גרתב ה'כו ,ולופשא ילג רומיא
 ןוהילוגב ימוא ןדוי 7« «QU 23 לאינד) ןוהילברסב י"רתב ה"כו אמי יִלְלָּ "^n .א"מ בויא 'גרתבו אמי

 )5225 ,'ב) י"רת דגב .ןוהיסקומב רמא ( אנוה בר | מ'למו .אללנו אלג ס"לב ה"כו ^n ה"כ 'ירבד 'א

TRילגש יפל ןכ וארקנו (יח ,ביימ יילהת) ורבע ילע . now (v5 vo(םש ובדמכ) םהידגב יפנכ לע . 

 " ךל השעת םילדג :ןוהילוג ]*[ י"רת ךתופ כ | -- .[ללג שרש ק'דר "יע תועונתב ןילגלגתמ םיה
(Steinhaufe, Schutthaufe'5n 53יביכ יירבד) | ןורחא 'פב  G^ב"ה י"כב ןוכנל ה"כ ה"יחא] * ,'כו  

 תנוכ הרואכלו ,ך תוס כ תלמ 'טמשנ ייסופדב לבא | 'פבו 003 ןומט אצמנ Cvm בימ rs 'טוסד
 יב ,ז"מ רבדמב מ"ד 'גרתה רתי לע 'כו ךהב וניבר | וא לגב אצמ C27 גימ ביפ 22( תואיצמ ולא

 ,י"שריפ y" אלכיתד ןוהלכ ןוהתיציצו qmbus ודבע | [פוגפבו ל"צו] מג ף וסבו) ('ןשי לתוכב
 תפיגצ ב" 'פ םש ,תיציצד jou ox 'ירבד | תורורצ וא רפע והאלמש mi 07« תולהאב ו"טפ
 * ילקנואב 'אצמנ יתלב אתלוג תלמש עדו .ןוכיתלוג | וא האובת לש ירכ ןכו C |ולטיבו ל"צו] (ולטיב)
 תיציצב בייחש דגבב קר הב שמתשמו י"רתב קר | האמוט 'יפא jp לש ולגכ "יפא תורורצ לש לג
 פ"למ הלמה הרזגנ יכ רעשל רבדה בורק ןכ לע | .תדרויו תעקוב הלועו תעקוב האמוט םילכה דצב
 כ"או ןירזושמ ןיטוח תפינצ הנורתפו תלּוג = .Ae | ינש by ברעתנש אמט לגל QD  הדנב ט'פבו
 לכ ןינעה תבחרהבו אתלונ תיציצ לש דגב ארקנ | חקפל .ו"ט יבותכ ה'נכו ה"יחא] * .ןירוהט ןילנ
 תלגרומש "ורימ היאר הז לע איבהל wm .דגב | .ה"ע כ"ב ,ד"ל תבש .ח'ג "וכרב .לנה תא וילע
 יוחא ג'ער ז"ד ד"פ 'וכרב Ue m'] DU" הלמה | לש לג .ז"לק רצ הרעוס הינע אתקיספ .'ק 'דהנפ
 אמוצב ברד היתלוג רייצ הוה אדא ברד אמיאד | לג + . TN לג .ו"לד ח'פ 'יחספ v ,תומצע

 תליענ ילצנד יתלונ יל בהית דע 'כו ל"א אבר | "פו םילג תרזח 35 א"פ םיאלכב ץובקהו .לוגע

 יתלוג יל בהי «Y ז"סד ד"פ "נעת 'ורי :םירעש (ןורגירסח) SDN mus 'ר .ז"כד א"פ םיאלכ 'וריב

x]בהי ג"ערו ב'עס ד"סד א"פ "ינעת 'ורי ,ילצינד | ש"רה "יפו [ןירגיאד אפח םש םיאלכל ש"רה " 
 ,הב ילצינד תיווה הלואש . . הלבומ םורמ אתלוג | ם"במרהו םילגב םילידגה רמולכ ארוגד 'גות לנג
 -.הושע תלת דבע אחא בר ד'ער ו"סד ג'פ םש 'ורי | אסח ב"ערה e^ ןכו ntn אפח ^6 .מ"היפב

 דח היב עגפ ללע ימ ארטימ nm אלו ןיינעת | לּונ ע"ל הלמה הז יפל mom כ"ע םירהב הלידגה

 ,'כו ארטימ ןמ ךתלוג רוצע 'ר יבר ל"א ייתוכ | רזח 'עב 'יפ וניברו ,ומצע רההו רהה דצ .)>= =
 רטמה ןמ הב ללפתמ תייה רשא ךתילט טוחס "פ | בשח כ'או תודשבש nm איהו mb אסה 'ג

 ג'ע ח'כד Ub 'דהנס v^ .ןכ רמא xpo qm | פ'לב ןכו ,הדש eS" פ'לו %- ע'ל הלמהש
 היתלוג ףוטע יתבשו 'פ ר"להק ,היתלוגד התיציצ | אוה מ"ל לגו .הדשב לדגש רבד הנורתפ

 יכ רבד םוקי הלא םידע ep" .הישירב ןיליפתו -- [םיג a5 יישאוב) הזה לגה דע ןמ
Mantel, Gebetmantel &pow =( 53ס"למ  snow | No3ןכו .הב ללפתהל תיציצ לש תילט אוה  

 םיאלכ v^ מ'ר nnb דגב טלחהב כ'חא ארקנ | Hülle 4e ץובקהו -)2%- ,.3= ע"לבו ,אתלונ

 יכוס 'תפסותבו ןנתהו היד my יוריע יפסותב היכו (? .לתוכבו ייא ילבב לבא תוינשמבש 'נשמבו יורי ינשמב ָן"הכו ('

ma nn.היכו ר'"פדב ה"כ )* .יתייאו פ"א י"כבו ביתאו ג"ןכב לבא יישרבו אתלג יעב ה"כו )* .בטיה םשו שיעו  

 לבא תואחסונב היכו ןויכטסא ע"ייע ר"פדו "353 יפל דואמ ןוכנ ה"כ (* .ע"פדב ה"כו e" ג"ונבו ה"מגר b^ י"כב

 לבא ןילוג דייל וו י"כב 373 ייא ןויכטסא yao ןוילוג ע'יפדבו בה דייל Y4 י"כב ייא ןילוג ייגו (5 .ןוירטסא Di ץע"פדב

 ע"פרבו .א'"ס ףלא זמר לאינר יקליבו DP ריבבו סקמ יעב ה"כו ב"ה v33 ןוכנל ה'כ (* .ןוילגא ג"וגבו ,םינוילג עיפדב

 .הדוהי בו ס'טב יחכונה יעב

 ו 1



 cmm רצנדכובנל 7m תנש איהש םיקיוהי שוביכל
rusחקיו  ןיכיוהיב 0^ 075 יב םיכלמ ףוסב  / 

 = םיקיוהיו וכלמל mew  תנשב לבב Yos ותוא
 'ג אלא ,ןהיניב הוה אלו ולג תחא הנשב ןיכיוהיו
 .רשא םעה הז 02 200 הימרי ףוסב ביתכו םישדח

nosתנשב רצארדכובנ  yovל"ת המ אינתו . .  
 שוביכל עבש תנש איהש הנמש ל"ת המו עבש
 153 ח"יב 153 b^ ,ךלמשכל mew תנש םיקיוהי
 שדוחבו Cn היכ יכ םיכלמ «mos $n ט"יב
 הושע עשת ne איה שדחל הענשב ישימחה

meףוסב ביתכו רצאנרכובנ ךלמל  mov272  
 דציכ אה רצארדכובנל הרשע הנמש תנשב טיכ
 תאו C ךלמשכל ^w איהש םיקיוהי שוביכל ח"י
 " םגרת (א"כ יזימ יישארב) םירעל ותוא ריבעה םעה

 ןוהל ןירמאו בקעיר יונבל ןיינומ mm אלד ו רי
 [אקסיפ ^C ל"צו] (קוספ) שירבו .('יאלולג יאנסכא
 ייעשי) םילג תב Cp רצ 270 (PD והימרי ירבדד
 «pn םהרבא יאלולנד ןוהתרב םילוג תב 6 יי"
 )55. ארקיו יוחנתב | ונינפל) | ונדמליבו tU) בקעיו

 ימו טיקשי אוהו 'שרפ חישמה ןהכה םא ר'קיובו
 יט )372 ייעש) הפ ךל ימו הפ ךל המ OD עישרי
 הז יאו ןאכ תינב לתוכ הז יא (" 53 רב אייולג
 ר"א ןאכ תעבק רמסמ הז יאו ןאכ תדמעה דומע
 yip דתי וא רמסמ ול אהיש םדא ךירצ רזעילא
 ,םוקמ ותואב רבקיו הכזיש ידכ )7 תסנכה תיבב
 אכ םיימור לש ינהנממ הז גהנמ ר"עפל ה"יחא] *
 דתי וא רמסמ עובקל םילגרומ םלצא םג יכ םהל
 Kreuzer Symbolik 'ייע .,הרצ תעשב םתלפת תיבב
 אָיּולְנְו אָלּולְג -- .ךיראהל מ"כאו nen דצ א'ח
 לוטלטב אוהש ימו שרוגמ עודי ונינעו ראות ס"לב
 (איכ ייד איש לארשימ דובכ .n53 אוה מ"לו עונהבו
 יִתיִלְנִה ליעפה (ב" יח'ל ייעשי) .הלגנ לעפנבו

nommטיכ , (nלעַפַה : nei) mossלגרומ ןכו 9 יב  

 : ז"טק םש ,ירופצל «no : ג"ל תבש מ"ד ל"זרדב
 יא DB "יחספ «s ןוכיעראמ ןותילגד אמוי .ןמ
 םוקמל אהו ל"א יאלג אל אתנהכ אנביסנ אל
 לכ קחצי ר"א ישניא ילגדכ יאלנ אל תילג הרות

 .ג"נ 'מוי  ,'כו הלוג ףוסל תושרה תדועסמ הנהנה |

 י"כב ה"כ )? .שיע יישריפ הלאה 'ישוריפה ינשכו םיוגב לילג vaxs )* ןוכנב עיהק "יג לבא mou ס"טב יטיז יפדבו ('
nn >וניבר ייגכו יל יליגמב לבא ייכרעב ה'יכו (+ .ימ ג ש אר ב :שבתשנ ע'פדבו  swי"כבו ןוילגב יב י"כב  b/Nיינה  

"yv אתלוג וגב ןיטירפ ןתימ והמ ד'ע בילד ט n 
reb תבש "7 .היתלוג םירא .א"ד ו"פ s' ורי' 

 — יורי ,ד"ע ו"מד  ^n,ד"ע ח"לד ד"פ  ^vח"פ 'מוי
3'e oun ^v sm לע היתלוג p ה"מד: - 

 = = " Yys vyליעמ 'יפו יולע היסרפו ('היתלונ בסנ
  vo 5ס"לב « y[המושרה —

Exulant, Ver- 853 פ"לב) לּולּג = ליִלָּג= לָּב = 
 -  ; bannterס"לב  ; Exulant n3מ"למ תּול

  qGxilידהנס) בירחנס ןינעב קלחב  DN CYרזוח
 ,םיוגב אלילג ותוא השעא ינא ואל םאו בטומ וב

€t 2 2 M) ומכ א'פ םיוגב הלגיש אלילנ ^p = 
"e ק"פד 6הדגהב ('דבאי חצנל וללנכ — 

 (« CRןיכיע) ןיכרענ ןיא 'פד ג"סבו " C2תרבס ימ

  5תוילג 'ב (ווה תוילנ  wnשוביכל 'זב ולג
  cunשוביכל ח"יב ולג רצנדכובנל 'ח איהש

 = הנש רמ רמאד רצנדכובנל ט"י אוהש /םיקיוהי
 שבכ הנושאר (« mייפ  ,םיקיוהי שבכ היינש

 ימי ביתכד םיקיוהיל 'ד הנשב ךלמ רצנדכובנ
 ,ה"כ  (C8לאו והימרי לא היה רשא רבדה  Cלכ

  nyוהישאי ןב םיקיוהיל תיעיברה הנשב הדוהי
 (*רצנדכובנל תינושארה הנשה איה הדוהי ךלמ

  qonרדסב אינתו .לבב  powהנש (היכפ)
 שביכ רצנדכובנ ךלמש הנושאר ( miשביכ הינש

noy וימיב C* 0073 םיכלמב ביתכו םיקיוהי | 
 < | רצאנדכובנ  jobשלש רבע םיקיוהי ול יהיו לבב

 = | יא .י לאינד שירב ביתכו ,וב דרמיו בשיו םינש
  C3הדוהי ךלמ םיקיוהי תוכלמל שלש תנשב . ,

 רדסב איגתו ,'וגו םיקיוהי תא ודיב ינדא ןתיו
  obwןכ רמול רשפא  somתנש דע ךלמ אל ^

 םינש 'ה ודרמל 'ג תנשב ל"ת המ אלא םיקיוהיל
 דרמש 'גו דבעש 'גו שבכנשכ וכלמב םיקיוהי היה

(n 05/2 ה"ד ףוסב ביתכ ןכו ךלמש א" הנה = 
  j3הרשע תחאו וכלמב םיקיוהי הנש שמחו םירשע

 ארקמב] (וילע הלע) . . םילשוריב ךלמ הנש
 והרפאיו לבב ךלמ רצאנדכובנ [הלע וילע : בותכ
 | רדסב אינתד וכילוה אלו הלבב וכילהל םיתשחנב

  4דימ םלוע  nbיימרי) 'אנש המ םייקל רסאנשכ
  2בי ^ map (Gיז תנשב ולגש אצמנ רכקי רומח

21 

 ,(וצ-=" רשצש

 ארקמב )5  ,וניבר ייג לע סיד לעב ריעה אלו .ויכ דצ יליגמ סיד יייע ,יכו יאוה תוילג ינש אהו תוילג עברא wen" ימו
wmיייעו ל ע והיטרי ל ע  pomיליגמל יישרב הרצק ןושלב הזה ייפה לכ יייע (* .רצארדכובנל בותכ ארקמב (* .סש  

 3133 יאלוליגו םש קר 'גרותמב ה"כו (* 200 תלמ הטמשנ עיפדב לבא ,דיל ייכב ה"כ )? .םש ייכרעל mo תצקו
 pnma ^am ריכיאל אתהיתפ ceux וניבא םהרבא לש cni אילילגד ןוהיתרב גייונב )!! .ץייצ יעב ומכ (" .ינסכא

 pas םינשי ייסופדב ג"הכו 65 .יולג רב יולג ציר זמר ייעשי יקליבו ייולג רב ייולג ami ('* .בקעיו pn» omis לש

.. 
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 ותב םילג תב ב"עס ד'צ י'הנסב לבא םהרבא לש ותב אייולגד ןוההרב דיפר זמר 'יעשי יקליבו :םהרבא לש ותב יאוולגד "

4 
Eריקיוב  Dyר'קיו םשב םש ייעשי 'קליבו םישדהה ייסופדב לבא ראות הפי  "anתורבקה תיבב . 



Lbs שרושמ bye som DODNIS aem sno 
 < ןויכ וכ יוריע ה'נכו 53 מ"לבו ס"לב ה"כו אלג
 = ליולגל אפיס sin .ג"יק bm" ,ילג היתעד יִלָנד
 < ואנילגמ אל לארשיד אהלאל m' ry. ,אשיר

"vג"לד ט'פ 'בותכ 'ורי .ב"נד ה"פס 'ורשעמ : 
 ילבב ?y" אתינגרמ תחכשא אפסח ךל תיילגד ןמ
 Jb תבש לעיפב (O^ uae יוכמ :ביצ יומבי

 ןיד יא לקב wb 'דהנסבו) 'כו הז זר הליג ימ
 ,הלגמ התאו ותסכ הרותה :ו'צ תבש ,(איזר יִלָנ

oup ovיחספ ,'כו התולגל םימכח וצר אלו ' 
 p" םשו ,'כו mb םהל ןילגמ ןיא ה"ע :ט"מ
 הלינש הז אוה ימ .'ג 'ליגמ ,'כו םירבד הלגמה
 לודג איתשמ דבע א'עפ ^i םש ,א"בל יירתס
 ע"ייע 'כו היל אילג אלו אגרכ ילד היל אילג אלו
 . YB םש rb אילג אל יכה יפאו םשו ןשדרפ
 יל ולגמ אלו ישניא יענמימ יכה םושמ ב"עס
 יליגמב ;^D לעב ןייצש תומוקמה 523 יילו m יייכב ייל)

 JD םהל הלגמ ה"בק .ד"י הגינה ,(שיע .ב"מ רצ
 'בותכ ,ףלאמ 'אל רוס הליג ג'ס ce = ,ב"הועל
 אלו ץקה ולגי אלש לארשיל ה"בק עיבשה ,א"יק
 . אלש היקדצל עיבשה yi Yo 'ירדנ ,דוסה ולגי
 אלש ףסויל עיבשה הערפ :ו"ל יטוס ,'כו הלגי
 הלגי אל .א"ע 'שודיק .ק"הלב עדיי ww הלני
 'דהנס .אמלעב איזר ילג ןאמ :ה"פ מ"ב ,תוחפשמ
 הלגי ימ 35 ה"פ 'טוס ,'כו אתלימ ילגד .א"ל
 «no אוה .ד'ע i"7 .ט"פ 'וכרב יורי ,ךיניעמ רפע
 ימ ה'כפ ר'קיו א"כפ ר"ב .םכיניע לעמ רפעה תא

nb»ג"פ תובא .ךיניעמ רפע  N"Dח'פ ימוי 'ורי  
 הרותב nb הלגמה :ג"לד א"פ 'ועובש 'ורי :ה"מד
 הלגתנש םינושאר :'ט 'מוי :לעפנ .הכלהכ אלש
 חרקל הלנתנ 'א .ט"יק 'יחספ ,םצק הלגתנ םנוע
 .ד"מהבו כ'היבב ונולק הלגתנ :ג"כ 5&7  ,'כו
 .ילגיא sb rp היל ילגיא :ט'מ 'ילוח :לעפתא
 אילגמרו ארמטמ ארמטמד :ב"כ wb" ,ארמח היל
 לע ע"ייע ילגימד אנשיל לילע :א'כ ms ,אָיִלִּנַמ
 Aba םשהו .אתלימ יאלגיא :ט'ק תבש ,'ז
 ז"פ 'מורת v^ .'ל ry ,ד"מ me 'ומורת ,איוליג
 אקפנא יוליגל :ט"ס wa" ,יולינ ws vy ה"מד
 p" אל איוליגאד (cm .'ל ry ,אייח ארמחד
 לש רופא b^ ,יולינ והל ווה יכ :ט"מ bm ,'כו

puילוח  ןילוגמ ' ma Ceשאר יוליג ונינעש  
np naoט"ס 'וריע :ב"מ 'טוס םינפ יוליג וא : . 

 ,ג"ל 3^ תבש תוירע יוליג .תילג ע"ייעו הפיצח 'יפ |

 ייכרע :ח"פ ייחבז .ד"ע 'דהנס :'ו "טיג :'ט .'ט 'מוי
 -- [ךיראחל מ"כאו ,הורעב תוצירפו nor ונינע .ז"ט

pb sehildkróte) 53ע וקיתעה ב" יב" עשוה) ' 
 y" 4 ע"לבו אלג 'טישפהו ₪ (םינקז

+ % 

 ל - לָּ | | פר

n53 pssירדהנס התלג ןדגנכו .א"ל ה"ר .לבבל  
 םוימ :ב"י 'לינמ ,'כו הלג תולג שש :םש ,הלודג
 תועמד 'ג :'ה 'גינח ,ונממ הצע הלטנ ונילגש
 ונתלגה .ו"נ e^ ,ולגש לארשי לע הָמל וללה
 םש יוניצראמ ונתלנהש תוכלמה :םשו וניצראמ
 היקדצ תולג הלגהש ה'בק השע הקרצ .ח"פ
 ןיאו ח'ת 'ב e 'טוס i$ הינכי תולג ןיידעו
 הלגהש העשב :ב'צ 'דהנס nou 'א הזל הז ןיחונ
 ,םיטבש b^ ברחנס ילגא אכיהל ,ד"צ םש 'כו נ"נ
 ." 'וכמ ,'כו יתילנ יבלל יבלב םקנ ov .ט'צ םש
 ינב 'בל לשמ :םשו ומע ובר pou הלגש דימלת
 ואטח ךינב :ג'נ 'וחנמ ,הלוג הזו גרהנ הז 'כו םדא
 תובא ,'כו דג ןבואר טבש ולגשמ :ב"ל ssp ,ולגו
 אל כ'פ נ"רדבא ,הרות םוקמל הלוג n ד"ימ ,ד"פ
 = ,תומורת ונשרפה sow ליבשב אלא וניצראמ ונילג
 העומש האב :ח"י mu ג יב" pm» 35i םשהו

ouג'ס 'וכרב .ןיפחויל הלוגכ .ב"ע 'ישודיק  
 "135 יהלוג ינב :'ל ry ,הלוגבש וניחא 3«
 יחא ןב אנינח 'ר ל"צ nuo עשוהי 'ר רחא :נ'ל
 emp" 'קליב הנוכנה "גה וז הלוגל עשוהי 'ר
 'רהנס .םש 'דהנסל פ"יר nna "y א"רת זמר

a5וירוה ' is^שאר .ב"צ 'ילוח  nbuומכ אוהו  
 ק"ב :'ו יועובש .א'ל «o ,ה'נ תבש ,אתולנ שיר

inרשא לכ 'פ ט"פ ר"להק , byאתוילג ישאר  
mus "yג'שר לש  "xתאצוהל האלהו ט"כ  

 mb we» mbi לקשמ ןמ הלמה הלצאנו ,ג'ב
 'וכרב מ"ד "ייע .ל"זרדב הברהו | ('ג יב" qme ; גיי
 תוירע bi" ןועב .ג"ל תבש mess תולג 45
 ןארבש טרחתמ nup 'ה ב'נ 'כוס ,אב תולג
 "טיג by תרפכמ וניתולג e 'ינעת ,'כו תולג

mbןימרוג ח"מ 'טוס ,הלעמל 'ייע  moiכו ' 
ir "mbתרפכמ תולג  pyלע םירבד 'ג הצחמ  

 ב'פ mos ,וינבל תולג ew .ד"ק 'דהנס ,לכה
voתולג תבוח א"י /א'פ תובא ; תולג בייחתנ , 

sb ocvט"מ  mbiץובקהו .םלועל אב  nib 
 ,תוילנ ץוביק גז"טק "narii" 'ליגמ qve 'יחספ
 לש תוילג ולא קוחרמ ךינב יאיבה .י'ק 'וחנמ
 'ורי ,תוילג לש «womb ou ינש  :'ד as ,לבב
 ץוכקהו .תוילגה וצבקתנ א'עו ה"ד א"פ 'וכרב
 ינב אנחאל :א"י 'דהנס (sc יטרא לקשמל
 אתוולג לכ ראשלו ידמבד אנחאלו לבבב אתוולג
 ריבעה םעה תאו נ'עס 'ס "לוח :s לארשיד
 ורקיל אלד מ'נ יאמ «oU .ז"מ (nte םירעל ותוא

 - [אתוולג ויחאל

;offenbaren, kundgeben n5 *53 =( oםשו  

 'פד ג"רב das Kundgeben) *"«53 טשפומ
 ואל אטיגב אתער ?caos 0v "שנ pi חלושה
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 = יוסכ .bou ^p .ללוגה םותסיש דע עשוהי ר"א
XT 

 תא אי בהל (א'כקת /5 ןאקיאזאריה טראכאב
 תמהו םילתכה ומכ ןאכמו ןאכמ םינבא קפוד רבקה | םינהכ תרותב םיעדרפצהו םילגה

 יפ תוליהאב ןנתדכ "םהילע ללונהו עצמאב pni | ומר כית סשב ינימש p ,'ג ישופ יד py ינימ ש 1
 —..... להאנו עגמב ןיאמטמ קפודהו לונה (CU ינש | זיראפ י"כב קר 'יא הזה ךרעה לכ ה"יזחא] * .ילקח 1
 ןיאמטמ רמוא רזעילא 'ר אשמב ןיאמטמ ןיאו | רעשפיצ p" הלמה תרזג ןינעבו .רסח ע"פדב לבא < =

mma yes | =א"ל .א"ח  Dbרפע 6'ןהיניב שי םא רמוא עשוהי 'ר אשמב | תקתעהמ חכומכ אוה  
 ןיאמטמ ps ואל םאו אשמב ןיאמטמ תורבק
 לבא וילע ןעשנ ללוגהש תא קפוד והזיא אשמב

peuרוהט ןיקפוד .  ppe pev ^bךמסה  
 'יפמ חקלנ הזה 'יפה ה"יחא] * .קפודה ךימסמש
 = ג"ע ז"מ ן"במרהל םדאה תרותמ חכומכ ל'ז ח'ר
 - ילבו 'כו ow בתכו ןנתדכ דע ומשב «p איבהש
 bw בתכ דועו ל"נה תולהא תנשמל ןויכ קפס
 ןינתונש הלודג ןבא אוה ללוג p bm^ ן"במרה
 אלא רבקל שפנ תושעל אלו ומתסל רבקה לע
 בר בתכ ךכו ןכאה תא וללגו 'שלמ המיתסל
 רוציקב איבה ןכו oy לז ךורעה לעב ןתנ |

 ט"טשב יתאצמ דועו .ה"עש 'יפ ד"יטב י"ב ברה ןרמ

 < רבקה ורפחש רחאל b^ ך ור עב 5m 5 ריזנל
 תמה תוסכל אבטציא ןאכמו ןאכמ ןינוב וכרצ לכ
 ןאכמש םינכא תורושו 5bu ןייורק puis ןתואו
 טעומ קפוד ונייה םיקפד קפוד .קפוד יורק ןאכמו
 'עב הז 'יפ amb ותואו לודג קפוד ךמופש

bp 5533רצקתנ ונלש ךועש הזמ עמשנ  
 mmn ילילפ ןועו םירפוסה תוריהמ vy הברה
 יחכונה 'על תכייש יאדו מ"טשמ ונפסוהש הפסוהו
 ףוסב ספדנו א"פ דצ ט"דסב rm בתכ ןכ 7«
 הרעהה "ייע ד"מ ב"פ 'ולהאל ךיישו םילכ תכסמ
 ןושל הזו .ב"ג x" ה"טרס b^ ףוסב ל"ומ לש
 העשב קפוד אוה הזיא b^ ,ללוגהו קפודה ל"ז ג'הר
 ןכרצ לכ והורפחיש nw רבקה תא ןירפוחש
 .הלעמל ומישיש ידכ תואבטציא ןכימו ןכימ ןינוב
 תמה תא תוסכל mbw םינבא תואבטציאה ןמ
 לע תונעשנ תמה תא תוסכמה תולודגה םינבאהו
 המצע עקרק ןמ האילוזיפ ןישועש תומוקמ ןתוא
 ןכימו ןכימ ןהש האלוזיפ Yom  הלוזיפוטפא
 ,קפוד תואורק ןה ןה תמה תא ןינתונש םוקמב
 תועלצה mybx, ןהש קפוד ןמש ארקנ המלו
 םינכבאה ןתוא ללוג והזיאו םתוא pop יקפד
 האילוזיפ ims ןמ הלעמל ןהש ונרטאש תולודגה

mme) qneהמל ללוג תויורק ןה ןכימו ןכימ  
 הארנ .ל"ומה ןוקית יפל y« ןהב תמה ללגנש
 לכב וכרדכ i'm "b רחא ררגנ וניבר יכ לילעב
 תליחת דכלב איבהו ןאכ רציק קר תורהט רדס
 לזפמ ע"ל אוהש ל"נ האלוזיפ תלמו arm ירבד

 רג "y םילג «nb 3^ ,ב"י עשוהל 'טישפה | =

spi qnnmכ'ג  y'b3םליג  ppבתכו .בצ  
 אוה המ עדוי יניא םילג םש ארפסב ל'ז ד"בארה
 א'גוטרט ארקנש ןימה ותוא אוהש CON המודמכו

 ק"דר דוע y" כ"ע לגלגתמו לוגע אוהש ov לע
"yg? ^p) "ep "vז"עלה אוה םג איבהש ג'כ ד"י  

 ילבו tortuga, tartugue אצניורפ 'לכ אוהו אגוטרט
 ש"אלב ארקנו tortue צ"לבו .tartugua אימפסא
 — [םימה םוקמב דימת תאצמנ איהו עטערקרליש

(Klóppel in der Klingel, Schelle) bs ̂ 7 

 המוד "כ ("b בשכ וא רוש 'פ ר"קיוב
 גוזה b^ ,תילגרמ לש ולש ליגהו בהז לש ןומעפל
 רומא 'וחנתבו ה"יחא] * ,(יכותב לגלגתמו שיקמש

^pה ' oamרזגנ יכ אוה ל"נ רשאו .ולש לוגהו  
 םיתלצמ ליג pn .)-5 ע"לב (n ללצ לעפמ
 לש ךופיהמו .פ"לב אלצצ ומש ןכו לוקה תללצמ

msתואל לופכ  vvדועו ףייג ,לייג 'עב ונרבד ] — 

v [bra oy] 5a *ינפמ ד"עס א"סד ב"פ הלרע  
 'ומבי 'וריב ןכו .לזג bu טבשה לינ

 Douai ל"צ חליגב 'ירבדמ wm ב"ע ו"מד ו"טפס

wu0 רג עיייע  avs) "iב"מ יוחנמב — : 
 .איבגמ ע"ייע

Grabstein, eig. schwerer, grosser Stein?) bbs 

der auf oder vor der Grabesmündung 

(27y"m א"עס ו"ט) ייבוריעד ק"פב (aufgestellt wird 

 313 ('ז"פבו .רהטמ ריאמ 'ר 55 םושמ אמטמ
Cv»יפב 'כוסבו .םדה תיעיברו קפודהו ללוגה  

 מ"ר היהש «CX יכוס) ןליאה שארב 'מגב ןשיה
 ותוא ןישוע ןיא םייח חור וב שיש רבד לכ רמוא
 'מנב בטורהו רועה 'פבו .רבקל ללוג אלו דע 55
 להאכו עגמב אמטמ קפודו ללוג Crop יילוח) תילוק
 ימגב השקמה המהב 'פבו .אשמב אמטמ וניאו

C15ילח) השאה " C27ינפ לע עני רשא לכו  
 קפודו box תוברל רמא ע"ר (ז'ט on 'כרטב) הדשה

mירימג אתכלה ('קפודו ללוג לאעמשי  
 תבש רוע y» s^ 'ובותכד אמק אתכלהבו .הל

Duז"כ ק"מ . qnnmאיזיפ יוחמש :ז"מ  "ysיורי דוע  

 (ח'יעתו ז"עת ייפ א"בשרה vn "y" ג"ער ב"פד ג"פ קיימ

ls. )+עילב . *) maייכב ןוכנ לע  an4 תלמ ייל יסונב (* mםהיתחת גיונב )5 .ביה י"כב ןוכנל היכ )* . 
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 me" בטיה קד אל הבר הליחמ רחאו י"שריפכ
 תורבקה T" אוה קפוד ם'במרה בתכ שרופמ
 ב'ג םיתמה וב וסכי רשא יוסיכ אוהש ללוג יאדובו
 = ם'במרה םייפש המ הז תטאבו בנשח רבקה יוסיכ

 ולצא ותויהל ללונ ובקה bo" ארקיו :םש
 ונינע 553 ןבא ורמאמ רבקה י"פע תלגלגתמ ןבאמ
 תאמוט 'כלה הקזחה די my n ,ל"כע תלגלגתמ
 ע"למ bbw וא ללג תלמ ינא רזוגו ,ו"טלה ב"פ
 דככו לודג רבד לכ ומעטו הרעהב 'עה 'ליחתב 'מושרה

smמ"למ  issללג  ^p) Cn ^nmע"באר םש  
 ,כ"ע התודבכ בורמ התוא 53535 הכירצש 553 ןבא
 'הנסב 'פסותה ולעה ןכו .ל"נח ם"במרה ירבדכ הזו
 ןושלמ לודנ ןכא ven ללוגד ת"ר שרפמו :ז"מ
 2 רבקה לע ןיחינמש ('ג :ט"כ ישארב) ןבאה תא וללגו

 ת"רל רשיה רפסב mo» »'p הבצמ sm ןמיסל
 quu .ש"ע ona תולהאל ש"רב ה"כו ש"ע ל"נה
 וב םישמתשמו רבקה םתופש רבד לכ הליאשה
 הנשמה רמאמ רועיש ןכו ללוג ארקנ רבקה ןייצל

"nרבקל ללוג האשעש הרוק תולהאב ו"טפב  
 םירוהט םיקשמ האלמ ww תיבח ט'מ :םשו
 האשעש ה מ ה ב ,רכקל bou האשעו פ"צ תפקומו
 ו"פ no תאמומ 'להל מ'כ yp" .'כו רבקל ללוג
 ושא םינויצ p" דועו ךיראהל םוקמ כ"או .ד"לה
 'ולהאל ש"רה b3" אתפסותב הלמה mn םהב
 קוספב 'גרת תואחסונ תצקמב ב"א) — [ד"מ ב"פ

imoביכ 05 ) qwהירסב םרב באכי וילע ורשב  
 ה"יחא] * .(באכ יהולע אללוג םתתסי אלד דע

mיגרתב  "v?אתרוכקב ח"י .ז'מ ,ט"י 'בדמב 'א  
 -- [אקפודו אללוגו

feinpolirter Stein, Marmor bosע"לב ןכו מ"למ  

(poliren =ןירימעמ ןיא 'פד ג"רב  C272 vy) 

 . רמולכ עדי הירבחב אלגרו ,עזב אללג אבתכמ

 ןבאב עקובו apo ודנה לזוב טעש םשכ
 p yv" הירבחב אלגר ךכ ללוג ןכא אוהש

Cima:לע רזחמו סכמה לע הנוממ םדא  
 ןניסרנדכו סכמה ('יבנוגב שיגרמו ןיאצויו ןיסנכנה
 p" הז אלגרו ma (wi אוהו CUD 'יחספב
 רכומה ארמגב טג חלושה קרפ mom ('ח'ר
 אתייח הידהב לקש (Gre ces ומצע תא

 .לֶלּג — 55 2 בפר
 םינבא רצוא ונינעו .)-5<< = ליזאפמ ץובקו
 תורושו :וניבר בתכש המ הזו ביבס ביבס םידמועה
 ינפלש רורב ל"נו .קפוד יורק ןאכמו ןאכמ םינבא
 ל"נה הפסוה כ"ג תחנומ התיה תופסותה ילעב
 ובתכ םותסיש דע ה"ד :'ד 'בותכ 'פסותב ירהש
 ןורא יוסיכ n" ללוגד י"שריפ תומוקמ המכב ל'זו

pemקפוד ארקנו ןוראה י דצ ב ש םישרק ונייה  
 ךורעב 'יפ הז ןיעכ ו vby קפוד ללוגהש ש"ע
 םתסיש דע ה"ד : ב'נק תבשבו ,'כו ת"רל השקו
 ל'זו ת"ר p^ ואיבהש ירחא ומייסו 'פסותה וכיראה
 ןכתי ושוריפכו ללג 'עב רחא ןינעב b^ ךורעבו
 'ולהאד אתפסות לע םתנוכו ל"כע אתפסותבש המ
 תצק ע"צו ע'"בשפהב ב"ירגה בתכו ,ש"ע ג"פס
 = ךורעב 'יפ הז ןיעכד 'ובותכב 'פסותה ובתכ המלד

 ל"כע ש"ע nma שיגרהש א"שרהמב יתאצמו
 םש אצמנ אלו ןכ השקמ תבשל 'יחב א"שרהמו
 ידימ השק אל ד"עפלו כ"ע ךורעבו ש"ע קר בושיי
 ןינעב ןאכד וניבר 'יפ לע 'ופסותה תנוכ תבשב יכ
 ותויהב וניבר באש ונממ רשא n 'יפל וא ללוג
 ונרכזהש ג"הר 'יפל וא רבקה יוסיכ אוהש שרפמ
 ללוג p^ לע אל תופסותה תנוכ 'בותכב לבא
 וניה קפוד י"שריפש ומכו pe ^b לע אלא
 ש"ע קפוד ארקנו ןוואה ידיצבש םישוק
 mme ל"הזב וניבר כ'ג ייפ v5y pow ללוגהש
 ונבתכש ומכ קפוד np" ןאכמו ןאכמש םינבא
 יקפוד תוע לצה ym 'יפ יפל וא מ"טש םשב

popעמשנ פ"כע 'כו .םתוא  mbילעב ינפל םגש  
 תטיש ןינעבו .חנומ היה םלש רתויה qw 'פסותה
 'וכרב 'פסותה יייע י"שר תטיש דגנ איהש 'פסותה
 רפס p" יייעו :ז"מ 'דהנפו םש 'בותכו תבש :ט"י
 הנוי . 'ר כ'ג ררגנ ת"ר רחאו ,ר"ס D" ת"רל רשיה
 Up 'בותכל n3^ א"בטירו cs 'דהנס "יפב
 יולהאל ש"רה כ'ג ךלה ךורעה לעב וניבר תטישבו

ieבטיה ש"ע ד"מ  bu»תטישמ ןכ חיכוהל  
 רשא יופיכה אוה bou ל"הזב םש bv" ם"במרה
 הז תלוזמ וא ץעמ וא ןכאמ היהי םיתמה וב וסכי

pemיוסיכה היהי ןהילע רשא תורבקה ידדצ אוה  
vu mmט"יות לעב הצרו 'כו ןבאמ וא ץעמ  

 קפודו bbw ^p ם"במרהש שרפל םש 'ולהאל

m3 )'י"כב  v5יא ןכ ומכו ' ovy33 ןוכנל ה"כ )* .רגנ ה לזרב ייגה ע"פרבו ,יודנה ע"ייע האודנה אלזרפ .זיט " n'y 
 ייפמ הלטב הלמ קתעוה (5 ,שגרד ע"פדשבו ,ר"פרב ה"כ )4  .יבבוגב ס"טב ו"ו י'יכבו יח"ר י"כב mua (* .ךורעב ל"צכו

vy5 n^ףד 'גנא י'כ ץבוקב)  (Ca^ייחספל ימ י"כב תמאב אוהש ומכ אלגר היב ש גד "גה כ'ג םשו  :vbתיילדו  
 וניבר ררגנ סשו לייד ץיייעו אלייד והב שגרד תמאב 'יא תואחסונבו ישגר ונינעו יא שג y'wy איה תישומש שגד תלמב
 min איבה ןכלו ,'כו שי גר מו יכו הנוממה םדא ייפ אלגר ז"עב m/w ייפש ינפמו :ויפ ייחספל ייפב ח'ר md "b^ רחא
 אלגר am" עדו — .שיע לויד יעב יואש ומכ ייחספב ג"ונב לבא יא ל גר mu שגר אוהו ותסריג יפל םש ייאש ייחספמ
 רתי y" דועו .ש"ע ז'ע יפסוהב wmm ןבו רקיע ה"כו אלגד וניבר ייג ייא לגר ya לבא (vasa ז"עב וניתואחסונב כ'ג ייא

 .יא לגד 'עב םישוריפ
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"veתבשב  maתוחנמבו  ^b mwיללג ילכ  
nensםש 'פסותבו  m^ל'הזב ובתכ םיללג ילכ  

 ןאכו ללג jn סרטנוקב b^ .ח'נ תבש 'סמב
 דמע 3330 p'5 רקב יעיפצ לש םילכ םהש חיכומ
 יכ גז'ט תבשב ל"צש ע"בשלפהב ב"ירגה הז לע
 וז תעדו הזל םדוקה ע"ייעו יכה י"שריפ םש
 : ל"הזב בתכו םילכל p" שירל ם"במרה כ'ג ריכזה

soeכו רמרמהו שיש ילכ ןהו ןיללג ילכש ' 
 ,רקב תפרמ ןישוע םילכ ןהש הלעהו התוא החודו
 ילכ םש 'יאש י"מ ב"פ "יצקועב ש"רה בתכ ןכו
 ןהב תאצל ןילוכי םישושהש המדא ילכו םיללג
 םיללג ילכד עמשמ ןאכמו ל"הזב ש'רה בתכו ,'כו
 jas לש רמואה ירבדכ אלו רקב יעיפצ לש ונייה
 לש 'יפו .םילכד p" שירל ט"יותבו ש'ע 'כו ללג

wmיעיפצמ םילכ םיללג ילכ  "piשממ קתענ  
 ה"כו אוה מ"ל ללג 'יפו .'ו דצ ט"דסל i'm 'יפמ
 ןיתשהל :ג"נק תבשב ה"כו רקב תאוצ ונינעו ע"לב
 ק"ב טוירה לשמב ןינעה ןכו .םיללג ליטהלו םימ
 יללג הינפכב אבלכ א"סקתת ילשמ 'קלי וב"צ
 bs האוצ ns bows בער בלכהשכ b^ ,עלבמ

yק"דרה שריפו .הזל םדוקה 'ע ע"ייעו י"שריפ  
 אוהש יפל ללג האוצהו ןמודה ארקנו ללג שרשב
 ד"יפס תבש אתפסותב דחי ורכזוה ןכו .לגלגתמ
 לככ in ירה המדא ילכ םינכא ילכ םיללג 555
 ויכק 'פ npn ירפסנו ms ןילטלטמו םילכה
 --[ש"ע חותפ ילכ לכו ה"דבו להאב רשא לכו 05

on») 553אלילג  ^bלגלגס  rundיללג כ"או  
 ,steinhart אתינללג ; Salzkügelchen אחלמ

festלחכה 'מגב רשבה לכ 'פב )3 ללג ךרעמ  
 אחלמ יללג תלת ירת יתיימד דע (א'עס בייק יילוח)
 היל חלמ אעררהנמ ימיד 'ר C manm יב היל ידשו
 יפבו Cp ילו היל ץפנמו אתינללג אחלימב
 ןב אנינח 'ר 'מגב יל שדקו אצ ורבחל רמואה
 ירעשד אשוקא אמחל (א'ער ביס (mp לאילמג
 ג"ונב ה"יחא]* .ןכאכ קזח 'יפ .אתינללג אחלמו
 ילצבו אשוקא יועשד xem אתינללג אחלימ
 אמהנו אתינללג אחלימ ו'גר זמר 'א 'יעשי 'קליבו

 ףועה ינמיס 'מגב תופרמ ולא «o . א תל לג
Gio ^m)היחומל היקספו אלל יתא  ^pו"מרמ '), 

 NU" רמוא ה'כו ןשה mp ('ה os תומש) רעבו
 G'yb'3 p'37 3^1 ומת דע ללגה רעבי רשאכ 6" =

^bללג ןכאל המוד אוהש ןשה  Cחמל א'פ  
 א"פ .הלגנ םימעפו הסכנ םימעפש 553 ןש ארקנ

qw wmםיללג ידיל ואיבמו לכאמה סעולש .*) 
^emללג ןכא המ רמולכ ,רקיע אוה ןושארה  

 ףיעהו יאדולח ומכ (*וב הכומש רבד לכ הלכמ
 תופרט ולאבו (פש (cb טג חלושהב ונרמאש
 ןושל ב"א) .רבד לכ רעבמ ןשה ןכ e) יילוח)
 ה"יחא] * .(ללג ןבא יד ,ו :'ח em יזעב קופפ
 ja ללג כ'או שטלו wb לעפה המושרה ע'לב
 sb תבש י"שריפ ןכו ,שיש הזו טרוממו שטולמ
 עדו .ז"'חא אבה ךרע y" לבא שיש :םיללג ילכ

nyיכ  yy) e p'b3ןבלו השק ןבא (אלק . 

 םדוקה 'עב ם"במרהו ע"בארה b "my" ןייעו -
m» -- m5והוידפ אללג לקש :ט"ק 'דהנסב  

 :ב"צ ק"בב י"שריפ ןכו .ןכא א"ל ope י"שריפו
 — rnm] אבה ע"ייעו ,ירומ ןושלב םינבא יללג

Mist, Excrement, Kothkügelchen bosע"לב  = 

 תיבח CUm) vB "bs3 |( .)%- ץובקהו
 תא לטונ אוהש י"פעא םיללגב הלפטו העעורתנש
 ולא (א'מ) יילכב יי (ל"צו פיט יט) קרפ 'כו םיללגה
 םינבא ילכ םיללג ילכ ליתפ דימצב ןיליצמ םילכ
 םילכה לכב (Gr הרפב ה"פ איבמהבו .המדא ילכ
 nes ילכו םינבא ילכו םיללג ילכב 'יפא ןישדקמ
 ,קבהיעיפצמ םילכ םיללג ילכ 'יפ
 יל המדא ןמ םיושע םילכהמדאילכ
 םיומוא שיו ,טםיטה ןמ םילכ [םיננא
 (המדאילכ םינבא ילכםיללנ וטו
 יפל האמוט ןילבקמ ןניאש ןשבכב וקסוה אלש
 .יל (p'3 450 תא חינמה 'פבו C. סרח ילכ ןניאש
 .ללגה תא ךפוהה 09 «v גילה גיפ יאמר יורי

^pייד יקזחי) ביתכדכ לבז  sem (Omתאצ יִלְלְגְּב  
 ילכ p" :'ב 'מויל י"שרש עדו ה"יחא] * ,םדאה
 ןכו רקב rex v"m" וניבר 'יפכ כ'ג םיללג

 .יישריפ יייעו אתלגלגו אתייח i33 b אללגו אתיח ייגה ןאכב עייפדבו .שרופמ םשו יד nn ךרעב היכו דייל ייכב ה"כ (1

 םהינשו ו"רמְרמ 'יגה ע"פדבו וימרמ לצו ימדמ ביה י'כבו ןמדמ 083 י"כבו ריפדב היכו (v6 ויו י"כב ןוכנל הייכ (?
 הזו ז"עלב אירמרמ ללג ןבא 'ח snm ארזעב יישרל סחוימה ייפ ןכו mármoro — marmo ט"יאלב שיש ןבא יכ םינוכנ

 ק"בל א"בשרה ייחבו רשאכ היד :יב ק"ב יפסותב ומשב אבוה ליז הייר bb" חקלנ (5 marbre. ארקנ צ"לב יכ ט"יאל
 ע"פדבו "n י"כב m/3 )5 .םש ק"בל י"שרב הלא םינורחאה םישוריפ ינש ואצמנ ןכו (+ .ללג יע ק"דול םישרשב ה"כו
 המדא ילכ ,רקבה יעיפצמ םיללג ילכ ייפ :ל'הזב ייא may תצקב ביה י'יכבו זיראפ י"כבו ד"ל י"כב ה"כ (* .הכמש
 w/m ץ"בשתה תבושת יייעו %'ראפו דיל י"כה ייגכ (jw ,יכו וקסוה אלש םיללג ילכ םינבא ילכ א"יו טיטמ ןויושע םילכ
 nz (' 'כו םיללג ילכ דע יכו םיללג ילכב רובירמ רמאמה טמשנ ע"פדב לבא ךורעה ישוריפ ינש ורכזוה םשו איכק ייפ
 יסותה yr" יכו האמוט ןילבקמ ןניא no ילכו םיללג ילכו םונבא ילכ :ט"ס יוחנמ .חיינ תבשב ןנירמאד qn לע וניבר
 היב ארשמ גיונבו ויל ייפ müp יילוח ש"ארב הייכו יגוד יבב ייא DU קר nun na ה"כו (* ano ילכ n/5 םש יוחנמב

 .אחלמד יללג n" ייגה pt pina י"שרבו אחלמ יללג יתרה
30* 

 יש



 (ritos: wülzen das Ei auf heisser Platte 5353 'ודיקבו .ג"יק 'ילוחב י"שרו obs ושוקא ירעשד

 oder vermischen [ע"לב wenn sich ,] .s 'ולכאמ 'כלהמ עמשמ ןכו הסג :אתינללג 55

"DRהב ע חלמב אלא ןיחלומ ןיא א"ילה ו"פ  | beim ersten Braten das Weiss mit dem Dotter 

binsוניבר תעד כ'ג איבהש מ"מ ש"ייעו םגה . | (vermischtחיל תבש) הריכ יפב : pino ps ueni 
 ב'פבו .לגלנתתש ליבשב םחימה ('דצב הציב | בעולודג 'יפ JR) ע"למ הלמה 'רזגנ הז "פ יפלו
 ג'סב .('סוניש רע תלגלוגמ הציב 07« ןיצקועב | --[ב'ר 'יפכ 'ב ללג יעמ הרזגנ vas תעדל לבא

 רמא ימיד 'ר אתא יכ CD 703( ןיכרבמ דציכד (CX ללג y"p ב"א) =
bbsאתישמ אתלגלוגמ אתעיב אבט | (6918 אָליִלְג סילב ןכו מילמ) אָליִלָּג  "pusאתלוס , 

 4 ייקוא אתיש לונלג ארקנ הציבה תיילצ p̂ | תנש) ףושל ידכ םימ 'מגב ןיי איצומה 'פב
 אבמ אריז 'ר רמאו pb יכה .תלופ לש תויקנוא | לילג ימ b^ .('ונש אלילג רב ייבא רמא (היע
 אתקילש עבראמ אתיוטמ אתישמ אתלגלוגמ אתעיב | םילקד ימ ומכ רוליקב ןיעל ןיליעומ יכ ןיעודי ןהש
 תויקנוא b" אתלגלוגמ אתעיב אבט 'יפ יאני 'רדכ | פ"ע אוהו ה"יחא] * .הקוריל ןיליעומש ןיעודי ןהש
 אתקילש תלוס תויקנוא עבראמ אתיוטמ תלוס | .הקרהל םינורחאה 'יסופדבו תבשב ר"יפ 'ג הנשמ
 ה"יחא] * .יאני 'רכ הלקשמכ רבד לכמ הבוט איה | רוליקב ןיעל ןיליעומ יכ  וניבר בתכש המש עדו
 יכ :םש ל"זו וניבר "גל בורק 'יגה ח"כ 7x ג'בב | ן"במרה בתכו ן"במרה 'יחבש ל"ז ח"'ר תטישכ אוה
 אתלנלוגמ אתעיב אבט רמא ימיד 'ו אתא | האופרל ןיעודי ןהש רחאמש ושוריפל p^ ל'זו
 אתעיב אבט אריז ר"א  אתלופ אסייק אתישמ | ןתייתשכ מ"כב היוצמ ןתאופר .jo ןיאפרתמ מ"כבו
 אתקילש עבראמו אתיוטמ אתישמ אתלנלוגמ | "פכ יכ הלעה ע'בשפהבו ל"כע רתויו ןמוקמב
 אתקילש עבואמ אתיוטמ ל'צו 'כו יאני 'רכו | עודיו .ש"ע ב"לה א"יפ ם"במרה כ'ג קספ ךורעה
 'ינה vb ^D ה"ונמבו וניבר "גכ 'כו יאני ירדכ | הובג רושימ איה אלילג .א"לבו לילגה ץרא יכ
 אתליס bp" "גה םשו אתקילש עבראמ אתיוטמ | לצא םיה קמעל טעמ טעמ ליפשמ ברעמ רצל
 י"כב ה"כו 'א Dp 'y3 ג'הכו snow יסייק ל'צו | חרזמ דצל לאערזי קמעל ליפשמ םורד דצל וכע
 ןי בר אתא יכ ג"ונבו b^p "x: 'וכרב ם'ד 'ייע 'פ | ליפשמ ןוילעה ןדריה רושימלו תרנכ p קמעל
 אתלוס יסייק אתישמ אתלגלוגמ אתעיב אבט רמא | קלחנו :ט"ל א"הת ורפסב ש"ירהמ Cop הברה
 ,תלש ו במ עבראמ אתיוטמ 'כו ימיר 'ר אתא יכ | ys "vy" .קמעהו panna לילגו ןוילעה לילגל

wp3( — ['כו | :יא ייג 72; ,יכ ,יב יומהלמב והיתתמ ןבו) ב"מ  "pהבומש יתעד יפל אריז 'ר רמאמ  
 הנשמ 'שלב אטימרוט תארקנה הכר היולצ הציב | ה"פ ינש רשעמ יוריב ןכו י(ב'כ sw .יה יוינומדקב

Yג'ע  "USD ámח'יד א'פ  vyםימב תוקולש עבראמו . תושק תויולצ ששמ | ינב וניחא  ^p! 
 לכב םיגהונו הילצה תלחתה אוה הציבב לוגלג | sop ןוכמלש אתיערא אלילג ינבו האליע אלילג
 mox» רבכ איה םא תוארל הציבה תא לגלגל םוי | י"לב ומכ אוהו האלילג ינב ^m i^ 'רהנס 0533
 כתכש י"שריפמ ושוריפ קיתעה נ'וו ה"יחא] * | «sy ,ו"ט ב'מ .הלילגה מ"לל בורק וא 1
 הכר הציב .תלגלוגמ m א"ער א'מ 'וריעב | םימעפ המכ האלילג ראותהו יטרפה םש רכזוהו
 .לגלגתתש ליבשב ה"ד :ח"ל תכשל b^ ןכו | ק"מ .ה'נ "יחספ .'ו 'לינמ ,ד"מ 'וכרב מ"ד ל"זרדב
 םיצקועלו תבשל ב"ערב ה'כו .'כו תצק הלצתש | :ג'נו Yi "יבוריע up :ז'כק qvo תבש ,ג"כ
 lm 'יפב כ"ג שרופמ ןינעה הז יפלו .םשו םש | 'טופ :א'ל (n^ ח"מ im imm .לילג ינב ע"ייע
 קולש vun "b :תלגלוגמ הציב Tb רצ ט'רפל | יילוח :ז"כק ב"ב :ט"יק ק"ב .ב"י :'ט 'בותכ :ט"מ

dsדהנס :ז"לק ' syנ"יק . ^vףוסב רטואש אדה אוה ןכש ןינמו תייטב . . . | א'פד ג'פ ק"מ  
 הקולש n»w תלגלוגמד ללכמ הקולשו הכלהה | ,לילגה ינקזמ דחא :א"מד מ"פר 'ירדנ 'וריו ד'עס
 לש !Db תאצוהב 'וסחנש 'יברע הלמו ל"כע | ,ג'ע ו"טד ו"פ כ"ב 'ורי :ט"כד ד"פס Ans יורי
 $'n 1352 ל'צש המילשהל רורב ל'נ i'm ^b | לילגינב 'ע דוע 'ייעו כ"פ ר"ב ח"פ האפ אתפסות

 לשונמ יצח המעטו <>: ע'לב אוהו תייטב -- [לילג רב 'עו
M — À——————————————————— --. . - = =ה —  

 .ה"נ ייחספבו .זימ תבשב ה"כו ונש אלילגב ג"ונבו ינש אלילגרב ע"פרשב לבא ר'פרבו ר"ל וו י"כב ןוכנל היכ ('
 היכו ו"ו י"כב m3 (* :איל s .הייכ יגיגהב ה"כו (ונש לילגב םירחאה ייסופדבו) ו'פש ןילבול דע con ייסופדב

 יפרב לבא ימא 'פדבו ר"פרבו (itm דיילו ו"ו י"כב היכו יחסונב m (* .תחת ע"פרבו ךותב ייגה דיל י"כב לבא יחסונב

 סוגיש דע n^5 אוה ס"טו םגיש סרוגש Db טייות יייעו ייצקועל בייערב ג"הכו nae cy am יפרבו םגיש דע יזיפ
 תשארב הרבוש הלכואל mem תלגלוגמ הציב םדא הלוצשכ ייפ סוגיש רע cm 5n רימ «x טירסל ג'הר 'יפב ה"כו

 םוכ
 9« Wy , u " DJ 'ע my יייעו 'כו הרירקב הסיגמו תורוהט הידיש השאה w^D) ה"פ 'ירישכמ) ונינששכ התוא םיגמו םסיק איבמו

 דפר

ME AE uc» 



- > 

 — verbs] עטכאמעגנייא עדנעממיווש

"wülzen, drehen, nümlich Jem (ע"למ 5153 

(2) mbm3 ג'פב (den gekneteten Teig 

pena לגלגתתש דע הסיעה ןמ יערא ןילכוא 
 | דע התסיע השידקה ]1233[. םירועשב םטמטתו

wowהתאדפו הלגלגשמ תבייח התאדפו\ הלגליג  
 תוחנמב ('הדירג הנשמה וז .(ג'ט םש) הרוטפ

'b3הלחב בייחמ ע"רד 'מגב לאעמשי 'ר  ame) 
Groיחספד אמק 'כלה ףוסבו ' C?דימלתב אכה  

 הסיע ול שיש רכזנו ןניקיפע ובר ינפל בשויה
 ק'פבו .ץימחת אמש אריתמו ותיב ךותב תלגלוגמ
 jan 67 הד; התעש הייד דציכ 'מגב )33231

onnדע האמוט קפס ול דלונ (ב'מ) הלחב ג"פב  
 ,ןאכ תשרופמ 'וכו האמוטב השעת nois אלש
 הסיע b" ,חפוטב ןילגלגמ ps 073 האפב ה"פבו
 ה"יחא]* .תלגלוגמ הארקנ התשיל הרמגנש
 : םימעפ המכ bn 'וחנמב tym .'ב neb ע"ייעו
 המושרה ע"לבו ,'א לגלנ ע"ייעו ם'וכע לונליג
 תבש maso my ןינעה mam .ללגו ךפה הנינע
 תוכז ןילגלגמ n/ 'דהנס yn" :ט"יק ב'ב ןכו .ביל

vyיאכז  "p namןילנלגמ .ט'כ יינעת  .בייח  
omoיאכז םויל  nmmנותכ ;בייח םויל ' 

 אלא peu ow cuum לע :םשו ,ח'ע
 ימלשוריב uen) תא ונילע ןילגלגמ םתאש
 אלא ןישוב us םישדחב ג'ער ט"יד vb האיפ
 'ובותכ 'וריבו .םינשיה ונמע pois םתאש
 לע םישדח ןילגלנמ םתאש אלא .ב'לד ו'פר
 ןילגלגמ םתא :ה"לד ד"פ 'יעיבש v"  .םינשיה
 3/3 v^ /2 ספ ע"יע ,'כו תוימיזו םיפיפ ונילע
 b^ .לכה תא וילע ןילגלגמ ר'ע ב"ד א"פו
 התיה b xm^ לגלגתנו :'י תבש .בבסו ךפה
 העונת e^ ,דרויו לגלגתמ vb Yo Dv ;הבי םב
 ה"בה רילחמ yy ב'לד w'b םיאלכ v" ,בובסב
 'וריבו ,תורונכ ןילגלגתמ ןהו ץראה תא ןהינפל
 .דלחמ ל'צו ךלהמ פ"טב :ה"לד ב'יפ 'ובותכ
 תוליחמ םהל השוע םיהלאה א"פ יתבר 'תקיספבו
 י'כו wb" ןיאבו תודאנכ םילגלגתמ nm ץראב
 ע"ייע איירבק תב תלגלנתמ — .א"יק 'בותכ ^
 הליאשה ךרדב לנלג me mn -- .איירבק תב
 דחא רבדל ןיתמהו ומצע בכעו יח רמולכ תעה ללג
 ןיתמהו יח  תארוהל volvere ר"לב ןישמתשמ ןכו

 הציב n" 'צקועב / = = .עקאלצלאז ps אסשט0% pos רתויו אס טט תי
nbiת"שרבמנ ל"צו תשרמנ בוע 'שלב . 

 ונינעו המושרה ע"ל אוהש ל"נ הלמה mn ןינעב
 py ןומלחה ברעתנ הילצה תלחתהב יכ ברועמ —
 ם'במרהל מ'היפב יתאצמ ישוריפל היארו ןובלחה =

by =בועתת לגלגתתש ייפו ל"הזב בתכש תבשל  
cל"כע לושיב תצק לשבתתש ןינעה . n»תבש  

 ןילגלגמ ps) nmm :גנ .ג'ע mmu ןילגלגמ .ט'ל =
 תבש אתפסותב an ^y^ ,חתור דיפ Yy הציב |

 'טוס 'וריב םשהו .א"ער ^Y ג"פ תבש 'וריבו ג"פס
 ^ ,הציב לוגלג ידכ ט'פ vem ג'ע ז"מד א"פ

nbnלוגליגה רחא .ל"ד ג'פ 'יחספ 'ורי .ט"נד ג"פ . , 
empר"מכו 'טוס יורי ץובקהו .לוגליגה  nwםשו  

 ןינעל הב ל"זר ןישמתשמ ןכו .תולגלּוגמ םיציב 73
 — ]3 לגלג ע"ייע הסיע

in eine runde Masse A A (ע"למ ד"עפל o5. 

  zusammenpressen(םינפב 'ייע וניבר תעדו

  םיתז לש mam Cye 'ומביב אבוהו (Y ד"פ תוידעב

pem qoibusיתיז (:טיל) ז'עב ב"פ ןידימעמ  
 tnt ^b י(ןילגלוגמה [א ק פו ל [p ('(אטסולק)

 ןכו [nons * .ןילגלוגמ ןיארקנ הליכאל ןיקתמנה =
 ,ובבס וילא רשא ךורעה ןייצל ילבמ 'פסותה ואיבה
 ןישובכ ןילגלוגמ mb בורק םש 'וידעב בתכ .ב"ערו

 ןיקתמנה תלמב וניבר תנוכו כ'ע ןקתמל ידכ חלמב =
 תנשמב ןינעה ןכו קתמ ע"ייע םילשובמה "פ
 וחינמ י"שריפו תיזה שארב ורגרגמ +-'פ) תוחנמ
 pn ורגרגמ והל איעביא 'מגב םשו ,לשבתהל
 רמולכ 'ב um יעב וניבר m gn^ ולגלנמ וא
 ,י"שריפ ש"ייעו יכו ןי ל ש ובמה ןמ ms טקול
 גגב ויתיז חינמה Yo ט"פ תווהטמ חיאר ןכו

cwmגגל .ןתוא הלעמ ב'ערו ש"רה "יפו  
 'ב רגרג 'עב וניבר «np 'כו המחבנ ןקת מל

am»הרזגנ יכ אוה ל"נ רשאו .םלגלגל ונייה  
 אוה אקסלקו קחד הנינעו המושרה ע"למ הלמה
 םיקוחדש ייתיז ורועישו הלוגע np xoXXE י"לב
 שותכל ןיליגרוו הלוגע ne mess םירצענו
 ע"ייע הליבדל םיניאתה ומכ לוגיעל תורגורגה
 ומכ ןילגלוגמ :ו"ט 'ומביב י"שריפש המ הזו .לבד
 .כ'ע תיבחב ןידמועו ןי קוחד .תלגלונמ הציב

pnmםיתזה בתכ 'א לגלג 'ע ךירעמב ונאזנול  
pmןיארקנה ןה חלמו םימב ןינתינה ןימלשה  

 ייל לע ןויכו ש"עו כ"ע סיטיבולוק ינויב ןילגלוגמ |
— 

m»(! =תוינשמב  v3 mors wbדצ עיבשפה לש בייחב לידשר  r^pןכו  vi33ע'יפדבו )* .הקסלק יעב ומכ ליצו ויו  
b'e3ג"ונבו .ארטסולג  mיורימ ונינוקית תתימאל היארו ןילגלוגטה תואקסולג  ryאקסולק יהיז ןה .ביימד בייפס  

 ה'יכ (5 .רובידה mo ey השלש הייד .ו"פ יוחנמב 'סותה ילעב ינפל in^ תחנומ התיה ךכ תמאבו .ןילגלוגמ םיתיז ןה
 mmn יפב סייטב y/p33 לבא zm ד"ל ,ו"ו יייכב ןוכנל ה"כ (+ .הררגב ס'טב ע"פדבו m Ya ייכב ןוכנל



 ן

 —— אבה 'על ךייש ןורחאה הזו 'דהנסמ כ"חאו תודממ
 = ןויצ ןיב mo לש ןויצ אבוה ע"פדב לבא ז"חא
 םירפוס ידי השעמו תודמ לש ןויצ ןיבו 'וריע לש
 רקיעש עדו — by לעד אתשבשו אוה םירהמנה

  nsumשרופמ ה"כו .ןפוא 'יפ מ"לב ומכ לגלג -
 ונייהו ,'כו לגלג אלא ןפוא ps) wo ר"משב
 אלמימל +ד'ק 'וריעב ומכ רוב ג'ע ילד לש ןפוא
 ע"ייעו ךרעב הלעמל אבוה ר"לפ ר"קיובו אלגליגב
 ח"יפ ר'קיובו רשא דע e ר"להקב ץובקהו .לטנא
 ,םש ר"קיול כ"מ ey .ירופיצר wea ןיליאכ
 ג'ס ןירישכמ ^n הלגע לש jew ונורתפ דועו
 .ןאכ ומוקמ רקיעו ז"'חא אבה 'עב אבוה ח"מ
 בכ"ב המח לגלג ארקנ המח לש ןפוא הליאשהבו

mםימוד  "wbןקויד ע"ייע המח ילגלנ , "OY 
 לש הנומה לוק עמשנ המח לגלג אלמלא ב"עס 'כ
 לוק עמשנ ריעה לש הנומה לוק אלמלאו ריעה
 ר'ע ט'עד ג'פ 'גינח v unm^ ע"ייע aen לגלג
 ההכמ ה'פ ר"ב .המח לגלג םיליבטמ םישורפ ואר
 nbn לגלג ול חירזה ב"כפס םשו .המחה לגלג
 עשוהי ז"צפ םשו ,המח לגלג ב"קה ול חירזמ היה
 (רימעמ 'יגה י"שרל סחוימה (b^ םימדמ אוהש
 וארקנ םימשהו תכל יככוכו .'כו הנבלו המח לגלג

biיכ  onאלגלג .ד"ע ב'ב .דימת םיבבוס  
 תואה ףלחתנ 'ילופכב יכ אלגיג ס"לבו .אעיקרד
 ןויצלו .המודכו .ףייג ע"יע ve תואל ןושארה
 רקוחל סומסוק אלפגה רפס y" :ר"צ 'יחספמ ל"נה
 דוע 'ייעו' ,האלהו ב"נש m טדלאבמוה הלענה
 הירטיש sn (ג'ל ^m בויא) .ורטשמ :5^ 'גיגח
 ona y"y .היס :דיפ תבש) pop לגלג — .הילגלג

 — [חלמ יניערנ 'יפ י('ה רד יעו ,יב

Rad, das sich drehende übtg. Augapfel) bz; 

D) לובמה רוד ישנא 'מגב קלחב (Cupille 
 רוד ישנא רמוא תיקפומרוד ןב יסוי 'ר אינת +הח'ק

senאל  won)םימל המורש ןיעה לגלגב אלא  
 buy wp לגלג .(ןהיניע רחא וכלה רמולכ

as aed d PDכ  
E E Ld) a 0 

v 

% 

ice. 

- bos 

 לגלגתש ךנוצר :ז"ס 'בותכ מ"ד ,ללג ומעט רקיעו

 א"עס א"יק םש ,םישדעב ומע לגליג םישדעב ימע

 ח"ד n/a 'ומבי v imb" םוי דע ומצעב לגלנ
vyשדוח רשע םינש ןהמ9 לגלגמ , "vבותכ ' 

 העובש 5353 — .םוי 'ל ומע תלגלגמ :א"לד ז"פר
 לגלגמ היה .א"מד 2/5 ז'ע 'ורי -- .'ו לגלג ע'ייע

 .גלגל ע"ייע גלגלמ ל"צ םייוליגב

 תו m עובק לגלג ;מ"למ ןפוא 'יפ) 5353
(onnenkugel המח לגלג ;mit d. Fixsternen i 

  c oCb3ייחספפ היהש * ( Cvלארשי ימכח ר"ת
 רכומה 'פד ג'רבו .ןירזוח תולזמו עובק לגלג ורמא

 הניפסה תא ( "wn Cy xnאוה עיקרד אלגלג
 a0 ( Ibmתבש) ןיצמאמ ןיא 'מגב םדא לאוש

Nin +)" vb רבד) הזה רבדה ללגב יכ" ( Gp 
 ר"קיובו .םלועב רזוחש אוה לגלג לאעמשי 'ר יבד

  opוביא 'ר רמא ("'לפ) לד לא ליכשמ ירשא
 ביתכ "^  nm) Geללגב יכ ביתכו ול ןתת

 לגלג הזה רבדה  aeaםלועה ,לכה לע רבוע אוהו
 'עב ותוא ונשריפ רבכו אילטנא לגלגל המוד הזה

 לטנא  Yom .Cורבחב לבוחה 'פד ( p'3(.ב'צ
 רכומה 'פבו (*ןוראב ןילגלוגמ הדוהי לש ויתומצע

 תיבה תא ( cmo vuאלו לגלגה תא אל (הנשמב
 ימגב שרפמו הרוקה תא  Gtאתרמוח לגלג *(.

  ^bהלודנ ןבא " vאתרמוח ארקנ כ"עו בקנ הב
 לבא רוטפ אשודמב ןניסרגדכ) תעבט ןיעכ איהש
 ךפהש ^22 ןניסרגדכ ל"צכו](%אתרמוחדב רוסא

 ק'מ) רופא לבא רוטפ 'מגב ^ Coאתרמוחב
 תבכושה הרוקה שארב התוא סינכמו (' [אשודמד
 (.ד'ק) 'יבוריע ףוסב .("דבכתש ידכ םיתיזה לע
 תודמ ףוסבו ,תבשב לגלגב הלוגה רובמ ןיאלממו

 היפ)  orsלגלגהו הלוגה רוב היה םש הלוגה תכשל
  nmןימדמ שיו [] רב 'עב ונשריפ רבכו וילע

 ריבכמ הזש רמואו דבה תיבד לגלגל לנלגה הז
 לעש הרוקה לע  maiרדסה ה'כ ה"יחא] * .דבה

 י"כב  5" v5ןויצה אבוה הליחתב  ybכ'חאו

 .םלועה אוה לגלגש אחא ר'א יוגו ללגב יכ אילפ רימשבו ח'צתה זמר האר ss ^b ?( po ריאי mm יושת יייעו )!
 ןקורתמ אלמד אליטנאד אלגלגל ימדמ אמלע ןהא הזה רבדה ללגב יכ ןמחנ ר"א (qnn qm וביא ר"א גיונבו שייייע (5
 "3 naro" עמשמ ןכו )5 ,יג לגלג וא יא לגלג יעל לעפל ךיישו ומוקמל ץוח אוה הזה ןויצה )* .אלמתמ ןקורתמד
 ביה ייכבו יויו v33 היכ (* .^ רמח עיייעו אלגליג :תיתרמוח י"שריפו היתרמוחב היל עקשמד א"ל אלגליגב היל עקשמד

"unלבא רוטפ אשורמד אתרמוח ןניסרגדכ  "OWרוטפ שירמד אתרמוח ןניסרגרכ :הזכ עיפדב שבתשנ רתויו אתרמוחדב  
 :טייס 'וריע כ"ג אבוה םשו יי רמח ya הייכו תעבט ןיעכ אוהש אתרמוח שרפל וניבר תנוכ )7 .אתרמוח רב רוסא לבא

n3י"כב  ves3' דצ יוריע סיירב אבוה) יייכב ל"זו אתרמוחדב ה"ד בייעס ט'ס יוריעל N QUyD D'pתעבט יתעמש  
 ירחא לינה בייב לש רמאמ שרפמו רזוה וניבר (* .רמאו היד ocv תבש יפסות דוע יייעו יוניבר b^ לע ןויכ קפס ילבו יכו
 חכומ ןכו וגיבר 'יגכ 'יא ישוסד ג'פ יתפסותבו י'כב לבא 'כו לובמה רוד רמא יסוי יר imi (* .אתרמוח יאמ איבהש
 רירמבו ,םימב אלא םהמ ערפ אל ה"בקה ףא םימל המוד אוהש ןיעה לגלגב wen cn ייקסומרוד ןב «D ר"א ב"לפ ריבמ
 ערפנ אל סוקמה ףא ,יכו םימל ימורש ןיעה לגלגב אלא םוקמה ינפל ואגתנ אל cn רמוא תיקסמרור ןב יסוי 'ו טיפ

onoוניבר 'יפכו ,יכו ןיעל המודה םימה לגלגב אלא  ^Wשרדה תביס יכ ל"נ רשאו שיע םש 'דהנסל יישרב 273  p^ 

 ,שיייע הזל םדוקה y3' ס"טב ןויצה הז ספרנ ץעיפרבו qum py ליר יפא ירח שמתשמ םשג b'53 ןיע ץילב
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 D^ ןשדה 'ומורת iO ne מ"ב ט"יותו ,םויב
  vosא"בשרה 'ושת  ^Dךיראה דועו ד"מקתת =

wxג"ע "יס א"ח מ"'ח ש"חרהמל םייח תרות  
 -- [ךיראהל מ'כאו

(abschüssiger Steg, Abhang) 0153ןישוע 'פב  

 DM Cr ""D רמוא הדוהי 'ר ימגב ןיספ
nmaלוגלנ תיב יליבש  mpהוקמבו) .תרמא  

 . ר"א תורהטב 05 ]1 קרפ םוקמבו ל"צ] ('ז קרפ
 ןהש אלא לוגלג תיב יליבש ורכזוה אל רזעילא

mesךכלו ךכל דיחיה , Bb "bהלוע םוקע  
0mםוקמ אוהו דגדג ןירוק ונא רמוא ןואגהו  

 pe ה"יחא] * .לוגלג תיב 'עב ונשריפ רבכו עודי

 שי לבא ט"דסל ג"הר 'יפב ^5 דגדג "גש ונבתכ

 "יאש ז"פ 'ורהט 'תפסותב 'יאש הממ היאר איבהל

mmus cowרהנל וא םיל  ןידווה  "EyN 
 הנוכנ "יג יפל ה"כ ,'כו ןאכמו ןאכמ ןירודגש
 דג 'ע דוע 'ייעו ,ש"ע ו"מ 'ורהטד ו"פב ש"רה לש

timהד  

nois bibמ"למ)  Kopt, Sehüdelע"לבו  
 תלגלג ףסכ דועו mpbvs. םילבו א | =

(Kopfsteuerרצ "ילקש) אשת יכד אתקיספ  W^ 
 יקליבו ויפש זמר אשת יכ שיר יקליב אתקיספה םשב אבוהו

 (אשת יכ פיר ימוחנתב w^ םייונישבו ג"נקתת זמר ve ילשמ

 ביב) ןיפוכ 'מגב ןיפתושה 'פבו ,ךיתלונלוג יתייא
cnייד ירזע) ולב  Gnונשריפ רבכ אתלנלוג ףסכ וז  

 יוריעב אבוהו 32( תולהאב ב"פב — C[2] ןונרא 'עב
uiורפחש תלוגלוגהו הרדישה (ּז"ל 'ורוכב :ב"מ יילוח  
 ורפמנ תותימ 'ד קרפב .("'כו ןנורסח wm המכ
 ורוכזב הלעמ (Gn cu בוא ys 'מגב ד"בל
 ה"יחא] * .םיתמה לא שרוד ונייה תלוגלוגב לאשנו
 תלגלוגב לאשנה דחאו mora הלעמה דחא ג"ונב

Y»שרופמ אצוי וניבר 'יפכו .י"פ 'הנס 'תפסותב  
 םיתמה לא שרודו ג'ע 327 ז"פ 'דהנס 'וריב
 יינת תיאו תלוגלוגב לאשנה הז ינת יינת תיא
 לעב ר"ת W^ םש ילכבב לבא ורוכזב לאשנה ינת

sns xwאיגוסה לכ ש"עו ,'כו הלעמה . m» 
 b" ,תלוגלוגהו הרדשה ו"מו א"מ Ye 'ולהאב
 קרפ יניטש ארפס ,הסבחנש תלונלונ :ב'נ :ב"מ
 חכשא sp 'דהנס .תלוגלוגה תחפנ 'ב 'שרפ 'ג

 לטלטל -ללמ
 = היד .ה"צ «mub anon os יישודיק .'פסות | «C2 m ןימומ ולא לע 'ורוכבב ו"פב ,םדא לשכ =

 5^2( דימתד ג"סב ,('לוגע es לש ןיעש רמולכ
 ריקיו גילפ ריבו ג'ע nep ws  מיב יורוב «nu ייועו
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(5b =אניעד אלגלינ דח היל ובהי '). — דירומה 
 p" ,(ח"מ ןירישכמד ג'פכ קשב ןילנלגה תא
 יומש) ויתובכרמ ןפוא nn" .('הלנע לש םינפואה

Gv» mאוה אלמ ארקמו ה"יחא] * 25353  
 ינזאב לגלגה ארוק םהל םינפואל ג'י 5 יקזחיב
 !py"  .אלנלנ ירקתא ןוהל אינפואל 'גרתב ןכו
 הלנע ןפוא 175 ח"כ ייעשיב ןכו .םש י"שריפ
 םימעפה ינשב 'גרתבו -.ותלגע לגלג ח"כ קופפבו

 — [אלגע ילנלג
(Eideszuwülzung, -anschiebung) הָעּובֶש prr) 

 תא ןיקקוז 'םגב ןישודיקד ק"פב

 jp העובש לונלגל jin Cr2 'ישודיק) 'יסבנה

 ןמא השאה mw (ביכ Án רבדמב) רמאנש הרותה
pmיטופ .ח"ג 'ומביו םש)  (m^יתיטש אלש ןמא  

nomsפ ירפסב ה"נכו ה"יחא] * 5; האושנו ' 

 םתס הדותב תועובש 'רמאנו ליאוה vob D אשנ
 ףא ןשיה תא mop ןילגלגנמש םהמ תחאב טרפו
 תא הילע ולגלגיש הרותבש תועובש לכב ינטרופ
 העבתנ אלש 'טוס nm vp 'ירבד אלהו ןשיה
 ועבתנש תוליזג ןשיה תא הילע םילגלגמ םדוקמ
 yi quen" תא moy ולגלגיש ןיד ww םדוקמ
 'וריו  ,ב"ער ח'יד ב"פ 'טוס 'וריבו — .ט"פ ר"דמב
 יואר $D תרמושו הסורא ("Ty D א'פ "ישודיק
 אכהו ןילגלגמ (רמא (nm רמיתו עבשהל אוה
 הטוסמ אל העובש לוגליג ודמל םולכ .,'כו ןילנלנמ
 p rb" 'ועובש ,ש"ע יכו דמל תא לונלינל
 וילע ןילגלגמ רחא םוקממ העובש-> ול הלגלנתנ
 ט"מ םשו .ןנברדב ןילנלגמ :ח"מ םש ,לכה תא
 ,ןילגלגמ ןיאש ריכשמ yw ןילגלגמ לכל א"ער

rp wie mד"ע ז'לד  wbתעובש לגלגל  
 ןילגלגמ אדה ןמ הניעמשינ הרות תעובש לע הרות
 nó םשו ,'כו הרות תעובש לע הרות תעובש
 ידכ דע ןנחוי ר"א וילע ןילגלגמ ses דע א'עס
 דע m3 יישודיק ילבבו ,התא ידבע ול רמאיש
 ל"אד בר רמא nmm ר"א העובש לוגלג ןכיה
 לוגלג יניד לעו .התא ידבע ןיאש יל יעבשיה

 X ^D) מ"חו pne 'להמ א"פ ם"במר "ייע העובש —

 ?pe 'כו אדח אתלגלוג היל ובהי ג'ונב (? ,ןיכורא nons ילגלגו ןילוגע nus ילגלג ג"ע it ג"פ m יוריב ייא ןכו )

 ב"מפ ר"בב) ושרד ןכו .היניעד הילגליג דח :ג"ע ביב ייא ןכו mo רתוי וניבר 'יגו 'כו אמדו ארשיבד אניעד אתלגלוג
 גורזהל ושקב אל ('ז ,ד"י יישארב) שדק איה טפשמ py לא ואביו ובושיו (ימיב יהיו ob WoW ידמ יב"ע זמר Y ךל יקלי
 הייכו לייא ייל ימ י"כב לבא היל רמא גיונב )5 gy ז"ל דצ טידסל vns ^b3 היכו (* .יכו םלוע לש וגיע לגלגל אלא
 ppm אתלגלג ףסכ 1e 'ומבי הינכו .ש"מ שייעו (* .לגלג ma ע"ייע הז ינפל ךומסב ךורעב כ"ג «sw von 7a שיפדב

 ,םש יוריע ייכב היכו ב"ער בינ יילוחב «mu הרדשב ןורפח אוה המכ גיונב (* ,יב ןונרא עיייע ,אָיְלגלוג :תוילוגלוג =
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 — "ויתוא ילופכ לש תוביתב 'ל תואו אלגיג תירוס תלמ
 — wn] ףייג ע"ייע הכרדכ ד"ויל ךפהתנ <

 gedrehter Faden םדוקה ןינעמ וניבר תעדל) 535
= lüármender Zu-.)le פ"למ ד"עפלו ,Schnur 

  Guf'ה תורמא תשרפ םינהכה לא רומאב ר"קיוב
 6ביל) הרפד אתקיספבו 025 תורוהט תורמא
 ביתכד דודמ םייפתהל לואשל ןיתמה אלש י'ע

 ,דיכ א'ש) ^ Oהאר יבאו  Diךליעמ ףנכ תא האר
pmi יולגלינ ןמ יעב תא המ רנבא ל"א ,'גו ידיב 

 וניבר 'יגכו ה"יחא] * .תיצצ 'יפ ,התרעוה הריסב

jp יעב תא המ ,ז'טד N'b האיפ 'ורימ חכומ 
 א'פ יטוס 'וריב לכא ,תרעוה הריסב ןידהד יולגלונ

 :ז"יד  ^anהריסב ןדהד יוגלג ןמ יעב תא המ .
 יוגלג ןמ םש ר"קיובו ,תרעוה  qr[ןידהד ל"צו]

 םשב ג'לק זמר לאומש 'קליבו ,הדעוה הריסב
 הריסב ןירד ,יולגלוג ןמ יעב תא ןמ 'מוחנתה

  ymתדעוה 'יג יכ עדו  ^wכ'ג  Tb "53ןכו
mun ל"צו תעדוה פ"טב bw קר Y^ "55 חכומ 

 "ייעו  y Twהמלש ^ םכחה ברהו ג"שו ^ רב .
 אתקיספב רעבאב  1 ms DU'יג םייקל הצר

en n3 גוי לחש וילע my אל 'שלמ תדעוה 
 םגרותמ הרסהו הרבעה ר"אלב ןכו  mpיפל לבא

Jie ע'לב הלמה םעטו שירב ^in spy ome 
 רבע הנינע  qomט'וש 'ררמב תמאבו  "bib'ז

n133» םיצוקב תוריסב ל'הזב ve שדוק ותרומתב 
 « moאיה םיצוקב תלמו  ^bםיקיתעמה דחא

 םג איבה כ"ג תואבו .םש רעבאב המלש ^ תעדכ
 אוה  "bהאיפל הארמ הפי  ^bל"זו בתכש 'כ

  posיונילגל הינה תמא תואו ןירד יולגלוג ןמ
  Uo umהז לש ורובידל ששוח התא המ 'יפ

 .ינאו ,ש"ע 'כו גלגל יוזיב ךרד רובידה ארוקו
 קפס ןיא יתערל יכ אבנ המ עדי אלו אבנש רמוא

nbn תרזג םעטמ אל ךא רמאמה רועיש ןכ יכ 
 ומכ גלגל ןושלמ יולגלג  "bwאבוה ךירעמב כ"ג

 כ'ג "פש ומכו םש רעבאב המלש 'ו תרעהב
  mלנלג הלמה תארוה םעטמ לבא ל"תמעב יוועל

pin רובדו לוק תקעצ הנוותפ יכ 'מושרה פ"לב 
 לש ורובידו ותקעצל התא ששוח המל ורועישו

pi האר ןושל תוליפכ רמאמה לעב שודו דוד 
 ,לודג לוקב אוקל דוד ץמאתהש עמשמ ,'וגו האר

yn יכ לילעב nw תיציצ' "bs וניבר 'יפש המו 

5sחפר לָגְלַג — \תלוגלוג -  

 ב'פ תובא ;םיקיוהי לש ותלגלוג . . אתלגלוג
 'ורי m'en ינפ לע הפצש nns תלוגלוג האר ו"מ
 אדח 302 יינימ n" תימח ד'עס ה"כד ז"פס 'דהגס
 ו"לד ט"פר nbb "v^ ,'כו אמורל .spon אלגלונ
 ה"פ 'טוס 'וריו ד"עס ט"לד ו"פ "ירדנ 'וריו ,ג"עס

i54חבזמה תחת ואצמ יסוביה ןנרא לש ותלוגלוג , 
 ^a) ילהק) בהזה תלג ץורתו רשא דע 'פ ר"להק
 תוילוגלּונ ט"יפ ר'דמב ץובקהו .,'כו תלגלג וז

 .םילגרו תועורזו

 גלג ם"למ (Gefecht, Gewebe) ןוילוגלג 5:53
"y? in einander verschlingenםינפב 'ייע ) 

 תועילקה לכ ה" תוידעב xe ןיאמטמה לכ 'פב
  םימכחו אפוד 'ר ירבד ןילגלג לשמ ץוח תורוהט
 לכבו ,ןירמצ לשמ ץוח ןיאמט ןלוכ "רמוא
 אמט אמטיל יוארה לכ )2( םיעננב א"יפ םידנבה
 אמטמ סרדמ אמטיל יואר וניאש י'"פעא תמ
 לש סינשו "nó הניפפ לש עלק mo םיעננב
 שיו רזימ p^ ,('ןויליגלגו םירפוס תוחפטמו אכבס

^usישמ לש ןיטוח  mo qmה"יחא] <  
 א"ל רצ ללג 'ע כ"כב כ"ג תאצמנ רזימ הלמהו

in» vyושריפ אלו ע'למ קתענש  ow)קדצב  
 ונינע .222* ע"למ ורזוגל לכונ זא וטסשמ ץרח
 והינהל ל"ג רתוי לבא םירוזש םיטוחמ גורא ןסר
 ארפסב ןוליגנינ .ד"בארה 'יפ ןכו רוז א 'יפ הזכ
 ל"נה תוידעב ד"בארה b^ ןכו ןטק רוזא ל"נה םיבז
 ישמה ןמ םימעפ םישועש רוזא אוהו 5m ןולינלג
 ה"כו .טנבא b DU" ש"רהו .כ'ע רמצה jb "מעפ
 ןולגלג p^ "יעננל ש"רהו םיעגנל ב"ערבו ם"במרב
 כ"ג אוהו כ'ע םיתשפמ וא רמצמ ןטק לוצלצ
 ןוכנ ישוריפ p .לצלצ yy ןטק רוזא ונינע
 girdella 'יעצמאה ר"למ ןוליגלג תלמ רוזגל לכונ אוה
 םדאש רוזא שממונורתפו girgillus תלמ by הושש
 שרפתנ :ח"ד ו"פ תבש 'וריכו Garnhaspel וכ רגוח

 כ'ג אוהו איִיִלְנְלַג y ג"כ ,'ג 'יעשיב םינוילגה
 ,ושארל בינס רגוח םדאש תפנצמ וא טננא
 yp" לבא םינוילג y mun" שרפתנ ט'יפ ר'בבו

"anןינעבו .ש'מו 'ו לג 'עב  ^pלכונ א"י לש  
 JS "asy b oy ןכו המושרה ס"ל לע זומרל
 5333 b^ ב"א) — [םילידגו ןירזושמ ןיטוח הנינעש
 .(םילגלגתמ םיטוחה וב רשא ילכ ov אוה ר"לב
 girgillus 'מושרה תלמ לע כ'ג ב"ר תנוכ ה"יחא] *
 'עב ללכנ כ'ע יכ הלעמ לש 'עמ אוהש רמוא | ןורתפ ןכו לעפסאהנראג ש"אלבו ןכ ומכ הנינעש

aai )'יייכבו ייפופר לש ןוילוגלג סוקמב ןאכ םג ליצכו ןויליגנג 'עב ןוכנל ה"כ (* .ב"ערבו ר"בארה ייפב הייכו ,ןוליגלג  
 ירחא ארפסבו םילגנגהו אכבס לש ץיבש יד ישרפ 'ה קרפ ינימש ארפסבו .ןולגלג 3023« ןוילגנג 'יגה ןאכ םג ביחו ויו

moיח השרפ ביי קרפ  sonארפסכו ,ןוליגניג יב ישרפ 'ב קרפ ערוצמ ארפסב םיכז יפכו ןוילגניגו  mbאיי קרפ יניסש  
 .ןויליגנגו םילגנגו הכבס לש סיבש ל"הזב םש ייאש הנקבודת וירחי תואחסונ ne ^ ישרפ
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 = ןוניסק אלנ —

 ןיקילדמ המב קופ nav 'ורי ,י"לב תרחא ץראמ
 רמוא הימחנ 'ו «Dunn muy Ov ריד ביפ)
 איה ךכ הייחא] * .([ןוניטקלג by (ןוכיסקלגנ

nyxaהדוי 'ר םישחת תורועו ל"נה 'וריה ארמגה  
 ארקנ ועבצ םשל pop רמוא mm" 'ר ןנברו 'ימחנ 'רו

mמחנ " sowןימ ירמא ןנברו ןוניטקלג  mm 
 המ 'פ א"פ vb5npm .כ"ע רבדמב הלודגו הרוהט
 רמוא 'ימחנ 'ר ןוניטלא רמוא הדוהי 'ר 'יגה היהש
 'ינה ד"ע Yo רצ ג"לפ יתבר אתקיספבו ןוניטלג
 wb ל"צו ןוניאמ scs הדוהי 'ר  תעטומ
 w) nnn^ תוביתה wn ^ ^b 'מורת 'מוחנתבו
 nmn הלודג הרוהט mm רמוא הדוהי 'ר קר םש
 תבש 'וריב תאבוהש ןנבר תעדכ הזו ,'כו רבדמב
 ע"ש זמר 'מורת 'קליב אבוה 'וחנתה 'יגכו ל"נה
 ,א"ח ר'טב ורפסב ז"מירה mim ..'מוחנתה םשב

bp5 איה ןוניטקלג תלמש בשח " pbעבצ  
nepאיה יכ הנופא אל לבא ,ומלוהל  nop 

 תעדכ אלג יכ ךועה תליחתב 'מושרה תבכרומ
 הדלוח po י"לב כ"ג pp וא טיסקו הדלוח 2^
 רערואמ ש"אלב ארקנו nns החפשממ לנא
 הזו תובית יתשב בתכנ ר"בבו ו'ו י"כב תמאבו
 תויתוא יתשל 'שבתשנ 'ט תוא יכ 55 קר ןוכנ
 רקיעו (םונוהבא ,ןייובא 'עב תואמגוד «U^ ונ
 אלנ בוט רתוי וא ןטיסק אלג ל"צכ הביתכה
 הזו דואמ דע הפי bep אלג לש רועישו .ןטיטק
 b'y ןוניסק אלג רוע תונתכ vui ורמאש המ
 תויהל באז ny" היהש המ 'פ ר"להקב ןכו ןטיסק
 רמולכ ןטיטכלג ל"צו ןיניטבלג בלכהו ןתלימ זוזג
 Nb mmn רעשכ תויהל דיתע בלכ לש תורעש
 ל'ז וניתובר רמאמ כ'ג ןיבהל וניכז התעמו .טיטק
 תורוע לש דחא ויה תואפכמ ינש .ח'כ תבשב
 הימחנ 'ר םישחת תורוע לש דחאו םימדאמ םילא
 ןליא אלת res המודו היה דחא הסכמ רמא
 ןליא אלת pes p אוה אמט ןליא אלת אהו
 י"שריפו Cr ולש ןינווגב שיש ןליא אלת אלו
 כ"ע ןינווגב תרמנמו איה האמט היח ןליא אלת

mmo yyונרבדש רעדואמ תיח איה ןליא אלת  
 רעדראממיוב ארקנ החפשמ התואמ ns po הב

Martes abietumוליאכ תונליאב דימת בשויו  
 ןליא אלק ל"צש הארנ רתויה לבא ,ןליאב הלות
 תלמ י"עו רערראמ י"לב wbr ומכ אלק רמולכ
 היחב שיש עוריו ונומאש ןימ ותוא pmo ןליא
 דחוימ עבצל ל"זרדב לאשוהו הברה םינווג ינימ וז
 אלת ע"ייעו (yy ן לי א א ל ק תלכת תארוהב
 py םיכסמ תבש ילבב לש ןליא אלת כ'או (ןליא

pi) E 

jn "wo לש pem s^ תעדכו mb םדוקה — 
 | דגב םוגרתה איבהש ^ לג 'עמ ורזוג וא ,תולידג

 לש דגב .ארקנ ןכ יכ ונחכוהו ןוהילוג :םילידנו ==
 ט"יפ ר"מב 'דמבו תקוח אמוחנתב תמאבו .תיצצ
 שרוד ז"פלו המילג ןמ יעב תא המ אחסונה

 — [ןבהו n/ לי עמ ףנ כ תלמ

das damit Zusammengewickelte, ihm Bei-) 5353 
 :  (gefügte, daher Ansatz, Beisatzריזנב

 םיתמ ינש Geo ריז דוורת אלמ 'מג ג'הכ יפב
 + + < הזל הז םילגלג ושענ הז cy הז ןירבקנש

sgןילגלג ול השענ ומע ורבקו ורעש . 'b3 
 ותלחת המ (Gro n2 תיבב אילש 'מגב תלפמה
 אינתד .'כו ופופ ףא ןילגלג ול השענ רחא רבד
 ול שיש G'b איזה  nb תולהא אתפסות ,אינ ריזנ)

 ןיכירכת ומכ ומע לל גנ ה wm ^b .,'כו בקו
 תא ןיכירכת וחדו ןיכירכת qm תמל ללג השענו
 ושענו בקרה py רפע ללגנש ןויכ ופוס ףא בקרה
 ןדיד תואחסונב ב"א) .בקר תרות nm דחא 53

pou m5עב וז אחסונ איבה ךורעה לעבו ' 
 ורכזוה m5 א"בטירה 'יחבו ה"יחא] * .(ןויליננג
 pi ריזנל יריאמה n "ib^ .תואחסונה יתש
 ה'ד X2 ריזנל 'פסותה ובתכו .ןילגנג חסונה םש
 ןאליגנג 'ירפסה לכב ןניסרג תלפמה 'פבו ל'זו ינש

bnךורעב  ^bםוקממ ברועמש אוה רפע םילגלג  
 ןילגלג ךורעב 'יפ my ללגתמה רבד ןושל רחא
 nb לש אלא בקר ירימג אלד ז'עלב אמיירטוק
 עמשנ .ל"כע וב ברועמ רחא תמ שיש אלו דחא

moךוועש  sn»ילעב ינפל חנומ היה םלש  
 ילואו ומלוהל ילע השק ל"נה ז"עלהו .תופסותה
 רוביח commettitura ט"יאלב אוהו ארייטמוק ל"צ
 דמועה רבד ןוליגנג ןושל הדנל p^ י"שרו .הכירכו
 יריאמה ברה 'יחב ה'כו .כ"ע ולקלקלו ולטבל ורננכ
 הזל הז לגלגמה ןילגלג ל"הזב י"שריפ ריזנבו ,ריזנל
 .ד"לה ז'פ nmi 'וכלהל מ'כ yat םע הז בכעתנו
 'יגה Dye" .המכ ג'ע vim :ו"נד ז"פ oT 'וריבו
 --[איגוסה לכ ש"ע הבורעת השמ ינפ שריפו ןילגלינ

Wiesel, טיטק =ןֶטיִסְק]] N53 ל'צ)ו ןּוניסק x53 
Marder, Y4Xf; 076 — xc, felis 

  ָ 8תונתכ (כ"פס א"כפ ר"בב  "mpשיר
 .ןישטתשמ תורוכב ויה םהבו ןוניסקאלג רמוא שיקל

 " ^p 5ןימ לש וילע ורעש דועב רוע י"לב
 ילואו ןופצ תונידמב תלדננה הבושחו הרקי הדלוח
 .('םיאלכד תנשמב תרכזנה םיאנפה תדלוח איה

  ^b,הדלוח אלג  "bיאנפכ [ |fevixאב דמחנ רבד

 .ו"כ רצ תבש סיד "y b" ימ v33 ןוכנל m/3 (* .w דלח ץ"ייע sb קיבב ה"כו שיע ש"רה ייגל ה"כו ה"מ חים ('
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 ןקז לכ mmn cw םישרשב ק'דוה איבה ןכו
 . םגרתב ג"ונב לבא אבילג 05005 יימרי) העורג
 ,חולנ .והעודג ןקז לכ 'ב am 'יעשיב ni חולנ
 אכה ע"ייעו ,ע'ייע ףלג לעפה 253 ey דוע ףדרנו
 תפסוה yr. ym" בלג pn 'גרת דועו --,ז'חא
 --[זיסקת ,ב'ח יוועל 'חהל ר"תמעל רעשיילפ 'חה

in Holz, Erz, Steim -huomcóv (י"למ pozo 
  (egrabenםתאו תשרפ ונדמליכ הדבקים  |
 םיציצ ירוטפ (יקליב ייל ןכו ייל .יוחנתבו יד ,יד יירבד) -

 אימ)  0 nםתוח יחותפ .ןוטבילנ ( moאיי ,היכ 0]
D. 3433 ה"יחא] * .ןפילנ 'גרת )5 5 טיל ;חיכ aes 
Lo גרותמ 'ו .ט"ל תומשב תוחתְפמ לבא' npn ףילג 

 יייעו .ןפילנ סלקנואב  Ty'חהל ר'תמעב תואמגוד
 לועפ ינוניב אוה ףילנ .האלהו ג'מק ,א"ח יוועל |

 ןינב לש  vue"לכ ה'כו קקח ס'לב ומעטו | |
Lo gm קוקחו mne (י"לב ב"א — [y1ágo, eo 
1 qe 

 * ןטיטכלג ל'צ ןוניטבלג  yy.ןוניסק אלג

| eine Krautart, Glaucion, 1 2.000%, s. Plin.) קבלג 

(on. 27, 597 ןודקפה תעובש 'שרפ ארפסב  . 
 L0 בשע b bv" איקבלג ^cp Q 'שרפ v5 קרפ)
 | erba ט"אלב הייחא]* .אצול .אבריא ארקנה

luecia, Sehlangenzunge 1רשא הזה בשעה  / 

vosנמשרש ומכ 'ורו י"לב ומשו ב'ר כ'ג ןויכ   L 
 "| םואיגילפב ומוקמ אצמ 322 ךועה תליחתב
 ל"נ רשא תאו ל'גה םוקמב :ותינעמל ךיראהש

omesב'א) — [ש"ע יקבלב 'עב . "b3 ^bןימ  
 רשא ערזו ןיערג ול שיו ob ומעטו ער וחיר בשע

wyילוח תאופרל ץימ םירצוע ונממו םכרכ ןיעכ  
 איקבלג ימ ארקנה ץימה הז םיפייזמ םיאמרו םיגיע
 ותוא םיפייזמו ןמשה אוה ץימ ותוא וא ןמשב

 .(בשעה ימב

laut 4) 006 = 0026, 0026 (י"לב 303 

(verkünden, ertónen lassenויהיו ו"לפ ר"בב  

 .P אלמלאו אלוננרת ארקד ךמאל גילג ליז :חנ ינב
 | ליז ל"א ךלטקו ךתי יחמ אניוה אלונגרת ארקד
 Lo Yn יררוש אמיא תעטק אלד ('ךימאל גילג תא
 לכו .ךלטקו ךתי יחמ אניוה יררוש אמיא תעטק
 (CU עישרי (b^ טיקשי אוהו 'פב ר"קיוב השעמה
 היכפ ר'קי) איה םייח yp 'שרפ ויהת םישודקבו
 ןוהתי 135 והל רמא (יגא יתובסו b' רילהקב ה"כו

 )35 היל דיבעתא ןירניד היל pnm ולמו היגימ

 ולְג -

 opa ייחספל יט ייכב היכו (?

 ןוניסק אלג |

 ןאכו תבש יורי. לש ןטיטק (אנלג ל"ר ,ןוניטקלג
 ימלשוריב קר הימחנ 'ר אוה רמאמה לעב ןאכו
 הנכמ ילבבבו ינכות םשב ינוי ןושלב שמתשה
 יפב תלגרומ הניא י"ל רשאמ גשומה םשל היחה

 -- [ןבהו .םעה

Wieke, eine Erbsenart) 353ש\- 'פו ע'לב  

 ולא 'מגב העש לכב MJ  תייטב ע"לבו = =
n5 "mob) 5434מגב לאעמשי 'ר 'פב 'וחנמבו ' 

 .ארשיד poss אבלוג (' אמסוכ םירועשהו ןיטיחה
 'ורי לש אניבלונ wm) ^b לופ 'עבו ה"יחא| +
 )^13 א"פ ייאלכל שיירה (oz m א"ער ז"כד א"פ ייאלכ

 ש"אלב cicérehia ט"יאל אוהו י"לקריציצ י"ע
 הלמה תרכזנש ל"נה 'ורימ חכומ ןכו ןעזברערעכיק
 ouem ÀJ» yos ןושארהו הנושופו הלופ םע דחיב
 ע"לב אוהש אניבלוג Dp הוש הנינע pisum ר"לב
 ,םינופאו םישדעו םילופ ןימ ןכ ומכ-ןומהה לש
 שרופמ ז'ט 'א לאיגדל muro 'רל סחוימה 'יפבו
 בעה לופו ירצמה לופו ןבלה לופ םה : םינוערזה
 .'כו םישדעהו םינופאהו [ןיבלוגהו ל"צו] ןובלוגהו
 C יבלוג :םש 'וחנמו 'יחספל 'יפ ל"ז י"שר לבא

 306108, spelia טאלב אוהו ז"עלב א"טליפסיא
 א"תליפסא ןופיש תלמ we 'עב וניבר b" ןכו
 א"טליפשיא תמסוכ ןכ b" .םסכ שרשב ק'דרהו
 Spelt. ש"אלבו espelia, אימפסא 'לב אוהו ז"עלב
 'ר 'חה ברה רבכ ריעה המושרה תיברע הלמ לעו

 -- [םימכח תפשב קענילעי ןרהא

 Sehneidewerk- ado ע"לבו אָבְלַנ ס"לב) 435: *

(Geug, Hüutungswerkzeugא"לפ ר'ב  

 ןיבלג שרפתנ 02 7 עשוהי) םירוצ תוברח 35 השע
 ירניטד ןיבלג an^ ו"ט זמר עשוהי 'קליבו ירוניטד
 תוברח לש םוגרתה ךכ ow ר"בב כ'מ לעב בתכו
 בלג ךוע םישושב ק'דוה איבה ןכו כ"ע םירוצ
 "יפב לבא רוטד םיבלג ל"הזב ל"נה קוספל םגרתה
 ונינפל ג"הכו ןיפירח ןולמזא ומוגרתכ בתכ עשוהיל
 הלמה ןורתפו .'ג ףרח ,'ב ברח ,למזא 'עב אוה ןכו
 by ףדרנו רועה 12 תורכל ןיכס המושרה יברעו ס"לב

^b) 453בלגמ רזגנ ונממו רוע  y'"pונינעש  
 'א ,'ה 'קזחי י"שריפ ןכו .תודרמ תעוצר ע"לב
 ל'ז אוה שריפו איבלג :םיבלגה רעת 'גות
 לאטמשי 'ל ןקתל שיו כ'ע אוה ןוי peor םינעצרה
 ,בלג 'ע ןמגרותמב p n" 0€ .ל'ר אוה
 ריפנס קוספל ('ט) ^ ^w 'קיול ייפב ן'במרהו
 ,וניבר יג ךלג 'עו סגלג 'עו ien ש"ע תשקשקו

 יעב ה''כו ןימסוכהו 24:33 אמסוכ ל"צו אוה ס'טו אתסוכ ע"פרשבו אתסוכ ע"פרשבו אססוכ cnim 'פדבו ,ר"פדב היכ ('

 ס"טו לגלג ריבב ייסרג םיסופר תצקב (* .דיחי לש אבלוג סו
 .היל ריכעא אגיד תיל היתי ולמ ייגה ריילו ו"ו 33 לבא עיפרבו 3n י"כב ג'תכ (* .ח"קתת זמר בויא 'קליב nom גולג לי'צו אוה

enיייעו יה  cy Tpישד . 

 ESL 477 "יל ב ,ז כ .ש . יש



 = םוכמופו .אקיטקל 'עב ע"ומב Y'7 wenm s^w | my הינעד אתקיספבו .('היתיב ינבל גילג
GU -אבס ל"א  sobכ .,ו'ס 'יעשיב םיבצב קיתעה | ליכי תאד המ לכ ' Uyאר הזו 55% " > 

 השרדנ כ'ג הב רשא Ds ר"'שהשב יכ תיתפומ | ל"צו] (חבש אחבשמל ^« or53 אלנלגמל) ——
 — mme ws ל"צ הקידק 523 yp wai" תלמ
 םש אתקיספב רעבאב המלש 'ו םכחה ברה כ'ג | < שרדמה םעטו .תרכזנה הארוהבו תחא הלמב

  mym,חבש אחבשמל "גו ש"ע ב"נ  ^w""שריפ ןכו בצ תלנע ומכ םיבצב ורתפ יכ סוכמוסו | ןוכנל 8 <
 — [ש"ע םש "יעשיל p^m ס"טב םשו יב ?Y י"כבו ב"ה "23 ל"צכו ר"פדב
 ייעשי 'קליבו תואחסונב אתקיספב «mz אחכשמל
 חבש אחבשמל גולנ גלנלמל 'יגה ט"לש זמרו
 יתבר 'קיספבו vy ב"ב .'ק 'הנסבו .גלגמל לצו

 ךלו שורד ל"א 'יגה ז"פ Con ט"וש 'מבו ב"לפס |
meהפסוה ךורעה ירבדב ' י פ תלמו .'כו שורדל  

 ןושל prb קר הז יכ הקחומל ךירצו איה תיטוידה
 ל"נה אתקיספה ל"ומ רבכ ררועתה ןכ אתקיספה
 px פ"טב p^ תלמ ww qm» "23 Di לבא
 חנומ רבכ 'קליה לש תורז תולמ שרפמ ינפל
 תלמל ל"נה בויא 'קליב ב"נ ןכ p» m לוקלק
 לש תעטומה 'יגמ הזו "חבתשת .b" ל"הזב גולג
 "חבתשה e" גולג ה"פ ר"קיול כ"מב 'יא ןכו ,ךורע
 pow pon ^ 'פבו, "חבתשהו ךל :  «b^ ה"כ 'פלו
 חכתשמו רפסמ כ'מ לעב b^ ,ןוהילע גיל גמ תאד
 ראפתמ p^ ראות הפי לעבו y םהבו םהילע
 לודג לוקב ארק cba הלמה | תארוה לבא

 -- [םסרפמו
i lectica (ר"לבו 254-0₪9% 'צמא י'לב. Np33b3 

 Handschuhe די תיב ב"ר תעדל) ןיקוגלּוג u^ הטחש 'מגב ןידצ ןיא 'פכ 6

[mss]הנאיבי אל  C» mwאקדנולג  םוקמב פ'ט יתעדלו היה דחא ןקז  
 ןניכז אל (.גיסר (B ארתב 'פ 'ציבד 'ורי 68% | רכז אלו ,('ולש אקדגולגב אצוי היהו וניתונכשב
 jp יכרד היתעבצא ןנימחד ןיגב אלא אתיירואל | 222 אלו יגרת (יא 63 7290 ופא םויב וילנר םודה

m3הישדקמ  moyהידיד ןוקיגלוג | םח אלו יולגוד אקרגולג  ^Eתיב שרפמה  mןכ ה"יחא] *  
 ל"צו אוה ס"ט ^5 בוט רתויה לבא מ'פו y/np ^D | רורובל דיתע ךלמכ  .היזנור spn .םויב יהולע

 ב'מ 'קליה i^ רבכ יתניצ אקדגולג ym ןוקידגולג | )5 םומיטיאד ךילמ = ךיה  'גרת U» ve) בויא) |
 'ט mW 'טמשנ ןאכ םנש אקינולגב ךכילומ um ןימל אקיטקל םיארוק ר'לב ב"א) ii אקידגולגל

RCןנחוי 'ר רמאמה רועישו כ"כ לעב תעד ןכו 'ד יא | םיבושח םישנא תאשל הלנע ומכ אוהש  
 רונעב קר הרותל וכז אלש ןמצע לע ןידיעמ D | םימעפל םינוש םינפוא לע וז חלמ ינו ףתכב

 ותוא ואשנש העשב יבו לש ויתועבצא ואוש יינה ה"יחא] * .(אקידקלכ םימעפ אקיטנלג בותכ

 --[אסככ זוחאל הלעמל ויתועבצא 'ר mom אסככ | .תא ים רישהשב יתאצמו יתשקב  הנורחאה

 Haut, Fell, übt. Krusto 3 ע"לכ qw -) 7153 | ןינעטמ pov» qw ^55 woo ןיליאכ ןונבלמ
 ; die entháutete Je ע"לב m3 : Ueberzug "ym ,הקידקלכב nns n» ni ל"צו ,הקידק 523
 המבד ג"רב «Riemer, Fellhündler $24 - nij) זמר םיטפשמ 'קליב 'אבוה אקיטקל הנוכנ רתויה

 Spies, Spitziges 2076 י"למ ב"ר תעדל) סָגְלג
 ealiga 1/53 ןכו 22% 'צמאה bs" ד'עלו

(GSoldatensehuheהכיא | תליכמב  m mxז יב ) 
 תיב עקרקב םייסנלונה תורמסמב םשוו ןישועו
 בהל י"לב םיִכּולְּג b" ב"א) .םיחמר b" ,שדקמה
 בותכ ונלש תואחסונבו 153 ע"ייע ברחו nun חמור
 ארקנה אוהו לזרב yx ('ר"לב b^ ,ןיפאלג
 "לב הלמהש בוט רתויהו ה"יחא]* .(("אדסק
 ישנא ילגרל לזוב הסכמ הנינע 'מושרה 'ורו
 ומכ mp תחת ל"מיגהו כ'כ לעב 'יפ ןכו ,המחלמה
 תחת םדוקה 'עב גלג ןכו הברה המודכו סוקידגא

ey abbש"מ  s'yםואיסרוימ לש יעצמא ינוי  
 לש רמולכ םייסנלוגה תורמסמ רועישו and רצ
 עקרקב ץירח לש םשור ושע המחלמ ישנא ילענמ

m3ןיסאילג לש רגסמ ושעו ס"טב ג"ונבו שדקמה  
 ןיסגלג לש רמסמ ושעו ל'צו ץראב םשארו ןהלש
 — [קוחרו קוחד כ'מ לעב 'יפו .ץראב םשור ןהלש

 ךמיאל x53 ליזא הרמא ךל םילש אנא ארקי pua לככ היתתנאל רמא היתיבל לזאו היתי ןונפ ר"להקו רייקיוב ג"ונב (
 ידינש ייסר "t ילה ז'ואב היכו שיע י"כ ייגל איקדולג יעב (vas יקדולגב ג"ונב (*  .ינילג יליזיא גה םש ריילהקבו
 'פ בקע יופסב לבא אקדולגב ךכילומ ינא bon" םשב גימשת זמר חלש 'קליבו יקדנלגב ל"צו. יקדנלגב in^ ימ י"כבו
 ,ןעטיהל לוכי היה אל אקיטקלגב ייפאו יתבש cb ר'להקבו יתמק יפ ventes ה"כו אקיטגלגב ל"צו אקיטוגלגב nan זיל

pomאקטלגב ךירחא לייטי אל ו"פרת זמר רהב  yyאיטנלב  ^iארפסה , pouךכילומ ךיבא חילר זמר בימ  pps 
 י"כב ה"כו (* .ישמאו 'זיפו ר'פדב ןוכנל ה"כ )9 .ןוקיגלוג ע"ייעו ינשה למינה רחא יט תוא 'טמשנו אקיגולנב ךכילומ ינאו

 ו cassida (* .galea. )5 .יוועל יחהל ר"תמע y" 'גרה
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 יאהו ד'יב והואר 'פד ג'רב .ידליג ידליג אמייקד
omeתורפוש 'גו יבכ 9453 ידליג יאקד  ןויכ  

 לע ודימעהו ודרג (" [קדסנש רפוש 'מגבו] (*ימד
 «pr לכב ['מגב] יפלקב ףרט 'פבו Ci. רשכ ודלג
 לכב sin CYo ימוי) הלק התיה םויהו הדיבכ התיה

nmn ovפב ר'קיובו .(" הקד םויהו הבע הדליג ' 
 רמאת "DN (5 "p םינדמ ררועת האנש 'פב וצ
 היה ןוידרג רניד יבועכ היעשוה 'ר ינת דילג הוהד
 רוע D'b3 אָרְלגְו ע"לב ארקנ רֶלָּג ה"יחא] * .וב
 p^r ע"בארה וניבהש ומכ ל"נה בויא מ"למ אוהו
 והלוכו p^ 'יחספב ל"נה תואמגודה דבלמ ה'נכו
 ידילקא 'יגה .י'ק 'דהנסבו ,אדלגד אפילקו ידילקא
 י"כבו יאדליגד סרג 'יחספל ח"רו ,אדליגד יפליקו
 'עב ןכו .אדלינד ילפוקו ןושארה י"עבו פ"א 'מ
 Ch ארליגב לבא :נ'מ ^$33 .ש"מו ש"ע רלק
 השועש םוקמ ג"ע 177 ג"פ 23 'ורי .אתנפא ע"ייע
 ומכ nb עקרו ןפוד אדלינ ארקנ הליאשהבו .דלג

ovaןכו הבע הנפד י"שריפו הבע הדליג ל'נה  
i^e cvsקרזמ בע הדלינ הרעק  p wb 

 םשו ,ךימס אדליג "b^ a ,'ז 'דמבל 'א י"רתבו
 יזננבו .קד vem בע ונפד e^  .שילק אדלינ
 p py^ ןפח 'גרת CU ז'כ יקחי) םימורב
 הלועה קד רוע אדליג ארקנ ןכו .חפ עקרב םיסוכמ
 רמולכ הלעמ לש 453 דלגוה ונממו הכמ תמחמ
 .א"נ 'ילוח י"שריפ ןכו .הלעמלמ םורק השענש
 וא קד רוע crusta 53 רמולכ א"טסורק דלנוה
 b'3 ןכו .טעטסורקרעביא ש"אלב croutó  צ"לב
 רחאלש םתכ המוד וניא :ו"נ 'דנב רמאמ תא שרפל
 ,רילגמ הזו רידקמ הזש סובכה ינפלש םתכל סובכה

^bרק עיייע ל'צכ) רידקמ סובכה רחאלש םתכ  Cx 
 קר הלוע mein ינפלש םתכו דגבה ךותל סנכנ
 וא .רועה לע םורקכ דגב לש ןוילעה new לע
 : רמולכ הדולגה .ש"ע rns אבה ךרעמ אוהש 5^
 יאדליג vm ןושלב ה"כו הרוע הטשפנש

^bינקתמ  nmתורוע ירכומ וא  m'ע"לב . 

 353 | בצר

 ידליגו האוצ ידליג םדא .דרגמ €? (ni ןינמוט
 ןיצצוח ולא תואוקמב ט"פבו aua לעש הכמ

a)הכמל ץוחש דלגו ןיעל ץוחש ףולפל (ב"מ  
meumהילעש  munלעש האוצ ידלגו שכיה  

 הלעו הלודג העיז ול התיהש םדא b^ .('ורשב
 C mp לע דלג ומכ השענו וילע האוצהו ךולכילה
 יילוח) mpi תיבו ססמה 'מגב תופרט ולא 'פב

C2ןימומ הב היה 'מגב רידמה 'פב 'בותכבו  CYY) 
Cb 353mהטיחש םדוק םימי 'גש עודיב הכמה . 

 ילע יתרפת קש ומכ הכמה לע הלעש קד רוע 'יפ
 pow לש וגהנמ בויא רמאי Ue re) בויא) ידלג
 דלג תלעהו [טעמ] האפרתנו הכמ ול התיהש ימ
 לש קרס וא jb3 רמצ ומכ םיכר םירבד הב ןתונ
 ךר וניאש קשה ינא לבא ןמשה ques ןתשפ
 תופרט ולא 'פב C "ידלנ ילע יתרפת השק אלא
 אל הז תא 'פב ארפסבו (:ה"נ svo ine .בימ יילוח)

 ריאמ 'ר הדולגה ('ב השרפ 'ג קרפ ינימש) ולכאת

 (ביעס היל הכופ) ףלקנ ימגב לוזגה בלול 'פב .רישכמ
 אקמוס אניהאכ דילגאד אגורתא יאה אבר רמא
 vb "5m האירה 'טגב תופרט ולא Cem .הרשכ
 (* דילכיאד האיר יאה אבר "GN G7 איעס
 ןוגכ האירה הפלקנ p^ יהושכ אקמוס אניהאכ
 הפלקנש המודאה הרמתה ומכ ןוילעה םורק לטינש

wyולא 'פכ .('ןיגמ ןותחתה םורקהש הרשכ  
 רמא (ב'ערו איעס ח"מ יילוח) האירה 'מגב תופרט
 אקושב ןמחנ ברד היותב ('ןילזא ןניוה יכ אבר
 ולא 'פבו .ןנכוד אקושב הל יומאו יאדלינד
 ט'ב) אירופנא ילכ לכ רמוא ש"ר 'מגב תואיצמ
 ןמחנ כוד היותב ליזאו ליקש הוה אבר (:ד'כ
 ג"סב .('ןנברד אקושב הל ירמאו יאדלינד אקושב
 ג'הכ b3' 'רהנסבו +.ז'כ «p ןיחלגמ ולא 'פד
 יל רמא רמא pco אתא יכ +.'כ) nb ול nb 'מגב
 mm" mew אברעמ רב אפילחת ברו ןנברדמ אוהה
 C אלצד אסרע שגרד יאמ יאדליגד אקושב חיכש
 mw יאה אבר רמא CUD "לוח) האירהד 'מגבו

 דלגו ןיעל pu אוהש ףולפל w^ ע'פרכ ןכא תואוקמב ט"פל יב הנשממ אוה pun ןוכנ cvs» citm ו"ו "כב  ג'הכ (
 .ךורעה תא ריכזה אלו םש שירב en" ןכו (? .ףרס יעו . 'ב ךולכל ףלפל ע"י'עו םש יד ינשמ הזו ,יכו הכמל ץוחש

pnym )'יישריפ ןכו (5 .רילגאד ג"ונב (+ .ש''ע בויאב ידלג גיבלרו יישריפ ןכו ,דיל דצ ט"רסב ג"הר ייפמ הלמב הלמ  

 לבא .יתאתת ביקניא אלו האליע בוקניאד רמולכ :ל"הזב (.זיש ma ילייגנא v3 ץבוקב) pow vi ה"מגר cB ןכ ומכו
 תוא .ינ דצ יכוסל סיד y" וילע קלוח ףייירה לע תופסוהב v3 ם"בשרה לבא הדולגב vno התצקמ אקורש pow ף/ירה

 ירהנסב ג"הכ (? .אקושב דע אקושב ןמ רסח ע"פרב לבא (v ו"ו י"כב ןוכנל ה"כ (* ,ןיניגסמ הוה יכ גיונב (* .יח

 היד .חיי 'טוס יפסותב «vn (" .ש"ע םייוניש תצקב v3: "ירדנבו קיימב ייסופרב לבא .ח"מ cb סיר y" ק'מ י"כבו
 .תורפוש השלשו םינשכ יזחתימ 'כו הרפד יאהו ג'וגב לבא :ג"ל רצ םש סייר y^ ש"א «vi ימ י"כב mo הבתכ
 ;דימד b ^b'3'3 יוריבו טיינד YD הייר 'וריבו יחסונב כ"ג 'יא ודרג ייגו ('' :ז"כ הירב אבוהו 'א דרג יעב היכו ל'צכ )"

aemתיר ילה ז"ואבו גייל רומע תאיג ץיירל היר ילהבו שיארכו ףיירב ג"הבב ה"כו 'א דרג 'עב םינויצה יייע רקיעה  
 הייר סיד y w3" ףיירבו vy ^b טקלה ילבשב ןלוכבו ימ ייכב תחא םעפ היכו וררג ןאכ com ר"פדב לבא £33 ^03

 אוה (De רילו 'ב v33 כ'ג ךר "גו D" םויהו גיונבו קד הדליג םויהו 'יא ימ י'כבו v3 יקסיפב ג'הכו ('* .ו"ל רצ
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 .— p'b3 ןכו לגרב טעבו הכה cb ע"לב עקר ןינע |
 "< החיטש הליאשהבו ךלגרב עקר «Ge 5n pm — [ח'ש ףד ילייגנא v ץבוקב

 = עיקרת G^ a5 בויא) מ"לכ לגר תסימר y דודירו
 pi ^b .עיקו םשה הנבנ («mms םיקחש ומע

by "bb יעו" pun ^e Jm ג"סרו mentum 

-* 

(Gefrorenes(הימ) תולהאב ח"פ ןיאיבמ שיב  
 סוכמוסו םינקז .'ע וקיתעה ןכ qp קזוחמו לגרב
 -frma אטאגלואוו תקתעהו 5990600% עיקר

^bביתכדכ רוקה בורמ ופקישכ םימה  Me OU) 

 ן
omלאעמשי ישלבו  "רילגו ידע ףסוי  eb.םירשכ וחומנו ורזחו ודילגהש | , ^bדילגכ ואפקנ , 
 אבוהש ו"נ הדנב ריִלְנִמ םג ןינעה הזמ ילואו | ,יהרל היטדס ops קתעוה 'כו י"לבו דע ה"יחא] *
 השקתנו אדילגכ השענ םתכה e" ,הזל םדוקה 'עב | דע ןוכנ הזו דילגו יר ע .'ינה םש ךא ד'כ דצ

2 u 

 .אדילגו אירע. םש 'טישפב ה"כו דואמ  "p ^oב'א) .[דגבב  pe Caos,(םיאפקנ
1 eine Art Thunfisch, 80898860 אָכְדְליג = j]02 | ג'ונבו .הרק 'שלמ nep sme םגרתהו mpl 

 Meerfiseh gr. /53400%036 )934069( 2 eine "4515 ק"דרו wu" 'גרתה אבוה ןכו ידע מ"כב

 תא רכומה 'פד ג"רב Gihnliche kleine Fischart | 'עב ?TW .דלג 'ע ןמגרותמבו רקי 'ע םישרשבו
 IONS איה אמיד אנדליג איהה (:ג'ע (cu הניפסה קתעוה הז םגו «mb בר םוגרת וניבר איבה 'א דמג

 (דימ 'וכרב) ןיכרבמ דציכ יפד ג'סב .יציש ירת היל | ג"ארהמ רעיש הפי כ'או 'א ,ט"כ "ילכל ג"הר ייפמ
 אנדלינ ייפא אפפ בר רמא שפנ הבישמ שפנ לכ | ל"ז םינואגה יכ 'ג הרעהב נ'ר דצ ג'ח ולש ע"מב
 םטפמה הכלה ףוסב תותירכד ק"פבו .יליג יבד | ןכ ןעיו ףפוי בר n" םשב ך"נ לש un ונכי

nnmפ'ג ורפסב ץנוצ ט"ירהמ לש תוקפסה  "Xןמשה תא |  (Uy on men s)אירס אנדליג במ  
 ינייד ינש 'פד ג'רבו «sb ימרד אחתוכמ לכימל | mne .ךרעה mi ל"מר my "ys יה הרעה ג'ס
 p" ,ינדלגד אתנכ היל יתייא («Cm mn תוליזג | 'עב ומצעב wn b ןכו (amp ^o ע"לב הלמה
 גד יליג יבד אנדליג "פ .('םילודג םיגד לש op | ג'הכ ןירילג ommno sp תבשמ ןויצב 'ג רט
 רמוא ע"ר 'מנב קלחב .('םינש הפשאב לדנש | 'ג רט yi ןכו יינשיה 'פדבו ת"האו פ"א י"כב
 הינואמ אנדליג חלשת אל Cp 'דהנס) ארוקה ףא | sw (GU יקזחי ;ימ ?ae יישארב) חרק 'גרתו ,ש"ע
 אנדלינ א'ס ('יכו הלבהל היכשמ ליזיל אלד | שיכ יהיל בויא ;זיט .זימק יילהת ;דיי ,זיט תומש) רופכו
 ןמ רועה ( טושפת אל e" .('הינזואמ | הנינעו *=- = דלג לעפמ הלמה mun .אדילג
 אלו mm הלבהל רועה ותואש C המהב לש ןזואה | 'ורי ל'זרדב וניצמ ןכו שרקנו השקו קזח השענ
 היב לוכיאו שאב היתי ילצ אלא הכאלמל חלצי | prm Oh ייא יישארב) עיקר יהי נ"עס 39 א"פ 'וכרב |

 וב לוכאלו ורוע םע ותולצל לכותש ןיצירג ירת | es ר"ב יעיקרה דלגי עיקרה שרקי עיקרה

m ןילוחל Ui mus ^ei שרופמ יתאצמ ןכו 

Reit, Eis, 33= ע'לב ןכו ps רדילג =( 03 — 

 ולא (א'מ) תואוקמב ז"פבו .דילגהו רופכהו גלשה
 .(' דילגהו רופכהו mam גלשה ןילסופ אלו ןילעמ

  pmא .40 -

 הלמה ינא רזונו י"שריפ ןכו ה"יחא] * .תוגוע 'ב | הדלג םימה ךותב עיקר יהי )0 ומר יישארב יקלוו) |
 רופצל המודו c לש גד ונינעש המושרה י"למ | םיחל רמא בר 'כו םימשה ושענו תיעצמאה הפיט
 by דחא םינימ ינש ונממ שיו (עבלאווש) רורד | ןכו 'כו ושרק ינשבו ןושארה םויב םהישעמ ויה

 Ya יבד ינדליגד אתנכ ארבג אוהה היל יתייא py בר ג"ונב )? gelidus )? ,דילגהו דע דילגה ןמ טמשנ ר"פרב )!

 םג יליג יבד הפסוהו ,ינדליגד (5v יאדליגד םייטב W^ םש TN WO תנכ יעב ומצעב וניבר סרג ןכו .םינטק Du י"שריפו

m3 sזמר ינימש יקליב ייל ןכו "5  peu iueיליג יבד תלמ ןאכב ייפש הממ לבא ,יבותכ  meiלילעב  mae 

 היהת כיאו םיה םגאו תצבב לדג ייפ (+ ,םימעפ המכב וניבר לש וכרד הזו הנייצ אל קר 'ובותכד ארמומב וניבר הפרוג

nonע"ל ליג  Jeםגאו הצב  y»דוע  s 53 yיא גארפו ישמאו ליסב יציניוו 'זיפ 'פדב ' myףארוצ והזו  

 mn 455; עילב שממ אוה ףארוצ יכ mimm ול ps תמאבו ייל ךורע (v3 ר'יפדבו רפוס חזיאמ הפסוה איהש הארנו

 ךורא ייפ ([33%- םדאלג ע"למ ותוא רתופש אנרליג שרפל ןכ היגמה רפוס היל טקנ אמלעב אמגודל ילואו Giraff המשש

 תיייחבו יא לכח ע"ייעו אלבחל בותכ תואחסונבו ע"פרשב לבא רלפדב ה"כ (* .תויחב ךורא רתויה ףארוצ יכ עודיו רתויב

 הרומא יהלמ רבכ לבא הימואמ ייגה ר"פדבו תואחסונה יתש pa קולחה הזבו 'ציניוו ,יזיפ יפדב ןוכנל ה"כ )5 .רקיעה

 ךכד ע'בשפהב ב"ירגהל הארנ ןכל א"סב nmm ףיסוה המ רואיב ךירצ דועו סישב תאצמנ הניא אמוא תלמ יכ 'א JN יעב

 .וניתואהסונב המאב ג"הכו ע"ומבו שייע won oy לע זמורו טשנ sys וניבר wein ןכו הינואמ xiu שוטנה אל wo לייצ

 arb "y גר ליצש גילו (* .בינק יהנסל סייד y" י"כ יקליבו mmu סיש v33 היכו )*

% 



9* E 
à Fremdwürterbuch, YÀoc-) ְּיִרּופְלְ =("ַרּוטְל 

 = רבכ .záguw, 0000000 s. Art) אא

 = דיל י"כב ה"כ ה"יחא] * ,רפס ה שארב ונשריפ
 רפסה שארב ל"צו רפסה p ב 'יא ר'בו ו"ו י"כבו
 ש"ע אא 'ע לע הנוכו ךורעה שארב an" ע"פדבו
 דוע ול שי ל"מרו Jw ו"ו י"כב "יא ירוסלג חסונו
 וריכזהש ילבמ אא 'עב ב"ר ירבדמ הקתעוה הפסוה
 וניבר 531 ולאכ תועטל םוקמ הזב ןתנ ארוקלו

  an[השעי אל ןכו —

 תואב תוניפס es Gib" 'ומבי) ותמבי
 אימפסא עיייע) gy" 'b ונדמליבו אימפסאל אילגמ
 ,היתורבחמו אינפסאמו אילגמ םיבש ץראמ (יא

ov ^vונל תארקנה איהו ר"לב הלודג הנידמ  
 ילעבו י"שר םילודגה תורואמה ויה הנממו תפרצ |

 ולמ שרפמ לעב תעד ןכו ה"יחא] * .תופסותה
nmלבא .ש"מו 'א אימפסא ע"ייע טוקלי לש  

 התיה ןאכ הרומאה אילג יכ תלבוס רתוי תעדה
 Gallia quaestoria תארקנו 'ילטיא תנידמב התנוכת
 לע סואינאטעווס "יע provinéa Gallica  וא
 ; ד'מ b .פואיויל mp x ד"כ סואידיולק
 תורהנ ןיב התחונמ ^nmm b ,'ג  םואינילפ
 מ"כאו .םיימור pop ירצוא Cy Drs ןאקיּבּור

 -- [ךיראהל
Flecken bei Ekron = U3)2»ix) webs 2 * 

 רמאו ,ו"כ ה"ר .CEuseb. s צ.
 הדומלג הדנל pup ויה אילגל יתכלהשכ ע"ר
 ,אילנ שיא םוחנ .'ס 'בותכ .הדומלג ע"ייעו .'כו
 'וריבו ,אילג שיא םחנמ W^ ח"פ 'וריע אתפסותבו
 ןורחאה הזו איילגד םחנמ ב'ער ח"ד ד'פ 'וכרב
 איילג ןדוי 'ר כ'פ 'קיוב ארקנ ןכו ,רקיע 55
 «fp לצא רפכ ארקנ ןכ םואיביזיא תודע יפלש
 בותכש ומכ הדוהי לש ינופצ לובגב התנוכת כ"או
 .הנופצ ןורקע ףתכ לא um אציו GU ss עשוהי)

ma»ייג ןבומ  wbאימפסא ע"ייע) ט"וש  CMירה  

 י"א םוחתל אילגש רחאמש אילגמ ותחנמ איבהש
 םהיתוחנמ איבהל היבשוי ויה םיבייוחמ  תבשחנ
 ץראל mina היהת אילנש םא כ"אשמ םילשוריל

nex |אילטיא וא . cusשי  mss wunbיכ  
 הדנ םש םיאווקש הממ י'אב nmn התנוכת
 ^m 'כלה ג'הבו aen רבע ןושל וז הלמו הדומלג
 .הככ סורגל ץוחנ וניאו האלילג 'יגה ,ח"ל דומע

mesאוקמ לש םילנ איה איה אילנ םשש  
 ,ה'כ א'ש y" םינקז 'ע תודעל ט'נ ,ו"ט עשוהי

 יל ^ "yt" ;ר"מ
 ה שה 0

- 
 .בהזה ל"כע תופשכמ לש םיב ה

(Galli) N'92 8 -לע אבה 'פ תומבי תכסמ  

z^. 

ro 
 ארקנ ןכ לע יכ wu לדג ןושארה ןטק דחאו
 ל"נה ב"בל ה"מגר b^ י"כ בתכ ןכו אמיד אנדליג
 יכ דע רתויב ןטק ינשה pom /םי לש גד אוה יכ
 תולמה שרפמ ןכו ,הברה oii ליכה דחא לס
 םינטק םיגד ינדליג 'יפ bm ינימשב 'קלי לש
 לכאָהְל םכרד יכ חכומ :ב"ל (vene . ,י"שריפכ
 אהלמד אנדלוג "דיב ווה :םש w5" םיחולמ

eds 

 ןיאד .ג'רב Günfte) אקידנול = «vo איקדולג
 רבכו אקדגולג (W'Ü Cm aei ןידצ

 ע"ייע ה"יחא] * .קופה הזב הלעמל ונשריפ
 וו י"כב וז ^33 W^ 'עה שארב הלמה .אקידגולנ
 פ"טו איקודלג 'יגה דועו 'ציניוו 'פדב לבא 3[
 "גכ אוהו איקדנולג 'ב 1553 "א א"סבו ,אוה

 — [ש'מו ש"ע אקידגולג 'עב אבוהש 'מ י"כ

1 Morgen- 3 ,(- ע"למ Ww) xn5i- x53 

(m ^n ,2%- יברע לעפמ rüthe, 2 Mond 
p'e3עברא לכ ןילכוא רמוא מ"ר ]033[ 'יחספד  

 המחה yin ךותב רמאקד יאהו "Gers o ייחספ)
 (C תינעתד (''רמג שירבו ,יהולגב יאק הוה
 ה"יחא] * .הגונ ןושל p^ ,אילילד יהולגב יטועמל
 לבא איוליגב .ב"מ 'דהנסבו ייוליגב 'יחספב 2123
 יהולגב ןאכ ומכ 'רהנסב םג 'ב רהז 'עב סרג וניבר
 ,אהלוגב "יחספב וסרג פ"או 'ב י"כבו ו"ו י"ב "יג יפכ

OYי"שרו 'ב י"כבו 'מ י"כבו ש"ע רהז 'עב י"כב  
 ^33 .יהולגב ה"מגר 'יפב לבא יהלוגב "ינעתל
 רקיע ןווחאה הזו :'ה דצ "ינעת ס"ד "ייע וניבר
 «p וחשה תעיקב הנוותפו 'מושרה ע"לב הכו

men amrל"נה 'יחספב חכומ ןושארה ןורתפכו , 
mne»ינעתב ינשה " m Dusושריפש המ  

 הלילה תחירז .e^ ,הלילד יהליג ל"הזב םש 'פסותה
 צ'לב ן"ושינל ל'צו כ'ע ז"עלב ר"ושינל .ןירוקש

 lunaisonי"שרו חריה | תחירז "ייפ  Ow ^p 
 'עב אבוהש 610006 אוהו ז"עלב א"רטשולשיא
 "כ ה'מגר'יפב יתאצ מ ןכו .ש'ע 'ב קרב

 — ['קרב : אילילד יהולני "פש 'ינעתל

 דצר

à 

. t 

* 

einer sodomitischen Stadt) '"n53א.  (E.פב ' 

 רמא (.ט'ס (n7 הבזהו בזה 'מגב תקונית
 | Ty ^b ,יחלגב יגיידד אניד ואלד אניד [יאה] אבר
 היל תיאד ןכ הב ןינד ןכ המשש םודס ץדאבש
 .ריעבש םירושה לכו ורוש אמוי דח יערנ ארות
 ךשמה לע p" ל"ז "שו e^ ןכו ה"יחא]*

 — [תיא 'עב רטאמה

| 
| 

 .ש"מו אקדגולג ע'ייע ס'ט אקטלג *

. 

 :תויתיא ךפהב ירוטלג שרפל לכונ יכ ^5 בתכ דאראב טראהגייטש י'ר ףירחהו 'הה ברה ידידיו (? .ריפדב ןופנל ה"כ ('

 כו תועימק ייפ ligaturae ר"לב wm ירוטניל



 < השדחה תד ירפס ןכ וארקנ ל"זרדבו רפ ם ארקנ
 oops) םיקודצה ירפסו ןינוילגה .ז"טק תבש מ'ד
 <> ז"טפ תכש ימלשוריבו ,הקילדה seb ןתוא ןיליצמ

(0 3s — whos s cen 

YOUאתפסותבו ןינימ ירפסו םינויליגה 'יגה ג"ע  

 "יעשי 'קליבו 'כו ז"ע ירפסו םינוילגה ד"יפר תבש
 .םיסופדבו םינוילגה קר an^ ט"מש זמר שיר ז"נ
 ירפסו םינוילגה תבשב 'יגה האיליסב דע םינשיה

 .תבש ס"ד "ייע ןינימה ירפסו ןוילגה 'מ י"כבו ןינימ
 תארוהל ןושל לע לפונ ןושל ןוילנהו .ל"ק דצ

qu ןוילגְנוַא "לבו. Evangelium, 900/60, 
 וא pos ps בותכל םיקבדה ןיב ודירפה יאנג
 ןאכב 'זיפו ר"פדבו ןוילג ןוא 'עב אבוה י"כ 'יגכ

nob הטמשנ רוזניצהמ קיצמה תמחמו ,ןוילג py 
— [ps קר ראשנו ע"פדב ןוילג 

 ^H ז"ע pon (die Pergamente) 353 ןויליג *

 y" "35 ל'צו ס"ט 'כו ןיפרשנ ןויליג
 bn ע"ייע ןיליוג

 ר"במ ןויצב ןויכטפא 'עב ע'פדב ה'כ םינוילג *
 ל"נה 'עב תיתימאה ^3 לע 'ייעו ט"יפ
 .'ו לג 'עבו

wbsשלח וניברל) רוילוג  der Schwaeheתעדל  

 ה"כו Schildknecht, galearius ר"למ ב"ר

vbaר"למ ד"עפלו 000006 'צמא  Lüufer, celer 

(Vorlüuferתוכרבכ-  Y D3םירבד ולא 'פד  C23) 
 יארוהנ 'ר ל"א ךרכמה ןמ רתוי ןמא הנועה לודג
 ןירגתמ ןיריילוגה ירהש עדת אוה ןכ םימשה
 ריזנד ג'סב הז לכו .ןיחצונ ןירובגהו המחלמב

(C Gro)ייטפשמ ימוחנת) םיטפשמה הלאב ונדמליבו  
 .('וינפלמ ןידמוע ןיא דחא רוילג ןיאור םא ('ה 06
 pian אל (ג"פ) קחצי תודלות הלאו vob ר"בב
 אתקיספבו .('ריעז רוילגב אלו ריעז ימורב אל
 (רמא «pn 'ר Gum wo mo) רצ) שדוחהד
 יכאלמ [רמאנש] הריבעב שיגרה רוסרסה ףא
 םשב jm 'ר ^C :חיס יילהת) ןודודי ןודודי תואבצ
 אלא ןאכ ביתכ ןיא תואבצ יכאלמ רמא "có 'ר

ciboלאכימ 'יפא איכאלמר ןוהיכלמ תואבצ  

Ld 

"Yגימד גיפ זיע יורי  nw GUyינפ ותוא ןירוקש  

m3 yv» w53 3m |אילג ) "vפ תבשד ' 

 vy) א'יר טיפ תבש 73( ע"ר רמא

. 1 

" à 

 אידג ץוק ןיע סוכ py בלכ ינפ ותוא pup ךלמ |
 .אילג תיב ע"ייע ,אילג

der Rand, der unbeschrie- אנוילג p'53) mos 
(bene Theil eines Buches, einer Rolle 

 םינוילגה Crep תכש) שרוקה יבתכ לכ 'פד נ"רב
 .ףדב nen ben הלעמ לש b" ,'כו הלעמ לש
 ליחתמש םדוק [s^] €( ףוסבשו הליחתבש
 ביתכ אלד םוקמ הקזחה דיה לכ רחאשו תישארב

maרפסכש ןוילגה (ר"מ 25( םידיב ןנתדכ םעדימ  
 אמטמ ףוסבשו הליחתבש mes לשו הלעמ לש |
 םוקמ הידיד ןויליג םושמ היל קופיתו ,םידיה תא
 אוה בתכ בגא שודק יכד יל איעבימ אק אל בתכ
 ה"יחא]*.ןוילג ןוא יעב וגשריפ רבכו שודקד
 לבא 'שמא 'פדוכ"ה ר"ל ו"ו י"כבו'ציניוו 'פדב ג'הפו
 ימ "53 ה"כו ר"פדב ה"כו ןוילג py 'עב rb" 'פדב
 טימשה ןכו םויפה טימשה ל"מרו ןוילג ןוא 'עב אבוה
 ונחנאו ןושלה עוטקב 'שמא 'פדב 'יאש ג"עא DN 'ע
 רסח בתכ ע"בשפה לעבו ךורעה י"כמ 'לעמל ונמלשה
 ,היאר וניא וניאר אלו כ'ע jn "b םוש ונינפל

"xe ymלשו הלעמ לש ןינוילגה ל"נה תבשב  
 םיריבו 'כו רפסה ףוסבש רפסה תלחתבש 'כו הטמ

^w bhכו ןטמלמשו ןלעמלמש רפסבש ןוילג ', 
qnoשוריפ  b^ ymט"דסל  "xחכומ א"מ  

 הלעמלש 'יפ רפסבש ןוילג םש ל'זו וניברכ םרגש
 לגו .כ'ע ןויליג ומש ףדה ןמ הטמ לשו ףדה ןמ
 ךורעמ חכומ הזו ע"פדמ וטמשנ הלא ג'הר ירבדש

"pnב"גש  pw "wwל'זו : "bהלעמלש חויר  
np sun joהטמלש  pupתארוהו כ'ע ןוילג  

 ןכו הביתכ אלב ראשנש pbn svi ס"לב ןוילג
 ה'נכו .םש ב"ערו bn םידיל ם'במרהל מ"היפב
 יביפ ס''מ .ריער w'ys א'פ יליגמ יורי (yy ,'ל 'וחנמב

wnהיד :ג"" ביבל יישריפ  amb)ידכ  (C35רועיש  

 ,'כו תועבצא שלש הלעמלמ nem הטמלמ ןוילג
"yיכ דוע עדו -- .םש םידיל ש"ר  p'55אנוילג  

 3/33 היכו וניבר ייגכ ייא ימ י"כבו ןיחצנמו ןידרוי םירובגו ןירגתמו ןידרוי ןיריילוג ירהש ייא יוכרבב לבא ריזנב ג"הכ ('
 םיריילוג ירהש עדת א'ע ה"נ דצ i'23 ינארטמ ייעשי יר יקספב היכו םיריילוגח ל"צו םיכיילוגה םש קר vy בל דע
 יחנתב )* .ע"פדב הייכו ןירויליגה יב ויו י"כבו ןירוילוגה יא Yn v331 ב"ה ייכב w^ ןיריילוגה ייגו ןיחצנמ םירוביגו ןירגתמ

"anןירירלוגה םוקמב ךומסב אתקיספב ןכו ריוליג לצו ררוליג  Dowכ''רדקיספ רעבאב המלש 'ר תהגהכ ןירוילגה וא ןיריילוגה  
 םרא ריילוגו בושח םדא ימולכ תממורתה ןושל ךורעה ייפ ליזו כ'מ «5ys an )* .שיע ב"ס תוא הימ דע

 לש יסכת סוקמב ל"צכ] יסבת אל eam גיער v3 חיפס 'מורת (aUa ,י"כבו ע"פדב con ונינפלו ליכע לפשו שלח
 יתבש D יז י'ט .רילהק רוע yr" :טיכ דצ שדוחה 'פ יתבר אתקיספב אבוהו (* .ריעז רבחב אלו ריעז יטורב אל [תואחסונ
 .ז"יפס לאומש תדגאבו היצשת זמר יילהת יקלי ,ביפש זמר םיטפשמ p ,אייפ רירמב ,ותטמ הכה 'פ רישהש ,הארו
 יפלו שייע pino םשב וא ןיבא 'ר םשב סהנפ ^ חסונה םהב רשא תומוקמה דרצ אייס ma םש רעבאב המלש )5.

 .רמא pinos ל"צ ךורעב םג הז



[usnגוה רוילג םירמוא לכה  nepותוא  
 ותוא השע כ"חאו [סונובירט ל"צו] (סונכורט)
 אוה עודיו 40( ושאר תא DID DNO ןומנה
 יב (ו'מ ,'א סואיויל אמגודל (y םיימורה .ירפסמ

vn Celeresךלמה יתרשמ  Du»?יתרכ ןיעכ  
 non לע הדיעמ ןירוילינ om ,וינפל םיצרה יתלפו

memםיארוקה בלמ תועט איצוהל הזב ידו ,ל"נה  
 ריילוגה ח"פס 'מורת 'וריב 'יפש Die הארמב

-- [mmo םוקמ mm 

Engel, der Gottes Geheimnisse ent-) 53 * 

auch über die Feld-[= לאיזר]  deckt 
(ertrügnisse gesetzt istכ"פסלק יתבר אתקיספ  

 /3 יכי) וב בתכש רוצילג וב עגפ .א"ער ט"ל דצ
 הל גמ sm zum תוערה אצת אל ןוילע יפמ 0^
 ; (וקחמל ךירצ mo ךאלמ בושו ,'כו רו צ ימעט
 ןייו וחילצי ןיטיח וז הנש רמואו דמוע רוצילג
 פוס ינבואר יקליב (xcv תולכיה יקרפבו ,'כו לוזי
 הנוכמה רוצילג וב עגפו רתויב ךיראה (םיטפשמ
 רוצ ימעט הלגמש רוצילג ארקנ המלו ,'כו לאיזר
 תויהל רזגנש המ רוגופה ירוחאמ עמש לאיזר
 ,'כו ברוח רה לע ל"ז הילא דמועו םלועב זירכמו
 אסכה ינפל רמוע אוהש רוצילג לע voy ורמא
 .ש"ע 'כו תויח לש םהיפ לבה לבקל תושורפ ויפנכו

Frechheit) 93םינפ יולינ  (Goliath, gedeutet 
 תיל (Gr c המחלמ חושמ "'פד ג'רב =

wowםכל ורב רמאו [ה'בקה ינפל] םינפ יוליגב  
 1^ א"ש 'קליב ג'הכ ה'יחא] * (Cn a^ m שיא
 ינפל pb יוליגב אבש cov תילוג ה'כק זמר
 יולינב רמעש i1 cU" 'טוסב לבא ,'כו םוקמה
 חלשיו 'תליכמב ושרד ןכו ,'כו ה"בקה ינפל םינפ
 יוליגב אבש קלמע אביו b' א'פ קלמע 'שרפ
 - ע"ייע םש 'טוסב תוילג לע תושרדה רתי לע .םינפ
 לע my 'ייעו ייננ 'עו יאפאפ 'ע ןמסנ םשו 'ד ןב

moר'מב ;א"כפ ,ז"יפ ,י"פ ,ה"פ ר"קיו ;א"לפ ר'מש  
 --[ג'פר"שהש ;ד"פ 'ר תור ;ד"פ ר"להק ; ב"כפ ,י"פ

(Hervorragendes, Spitze, ]20/6, — iv) T22 

 ^n a) אש) שובל אוה םישקשק ןוירשו
 דוחו anb י'לב p^ ב"א) .(' םיכלג ןירשו 'גרת

noonרמסמו  mmהצוח םיטונ םידוח ןוירשב  
yyי(םגלנ  = | 

 רמגנ אלש ילכו mw ול ןיאש רמוח "יפ) םֶלג
ungeformte Gefüss 

 -ungebildeter (un קרו v3 םדא לע הליאשהבו
fertger) Menschונממ .לעפהו  behandeln Db3 

Masse,  unfertiges 

 וצר

 | השמ לש וינפב לכתסהל ןילוכי ויה אל לאירבגו
 לוכי השמ היה אל ןירוילגה ינפ 'יפא ואטחש ןויכו
 ינפמ יתרוגי יכ )^. יט 21( רמאנש םב לכתסהל

^e  ,והחימה ssaןישלח ןירויליג . "bףא  "em 
 לש םיתרשמ י"לב (p s/w^ .('הלבח יכאלמ ינש
 לא יכדומ בשיו קוספב 'גות .המחלמה ישנא
 רילוגו (ביי יו רחסאל ינש 0( [ךלמה] (ריעה) רעש

mmה"יחא] * .(איסוס דיגנ  z^ר"ל לע ןויכ  
^imאשונ םילכה רמוש ר'לב המעטו המושרה  

 yb אוהש ל"נ .רתויהו המחלמה ישנאל םילכה
celerיפ ' ynהז םעטמו ולגרב לקו  vxחלושמו  

 םיסוסב שמתשהל םכרדש םישופה םה וכפהו
 רילונו םגרתש המ הזו םצפח זוחמל ועיגיש ידכ
 תא גיהנמש וילגרב לק רמולכ ,איסוס דיגנ הוהד
 ןיריילוג ריזנ mo 'פסותה ושריפ ןכו .פוסה
 ןכ ירחא םיאבה םישרפה ןיחצנמ םירוטגו ןירגתמ
 S'p ןירמוגה םישרפה לע המחלמה ןוחצנ םשו
 ילולו ןיריילוג ןמ ךפיה םישרפה CO mb עמשנ
 םוקמב וניבר ירבדב םג יכ OW" יתייה אניפתסמ
 םייס law ק"העב יכ meom ןיצרה ל'צ ןישלח
 לבא .רוילג 'ע ןמגרותמב ה'כו .ר ענ ג ער ש"אלב
 רישהשבו b" 'פבו םש ר"דמב ןכו הלעמל כ"מב
 םיטפשמ 'קליב ב'נ ןכו ,שלח own "b  ל"נה
 ונייהד י"שריפ ןכ יכ הזמ רתויו םישלח : ןיריילונ

"bןישלח :ןיריילוגי ריזנ ףוסב י"שרל סחוימה " 
 אוה ןיריילונ יכ בשחש וניבר e^ ול אב הזו
 לקו gun שיא אוה יכ איה אלו םירובג תמועל
 המחלמה wow תוכרעמ תא nena םידקמו וילגרב
 ארסיס ט"פ ר"טבמ עמשמ ןכו םוקמה תא רותל
 'כו תונויגל ליבשב אלא םוקמה ינפל האגתנ אל
 אל י'כו תונויגלב אלא םהמ ערפנ אל ה'בקה ףא
 p"  ,ריילוג אוהש cibo והונפס אלו םשמ וז

wa»והובשח אלו דובכ ארסיסל וקלח אל  
 המחלמ ישנא תרשמו ץרהל אלא המחלמ לעבל
 ר"תפאל לבא ,שלחו טוידה b^ םש םג zb לעבו
 ןמאנ כ'מ לש ושוריפ יתאצמ ףחדנ ןמהו 'פ

pisודיבו םש 'יאש  T$)תוכאלמ העברא ןמה  
 רוילג ל"הזב ל"נה בתכו «rv רוילגו sei ןלב
 כו ונודא ינפל ץרה «353p לפשו טוידה
 פורגל ןל עייסמד אינת m 'ךוועב ןייעו
 y3' בתכ ךירעמה לעבו .ןיצוה :ןישלח םוקמב
 תושמ p^ ,ףחדנ ןמהו b' רתסא 'דמב רוילנ

45mסוסה ילגרל  »'y327 םינכו " ny)א " 
 ללקש ריילוגל לשמ םירברה רחא 'פ ז"פר ר"תסאב
 | ל"צ] ןגרוה ינא םא ךלמה רמא ךלמ לש ונבל

 Ann םייטו ןיבלג ג''ונב לבא כג סרג ןמגרותמבו ילאומשל קידרה ייפב ג'הכו )* ann זמר בקע יקלי יייע ('



 < = אלא ןובשחב םיככוכ דבועה תא תועטהל רופא ןכו
 ירפסכ ה'נכו -- ,והנוק cy בשחו 'אנש wy קדקדי
 אלא רמוא וניא וא םילכ רמוא התא ח"נק 'פ 'וטמ פ'ס
 ףא םימולג אלו םילכ לארשי יתמ המ ,'כו םימולג
 התא םילכ רמוא amy םימולג אלו םילכ ןידמ יתמ
 == קליבו קלח ךא ל"ת םימולג אלא וניא וא םילכ רמוא
 omis ^« .םימלוג הנוכנה "יגה ו"פשת זמר תוטמ
 יקיספב יתאצמ ןכו .ןאכד ךרעב ב'ה י'כב כ'ג "יא
 לש םינומלא םש שרדש ר"ע ב"פ דצ ג"לפ יתבר
 םתוא םיארמ ויהש ןויכו ויה ימולג (ע"ייע) ארקמ
 םימוגלא היל טקנש ל"ר הזה mes ויה רימשל

  w'yםלוג הלחתמש םימלוג  nsםלש  vnןכו =
 אוהש םלוג המשנ וב קרזנש םדוק םדא ארקנ

cvג"פ הדנ "ורי ,לכשה אוה הרוצ ילב רמוחו  
 ,םיתמוצמ םלוג ןימכ וירביא לכ ראשו ד"ע ג'ד
 וב םימצמוצמ וירביא לכ ראשו ד'יפ  ר"קיובו

possהשא :ב"כ 'דהנס .(רפח א'עס היכ הדג ילבבו)  
 'אשעש nb אלא תירב תתרוכ הניאו איה םלוג
 א'פ נ'רדבא :ח"ל םשו .י"שריפ ש"'ע 'כו ילכ
 .ט"כפר ר"קיובו ,'כו םלוג [ר"הדא] השענ היינש
 ר"ב .המשנ וב חפנ יעיבשב םלוג ואשע יששב

n'esהעשב ז"פתת זמר ט"לק 'ילהת 'קלי ד"כפרו  
 לטומ mm וארב םלוג ר'הדא תא ה"בקה ארבש

mbופוס דע םלועה . ^y)עימב ר'תרא לע ירמאמ  
 ץראה jb םלוג ודימעה ד"יפ ר'ב )5 רצ היכח גימר
 לטומ ר"הדאש דע מ"פ ר"מש 'כו עיקרה דעו
 ןתנ ל"פ ר'משב לעפ von ושע רבכו ,'כו םלוג
 ,'כו םהב ועגייש תומולג mas ה"ואל םיהלאה

^pןוקיתו קוליחו שוריפ ילב תוצמ ] — 
n5:006 י"לב) אָמיִלְּ =  Abhang, Gebirgs- 

lehne,  abschüssige | Absenkung eines 

 (.ג'צ רצ) הערפ חלשב יהיוד אתקיספכ 53
 .(מלג היל rene ןירוט היל קיסמ [map היבכרא
 [יא] $^« €« יג"כ יבדמב) ונרושא תועבגמו
 יירבד) תועבגה לעו םימרה םירהה לע C) אתַמיִלג
 .אתמילג לכ לעו אימר אירוט לע ['א] ר'ית ('ב יב"
 [יא] יורי 'גרת יט יג'ל ^333( םלוע תועבג דגממו
 .אתמילגכ ןליתמד אתהמיא תעברא תוכזנו
 DU 'תקיספב רעבאב המלש 'ו «3n הייחא]*

+ 

nb2'52 Gem. gleich einem ungebild. Menschen = 
 אמגרית (Cin ni ןמוקמב ןילבוטו 'מגב המהב |
 'מגב ןילוחד ק"פבו .ימלגב אברד אבילא ייבא =

 ימלוג Geb םש אתפסות .הייכ יילוח) ץע ילכב רוהטה

 תוכתמ ילכ ימלוג ןירוהט ןהיטושפ ןיאממ yy ילכ
 | ו (ט"מ) תוידעב ג"פבו .,'כו ןיאמט ןהיטושפ ןירוהמ

 לאילמג ןבר םירבד 'ד 0"( םילכב p^5 תעבטבו
 תכתמ לש ('ינט יופכ ןירהטמ םימכחו אמממ
 (*| תודרגמה ל"צ](תורדגמה) יולתו םיתב ילעב לשו
 ןכומ אוהש ילכ לכ p^ ,'כו תוכתמ ילכ ימלונו

4 

» M 

TA t 3 

 םלוג ww השענ אל pups תושעיהל ליחתהל =
 תוכתמ ילכ ימלוג jn ולאו] +.היכ 'ילוח) ןנירמאדכ
 דע םדא ןכו ) ףושל דמועה לכ (*[םירוהמ ןהש
 ימלג ןושלמ ('"םלוג ומש המשנ וב הקרזנ אלש
 ןיאש טחמ ילכ mj» (5 ip יילהת) ךיניע ואר
 אמילג .("אמטמ אל ןכ םושמו בקנ אלו דח שאר הל
 B" ,(? (זיע תבש) איצומה 'פד ג'רב םלוגכ השענש
 תושעל עדוי וניאש םדאכ הארנ ףוטע בשוישכ
 (TUB תובא ףוסבש םלוגב ןהיפוליחו ומכ םולכ

 לגר אלו די אל ול ןיאש ןימכ הארנ א"ם (וימ
 ליכאמו לזוגה 'פב .(*תוכתמ ילכ ימלוג ומכ
 רהב יקליב אבוה ב"ער (amp pri ןיטרופ ps 'מנב |

 p םע בשחו ל"ת וילע «pio לוכי Gen זימרפ
py)והנוק םע  קדקדי = ('ג ה"כ : ^bםולגי לוכי  

 ךוועה ייפ ה"יחא] * .בשחו ל"ת והעטיו ןובשחה
 םש p'33 'פסותה ילעב «px םש 'קליב ב"נ הז

omaיפ ואיבה י"שריפ לע וגישהש ירחא לוכי ' 
 voy mo» bw ושרפב un םיכסמ הזלו ךורעה
 ול ןתנש הממ תחפ ול ןתיו ישוכה תא העטיש
 שוריפ ןייצ ק"ב 'יחב- א"בשרהו .'גו בשחו ל"ת

ans quaes quanךורעה לעב ברהו :ל'זו  
mb» ^pוניאש רבד לכ ץע ילכ ימלוג 'שלמ  

 mnn הלואג ןאכ רמא ךכיפלו םלוג יורק 355
 ירחא ל"ת הלואג ילב "sx וננכשמי אלש ול
 ןובשחה םולגי לוכי ול man הלואנ רכמנ
 והזווהנק םע בש חו ל'תוהעטיו
 ןתנ wu» ^e ביבח המכ הארו אוב ,ל"כע ר קי ע
 הכלה עבק יכ ל'ז ם"במרה לודגה רייתה יניעב םג
 pw b'n ח"לה ז"פ תובנג תוכלהב ל'נה p" יפכ

 Cw ש"רו ם"במרה ייפבו םש יילכב ג'הכו (? .ינוי ס"טב ןאכב עיפדב לבא יז «qp ion דיילו יבו יא ו"ו v3 היפ (
 ייא יח דצ טידסל ל"ז ג''הר ייפבו תורירגמה יא לת yao הזל בורקו תוררגמה 'יא תוידעב לבא יא ררג ךרע כ"ג 09

"bnאפסכד אתגרדמ זימק תבשמ ןויצב םש |« תודרגמה לצו תוגרדמה  D'bאיבא םשו יא לת ע"ייע אתדרגמ םוקמב  
nowתתימאל היאר  unייפב כ"ג .ג'יהכ (+ .ג"הר ייפב ג"הכ (*  ymיעב היכו ףושל דיתעש לכ גיונבו  meדע (* .יב  

 לוטלט ןינעל לבא .גיכק תבשב n» i ליגה תבשל ורוביד תליהתל imo וניבר (5 .םש טירסל im ייפמ קתעוה ןאכ
 וניבר «ea .יד םלג oy ny "n (* .שיע םש תבש יודיחב ן"רה בתכ cyem םש יישרופכ ץוקל יזחד אירש תכשב
 an DU" יתקיספב )* .םש תבשב י"שריפמ חכומ א"פכו )5 .םלוגכ וב תשענש ג'ונב לבא םלוגכ תישענש ימ vi33 ונשי

 .אהמלג 'ב רייתבו (% .רקיע .ann ןימילג
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 = "ייעו ךרכו 'יפ ,םלניו 'ח ,'ב ב"מ byen ונממו
p^םלג 'ע ] — 

n5 ̂ Mע"לב) אָמְלּוג =  Pfeil, Spiess, pm — 

(Ganzette0 לתסא) 336 ברח תכמ 'גרת  

Cn ostןיפלונ ןימלוג [תליטקו] אפייס תליטק , 
cos ^eה"יחא] * ,(המחלמ  ^bע"לב אמלוג  

 ירפסב םותס רמאמ ןבוי הזבו nom pn המושרה
 ז"מרפ .קלב p'p 'קליב אבוהו א'לק 'פ poa פ"ס
 mun ךראנש (סחנפל השענש) יעיבש סנ א'עשת
 . הלעמל "wu םימלוג ינשב סנכנש דע חמור לש
 mun רמולכ םימלוג ינשכ סורגל בוט רתוי ל"נו
 ירמז ךותב סנכנו תותינח ינש ךרעכ ךראנ חמור לש

 — [םרקרדו יבזכו

 ןמ בכרוה Abgesonderte, Menstruirende הֶדּומְלִ

ybע'למו =  (emהלעבמ אד הלומג  
 p" | ,(?(.ב'ס (m ןירמאנ ולאו COT 'מג ףוסב
 ואיכ יישארב) קחצי תא למגה םויב ןושלמ תקתעומ

0nה"יחא] <  onmםה רשא םישרשמ הלמה ינא  
 nib יתשמ תבכרומ איהו תויתוא עברא יגב
 לצאנו דרפנ ןמעטו דמגו םלג תויברע תומושרה
 pi" ה"ר הדומלג הדנל ןירוק ל"זר ורמאש המ הזו
 ט"עפ ר'כ 'ב אילג yn aeo ר"'ב םשו םש
 ריער ד'סד א'פ pn ^v" ,הדנ אנא אדומלנ
 Lo ךתשא השע םלועל אב ןורפח האור התאש העשב
 |  *ז"יקתת זמר בויא pon" ר"לפ א'לפ ר"ב ,הדומלנ
 יוה דומלג םלועל אב ןפכו םלועל אב ןורסח
 תארוה לעו ,הדומלג איה וליאכ ךתשא תא האור
 ;'ז (/o בויא ;א'כ bt 'יעשי ארקמ לש דומלנ

 — [םיירבע מ'וא y" 'ג ,'ל

(Gm wo) בירחנס ןינעב קלחב (Ende 
 אניט גרהמלוג יל יתינ וכיינימ דחו דח לכ רחמל

 pnb רמא יכהד רמולכ .המוחה ןמ הנימ המוח

 המוחה Wan ותעכט אולמכ ne mn דיסמ יל איבי
 2 גיכטס) תבש moi תולודג תוכלהבו .תסרהנ

 לש הכיתח י"שריפו גרה ומלוג תובותכ תובית
 כ"ג M" וניבר i" ה"יחא| * .(יסופ 'לב המוח

 דיתיה סע הפי ה

Klumpen von Tópfer- 45 J ִּפ"למ) גרֶהְמְל | 

 לש ריס אוה גיה תעבטבש םתוח םלג b^ ,הנימ |

 םכמ דחא לכ אלא םישוע ויהת אל ולא רחמל

 אתבשב והנילטלטל ריסא גרהמלוג cis (א'עס |

 יתש תואחסונב ב'א) .אניטד 6'אעביט ["פ) |

 | הרזגנו ,םילגכ
 הרסח 'הנפב לכא אנימ תלמ i" ןינעב י"עב |

 "£i 'ב ייכבו .ו'כ ה"רו יטיפב וניתואחסונב ה''כו ימא יפדו ריל in vss ms (* .תרחא
oyזיפ ריפרב לכא :גיל דצ היר ' ^an. animהלעבמ אר המולג . ?( nesייכב ןוכנל  y nn Yn 

 .סש xmas im תמאב היכו יגרתמלוג 59. ne wis ייא wb לכא גרהמלוג

ym = noB Pis 

 = .ד'כ ats 'אקזחיב הל םוקמ הלמה האצמ רככו | םלוא תועבג 'גרת ה"כש now ןה ל"זו ר"כר הרעה
 DR יכ הפ הלמה תרטמ .תאזה הארוה לא אל
 pay ז"פלו 'כו םיקמע איהש תינשה הארוהה לא
 םיקמע ודירוהו םירה והלעה דואמ האג רמאמה
 שי 'נושאר הארוהב םגש רמוא ינאו ,כ"ע 'כו
 'מושרה י"ל איה הלמה יתעדל יכ ,ןבומ רמאמהל
 םיקמע ןיעכ ונייהו העבגו רה לש דרומ הנורתפו

 -- [ז"חא אבה ע"ייעו

Thal, eig. abschüssige Ab-) ְּאָמיִל = pbi "um 

 . (senkung, s. vor. Artורפחי 'גרת

 ה"יחא] * .אמילגב ןישפחמ (א'כ טיל בויא) קמעב
npaםש בויא ה'נכו .ןירפחמ 'יפופד  poe * 

exךירחא םיקמע רדשי  psךרתב אתמילג דידשי . 
 ל"נו אתקימע אתמילנ 'א ר"ית (יכ :א'כ 52122( איגה
 ןינעו .אתמילג תלמ לש השוריפ אתקימע תלמש
 דרומו עופיש רמולכ הזל םדוקה 'עב ומכ הלמה
 'ב םלג 'עב ןמגרותמה תהימתל םוקמ ןאכ ןיאו רהה
 תוארוהה יתש תמאבו "וכפהו רבד םישרשה ינשבש"
 ר"לבו ₪20: י"לב ןכו דחא גשומו שרשמ ולצאנ

 -- [קומעו הובג ונורתפ 5

 bbs iba" מ'לבו ;פילב) אַמיִלְּג = :nb סע
 Mantel, Oberkleid) ב e תיסרפ

 ,ץובד אמילגו ויט יח ינש רתסא) s ךירכתו 'גרת
 c2) יינעת) ולא תוינעת רדס קרפ תינעת תכסמ
 nmn 'לואש mob והל sos היפתכ דחא אמילנו
 sp תבשב ה'נכו ה"יחא] * ,(ןוילעה שובל 'יפ
 :י"ק DU ,יפוקא ע"ייע :ה"ע םשו ,'א םלג ע"ייע
 .ד"יק םש ,ךימילג ןלשוא םשו  ,יאמילנ לוקש
 אמילגב אה .'כ m .אשובלב אה אמילגב אה
 אלא :ח"לק תבש .'ב רתפ y'"p ארותפב אה
 j"D 'עב וניבר n" חפט אמילגב ביברש התעמ
 ז"ואבו ש"ארבו ף"ירב ג"הכו חפט ימילג קיפא
 ןויצל mmm mm ^ ק'ס ח'ע b" תבש וכלה
 Qe) pp והימילג יצסנמ .ז"מק תבש  .הזה

"epש"ארבו ף"ירב לבא :ח"לק תכשב ומכ :ב"ק  
 cw ס"ר "ייע ,הימילכב קיפא םש Di 'מ י"כבו
 juo mibi" ילופישב :ג'כ opa :א'ר דצ
 אמילג ,ח"כ מ"ב .לפש yy אמילג ילופש :ב'ק
 .'תבירד 'מילג ,יסכמר אמילג .ה'ס םשו ,זירכמ
 ישניאד ימילג יחלשמ .ה"פ 'בותכ arp "טיג

pp r^yרהנס .'ב ' spאתלכתר ימילג , am 
 : תרדא ה"כ v5 "ישארב 'קנוא
 ןוילע שובלו n הנינעו 'טושרה פ"למ הלמה

 אבוהש יה ףכ ע ייגב ייעו ( E ו



 ושריפ ע"הקו מ"פ לעב ברהו ינילג םיה םא והבא
 .םירעופו םיכלוה םיבש םילג pe 'וריעב ינלנ

meaםש  ^bמ"פו הלוגמ םיהש ינילג ע'הק  
maםש בתכו ינילובנ  vimםיהשכ  epeחנו  

 ינילנ יברעב ול pup ללכ תבשנמ חורה ןיאו
onםלואו ,י נוי ילב ןירוק  ybi ciןישמתשמ  

 הממד קיתעהש ג"סו דיעהש ומכ הלמה ווב
 םיה ףוח ינב ךרדש ey" ינילג י"ע (ט'כ arp םילהח)
 ע'מ y"' .ןלג דכ רחבלא :םיה תממד תורקל

 — ^m] ,א'ח ללירכ 'חהל רעכיברהאי

 א"פס 'ורשעמ ^" Graupe) אפורג =) אָחּולְג *
 תבש 'וריבו .אסולגד אכניפ ןיהה :ט"מד

 .סרג ע'ייע אסירגד אכניפ qm 'ינה :ו"ד ג"פ

 י"לב .claustrum 155« ארטסולק = אָרְטְסּולְּג 1
Schloss, Riegel  Ver- (6000 

(sehlussא'ק!'יבוריע תנשמ ףוסב :) ושארב שיש 322 
 לכ רמוא יסוי 'ר 'מגב םילכה לכ 'פבו .ארטסולג
 תולקמו pp רזעלא 'ר רמא (Crop nim םילכה
 ה"יחא] * .ף"וק 'עב 'יפו ארטסולק א"פ ארטסולגו
 ^3 ה"כו ף"וקב «wu איבה ארטסלק 'עב םשו
 לבא 'זיפו ילופאנ תוינשמבו ט"מ י"פ 'וריע 'וריב

3e bw cvsד'כק תבשב ןכו .ז"מר . "XT 
 -- [ט'ר b" 'וריע 'וכלה ז"ואב «mo ארטסולנ
 ינויו ר"לב [ןנרטסולק ל"צ] רטסולק ^5 ב"א)

 ,(אוטסלק y^p bw חירב

nmm ר א"עס ב"כ 'וכרב' (E. N) ְּאָרְטְסּול ra 
 הארתסלק ייגה 'מ י"כבו ארטסולג

 הדוהי 'ר :ח"מק דצ םלשה ןיסחויב יתאצמ ןכו
 .הארטסולק

pp^נוי ילכו סּוקְּולְּנ .ןיקְסּולּג .אקסּולּג " 
 ס"לב rundes Brod אקַסּולִּ ליה

 האורהד תומולח ףוסב weisses Brod) םֶוגאָפּולְ
 .('ינפל איבה תואקסולג ^35 מ המכ Cnr יוכרב)
 .(* תחא ןיקסולנ יל (np o יאמדב ו"פ לבקמהבו
 יל תבש) רנה nw הבכמה 'מגב ןיקילדמ המב 'פבו
 ב''ע onn" יקליב «qp :א"יק) תובותכד ג"םבו  ,(ביעס

 תואקסולג איצותש לארשי ץרא הדיתע On זמר
 רב npb יהי (ו'ט יביע "ילהת) יאנש תלימ ילכו
 סא רמוא הרוהי יר 'מגב ןיברעמ לכב יפבו .ץראב
 .תחא אקסולנ וא CUó 'וריע ובר ןהמ דחא היה
 אמש הריזג (כ"עס ו! 'יחספד [אמק] הכלה ףוסכו

km 7 SE DN 

 רפוס הזיא תהגהמ האבש ל"נו איה תרתוימ תמאבו |
 םתוח אוה גרהמ פ"לב יכ םינפל ןוילנמ ליכשמ =
 וניבר ew" ומכ אלו אניטו דיס אוה לג תלמו —

 םתוח גרהמ SUD לג 'יפ ,וירבדב ל"צכש תמאהו
 םכמ רחא לכ וניבר bw" ומכ ונינעו תעבטבש =

 "yt" 'קליו .ותעבט אולמכ המוחה דיסמ יל איבי |
D ^זמר  esל"צ) היל יתיל סרג  cbאנוט  

 לילעב הארנ הינומגרנו ומלונ אמתחל (אניט ל"צ) |
 תובית וא וניבר b "op^ ןכ פרג pi לעבש
 b^ תארוהל םינפל ןוילגמ ואב אמתחל אניט
 ס"ט קפס לכ ילב ןווחאה הזו הינומגרנו ומלוג |

 ,יגרהמלוג תחא הלמב ל"צו םיקבדה pa ודירפהו
 ןוכנ mm אניטד אעביט ג"הב וניבר B^ ןכו
 הארנ הז לכמ .תעבט לש ריס 'יפ .אעביטד אניט
 «wa ןושל לע nbus הניא יסרפ ןושלש  רורב
 הלבקב תולמה תארוה ול האב קר ךוועה לעב

 ;7- Dna וז ןבברעו |

2^3 (Granatbaum \ 5-35 (ם'לב v5: 

 |  'OTותוא ןיריכמ ןניא םא  203 Dy'דהנס
  Cmהל ירמאו . . ארדא בר רמא סוותק יאמ

 שיהש) םיזראכ רוחב 'גרת 2/8( .שומלוג  /nוויט
  pon'כדמב 'א ר"יתב ןכו ה"יחא] * .(ןישומלנכ

 הרומא יתלמ רככ יכ עדו .שימלוגד יסיק 'ו ,ט"
 ןומיר ןיע המעטו פ"ל שממ הביתה יכ ארדא 'עב

 םימשובמ וילַעו " ceהלמ םע התארוהב הושו
 גמארהב תיברע  gheהנורחאה תאזו  oy meהלמ

 ,אגילב שממ וזו הכילב 'יברע  pe" yy "eהזו
  nb"נ יפל) ארדא בר רמא םש ה"רב ןנירמאש

"bs אליש 'ר יבד (ש"ע ארדא CUM ןאכ וניבר 
n'» מ י"כב ה"כ שימלוג הל ירמאו אגילבמ וז' 

 תחת יכ ארדא 'עב ונחכוה רבכו םש 'הנסב

 אגילב כ'או אגילב וז ל"צ וניבר "ג לש אנילבז
 ןושאר יכ תמאב ה'כו ןתארוהב ןיוש שומלונו

 פ"לב ינשו ע"לב « yy.ןומיר  "eyגישהל שי הז
 ד"ח ולש ע"מב ללירב 'חה ש"מ לע  27bאוה םגו

  jpינומכ וניבר ירבד  *b35[ורוקמ תא הרעהש —

ruhig, still vom Meere 20966 »53 ^U 

  envie[וריעד ל"צ] ('(תבשד) 'ורי
 לע ינילג םיה היה םא (ר'ע א'כד (b והואיצוהש ימ 'פ
 אלב טקש p "53 ^p ,wDN איירבחד ןוהיתעד
 bs ונלנ "גה 'טארק 'פדכו ה"יחא]* .(םילנ

 'ר רמא ןוכנ לע ד'ע ו"טד ו"טפ תומכי 'וריב 2

 לי'צו תואקסלוד ס"טב DU קר wb יוכרב אתפסותב ה"כו נ"בבו 'פ י"כב ג"הכו (* .גארפ סופרב כ"ג היכו תועמ (1
 תחא ןיקסולג ייגו (* .ינימ תלמ הרסה תוכרבב יחסונכו ד"י דצ מ"קוצ y" אתפסוה י"כב ה"כו תואקסולק וא תואקסולג
 אקסולג :זיל יוריעב ןכו םש יאמדל ימ י"כבו םש יאמדב הייכו mns ןיקסולג ייסופדבו י"כב ה"פר יאמד אתפסותב 273 ייא

 .ךומסב וניבר איבהש ומכ תחא
38* 

. 



  Cv.רמוא הדוהי 'ר אמקסולגב אצוי םישלש ןב =
 ,('ףתכה לע תלטינה אלוםיפגאב תלטינה אמקסולג =

 הרמאש פ"עא םלוכבו 'מגב וב שדקמ שיאה 'פבו .
 <  ןמ ול איבהו ןולחה ןמ יל אבה 62 "ישוריק)
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 [יא] י"רת (ויכ /3 יישארב) ןוראב םשויו .אמקסולגה
 ןיוחוא םינש 'פד 'מגב .אמקסולגב היתי ןוושו

C0 cv»יאמ (ח"כ 7; טג לכ 'פד 'מגבו  

 (ל בסד אקילט לאומש רב (*הבר רמא אמקסולג
 בותכש םירפס שיו .םוקסולג הבית 53
 "ו "כב ה'כ ה"חא]* .אטקפולד ןהב
 ma הזה םויסה טמשנ ע"פדב לבא ,ר"ב 3
 ג"ונבו םוקסולד 'עב ןאכד 'ע לע זמרה ןבומ םויסה
 pw י"כב ה"כו אמקסולד ל"נה תומוקמה לכב
 "גה יוניש b'7 לעב ברה ןייצ sow רחאמ
 b" חלש פ'ו תותלאשב «m ל"נה תומוקמב
 p" ןיליפת תוכלה ז"ואכו .ימוקסולד םשו ו"כק
 א"סב 'תיא vb Yo הליעמב לבא.ומקסולד ו"סקת
 ys3'3 םש ל"ז ם"במרהל מ'היפב ג"הכו אמקסולג
 ז"פ 'טוס 'וריב ןכו D א"פ מ"ב 'וריב ג'הכו

pes Ty vuוריו ,ץוחכמ ול ושע םוקסולג ' 
 ול ושע םוקסולנ ןימכ vv טימד Yo םילקש
 םיטעפלו .הכותל ןותנ הרות רפס mm ץוחבמ
 nn ליחתה ל"פסלק ew מ'ד טמשנ ם'מה
 םש ק"מ ף"ירב ןכו תואמקסולגה ל"צו תואקסולגה
 ,אמקפולדב ל"צו אקסולדב ןלוכב 'יא 'ציניוו 'פד
 תואטקסולד ל"צו תואקסולד ר"פ הליגמ ף"ירב ןכו
 mb דצ הליגמ ס'ד 'ייע ף"יר :י"כב תמאב ה'כו
 י"לב יכ וניבר p^ הפי הלמה תרזג ןינעבו .ב"ער

  bpהמושרה  "Ww myהביתו  onm pnוב =

 ונינע יפל p^ םש 'ליגמל 5" י"שרו המ רבד
 י"כבו ,רפס וב םושל pen תחתמא ומכ C ימקסולד

wsפש 7^5( "וקשופ ז'עלבי םג ) mmקפס ילב  
 = הזבו 4860 ט"יאלבו עשאט ש"אלב poche צ"לב
 .א"כ bye nS" "יטיגב ל'ז י"שר זעול ןורחאה
 ם"במרה b^ ןכו המודה וא ןטק קש b" .''נ 'שודיקו

 — [םש 'ליעמב 5^

ox) poiרחרה 'יפ מ"למ  auf- anregen den Streit, 

Qle- v'bs ומכ 02 iaufreissen die Wunde 
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 לכ 'פבו .('הוליע היתעדו היפיפי אקסולג אצמ'
 ןיאו 6"ל (nob^  ינש רשעמב אלו 'מגב העש
 םידיד ק"פבו C תואקסולג «pe ןיקירס ןישוע
 ןיקפולגה תא ןהב ליבטמ םותחנהש םימה (הימ)
 ךלמ הקשמ ואטהח (ת'פפר) ט"פפ ר"בבו .ןילוספ
 ןיקסולגב רורצ אצמנ הפואה רשלו : הפואהו םירצמ
 ה"יחא] * .ןיקפולק א"ס  .םחל תורככ b" ,ולש
 א"מ v" ט"דסב ל'נח םידיב 5" i'm סרג ןכו

5mןיקסולק : םש  ^bרככ אוהו קירארג  buy 
s'yדיחימ ץובק אוהו ,232<- ע"לב קידארג ל'צו  

 וניבר b pb5p^ 'עבו .תולוגע תוביבל 'יפ .(2-=
neגב , b"ןכו ,לודג םחל  mineינויו ס"לב  

 .ב"ר כ"ג ןויכ ל"נה י"ל לעו yn תליחתב 'מושרה
 ל"צו pays שרופמ ל"נה םידי ם"במרהל מ"היפבו
 ןיקסולג ה א ר :ד"ס 'וריעב ה"נכו —  .ןיכעכ
 פ'א 'מ י"כב ח"כ ךרדה ןמ ןיקסולג לוט . , ךרדב
 א'פ P 'וריבו ,'כו ןיקפולג אצמ ג"'ונבו ש'דבו
 רמא ךרדב תכלשומ תחא ןיקסולק האר "גה .מ"ד
 ז"לפ ר"קיובו וז ןיקפולק ךל לוט ודבע יבטל

^anלש המלש ר"פ תוכוב אתפסות .דחא רככ  
 לש הסורפ ,'כו תיבה לעב לש המלשו ןיקסולג
 לכוא ינאש דע :הלא לע b ר"כיא .'כו ןיקסולג

ppןיקסלק םתומאל 'פ םשו ,'כו וז ןאקסולגד  
 ,'כו קיתע em" ןיקסולג רמא ןמיס 'ר+ ,ןיטיטנוקו
 ז"ע — קיתע wm ןיקסולג םילכואה 'פב םש ןכו
 תואקסולגה nme ל"פ vow .'ב לגלג ע"ייע :ט"ל

5xז"חא אבה ע"ייע תואמקסולגה ], ^b 3'm) 
 .(קסלק ע"ייע ןטק לוגע nb mw י"לב סקלק

 ין קס י"ל ןמ פ"לב\אמקסּולּג = םקסְלִּ
(Behiülter, Kiste, Kasten, Futteral, Sarg 

 וא הסיפחב אצמ Got .יכ 22( ןיזחוא םינשב
 (הנשמג .יכ) םג לכ peri ג"פבו .אמקסולגב
 ('רתלאל ואצמ סא ונמיה דבא םא טנ איבמה
 אמקסולגב וא הסיפחב ואצמ לוספ ואל םאו רשכ

CNאבה (.א"כ) הליעמב ןורחא 'פכו ,רשכ וריכמ  
 ריעה ינב 'פד ג"רבו .אמקסולגמ וא ןולחה ןמ יל

(r3 029)ימקסולג  epeפבו .תוזוזמו ןיליפת ' 
 ("p ק"מהיב ברחשמ רמוא א"ר 'מגב ןיחלגמ ולאו

o3 (!היפיפי  ^wי"כב ה'יכו םיקסופה 533  nףוסב ןייוצמה םידיב ל"ז םייבמרהל מייהיפבו  'y "y "pn synקסלק . 
 m/m תוכלה 'יפבו ,וניתואחסונב 273 ייא הוליע הי ת ע דו owns im הפי iaim b רסח יט דצ ייחספל ח"ר "יפב לבא
 תומוקמה רתיבו ש"ארבו ף"ירב ה"כו היתערד הגוה ימ ייכבו sn דצ םש ייחספל ס"רב קתעוה v3 םתכמה לעב ברהל
 חיר ייפב היכו יחסונב הייכו )* איי ןיד א'פ םייח תוחרואב weis" תואפריגה יתש ps קוליחהו םש סירב םירכזנה
 y/"y "nx לע ואצמ cM םש הנשמב יוריב לבא ואצמ גיונב (* .תואקסולגמ som 'ג קרס יעב לבא Qv דצ 'יחספל

 אוה ןכו ףגא יעב כ"ג וניבר איכה אמקסולד x^ םייפנאב תלטינה אלא ףתכב תלטיגנה אמקסולר אל ג'ונב (* ,רתלא
 43" סיטב יא pop יעב (* .הילק b^ ןטקל שייארבו ף"ירב ה"כו ףתכה לע וניבר "יגכ םש לבא ימ י'כב םג רדפה
 שבתשנו יכסר ורזיפ 'פרב n3on' ךרעב עיפרב לבא cw קלט 'עב ןוכנל («mo 'שמא am דילו ויי י"כב היי (*

 .ל"נה תוחלאשה ייגכ הזו יטוקסולד י"שר י'כבו (? .קסר ו'פרב



- 

 = השנמ )^ א"מ יקליב אבוה w"yb ר"ב (y" םיתמה

 < ב"עס x "uo ^«( םיבשה תא לבקמש ריעמ
ymיתיגכ יננמ םירפאו ,(ב'פ ר"בד ,ג"פפ ר"מב  ₪ P 

 — הדוהי ..תורקע תדיקפ לע דיעמ 5m לש
 — | המאשכ שאה ןמ רמת תא bus ה"בקהש דיעמ
 . qma ןכו (היכ ,חיל יישארב) ףרשתו הואיצוה

 mmm ינבמ ןהש ויריבחו

| = Kern der xXguov י"למ p» Pros = io 

  5553. (rrüchte(גימ) תיעיבשב ז'פ לודג
 ןיניעלגהו gus יפילק ולש yim ןומיר יפילק
 תומורתד ןורחא (em .תיעיבש ןהל שי ('ןהלש

re ose)ןסינכמ אוהש ןמזב המורת (*יניעלב  
 m CU» bw" ללכ 'פב תבשבו .תורוסא
 t לכבו יגיע «m9 כ"הוי 'פבו ,(*ןהיניעלגו ןהיפילקמ
 == .תבתוככ כ"הויב לכואה (ביימ vo יילכ) )5 1^ יפ ילב
 'יצקועב ב"פב םיתיזבו C» התניעלגכו mes הסגה
 אלו תואמטמו תואמטימ . ןיניעלגה | לכ | (בימ)
 'עב by" םיניערג בותכ םירפס שי  .תופרטצמ

m25" מ"כב ג"הכו ה"יחא] * sה"נכו .'יצקועב  
 ט"פ 'מורת 'ורי 5n לש הניעלנ ow 'יצקוע
 :;ר"ד א"פ תבש יורי ,ןיסנא יניעלג vy ז"מד
 םיניעלג :א"יד m תבש iov ,םיניעלג תרודמ
 המב ד"ער ב"כד ה"פ 'רהנס v̂ א ,םיתש העיטל
 אל yy ב'סד TD 'ציב יורי :ןהיניעלנב ןלכא
 ב'מד ב"פס ry "y  .ןהיניעלגב אלו ןהיפילקב
 rb ry ילבבבו .ןהיניעלנ תא ןיצלוח ויהש א"עס
 י"לבו ןיערנ ומכ ןיעלג "פו .תטמשנ ותניערגו ^

  mm[ירפ לש ןצוח —
Npow mosא, י"לב 06186 =?25- ע'לב)  

(XT B, Wasserkrugהכלה ףוסב 'מויד ק"פב  

 ריעה ינב 'פד ג"רב 'ליגמבו 0279 ןירדהרפ תכשלל
 קבשמל אערא חווא הנימ עמש ייבא רמא +ויכ)
 דיקפמה 'פבו .היזיפשואל אכשמו sou שיניא
 היפלוג אכיא (נ'עו ימ מיב) תותש ול איצוי 'מגב
 יניירדה bom 'מגב ןידימעמ ןיא 'פבו 4 .("הירדשו

my)ביל  oemארמחל היל ומרו  Cירויח יפלוגב , 
 הדוהי 'ר (:טימ 'ירדנ) לשובמה ןמ רדונה 'פד ג'רבו
 «men לע אפלוג לקש אשרדמ יבל ליזא יכ
 הלודג רמא הילע בשויו שרדמה תיבל הכילומו

  = blosslegen, aufdecדעלג יבשותמ והילא (יטוקמ | 'פב הדנב (מ'לב הלג  yoתייחת לע <

, - 
1 LX B^ 

 הלוכי איהו הכמ הב שי «pw Cv םתכ האור /

 (רהרהל) einn" וז ירה םד איצוהלו עלגהל | =
 ^C 4^ ילשמ) ביתכדכ [הכמה] .[רחרחל ל'צו]

 הכמ הב שי D א'פ .שוטנ בירה עלנתה ינפלו | <

wem = =ירהנפ) םימכח 'יפכ ת ו ל'ג ת ה ל הלוכי  C^ 
 אוה ןכו רקיע והזו בירה ךל ה ל ג תי אלש דע | =

 "יפמ קתעוה wus ^s ה"יחא] * .לאעמשי 'לב

 b porno pw bn vb^ דצ bó ג"הרל ה"טדס = =
 עלגתה ינפלו ביתכדכ הכמה ר ח רח ל עלגילד"א | =

 אלש דע םימכח והושויפש פ"עאו שוטנ ביוה |

 'דהנס ילבב ס"שה 'יגש עדו .כ"ע בירה הלגתנ =

 ושטנל bv התא ביוה עלגתנש םדוק םש -
 ןכו .ושטנל לוכי התא יא בירה עלגתנשמ
 בירה עלגתנ אלש דע וח"יה א"פ umb" 'וריב

 "3 בירה עלגתנשמ ושטונל יאשו התא

 אלש דע "גה א"פ Camo אתפסותב לבא

 ןיא ןידה הלגתנשמ ושטנל יאשר התא ה לג תג
 בירה הלגתנש םדוק an" ןכו .ושטנל יאשר התא
 ו"נקתת זמר 1^ ילשמ 'קליב בירה הלנתנשמ —

 D" "טפשמ 'מוחנתב "גה חכומ ןכו 'דהנס םשב =
emp ^oהלנתיש  qoושטנל יאשר התא ביוה  

 שיר 'יטפשמ תותלאשב ה'כו ,'כו הלגתנש רחאל =
 ימוחנת םשב םש 'קליב ה"'כו m? ^b "יטפשמ |

 הלנתנש ('א ^om ילשמ) עלנתי הישות 553
wibpתויסנכ יתבב  onimתושרדמ  !/ "y! 

 שמשכ רורב הארנ m לכמו .םש ילשמל י"שריפ
 הלגו עלג וושהו ww ךכ וניברו ג"הר םג יכ

v»םמעט ע"לב יכ רקיע  mwוהערפ אמגודכו  
 והילא b" .םיקומנ y" והאדפ ומכ (ד'כ 35 בויא)

 ח'פס תומכי 'וריב ןכו .עלג 'ע קדקדמה יזנכשא -
o£"אלש רמית יא עלגל וכוד היה ד'עס  

 עלגל p^ ,« .ודיב ועוליג ירה וב עלנל
cssועוליגו תולגל   '"y  גילויאו wsע'הק  

 — [םש מ"פו

 (' השנמ 'טגב pns (Gilead bek. Ortsu.) עַל
 יל ורמא .תומושר ישרוד (ביעס דיק ידהנס) :
 באחא הז דעלג יל 05 .imp 'ילהת) השנמ יל רעלנ
 ונדמליב ,)* כ יב'כ א'מ) יכו דעלג תומרב לפנש
 דקפנ אציו יקליו ימוחתכ) לחר תא םיהלא רכזיו

ms )1ייכב  Yaבייהו דיילו . ?( זי'מרס יילהה יקליבו ייעב ג"הכ vnmרבכו  ninרהנפב ס"שה 'פדב '. *) ייל 'סונב 

 ןוכנל ה''כ (* .וניתואחסונב היכו ןהיניערגו sam יא ץקע ךרעבו vao wb תבש יוריב ג"הכו (* .ימ v33 גיהכו )5 .ןהלש =

 התניערגכו וניתואחסונב ומכ םש קר תכתכ יעמ עמשמ ןכו ישמא יפדב ןוכנל n'3 (* .ח"יפב ע"פרשב שיימכ אלו ריפדב

 ורזיפ תוינשמב היכו vo ד"מד nb 'מוי יוריב כ"ג 'יא התניעלג 'יגו ,הומכו התניעלגכו eam anim mb 'פדב לבא

c» |יעב היכו (* .שייע שייירב ימוי יוריב וניבר ייג תבתכ יעב לבא  "uvםירמש שרופמ םשו 'ב  inl)לבא אירמשו  

 .הירבחל סוקמב ע"פדב ל"צכו הירמחל ל"צו הירמתל ייגה דייל vias 'תפונב Yam ר"ב י'כב ןוכנל ה"כ (* .איררשו א"נב

N 

, . 

jd o 



vx - | בש 
 ףרוחב ןהיתחת ןינשיו ('יקפשונ ןה pm רמצ לש | רטוח 'פד ג'סבו .(' הילעב תא תדבכמש הכאלמ
 ה"יחא] * .םישנאה וממחיש ידכ תויציצ qna שיו | NOUD הנימ עמש ייבא ON (יה'כ (svn שדוקב
 ןירקבולק תחא תילט ב"מ w'»5 יילכב ms | .אתרצעמ ימקמ pov ןיעבש יפלוגא C חוטמל אוה

 b b" .ש'רו  ןירקפולג סרג 55 ב'ערו תחא | יפרח לש םהו ןה דחא םידכו תויבח יפלוגו ינקנק 'יפ

 דצ ט'דסב ג'הר b^ הזו .ןירקפולג uem ןירקבולנ | ע"לב ןכו םימ לש דכ 'מושרה י"לב ייפ ה"יחא] *
 תוליאשב s^ .ןירקפולג wo wm ןירקבולק :'כ | ' שריפ ןכו .חמ רבד וב רומשל ילכ הנורתפ 'מושרה

 לש תוסכ אוהו תימראב יקפשוג np רמצ דגב | "שוד'קל ןכו ל"גה 'ומוקמב y" פרח לש pip אפלונ
aw"0 [1 רד עו שע יפלוג רייד ייבא ( | msםימשגה  mmרמצ לש  nipםצעב הזו ל"כע  

p'53) nos000 "5 ףלג  aushohlen, ein-וניבר ^52 דומות |  qn)קפשנ ע"ייע דועו . Qm 

 רשא הבע רמצ הנינעש 'מושרה י"למ הלמה UN | תעלקמ 'גרת ןיעיב wm [תלגו] .(שמופסמ
 םמחיש ידכ המודכו !«mb הסכמה תא וב ןיאלממ (*%יושעו) תועלקמ יחותפ ןכו (ח" ,'ו אימ) םיעקפ

 ןיטיגבו ban תומוקמה ינשב זעול י"שרו םישנאה | ןעילק ףלגו 'גרת] (טיכ .יו א'פ) תורומתו םיבורכ
 cotte, cotta ילטיא 'לבו צ'לב אוהו אטוק :'ע רקיע :התוא יתכרבו (ז'מפ) ח"מפ ר"בבו .[ןיבורכ

 דתויו nan ןוילע שובלמ אוהו עטמוק ש"אלכו | רקיע ה'בקה הל mox הל היה אל  ('ןירטימ
 coton 'טיאו צ"לב אוהו ן"טוק י"שרב היגהל בוט ,ג"ספו ג"נפ 353 אבוה ןכו ה"יחא] * ,ןירטימ

 ד" vp bap י"שר זעול ה"טוק yn .הבע sey םוקמ םחרו םא ךורעה 'יפ : ל"הזב Ses םש "יפו
 oy ינויצב לבא ,ל"נה שובלמ אוהו sp םש imm | ייל רטמ 'עבו 'כו דלו תויהל ערז הל טלקנש
 sex לש תוסכ ןינעב שרפל ונחרכוה יחכונה ךרע | ומש קלב 'מוחנתב ה'נכו .ש"ייע mi  תוכיראב

 היארו ?ppp ש"אלב זעול vow ק"העבו .הבע | ,.ז"לק דצ כ"וד 'קיספ  ,וילע mos vpn לש
 יקליב יתאצמ רמצ "331 רמצ ןירקפולנ יכ תיתפומ | הארו ,רוקמ ילב ט"לש זמר ד"נ "yu 'קליב ה"כו

 PPP : אתפסותה םשב Uepn זמר DUO ירחא | 'קיספבו ,'כו וב ןיפלגמ וב ןיתתסמ תרשה יכאלמ
^na51 רי מ עב וא ןירקפולגב ןולחה תא .םיפלגמו ל"צו הב םיגילפמו ס"טב ב'לפסלק [ — 

 ep אלג py ןוניטקלג + | הז עו nmm ןכאה ךותב קקח 7e י"לב "פ
 : | 4, | אל Yes זמר ס"לק ורתי 'קלימ עמשמ ןכו טלוב
 heissos Wasser, lr "vbt ע'לכוןישְלּג יִמ= 053 | ול השעי wb bus nien לכו oe ךל השעת
 העש לכ 'פב «eig. abbrühen, enthaaren i) תטלוב 'יפ .המוטא ול השעי לנא הפולג

 הסעמה «Gy ויל 'יחספ) ינש .רשעמב אלו CDD | יילב ייפ ב'א) («s טלוב Comm םתה םש 'קליב
 .חמקה לע םישלנ ימ הטלחה םישלג ימ vy nep .(תועלקמ omne חתופה לעפ

 ג"ונב ה"יחא] * .הברה ןיחתור םימ םישלג 'יפ
 ןישלגומ הטילחה ןישלגומ ג"עש nep .הסיעמה השעמ ד"פס הדנ אתפסות (Kleopaítra) אַרְטַפּולְּ

 ל'ז ח'ר 'יפב כ'ג יא .ןישלנומ m^ חמק yw | 7 ה תכלמ ארטפולגב

 םש סרגו Ys ה"פ 'וידעל ד"בארה Ty" "יעו הכלמ תארקנ ןכ "פ nnN. א n8 'ורוכבבו

 31 אומג םש איבה ןכו ןישלגומו ןישולגמ ,העודיה תירדנסכלא
Dopoאברעמ .ספלק ע"ייע , mar obs we nón ^v imא"ער , 

onsו ו 6 : : ,'כו חמקה ךותל ןי מח ןינתונה הסיעמה איה  
 רועו .'ורי לש B" י"פע רסוימ וניבר שוריפ ירה | Y י"למ ילוא (Wollmatraze, Wolldecke רקפ 3

gezupfte Wolle und Kleid darausםש ד"נארה בתכ )02.0«  bwןיחירקמש ש'ע ל"נו  

 ותוא ןיחיתומשכ שארה ןמ רעשה תא ןירישמו | Ub) תכש אהפסוה (aei nx ןינמוט המב 'פד ג'סב
Aoהברה םימח םהש םימה וארקנ ןכ לע םחב | לטונ וא ןירקפולגה תא חיגמו ןינידסה תא  

 שולג ותוא ןנימגרתמש חבג שרשמ אוהו ןישולגמ | 3 חלושה e» queen' תא חינמו ןירקפולגה
 ,שלג שרש ק"רוה mp cum bn ש'ע 'כו | ןמ תליבק אלו .(איעס (n^ per 7 ןיא 'מגב
 ר'להקב דוע Rubi לעפהו .'א ,'ד ש"השל ע'בארו | nip תוסכ "יס .('דחא ןירקפולג אלא התבותכ

a diat Aו ו  
 היוליעד xa33 )* .שיע ןכ ושריפ pm י"שר לבא ייל וניתואחסונבו וניבר ייפמ qne הארנ ייכו הכילומו ןמ טיב

w mu 4 "^ , 

 .רטמ ע"ייע .השא לש cw matrix ריילבו 270% י"לב p" (* .ןבומ וניאו קוספב "ילו קוחמל שי (* .חרטימל --
 .יקנפשוג D'b3 ע"פרשב לבא קפשג 'עמ ץמשמ ןכו ריפרב היכו ד לו יבו יא ו"ו 33. ןוכנל m3 (* .ארקפ ) : i , "n LINE " ור ;n2 'כ )* רק ולג ג"ונב )^

^ 

1 

4 
 41 ו
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 < vbp קדקדמ היה אלו רשבב vov mob רמולכ
 םיינ mmm wb ןבולב יפא iy ולוכ לוטיל
 | mun רמולכ יפט mm ל"א לאומש nun היל
 < ,ארוסיא ןל תיפס תוה qnum ואל יא ,וירחא
 יכרכ ךל ירואד ל"א mb היניכס לפנ תתריא
 רמולכ הליטנ תוצמ וב םייקי 'מאד ךל ירוא הדוהי
 הדוהי בר השע ןכו sums קדקדל ךירצ וניא
 וממוג 'מוא mmm יבר ,(.ג'צ 5m" לוחמ לש םורקב

Dyהכלהבו .ו כ ת ו ח 'יפ ,(יד'ע ,:ב'צ םש) יפושה  
 אה אישק אל (.דימ (ce תופרט ולא 'פד אמק
 b"  .(*ימוגיא םוגיאד אה ירוקעתיא רוקעתיאד
 'מגבו .יפושה Dy וממונ ןניומאדכ ולכעתנ
 יאלבב ל"א )65 פש) [הבקה ל"צ] (האירה) הבקינד
 אצמ (.ט"ג (nU המהב ינמיס 'מגבו ,(*ידש םוג תא
 'מנב השקמה המהב 'פבו .םומג היפש המהב
 Amb omn ma ילתוכ וממגנ «C0 פש) תרכבמה

^bןינעב ןגירמאדכ םחרה תיב יתפש ולכעתנ  
 יפבו ,ימוגיא םוגיאד CD פש  .ןותחתה יחל לטנ
 אה (.דימ 7:32 םמוצהו עמוצה 'מגב ולא ןימומ
 םוניאדו ,ימוגיא םוגיאד אה ירוקעתיא,רוקעתיאד
 הרפ (נ'מ re היפ ןנת wm הלספמ b^ ימוגיא
 יריעז אמגרית ("םוגי םירוחש היפלטו הינרקש
 'פבו ה" תיעיבשב ר"פבו 4 .('והיתורכדמ ליעל
 וב"עס b' ב'ב) ץוקל םיתיז 'מגב הניפסה תא רכומה
 ( ץראה םעמ םמוג וא הרשעמ הלעמל ץצוק
 ,(וממוג רמוא ודרי לאעמשי ומול הצורשכ)
 "לש 4355 יכ הזה רמאמה תא יתרגסה ה"יחא] *
 ןיא Dn וניבר לש ןונגיסמ הז ןיא םג ו"ו י"כב
 והזיא תהגה יכ nmn יתערו .ע"לב ןכ ונורתפ
 ןכ w^ תמאבו ,ךרובמ רפוס לש ילוא אוה רפוס
 'ורי ה"נכו -- .ע"פרב האב םשמו ר'ב י"כב םג
 ט"פס 'ומורת v ,אימרכ םג Ty ז"כד ב"פ 'יאלכ
 םוגיש דע סשו ,םילכואה תא םוגיש רע ד"ע ו"מד
 האור תא :ג'יד א"יפ תבש 'ורי .הנשיו םילעב
 ;ו"כד ט'פ 'וריע 'וריב ה'כו ,םומגכ לתוכה תא
 אתפסותב .בוקנב םומגכ לתוכה תא מ"ר דבע םשו
 םימוצהו חמוצה םימוגה ןה ולאו ד'פס 'ורוכב
 םיינרק ול ןיאש לכ םומג אוה הזיא הבקנו
 ןימגמגמ 51: הזה mn ח"לפ vu ,'כו חמוצ
 לש הנמז עיגה :יתשו םג b" ר"'תסא .ותוא

 היסיג לע שילג אמקמוקד המ ךיה : להבת לא 'פ
 y Ter nnm" תשוחנ לש דוד ON ^b ,ךופש

Uy] CN CUD we ךנה 'p ר"שהשבו ,םש 6 

 יתישע וכותמ יתשלגש רה : ושלגש םיזעה רדעכ
 na» mp יתישעש b^ .,ע"הואל דעלנ ותוא

cוכותב יתטרמו  smהכותמ יתשלגה השלג המו  
s»רקיע םש יכ לרגמכ 'פ ר"שהש דוע "יעו  

 — [הפי ךנה 'פל כ'מ p" ומוקמ

  (kabl, enthaart) o3. 5fיקי אוה חבכ ^3 02)
 [הזל םדוקה yy ה"יחא] * .(אוה שולג

 Geflecht, das Zusammen- o5 ע"לב) אָשְלַּ *

 אדה :הפי ךנה b' ר"'שהש 86 ו

 ןישלג הל map איה pup הרעש דכ אתתיא
 אוההכ) [אניצוב ל"צ] (אניצומ) אדה םשו .ןישלנ |

 דנע אוה [תאבט יפט אוה דכ ל"צ] (תועבט יפל
 אוה לודג הלש רעששכ mew ^b .ןישלג ןישלנ
 םילידג ע"לב שלג יכ ,םילתלת תוצוק הל התשע
 טמקנ זא ץוק והבכמ םא רנה ןכו םילתלתו
 mm" כ"מ לעבו ,ולש הגנ ףסא רמולכ ותבהלש

 .ןגוהכ ושרפ אל שלג 'ע ל"תמעב יוועל
Hülle) ND93תבש) ביתו ילג גזה,  Cr»רבכ  

 ,['ו לג| לגב הלעמל ונשריפ .

D3םּנ ס"לב) םַמָּג =  (ab- aussehneidenק"פב  

 .ןיפילח איצוהו םמגנש ןליא (OUO תיעיבשב
 םירמוא יאמש תיב CUD 'יעיבש) הנושארב ד"פבו
 ,םוגיש דע קילחמב ןידומו שרשי םרמוא ה'יבו םוגי

^bםיאלכב ב"פבו .('ץראב שרושה חינמו ותרוכ  

 ט"פבו .הפטמ תוחפ דע םמוג הצו DN (דימ)

mannsםיגיש דע לוכאלמ ןירוסאו )075 . 
 (.ט"לו א"עס v5 יורוכב) ןימומ ולא לע 'ורוכבב ו"פבו

penז"יפ ילכ לכבו .ומטגנשו ומגפנש תונוציחה  
 ןרועיש וממנג םיתיזב ןרועיש וצרפנ (ד'ס) 'ילָכב
 לילשב «xm 'מגב השנה Tu 'פבו qne המב
 וניבר b m5^ 6? םייג  יסא 33  (ביעס ביצ יילוח)
 דיגב ילייפ רב דבע דכ רשבה םע וחינמ לאננח
 mà mn לאומש היל רמאו היל םייג mm השנה
 השנה דיג לטונה 'מגב ילייפ רבד השעמ .יפמ
 היה ילייפ רב «p duum^ ילייפ רב עיייע .ו"צ יילוח)

pbהוה המהב לש ךרי  Npהשגה דיגב םייג  

 .וניבר ייגכ ייגה SUD יורוכבב לבא יכו ירוקעיא רוקעיאר ג'ונב )5 .םיאג inii )* im ייעיבשב ליז םייבמרה שריפ ןכו (+
 Ym3 דוגי ירוכבב גיונב (* .ירש םוגתא סיטב ןאכב עיפדב לבא םסה יעב ע"פרב ןוכנל היכו דיל י"כב ןוכנל הייכ (
 m^»: "wow 'פרב ןוכנל גייהכ )5 .יג רג יעב גייהכו cu) ^an ones דצ טידסב ג"הרל 'יפב לבא הרפל שירבו םייבמרב
 X^ ירוכבבו  ,והיתורפדמ ס"טב 'ציגיזו 'זיפ יפדבו והייתורכדמ ל"צו והייתכודמ .c ו"ו י"כבו bun) הרפל ש"רב
 ce ם"במרהל מ"היפמ ji ץראה לעמ םש um^ ילבבב לבא יורי oi יפל yup ci ims" (? .תורכז יוליעמ
 ךותהי וא םמוג וא ייא היימגרל 273i י'כבו ,ץראה ןמ am ימ י"כבו ,םוגיש דע הייר םש ייעיבשל טיייות יייע ורוביחב ןכו

 .ב'בל מ"טשב היכו ץראה Dy םיפנעה םמוג וא wen םג פרג ךוטסבו כ"ע ץראל ךומסב ץואה דע םיפנעה לכ
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 = ןתוא לכו תחא הרוש חתפה ינפלש ןתוא לכ 'יפ
  nnneףתרמה לכ ינפ לע תחא הרוש הרוקה |

 לכ חתפה ne האווה neo לש הווש

 בחוו לכנ ןהש חתפה תואורה תויבחה

 הרוק ov" דע עקוקה ןמ ףתומה

 םחתפב ףתומה לכ ינפ לע ונייהד

 ןלוכב הנוילעה הינשה הוושבו

 איהש תורוקה ימש תוווש לכבש

 תוחטושמ הלעמל ףתומה לכ ינפ לע
 יתש ולאו וכראלו ףתרומה בחוול
 ידדצ ואש לבא תויולג in תוווש
 .ףתומ לש mms שלש לש תווושה
 ףתרמה ילתוכש יפל תופוכמ ןה

 ןהילע תופכמו
 עינצהל 1533 ןיאו תוארנ ןניאו
 ןייהןמ קפתפהל םנכישכ םחל ןהב
 אוהש ן"הוכ ךופה 'ד ןימכ ואוביו
 «p ."בועטל ןופצ עבוומה יצח
 Ca ^n3D םישדק ישדק הלועה sis ןמוקמ והזיא
 בר דיכע יכיה 'ד ןהש תונתמ 'כ ןועט ('ןמדו
 רמא דחו ןתונו רזוחו ןתונ רמא n" לאומשו

mnoישדק 'פד 'מק הכלהבו .('םג ןימכ תחא  
 (:טיכ) תודמב ג"פ םתה pn (:איפ ייחב) םישדק
 jp תומא ^ ןהילע ופיסוה הלוגה 55 ולעשכ
 ,'וכו ט"מ ("םג ןימכ ברעמה ןמ תומא m" ןופצה
 (.תיכ 2/3( הלמשה mw 'מכב תואיצמ ולא 'פכו
 BR "nM "b) .וימנ תדמו ובחר תדמו וכרא תדמ
 ינא 53 תדמ רמוא דחאו וכחר ךכו וכרא ךכ
 תומא " ול שי בחורה ןיכו ךרואה ןיבש עדוי
 וכרא תדמל im» pr ינש תדמ וימג ונייה
 לע רתוי וכרא המכו המכ אקורב  עריר ובחרו
 QUyO ביפ 275( תיבה תא רכומה 'פד ג"רבו LC ובחר

 ןימכ וא והמ תוגרקה תא ןהל םייס והל איעביא
 לש תונוקה ול רצמ b^ ,(' ןיגוריסב וא אמג
 רצמ וא ול רצמ אל הדשה לכ ראשו דבלב הרש
 הבועמו ו הדש 5v הנופצו החרזמ ול
 ול 3x5 וא ול וצמ אל המוודו
 החוזמ וליצמ אלוהמוודוהבועמ
 Y איעב התלעו אמג pos והו ('הנופצו
 דיו אלוקל אנוממל וקית לכ jb אמייקו וקיתב
 ךכש תוחפב אלא חקול וניאו הנותחתה לע הנוקה
 א"יו .קפסב וקיזחמ TO ןוממ איצוהל sov ןידה

- ug 
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 ןדננכ תודמוע-

 אָמיִמְג ,ץצקו תרכ ס"לב bi ^b ,םמניל. יתשו
[yxp -- 

  NOD = Nw = n3ע"לבו אתמונ ס"לב) -<2
 —  Grube, Grübehenלעפמ =  | Qeץבקמ

 םיאלכב ג"פב (םימה הוקמו (« Grתושיק םדא עטונ
 .תחא אמוג ךותל תעלדו  "b"תכדכ רוב אמוג

 וב ץמוג רפוח  Dayןמיס אב יפבו ,('ח ," תלהק)
 בר רמא ויכלמ בר סישו .בינ הד) תקונית 'מגב

 הבהא רב אדא  mb,תורעש ןיאש פ"עא 5"
 ןיפתושהב ורמאש ומכ רעיש וב חמוצש קמוע אמוג

 ( GU vu'גיגח ןישרוד ןיאד .ג"סב .בויא ליבשב
 "למ ,לחנב .תויממנ "| (ה"פ יואוקמ יתפסות .םייי

i^ 3" ץרא אמני 'גרת ב"א) .לחנב תוריפח 
 תבש ה"נכו ה"יחא] * .(אעראב אתמוג דיבעי (ד'כ
 יילוח ,'כו אמוג רפוחה ." 'גיגח .'ח 'ציב :ג'ע

  QNOךותב אמוג השוע  m amaא'פ ייאלכ
 א"עס ז"כד  pma.תחא אמוג ךותל  ^v'ורשעמ

 ץובקהו :הרוסא אמוגה התוא לכ ב"ע ח"מד א"פ
 א"פ תורהט  Dךותב א"עס ,ט"עד ג"פ 'גיגה 'ורי

 .םהיתומוג  ^bןהב םיצבקתמש תוריפח 'וסו ע"לב
 מ"ד קמוע הליאשהבו .םימה  bus mmיתש

 אמוגב תורעש  nnsויה ב'פ המודא הרפ 'תפסות
 אמוג ךותב :תונבל וא תורוחש תורעש 'ב הב

  nnsהלוספ  qniיתש  me.ז"ט ב"ב ,הרשכ
 אלש המצע ינפב אמוג הל יתארב אמינו אמינ לכ

  wvאמונ ןיב ,'כו תחא ָאמוגמ תוקנוי םיתש
 :ה"כד א"פ 'בותכ יורי ,'כו יל ףלחתנ אל אמוגל

 .רשבב אמוג €  omג'ד ג"פ  xy,ןקזה תומונ
  vyןיצירח 'יפ ,תומוג וב ןיאש הפי ןיכס זו'ע

 « py.ןה תוריפח  mpטפשמכ ם"ימה לפכנ
nonu xy ח"כד ג'פ "יאלכ 'ורי "53 הלמה 

  qneז'ע 'ורי ,חפמ תוקומע  Ubתויממוג .ד'מד
  nnne[תולוכשאה —

der dritte Buchstabe des gr. Alph.) N82 = D3 

  (Gamma = qux Eףוסב ןירבעמ דציכ 'פכ

 תשק ןימכ היושע התיה 6no 'וריע) אמק הכלה
 יתש ורמא המב 'מגב 'יחספד ק"פבו .סג ןימכ וא
 ןימכ תחא הרוש רמא ןנחוי 'רו Cm 'יחספפ) תורוש

cהיתוכ אינת  " n'3 pnיאמש  
 ףתרמה לכ ינפ לע תוווש ne^ (םיומוא
 ,הרוקה תא האור הגוילעו חתפה תא האור הנוציח

 ואוביו, ms קר ןנשיו רטאמה לכ sen ץ"פדב לבא זיראפ י"כב ims (? .א"פר 'יחספ יפסותב mb י"כב ה"כו (
 סיטב עיפרבו הַמדו rx» v^ m "כב היכ (5 .

 יכו רמא לאומשו יכו 33 רמא דיבע יכיה ג*ונב (* םש קו ישמא 'פדב גיהכ (* .אמג גיונב (* .אמג ןימ
 v33 ןוכנל ג"הכ (* sno ןיגוריסב והמ םאג ןימכ גונב (5 ,שיע  י"שריפ ןכו (* | .ירמא, רסח יירחא 'פרבו רחא .פ"טב

 a ,הנופצו החרזמ דע הנופצו החרזמ ןמ רסח עיפרב לבא רילו ו"ו

 התרוצ וזו אמג ןימכ ואוביו an^ ר"ב י"כבו *ךופה יד ןימכ

 .המכב

 דש



 )00 ונרמאש הז לכו .ל"כע ]3

 . ןועמשו דחא דצמ הכרא ןבואו םיתש םיוצמ
 < = minm ןנירמא ימ והמ רתוי אלו רחא דצמ הבחר
 - אלש ןויכ אמליד וא הלוכ ינפ לע עובירב ול
 יתש אלא הנק אל nmm 'ב אלא ול רצמ
 יכה xen" דגנכ תועוצו
 לבא poss אנוממב | אקוד אוה וקית ןינעל
 ovy ארמוחל ל"ז ח"ר תעד ארוסיאד וקית ןינעב
 המל םוקמ האומלו -- .ד"לות o^ יכאלמ. די
 יתרמא 'וכו ו ק י ת ל כ ןל אמייקו :וניבר\ בתכש
 .לכמ הפי הרוסמ ןינעה תלעותל ךינפל ךורעל

caלש  QDרחא יתיאר יתאצמש המ הזו  
 = יה ת ב ש Yp: :ה"כ .'ח 'ו כ רב :המוצע העיגי
 = וז"ע iYD D :א'ם .35 :ט"מ "n im :'ה
 = זא"ק .'ק :ט"צ .א"צ :ו"פ :נ'פ GO SD םימעפ
 - Mx ,צ ק"מ 'ורי ע .ג'נמ םימעפ :ט"כק

s "nobז"יק :ו'פ ,ה"פ :ח"מ :ה"מ ,םיִמעפ , 
 2 ויד קמ +ר 'ר 'גיגה ,"לנדיוציב

 ow .'ל ה "ר .ביכ ,םימעפ 'ד :ו"ט ,םימעפ .ו"ט
 :ת"מ DVD 'ג .ח"מ .םימעפ 'ג ::ז"מ" ,א"ל :ב"כ
 ףךמבי :ב'כ 'י נע ת ינינ .ניל צר * כר ם מ"מ
 'ובותכ .ז"יק :ז"טק :ג"יק .ב'ק ne ,םימעפ :5'3
 SD QD) DVD 'ג .ד"נ  .םימעפ :ג'נ .ט"ל

ap ib sbםימעפ 'ד ?'ז ,ו 'שודי ק . rn 
 :ב"ל .'כ ,םימעפ .ז"מ ,ו"ט 'י טי ג ,ב"כ ,םימעפ
 עדוי יוהו ש"ע] .'ז 'י ר דג Ab ,ג'פ u'p :ד"מ
 'ייעו ס'ש ראשבש וקית םוקמב יעבית ןושלש
 'ירדנ ,[יעבית ה"ד :^ 'רומת י"שריפבו : ריזנ
 ^ir ,ש'ע גג" ^ רי ז 2 ,םימעפ (NT) :א"כ +"

QD i5ה"ד 'פסות ש"ע :'ג  SDNא"נ .א'נ : 
TDכ םימעפ 'ג ,ח"י ג'ד םימעפ 'ג .'ר 'טו ם '. 

 זא"נ D ib :ט"י ,םימעפ 'ד D^ rb ק"ב .ז"כ
 ,ו'צ :ה"פ ,םימעפ SUD ,םימעפ .ב"ם SU ,םימעפ

qpםימעפ 'ר :חיק : :"pט "ב :ט"יק .ד"יק  
 :ה"ק :ח'צ .ח"ע .ז'נ Un .ג'מ .גר"ל יל ,א"כ
 :נ"ג :א"כ םיטעפ :2 3"2 .ט"יק זיק .ו"ק
 :ח"פ MD ,ג"פ ,םימעפ 'ג .ט'ס YD :ב"ס םימעפ

nup apר"טק :ה"לק ,םימעפ :ר"ק יםימעפ , 
 .א"נק .ט"מק ,ל"שר ש"ע םימעפ :ח"מק ,ו"מק

 ,םימעפ .ז"מ .ו"מ .א"מ :ד" 'רז 'דוב ע :ו'סק ו

 IE up א" 'רדה גמפ UD ג'ס  וביג ,ב'ג

Y^pגד" 'ועוב ש :מ" .ז 'וכ מ ,םימעפ  
 גז"מ :ו"מ ,םימעפ :ב"כ ,םימעפ 'ד .ז"  ,םימעפ
 .ד"כ 'ט 'יח בז ד" .א"י :'ז :ג ג 'וירוה
 ,םימעפ .ה"ק ip ux .ח"פ .נ'פ .םימעפ :'ג

snp upד .א" 'וחנמ ,םימעפ ,כ'ק :ח"יק ' 

 אנוממד וקיפס לכו peo אוהש ינפמ ןיקל
ppהשעמל הכלה עיוכהל ונל רונתנ אלו , 

 א"ר יפד iui ארמיאה לעו םגה לע :ח"ר "ים הז =
 רמא 'עב ונשריפ רבכ Cip תבש) גרואה רמוא
 םג לשו (ת'מ) יילכב ר"יפ .mins ילכבו ]2[
 קושב אוהש mnes ^b ,רוהט ומוג ךותמ רבשנש. |

Dyלגרה  wwwשלש לע שלשנו .('טשפנ  
 Nb ב'א) .אמטמ ע'ר םנ ןימכ ''מ) 5553 ח"כפ
 השלשב קרפ 'ילקש תנשמב תינוי תישילש תוא
 אתיב אפלא ןהב בותכ תינוי UD) ג'פ) םיקרפ
 ונינפל ה"יחא] * ,(הכופה תלד pes nnn אמג
 םש ךא 'וריב «m ,אלמג םש "ילקש הנשמב
 רבכ 'כו התרוצו ב"ר בתכש הזו .א"טיב בוט רתוי

 (im תעדל ma ררגנו הלעמל וניבר כ'נ ןכ בתכ =
 דוע 'ייעו ןכ ומכ inse ח"מ ד"יפ ^55 ט'רסב
 לבא .םאג ןימכ ה"ד א"מ ג'פ תודמבו םש ט"יות

"wsח 'יחספב בתכ ל'ז ': pe»החותפ ונלש ףכ , 
 דצ QU ס'ד y" "ך הזכ הרוצה nob" י"שר י"'כבו

 ה'ד :א"סו :ג"נ 'יחבזו .ה"נ

 ה"כו א"סק "יס vp" 'וכלה ז"ואב ה"כו ,םאנ
 py aw ןוכג יתלבו ח"מ ד"יפ ^55 ש"רב
 תרוצ pin לכל עודיכ ל'ז Yom וניבר תעדכ
 ^30 .ה"נ 'וריעו r'5 ח"כ 'ילכבו  .תוינוי תויתוא
 ט"יד YD 'איפ 'וריב (v3 םנ םרוג וניברו םאג
 וז"כד א"פ 'יחספ 'ורי ץובקהו .סג ןימכ ןאשע ג'ע

pesינש  was ve -- peaיפ הז :ליעל ' 
 ויתוהגהב ב"ירגה הז לע דמע רבכש עד ח'ר
 לכמ דחא איבה sow ע"צב חינהו ע'בשפהנו
 תטישבש ריעה דועו ח"'וו ךורעה ירבד םילודגה

pos m^ תופסותה וילע ושקהו י"רה on n^n 
 תימורד pp ול רצמש ם"בשרה 'יפל ומיכסהו םאג
 תופסותו ש"ע תיברעמ תינופצ ןרק ox תיחרזמ
 אלו ברעמו חרזמ ול רצמ םא וטילחה ב'בל ד"יר
 ול רצמד ןויכד לכה הנק cwm pex ול .רצמ

miברעמו , pexםיעודי םורדו  jb cnחרזמה  
 מ"טשב אבוה ל"ז שגימ 'ן י"רה לבא ש"ע ברעמל

qon i25תטישב  m^יכה אמנ ןימכ איעביאו  
 ינק ןופצו חרזמ היל רצמד ןויכ ןנירמא ימ ושוריפ
 ןויכ peso תיברעמ «mu תימורד חורל היל
 חור כתכמל ות qx אל תימווד חוו בתכש
 היל בתכ אלד ןויכ ןנירמא אמליד וא .,'כו "מורד
 'א םלת אלא ינק אל 'יבועמ mm 'ימורד חור <

 ל"צו ש"ע 'כו 8 הז ןונכ ןופצו חרזמ ינפ לע

 ה'מגרל 3*2'3 — "יפב «m ₪ הז ןוגכ רויצה
 ול רצמש | והמ אמג ןונכ "b בתכש

 .סש ט'יותו םש "535 שיר יייע
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 p" ל"צכ] pi) הליכא ומכ אבש רב ומשש | :ח'ל :א"ל Uy ,םימעפ :ו'כ 3 5 ,םימעפ
Unםימעפ 4 :ו"מ ,  YD SDחכ 15 ןיאו ועיגה האקה ךרד אוה ויעמב לקלוקמ | :ט'ס .'ימעפ 'ג  

 לוכאלמ ענמנ ךכיפל reps אמש אריתמו לוכאל | "ורוכב :ד'ק .ז"פ .ו'פ ,'ימעפ 'ג :ה'פ :ז'ע ,ו"ע
 ימולכ אבשל "יפו ,הסג  הליכא «c רבכה הז | ,"ימעפ :ג'כ 4^ 'ילוח ,ה'נ ,ט'ל :ד"ל | :ד"כ

sbה"מ | ז"ל .ב"ל | ,יימעפ ,. imפ"עאו [אבש רב ומשש שיאה םש לע אוה | :ה'נ :ב'נ ."מ  
SD sםימעפ | :ז"ס , Sy QUOברעו יתש דבכה ערקי םא ^5 םירבדה םיארמש | .ג"יק :ב"צ .ה"ע  

 םישעמ אה ירש תחתל וכותח היהיו תונופמסהו | :מ"ק ,םימעפ 'ג :ח"כק .םימעפ | .ח"כק = .ב"כק
 DR שאכ ותיילצ ירחא אלא ורש אלו cv לכב | :ה"כ :ט"י sm ,םימעפ c s0 'י ב ר ע ,םימעפ
 רוסא היילצ אלב לבא רתומ וקלשל כ'חא הצרי | ג" ,"ימעפ :א" S ,'ימעפ 2 sb ,'בג 'רו מ ת
 א"פ ,ח"ר b" הז תרסאנו תרסוא תלבותמ אוה םאו | .ז"כ :ו"כ 'ימעפ 'ג :375 ,יעבית ה"ד י"שריפ ש"ע
 קתעוהו הי!חא] + .וחרכ לע והוליכאה אבשל ומנ | :ר"ל .ה"כ :12 /2 גט" ה דג v3! 5 p b :שיכ

 כ"או iip" ןכו (ל"נה 'ילוחל י"כ) ה" מ גר eb" — [,ג"ס :ג'מ ,םימעפ ,ג"מ
,Nf33— n3י"לב) 8333  (Zeitabschnitt, révexס'מ א ב ש ל 153 1^ "5 "יג | יפב  b^ןכו ומג  = 

 pb" ןווכמ וניבר יכ א'פ ל"צו ם'ט ר"פדב א"ם | Cm יליגמ) רדא שדח שאר 'טגב ריעה ינב =
 אל .ח'לד ח'פ "עיבש 'וריב ה"נכו — .ה"טגר | אמג אוההב ימרתמד ונייה אשת יכ-ד"מל אמלשב

wnעילבמו אוה אמגמ לבא טלופו ץמוח אמגמ אהי | ד"לו ו"ו י"כבו ה"יחא] * .אנוג אוההב-ןינושש , 
 אמנמ םשו ,ןכ 155 ד"ער ר"יד דייפ תבש 'ורי | '5 י"כב לבא י"שר "23 mo אנווג 'יגה ר"פדו
 תומגל pen bue cn המורת לש ץמוח | יייע .אמג וניבר 'יג ומכ םימעפ יתשב ייגה ד"לו
 ,סוכב תומגל wy נ"ד ג'פ 'ורשעמ 'ורי .עולבלו | ינא רזוגו .אנמיז אוההב נ"ונבו (.ו"ע דצ יליגמ סיר

 :מ"ד ז'פר v uem^ ילד .ב'פ "יעיבש Cm | רקיעו רודו קרפו ןמז הנינעו המושרה י"למ הלמה

 ג"עס א'מד ב'פ vy vm Dn ןהב תומגל | לפכנ הרז הלמ תעידי ןורפחמו siu אוההב 'יגה
swתלמ ןכו יפט לגרומד אנווג  תויהל  weiזמר סחנפ י"כ 'קליבו (ל"צכ) ה ל י מ ג הפרוש |  

 אסכ יאומג ימגיל היומח ceci אלד א"'פשת | ול ןיאו םדוקה 'עב ךרעה ללכנ ע"פדבו .אנג ומכ

 עמגיל 'ינה iB 'כוסב ןכו 'יסופדבו אתכרבר | — [ודבל והונגצהו ונדרפה mU םש תוכייש םוש
 ב'עס P" 'יחספ .ח"ע רצ 'כוס פיד 'ייע יעומג | == ע'לבו (sio עַמָּג = אָמָּג = ג

;sehlirfen ——העימג--האימב  aas pinschlürfen,יעומג היל עמגמ | : "mמוי ' Jb? mbאמנמ ה  

(Einsaugenתבשב ו'פב  QUn)עמגמה הקול המוות לש ץמוח | ידכ ןיי איצומה  yenלש  
 (H3 ב'פ ש"מ vv  ,'כו ןרקה תא םלשמ המורת | s והל איעביא .('האימנ ירכ בלח סוכה תניזמ
 אל .א"יק תכש :ח'י 'ציב ,ועמגו בלחה תא החמה | קחצי רב ןמחנ בר רמא העימג CT CN .האימנ

ovs men)תבש) םימ םעמ ינאימנה 0^  per | eyהלמה הרזגנו .עלובו עטנמ לכא טלופו  

ovחיפ תבש  an armזילר ייפ ייתספ  vyם'ילב ה"כו ינאימגה מ"למ | ירב ייגה  nw»עמג שרש םע  

 "ס יפל הפי הלוע הזו איקה פ"לב הנורתפ :TY | omes זיטפ יתבר יתקיספבו ,הימג D^b ר"בבו היימג
 .אבשל ועמג תחת רוציק אבשל ומג ל"צו ח'ר | וינשב ששוחה (.א'יק תכש) םיצרש 'ח 'םבו ,(תחא

 — [הזב ידו רשבה לכ 'פכ 'מגבו .(' ץמוחה תא ןהב אמגי אל

 טשריפל שיהוא y) (Binse, Papierstaude P3 — םּג | ןמחנ בר יכל עלקיא wow רב 23 (.א"יק ןילוח)
 (טימ (Vb םירע והז יא 'פב םיאלכב (ימג שרש ג'עא b^ .לכא אלו אקילש ארבכ היל ובירק
 m'y תכש) ןיי איצומה 'פכו .ימכב וא לבחב הקפיס | רב בר עלקיא דכ ליכאו ןיחתורב היל יטלח ג"רד
 ,(*הפנל יו ל n תושעל ידכ ימג (הגשמב eye) | היוהד אקילש אדבכ היל וביוק mi אבש
 ה'יחא] * .אמנו ינק asm )0108 יעשי) ףוסו הנק | ,('אבשל ומג רמא לכא אלו ןיחתורב הישלח
 ףוסב לדגש הנק אוהו םה םיפדרגה ןמ אמגו ימג | ןיאו ועיגה האקה ךרד אוה ויעמב לקלוקמ "יפו
 התושש ןעי עמנ = אמג לעפמ רמוא $05 שיו | (yon ךכיפל איקי אמש אריתמו לוכאל חכ וב
 ושקו ץווכ (yip c ע"למ וא םימ לש תיחולחל | שיאה םש לע איה 'מולכ דבכה הז לוכאלמ

 :איפ רצ הכש סיר "9 ךומסב איעביא יפל רשי היכו א'בטירבו WD" יפסותבו יזיפ יפד 'וינשמכו DU י"כב היכו ('
m$תוא .ב"פ דצו יא  vmm )? syאבשל ומאג ג"ונב )!  .עמגי ילבבבו € ינשמב לבא ר"ער ד"יר ר"יפ תבש יוריב  

 רקיע לכא אבשל הועמג am^ ןילוחל :v3 qve 'יפב יתאצמ :ריכש ףר ילייגנא v ץבוקבו אבישל ואמג ייגה ]^3
^umזיל 'וחנמ .ויכ קימ :טייי יוכרבב ה"יכו אבש רב בר : *) né»יוריב ה"כו יאלת ג'ונב לכא ורזיפו ילופאנ תוינשמב  

 .בימ חיפ

pmi | iמג 83 —  

TL. 

^^ dw C 

9 

 1 שא

NUTS MM C יו 

NT TERRE bיו  

IN CHO 



 "53 n'i ,ירוראב .ארקו םגמגמ :א"ל 'ליגמב
"ubהוהו ירוראב םגמגמ אק הוה  "wpוה ג"ונב  . 

 ע"ייע ירוראב wi ברד הימק םגמנמ אקו ירק
ovsליגמ ס"דב םייוניש דוע ' uxט"ע . mw 

 = .+ םתננשו v5 'פ. ןנחתאו יופסב «no .יד
 רומא אלא םכ םגמגת לא רבד ךלאוש םדאשכ
  ם'תת זמר ןנחתאו pou 5 יישודיקבו ,דימ ול

 ול רמאתו םגמנת לא רבד םדא 35 לאשי םאש |
 mne דחא דימלתב השעמ ב"כ 'וכרב ,'כו אלא
 :ו"ט 'גינח .אריתב ןב הדוהי 'רמ הלעמל םגמגמ
 י"כב 'n  ,'כו הינשילב םגמנמ הוה אקונו אוהה
 'פ רישהש .סנל 'עב :ייע (wm "יג לבא ס"ש
 סומע ע"לב b" .ךלוהו םגמגתמ םלועה יבוש
 p" "יע תחא םעפב הלמה אטבמ וניאו ונושלב

 - [םגמגמ 'עב ב"ר

 ,sich zusammenziehen <> ע"לב ןכו ס"לב) 133

(fest seinותחפי אל 7533 "חספ יברע 'פב  
 pm ^b .('היערכ וקלו compe mea Grp ול
 הדגהבו C ורבתשנ b^ שירב wb א"ס .וטמקנו
 ןמזב לארשי ץרא ףא +י' 'יטיגב ןיקזינה 'פד
 .אדמנ הילע היבשוי ps אחוור mop היבשויש
 ma הלכאד טשו Cro "hm תופרט ולאד ג'רבו
 ץיוקמ "יפ .(*היל אחתמו היל אדמג היב איעפו
 (.טיס ימוי) נ"הכ ול אב 'פד ג'רב 475 טישפו היל
 ץווכ דבל b" ,אירש שרנד אדמנ אטמנ יאה
 ךוועה אבוה ןכו ה"יחא] * .השק אוהו טומקו
 yup "יגה םש קר א"מש b^ ט"וי יכלה ז"ואב
 'ציב יייע ךורעכ י"שר (b^ ^3 םג לבא ,טומקו
 דמנ ומכ השק אדמג י"שריפ אדמנ ה'ד NÜps ו"ט
 p" ,ל"כע השק השענ ץווכ אוהש רבד C ינאסמ
 תארוהל שמתשנ mum השקתנו ץווכנ ע"לב דמג

— [nepm שורקה 

Cw) 753מ"למ  Elle, Ellenbogen "P3ע"למ )3  
(Kleidungsstück 2lתוריפ רכומה 'פב  

 — (*(א'עס .p 33( הניג ול שיש n^ 'מגב ורבחל
o»לש הפכ (א"מ) "ילכב ט"כפ [ימונ ל"צו]  

 המא אוהש דגב .b^ ןייברע לש ןידמוגהו הנקז
 ןהיפא לעו ןהיפ לע ןייברע ותוא ןינתונו המא לע
 אלא היהי א ל ini אקתיא ול שיו

 | וגב

 ה"נכו .רשק jungere לעפמ juneus ר'לב 3
 'וריע 'ורי ,ימנב תורושק "Q7 o$s תבש 'וריב |

n" Wb =ןהיבג לע ימגו ןכימ הנקו ןכימ הנק ד"ע , 
2 MSN 
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 S4 rb תבש 'ורי qmui לע w"en כ"ג םשו =
 עטקמ ג"ע ב'סד ד"פ 'ציב v" .אמוגב עטקמ "75

 ('ב. ואזמ 'ישארב) וחאב

 = אימו

 רתויה לבא תובית יתשב wo» GU וז םָּג
 םש אוהו (תחא הביתב) וזמג ןוכנ

 ע"לב םימקשה תעיטנ לע j3 ארקנ ילואו םוקמ
'b3 ) 25וזמג שיא םוחנ 'מגב תוינעת רדס  

 םש םישרפמ שיי (.'ס- יוכרב יייעו wy we יינעת)

 שי (היי ,חיכ יב םימיה ירבדב (' (רמאו) םוקמ
nns nv(םירייעה) ןמ  byןיסחויב ומכ  

 לע'יפ םיפסנוניבר ו .המש וזמג [תווייעה
owהתיהש הוצ לכ לע ומוא היהש  

 י"כב v5 ה"חא]* .הבוט ל וז םג וילע
 אביקע יבר ךוע םלשה ןיסחויב אבוה ןכו זיראפ
 םישרפמ שי וזמנ 'עב ךורעבו םש bn ז"ל דצ
 תורייעה jb 'א םש שי םימיה ירבדבו ,םוקמ םש

aןואנ םיסנ וניברו  ^pרמוא היהש םש לע  
 וניוח רבכו ל"כע הבוטל וז ci mx לכ לע
 תועט לע אאאזז רצ ש"ע ג'פב אובמב וניתעד
 jp המלש הווש וטימשהש ךוועה יקיתעמ לש
 אל םיסנ וניברש ובשחש ןעי ,'כו (DO וניברו
 'מגב שרפמ אוהש הממ רתוי ונעימשהל אב
 לכד וז םג שיא om היל ורק יאמאו ל'זו "ינעת
 y" הבוטל וז c3 רמא היל אקלס הוהד אתלימ
 וניבר לש 'יפ יפלש עדו yo mp "mo דוע
 'טנב nmn אל pp וינפלש ןודל לכונ םיסנ

 .ןתנ וניב\ תעדל טופשל 555 ןכו ,וז הדגא
 דמג 'ע םדוקו םג 'ע רחא וזמג ה'ד ךרע תביתכו
 רשא (D'D וניבר שוריפ לע וניבו ןויכש הדיעמ
 ייפלו וז םג «ni המותס ם"ימב בותכל ךירצ ןכ לע
 א"פדב לבא ל"קו החותפ ם"ימב םירמוא שיה
 ונכרצוה אל ש"מ יפלו .תמא אלל רדסה ףלחוה

 —  [וזמג 'ע ע"בשפה "ייע םיקוחדב סונכל

 ,(םגמגמ עיי'ע ה $7 ע'למ) םֶּגָמג "פא
 רמאמ 1533 אינה םש  הייחא] *

owe Cגרתו ' 

b'Dp דצ ייהספ סיד יייע הייונמבו י'מ י"כב כ"ג ייא וקלו ייגו (* ,ךורעה םשב pones ייל ןכו וקחמל ךירצש 575 (t 
 ג"ונב (* .היל אטשפו גיונב f) .הינאסמ רו ק y ,יטשוק יפרב סרגש מ"הונמ לעבל תחגומ התיה וז ייג ילוא (* .ווצו ג'ונבו
 ימ (em הניג ול שיש ימ הנשמ ליר ןידומצ תוינשמ יב ויה וניבר ינפל )5 .ס"ש v33 ה"כו הינאפמ .אייק ייחספב
 אצמנ לינה ב"בב wm יתאצמ אל ביבב :דמג יע בישלפהב ב"ירגה בתכ ךאיה ינממ הבגשנ האילפו ,םיברה TX התיהש
 מ'ש דצ ל"תמעב יוועל 'הו 2/3 לעב םג לבא ותעטה ימונ תחת ע"פד 533 'יאש ונבי סופדה תועט 5^ קו שוויפב
 איה nzmy ימג הזו ",הצחמו םידמג ינש, תולמ קו ואיבה אלש ןעי תולצנתה יתאצמ אל םהלו ^5 ונלש 7533 ובתכ

 .ל"גה ב"בב

99* 
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sns (33353דמגו .רוקה  ^pאבוה דועו .אדמנ 'ע ךורעה םשב ואיבהש :ב"כק | ביתכרכ המא  Lo 
 "= ר"א "א .'ז 'ציכבו :'נ 73703 הז יטרפ םצע םש | 'גרתמו הכרא דמג תויפ ינש הלו s) ,'ג "טתש) =

 L- qmm ל"נה ה"רס לעב בתכו ברד הימשמ ארמג | הצחמו ןידמוג ינש 'יפ ןכו .('"אדימרג ףסוי בר = =
re) 00ל'נ | אוה דמג א"ו יל צ חה םי ת מ א ("(ליגה  ewידימלתב ותוא בישחקד י"ש לש ותועט  — 

Eרועיש  nowהתוחפ רמולכ תועבצא אלב  normבר |  q&ודיב תועט  bnאבוד הימשמ  boy .— 
Eהירב אדמנ ר"א ייגה 'ציבל 'מ י"כב תמאבו | שיא .("אדמג הילע היבשוי ןיא הלעמ לש ןינעל  b'yp = 

SN -ונימי די  "ebהימשמ | דימג רבג 'נרת )"8 52 , "pםש ם'ד  msברד 61 22 'ל  Lo —[R 

Tהיריב . . * "aut Ty CUDYTPUUN]7 יטפושל  | CGFussame) NYDA*ח"י "כוס . vyט'ל . B. yn 
 .ש"ע ןתיא 'עב והונשריפ רבכ אדמנ E 2 8 'ל voi "uve 'יטפושל ןושארה ןויצבו .ז"ט :

 יפלו .ש"ע 'כו ילוח תמחמ ץווכ רבד אוה ימרא =:
 E Us תחת ם"מ איפ תיעיבש יסותב זמג * | :mae y ל" ץווכ-"פ דמג 'יברע הלמ לש "מ

 - ו HS המא ונינע ע'מד ד"פ אמוי 'ורי :ב"ס 'יחבז המודג :
Eהנטק ונייה הצומק  yyהֶזָמַּג = זמג | וניבר לבא ש"מו המא   . Blüthentrieb, Samen- J5*7- y» > 

 LL. ey n "חספ) ונהנש םוקמ 'פב keleh) — | לש הינש הארוה ןינעבו .המורנ Du 'ה םרג 'עב = = =
 ]00 "פד XD 'וחנמבו ,שדקה לש תויזמג ןיריתמו | 'טושרה 'יברע הלמ לע זומרל שי ד ג ב 'יפ אדמוג -

Eורו גיע כ"ך ז"פ האיפ 'וריב היכו .א'ע) לאעמשי יילמ רצוא 'ייע ,םייברע לש דנב ךימ המעטמטש ' E- 

Eםש יילכל ש'רו ,ב'ש דצ א"'ח גאטיירפ לש יברע  | "mtbא'לד ריפ :). ^w0 ןליאל ביבס ןילועש םיחרפה ( 
uaאיבה  ^eריכזה אלו הרצקב ךורעה  ^eתויזאוכ" ארוק היה ןואגה .שדקה לש | — [ג'הר  Lo BD ^B 
Ecםהו תונליא ישרשמ ('םי ר פ ה םירצנ :  -ox*npep — 
Eדמג  = NT23ע"למ)  nos 11 óh e, was sich hoeh J«?לש ל"כע ה"יחא] * ".ןהיפנעו  maל"נה . = = 

OCB Guhiohtet Eןיכרענ ןיא  miהנינעו 'מושרה ע'ל איה הלמה ןושארה "יפלש עדו )7 אל  = > = 
 = מנ עיייע ןליא לש px יפנע e ques^ אוה | תא ן'תח הבש ילכ* הפירנמ b mes" האצוי d 3 ^n "יפלו .םיחרפה ןיאצוי ונממו ערז לש עיבג וא מכ יה REM ב

 < awv3"moeb י"שריפ םיכסמ ןורחאה 'יפלו .ןורחאה )07 70 0890 "ער םגרת ,'הכזמה לע רפאה 00
 = = "כב בוט רתויו ,ןילודינ) :mme ןיריתמ om" [^b] המא הדמגו הכרא היה המאו C היתופורגמו : 1

mmi 3הלולחש התקב ויה םיכקנ "יו .המא  CODןימקשו ץבורחב ולדנש םיפנע יל ודיג (י'שר |  = | 
Sהסוגה ול היהש רורב הארג הז ייפ יפלו ;- | 1373 ן'כרעל .י'כ ה'מגר 'יפמ קתעוה ה"יחא] *  — 
 . gmepe לשו בווח לש שדקה לש memes ןיריתמ | 7772 :חבזמה ןמ "א םשו GU v ד |
 MEL nw sri ייחטפכ kenn ןכו | UDD un .כו המא הובגו המא ה "נה 3
 1 אלש שודיחו .ב'פ דצ 'יחספ ס'דב אבוה ימ ייכב | UD הנשיה "גה קפס ילבו וניבר לש ושוריפ .
 ,-- [ש תוא םש p .לעב כרה י'שרב ןכ ריעה | לכ הוכנל ךשומש רכד לכ ונינע דמק ע"לבו 4
 ! ןפנה יבלולו תונליאה (cus C ovs ^8 cw 'א ףרג ע"'ייע הפירגמ ןינעבו ,המודכו ךורא ראוצ 4

perdis Éםילכאנה ). E. 
(ESON) NTO -ןיִזָמְג = זמג | דימתד ג'סב אדמנ רב אייח 78  cוז םג ע"ייע ,ע"לב  LL. (Sykomore 
[me] z(.ר"פ יחפפ)  Cשארל הירצ ויה 'כיא תליגמב י'פעא 'פד ג"סבו  bey Cn n0 | 

xטישפו ןיזמנ דח ליכא הוהד ל"א )^ הילייח המו | הבורמ 'פב אדמג בר  ,(ב'עס גיס יבותכ) ורמאש   LO 
 D3&nb» המודו אוה יריפ b^ ,ןיקייפ האמ mop | םיצע לזו גה 'פ בר 0070 ביע קיב) טחושה 'מנב -4
 - זוזמג ב'א) .זימוג ותוא pup לאעמשי 'שלבו | רסח ןווחאה qvx הז ה'יחא] * .(א'עס ויק םש) ₪

xוהונמלשה לכא ע'פדב  sepםלשה ןיסחוי  "xלבא ה"יחא] * .(בותכ |  ^iרתויה וניבר לש  LO na 

vo )'זיראפ '"כב ןוכנל ה"כו ר"פדב  m»עיפרשבו ו'פדבו ,יפה לכ םשמ קתענש גיתרל ט'ירסב שממ  ^wלעו  Lo 

Cuןהיפא  Dowאוה ס'יטו רבדמב אלא ותוא םיאשונ  cnעיייע הלמה וז שוריפ לעו אקתיא ול שיו תולמה וטמשנ  pub — . 
ceo»ץר אבו תורבדמב "א ג'הרל  ncs *( לש ל"כע vnmכ דצ טידסב 54 '. *) ונבי תלמש תחצנ היאר ןאכמ 

 ^m םדוקה עיייע (* .םש 32/35 ה"מגר v33 הייכ (* .תינש ןאכ האיבה אל vas ^ne הרלונ cvs הלעמ לש
 םג ou : ג"ג ארמג cy neo לעב הב ספתנ |« ,תועטב ע"פד לש ינויצבו (* .'א ףרג 'עב ה"כו היִתְיִפּויְַמ ג"ונב (*
 ריפרב ןוכנל m3 (* .טתש Tom 3753 היגהל ל"נו :vom ג'פב ךוועה םשב אבומ :ו"לק דצ םלשה ןיפחויב

mu»יפב " noייחספל  noy cyתא ןתנ וניבר הנכמו הלמב הלמ קתענ םשמש  nSםשב  queרצ ליתמעב יוועל 'חתו  

m ^ OMייפ איבה  ousתועטו ג"הר םשב הז  m3 )'" .gemmae (* aenו"ו י"כב  m'»וניתואחסוגב . 



 = + תונוש תוארוהב ל'זח לצא לאשוהש עדו
Owמ'ד ןובשח  "un "yה'פ  ire]דע ג"ע  == 
 תויתואה ןובשח 02 ;אירטמיג ןובשח ןמ והונדמלש
 < אירטמגב תואצות .'ח 'וכרב ןוקירטונ «vs אוהו
 COP YD דחו 'נ אירטמיגב אנ :'י תבש aw יכה

v»עבראו ןיתישו האמ תלת אירטמנב ןטשה . = 
  nלחו האמ תיש אירטמיגב הרות :ג"כ תוכמ ,'כו = <

 y Ov :ט"מק תבש תואמגוד דוע 'ייעו  ,ירס
bus i ynק"מ :ו"ט  ^ mב'צ ק"ב : 

 b!D^ 'כסמ :ח"ל ^mp w תוירוה p 'דהנס
 mmen אותיות  B יניממ pn — .ז"טפ
 ר"דמב .א"כפ ר"קיו .5'3 rub" 'ייע .ש"בתאב
 .ארפא 'עו ח"במא ?Cy ש"בתא ע"ייעו ג"יפ
 Cg לאומש שיר 'קליבו ivy דצ onm 'תקיספבו
 ףסא אוה וחות אוה ןוקירטמג ןושל a^ ז"ע זמר
 תואירטמיגו תופוקת ץובקהו — .ף"ו b'm ת'א

 — [וח'כ 'כוסב דוע 'יא

 (im Alphab. der dritte Buchstabe) לַמיִג = לָמּג
 - ה"כ יליגמ) דמוע הלגמה תא ארוקה 'פד ג'סב

wmן"ישו ל"מיגב הייומל ירש ינסד  ןאמ  ) 
^bוע .רפפ בה. הייחא]* 45.75  

 ^ רבחמה לעב איבה n" רשא י"כ דומל תה
nouosןיסחויה 'בחמ לעב תוכז  ^bםשב דחא  

 אוב מ ב תוכיראב p" יוטלפ ןב psi חמצ בר
 — [תואמנודה רתי ben ונלצא כ"פס

der dritte griech. Buchstabe ]9:/.5( Non . 

  (5 zugefügtאטיב אפלא ב"מ ג'פ "ילקש
 ע"ייע .ינוי אטיבאפלא לש תישילש ms אלמג
 .תטמשנה ם"מה םולשתל תפסונ 'ל תואו ,אפלא

 לפנ «Gv 'וכיב| האורה 'פ שירב (Kameel) לָמָ
moyאצרפ אלמג  ^b Cלמג  mmeךשונ , 

 דחא לתוכ לפנש (פש 'וכיב) אתישא היל קרפתיא
 םידעה ןיא 'מגב םידעה רציכ 'פב .(*םתהל לעו
 שוחינ .אמיתד והמ (.'ה תוכמ) ומוזיש דע ןיממוז
 'דהנפ) םעלב ןינעב pons .ל"מק sme אלמגל

6Upהיל ווהד ינדוא ינרק יעבימל לזאד אלמג  
 ותשורג ריזחמה 'מגְב ץלוחה 'פב QÓ הינימ יהוזג
 הייחא] * .ארקד אבקא ידמב אלמנ Cn יומבי)
 .תואחסונב ג'הכו .א ד קר ל"צש by ו"ו ו"כב ה"כ
 ,Dromas 30006 ^" י"לב ארקנ אחרפ אלמג
 vnb אוהו הצורמה בר b^  ,תזסוסהגז ש"אלבו

 יפלו y'b3 ןכ וארקנ המקש nus יכ ושוריפ
uw 

5% 

 םש לע ארקנ (הלעמל עיייע) ww ריעה םש יז
np3-הבוה םש ןיעטונש המקש . »^ mai 

 תומוקמבו  :ג"נד ב"פ ינש 'שעמ vl" כ"ג האצמנ | %
 בווקו .ש"טו 'א ןזרא ע"ייע ם"מב  'וריב םירהא = =
 pamm me תומורת אתפסותב w^ וניבר "יגל | =

m.5 תויזמגו [ - 
Landmesskunst, Geometrie —)N'QMBB3 —— 

Reehenkunst,Buchstaben- =ך/500 97 0% =  

 (vechnung; | Buchstabenpermutationג'"פסב  

 תוארפופ תואיוטמנו תופוקת (ה"ימ) תובאב
 האמ םוקמב N/ ןיבתוכ דחא םוקמב b^ .המכחל
 ץראה תדמ תמכח b ^m" י"לב ב'א)  .'ק ןיבתוכ
 ינימ ןהינש רשא ןובשחה תמכחל ןכ וארק ל'זחו

neonתמכח גישהל םדא לכוי התעידיבו סדנה  
 םיניכמ ולא םירבד רכהו םימש ךלהמו תופוקתה
 וידימלת ענומ ןוטלפא ןכל תורחא תומכח ןיבהל
 איוטמג תגשה תמדקה ילב תווחא תומכחמ
 b3 "b" ,המכחל תוארפופ bye הזו ןוכשחו
 תולוגע qni זכרמכ (mium תומכחה יכ םילונע
 ב"רו ה"יחא] * .(ךיראהל םוקמ הז (ps אירטמגה
 ןכו םרמואש ימל םירבדה םייוארו שופל ליכשה
 ירחא בתכו םש תובאל ט"ותב הפי b" אצמת
 לאשומ םש אוהש ל'נו .ל"זו ךורעה תא ואיבהש
 הדידמה תמכחל ןכ םיאווקש bs  חוקלו
 ינינע לכל םשה וליאשה ונימכהו תרובשתהו
 חמצ רב ןועמש ברו .בטיה ש"ייע רפסמו ןובשחה
 תואירטמיגו ל"נה הנשמל תובא ןגמב בתכ ןארוד

oתמכח ר"לב ארקנ ןכו תויתואה בושחל אוה  
 "רטמיג הסדנהה תמכח איהו םירועישהו תונובשחה | =

 (.א'מ רצ םלשה 'י) ןיסחויה לעבו :תואמנודה vy 'כו
 היה רזעלא 'ר הזו "b בתכ אמסח רזעלא ^ 'עב =

 םישרפמהמ תצק wb הזכו . . יופסמו ןכות
 םיקוספ pups רבדמ אוהש תואירטמיג ובשחש
 תמא וניא הזו (' המודהו ו"דר ןינמ ומכ תושרדו
 לבא . . הלבקו הרות לש הפוג אוה הז יכ
 תופוקתל ךירצ אוהש וילע .דיעמ וריבח אירטמיג

 הסדנה תמכח ךירצו .םימשה תפקה םהש רמאש —
 דומלתה םהילע רמאש מכ הדידמו רועישו
 ,אירטמיג י"ל אוהו םיבש םיפיט רעשל םיעדויש
 תדידמ ל"ר ץרא אוה יגו nb אוה אירשימ
 .ל"כע םימשה תודמ ראש ועדי ןאכמ יכ ץראה

 לש הי ל ירש nan ןכו יאנסד גיונב לבא סיש י'כב כ"ג היכ ינסד ייגה (? gm לעב כ'ג איבה וז המגודו(*

 סיש י"כבו יב ?Y י"כבו ,אצרפא ב'ה י'כב אצירפא יא ויו ייכב (* sy mw ivo יליגמ סיד y" ד"ל י"כב ייל תואחסונ

 mma ow ייכב (* .היוגל o v3» oma לע תוביתל ייפ ןה תונורחאה תולמ nv (+ .אצירפ ג"ונבו אסרפא נ'בבו פ'א

anis 1 :ןיזיזג . 



b 

E 

cuis 
Xx 

, 7 

d. = \ 

 ל

 = ומי ב ןַמְג = לָמָּ

 .E | אלמנ ג ג"ונב Pew .רקב דמצ b" ,ידדה ידהב | םילמגה | .חרופש ns ותולקל רשא דואמ

 " "ל ןכו ארות תלמ "ל p "כב bow ארותד
 שרופמ םשו א'נ דומע תאיג ץ"ירל לבא 'כלהב

TU ןינעמ וניא יכ אוה ןוכנ יתלבו wu: TUE 
 —]3^2 'יפכו 'מושרה 353 דמצו 3t םא יכ םרוקה |

 .(דמצו גוז ר"לב 'יפ ב"א)

 תוכמ 'תפסותב .ב"ל ןיכרעב (Orisname) אָלְמג *
"Ww xeהרכזוה ד"ע א"לד ב"פ 'וכמ  

vyםשמ חכומכו א למ ג  nmnלילגב התנוכת . 
 איה יא ow ,ריפ יומחל) והיתתמ ןב יפל לבא
 דצ ש"ירהמל א"הת "ייע qme רבעב jou זוחמב

 .םיר Tx 'רגאינ רעיוביינו ,ג'ק

(gross, fett, stark Je- 9 (ע"לב job ^7 

 ןישרוח יתמיא דע 'פ תיעיבש תנשמ
 (ג"ע ח"בר ג'יפ ייאלכ יורי ה"כו חימ .ב"פ) ןבלה הדשב

 השא המב b' תבש תכסמ ,םינולמגה םינופא
Cro)ז"עבו ("אנלמג אנמשמוש  px CBןידימעמ  

 (« 6vלודגל םיארוק י"לב 'יפ ,אתינלמג אתשופיח -
 סי(, י"ל לע ב'ר .תנוכ ה"יחא] * ,(ןולגמ

 'מושרה ע"לב יכ  תויתואה ךופהל ונכרצוה אלו
"eןינפא ע"ייעו לודגו ןמש הלמה  Denןמסנ  

"wv3 םיאלכ 'תפסותב ןכו ,חסונה bןילופ  
quumםשהמ הלמה 'רזגנ כ"כ לעב תעדלו  

 מ"יפמ עמשמ ןכו םילודג םירבד לש יוניכל למג
 ל"תמעב יוועל ?nn ny ןכו ב"מ ג"פ 'יאלכ ם"במרל
 JD 'דהנסו .ב"י תבשמ :היאר איבהו :א"מש רצ

venפס "] — 

 53 ןב "3 לאילמנ ;35 sx יבר רב לֶאיִלמַּג *
 1^ לש ונב ןב האישנ mmm 'ר לש

 לאילמנ 'ר ,אגוז (ליילמג) לאילמג ,ןושארה 'רב
 לאילמנ 'ר ,יאעלא יכר יב לאילמנ 'ר .אניניא רב
 | םלוכ היתנוקד (ליילמג) לאילמג ,ינאיל 'ר יב
 'וריה אובמב םתרכזה ןויצו ןמוקמ ואצמ 322

 .האלהו ב"עד ף"זרהמל

p = 12אף י"לב)  (aulkorb,המב ףוסב  
 ,ןומיגב אצוי לגעה (* [ןיא] «Cv תכש) המהב

^bבלחה תותשל לכוי אלש ויפב חול ןילות . 
 אנוה בר רמא (טש) ארמנ :לוע ומכ ןטק yy א"פ
 ןומיג יאהד עמשמ יאמ רזעלא 'ר רמא (o רב
 ףוכלה ?nome "ye€ ביתכד אוה ףכימד אנשיל
 דגנו ןסו "53 ןומיק b^ ב'א) .ושאר ןומנאכ
 ה"יחא] * .(ככעמו רשוק רבד לכו המהב הסב ןותנ

 הנוכמ ןכ ןעי סרפו ברע ץראב ויה םיראופמה
 'בותכ ,אייעט soni .אסרפ אלמג (v ק"ב
 דואמ הרוגש הלמהו .אינוע לש copi ,ז'ם
 ; 'ב au "לכ s& (b ;'ד ,'ח 'יאלכ y ל"זרב
 "ב rap :דינק :ד"מק .גז"ע .ר"נ :א'נ .ב"י תבש
 'וחנמ .ב"כק ,ו"ע vi "bmp mp 'ומבי :ח"ל

umo uyאלמג םופל ינומה לשמ דועו :ז"ל  
 .(ברב יכ יפ ר"להק ,ט"יפ ריב sro יבותכ) אנחיש

 mbpi ינב ח"לפ và .אילמנ ,ןילמג .ץובקה
Vdאבא ד"פ ר'קיו .(.ט'נ "לוחב למג ןב  

 mmm אבא ,ח"מד ג"פ [Crea 'וריו 4 ,ילמגד ןדוי
 'יפ ,לָּמַּב ראותהו הברה םילמג לעב e^ ,יולמגד
 'יבוריע 'ורי inn .ה"ל "יבוריע Cy ,םילמג .גיהנמ
 ,ג"ע ו"סד ד"פו DT Yo 'ישוריק 'ורי .א"מד ג"פ
 .ב'פ 'שודיק 553 ץובקהו ry ב"יד-י'פ מ'ב 'ורי

Civ N^ Pיברעבו :ב"פד כ"פ ק"מ  -= 
 nies תארקנ םילמג לש הויישהו ,אָלָמַּנ ירוסבו
 ע"לבו .ה'עפ ר"ב אָתְלִמַּג וא 7 m^ .'ח ב'ב

«ecק"מ "וריבו  veב"פד : ^b ,nbsis m 
 — [םילמגה ינפל תכלוהש

 Gemelli, Brücke, eig. die zwei) x53 = למג

(gleichartigen (Bretter)קרוזה 'פב  

 קרזד ןאמ יאה (?"ק תכש) םימ pps היה DN 'מגב
 '033 ןיקשמד ק"פב .בייחימ אלמגד אדוגא חנו
 אלמג אכילד אוהו (ב'עס ^ (pU תושיאה תא ןידצ

wmא רצ מ אכילד  ), ^bםירסנ לש רשנ  C 
emאל  vemיאו (.איכ ב'ב) ('תונח 'מגב  

 תותימ 'ד 'פד !«Yo .ןניטממ אל אלמנ אכיא
 bp רשפ wb ייקשאל אממ יכ (ה'ס 'רהנס)
 רשנ לש תוחול לע e" ,(* אתינקסואד אלמנא
 חול אלמג ל"נה ב"בל י"שריפ ןכו ה"יחא] * .ןטק
 םיכסמ םירסנ לש רשג הלעמל וניבר eb" ,הרצק
 13035 יושע ושנ אלמג ל'זו ב"בל ה"מגר י"כ "פ
 הנינעו המושרה ר"למ הלמה הרזגנ יתעדלו ,'כו רצ
 םישמתשמש םיוש םירסנ ינש רמולכ םימואת ינש
 0 י"לב רשג ארקנ םעטה m רשגל םהב
 דחי רשקמו רבחמ .uu לעפמ לצאנש

cmושק לעפמ הרתופל לכונ ושג תלמ , 
 — m5] ידו

 3^'3 (Gespann, Paar == Gemelli) אָלָמג = למג

 יבא 33 יבד ןוירמ (:א" (p'2 ךפהש ימ 'פד
 ici והל ווה אברד הירב אחא ברד הירב רמו

"D un Uv 

 סחוימה b m5^ בורקו (?

y acusאריג רב 'עב היכו ל'צכ (' . 

om»ר'פדב  m»»ע"פרשב לכא יא רצמ יעב  D'b3ארבמ . 

 ןיבא רב עיפדב לבא ו"ו "33 ה"כ )5 .ונלש חסונה יוניש אתינקסוא

m» 

 ב'ה דיל qn ייכב ןוכנל ה"כ ('
venשיע ק"מל . *) v33 m3 

imuהירב ןוירמ  
y (* 0 

 ג'וגב (5 .ןיברד

vest 
* 

 אלמג



 באלקש 'פדב לבא 3b יפרב ה"כ) ןיקימג הבותכ

 - א תובותכ הלמהש רורבו  (ןיקיהג תועטב איולסערבו

 = .יןיקימג non שרפל קיתעמה תפסות איה הבותכ
 הנורתפו א תינויה הלמה איה ןוקימנ יכ
 המ י"לב הלמה תארוה רקיעו ל"כע ןיאושנ רטש
 רזגנ ןוקסמנ וא תויססמנ im^ ןיאושנל ךיישש
 ר"משב חסונה אצמנ ןכו ,ן[אע46%₪ ינוי לעפמ
 ימוחנתבו ro פ"רבו ןיקפימג םהיניב ןיאש המל
 ךל «ne אלא . + סוקסימג הל «in ןנחתאו
 ןוקימג יכ ל"ג דועו ידי וב ןתא יאולו ,סוקסימג
 ךירעמה 'ייעו  סרפו mns ^o xm 3M ee ע'ל

 ,(םיאושנ 53 p^ 8'3( .'ג ןנא 'ע
  70Mעמג  ^33 (sehlürfen),טיל בויא) ועלעי 5)

 n'.] םג ע"ייע ה"יחא]* ,(אמדיא ןעמג

 ,Rüucherpfanme ,**  ע"לב) $535 = .רמג

(Rüucherwerk(:ב"מ יוכרב) ייכרבמ דציכ 'פב  
 תא ןיאיכמ ןיאש י"פעא רמגמה לע רמוא אוהו
 :ב"כ) ט"וי קרפ 'ציבבו .הדועס רחאל אלא רמגמה
 תבשד ק"פב .ט"ויב רמגמה תא ןיחינמו  (ינשמב
 תחת רמגמה ןיחינמו ^n תבש) ויד ןירוש ןיא 'מגב
 ג"סבו C תבשה לכ pium ןירמגתמו םילכה
 תא אל ןיחינמ (ps (ז'כ קימ) ןיחלגמ ולאו 'פד
 "פ .('לבאה תיבב םימשבה תא אלו רמגמה
 תרטקמ 'גרת ב"א) .(" אימופוס זעל 'לב רמגמ
 תרוטק ןמ ארמַנֶתמ C) י'ג שיחש) הנובלו רמ
 Yy ןתנש ינפמ רמגומ תוטקה «sop ,ןימסוב
 (יה r3 תומשל יא י"רת) שא ילחנ usn םילחג

 רמגנ ולוכש רמגומ ארקנ םגו אשאד ארמוג
 = רימגו (" ג'ל 202 ךחבזמ לע לילכו 'גרת ,לכאנו
 ןכו רקיע ןושארו ה"יחא] * .(ךחבדמ לע אוערל
 "לוח ל"זרב ןכו א תרו מ ג םילחנ וארקנ ם"לב
 y" ,ירמוג ilu םשו ,הלע אתרמונ me א"י
 היוכ אלד הרמוג לכ xy vi me ow רשעמ
 ג'ע א"סר ך'פ 'ציב 'וריב ה'כו .היוכ אל התעשב
 ה"נרת זמר ban" 'קליו א"נפ ר"בב .היווכ סשו

 b'n  .'כו י"לב סומיק p^ ל"צ קר ב"ר םע
 ןומיגב אצוי לנעה ps ג'ער ז"ד ה"פ תבש |

 הסקניפ רמא אדסח בר ארינ רב DR" אנוה בו =
 "ילות ךורע לש ןושארה 'יפש mm עמשנ ,'כו
 הסקניפ יכ אדסח בר תעד םע דחא הנקב הלוע חול
 — mb] 9% י"לב 8

(geflochtener Korb, 6 (י"לב pea- j2à 

 = לוזגה בלול 'פב « Crןהיבלול תא ןידנוא
 ורקיעו zm לש ןיטוח b m^ לש C תוינומיגב
 ןומיג 'למ אוהש רמוא ינאו ה"יחא] * .ימנ ןושלמ
 גורשו גורא לס ותארוהו ותרזג י"למו םדוקה y לש
 םע םדוקה qw לש ןומיגמ כ"ג ואיצוה ל"ז י"שרו
 י טוח תוינומיג י" כ י"שר bm ךורע לש שוריפ
 וריבחו הדוגאה ןיבבוסו ןומינכ ןיפופכ בה

powלע ןומיגב אצוי לגעה  pwףוכלה  
 פ"ד 'ייע י"שר רחא ררגנש ן'רב ה"כו ,יכו ןומגאכ
 ראססעפארפו יוועל mm )^ תוא ,ז"נ דצ 'כופל
 mem ע"למ תחאה הלמה רוזגל םיצור רעשיילפ

 — [ןיעל הארנ קחודהו פ"למ
zur Heirat, Hochzeit) ןוקימג .תיפסמנ ,סַמָּג 

  Gehüriges, Ehepaktלעפמ 09 י"לב
 mb ירחא ףוסב ר"קיובו (*ז"כפ ר"ב (

win 23 C05)לובמה רוד רמא (*ףסוי בר םשב  
 רוכזל תויססמג ובתכש רע םלועה ןמ (mb אל
 C5 יוחנתכ) תישארב («b'D wb 4 .(* המהבלו
 לש "Dj רזג םתחתנ אל ןיבא רב אנוה כר רמא
 .('המהבלו רכזל ןוקיסימג ובתכש דע לובמה רוד
 אב 'קליב אבוהו .גינו :ב"לג דצ) שרדוחהד אתקיספנו

 אשנש ךלמל (ג'נ ףלא זמר רתסא יקליבו צ"ק זמר

 א שנש ןויכ ("ןוקימג ןהל בתכ אלו הברה םישנ
 (ךוק ימגהל 3n5 םיפוניג תב השא
 ברה בתכו ה"יחא] * .אוה qm 'שלו הבו תכ ^5.
 ט"עק הרעה םש 'קיספב רעבאב המלש 'ר םכחה
 'חסונ רחאו ןקימג תובותכ רמאנ פ"א י"כב
 יתבר 'קיספה לא קיתעמה קיתעה הזה י"כה

— 

1 

 תוישרפה רפסמ האלהו ז"י ישרפמ יכ עודיו ונונפל ו"כ יפב אוהו דייל יייכב :p3 ה"כ )* .יחפונב «vU קיהעב ןוכנל הייכ )!
 ר"בב לבא יסוי 'ר םשב 3n^ ר"קיוב )? .ויכפ ןאכ ןויוצמש ע"פדב ןוכנ אל תאזל יא ונלש תוישרפמ דחא רפסמ לע רתי דוניבר לצא
 ןוקיסמומג דיל vix תויסמג ב"ה :vir תויסמומג ר'יבבו ע"פדגו יב ויו י"כבו ,ויו V3 mv (* 00? תלמ bm" ^ םשב
 יבו יא ויו י"כבו v5 vi33 ה"כ (* .הבקנלו ע"פרשב לבא ,ר'יפדבו YA ייכב ה"כ (* .ה 3p ג לו רכזל םשו תויפמוג ר"קיובו
 תביתמ טמשנ ע"פדב לבא יזיראפו ר"בו onm דיל ויו ייכב 03 )7 .ןוקימג םש יקליבו ןקימג אתקיספבו ןוקפימג עייפדבו ןוקימק
 ימורתה יפסבו ש"ארבו ף/יירב i33 ג"הכו (* .יכו םיסוניג תב םי בו ט תב "גה םש קר יקיספב ייא ןכו .ןיקימג דע ןוקימג

nbש"ארב ג'הכ (* ולו כ םויה לכ . . תב ש בר ע םילכה תחת ג'ונב לבא .ו"ט תבש סיר יייע פיש ייכב היכו כיר  
 yn ייכב לבא ,ריפרב ןוכגל ג'הכ (" .ןיאי במ ןי א cam my םימשבה תאו ימגומה תא וניגפל לבא ס"ש v33 ןכו
 ןהילע ןיכרבמ תורמגומה לכ .גימ 'וכרב ץובקהו .תרוטק ייפ suffumigio ט"יאלב אוהו אימופוס Dn אימופמוס ב"'הו
 ה"כו ו"יו אלב וניבר ייג לבא ג'ע י"ד ו"פ 'וכרב יוריב היכו ו"יוב רמגומ ייגה ונינפל מ"כבש עדו ,םימשב יצע ארוב
 ימושרה עילב םג הלמה יבתכנ ןכ יכ רקיעה וגובר now הפוגמב רמגמה תא ןיסינכמ ויה גייעפ א"פד ביפ יציב יוריב

 :ב"כ הציבבו .גינ תוכרבב W 75:5 5yem nai^ םילחגה cy התחמ ןכו תרטקמ הגורתפו
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 למ יכ רחא B^ יתרמא יינעב ינאו ,ינילפ
 vb" 'של וא םישנא תפיסא ל yb וא אתרומז
 רמאמה רועישו ,אוה Duy תצירק 'יפ ,אתורמז

 =  ללכמ הכלה .:ייבא תישוק לע בישה sov בר
 רומג ארמג :ודימלת ייבאל ףסוי בר ל"או ?ינילפ

^bונייה ארמג םשב העומשה תא הנוש התא םא  
 העומשה אצמת b^ ,אהת אתרומז זא הלבק
 .. 88 םעטה ןכו התעמשמל םירסה םישנא תפיפא

 רבדל המכסהל p ww my" תצירק y" שרפנ
 תאזל קר ,ךיראהל מ"כאו אזימר אמיכחל ידו דחא
 nbsp "y העומשה איה ארמג יכ ריעהל ונכרצוה
 'וריעל י"שריפש ומכ ובר cen דימלתה הלבקש
 דוע 'ייעו ,'כו היברמ :הל רמג ארמג בר ה'ד :ח"ל
 :יב יינעתלו אמיל רב הברו ה'ד .'ד m5 י"שר

 ייחספ ,אנא אנרדסו אנרמג
spכ"ג ןינעה הזבו .הבישיב יתעמש ךכ י"שריפ  

sce bnהרמג ךרמנא את ב'עס . ^bךירוא  
 אבה ךרע רוע 'ייעו .יתוברמ יתעמשש העומש
 = .o "רימג ארמג "ייע ןינעה הזב םימעפ הברהו ,ז"חא

 SV ריזנ - :א"ע 'מוי :ב"פ "חספ :ד"נ 'וכרב הל
 אתכליה הז pom) t 'וחנמ (a  .ז"מ - 'רהנס
 Jb 'ועובש :'ג ק"ב "im :ז" "יחספ הל ירימנ

vmא"כ : "byירימנו :ט"י 'יכרע .ב"ע  bp53  
 Vy אב רשא רסומ רמאמ וא TUN רבד לע
 היח ןיאד ירימג :ב'נ 'יחספ מ'ד הלכקה תלשלש
 mm ןיאו. לילנבש תוריפ לע nb  הדוהיבש
 י"שריפו הדוהיבש תוריפ לע nb  לילגבש
 pub" 'וריבו ,וניתובאמ ונידיב תרוסמ :ירימג
 וועיש ןושלנ m תחת "א ר"ע mos ט"פ
 יכוס ,'כו קמעב הלידג רהבש cm ןיא רמו ל
 יתדמל י"שריפו ותא רפאמד ירימג א'ער ז"מ
 אתעש איההב םהרבאד ארימג .'ט ז"ע ,'כו יתוברמ

 ;.רימג ארמג ה'ד

 יפסותו 'פסותה ש"ע 'כו הוה יתרתו ןישמח רב |

 'וכרבב תואמגודה y us wn" ה"ד :'י תבשל
qv) 2נ 'ליגמ .'ז 'ציב ג'ק תבש '.. ^e»וו'מ  

 P" ,ך"ל ." 'טוס .ז" Cans 'פסותה ש"ע
sUכ"ב 5 :ז'ל 'רהנס :א'צ :ג'ס "לוח  

 — yb'3] ו'כק

  p'53 (Tradition. N82 — "i3'מויד 33'
 רמא "CT (b3' 'מו) תרטקה תא ריטקמו

 גיל (mw דימתה תא ול ואיבה 'מגב הנוממה םהל
 יפכו ,ארטגד הימשמ הכרעמ רדסמ ייבא (א'ער
 תא חלושה 03'3 רידל ןאצ םנוכה

 הל םתוא ךפיו יא מ (א'ס ק'ג הויעבה |
 (אומגד הימש מ הומאר m as) ביש |
| 

 ע"לב ה"כו 'כו ןי רמו ג : םיחפ םיעשר לע רטמי
"e $eןיחש ןימ ע"לב הנורתפ דועו םילחנ  

 7^7 ד"יפ תבש 'וריב כ'ג ןינעה הזבו תועבעבא

 ,הנכס אתרמוג אדה Ty D" ib Uy 'וריו ד"ע
mmר"לב תארקנה אסרומ  [earbuneulus — 

N?D3 ;lernen das mündliche Gesetz) 133 

N22 (das mündliche Gesetz, die Tradition 

 גרואה רמוא א'ר 'פד 'מגב אהת אתרומז רומג
 (איער גייק םש) םירשק ולא 'פד ג'רבו CUp תבש)
 ןידימעמ ןיא 'פבו (ה'כ ?«  ןידצ DR 'פד ג'רבו
 רומג ארמג יאה בר .יפ (ב'ל vy) pan 'מגב
 אצמת DN ףסוי בר mb רמא b^ ,אהת אתרומז
 אל יאו ותומכ הכלה ךל תרמג אה ירימג רמול
 ב"ירגה יכ rm ה"יחא] * .ינילפ אל אה יגילפ
 ל"נה רמאמ אבוהש תומוקמ 55 ןייצמ ב"שפהב
 רומא ,'כו רומג ארמג שריפש ודצב:י"שריפ םגו
 | qm כ"ע «qv אלב אמלעב הרימזב העומשה
 :םייסו ארמג m קחצי nb" לעב םנ איבה י"שריפ
 רומג ארמנ b^ י"כ 'יפבו ,רחא ןינעב b^ ךורעבו
 mam התוא סורגל יוארו oves איה הלבק רמולכ
 | רמא המ לע יתעדי אלו ל"כע רישה ומכ הפב

"nb5 'יפב אצמ יכ קחצי " by bwי"שר י"כ  
 יריאמה ישודיחב םגו .ןוויכ «qu» s לע וא
 ארמג םש ל'זו י"שריפל בורק 'יפ יתאצמ 'ציבל
 ונירבד תויהל ןיכירצ ox ןיא יכו 'מולכ רומנ
 אהתו םעט וב אהיש «qu לקשמב םירמאנ
 הבוח ידי ונא ןיאצוי יכו הרוקמב תינשנ וניתנשמ
 תא םיעטנ אלש פ'עא הנשנש ןמז לכ וניתנשמב
 רמזמ םדאש רמז ןימכ 'מגה דומל s םירבדה
 םוקמ םהל ןיאש םירבד ומצע ןיבל וניב דימת
 pm כ'חמב הז לכו .כ'ע ויפב ןמדזמש ומכ אלא
 ריעהל שי ינא םג יקלח הנעא םרט הנהו .קחודו
 התיה אל ג"הר 'יפל יכ  ב"ירגה רבכ ריעהש ומכ
 היל רמא ג'ה אלא .,'כו רומג ארמג ל" א אסריגה
 רוטג ארמג הינימ ךל אקפנ יאמ ףסוי 23 ונייהו
 ל"א סרג אל ווק תבשל 'מ י"כב תמאבו ,'כו
 י"כהב םג אתיא .'ס 'יבוריעבו 'ציבבו :גייק תבשל לבא)

(abusתנוכ כ"או  Yארמג : מאמה שוריפב  
 הכלה יכ הלבק שיש תעמשו תעדי םא 'מולכ
 :רומנ ,וילע םירחא םיקלוחש י"פעא ג"בשרכ

owאתרומז ;ותומכ הכלה הנוש היה  "bs 
 יקלח לכש רמזב ומכ ןאכ תועד ,mew תעדי םא
 "me האנ רדסב המכסהב םילוע לוקה תועונת
 דומע התא «D דומעתו היהת הכ 'מולכ :אהת
 אל אה ינילפ אל יאו בחכש המ הזו ,וז המכסהב

 .ארמגר הימשמ דע ארמגר הימשמ תוביתמ :boe ע"פרב לבא semp זיראפ :ד'ל ו'ו י"כב ה"כ ('



^p -——אל  mewיפמ  conג'ונב ה"יחא] * .אתחבשות ינימ לכ רמגב 'גרת | ה"יחא] * .םתס אלא  = 
 :ד"י ימויב ל"זו וניברכ כ"ג י"שריפ ורועיש יפלו = =

 הבישיה ינב לכמ לבוקמ רבד ארמגד הימשמ |
 :ארמנד הימשמ b^ .ג"ל ףדלו םהיתוברמ ולביקש —

 תלכת רתופ 'גותהש עדו sm לכ ינימ רמגב
 .ירטג קיתעה ןכ יכ ןעי לולכמ ןכו תיִלְכַפ ןינעב
 ^T ,ז"ט 'קזחי לי ל כ לש הקתעה vea ראותהו
 ידהנס) ןיד 353 ומכ לגרומ 303 םָשה ל"זרדב ןכו

wb Caורי ,הכאלמ ' Yb ebט"יד  jyיורי  
 Bà y'"p האיב 353 ;ר'ע א"ד ט'פ תבש
 bp" .ה'ק 'בותכ wei קידצ מ"ד רּומִג ראותהו

 — [הברה !y" וג ע"ייעו .ט"פ

 תחת ס"ט :ד"לד ג'פ 'ועובש 'וריב היירמג *
 לעבו .ש"מו 'א ןזרא ע"ייע .הייזמג

 הצורו םירדנב תועטב 'וריה הז איבה רמג 'עב כ"כ
 now .לקדה ירקיע ע"לב היירמוג 'יפו 'יגה םייקל
 ןינעה ךשמה לבא ןכ ומעמ )= ע'לבש רבדה
 םשה jb bw עבצאב הארמ םש ארמנב

mam 
 .קרהג ע"ייע ןיקרוהג תחת ס'ט ןיקרומג *

herabsinken, mit dem Kopf niedergebückt) v5: 

 * (ein ar. o79ימוי) יריעש ינש 'פד ג"סב
quer Groהיתעדא ואלו הישירל היל שימגד  

 וש אר ףוכי vb" ןכו ה"יחא] * ,ףייכד 'יפ

 תוארל לכוי אלו וירוחאל לופישכ ופוג תחת
cow quaלכוי אלו וירבדמ כ'ע ןיבלה  

 'מ 'ב "5 ^3 וינפל חנומ היהד עמשמ תו ארל
 דצ 'מוי p "p הי ל יזח א לו הישיר שימגד
 לובטל םימב ושאר ףפוכ ע"לב wol "יפו :ד'צ

nmmףפוכ ללכ ךרדב . "mmשמג המדמ יוועל  
 שמג ומכ הנינעב הושש 5-9 שמק au" הלמל
 ונכרצוה אלו .כ'כ לעב ברה ומדק רבכו יברעב"

 ונשוריפל המיכסמ שמג הלמה ww "ns הזל

 — [בטיה

Gemüsegarten D'53 RI'3:33 ָּ0810מ) כג = ן; 
  (kleiner Garten(.ג'ב 'יבוריע) ןיספ ןישוע "פב <

monםירישו המא 'ע אוהש ףפרקהו  byהמא 'ע  
 (ביער חיכ (te ןיברעמ לכב 'פד +נ"רבו .םירישו
 ג"בשר 'מגב תיבה תא רכומה 'פבו .אתיינונגדב
 תרבס n G'yo" ח"ס ביב) ריעה תא רכומה 'מוא
 : ביתכד אתיינונג ןיחלש יאמ אל יגאב ןיחלש יאמ
 ז"עד ק"פבו .םינומר סדרפ ךיחלש ^C » שיהש)
 רשעתמ תבשה Ct ז'ע) ww לאעמשי 'ר 'מגב
 .שממ ןג 'יפ  ,אתיינונגדב םתה pon pon ערז
 ם'לב ה'כו A ע'לבו ?ny nj מ"'למ ה"יחא] *

xD:21723 ןכו  NDQ) Y)ורי ,בר יבד ' "Hub 
 םופל פ"פ ר'בבו .הננג ןכ התנגכ ר"ע כ"ד ב"פס
 pn רמוש ןכ ןגהש המ יפכ Ue ,אננג אתננ
 ,ה"פ ר"קיוב pn ה"נכו .ס"לב ה"כו pa רנייה

40 

 ונייהו ל"כע אשרדמ יבד ןנברד הבישי  הילוכד
onoםכח יפמ אלו  nwותטישל ךלה י"שרו  

 ןמו m5 םרוקה ע"ייע nbsp pays ארמג שופל
pnםדוקה 'על יחכונה ךרע ךייש  mbדרפנ לבא  

 ךירעה בטיה מ'אפרב יכ עדו --,םיסופדה לכב אוה
 "יסופדב לכא םדוקה Tw רחא ףכית הז ךוע
 השאה 'פב ג'רד רמג ךרע ספדנ תועטב םינושארה
 'גרת ב"א) — [םיקבדה ןיב ודירפהו ךרעה הזל םדוק
 הימופמ ןודכ רמג G'3 i72 בוי) הרות PED אנ חק

 ,(אתיירוא

vollenden den 523 ; E. N. agadisch gedeutet) ^33. 

("yo זיפ ^mbp3 השאה 'פד ג"רב (Coitus = 
 רמנ i€ יא עשוה) םילבד תב רמג תא "np ךליו
 (ןירמוגו ןירעמו הילע םיאב 38( .הב ןירמוג לכהש
 ןישד לכהש א'ר ny הבד תב m הבד םילבד
 רמג ומכ "ןירמוגי (b^ ה"יחא] * .יכו הליבדכ הב
 תותירכב רמוא אוה ןכו (י'ט 'טוס :הינ יומבי) האיב

 רמוג םשו ,רמוגכ הרעמה תא ןהב השע aem :"י
 ,הפורח החפשב ה א י ב רמוג b" .הפורח החפשב
 ,'ג רע ע"ייעו םש תומביב שוריפב בותכ ןכו
 — ema אל לבא יתרעיה ריזנד ח"פר 'וריבו

mmפ"א י"כ ^35 אוה ,'כו לכהש רמג וניבר 'יג  
 יקליבו הב ןירמוג לכהש בר 358 ג"ונב לבא י"עו
 לכהש בו רמא רמוג יא b ו'טקת זמר עשוה
 ב"ער ז"פ יחפפב nns השרד לע א'ד ג"ונב ---.'כו
 'קליבו ןנחוי 'ר םשב אבוה ל"גה רמאמהו ש'ע
 ייחספ ס'ד y" ןעכנימ 'ב "53 ה"כו רדסה ףלחנ

 המואמ וניבר שדיח אל ךרעה לכבש עדו .ג"לק דצ |
 שרדמה ליבשב םייטרפ תומש איבהל אוה וכרדו
 — [א'פ ונילצא אובמ y" םהילע ךלוהו בבופה

Karbunkelstein, eig. sehr glühend,) רַמָג 

 ארמוג  (wie die Kohleחדקא ינבאל ךירעשו
(O^ cv oye)ה"יחא] * .רמג ינבאל ומוגרת  

 ואיי ,ינ ייעשי) שא mp" 'שלמ חדקא רתפ 'גרתה
 אוה רמגו 'א רמג ע"ייע םילחנ b^ ןירמוג ןמ רמגו
 א'לקנוברק wm םידיפלכ תרעוב הבוט ןבא ןימ
 y" םש pe" ^b2" דואמ- ןוכנ י"שריפש ומכ
 --[חדק 'שו js שרש םישרשבו םש ק"דרה כ'ג

(Vollendung, Vollkommenheit) 133תלכת ישובל  
Coo» pm»םינגסו תוחפ .רמג ישובל 'גרת  

 'גרת ^G קוספ ספש) לולכמ ישובל [ל"צכ ,םיברק]
 (דיכ .זיכ (ce םילולכמב ךילכר המה .רמג ישובל



Ty "UD 

 < < הנגה המ «nb יתוחא לוענ ןג 'אנש ןגל הלשמנש
 < = ךכ האיצומו תוחמוצ אוה הערזנש המ לכ לע וז
 ..ב"ע הדלויו הרה הערזנש המ לכ תאזה השאה
 hortus, x£mog תארוה 'ורו י"לב םג יכ עדימל ךירצו
 ןאכ שי ןג תלמב mw השאה תורע wn ןג איה

noeלע ןושל  mooןטו4 . ^bע"ייע השא  p 
unורחב ילואו  bunזומרל םימורע ןושל  by pj 

 ר"במ תצק הארנכ ןויזב pub יאנגו ינג תארוה
 — ]3 'ע mp "y .הלעמ לש ה"פפ

(liegen, sich legen zu schlafen 822 p'53 222) 43 

'e3םהל ןיאש םירבד ולאו ]'032[ 'יתבה תקזח  
 וניבא םהרבא דיבע אק יאמ ל"א Cn ב"ב) הקזח
 «mo ה"יחא] * .בכוש b" הרשד היפנכב ('ינג

 Nb :םשו .אירופא ינג :ט'ק 'רהנס ה'נכו .ס"לב
NIISהלע ינגמ ווהד אתיירופ םשו ,אירופא  

emsיטיג .הטמל ךומסב 'ייע לעפא םשו ' JD 
 יבג 4823 wb קיבש אל D תבש ,אנגו יור
 יישרב ה'כו ןיינג 'יגה י"כבו (םימעפ יתש) ירדה
 ינגד םשו ,אשמישב יננינו ,ט"כק תבשבו ,םש
 ה"כ ארויד אוההב אנג .א"כ "נעת ,אשמישב
 «JD "נעת ס"ד p"' ז"מפ פ"וכבו 'מ 23
 א'פ n "v G'Uy" 'תב ג"ונבו
 הזבו היב יינגד :ט"סד םשו ,היב ואנגד אלתוכ
 'א הג ע"ייע ההוג ולתוכ רובדה לאומש שרפמ
 כ"או הטונה לתוכ ושוריפש וניתעד וניוח םשו
 לתוכה B^ ,היב יינג p mma "vn ^b" הפי
 תונבלו רותסל וריתהד אוה ודצ לע ןשיו בכושש
 ןקתל הצורו וב רודל תיב ול שי םא יקופאלו
 אנשילב שמתשמ הנוכב לאומשו .ולש רחא תיב
 יוטנש ההוג לתוכ ןיעכ בכושו non "b ,יאנגד
 היתינגואו ל"גה 'דהנסב byes .הצרא לופיל בשחו
 היתינגוא cen יאתיליעב ןינגוא : ד"פ מ"ב ,יאונ
 ח"יפ «vb ותיילעב .ויתבכשה e^ .אתיליעב
 ב"א)-- [היִתיִנְנַא ל"'צו היסרעב הי תי ג ג א ס"טב
 mnn 'גרת )2 יימ 2»( בכ שי םילאצ תחת

 C cx איללט

 'פב (im Sehutz, Partkl. wegen, weil) 2 = ןּג

 הכירצ 'מגב םיה תנירמל הלעב ךלהש השאה
pjיומבי)  (C03וניגב תלכואו הל אמטמו השרוי  

6332 n — 

 'גרת (א'כ ac ישארב) ונילא האב ןכ לע .המורת |
bm תלמ ^p יתטדק רבכו ה"יחא] * .ןיד ous 

 | ן — [ש"מו ש"ע ןיגב 'עב וז

 schmáühen, schmihlich ו ע"לב ןכו ס"לב 3«

Schmach, &'33 b/b51 "R23. ,133 םשהו ; sein השאה אלא ןג ןיאו | 
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 ,ב"כ 'יחספ n'gn; תפוק א"מ ז'יפ 'ילכ ץובקהו
 קרי .ח"מד א"יפ המורת 'ורי ,לבזל ןיננגל ןירכמנ
 הָאְניִּג לקשמב דועו pv ירכומ b qun" לש
 והנה :7^ "יטינב ץובקהו amp יילוח :י"ק תבש

r5 pn s&»2שייפ  wbב 'מ "53 יאניגל ' 
 ה'כו owEb vm יא 'מ י'כבו ,יאניגל והל ריתי
 םשה !jb -- :םש ח'נ דצ ם'ד 'ייע מ"הונמבו י"עב

maאלילק אנשילב לצאנ  mein)ןג ייפ  jep 
miר"עס ו"סד 'ישודיק ףוס 'יוריב ה"נכו ,ם"לב  

 הזו .קרי לש אתינוניג הב ןיאש ריעב רודל רופא
nbב"בל ם"בשרה 'יפש   roתוננ אתיינוניג  
 ב'ב י"כ "יפ-ןכ ומכו ,כו ריעל ןיכומםה
 והנינ ריעה ךותב ד םינג אתיינוניג ה"מגרל
 Dp נ"מ 'וכרבמ וניבר סרג םקרנ 'עבו .ל"כע
 'דועס 2bn"^ ז"ואבו DOM) ט"ק י"כבו אתניגד

^Dםוקרנ כ'ג ט"עק  &nyuאתינוננד ג"ונב לבא  
 אקוד התינונגו ma לש pun  .אינונגד 'מ י"כבו
 ה"כו ל"נה תומוקמ לכמ עמשמכ קרי לש ןנ
 ב'מ ב"פ 'יאלכבו m3 תוקרי  .ג'נ 'ירדנב רמוא
 ףוריצבו -- .קרי תנג ו"טפ ר"קיובו gui ינוערז
 תושפנל םש רשא םוקמ אוה pw תלמ םע
 לש לודגה ובוטב הנדעתתו הנדע היהת םיקידצה
 me ורבד ל"זר wb" הברהו .םירוציה לכ ןודא
 :ר"ל :ח"כ sb 'וכרב אמגודל p" םנושל קתמב
 .א"ל ." 3yn^ ,ר'צ Q2 "חספ QD ייבוריע
 .ה"ע ב"ב  :ד"יק seni  .ב"כ 'טוס ,ו"ט 'גיגח
 תובא :ב'ל דימת b" 'רומת .ב'ק .ח"צ 'דהנס
 ןָּב איג ע"ייע םנהיגוכפהו sp 'טוז א"ד ,ג"כ ,ה"פ

B m -- o3לוענ ןג .השא תורעל יוניכ  
 םש ר"שהש שרדמב שרדנ 0" 05 רישהש)
 ולא לוענ ןג e דצ חלשב יהיו אתקיספבו
 ו"כר זמר חלשב 'קליבו ב"לפ vou תולותבה

^sןג ל"צו תולותבה ולא לוענ לג תועטב  bis 
 המלש ר"והומ םכחה ברה ןוכנל רבכ היגהש ומכ
 זמר סחנפ 'קליבו ל"פ תוא םש 'קיספב רעבאב
 'תיאו תולועבה ולא לוענ לג םויסה sen נ"עשת

npaאב אתליכמב ,תולותבה ולא לוענ  "wb 
 ןג ןתנ 'ו שרוד xp 'מזמ בוט רחוש 'דמכו 'ה
 יתנג םש ר"'שהש en ש"ע תואושנה ולא לוענ
 תונגב שרוח mne ה"פפ ר"ב ,אינגתמ איהו הלוענ
 ךפושו הב לעוב 'יפ ,ףשא yp תופשאל הרעמו
 jan ךותב רשא א'"כ פ"ר א"רדפבו ,הצרא וערז

 ךותב ןיא . . 'טוא אריעז A Nin (יג י'ג ישארב)
 ךותב רשא ףוגה ךותבש המ mpi ןושל אלא ןגה

oqהשאה ךותב ושא  

 .הירקפולגב vun ,'א יירה )^ ,דיכ יירבד) ותמלשב בכשו (* .ינאג ג"ונב ('



 .. .nàw םהה םימיב קוספב 'גות ב'א) — [ש"ע
m)פו .ןינכסמל יאנג ןירוחל חבש ('א ,יב ינש " = 

 = ּוכפה םימעפו חבושמ רבד םימעפ י"לב וז הלמ
 vb לע ב"ר תנוכש ל"נ ה"יחא] * .(רעוכמ רבד
 ןכו ס"למ םא יכ be" ועזג peus ,איה תועטו אס
 - תיאדהאנגד אתלימ :ב"צ ק"בב האנג ראותה הרומ
 = = -- [ךאנג yy עשפ ונינע ע"לבו mes םידק ךב

àאי'ניג 022 =  ^p)ןשי י"לב  ^bר"כב (השא  . 
nob)ונשריפ רבכ (א'לפו  "yiיפורתנא . 

(dümonisch, wild = 2 ya יִנְג= ןּג 
 אבועמ ינבד '523 ייניג יינינ

 ?Ny) ב"כד א"פ יאמד (v ק"פ יאמד תכספ מב

 . "כב קר 'יא ךרעה הז ה"יחא] * .רהנ רה נ 'יפ

 2- דש ע"לב ומעטו רהנל יוניכ אוה יתעדלו .זיראפ

 ימימ תפידרל הפי הלוע הז יוניכו ove קזחומו
 ונורכז אבה תומוקממ meom הזה ןטקה רהנה
 :ריאי ןב סחנפד השעמב s^ םש 'וריב ,ילבבו 'וריב
 יינינ ל"א רי בג ייניג mm ym תיבל ליזא הוה
 "= םילקש "וריבו .אדעוו תיבמ יל ענמ תא המ ««3
 yao .'ז b nn" .ןיקיז ף ט ש יאניג ג'ע נ'ד ז"פ
 קולח יאניג ל"א ארהנ יאנינב (ריאי ןב פ'רב) היב
 תואובת רפסב ש"ירהמ לש bm ,'כו ךמימ יל
 ן"ינישדל ךומס ןטק לחנ ?bw Cv רצ) ץראה
 המודכו הברה בחרתי םימשנה תומיבו )33 ןיע)
 יטיח TUN אשנש חספל ךומס היה י"בפר השעמש
 יאש רע םימעפל בחרתי אוהה ibt אחספל

 — [כ"ע רובעל רשפא

Zusammenkunft, otov (י"לב 8133 = p 

dreundsehaft. Umgangונדמליב  mmבקע  
 'ה המ לארשי התעו 'שרפ ייל יוחנתב) ןועמשת
 ,יח שיהש) םינגב תבשויה :ךמעמ לאוש ךיהלא

G^תוינונג תוינונג ןיבשוי ןירבחש םשכ םירבח  
 בישקמ ינאו םלצא דרו c הרותב םיקסועו
 .יניעימשה ךלוקל t) שיהש) ימאנש עמושו םלוקל
 אינונג y" םינג שרודש קפס ילצא ןיאו ה"יחא] *
 םיבהוא תרכחו yp "b ,'מושרה י"ל אוהו
 שרדמהמ הארת והצק ספא תבשויה b' ר"שהשבו
 םירבהח ןיווק םתאשכ םינגב תבשויה :ל"זו
 bow ינעימשה ךלוקל םיבישקמ bw אילמפו ינא

ssוטמשנ ונדמלימ וניבר איבהש תורז תוביתו  
 — [קיתעמה seen ny"r ןורפחמ ר'שהשב =

 ויתוכרב רחא ןמא הנועה (ב'עס הימ 0253 ולכאש
 ח"ר 'יפ ,הנוגמ הז ירה אינתהו חבושמ הז ירה

 םילשורי הנובב לבא $m ראשב אנמיקוא =
 ,חבושמ הז ירה תוכרב ףוס ןהש ןהב אצויכו <

 הימ היפ oa 7( לארשי ץרא דומלתב שרפמו
 ישא ברו- ('ףוסבל ןאכ הלחתכל «jw (ריעס טיר
 םילשורי הנובד ןמא הנוע הוה הארתב הוהד
 ןוזמ תכרב אקילס ורמיל אלד אביה יכ השיחלב
 םושמב מ"ש ביטמהו בוטה תוכרבב ילוזלזל יתאו
 הנורחא 3233 לכ הב אצויכו הנורחא הכרב איהש
 "^pp m הז b^ ה"יחא]* .ןמא הירחא ןינוע
 אבוה ןכו ל"נה ז"ואבו ש"ארב אבוה רואיב 'פסות
 דצ תשלשמ הכרב רפסב ספדוה ש"אר תופסותב
 רפסב כ"ג דיסחה mmm יבר 'פסותבו ,האלהו 'ל

x5 m 5"יעו האלהו " mpוכרב תופסות ' 
 הזבו זוב ומכ ס"לב ינג b^ ,הנובב אה ה"ד :ה"מ
 רבדב רשוח b" ,אנג ע"לב הז םעטל בוהקו מ"לב
 p"' לעפה ,ל"זרדב םיטעפ המכ !«n .רעוכמ
 .ה"ט תבש xum הז ירה ^a הדנ מ"ל 'וכרב

"TDמ'ק םשו ,היב אָיְנגימד : cnmאינגימל , 
 הנגתתו nun רבד הב הארי אמש .א"מ "ישודיק
 ,'כו תוריש לכ תונגל שקיב :ב"צ mb" ,וילע
 תא pis Gm 'יטינ «s המחה תא ןינגמ םשו

"rin genןינגתמ :ו"ט  ry Cy gnב"מד ג'פ  
vyאתונג וא יאנג םשהו .יב ונגנתמ ןוהי אלד  
"yיאנג אלהו (ו'נתת זמר בקע יקלי) :ג"ל 'וכרב  

 .ח"ל 'מוי .ח"תל יאנג םירבד 'ו נ"מ ,ול אוה
 בותכה ךל טרפש לכו b am 'ליגמ s יאנגל ולאו
 יאנגל הרותב םיבותכה לכ :ה"כ ,יאנגל ןהמ דחאב

papהבשל  s»השמ ירחא וטיבהו .'ט יילקש  
 יאנג .ד"צ 'הנס ,יאנגל CON דחו חבשל רמא דח

"pmo5 ותעייסו / Ye ryםשל םהל תונכל  
 ול יאנג y ט"נד א'פ "שודיק יורי 223 יאננ
 לש ןיינג ג'ע ג"מד Yo OY 'ורי .ותחפשמל יאנג
 יאנג ול יאנג ומאל יאנג ב"לפסלק ר'קיו .לארשי
 ,ו"טק 'יחספ :םשהו — .וטבשל יאנג ותחפשמל
 ונדמל עשר ותוא לש ותונגמ ^a 'ליגמ ,תונגב ליחתמ
 ךומנ לוקב וחכש רמוא םדא :ב"ל 'טוס ,'כו וחבש
 ,יעתשמ wp היתונגב usb .ה"ל ,םר לוקב ותוננו

"Wb2( אקידצד אתונגב ארק יעתשמ וג"צ / 
 ם'מ  .ה"מ 'ורוכב ,םינושאר לש ןתונגב רפיסש
 | D" 'יכרע ,היחבשב רבס רמו יעתשמ היתונגב

 הנועב םכת הז ירה רמד ןאמ אדפה ר"א םכה זיה ינת (vin nw רוב הז ירה ינת n" תיא cp own ל'זש עדו )*

mesוכרבד יז קרפ ש"ארה איבה ןכו הכובו הכרב לע הגועב רוב זיה רמד ןמו ' ^bתוכלה ז"'ואבו ^  "b nmybציק  

 .יד דומע יז רצ יג רעשה
40* 

 רפסה שארב םהרדובאַבו
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 < ולא 'פבו .אדבע הדיד sem אבלכד אתבונגא
 | ןתסרכ רוש +.יפ יילוח) היה ןמיס [Co  תופרט
 C היתעיספ אבר היתבונג אבר ,הישיר בר ,ןתסרפ

ks. 

 ש"ע wr רשאכ קוספב ר"להקבו .ב"ס :א"ל

CY312 33 — T2 ד | "e 

| (Vergehen, Verbrechen = ע"לב) ךאנג "eM 

 תונגב [םיחבוז ל"צ] םיחבוזה 'גרת
 םירהטמהו ,אתוועט ךאניגב ןיחברד ('ג היס ייעשי)

 ,רכממו חקמל הינימ אקפנ (' ארמחב ןהיפוליחו | ,(אתוועט ךאניגל ןיחבדמדו 67 ויס 20( תונגה לא
n^nw]*ונב תאו ותוא 'פד ג"רבו | "גה וז: אוה םג איבה ןמגרותמה לעב  ee)הינדוא ןכר (.ט'ע  

 הינדוא ןוטוז ,ארמח ר ב היתנונג ארטוזו | "א ארקמבו םיחבוזה ןייצ אוה םנש האילפו)

 .בגז "פ ,איפוס רב היתבונג אברו | ל"מר אצמ אלש רובעבו ,ןָניַּג ג"ונב לבא (םיחבוז

 ,היתבונג ףיאכ 'נרת (ז"ט ,ימ בויא) 333; ץופחי תפסוה לש ךאניג איבה אל ןכ לע ךאניג "ג

ys i^ג"ונב ה"יחא] * | הזו 'א ןג 'ע םע וללוכ קר ומצע ינפב  pesםע ףדרנ תמאבו היכנוד  
 אצויה ערז ותארוהו y/b אוהש ל" וא ,אתבונג | 573 ךאניג איה .הנשיה "יג יאדוב יכ ןוכנ יתלב
 ,ומצע רבא הליאשהב םג הזמו דילומה רבאמ | ןודז "פ ,'מושרה y'b web אוהו ךאנונ ל"צש

 -- [היתבונגב ארונ היב bmw 24^" ק"מב מ'הנכו | ינג לעפמ תּונג ןושלמ תונגב שרדו עשפו הרבע
 הזה ייפכו .'ד ji ע'ייע ,עַשְפו xem ע"לב ונינעש
 םידימעמ :תוננב םיחבוז י"שריפ 'גרתה ןורתפב

— [r* vob my "yn ןהיתונגב ם"וכע 

N23 *ולצא ךלוה היהש היה בר ןמזב (. אכ)  
 עלקיא בר .ז"כ 'וכרבב 'תיארכ ותיבל

 רמא 337 הימשמ אבינג ,ה"כ םשו ,אבינג יבל
 ,'ז 'יטינ :'נ  .ר'מ 'ילוח s5gy my "יעו .'כו
 רלוקל אבינג אציש :ה"ס Den רלוקב אביגנ ונתנ
 pns :ח"מד Ye "טיג 'וריבו ,'כו תוכלמב גרהיל
 "מינב אביננ רכזוה ןכו אלטקמל קפאתא הבינג

(Gtehlen) 332ד'פ) םיקרפ השלש 'פב תוינעתב  
 ,תועיצק יעצוק ינבו ילע יבנוג ינבו +-ו'כ ףד א"מ

 יבשוי תעד יבנוג ילע יבנוג (.תיכ ימגב) "ים
 תורוכבה םינאתה יכ םהל םרמואב C) תואסדרפ
 ונינפלש שתכמב ןתוא שותכל ןיכלוה ונא וללה
 nbus לש תועיצק ןתושעל וניפתכ לעש ילעב

^bילשמ) ביתכדכ שתכמה די ילע  DR (72 s» 
 ,ילעב תופירה ךותב שתכמב ליואה תא שתכת
 ומכ b^ .תעד תלמ ףוריצב הליאשהבו ה"יחא] +
 בנוג ב"כפס ר"בב מ"ד העטַמ 2060 voóv י"לב
 הנוילעה ?ny הסכמכו םילעמכ b" ,הנוילעה תעד
 ,תולילע ונכתנ אלו לא תעידיב רפוכ אוהו ונממ
 voy והעטמו וריבח לש ובל ךשומש cb לעו
 .ט"ל 'ועובש .ד"צ 'ילוח תוירבה תעד בנוג רמאנ
 בנוג 5^3 ר"פ מ"ב הזל בורקו) ז'פ ק"בד אתפסות
 ג"כד ו"פ 'דהנס ?m ny" תובינג םשהו (ןיעה תא

vyמוחנתו ב"צפ ר"בב :הבקנלו 35$ םשהו ' b/D 

— [mpzx) רב mp ץקמ 

 ,לעושד לשמ

 ב"ר תעדלו Inguer ותקתעה וניבר תעדל) ^2:
 Wachholderר"למ  juniperusצמא ר"לב ' 

(ginibreraמגב ותשא תא שרגמה 'פב ' Yלש  
 ייכא רמא היתוסא WD Ub" "טיג) רורחש טנג
 ילבו f) ליבגנז .b^ .אתירבכו אכתרמו (*ארבניג
 ןליא rb ר"לב ארבנוי ייפ 275 '(,  ירביזניז זעל
 wm בוט חיר התפילקלו לובי אל והילע רשא
 םגו ול רשא בוט וחיר ףרש ףטונו המצעמ תעקבנ
 ה"יחא] * .(האופרב תולוגס שי ןליאה יניערגל
 ךיועמב ונאזנול יד ם"רהמ םג ושריפ ב"ר תעדכו

i»עב ' oes)י"שריפ לבא  quoר"לבו  
 = שאצ2090+ י"ל אוה יתעדלו gingiber יעצמאה

Zinobererzע'למ) בנג אכתרמ דועו יח ףסכ השענ ונממ רשא  Pע"לב אָבְנּוד ומכ וא ,שיא ערז  
 איצומה 'פד 'מג שירב Schweif) בגז b 72^ — [וב ברועמ כ

j^תבש)  b's Cryינינק טו י"לב) יִביִנָג 208 | ט"מ  היתבונג ארטוז אלמג  = (Jügerפב ' 
 יכו € יילח) mm ינמיס 'מגב תופרט ולא הכלהב ןיחלגמ ולא 'פבו .היתכונג אכירא ארות
 433 היה ירוטסילב וא היה ינינג וניבר השמ | אתמש ידש nov בר רמא (א'עס זי ק'מ) הנושאר

 Vb דצ םש D^ "y :ילו חייכ יינעת ימ יייכב היכו וימקתה ילשמ יקליבו .חיפ ייטיגו :א'יכק ב"בב :חיכ ק"מב גיהכו ('

 תוארזורפ יינעתב גיונבו ןושארה י"עב ה"כו תוארסרפ an^ ד'ע ח'יפד דיפ iym" יוריבו Y יינעת אתפסותב לבא .ד'צו

 ירמוש b praesidiarii^ אוה ריִל הלמה יכ רקיעה והזו תוארסרפו תוארזרפ ייג וניבר איבה רודזורפ 'עבו תואדזרפ 'עבו

 'ב ורסח 'חסונב ר"פדב ןוכנל ה"כ )* .תואדזרפ cy ךורעה ףסומב y ךרדה רומשל ריעב םיבצנ אבצה ישנאמ םיכרדה

manוניבר ושריפ 'א סרכ יעבו (% .תונורחאה  mes )* seyע"פרשכו ר"פרב ןוכנל  monןברבר ג''ונבו ,המילש הרוש . 

 zinzibo שיייאלבו :ן[ך[42606 .  *( vos ,,)-₪) עילב ה"כ (* .ארבנוג Debs qoi ע'פדבו si רככ יעב ןוכנל היכ (*

desi y'"y! zenzero7  



 .ב'פ ר"להקמ יל ןוא יתאצמ ודוק "גלו .תיחולצ
 ד"מ 'וגו יקלח היה הזו ולאש רשא לכו 'פ 'ו
 'פ 'ז ,ט"פ ר"להקב ןכו יתושק ד"מ אידוק
 ד"מו (mp vw הידוק T :הארו יתבש
 !^M ודיב הנק א"י .תומ ירחא 'מוחנתבו היתרשק
 תחא הלמב ל"צש «^b היתררש וק א"ו ודו ק
 pup לכ לע w'm 'ב רשק 'ע רוע 'ייעו היתרשוק
 ,'ג דק 'עב וניבר "יג תמאתנ יכ לילעב הארנ
 יפייח .ל"נה mb לש ןויצ  וניבר ייפ 'ה ףח 'עבו
 ה"כ "אדוג ומכ ידנוג עמשמ "יפה הזבי ל"זו ידנוג
 .ע"ייע canp שוריפ ny הפי הלוע הזו (ר"פדב
 v3  ף"יר "ג הלוע הפי הז "פ יפלו שורפ
 וסרגו .ד"לק רצ תבש ס"דב האבוהש מ'הונמו

 — [אנדוג

 = ע"למ יל ישדחה י"לב) אָדְנּוג = 733

(Heer, Schaar ——43 'ד 'פד ג'סב ^ C35) 
 תופרט ולא 'פכו .המיחד NUM 'מיא תיעביאו
 mb תתבצ mun אל (.'פ (n»n היח ינמיס 'מגב

wbישיפנד  i3 omnביתכ .אתווליח ), 
nom].אמהנ היל תיבציאד אניעב | ג"ונב  

 ,היתווליח ישיפנ יאמא תיצמ אל ל"א וכיהלאל
 — ]2 תבצ 'עב תצק יונישב 'אבוה רמאמה תלחתו
 בשנ Grb טיב) יילעופה תא רכושה 'פב הדגהבו
 ,אוה ישרפד אדנוג רבס cp יניב שוואו אקיז
 רב סלקנוא "CR איסוניג םוי ימגב ז"עד ק"פבו
 ישרפד אדנוג cop רדש רייגיא (' סומינולק

"eim munisןיקיזנה תדגהב  GU»)דח אמוי  
 יברע 'שלב ןכו 5n ^b ,יאמורד אדנוג ףילח הוה
 ס"טב ר"ב י"כבו תמאב ה"כו ה"יחא] * .דנוג

 ה"נכו .ארימג דע ןכו ןמ רסח ר"פדבו רדנונ
 rom ט'יר זמר ^m א"מ p» cep ,ח'נ 'וכרבב
 י"שריפו ,'כו אניינת אדנוג ףלח . . אתיימק אדנוג
 דודנ "יפ בוט רתוי תומוקמ ראשב לבא n5 אדנוג
 המכ הרומא יתלמ רבכו ,ךוועה 'יפכ שממ הזו
 י"שר ושמתשה אל ןיידע תוכרבל שוריפב יכ ,םימעפ
 אדנוג ימוק jb ןניוה ןיקוע א"לפ ר"ב — .ךורעב

 ה כ םמב 'עב 'ייע 23

mi- po» 57302922 פילב , um. O23l$ 
(gekehrt, verkehrtותשא תא שרגמה 'פב  

 אמליד ןדיד אנתו CU יטיג) ןיטיג ינש 'מגב
 בותכל הצורה לאמשב תילדנוג b^ ,םיתח תילדנוג
 בתוכו ןימיה לא ךלהמו לאמשה ןמ ליחתמ ןבואר
 ינוי בתכב ןכו תילדנונ ארקנ ןבואר הנה ראוב ג

csןמ ליחתמ  pornבתכב לאמשב ךלוהו בתוכו  

E 0313 

 pim יגינק רחא ('ופס .וטסלב
 4p 'עב

eine Mohrrübenart von bitter-) |Y"T232 "Ex 

herbem Geschmack, = "|00 

is 

- 

(gingidion -טיכד ביפ העש לכ 'פב 'יחספד ^  Q'y 
 לדג pv jb 'ימורו י"לב p^  ,ןוידיגננ אכמתבו |

 לשובמ יח לכאנו רמ ושרשו רמ אוה אירוסב
 ז"סקפ .'ב םידיראקסאיד ey" ה"יחא] * .,(שובכו

 — [ז"טפ ,כ"פ סואינילפו = =

 6 ומוקמב ונשריפ רבכו ןויליגלג wo ןויליגנג |
(Tasche, Sack) ]223-ילכ לכב  yyקלחנש  Yn 

 ,ינעה תנגונגו תילא לש תיעיברו 2*0 םילכב
^bלש ולימרת  supןכו ה"יחא] *  ^bש"רה  

 ישלמ p" ם"במרו ,זניבר תא וריכזהש ילבמ ב"ערו
qmaפ'לכש עדו .םולכ 'יפ אל ג'הרו .ש"ע ליצהו  

z 232ט"היפבו .תונגונג ג"ונב .קש :הרומ  
 — [תינגנג ש"רו ם"במרל

 699% י"לב candys, 'צמא ר"לב) אָדְנּוג = 723
(ein med.-pers. Oberkleidיבתכ לכ 'פב  

 (.טייק (n3 תודועס 'ג ןוזמ ןיליצמ 'מגב שדקה
 תא לטונ היה 'פד ג"סבו aem שבל pp בר
 ןמחנ בר רמא «Co יטוס) [התחנמ ל"צו] (התחמה)
 יב .אילגמ :אילגמדו [ארמטמ] ארמטמד קחצי רב
 ברק 'ירמואה ידנוג ופחד ינהמ ערפיל אבר אניד
 ןויצ יה היס ייעשי) ךיתשדק יכ יב yan לא ךילא
 .םיווחש םי דגב "מ ,(תואהפונב en" קוספ לש

 ילכ אדנוג שובל ל"גה תבשל י"שריפ ןכו ה"יחא] *
 ק"ס n^ "b תבשה ברע 'כלה ז"ואב אבוה ןכו רוחש
 «^b אדנוג הגוהו ארבוג an^ ז"ואבו ,י"שר םשב 'ב
 ה"כו ו"פד ש"ארב ה"כו ארנוג ול היה an^ רקיעש
 רקיעהו איה תעטומ i^ לבא 'א ו"ו י"כל 'ה ףח 'עב

sUשובלמו יסופ שובלמ ןימ ונינעו  pהיה  
 'דהנסב שורד הפי הלוע הזבו ,םירש וב ןיסכתמש

r5טיג " so(ךלמה המלש) ךלמ אל ףופבל  
 ילמע לכמ pon" היה הזו 'מאנש ולקמ by אלא
 תילט "פ ,כ'ע 17313 רמא רחו ולקמ רמא דח
 יקלח שרודש ל'נו ותוכלממ המלשל הראשנ הפי
 ינש וניבר איבה 'ג דק 'עב לבא .קולח ןושלמ
 "יטיגמ )05 ונינפלו כ"פ vpn דועו)  םינויצה
 הרעק ושריפו ו ד ו ק רמא דח . , פרגו ל"נה 'הנסו
 חקלנ הז לכו שוח לש הדיקמ ומכ . . pon לש
 רבכ אבוהו ש"ע 'א .ז"ט "55 ט"רסל ג"הר 'יפמ
 הז 'יפ יפלו .ג'הו םשב bw "יטיג) 'הנסל י"שרמ
 וא הרעק pes ילכ 3$ ,235 פיל qm ורוק

onus )הירתבא יאמורד אדגונ גיוָנב (+ .סקינולק ר"פדב (* .יט לגלג עיייע (* .שוריפ ס"טב ו"פרב לבא איפרב ןוכנל . . 
 .אגירחא יאמורד אדנוג רדש רדה

ET 



  G6,('הימטיקב ירודנגיאו היילקימ ןנעב אקו -
  emרפוחה הכלה ףוסב הרפה תא חננש רוש <

 ב
E ק"ב) רוב CHOרובל ירודנגיא רדנגיאד אתינתמ  JO 

 4 (ne» vy ןהמ ןיאפרתמ ןיא 'מנב ןידרימעמ ps 'פבו

 =  .הלע רדנגנו הנימ תב ('אתבניע cma (א'עס

Bu" 

= 

imתומביד ק"פד  CU?ישניא ירמאד ונייה  
 נ"רבו .לואשל ליזאו רדנגימ אטוז אבקו אבר אבק
 ארכנ אוהה «Cr "טיג ותשאל טג קרוזה 'פד
 רדנגיא רצחב אמייק הוה והתיבדל אטיג הל קרזד
 לפנו pan ל נ ל ג n3 ^b ,אלסיפל ben (" אטינ
 יכוס)  ןניסרגדכ לתוכה ןמ טלובהו אצויה לספב
 הכוסה ןמ Nx .לספ (יב לספ ^you av היי
 הירדנינו .אסיג יאהמ לספו רסנ ^Cn פש) ןנירמאו

"D(ב"ע סילק טיס ייטיג) וזחאש ימד תואופרב ינמיז . 
 = דילו mn י"כב qm ^w ינמיז ים s^ ה"יחא *
 .רסח ב"ה י"כב לבא חטמ 'עב ה"כו ר"פדב ה"כו

 N^ ע"פדבו 'ס = כ"ג "יא הירדגינו "גו .,ינמיז יז

 < ה"כו הירדנגינו 'יא חטמ יעב מ"ק י"כבו תואחסונב

 חטמ 'ע ע"פדב לבא «mou "טיג  י"שרב
 י"שריפ שממ ה"כו וניבר 'יפש עדו .היררנינו ס"טב
 ד"עפלו לגלג ומכ רדנג םעט ל"נה תומוקמה לכב
 שממ ןדרג יכ תויתואה ךופהב 'טושרה פ"למ אוה
 p'53 לבא .הזל םרוקה 'ע דוע 'ייעו לגלנ ונורתפ
 יוועל 'חה p 5353 ^b" ,רדננ 55 'יא השדחה
 :נ"כ "ינעתמ ןויצ םש איבהש המ לבא ל"תמעב
 רדנ 'עב DN יכ ומוקמ ןאכ אל ילע ארדנגמ אק
 ןכאה תא וללגו n ב"א) — ww] .ש'ע יא

 C) אנבא תא ןורדנגיו ('ח .ט'כ ישארב)

hügelige 24% עלב utu פ'לב NTTM + 
  (felsige. Erdeאקזחמד אתכוד .'פ מ"ב <

"b 7373ןכו ןישרטו רה הלעמש םוקמ  ^bהלמה  
 עדו .ידנורגב 'עב רבכ יתהגהש ומכ 'פו ע"לב
 ל"זו ל"נה מ"בל מ"טשב כ"ג יתאצמ ידנורג 'ינש

cvידנוכב אקזחמד אעוא ד"בארה םשב  
 |[ עקרק אוהו דירג ומכ ידנוונ ימלשמ  והייוות
 השירחמה םיבכעמש םינטק םיעלס וב םייוצמש

 ל'זו 5ותכ יתאצמ מ"בל א"בטירה ישודיחבו ,'כ
 אוה םיניעל הארנ תועטו ידנווגב יקזחמד אעראו

  mayא"'טיב  Cabosדימת | וארקנ ןהינש ןבואר הנה 6 C72ןיליפ ת מ'ש אישרשמ בר רמא "
 ןמ  cunרדנגמ אמלד ןנישייח אלו ימד ריפש =

 היל ק"ב) דכה תא חינמה 'פד ג"סבו .(*והיילע לפנ =
 ןימיה ןמ וליחתה םינויה אמליד ןנישייחו תילדנונ
 ךשמנו ןושארב ןתומיתח ומילשיש  ךימודמכ

qnasךפוחמ וליחתה םירבעה וא .לאמשה דע  
 ןיכלוה םידעה םש תלחתה רחא ןלוכו לאמשה ןמ
 רשכ אוה ודבל ומע םיארקנ םידעהש תא ךכיפל
 ח"ר 'יפ הז ,הזב ןיבו ma pi mou 'יפ הזו
 ופיקאד ומתח תילדנוג םינואג לש aw ,ל'ז
 לארשיו השמ n5 אמקל רוחס רוחס םתודהס
 רמאק יכה םושמ יביתכ אמקא והלוכד חכתשאו
 םתלאששו ('רחא ןואגל א'פ .לוספ ארתבו רשכ
 mou ל אמ ש pup ונמוקמב  תילדנונ
 איל דנוג:ותוא ןיווק לאמשב ליאמשמהו
 nn לאמשב אמש nnn תילדנוג רטיא אמליד
 «mne יתאלנו איה msn השק הלמה ה"יחא] *
 ןכו ךפה ב הלמה b wm" וניכר יובדכ םאו
 תילדנוג אמלד pueri  ישודיחב א"בשרה בתכ

c5ךפהב  ovyךפהב לדנוג זא יתעדלו  
 ךפהמ ומעטו אוה פ'ל ןדוג = ןדלנ תויתואה
 םינואגה םשב וניבר ש"מ ^5 ms אבה עיייעו)
 עמשמ תילדנוג יכ םינואגה םשב י"שרב םג ה"כו
 ןושל הזיאב יל ררבוה אל לאמש וא די רטיא
 פ'לב ה"כו ,,-י% לאמש ארקנ ע'לב יכ ןכ ונינע
 תילאמש Tomy) à ארקנ די רטיא פ"לב דועו

sp)ל: תצק תעדל  etmארקנ הנשיה  
havyaןינעב לבא  woתילדנוג יכ םינואג לש  

"bפ'למ ושרפל לכונ בטיה רוחס רוחס תפקהב  
^b ,O»ביבס ביבס הפקה  D3םיחרכומ ןאכ  

 XS שממ  פ"ל אוהש ^b וא תויתואה ךופהל
C5לש שוריפ,בוזענ םאו .הז ביבס הז ץבוקמ  

 = 90225 פילמ תילדנוג רוזגל לכונ זא ךורעה
 הלוע הזו התרוצב הנושמ .הרוצ ילב sm הלודנק
 םדא ל"הזב ובתכש םינואגה םשב י"שריפ cy הפי
 ונמוקמב ול pvp .תילאמשה דיב שמתשמה
 ןישמ תשמה רדפמ הנשמהש יפ ל אילדנוג

pue M, 
'53 (drehen, wülzen טנא פ"למ mma 3733 

 'מגב ןילות א"אר  Grup n3) wenג"רבו
 ג"רב הציבבו (:ת"מק (ze .ורבחמ םדא לאוש 'פד
 אמופא שיניא ביתיל אל 60( ןיי ידכ איבמה 'פד
 יכסמד ג"רבו .ץפח mb רדנגמ אמלד (* איחילד

 .ייליפת ל''צו ילפח zm י'יכבו ו ל י פ א ס'טב ע"פדב לבא דילו 'ב יא Ya ייכב ןוכנל ה'כ (* .איתירב ס'טב ע"פדב לבא
 יינתמ 3733 (* .אממוקב רדנגיאו היילקמל יעב אקו גונב (* «om ןנישייח אלו ןי י ר ש c א 5 5 33 רמא 'גיונב )*
 «am ('" .אתיגנע D'b3 ויפדב לבא שיע 'ג בגע יעב ה"כו א"פדו ר'יפדו דיל ו"ו י"כב ןוכנל ה"כ (*  .רובל רדנגיאד

 .ןמגרותמה y" יייעו ('' .ביירגהמ הז םלענו יב



 — 0 0 םשש wm :'ט

 = mn לצא ןיזנונ הלבש n'o זו"כ 'ליגמ ,זנגנ ןורא

 wm) אלמלאש i35 תבש ,תואופר רפס זנג .ו"נ
 = רפס זונגל ושקב .'ל םש ,לאקזחי רפס זנגנ
 < ושקב ילשמ seb ףאו ר"להק שירבו :םשו .תלָהְק
 by m» ep ,ןומנק יצע וזנננ .נ"ס  ,זונגל
 . "ייע ,'כו תוזונג םיקידצ לש ןתמשנ בנק ,וזנגו
 < וה"סקת דצ א"כח ג'מד ע"מב הז לע וניומאמ

  ma ^p "nob'מוי ,םיקידצל  r'bהב א"ער =
 ,'כו ןורא זנגנשמ וב'נ ,'כו יאנומשח תיב וזנג

  cuaומוקמב נגנז,   T3יילקש

 'טוס ,וזנגו דמע 'א םויב ארבש רוא ,ב"י 'גינח
 ,ת"ס זנגנ א"ר תמשמ :ט"מ ,דעומ להא זנננ .'ט

s^ oc"הלעמל יתזנג ינאו הטמל וזנג יתובא  
 לש הלבט זנג ד"ע ח"יד א"פ 'דהנס v ,'כו
 .םיאבחתמ B^ וזנגימו .ו"כ ילבב 'דהנס .תואופר
 ו"טד ז"טפר תבש T^ .ו"טק תבש הזינג םשהו
 ןינועמ א"כפ ר'קיו :ב"י 'מוי iv5 bb  ,ב"עס
 תיב ע"ייע ,רצואה תיב B^ ,הזינג oma ,הזיננ

umma3" 'גיגח | .אזנג 222 םשה ןמ דועו : 'Di 
 ,ט"יק mob" .'כו הכרב יזנגו םולש יזנגו םייח
 ידיד יזנג חלש b .ר"להק ,חרק לש ויזננ  תיב
 ונממו פ"לב ה"כו .ש"מו 'ב on ע"ייעו מ"למ אוהו
 'א ה"ד qi ףוסב ף תפסוהבו wy sinn לצאנ

 — [הכזנג b'p ר"בב ןכו א"י ,ח"כ

Gaza, Gazaka, 1 070% Hauptstadt der) p * 

 . p"5(Prov. Atropatene in Medהשעמ א"עס 'כ

 לבא T'D, 7135 ה'כו קזניגב קודצ 'ר לש ויבא תמו
 Mb ry ,ירמ bw קזנגב ב"יפ 'וחמש "כסמב
 Ab ידל 'פסות ys .קזנינל עלקיא ע"ר ,ט"לו
 :א'י "נעת י"שר םשב חיכוהל הצווש ע"ר ה'ד
 'נח אנרנ ארש הז דגנ לבא אבקוע cb ל'צש
 שרד ג'לפ ר"במ היארהו ז"טר Tx mn ח"כב ר"יש
 ידמ לש קזנגב uen" רוד השעמ אביקע 'ר
 וקזננ הז ןזוג רהנ .ב'ע יישוריק .'כו וכב אלו
 ג"ונבו ,ינאו 'עב הנוכנה ג'הכ קזננ רהנ :א"ע םשו
 יניטפארטיא זוחמב ידמב ריע קזנג התיהו pip רהנ

sewח'כ 'ייעו יפסכ םי לש תימורד תפש לע  
 תודעלו 19%> אכארטש תודעל ריעה הארקנו טש
 טרעננאמ p" 14%%  סונאיממאו סואימלטפ

ponהאלהו . 

 ,stóhnen קהנ b^ <=6 תויתואה ךפהב ע"לב) חַנְג
(schwer athmenתועוזה לע 'מגב האורה 'פב  

 m לש wv 'פד ג"סבו Cama ma Cen) יוכרב)
C2»)ןולחה דעב ארסיסד הימיאב הב  ביתכו  

 .יאדנרג ג'י b Ye^ מ"ב ש"ארה ^21 ,ידנורגב ל

m -עב ורדסמש הממ לבא וניבר "יגל עויס ' 
Bת'יבה ולאכ  meusםלענש לילעב הארנ  A A 

yn "e gxלש  "yr nooז דצ א"פ אובמב ש"מ . 

 qna ע"ייע אנורדניג * |

Gelünder, eig. das rings cos פ"למ ילוא) זרדנג = 
(Umgebendeיישודיק) ןיסחוי 'י 'פד  ג"רב  

* 

 אנדיבע Spy אוה אנזירדנוגד אתרופ אנא (.'ע )|
 ביתכדכ הקעמ רמימל רמל היל ינס oco ל"א
 תואחסונב ב"א) .ןנבר רומאדכ הציחמ וא אתיירואב
 "n ךועש עדו ה"יחא] * ,(אתירדנוג בותכ ןדיד
 qua sues לבא ןרדנג ב'הו Tb ו" "כב
 ,אנירדנג עצמאב םג סרוג "ו "5 קר אנזירדנג =
 הלמה ינא רזוגו .כ"כ לעב ינפל 'יגה me היה ןכו =

cהמושרה פ"למ זנדרג תוכופה תויתואב זרדנג  
 — [הקעמ הליאשהבו בבוסו ךלוהש המ המעטו

| 00006070 — 2% 00007006 — der) DT 

an Melancholie leidet u. gleich einem. 

(Hund oder Wolf belliהגיגחד ג"רב  )כ"עס .5) 

 B^ ,הידחא סופרדנג רומיא הלילב vm" אצויהו
 יכהל npe יוה ילוחה רנועשכו mew לש ילוח
 zuo .אדירג יאה דיבע יכ news היל בישח אל =

"bילוח לעבו תוטש לש ילוח י"לב סופורדננק  
 ומכ ךשונו םיתמ רשב לכוא תורבקה maa ןל הז
 סופורטננק 'עבו ה"יחא] * ,(פופורטנק ע"ייע 355.
 ion סופורטננק :מ"ד א"פ 'ומורתד v^ ב"ר איבה
 אוה ס"טו סוכורטונק ג"ונב לבא תורבקה תיבב

mcח"מד ז"פר 'יטיג 'וריב בוט  ryסיפורטינק . 
 ,םדאו בלכ י'לב המעטו איה תבכרומ הלמו |

 לש םדא b^ ,סופורתנקול ומכ הינש הארוהבו
wu" mme m5הלילב  nx)באזכ וא בלככ . 

^m —ו'ו י"כבו ןוכנ ה"כו ב'ה י"כב "א  סופרדננ  
 ספורדניג ןעכנימ 'ב י"כבו תואחסונב ה"כו ספירדנג <

 תינוי הלמל בורק רתויה mm C0 דצ יגיגה סיד "ייע)

piטמשנ 'נ  buyספורדנניג . ^b ope.ןינעב  
 —  [ש"ע רחא

 ע"ייע | אתירדנוגד אתרופ
 ,(ה"עב סרג ןכ יכ ('אנזירדנוג

zusammen- על S ע'לב i? (ס"לב 23 ^n 

  (tragen, einsammelnורצא רשא 'גרת

 ה"יחא] * ,(ךתהבא וזנג יד 0^ £52 270( ךיתונא
 mop" :'י "233 y" ,ל"רדב םימעפ הברה ה'נכו

 .זיסק רצ 'וכרב סייד y" אנג יב י"כבו Wm אנג ימ ייכבו ma חנג ב"ה vas (* .הלעמ לש זרדנוג יע ליר (1

 אָתיִרְְנּוג סע

E 

 יי"



 = .לעפה ונממו .המהבה תורע התארוה == פ"לב חנג
vonהורעה  "yי — [םורס  

! nib  gaunacum, gaunace y 53 N22333 = N223 

> eine zottige oder faserige Decke */auvdxn 

= 4m יד ייטפוש) הכימשב והסכתו, Coder. Bekleidung 
 'גרתה ןכו אכנוגב היתיסכו 'גרת " npרבכמה

 בימ) םימב לבטיו  + o" /n.ע'פדבש עדו ה"יחא] ==
 י"כ תצקבו  ^an Cpאבנוג ךרעה םינפב ןכו אבנג =

E ףיכב דימת בינש ק"העו v3 י"כ "ג לבא ת"יבב 
D היל ירשו תויתוא לש רדסמ הארנ ןכו רקיעה הזו 

 אכננ "יגהש רבס יכ רחואמה םידקה יכ ב"רל ארמ
EC גרתב ף"כב אוה ןכו ,בנג 'ע רחא ורדסמ ןכ ןעי' 
Lob wo ת"יבב אבוה ןמנרותמב לבא ונינפלש 
* 

 איבה "טפושל י"שר לבא ,רבכ שרש םישושב
 בר שריפו אכנוגב ןתנוי 'גרת ל"זו ף"כב 'גרתה

wnא"טוק ןירקפולג אכנונ  r'posק"דוו כ'ע  
 | | ועבד !B^ אכנוגב Cn :ל'הזב בתכ 'יטפושל
 Eo ז'עלב א"טוק ל"זרב רכזנה ארקפולג ל'ז ייאה
 .LI  ןיאצוי בע תוסכ אוהו 'גרתה 'שלכ יכאוג יברעבו
 'פדב ק"דר :«b^ ,'כו רמצה jb תויציצ ונממ
 <  םכפומ הזו יבאנג ג'הר םשב ע"ל אבוה האיציניוו
 < | המל הפי הלוע הזו ת"יבב "ג By 'גותל רתוי
 (רענילרב א'ירל יישרל םיטוקילב אבוה) י"כ י"שר בתכש

5mהכימשב והסכתו  nןענכ 'לב ונייה אבנונ  
 החינהש הכימשב אטוק ל'צז יאה בר ייפ ןכו ,אנוג
 רקיע יכ הנופא לב יתערל nin .ל"כע :ותוסכל
 ןיעכ אוהו =? yb אוהו sou vm ירבדב "גה
 רקיע יארוב הלמה תרזגב לבא רי יתב ילב תרדא

"anי"כ 'יגב ף"כב 'גרתב  yאוהו  webורו י"ל ' > 
 ונממ ןיאצוי בע תוסכ וא דגב הנורתפו 'מושרה

ovxןענכ ןושל תודוא לעו  "pאובמב  mb 
"innא"פ  [VII "x — 

Berg, Burg, 5» ,OUs$ pros) MG NÓM * 
 ==  Festungה'בקה דיתע ל'רא :ה"ע ב"בב

 לפק ףלא תואוניג npe ףלא םילשורי לע ףיסוהל
 הליש ינשו ףלא תוינריב יוציל ףלא םילדגמ
 םש דועו תואניג 'יגה ףפט 'עבו ,'כו תוארפטוט
 דחוימ 'עב תועטב ע"פדבו) הזל ךיישה 'עב
 יליש ףלא 'ינה םשו ;תויננונ :הנשנ (תואופטט
 pm pa הנהו .(תוליפא רטט דועו) תוארפטט
 "m םש כ"ב 'פסותה ילעב «n ושרפל דואמ דע
 אלש פ'עא ןתנ וניבר ומכ ושריפ לפק n ףפט

 ןשי אופיספר ה'מיא ם"מ תובית ןכו ילו
c5 an 35 m3 (4ב"ה  m vemהיכו .יפ קיבב  

 :ו"מ

34 rc 

 8332 * — חַנּג

E p" wenn ןכו n"23 םיכלמב 'גרתה mam 

 ןעכנימ

 בש

 ]5 (היכ ייה (BbY^ ארסיס DN בביתו הפקשנ

 ,(?לילי ילולי poss חנג יחונג ארסיסד הימיא רבס
 אינת (.'פ 'בותכ) הנב תא הקינמו 'מגב י"פעא 'פבו
 פ"סבו .תבשב ibn קנוי חנוג רמוא םונירמ 'ר
 .6הקר המהב ןילדגמ ps 'מגב הבוומ
 ולאשו ובלמ חנוג היהש דחא דיסחב השעמ ר"ת
 זע בלח קנייש דע הנקת ול ןיא ורמאו םיאפורה

manes nm(בילפס) נ"לפ ר"בבו .תירחשל  
 אוה ףא טועימ T (ג'כ יז 'שאיב) nj ךא ראשיו
 לוע ש ןיעכ לוק איצומ b^ ,הנצה jb םד חנוג
 וו "53 "יא .לועש 'יג ה"יחא]* .םד ךילשמו

gmש"אלב 'יפ ,)\== ע"ל  hustenר"לבו  tussis 
nenירפסב יתיאר לועש 'עב יבשתה ריעה  

 ןמ ויפמ איצומ םדאש חונגל ןירוקש תואופר
 ךורעה 'יפ ואיבה ירחאו ע"ל אוהו . , לועש האירה
 תועט wm לעוש ןיעכ תואחסונ שיבו ל'זו בתכ
 ןינעבו כ"כבו ע"פדב ס"טב ה"כ תמאבו .כ"ע רפוס

mmnוא מ'לב חנא ומכ איהש ןכתי הלמה  
 ע"לב שממ אוהו (am תוכופה תויתואב בוט רתויה
 דרחו דער ונינע ,mans ס"לבו בלמ קהנו חנא
 לודג לוק תעמשה ונינע ₪ uc פ'לב px .בלב
 אוהה :א"נ 'ילוחמ mb היאר יתאצמו רושמ רמאנו
 י"שרבו היתוחיגנ לק עמתשיאו לפנד ארות

^b mmaלוק  wp anbק"בב י"שר  
 'בותכבו ש"ירדנילפ cb ומכ ל"צו .ארדילפ
 ןרעממאי .ןעגאלקהעוו plaindre ^B ,א"ירדניילפ
 דועו 'בותכל ל"מרל ןושל אפרמ 'ייעו .ש"אלב
 = min "ילוחב 'יגכ nm bu ma תלמש ל"

vs ^e =>ןעטסוה ימולכ לועש ומכ  
 — [רחבי רחובהו .ש"אלב

 רבוע rasch — einherschreiten) == ע"לב) חַנֶג

 יטרסיא חנגד 'גרת ('ט י'ח יילהה) םימי תוחרא
 לש ר'פדב לבא ףילחד x53 ה"יחא] * .אימי
 יוועל .'חהל ר'תמע "יע וניבר 'יגכ "יא 'גרת
 הלמה יכ כ'חמב העט הביתה תוזגב לנא
 ךלהו רבע הנינעו המושרה ע"ל שממ איה

 -- [תוריהמב

 ,castriren) 60090006, סיכצסינ (^C י"למ ילוא) דנג

 ןילכוא ולאו 'מגב םילעופה תא רכושה 'פב
 יאמרא ןיבננד ירות ינה ("צ 5" mnm) ןמ

 ה"כו ה"יחא] * ,ן יס ר ם מ b mb" ןוהתי ןיחנגו
 כ"או 'מושרה י"למ הלמה הרזגנ ילוא .י"שריפב
 יכ ל"נ דועו .ןוהתי pros היהת תירקיעה 'ינה

"M (* 

 י"כב 3"

 תואחסונב on הב

 תנושמ רדסה םש קו

 לבא
 יייע

 'ב

v3 "Y 

 ירומתב

^wי"כב  
 "n ס"ד



+ 

 אָנּונְ
 וניבר "יפו יג םג םייקל לכונ יכ הטונ יתעד
 bw prn םיפנכ ינש b^ ,תוארפטט ןינעב
 < 5 רחא mon תאז .ש"מו ףפט ע"יע ןינב

 יהבר העיגי
N222 422הפוח ס"לכ) אָבּונְּג  Baldachin, Trau- 

(himmel der Brautleute —ארוק היה 'פב  

 ימא בר (א'ער ve יוכרב) העטו ארק 'מגב הרותב
 p" רזעלא 'ול אנננ יוטק אק ווה (' יפא ברו
 יגרת "Cr e יילהת) ותפוחמ אצוי ןתחכ ,הליכ
 ,ז"נ 7923 ה"נכו ה"יחא] * .הינונגמ קיפנ אנתחכ
 וקפנ .".אננג ma לע בתכ (s יירדנ dena ודבע
 רבעימ ןיקלס .ה"ד ב"פ 'וכרב 'ורי ,אננג תיב לע
 וז יא ג'ע נ"יד ג'יפ ny "y" .רזעלא 'רד הינונג
 התעדל והז יא , וכו ןאמל הכירצ איהש הנטק איה
 'פדבו ,'כו ןידימזוק הל ןישבלמו qui הל דבע
 איבהש א"בשרב יתאצמ ןכו ןירימזוק 'יגה 'מאטיז
 התעדל אלש האישה 'ינוסב תומביל 'יחב 'וריה הז
 ר"בב ל"הזב וניבר בתכש bip 'עב היכו Grp 'ומבי)
 םיידעו ןיטישכת b^ .ש"ע 'כו ןימזוק לכ ל"א" כ"פ
 ה"כו ו"פדו ר"פד ^35 אוהו כ'ע ןירי מזו ק י"לב
 ןירימזוק an pun"  ,ןימזוק א"פדב לבא 'ע י"כב
 ע"ייעו םינטק םיטישכת xocpáooy "b3 אוהו
 D^ ןואימ 'וכלה ז"ואב לבא  .ע"ומב אירמזוק
 «pos התערל והזיא wi" ל"הזב יתאצמ ז'ערת
 הל ןירכדמו ןיזי מזו ג התוא ןישיבלמו אננג הל
 הל ןישיבלמו אננג הל ןידבע התעדל wow רבג
 םגו ^m 'יפו רכג הל ןיוכדמ אלו ןיזימזוג
 לע pium am לש ןיידע י"לב ןיזימזוג ךורעב
 ןתחכ ךורעב 'יפ אננג .הלש הזח לע ןייולתו קנעה
 .ל"כע .הינונגמ pub אנתחכ 'גות nemo אצוי
 ינפל חנומ םלש רתויה ךורעה רפסש הזמ הארנ
 DN ןיב XXXIX רצ ליעל אובמ "ייע) ז"וא לעב
 לע ןויכ םא ןיב ונינפל רסחש ןיזימזוג 'ע לע ןויכ

Cpר'שהש  .ןייוצמה םזק  bידוד אובי ינכשמ  
 . . יתאב ג'יפ ר"מבו ינגל יתאב 'פ סשו ,ונוניגל
 ךנונג יחת יעב תא המ ןטק 'פ הבר תו ,ינונינל
 יכו bn" הינונג אהיד יעב תא המ Dun ,'כו רסח
 שיר רוקמה רקיעב אבוה יגונגל ינג לש שרדמהו
 אשנ 'קליב הנממו השמ תולכ םויב יהיוד אתקספ
 ביתכ ןיא ןגל יתאב םשו םש "יאו א'ישת זמר
 הרקיע איהש םוקמב ינונגל ינגל יתאב אלא ןאכ

nbnnbהמלש ר"והומ םכחה בוה בתכו כ'ע  
 ילו s'y יתפוחל b^ ינונגל 'ט תוא םש רעבאב
 רקיעו הדיל "פ ₪64 י"ל לע שרודה ןויכש הארנ
 השא לש םוקמ ותואל ןויכ וא םדא לש ותיירב

 יתיארו ,ומלוהל השק "יפה לכא םשב הוריכזה =
 ףלא b'n ד"בארה םשב איבהש וז איגוסב מ"טשב 0
 תומשה הלא לכ םילדגמ bep ףלאו תואניג ףפמ =
 אוהש ל"פק יתאצמש הממ. לבא on המ יתעדי אל =

 mp לש ורשע ןינעב קלחד musa לוענמ ןושל
 וארקנ םילדגמש אלא םילוענמ םלוכ יכ יתרמא
 by! "xb nv ben geb תואניג bun לפק
 .ל"כע ינשל וארקנ העיבצה םוקמ אוהו תוארפטמ
 הממ ץוח תואיבנ ירבד DN CO הז ןיא כ"חמבו

 'קליבו .ךומסב 'ייע לוענמ לפק תלמש רמאש —
 הזב ב"'במ an^ איבה m'bpn זמרו D' 'ב "רכז —
 ףפט ףלא םילדגמ לפק ףלא 'כו ל"רא :ןונגיסה =
 תואפרטט ינשלו ףלא תואינרב יוציל ףלא תואניג =

 םהש "b (ם"בשר b" ל'צו) י"שריפ ב"נו 3
 םישרגמ םהש יניעב ןוכנהו ןובשח תויתוא |
 mim .ןוכנ וניא וניניעב לבא .ש"ע 'כו םימוחתו
 לכ יכ web יתערב הלע הנושאר הפקשהב

wm -דמב אבוהש שרדממ שבתשנ 33'3 ' 

 'קליב ןוכנ רתוי אבוהו ח"מ Com ט"וש 'ילהת
 המכ הילדגמ web ל'הזב ו"נשת זמר me 'ילהת |

 ד"פק ףלא םילשוריב תויהל "ידיתע תואניג
 םילשוריב תויהל םידיתע םילדגמ המכ ,תואניג
 תויהל ןיריתע תוארפטט המכו ,םילדגמ Yum ףלא
 םילוע םימה ןכיהו תוארפטט ו"עתו ףלא םילשוריב
 אוהש ומכ  תוכירב by  תוינריב ב"צקתת לע
 הלוע ראבהו . . ew 'קליב וער וילע דיגיו מ"ושב
 תולמה בשיל יתרמא לודג ןויע רחאו .[ש"עו םהל

nmmב"בב  mmo ms bאוה תויננוג וא  
 הנינע 'מושרה פ"לכו אננונ וא אינוג תביתמ ץובק
 p Ab" ןכו .)% 'פו ע"לב אוה bep ,רצבמ
 yo כ'ג 4( ע"לב שממ יזציל oy יוציל ,לוענמ
 כ'או mai quà 55 'יפ טל פיל אוה יליש
 n) ,יב יירכ) בותכה רמאש המל ה"כ רמאמה רועיש
 דיתעל יכ םחנל ל"ר אב םילשורי בשת תוזרפ
 תוינריב םילדגמ םירצכמ sy mme תחת .אוכל

 ףלא b^ .תוא גינ ףפט ףלא םיהובג םינינכו =
 ,(ףפט ע"ייע הושב םייונב (b^ םיפופמ םי רצ מ
 לש םילוענמ sow 'יפ ,םילדגמ bpp ףלא
 םילוענמ ףלא 'יפ תוינריב יוצי ל ףלא ,םילדנמ
 varena הנשיה פ"לב רצבמ כ'ג הזו) תוינריב לש
 תוארפטט (ךורעה 'יגל) י ל יש ינשו ףלא (ע'ייע

^bןישרפתמש םיהובג םינינב םינשו ףלא  
 190470006 "53 ה"כ *5 םיכרד העבוא םהמ
 1670000406 ינוי ןושלב תואלפוטטמ "גל וא

 !«T םיועש העבוא םהמ ןישופתמש

m. 
?' 

 .םירפסה ייגכ W^ איפ PD ש"ק ילה ז"ואבו פיש v33 םג לבא יסברו ימבר an" ר"פרב )!
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 וצת התאו 'פ ונדמלי תדגהבו ,(א'עס כ"ד זיפ)
 ו - oti הייסקת זמר קוקבח pos לבא 3" ייס הוצת 'והנת)

(ummתילברא האס התיה תונברקה ויהש ןמזב  > 
 " האס bw האס חמק האס תלוס האס השוע
 - .הבע bmb "B;) .םינינג האס רביק האס ןיבוס
 bw ןניינג a" 'וריב ה"יחא] * .חמק ןמ אצויה
 .  ילואו ,וניבר "גכ סרג .ף'זרהמל ןויצ תבהא 'יפב
 Lo תוכיתח הנינעו הזל םדוקה 'עב הרומאה פ"ל הלמה

pipיתנצה הרעהב הטמלו .חמקמ  ^an5 ערמה ' " 
 בע ןסרומ b^ ,עלומס semola אילטיא 'לב ילוא
 - "ילטיא תביתמ שבתשמ ערומה כ"או nop לש

Di3 >-  

 < €«5( ןירמאנ ולאו קרפ 'מוסר Coli ןנג "6
 יסינג סרג ה"עב האור ינא תוכלמ ינינג

soyפול י"ל היהת וז 'ינ יפל ה"יחא] *  
 -- [הלועמ סוחי ןמ 'יפ

 (Fischerhaken, Wurt- 20] ros אָנּונְב ₪
(eiseוימ בויא) םיגד לצלצבו 'גרת . 

 - ןורתפ ול ps ה"יחא] * ,(אינונד .אנונגבו )7
vyאוהו אגונננו ןקתל 5  pb webיוניכ  

 .  שרשב ק'דרה 'יפ ןכו .םיגד וב ןידוצַש ןומגאל
 |  םימכ נדה וב םירקודש ילכ :ללצ
 = דועו .בויאל "יפב דוע "יעו ותו א ןילעמו
 = הושעה ילכ אוהש א'יו ליזו םש וישושב בתכ
 «Lm כ'ע וב דכלנו גדה שאר וב «co םיטבשמ
 JR mnm כ'ע םיגד תכוס לצלצ b^ בויאל י"שר
 : os ןכו הכוסו הפח b^ יא pi ןינעמ אנונג
 ₪- ע'ל אוהש ^b דועו py ל"נ ןושארהו

n qma =לש תליפכמ לצלצ רתופו הלי לה לצ  
 = כ'ג (ביכ ' imo וללצ םוגרת תמאבו ,לצ

 - [םיגוננ

 ה |

M 
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.— Kennzeichen, Merk- 666 *'53 יִסּונָּג O33 
  (Gnalא'פ) ז"ער ק"פב  bm Cn m v2לש איסיננ

 םיכלמ  ce QC,ימ ישארב) הערפ תא תרלוה 3) =
 .('העופד איסנינ םוי ימלשורי םוגות .

 ריבב היכו ויכק רצ) ומחנד אתקיספבו  qp» prbףוס
pov םהל רמא (.ש'מו סינגוה עיייע ,ביפק זמר יחיו 

 ' אלש דע ויחאל  envםירצמה ןיגהונ ויה ןאכל |

 בכש D — אָּונְג ג

 ym .ש"מו 'א ןג ע"ייע .ןג היקנ 'לב הנוכמש
 השמ תלכ םויב יהיו אתקיספמ וניבר איבה 'ה לכ
 אינונגל אתלכ תלעד אמויב ביתכ תלכ ל"הזב
 עדו אנונגל 'יגה ^ דצ כ'רד אתקיספבו כ"ע
 אתלכ אתקיספב לבא הליכ ומכ תלכ ןיבה וניברש

bs nupרעבאב ש"ר כ"ג ריעהש ומכ שממ  
 אוהש המ לכ ox ע"לב אננג p^ ,ו"ק הרעה םש
 תליכו תפוח 823 שוריפ ס"לב ןכו הפוחמו הסוכמ
 mem תלמ כ"ג הרזגנ nem men שרשמו ןתח

^bי"שרו .רתפהו יוסכ ןינע  "bל"נה תומוקמב  
 :וניבר ומכ .'מ 'וריעל י"שר י"כב לבא הפוח אנננ

nb»ןאכ ריעא דועו ,אננג 733 ע'ייע םינתח  
 ,הטמה שימשתו דוחיי ונינע QU Ds erba יכ

 -- [הזב ידו

pa2325 ם'למ םי 223 4  Fleisehstückeוא  
 שיב Embryo, Foetus D) "יברע "למ

 תותירכד ק"פבו (3'מ) 'ורוכבב ח"פ הלחנל רוכב
 ריפש תלפמה (CUI הדנב yo תלפמהבו 60
 םינינג "יפ .('םינינג אלמ םד אלמ םימ אלמ
 ןהב שי אלא (pup Cups רשב לש  תוכיתחי
 היארו לדוחכ תונטקו השדעכ תולודג תוכיתח
 אוה םולכ אלו םימו םד המלשב «C (cm m 'מגב
 ( תששוח הניא יאמא םינינג אלא
 בר אנקסמו 6מ תינו אוה «c אמש שוחינ
 םינווג ושריפו jin םיניננ רמא הבהא רב אדא
 הוה אנוג דחב הילוכ חמתיאד אתיא םאו הברה

Cpה"יחא] *  ^e zyתונורחאה תובית קר ג'הר  

 י"שריפ םינווג 'יפכו .ל"ומה ןנקת «ne תורסח
 א"פי y" "יפ .הדנב קר ב"עפ ןכו ל"נה מ"כב
 תוכיתח הכותח רשבה תוכיתחש םיעלות םינונג
 ,תורוכבל p^ ןכו ,כ'ע םיעלות ןיעכ תוקד תוכיתח
 ,יתעמש ינאו DUI ןכ רוציקב בתכ תותירכלו
 תצקו ש"ע תותירכל ם"במרה 'יפמ קתענ אוהו
 .וכרדכ הז לע ריעה אל bn לעב ברהש המית

nmתוכיתח 'יפ .הדנ ג ע"למ וא הלמה ינא  
 רתויה וא ,ז"חא אבה 'ע דוע 7j רשב תוכיתח

 — bbw ^p] 'מושרה ע"למ בוט

vip 42215$ םילב 0166 םי  "y Mehlstücke 
 "m לכ 'פד 'מגב v" האיפב (םדוקה 'ע

 "יפת לכ תואב תיא קחענ ונטמש

 יחפונב לכא im "יפב ג"הכו (+ .יטגב ונרמא ןכש

 לבא 'ב "Y "33 היכו ערומה comb 'פדבו ר'פדב )^

 איל רצ ט'רסל ג"הר 'יגב ןכא םינונג

 .חומיגו ע"פרב לבא ג"הר 'יפב ה"כו ר"פרב הייכ (*

 ע"פרב לבא ר'ב י'כב ןוכנל ה"כ (* איסוכנג "יא vp לבא cb ז'ע 'נשמב יוריב ה"כו

 .אסונג יא יירתב גיונבו תסוניג ב"ה י*כבו 40013 ץ"פרב לבא ריב י"כב ה"כ (?

 תדגב לבא ןיגינג ייא 'וכבבו 'ותורכב ג"הכו ('

 תיארו Cw ג'יהר ייפבו (* .ןילוכ my ייא גייהרפב (? .וניבר 33 ייא

bn mna 

 ןטרומ b 4 A^ עיל אוהו הירכה ל'צ ילואו שוריפ יתערי אלו ערמה ל"צו עדסה ביה vim ץרזמה «v יא ו"ו ייכב

 ר"פדב ה"כ(' .חמק לש

 .ישורי תלמ הטמשנ



 | אמי 'גרת "כ ane עשוהי ;איי ר"ל 'בדמב) תרנכ

|08 

 יכ םישנא ךל חלש 'שופכ ונדמליבו .רסונגד
 ולא םירס ינג רסונג המל וניתובר ves ואבת
 ^3 הדוהי 'רו הכותב תונג םהל היהש םיכלמה
 הכותב pon ילתפנל היהש רסוניג המל רמא ןומיס
 ,(*ףלא םירש ילתפנמו (ריל 3^ יא היד) ימאנש
 ימו ילתפנו ןכו ץראה קלחת הלאל 'פב ונדמליבו
 V5 'בו 'א Yn י"כב ה"כ ה"יחא] * ,רפוניג ולובג
 ימנ ס"טב ע"פדבו ולובג ןמו ב"ה י"כב לבא ,ר"ל
 היאר איבהל שי םירחא תומוקממ םגש עדו .ולובג
 ק"ב מ'ד y" ילתפנ לש ולובגב היה רפוניג יכ
 התיה ילתפנ לש וקלחב איובמ לש המי :א"פ
 הירבט לש המורדב רסוניג םי תנוכת יכ אוה עודיו

nmnכ'ג ארקנ תאזל יא  mתרנכ  p'b3אתמי  
 5% 9606< י"לבו הירבט הריכב ע"לבו סוירביטד

(vs 6%זמר סחנפ 'קליו  .ב"כק ב"בבו  
 לש וקלחב רפוניג יכ שוריפב עמשמ ג'עשת
 רסוניג םוחתו הלוע ילתפנ םש בותכש היה ילתפנ
 הליא י ל תפ נ p" ח"צפ ר"בב ןכו ,'כו ומע הלוע
 הברעה םי דעו תרנכמ ד'הה ןיחלשה תיב החולש
 תרנכ ארקנ הירבט לש םי gn לכ היכרב ר'א . .

nbילתפנ ט"צפס ר'כבו ,'כו רסונג ארוק אוה  
 תאזו ירפסבו ,'כו רסונג תעקב וז החולש הליא
 ילתפנ ב"סקתת זמר הכרבה 'קליו ה"נש 'פ הכרבה
 ה'נכו -- .,'כו רסוניג תעקב וז 'ה תכרב אלמו 'כו
 םעפ ד"עקתת זמר תלהק 'קליבו יניל 'פ 'ר תורב
 יליגמ y^ רסונינ תעקבב הנושו בשוי היה 'א
 'וריבו) רפוניג וז תרנכ .ע"ד א"פ 'ליגמ 'וריו .'ו

"y COD"ביתכהו יוריב םש  (אימ v6יכ ) 
 ? ויה תוירסינונ ינש התעמ תרנכ םי דע הברעהו |

 mv תיב «qu תוינוטבא ינש אלא ויה אל וא
 רסינינ םוקמ םשו .ח'צפ ר"ב "ייעו 'כו יירבניצו
 ןמזבו ארקנ תרנכ םי םש לע pep ילב רסוניג וא
 הירבט ןופצל תעכו הלית לע רבכ התיה פ"וכ לעב
 תואוכת 'ייע ר"וסנאג תוברחח תחא העש ךרעב
 דוע רכזנ םוקמה Den : ט'צ Ty ש"ירהמל ץראה
 לאש יפוי ר"א ד"ע ח"מד א"פ תוושעמ 'וריב
 לאילמג ןבר תא ר ^D 2^ 2 שיא אשרח ןב ןתנוי
 ר"א ה"'פר ב"ב םילכד אתפסותבו הנביב םימכחו

 ,ילש איסונג םתעדוה ןאכל םתדרישמ דבעב י
^pי"לב  nvםיכלמל תדלוה םוי איפינינ  '): — 

 םיטבש השש 'מנב ןושל לכב םירמאנ ולא 'פבו |
| ^p האור ינא תוכלמ, pi םהל רמא CU n) 
Q5 איל בויא תוחפשמ: na -- .)* תוכלמ יסיסכת 

  nnטישדו אניוחא אנשיל ,אתסינג ריסבו
 ב"א) .(*איסוחי  ^pדילומ י"לב  bmתואחסונבו

 תבבוס 'נורחאה הרעהה ה"יחא] * .(ינינג בותכ ןדיד
Di תלמש עדו ." ןנג ע"ייעו 'טוסמ ןויצ לע 

 ע"לב ןכו ₪6 י"לב סונג ! \-=- "bהוש ונינע
  ^bשדוחה יתבו 'תקיספ ה"נכו .החפשמו םוחי

  "w.םניג תב .ב"ל  "bןכו הלועמ החפשמ תב
 ךלש איסונינמ ל"א איסוניג וז יאמ ז"לפר ר'משב

nii םיבוט תב השא ינקשי 'פ .ר'שהש כו 
 אתקיספ .םיסונג תב : בהאיו 'פ ר"תסא ,םיִסיִנָּ
 אתקיספ ,םיסוניג תב םיבוט תב נ"נ דצ שדחה

  Wow'קליב אבומ :ז"יק דצ  "bvאל ה"סר זמר
 רתסא 'קלי ,תא םיפוניג תב אלו תא םיבוט תב
 הברה אסּוניג םשהו — .ןיסונג תב .ג"נרתת זמר

 [סנג 'ע ןמגרותמה 'ייע םימוגרתב —

 םיאפר יכ עדי אלו ח" ,'ט ילשמ 'גרת ירסנג *
 עדי אלו "יא | תואחסונ תצקב םש

 ירבנגד ל'צו אוה ם"טםו םש תלפא יוסנגד
 תצקבו םיקנע ט"לב-'יפ 'גרת י"כבו המישפב ה"כו

 .ירבנגד ל"צו ירבוגד 'חסונ |

Messer zum 80[8200, 067%, יִרֶטְמּונָּג * 

(viüscoow, piovהדנ  A^לקש  

 י"כב לבא ריסא ארטסונגבו. ^m ק"מ ,ירטסוננב
 ט"כ TE םש ס'דב ואבוה רשא הברה תומוקמבו 'מ

"p mש"ע רטסגנ 'ע ךורעב ה'כו ירטסוגנ "ינה  
 ןיכס י"לב "יפו ומוקמ cpy ןאכו .םש ע'ומבו

 ,תדרגמו |

Ortsname wahrsch. am See Genezareth,) *b2i 

  p'e3 (Feveagapérםוקמ לכ ימגב 'יחספד
 םילשוריב רסוניג תוריפ ןיא המ ינפמ Cn ייחספ)
 )* רסוניג תכוס 02( תורשעמב ib ריבעמהבו ,'כו

 5^  .הרוטפ ןילוגנרתו םיחיר הב שיש י"פעא
 םי  .םיסדופו תונג וב שיו הירבטל בורק םוקמ

(iהעדכ הזו  wys nnsר'יבב ןינעה הזבו :הדילה םוי איסוניג םוי יאמ .יי  BUDלש איסוניג םוי ישילשה םויב יהיו ח"פ  
 היה .ט"גד ג"פ הייר יוריבו ,איסונג «c ךלמה ול השעו יכו ןב ול דלונש ךלמל לשמ web רימשב ןכו כימב שיע הערפ
 המות םצעב אוהו ייגה רקיע הזו ,כ"ע ולש איסיניג םויב לפונ םדא הרהמב אל דמול ולש איסיניג סויב םדא ינב דימעמ

v5יפ ' o»ינונג ג"ונבו רכיהה תותואו םינמיס ייפ "[/600% 'מושרה י"ל הלמה היהת וז "יג יפל (? .תדלוה  yyןנג  
 י"כב 'גרת לש אייל ה"כו שישרו ל"צו דיילו yn vis més (5  .יפויו הרובג זומכתב תוכלמ ינווג ייפש יישר ייג ןכו ,יד
 יייכבו ו'יפדבו רפונג 3733 )* .שיטר ייגה ע"פדבו ביה יייכב לבא ,יד שד ע"ייע אסוחי y^ יוועל 'הל ריתמעב אבוה 'גרת
 . רפונג ארוק אוה המלו ל"הזב ייא חייצפסלק vai לבא ^5 סחנפ יוחנתב ןכו ךל חלש יוחנתב (* .רפיניג יוריבו רסינג ימ

paףלא םירש ילתפנמו שיע ןומיס רב ידוהי ר"א םי ר ש י כ ג ירמא . 
 4ן*

E 



* + 

E^ 

Be. 

— 

- 
»- 

H 

SI 

% 

Ir» 

y 

 .E חסמ תחנ הוה והבא 3l ג"ע D א"פ יציב 'וריו

 < pun לע ךימתסימ mm הירביטד ןיסומיד ןידהב
qmaויתושמ ינש לע ךמוס היה 5  M wv ne" 

 םיתרשמה םילודנ םירענ ןה ןייתוג השמ ינפ לעב
 ינש ושרפל כ'חמב העט ע'הק לעבו כ"ע ותוא
 .ןישאטרק 'פדב ןוילגה לעב ררגנ וירחאו םירסנ
 רצ (b אובמב ונאבהש הלמה ןיבהל וניכז התעו

xviותוכז א"ר ןייצמש אקדנוג תלמ ל"ר  
 psa may בר םשב "5 דומלתה יר קי ע ורפסב

cossוא אדנוג איה אקדנונ יתעדלו ושרפל  
pnmןאכ לש , ^bהלמהו :םיתושמו םישנא  

 םשו ח"מק זמר ב"ש pon" ז'ק 'דהנסב הטמשנ
 ועליה םיכאלט :תלמ אקדנונ םוקמב בותכ
 םייתנוג הלמה האצמנ Ty — .בטיה ש"ע .םיחולש
 ש"אלבו םימע ינב b gentes" ר"ל תארוהב שממ

wn Heidenב"שת זמר 'ס ה"כפס 'ילהת 'קליב  
 הרוכבה ונממ לטנש בקעיל אנוש ושע םא
 שרדמנו ,השע המ םייתנוגל השע המ םיירבטל
 < תבית םש קר ןוכנ רתוי תצקב ה"כ רמזמ 'ילהת
 םוקמב לבא םיתותנע .תלמל 'שבתשנ םייתנונ
 םא 'קליב ל"צכ כ"או ,םיירברב ןוכנ סרג םיירבט
 םיירברבל ומע ןידה הרוכבה ונממ לטנש 'כו ושע
 בקעי אטח המ 'מולכ ,השע המ םייתנונל השע המ
 ben תאנש יכ תורחא תומואלו םיירברבל וניבא

 —  [ביציו תמא הזו ,םואנש

(gross, 088808, grossus 1/23) DÀב'פ) יאמדב  

 רוכמל ןיאשר הסג הדמב ןיעיפשמה לכו (ר'מ
 רכתשמ חקולהו ליאוה הסג הדמ יכ שוריפ ,יאמר
 ינונחה ןוגכ הקד הדמ רכומה לבא שירפמ חקולה
 WW ךכיפל שירפמ אוה רכתשמ sm ליאוה
 שביב .ונקתמ ןכ bM אלא יאמד רוכמל יאשר
 רועיש «nj Cro cr wo רניד חלבו ןיבק שלש

 דכש

oovםינקז ינפל רסוניג שיא אשרח ןב ןתנוי לאש  
 הברה רפיניג לש men תוריפה תכרבמו .הנביב

 — m] ," /3 ומחלמה לע והיתתמ ןב רבדל

1 Gothen oder Skythen) אָתְנָּג = תַנָג 

  e Soldaten, Diener, gens, gentesונדמליב

 ןויכ + תונגכ C5 קלב muni 'ה עטנ םילהאכ
 םיעבש ונממ ה"בקה דימעה הביתה ןמ (m אציש
 (' אייתנג ןתנו תוצראה תא םהל pom תומוא
 ול רחבו ךלוהו קלחמו םירצמל םירצמו םיתנגל
 --,םיטבש 3^ הכותל בישוהו לארשי ץרא ה"בקה
 השעת ny Geob ונינפל) [ב"ל ל"צו] (ו"לפ) ר'בב
 אדהב אתוניג ep" ןמ ןניוה ןיקירע הביתל
 תצקו 'ב טטב ע"ייעו ה"יחא] * .הירבטד אפיטב
 םינושאר 'יסופדו י"כ לכב יכ עדו .םש םיוניש
 א"פדב ב"ר קרו דחא 'עב 15553 ל"נה םינויצה ינש

mpi? pi enןויצ רחאו  mossונדמלימ  
 : ל"זו בתכ ר"במ ןויצ רחאו איממרג ע"ייע .בתכ

e i'"ומכ  os x)ןדיד תואחסונבו אבצו ליח  
 ירובד יתבחרה יקירפא 'עבו .ל"כע ,אדנוג בותכ
 םצראו Seythen לש Dy םה ma יכ חיכוהל
 ש"ע Scythia איה אייתוג ,אתנוק ,אתניג ,איתניג
 ma» ס"לבו Gothia ץרא איה ילוא ףיסוא התעו
 ^b ר"במ ינשה ןויצב 538 .איממרנ y Ty "יעו

nyיפל 'טרפבו אדנוג ומכ אוה יכ ב'ו  
 לבא .'ב טטב ע"ייע ו"ו י"כ יגל ןכו וניתואחסונ
 ןושל שממ הלמה no וניבר "ג  םייקל כ'ג לכונ

oemש נא הנינעו ל"נה  n^טרפנו  "wuהמחלמ  
 ונייה ןודא לש תעמשמל םירפה םישנא דועו
 :בותכ עלב 'פ ר'כיאב יכ mb mem ,םיתרשמ
 ישנאמ דח b" ,ןידל תילטק אנא יאתנוג דח ל"א
 אוהש ומכ יאתוכ דח ל"צו פ"ט םש ילואו אבצה
 ד"פ 'ינעת 'וריב תמאבו .ש"ע הזל bmp טעמ

E 

 < ןתנ אייח 'ר יבד אנתו ,חלל םימד ונתנו שביל
 | me ןיה ןנירמא יכהד חלל רועישו שביל םימד
 Lo הקד הרמ ןמוש הקד הרמ הטמלו pn ןמ הסג
 Lo תיעיבשב 'ד em ,('הסג me הלעמלו ןמושמ

QU» םיצע םדא טקלמ םירמוא ויה הנושארב  | 
 לש ךותמ טקלמ אוהש qu C ךותמ םיבשעו

 v̂ = ,'כו אנא אייתוכ n" ל"א on^ א"ער ט"סד
 «Dy האישנ ןדוי 'ר עמש ד"עס ט"יד ב"פר 'דהנס
 תוירוה 'ורינו שיקל 'רל סופתימל inii חלש
 ינשכו ,'כו שפתימל ןייתוג חלש 'יגה ,ז"מד ג"פר
 gentes ר"לב םיתרשמ «b pn^ ל"צ תומוקמ
 mn הביתה רפוסה טימשה זיפ לאומש 'דמבו

 בותכש .גיכר ביפ יאמר יורימ קתעוה וניבר לש הז ייפ בורש עדו )* .םיתנג ע"פרשב לבא ר"פרבו ויו י"כב ןוכנל הייכ (
E לע .. שירפט הקולה רכתשמ הקולהו ליאוה nbi הדימ ,שיופמ רכומה רכתשמ רכומהו ליאוה הקד הדימ 5m ce 

pn (יונישב םשו ג'פ יאמר יהפסותב 'י'עו) אייה יבר ינת חלל רועיש ונתנ אל שביל רועיש ונהנ אינת jum היתעד 
DP אתפסותבו De יאמדל שיירה ייג לבא .'א קד ys m» ןמוש וניבר "גו) ןמט הקר mv ןטמלו ps qj הסג הדימ 

 ןומיל ,ןמיל  ,240. v5 emהנטק עבטמ ייפ  "yתבהא ייפ  pr(ףיזרהמל  meoהיתעד לע הסג הדימ ןלעמלו ןמטמ הקד
 תבית רחא ךורעב טמשנ ילואו כ'ע חלל םימד ונתנ אלו שביל םימד ונתנ שביל רועיש ונתנ אלו חלל רועיש ונתנ איינת ןידהד

 חימק רצ ימלשוריה אובמ ףוסב ף"זרהמ ררועתה רבכו רהא ןינעב תצק ייפש השק תאז לכב לכא ימלשורי : הלמה 'יפ :
 ימ "33 ;ךוהב ס"טב ילבבבש ינשמ'ב לבא יוריבו תוינשמב ה"כו (* .ש"ע ואיבה אלו 'וריהכ וניבר ייפ תומוקמ הברהבש

 ג ב או םיצע ייא יוריבו 'וינשמב לבא ךורעב יילש ומכ םינבא ייל  nארמג יוריב םלוא ,םיבשעו  "yum.ב'ג ייל ד"פר

>< 



 0 .o € 'טוסד ק"פכו .(* [תויופכ ל"צו] (תופוקז)
 < תוממ מ לע והורכי וב סג ובל היה םא לבאה תיבל

 = היתוחפשו הידבעמ pn ('האורו אב תוארל הצורה
 ue ייטיג וזחאש ימ יפבו jn3 סג הבלש ינפמ
 תובותכבו .[התחפשב הב o3 הבלש ינפמ] (א'עס
 אוהה 6ה'פ) תוריפ חינה 'מגב ותשאל בתוכה 'פב
 היבוט אתא ביכש היבוטל יאסכנ C רמאד ארבג
 בר אתאו היבוט רמא יהיבוט אב ירה ןנחוי ר"א
 יאו רמא אל היבוט ברל רמא היבוטל .היבוט
 "מואה 'פב .('היב םג אה ma םייגד שיניא
 .(בייער ה"ס ^93 vb רפוא רזעילא m 'טגב לבקתה
 = ןל עמשמ sp היתיא אל אה ברעמב אמיתד והמ
 B ק"פב .(" ma סייג סגימ ליזאד ידהב אמליד
 = רשכא ליר ^G'y» n ייל תעבטה ךותמ 'מגב
 .('"אסייגו אסייג ןנחוי 'ר moy ירק אעבוכד ידוחב
 . יאתאו יאזח רמימל אכיא ימ אכה )4( הדנד ג"רבו

 C היתיזח סגה סנה אמלידו ("יאתאו יאזח
 אל ךכיפל יאתא אתוחינב סגה ^Don m 'יפ
 םדה הז התאר הקידבל בורק א"יו C היב השיגרה

xןנירטארכ היב אנערי  (on av»פג ובל  
 בורק ןיטחוש 5507 אסייג אסייג b^ ןכו .("ה

WAבורק ובל ושוריפו הב סג ובל 'שלמ שאול  
 לכל אוה דחא ונורתפ ןינע תלתב סג לכ ןכו .הל
 יפגל הרהזא ?Cm ip ג'רב .,("וניבי םיליכשמהו

 טקלמי ןיתינתמד איגוס יכה .סנה סגה תא וו
 ךרדכ סגה סגה תא ולש ךותמ םיבשעו םיצע" -
 ןיסג ןיב ?pp ןיב וריבה לש quo spon אוהש |
 ןירמוא ןהו ('ל כה תא ןיטקלמ nib ודשחנ |

poni =ימלשורי דומלתב 'כו והיש וניקתה ונטקיל , 
ves e. aw) cהילד .) Cיילוח) תופרט ולא 'פב  

 ףועב 6' סגה תסורד הסגב יראה תסורד (אימ גיפ
 'פבו sb המודהו רשנה ומכ לודגה ףוע e^ ,םגה |

 לוחב אלו pi ban אל Ove יילוה pup יוסיכ
 mp3 הליכא ז'ק "יחפפ ה"נכו ה"יחא] * ..(*םג
 אתפסות nbi המהב ד"ע ל"ד דיפ 'יחספ 'ורי
 ה"כ ארמיאה יבג לעו סגה יבג לע ג"יפר תבש

v33וסנה גיונבו 196 דצ תבש 'כסמ מ''יקוצל אתפסות  

 'נינח ץובקהו ,(בוח יבג פ"טב .ד"יד ג"יפ תבש יריבו

 ארה T'y ד'ד ב"פ 'וכרב y pei own" ילכ ,ו"כ <
bmכו םיסגב לבא םיקדב ',  ^vד"פ 'יעיבש  

 ןינע םוקמ לכב-םג b" .ןיסג pi ppt ןיב .ה"לד
^ ms מושרה ר"למ הלמה ינא רזוגו .לודגו' xy 

 (y .לודנ ייפ ,5= ע'ל שממ אוהש וא 'טמשנ
 אבש 'עמ הזה ךרעה תא לידבהש וניבר השע הפיו

Mרחא עזגמ הזש ] -- 

stolz sein, sich überheben, Da, b- (עילב Dà 

(brüstenןירבמ ןיאו 'מגב ןיחלנמ ולאו 'פב  

 תלמ n" הבותכ הדוקנה זיראפ ךורע י"כבש עדו )?  .ןהיתורשמ יילו לכה תא ייל יוריבו ןהיתודשמ avs שירה יג ( + <

 לודגה רקוחה תא תועט ידיל איבה הזו יורי דומלתב תובית י ג פ ל האב הדוקנה ע"פדב לבא nsn דע ןוכְנ הזו יורי

 רובכל, הפסוהבו .יא Di 'ע ךורעב אבומ םי ש ד ק ימלשוריהש רמול 'ג הרעה cri דצ פ"דג ורפסב ץנוצ ליטור

 רייתהו רקוהה םכהה ברה םגש יאור ירחא יתיאר דועו : ל"הזב רעבאב המלש םכחה ברה בתכ ^n דצ יד ימונ "ןונבלה

 כ'חמב העט םלוא .ט"נ p^ חקורבו יא Di y ךורעב אבומ םישדק 'וריה איבה 54 פ"ג ורפסב ץנוצ ל"טירהמ לודגה =

 תולמה ךורעב יכ 408 רצ הנושאר הנש למרכהב ןאמפייר י"רהמ אלפנה רקוחה לודגה ברה ידידי ררועתה רשאכ

 חקורב ןכו ,ומצע ינפב רמאמ אוה סגב יראה תסורד תופרט ולא יפב תולמהו הלעמל קר הטמל בסומ vw ישורי דומלתב

 רצוק םושמ בייח 'כו גופס זזגד ןידה יורי תוחנמב תונברקה לכ שירבו ,יכו סרה לש אוה ץיצע בותכ ל"הזב איבה .םש

"yiתולמ ןיב תקספמה הדוקנ ןורסח  mniaתלמ תמאבו תוחנמב לא הלעמל הבש ישורי תלמ יכ בשח ישורי תלמל  

 ץיצע ןינע לא הלעמל הבש תוחנמב תלמו לודג ללכ קרפ 'שורי לא זמור אוהו mas ןידה לא הטמל אופיא הבש ישורי

mmהטמל םיגוילע חקורבו הלעמל הנותחתה ךורעב כ"א  .»y57, דילו יב ו"ו י"כב ה"כ (* mיא ו"ו ייכבו  yonוהזו  

 mys ח"נ דומע לבא יכלה תאיג posi ה"כ (5 .םגה ג'ונב (* gan oan ע"פדבו y") יא זג 'עב אבוה תופסותה ^33

 ג"וכב (1 .תוארל ילבבב יכשמבו תוינשמב לבא ו"מ איפ יטוס יוריב הייכו (* .ןילרעב 'פד ויל eb יינומרק יינואג ישת רוע

 ןכו היבוט ר ב ירה סייטב mpi ר"פדב לבא ,ריבו ocv y י'כב m'3 תואחסונב הנוכנה as )* .והל רמאד אוהה

 אסיג .ג"ונב ('% .סיאג .םגימ as (* .תיב Du אה mi סיגד . . 1703( ,אוה ס'טו היבוט רב an" היבוט בר םוקמבו

 .ריפרב ןוכנל m/s ('1 .אסיג

 לכ ןכו :ע"פדב לבא ויו vi33 דואמ ןוכנ היכ ('* .הב םג ובל ןיאש .חיכ יבותכב יייעו (+ .שייע וילע ושקהו אי"בטירהו

 א"בשרה 'יחב ליז ח"ו לש ייפ ךה אבוה ןכו (" 2« אמליד אישוק יאמו ג"ונב )7

baדומלתב  pipלכל דחא ןורתפ  s»)םגמוגמ ןושלו  aenןורתפ יתאצמ סייג הלמהל וניבר סחימש הנורחאה הארוהלו  

Yeívey "53יכ השדחה פיילבו דנעצ ישלבו  quaétuיולהעפ ילב ןכו דנעצ ילב  quésהשדחה יסרפ ישלבו  Um. a 

 פילב ה"בו ותשא תוחא לעב b pi^ לצאנ (m לעגעיפש םכחה חיינ ,ז"יחב ש"מו ג"מד עימ y^ בור ק ונורתפ

v Qj =אק .ח"כ יבותכב הלטה דוע האצמנ תעד ברקו בורק ןינעבו  .ע"ומב יז סג יעו הטמל  jmיסייג אקר  

 תוזימרב הז תא הז ןיריכמ י"שריפו ידדהב יסייגד והל m» אקד ינה לבא ירדהב יסייג אלד אכיה ילימ ינה :םשו ,ירדהב

E 

 ךלוהה ר"ת Ge 5 קימ) mer תוטמ לע אלא —



 = .ויתונויגל דמעמב Dum דמע :םשו Dub) היה
 חור יִפַּנ ץובקהו Ub. ,ד"פ mas חור pi םֶשהו
 ב"ב ^im 'גינח 475 'מוי :ו'פ 'יחספ .ה"נ "יבוריע
 ייחספ T" ,ז"יפ ר'קיו :ח"פ n3r^ .ח"צ 'דהנס :ח'ע
 תוסג טשפומ םשו :א"יפ א"ד 'כסמ  .ב"לד ה"פ
 ,תוינע תוסגל ןמיס a5 תבש ,חור תוסג וא

owשיש לב .'ה 'טוס  ,ןלוכ .דגנכ תוסגו :ט"כ  
 ,'כו תוסג pap ^ :D'b 'ישודיק (nnb תוסג וב

v2א'ק 'רהנס ,'כו תוסג וב שיש םדא :ח'ע : 
mov nwכו םעבריב ',  TPמ"לד א"פ ז'ע : 

meaכו םעברי לש וחור ', vb vp"רפכל  by 
mbiע"פדב דרפנ יחכונה ךועש עדו ,-- .חורה  

 'א ןורתפ תארוה לע יכ אוה ןוכנ ילבו םיכרע 'גל
 לכא הפי תוחפה לכ wn ק"העו א"פדבו .ועבטה
 תא רחאמו רחואמה םידקה דועו 'זיפו ו"פדב

dingש"'ע ] — 

 'סב npa (rülpsen, aufstossen i yos) - םָּג

 תורומרמצ ןימכ 'מגב היכרצ השוע השאה
Cio moהילע דבכ השאר  moms)הילע ןידבכ  

now nnnm(אילק .רצ) ןויצ רמאתוד אתקיספב .('  
 ירפ ו C5 ^2 ריכיא ןנואתי המ הכיא תליגמבו
 יתרמא ינא רבדמב םכיתובא ('םיונד שאר
 אלש םילכוא םיכלמהש ךרדכ לק םחל םהל תתל
 ןהו ("ותזחוא אירלדו הסוג ןהמ רחא אהי
 לקולקה םחלב הצק ונשפנו ןירמואו ןימערתמ
 לאעמשי ןוש ל הסוג p^ יה ans רבדמב)
 לכאמ 8 ןויגה ןמ אצויה לוק ןוגכ
 הארנ בנ'א).("ירולד ז"עלב איולדודבכ
 ר"לב אסוונ "יפו איריידו אפוונ איה הנוכנ 'יגהש

 (הָמֶּג םֶּנ - םֶּג | | | וכש

 ,'כו חור יכומנ םילודג המכ [דע] 'וכו ןיינמ חורה
(com6םה ןינעיבווק םנולא לכ ). 

 יפלכ ותעד םיגמו "Cb יוכיכ ותמש ימ 'פב
 יאדמ רתו" (*ה"ב ק ה ל mwew "b '(' הלעמל
 ןוכנ אל ורמאש םימכח ירבדב לזלזמו אוה רבועו
 םידיסח 'פד אבוד השעמ אוההכ  ןכ תושעל |

 ילוכ אימש ימק חרטימד sXW cn Gv יינעת)
 C יניכסב םשרמד היירופל היחכשא רחמל

 אלב היתוריפ איצוהל msn תחרטה התא 30«
 ראפתמ י"לב םג 6 Cv2) (p 3'w^ "יגעת) הנמז
 האג ירבע 'שלמ וז הלמ רקיע קתענו חור האגו
 עשר תואגב 'גרתו cov ןושל יעדוי cip רשאכ

"nm3^ תנוכ ה"יחא] * .(אעישר תוסגב יב ,"  
 םהינשש %6% vb לע וא 6% "ל לע וא

 ותודע קחרממ איבה לבא חור bx בל תוהבג םנינע
 ונורתפו ךרעה nonni יתמשרש 15 אוה ע"ל יכ
 רכדל וא תושעל ובל ונאלמיו ראפתמש ימו האג
 וא בל ףוריצב בורב לעפה אכו .שוחי אלו המ
 'יבוריע .היתעד היל סג 475 'וכרב מ"ד mm תעד
 סיגה םאו :ג" 'ליגמ 'כו ותעד Dub DR ,ד"נ

any?ישודיק ' nbi mm .3'bז"מ ד"פ תובא  
 ,ודומלתב ובל po אלו vp םש ,הארוהב ובל סגה
 Mem ןודל ותעד pus .ח"יד א"פ Combo יורי
 ט"מד ב"פר תורשעמ v anys Ds" .ט"פ 'ילוח
 תורשעמ אתפסות ,לכאיש ובל תא pano ג'ע
 ימ ו"פ ר"מש sy רמול יבל bà אל ימימ ג"פ

bךבל תא , vpnימ ו"פ ר'בד ,םבל וסיג כ"פ  
 הפסוה אלבו .ונממ לודגב רבדל ובל תא סיגמש
 ט"יפ ר'מב D'wimNp, הוהד הייזח .'ח 'דהנס מ'ד

 :איס ייטיגב ny יייעו ןנבר הב יסיג v5 יישודיקב ייפו זעול ןכו טיורטרעפ privó צ"לב — ץ"יווירפ זייעלב תוצירקו

 וניבר תנוכ (' .היב אסייגו 05 תירב תלעב (ve אוה היתניבשושד יביב בר ינאש .איפ יישוריק ןינעה ןכו .הב םג היד

 ג"הכ (? .דע תלמ ונמלשה ןכ ןעי 'ב דומע הי"ד דע 'א דומע 'ה ףדב םייונשה חורה moa ןינעב ל'זר ירמאמ הברה לע

n»י"כב  a"יאמ הלעמ יפלכ ותער סיגמה ג"ונב (* .םגמוגמ ץ'יפרבו  enmכ"ג ייל איה יאמ תוביתו  vi33153 ימ  

nomךורעב . *( pay v5 vis3ה ש ק ב ב ייגה ביינש , peדחא ורועישו מייג  aen *) 33 ה"כ Yaהיכו דילו יב יא  

 היירופ םשרמד גיונבו cvy דצ יינעתל ס"רב יב י"כב ןייוצמ יתיאר ןכו ףוזנ היד .גיילק יילוחל יישר ואיבה ןכו י"עב

 תנאת איצוהל ךנוק תא תחרטה התא ינב לייא oan cen )5 ,יניכסב םשומד ל"צו ינירפב רמד ס'טב ע"פדבו יניכסב

 ג"הכ הארנכו תחתור ע"פדב לבא וניתואחסונב ה''כו ר"פדב היכו דיילו יבו יא Ya י"כב גיהכ (* .הנמזב אלש היתוריפ

 היד היט טיפ הדנב "b לעב חיכוה jp ורש ב םתיי וא בתכ בילה ה"פ nes ירוסא תוכלהב יכ םייבמר לש

 .ןידבכ הירביא וער וילע van תודבכב ךלה ייפ )2( עילמ nm nom רוזגל ל"נו .סג 'עב ע"בשפהב ?y" תרומרמצ

 ייג איבה py ריאמ ייפב לבא ותזחוא אירלוד אהי אלש am םשו לפת ןיבו ה"ד 'א אקסיפב wv זיראפ y י"כב היכ (*

 וינפל היהש קפס ןיא אילרורסוג םהמ רחא אהי אלש in^ ץישת זמר יירבד יקליבו ותזהא אירלדו הסוג אהי אלש יזכה

 ,ט"כ הרעה םש אהקיספב רעבאב המלש ר'רהומ םכחה ברה קדצב ריעהש ומכ תחא הלמל שבתשנו אירלדו הסוג "ג

 איררד ys היכו אתקיספב היכו ש"ע אטוג יעב ןימושרה תומוקמה ינשב יקליב כ"ג יאבוה אירלר o) v3 לכב גיהכ ('

 תפסוהה םשו בינש ק'העב היכו ריל יב ,יא ו"ו ייכב ג"הכ ('% ,איירלוד ר"כיא ירמבו אירולד ןאכב ע'פדב לבא .א"סב

nono "yתלמה ןינע הז יכ אוה ןוכנו תמאו כ'ע .ן"יצפער ג ש"א לב רוטיק םדאל הלעמו 433 לכאמ  

 ע"לב םשהו איקה וגינע דועו :הליכא בורמ ןורגה ןמ לוק איצוה (co xc יכ סילב היכו 25 פ"לב ה"כו יטושרה עילב
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A 
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 וניבר לע ב"ר גישמ bon 'עב ןכו ה"יחא] * .(ש"ע
 סנ 'עב ואיבהש ןעי oom 'עב כ'כ לעב גישה ןכו
 קופפה קתעוה הטישפ לש תירוס הקתעהב תמאבו
 הקיתעה הלמה וזבו כ'ע אליחב ןיריצבד אסגחו הזכ
 m ,ד'ק 'ילהתו יז ,ד"י 5932 ;'ה ,א"י 'קיוב 03
 ילוא יכ וניבר 'יג דעב ןינהל דרוי ינא :nw לכב
 םכחה יכ שרוושה ןמ וניא א"הו יפנה a^ רקיע

 לש תעד ג'פת דצ איבה ילשמ שוריפב סניטלוש
Geuharשוריפ יכ ,יברע  nbnונינע ע"לב ןפש  

OR D3 כ'או םורעו םכח ^e. [o7 9&9] שיק 
 םורע ומעטו ןפש לש תקתעה ven אוה y'5 סיג
 תוריקחו ש"ע ןפש לש ותמכחמ רפסל הבוהו

 -- [האלהו י"ת דצ ב'ח טראכוב לש

"bt (86:6 אָסָּנ פ"לב) תכסמ ND'3— D3 ^M 
 יאהדו אסיג יאהד (CRUS תופרט ולא 'פ

 — [ש"מו 'ג ססג ע"ייע ה"יחא] * ,(דצ b^ אסיג

7fאָסיִּנ ס"לב) םיִּג  Sehwager, 32% p'bs 
(ehwiügerinתנשמב  "mbהז קרפ  

CU» WS 495ומא לעבו  vemשוריפ ופיגו  
 םימעפ המכ «n ה"יחא] * .(ותשא mns לעב
 'מג 'וריבו ז"מ ib 'דהנס 'וריבו ש"ע :ח"כ 'הנסב
 ה"כו win 'רד היסינא :םשו וסינא in^  :א'כד

D'53יאסינאו אסיג יכ  ^bלעב  mes mms 
 ,אנסאיג jb עוטקו 'מושרה פ'למ רזננ יתעדלו

"eיחא :ח"כ 'דהנסב ץובקהו ,השא תוחא לעב  
 ושריש ןיסיג ינש i07 א"פ "ילקש 'וריבו ,יסיגו
 uri פ"למ הלמה הרזגנ יכ ל"י דועו .ןהימח תא
 סעלרעפ ש"מכ אלו /3 Di ע'ייע בורק ומעטש
 שה chusur, ehusrü ^5 n'b "Y ש"טע ורפסב
 'לב ה"כו ימח DN ^3 אסינ ונורתפ ןיא 22-=
 --[ט"פ דצ ןאקיסקעלדנעצ יטסוי y qacura" דנעצ

(Schatz 4x י"לב mn—) אָסּוג = D3 "wm 
 = וט"פ הערפ םכילא רבדי יכ 'שרפ ר'מש

 «bs ^p b" לכב םהל הארמ היה poi השש
 יב זג 'ע ל"ו ה"יחא] * .(אזנ ע"ייע םיכלמ רצוא
 "יסופד תצקבו ןיסונ ר'משב ג"ונבו .ש"מו ש"ע
 p'b3 ןכו .ןיזג ומכ ןיסונ ל"צו ןיסונ שבתשנ
 זמר רתסא 'קליב יכ היארהו תורצוא b^ ,אָמּנ

T it : E ela. 
 = םינפש | וניאו איקהל םדאה קפאתמ וב רשא ילוח ןימ  nyיסגהו 'גרת )2 ייל ילשמ  םוצע אל

 < « b,םיב םישרופל ןכו  ^eיסנח בותכ ןדיד 'חסונב 2/4( .ףיקת אל ןוהמעד | 'מורו י"לב אירייד
 יכ אוה תמא ןורחאה ה"יחא] * .(לושלשה ילוח
 'יג יפל טרפבו ,diarrhoea 80006 הלמה pay ןכ

 תלמב ש"מ לבא איררד 'עב 'אבוהש הנוכנה |
wy <!שט "b לע pep ילב ותנוכו wow 

  53 nauseaןיאו תואחסונה שבשל ןיא יכ ןוכנ
 ברו .ךורע י"כ יפל וניבר שוויפ תתימא קפקפל

"ND המ רמא ךווע "5 ^b האר אל יכ ןעי 
 קרפ 'ג השרפ רהב ארפסמ וניבר 'יגו 'יפל היארו

 ה"כ 'קי) עבושל םתלכאו רמאנ המל יד ^ (bלכוא
 בתכ -.ד"בארה "יפו ,יסּונ אלו  imbהליכא אלו

 'הסג  ^bו"ידיטשפ אלא עבשל הניא הסג הליכא
fastidium, fastidio ץ"ניבורפו 'טיאו ר"לב ל"ר .ז"עלב 

 לעפמ םש אוה יסוג יכ ןוכנהו ש"אלב Ekel 'מולכ |
 .איקה 'יפ דועו הליכא בורמ לוק איצוה "יפו ,אסנ |

 — [הרזה הלמה הטמשנ א"סרת זמר רהב יקליבו

durehscehlagen —dureh- -=>ש y'53) Dà3 

  (mischen die Speise, Getrünkeלבטש ימב

 תורוהט הידי ויהש השאה א" ןירישכמב ה"פ
 ץעב הרידקב תשחוב p^ ,הרידקב הסינמו
 תיעיבר CO חבזמה ישדק 'פב הליעמבו .('רוראפ
 הב ךפהש וא רעינש b^ ,הרוהט הב םינהש םד
 ותוא רוהט שוכב וא לקמב םלועב רנד םושב

Denליהאהש פ"עא  voyהב םיגהש ןויכ ט"מ  
 לקמל קיברד יאממ תיעיברמ רסח אלד איגס אל
 ה"יחא] * .להאב אמטמ אלו םד ותוא רוהט ךכלה
 וב שי ןיחורפא ינפב םיגמהו :ז"ס תבשב ה"נכו

 רמאמה לכ sb פ"ש י"כבו יוומאה יכרד םושמ =
 "יא ז"פס תבש אתפסותבו ,'א עבק 'עב "יל ןכו
 ילואו הרבכב םיחורפא תרבוכה a] m^ םוקמב

pubןתכיב = 05 פ"ל תבש לש . "bרבוכ  
 ח"ל ז'ע .תופלחתמ 'כו 'ג 'בו 'מ תויתואו הרבכב
 תכפהמ י"שריפ הסיגמו הירכנ תאבו ב"ערו א"עס

 (me ךפהמ 'מושרה ע"לב ה'כ תמאנו ,ףכב
 ע"ייע פ"לב שחב לש ונינע ןכו םיקלחל קלחמו
 ^3 b "p^ סוניש דע vo vo ןיצקוע .הלעמל

 — [ש"מו w' 5353 'עב וז

(NDS D'53 Springmaus, Springhase) DÀוא  
 schlau) םורע 5/53 b , L9^ ראות אוה ילוא

"b ,crepito ריילמ רזגנ ןיצפערג יכ ,קיהעה שיימ jw! תפש יגעלב רבדמה םעה יפב לגרומ ןכו .איסג סיילבו nur 

 אוה זייעל ןושל אירולד ןטב mme» nbi הליכא הסוג ,b^ הנושמ cam ע"פדבו הליכא בור תמחמ man ןמ אצויה לוק

 תא לטונש םדא ןוגכ הרידקב הסיגמו 5m חיל דצ טידסב ג'הר cb ןכ )! .באכ b^ ט"יאלב dolore == 'ירולוד

 ןנבר ןוש לב (הרידקה תא ךפהמו רענמ ייפ ,., | Su --) רדק ל א ך דאי הרידקה תא וב Dum דורתה

 ייפ רמאמ אבוה !D ןכא יא לגלג עיייע טיירסל ייפב דימ דצ vo ביפ ןיצקועב rm ייפ ןכו 5"( הרידק השחב

 .המואמ הזב שיגרה אל ל"ומהו רדק לא ךדהת ןאכ ומכ ל"צו סיטב רדק לא ןרחת תייטב



€ 
 ץוכקהו .םימש ידיב םסוג GUy "Uno ,'כו רדינ
 <; ויק יה"ס ק"ב Oy 'שודיק 70 'יכרע ,ח'כ "9"

 הבקנלו ,התימל ןיטסוג בור ז"ל ab 'ועובש
 הלוחה םפוג b^ .תוססוג ןהיתושנ sb 'ועובשב
 פ"לבו תומה Dy קבאהב התימה קרפב אוה רשא
 p" א"פ ןיכרעל מ'היפבו .המחלמו ברק ומעט
 עמשנ ונורג לוקש אוהו עודי ססוג ל"הזב ם"במרה
 ע"ייע הסג ןינעמ וליצאה כ"או כ"ע התימה תעשב
 הלעמה bbw שרופמ &^* 'יפר מ"ח nnns 'ג סג
 queo הרקי הזש mma תורצ ינפמ ונורגב החיל
 B" ,'ו p'b א"כק D^ ע"א nmanm כ"ע התימל
 לע רמולכ ןהיססג לע הנמאת רצ לע 'גרת :ססוג

mmהלעמ התימל בורקהש אוה ססוג ןינעו ןהלש  
 ורזוג כ"או כ'ע הזחה mox ינפמ ונורגב החיל
 עילמ ורזגל ול היה ןוכנ רתויו ams אבה 'עמ

o2ךומנ .ולוק אוהש דע ונורגב קוחדו רצ , 
 הקוחר ךרדב b r6^ א"פ "כרעב ט'וית לעבו

 — [ש'ע

(Seite Rp3 ס"לב 25 = פ"לב איג — DD3 
 ינפמ 6חימ «m ןותחתה ןמיס אב 'פד ג'רב

 ,הנמאת רצ לע ןהיפסג לע ןהיחא תא תואשונש
ann (os we)ןהיססג לע , B^ןהיססג  mmn 

 יאיססנ "מ ויד 55 np םילפכ n ,ןהלש
 כ"ג ילואו propi דצ פ"לבו פ"לב p^ ה"יחא] *
 דצב רד רשא ןכש י"לב p" 656% ןינעב בורק
 אוה יכ ט'כ ,ח"כ ב'ח ר"טב ז"מיר ש"מ לבא תיבה
 אצוו bbw המ 'מולכ ,eov 8000 י"ל

qbמ'ד אסיג קר אצמנ בורלו .אוה קוחר תצק  
 ('ND; ךריאב .ג'ל 'שודיק ,אסיג ךאיהב :ז'ע 'מוי
 :ז"ט p" ,תרפד אסיג אהל sys ב'ע םש
 ביכר יכ .ו"פ מ"ב ,אסיג יאהדו ND'2 יאהד אריוא
 תנש MD'u ךהב היידשו ov wb יאהמ אלמנ
 יאהל iUD "bi ,אסיג יאהבו אסינ יאהב ,י"ק
 יאהל הנימ קוד .ח'כ הדנ Du יאהל . . אסיג
 אסיג ךהל ךילע ווהתד יכיה יכ .ו"ם םשו .אסיג

qo» "nmעבו אפיג ךהל ' DT4 ^31 'א n3 
 םש 'פסותבו ש'ע (p^ אפינ ךדיאל . . אסיג
 ש"עו הב ןל תיל אפינא SUD 'ורוכב 205 ה'ד
 ךופש היסינ לע להבת לא 'פ ר'להק .י"שריפ
 — v3 p] םדוק ןסג 'ע רוע "יעו .שֶלָּג ע"ייע

 תחת ס"מ ר"ע ג'כד ט"פ 'טוס v" התםיג *
 I ע"ייע התתיג

bauchiges Àj 5 y'53 q&072x י"למ 'א) ירטסג 

;Gefüss, Napf 4ע"למ בכרוה וגיבר תערל )5  

Theil pon j-ןמו  (zwei Cb) nעינצמה 'פב תכשב  
 (.שימ (m ןותחתה ןמיס אב 'פד ג'רבו CD ג"סב

 היה תויוובס ת השש a^ ותרומתב ו'מרתת
 -- [רוופת ע"ייעו םהל הארמ

Dip:פ"לב ץיע  *\(. (essenג"פ 'דהנס ^?  
 ליכאל b^  .ןוטסירא וג סגימל iy .א"כד

 קובשת אל םשו ,סגימל ןיבתי ח"כפ ר'קיו ,הדועסב
bun] mosןוסגיד [אטסירא ע"ייע היטסירא  

 :יתאנשו Cb ר"להק ,יתיתא preso רמית אלד רמא
 יעבד רתא תיא :היתשהו 'פ ר"תסא ,היבג סגימ
 ןכ רתבו יתשד רתא תיאו יתש ןכ רתבו סגימ
 ץובקו .לילע יסוגמד םש ר'קיו םונמ םשהו ,סגימ
 ןורתי המ 'פ ר"להקב ותרומתבו pe? eus םש
 ןוסגיד םוקמבו .ןיללע ןילישבת ,לילע אלישבת
 פ"לב סאג b^ .ןולכיד םש ר"להקב an^ ר'קיו לש

 .ץייג ע"ייע יצייג ימילג םג (wen לכא

gehen, herantreten, be- v (3%-ע'לב\, Di * 

  (gegnen"יחספ  spהיב סג ליזא יוה יכ
 סיאג סגימ ליזאקד ידהב :ה"ס 'יטיג /אעייט אוהה
 Dy ףדרנו ,ע"לב ה"כו וב עגפו ולצא ברק 'יפ ,הב
 ,'ד זג yy רבעו nbn ייפ ,2%- ע"לב ni לעפ

ND3) ND *היתשהו 'פ הבר רתפא (₪69ו = : 
psאסנב ןתאש ןמתד םופל אתקפב סנוא  

s»ח'מרתת זמר רתסא 'קליבו  ^anםהל היה  
 תויתואב י"לב] אקסופ ארקנ אוהו . . לודג םוכ
 וב םיקשמ pm [לודג םוכ ;b oxógo^ תוכופה
 אסכ ומכ אסנ כ'או ש"ע 'כו דחאו דחא לכל

^bפוכ , pnומכ אוהו אקסופ ל"צ אתקפ םוקמב  
 ,ש"מו אקפסא ע"ייעו ל"נה י"לב אפוקס

 gaegu "רטקב ןושלמ סג שיראוצוה 'לב) ססנ
np" Ganzeחיי ב'ש) ופכב םיטבש השלש  

 ןודיכ 'ורו י"לב p^ 35^( .ןיסיסג אתלת 'גרת 0^
minיתבתכ ^" "נויה .הלמהו ה"יחא] * .(טבש  

 הלמ y pi" השרפל לכונ לבא ש"ע ^ n 'עב
 33 המעטש ל"נה שיראוצוה לש תיסרפו תירטקב

vonב'של ק"דרה "פו  bnבהלו :םיטבש  
 ג"בלרה דוע «y 'כו ויה תותינח ומכ םהישארב

 - [םש

Kampf, derim Todeskampfe 0% (ם"למ obi 

 +  2753'י "פד  mp nomםליע 6א'ע
 תולהאד ק"פבו .['ה] רב 'עב ונשריפ 325 תססונ

"bM 0"»ה'נכו ה"יחא] * .םוביל קוקז םסוג  
 'ורי ,רבד לכל יחכ אוה ירה ססוגה א"פר 'וחמש

nisרזעיל 'ר יב השעמ .ה"ר ב'פ  mmeססוג  
 '" הלחשכ 'יגה ה"כפ ר"'דכאו JUD 'הנסבו) 'כו
 גרהיל אצויהו ססוגה r5 א"פ "יכרע .(רזעילא
 | אל הנומש ןכו ספונה א'פר םש אתפסות ,'כו
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  mיסא  powילכ  ponפנוכב ווועש
 'יפמ קתעוה ה"יחא] * .םינשל וקלוח אלא ושאר

 ^ m'לייגנא י"כב) ידהנסל  — Gp mתואמגוד רתיו
 ונלש ךרעל  "yתואחסונמ וניבר ש"מו רצג יעב

 לש תוארוה יתש רשקל רבדה השקש עדו .תונוש
 ןללכל ארטסנ  quiהנושאר הארוהב יכ דחא

  nnbר"לב ה"כו ןטב לעב ץיצעו ילכ י"לב
 הקשמ איצומב בצחה  cO wtיעצמאה | חינהו ארטסנ אבה  ^D ogastrumןכו .הרצ ותיתחתו ץיצע

 ידכ ויתחח " bspבוזיש המ  menלש ע'לב | םא לבא  penלבא .וניבר לש הפיה 'יפכ תייטב
 אוטסנה  neuןיא הקשמ האיצומ  OWארטסיג היושיל ןינעב | אבה ( vyםש  smאלד .ז"כ

 בוזיש המ לבקיש ארטסג  pn nisיפ םילכב | ? meל'נה תואמגודב דועו ארטסג האשע ,(איטסיג
 יעיבר ( GUתלבקמ הניאו העעורתנש ארטסג ('ןכו |  puתלבוס תעדה  ^enז"מירה יכ ףא) ןושארה

 ר"טב | םיריש ןיאש הרוהט ןילכוא לבקמש פ'עא ןיקשמ  yep mןכ ןעי (תדכ אלש ןרבחל הצור
 .(*םירישל  ^pיכ  spyתינש הארוהב רזגל יתבשח | םינשל קלחנש ילכ ארטסנ  nbnאיה יכ ארטסג

  «m'פו ע"לב סג ןמ תבכרומ | ןיא 'מגב םיצרש 'ח 'פכו .('ילכ יריש ונייהו -=>,  pon ^bירט ןמו
wan "es םינשל קלחנ ירטסנ כ'או ירת 'וקמב | חלמ ^b ןישוע ps 6ח"ק תכש) ימליה ןישוע 
Ty "yt m^ יפכ אוהש' on וא ל"נה ז'על י"שר ןכו | ב'א) .ארטסג ךותבש ןישבכה ךותל תתל pans 

 לודג ןטב ול רשא ילכ ןימ י"לב "יש  exםא יכ י"לב אל קר רב ש אוה יכ א'פס 'ילוחב ן'רה | תיתחת
 'מגב ז'עד ק"פבו .(ןכ ארקנ םילכה  vyע'לב | הב שיש  mwהזו .םירבש ונינע ל-5 יכ תפסונ 'ט

(o ביפ יילככ 'ד דצ ט"דסל ג"הר ^b לש ונושל | "רב< ארק רמא ('ארטסנ היושנו )630 ז"ע 
 י"ל ארטסג | ןכ ןושעת אל ,םתחבזמ תא םתצתנו ('ג יב"  ^p(וינזא) ןינוא ולטינש שרח ילכ

  m5,(ד פש) םכיהלא  ^bהלגר הוב שנ וא ןנוהכ הטחשנ אלש המהב ןכו | היצח םינשל הכתוח
 השוע ולאכ 'מולכ ןאכב תלפונ היצחו ןאכב תלפונ |  nowתפסונ ש"ירה יכ 5^ דועו .ל"כע ארטסנ

 תא םתצתנו ארק רמא הלבנ התוא  | pnn3iרחוכהו .םירכשו רובש 'יפ 3 פ'ל שממ אטסגו
 [רחבי ךליאו ךליא םינכאה תא ךילשמש אוה ןכ ץותינו --

 אא0ד606, "עצמא י"למ) NüOYSD = ^02 | ןינע לכ םכיהלא 'הל ןכ ןושעת אל ארק רמאו

 יפל ןמחנ בוד הירב ארטוז רמ רמא ט"מ דבלב
 um ^b" ,(ארטסגל ארטסג אבה םירמוא ןיאש

n7ןירוקו םיבשעה םש  ןיערוזש  "bsארטסנ  
 ישלבו ,הירצק לאעמשי 'לבו C אתשרג ז"עלבו

 זיתמ וניאו ופוג ע צמ אב ו כ תו ח ש 'יפ ,ארטסג

 | בקינ םאו C ץיצע שדק 'שלבו ('ארצג הנשמ

| 

0/6  Wasserbehülter, | ףוועה ןמ טחושה ףוסב ןילוחד pem qum 

 (.א'כ יילוח)  'p3iטחושה  "nsחורל ("תוש ע ל 'שרפ עירזת יכ השא ר'קיוב | תא טחש 723 ףועב
 פש טשוה  C255.('הלבנ ארטסג האשע היקזח רמא | tous bows)  45 psאיהש הפיטו הפיט לכ

  "emארטסג ה'בקה הל ארב אלש עיקרה ןמ תדרוי | היתועלצ בור ורבתשנ 'מגב תופרט ולא
 ( nmלזמר יפדבו .בינ  D'ssארטסג (ב'כ  Npהמצע ינפב | ותירמא  SÜDןיפתושה 'פד ג"סבו .ארטצנק

 .רמאק ארטסנ ימג [בר] אה  ^b,המצע ינפב סופד הל יתארב הפיט לכ (ז'ט ג' | ןמ הלטינש ןויכ
 "עצמאה י"לב הלמה ןורתפ יתעדל ה"יחא]* | יוה הז דגנכ הז ןאכמ עלצו ןאכמ עלצ המהבה

 םימ היקמ 'מושרה | טישפמה 'מגב בטורהו רועה 'פבו .אוטסג הז " jpרמאמ םג וניבר איבהש
 וא רטסג יכ םירחאו יוועל 'חהו ל"מר ובשח ב"במ | היקלצד ,הליפטה תא ררוגד ,םתה (,דיכק יילוח)
 .אוה תועטו ל"נה ב"ב לש סופד ומכ אוה ארטצנק | תותימ 'ד 'פבו ,("ארטסג הידבעד אכה קלצימ

 םימ הוקמ עיקרב שיש גשומ ןינעבו | היל דיבעד אמיאו 6ב'נ 'דהנס) ןינרהנה תוצמ 'מנב  "y'גינח

à )1ארטסג  mosםש תבשב םיסנ וניברל חתפמ רפסבו יתומוקמ ראשב םיסופדה בורב ה"כו ארטסיג תבשב לבא הדנב  
Dybט"יאלב (? .יסא בר  ל"צו ישא בר ס'יטב ,ג"מ רצ ,םשו ארטסיג 'ב םעפו ארטסג יא  .Blumentopf, grasta 

aua ymy( *) רשא תולמה םג הנכמ וניברש עמשמ יץיצא עיייעו ץיצא לאעמשי ילב ארקנ ןכש ייפש ץיצע עיייע 
 יתסונב (* .יתכראה םשו רוביחה mb אובמ לש אי"פב יייעו ל'זר ןהב ושמתשה ןעי שדק ישל םשב תוירכנ תונושלמ ןעזג
 ם"במרהל מ"היפמו ןיירישל ןייריש pU niea לבא ךורעה ייגכ ב'יערבו שיירבו ןירישל ןיריש יוינשמבש ינשמב )5.25
 א'בטירה ייפ ןכו .ילכמ הכיתח :ם"במרו ,ילכ ירבש ונייה ילכ לש םיריש :םש ביער 'יפ ןכו (* .שיע יראש סרוגש עמשנ
 ףדב ג'ונבש עדו (? .ארטסיג היושילו anis (* ."53 רבש אוה ארטסג Ds ^b .ט"מ הדנב 'פסותה ובתכו הדנב ייחב

aesלאומש רמא  navyהלבנ ארטסג האשע היקזה רמאר ה'קזהד ימנ בושהילו :ב"ל ףדב ייאש הממ לבא 'כו  
 א'פסב ש"ארה סרג ןכ תמאבו עיבשפה y" היקזח רמא sas 'יגכ ייגה רקיע .איכ omi ליעל םגש לילעב הארנ
 ייל gx ייל ונינפלו ('5 .ר"פדב nó )!5 ,רמאמה תלחת טימשה ל"מרו )! .הזב שיגרה אל ב"ירגהו «me 00 יילוחד

 .דיקתת זמר בויא יקליב
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 ארטסג ןינעל אלא הקשמ איצומ ורמא אלו הקשמ |

 - ו



(/NBD3 — "ol = לש 

 < -eastrum pere םדק ימיב ארקנו ת"ילתא ת"אבריח | 'קליו א"צק ז"מרפ 'א םיכלמ 'קליב אבוה :ב"י
 — wm הרטסק םשב ל'זח ונויכ וילאו grinorum | )"מד ע"מב ונרמאמ :p" ם"לש זמר Cw 'קזחי
 "| תמאה תדוקנ לא אב אל ד"על ,כ'ע הפיחל ךומס | ונשוריפ תתימאל היארהו .האלהו ח"סקת דצ א'כח
 o- יוניכה .דוע ורעש אל שרדמהו דומלתה ימכח יכ | הממ הכירבו המוג «pa םימ הוקמ המעט ארטסנש

 תומהלמ ןמזב ונייה אב בווקמ שדח ןעי הזה | תחאו הקוע תחא vo 'יבוריע אתפסותב ןנירמאש
 דצ אניטשילאפ רעמיור y בלצה יעסונ לש | פ'עא (ארטסיג un" מיקוצ לצא אתפסות ייכבו) ארטסנ
 ומאיו ח"כפ שירו ר'ב תויוטסג ץובקהו ,ג"לק 'כו תבשב ןכותל ןיכפוש תבש ברעמ ואלמתנש

 - o םירובס םה המ יתארב רשא םדאה תא החמא 'ה | ןירישכמב ץובקהו app pp» mw אוה הקועו
TEXאיצומ ינא רבד "כו ךירצ ינא תואירטסג תוירא הכותל ןיליטמ ם"וכעו לארשיש תוירטסג  

 תוירטסנ b'5 לעב b^ .םלועה jb ןתוא הלכמו | הנשמה nonni םש ייאש ומכ תוכירב "6 ,'כו
 הארנ ב"לש זמר ט"מ 'קליב ב'נ ןכו כ"ע תונטלש | ךרע jb אוהש רבוסו רצנ yi wein וניברו ש"ע

 |[ | ןינע ןאכד ךרעב םייסש וניבר רחא םיררגנש רורב < -- m5] םדוקה
 D "גו הנחמו רצכמ אוה יכ תמאהו .המה תונוטלש | ר"ל אוהו < 'צמא י'למ אַרְטְסק =) (אוְרְטְסִּ

(castra, Kriegslagerקפס ילב תוירא | 'פד אמק הכלה ףוסב  D'bיעב ונבתכש ומכ רקיעהו  
psןידמוע  n3זמר ."ישארב 'קליה "יג יפל ירא | וב יתארב ארטסג לכו )562  reתולייח  

 םירמאמ ןבומ ונל הריאה וז הלועמ "גו תוירטסיג | CEP nO שדקה יבתכ לכד ג'סבו' .('ןוטרק 'ל
 ^n ויה וליא  ל"בירא w'B ר'קיוב :הזכ םירחא | ינפמ התובכל ירופצ לש ארטסג ישנא ואבו
 ותוא ןיפיקמ ויה ןהל הפי דעומ bmw המ םיעדוי | 'טוסד ק"פד ג'סבו .('היה ךלמ לש סופורטיפאש

ae)ביס  po»גה 5/3 חופתכ 'פ ר'שהשבו .תוירטסקו תוילהא | תוכלמ החלש רבכו (הכרבה תאז ףוס " = 
 337833 ,ותוא ןיפיקמ ויה תוירטסקו תוילהאב | ןכיה ינוארה רועפ תיב לש ארטסג לצא העשרה
 :קר "גה 'ג D^ רבדמב 'מוחנתבו א'פ הבר | הרטסק 'יפ ב"א) .המה תונוטלש ןינע .רובק השמ
 ןנחתאו 'קליב לבא ותוא ןיפיקמ ויה תוירטסק | המחלמ ישנא םש ןולל תנכומ הכרעמו הנחמ ר"לב
 ותוא תופיקמ ויה ימוחנת םשב 'יגה א"לתת זמר | ישנא וב ובישוהו לגעמ םיימורה ונב ירופצ לצאו
 =  .שורדב הזכ רמאמ ונאצמ דועו .תוירטסקו תוילהא | ה"יחא] * .(לילגה לכ םתעמשמ תחת קיזחהל ליח
 יל nnb ו"טפ יתבר אתקיספב יל יחתפ קוספה | "עו רֶתיִב 'עב יתחכוהשכ 375 לש וכח הגהי תמאו
 nnb םכל nme ינאו טחמ לש הרירחכ nne | גשומ יכ עדו .ןירופיצ לש הרצק ינב 'ע דוע
 ,וב םיסנכנ םילוכי תורצוצכו םילהא היהיש | תונחמ םע תולייח ןיעכ םיקלחנ םיבכוכה עיקובש
 "יגה ו'מ דצ שדוחה b' אגהכ ברד אתקיספבו | וא 606% יעצמאה ר"'למ םירצח b^ ןיטרקו
 אתקיספב הז תחתו וב ןיסנכנ תוירצוצחבו תוילהא | DN 2/2 אצמנ אבצ ישנא cohortes ר"למ רוציק
 mam תוירצרצבו תוילהא :ג'פק x" הבוש 'פד | ר"קיוב ה"נכו .'ו 'שרפ שיהידנוב Uy" םייסרפה
 תוילהא ועבאב המלש ר'והומ םכחה ברה םש | ארטסנ . , ןונכ וירצ ויביבס בקעיל 'ה הוצ ג"כפ
 - mó3 ןכו) תוירצוצכ ל"צו אוה ס'טו תוירניצו | mx 'פ ר"כיאבו הנשושכ 'פ mun 'דמבו אפיחל
 - .ב"פ הרעה :ו"מ דצב הגוהש ומכ (ל"צכ םינוקיתה | ס"טב ז"טפ לאומש 'דמבו הפיחל ארטסק "גה
 תומוקמה לכב ל"צ pep לכ ילב יתעד יפל לבא | ארטסג יכ הנמאנ יתעדו ארטצק ל"צו הפיחל ארצק
 ינא יפ יב יה (venez תוירטסקו תוילהא הלאה | ירופיצ לש ארטסק כ"ג אוה הנחמ b^ ארטסק וא

emלמרכה רהל בורק התיה התנוכתו רתיב  penהנושמ םש יקליבו הנשי |  ^inםיחתפ הזכ הירי ןורפחמ  
 p3 יכ nr ונל אצי 02 תוסנכנ תויגרקו תולגע ויהיש | ןכ הארקנ יתעדלו הפיח איהו Cheifa Ty כ"ג
 תוירטסיג תולייח םוקמב ל'נה תישארב pos | רשא םישרפו םיפופה םש לע סוס dune י"למ
 לכ שנשל by השק יכ תוירטסג תו להא ל'צ | "ייע :Vaga ריעה כ"ג תארקנו סודרוה המש חלש
 ןקתל שי ל"נה תומוקטה לכבש רמול תואחסונה | Ux9x] 'א 'ג ,'ג .תומחלמה לע wenns ןב

nme! 6 Genev]תרזנ יפל לבא תולייח : תולהא םוקמכ 'קליה 'ינכ | תואובתב ש"ירהמ בתכש  
 | yb שממ אוה יכ רורב ל'נ תולהא הלמה | תעכ ארקנה םוקמה אוה ארטסק CO :א"צ ץראה

Br» Ae 

ET 

 לבא יס v33 ה"כו ריפרבו דיל י"כב ןוכגל m3 )* ,ימק יכלה יפב תולמ וטמשנ ע"פרשב לבא ריפרבו 'ע י"כב ה"כ ('
 סעפה רוע בותכל רתוימל ובשח םירפוסהו ו ל יתארב וסרגש p ,.ל תוא הטמשנ םגו ןוטלק aum nb ps ב"ה י"כב
 :ano לכ לעו ב"לש זמר טיימ ye" יקליב ררסה «n ןוטרק sys ןוכנל ה"כו וב ימ "כב לבא ול כ"ג ג"ונבו יל
 לש ארצק ינב עיייע )! .מיטשמ עמשמ ןכו ףירע וניגר 703 ררסה ךפוהמ ןריד 'חפוכב לכא ןיטריק םישלש ול יתארב

 .ש"ע יתכראה םשו ןירופיצ
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 = Seite, Richtung einer \-2=| ע'לב) ןםיב * | רועיש כ"או  תולייחו םישנא e^ ,ששכ\| ץ
  (Sacheבשאלתות  ירחא 'פ יאחא ברד <
  ^D mbארשיבו ארפוטא קידב אפפ בר ב"צ =

 < mnm אתלתאו an^ :ז" bg" י נ סי ג ירתאו
 wnbnw  ינה לכבש .ס"שה ןוילגב הגוה רבכו
 " י"גפ ינסיג ירתא ל"צ pw "לוחב םירכזנה אתחור

 הנורתפש 'מושרה nos ד"עפל sm תותלאשה

 - םע men ףסונ ףוסב ן'ונהש 5^ םגו .דצ ע"לב
 .הלעמ לש ססג ,סג ע"ייע אסיג

| QRuhebett 3% (פ'ל ד'עפל qBDY CES 
 < | םויה דוע ^G ^ ייעשי) קוספב 'גרת

 ,בהרד ןינפסונ ןיפלא ןיעברא הימע רבדו + בונב
^bפ"לב "יפ ה"יחא] * .(תואסכ  runןוירפאו . 

ina יישארב) יעוצי סוואט י"ביר םגרת וז non "5n 
— [m^ א"כ, mov) בכשמ (יד 

 - "כלהד א"פר 723 (grosser Weinkrug) קס *
 יקסוג ןוגכ אתללטמב איתשמ ינאמ הכוס

 ילכ chum  פ'לב קסוג e^  .יסאכו ווקאקו יבוכו
bv pj»אקסופ תחת םגש ילצא רורב התעו  

 .חכשתו ק"ודו אקסוכ ל"צ אסג 'עב רכזנש

 ס"טב םירחא םיוניש דועו סונלקסג .םגלקסג *
 D ע"ייע

(lürmen, brüllen 5* ע'לבו y» (ם"לב nyi- vi 
 תא טחושה 'טגב ףועב דחא טחושה 'פב

 הז ןיא הטיחש תעשב העוג (ה'ל m"  תנכוסמה
 awo ולילב לע רוש העגי םא ןושלמ b^ ,סוכריפ

nה"יחא] = ,(ה  moי"ל ול בודקו ם"לב  Yoko 
^b23« קעוצ  n»!וריב ' "ipnה"סד ב'פר . 

 םיעונ וליאכ וניבשח רמול תונרקב ןיעקות המלו
 םינפבמ םיחיפ :ה"סד םשו  .ךינפל המהבכ
 ןיליאו אכה ןמ ייעג ןיליא ןווהו ץוחבמ םהיתומאו

[D "yaגה .א'פק 7€ הבושד אתקיספבו .אכה " 
 'וכרב v^  ,אכימ ןיליאו .אכימ yip pow ווהו
 תעג Cm םיאק הוהד 'כו הוה אדבוע .ה"ד 8'3
 ר"ב (s תוניינת ןמז תעג 'וכו sp" היתרות
 ומא תעגו ו"כקתת זמו ט"ל בויא 'קליו א"לפס
 ,היכבב 93 (4m 'יטינ ,'כו רבדמה ןמ (םאר לש)
 לכ ועג ה"כ pn" ,היכבב םלוכ ועג .ב"פ 'הנס
 אתייעג ןמ תיעדי ל"נה ר"כיאב cem .היכבב םעה

  yw[ש'ע 'כו —

b'» sich sehnen, heftig verlangen) P293ע"למ  

pi3y2 ; wiederholt rufen ge (CEP 

ne c 

 ה"וא םיעדוי ויה ולא הטחכ רורב 5s םירמאמה 2
 ןיבבוסו ותוא ןיפיקמ ויה דעומ להוא לש תולעמ = =

ummתויוטסקבו תולהאב ,  ^bתולייחב  
 באל ובל nme לארשו םא ןכו הנחמבו 0

 רוחכ "55 טחמ לש «mn טעמ םימשבש
 חוירב לארשיל nme םוקמה ('ב ריח ע"ייע טחמה

vow imsתוירטצכו ל"צו תורצוצכו םילהא  
munt  חיילות ^b  ,נכנסים "bvהיבקה ןכו  

Tux WWםדבא ןעמל םיעשרה תא דוצל  "y 
 y" 'יפ  .תוירטסנ תולהא 5«: תוירטסנ תוירא
 םדבאל לוכי דחא .רמאמ י"ע יכ תונחמו תולייח
 ןוא יתאצמ ןכו Cun החמא 'ה רמ איו .שרודו)

 אלו rp ודבאתו 'ב 'מזמ mo ט"וש ידמב יל =
 ךירצ ינא  תוירצוצו תוילהא אמש ןירובס ויהת

 יארבד אמלע דבאמו pos uw Uns ץוצינ אלא |
^p!שרפמה םש , ^pכו הנובלו רומ םשוב ינימ ', 

 הארנ תועטו .כ'ע ןרופצו cy ןושל תוירצוצו
 nan ג"כרת זמר יילהת יקליבו) תוילחא יכ אוה םיניעל

 ונינע תוירטסק = תוירטצכ ל"צ תוירצוצו (תוילוהא
 דבאל תונחמו תולייח ךירצ ינאָש ןירובס ויהת אל
 םכותב ריעבמ ינא דחא ץוצנ ךא םיעשרה תא
 תונויגלהו תוארטסקה ץובקהו yw דוע םיעשרו
 .רטסק ע"ייע דועו .ח"יפ תולהַא אתפפותב דוע "א
 ya כ"כ לעבו .תוילוהא 'עב ש'מ ןקתל שי ז"פעו
 --[אריהנ אלו .ןטב ילעב : תוירטסנ תוירא p^ ,ירא

peoפ"לב אריטסק)  yו י"למ  

(Zinnתוזורחמ 'מגב תואיצמ ולא 'פב  
 בהז ילכו ףסכ ילכ אצמ (גיכ טיב םינד לש
 ץמוקה 'פבו .תוכתמ ינימ לכו רבא לש ןורטסגו
 לש האשע (ח'כ (mme הרונמ p" 'ז 'מגב הבר
 ז"עלב ןורטסיג b^ .ןורטסג לשו רבא לש ('ץעב
 b" ב"א) .תוכתמ ינימ לכמ יושעה (*ולאטימ
 23 לידבה תא v^ 'גרת לידב ןורטסק י"לב

aeוהוארקו ןבל תרפוע ארקנו ארטיסק תי גי . 
bumתרפוע 'גות רבא לש ןווטסג  GE)רבא  

 אויטסק am" 'א s^n3 ה"יחא] * .(ןורטסק ע"ייע
 ע'ייעו .המושרה יפו י"ל אוהו ארטסיק 'ב ר"יתבו -

by חנמב י"שר לש' ryba 
 'ינעת | תליגמל |  (mbא"'לבו

 במנחו'   ^bלכא | ךועכ ולטימ כ"ג 33'5
 רזוג כ"או רבא לש תוכיתח ירבש ןורטסנ "יש

 הלמה  "vbלבא ,חנומ ומוקמב ודובכו ,'א רטסג
 [ש'ע ובשיל הצור ב"שפהב ב"ירנה —

 אצמת םשו ץעב
 י"שר

 .יב ךנח y^y .ץע ם"טב .עיפדו ביהו 14 v33 לבא ץעב yy ןוכנ הייכו ר"פדו דיל י"כב ןוכנל היכ ('
 צ'האב ף'זרהמה pn ןכו ס'שרהמה לצא הנוכנה ג"הכ )? Metall, metallo ט'יאל wmm ולטימ ע"פרבו ine ק'יהעב

 .ש"ע הלא לע p) ר'כיאב שוריפב «nó ו
42" 

my) p» 4 

d 

- 
 "כ

^ c 

is 

1 



  C,ט"מ 'שארבל ^ wךפהב  :nvmwn."ושובל =
 == .אדהד pov לכ : עלב 'פ ר"כיא .אמדאב 2
 ,הל שיבכ תא תיל אמטיקב העגעגתמ אתלוגנרת
 בשעב ויה ןיעגענתמ תפנ 'פ ^ ,'ד ר"שהשבו
 עונענ 'ל ןיענענתמ בותכ םירפסב כ"מ 'יפו ראבה
 עקעק ע"לכ יכ mb ונכוצוה אלו כ"ע לוגלגו
 .E זמר 'ילהת 'קליבו ברעמו לגלגמו ענענמ ונינע
 <, ןיענעגמ vm ש"הש לש רמאמה הזב סרוג א'צרת
 ר"להקו s'pnb כ'מ ייפמש עדו ^ ףג ע"ייע ,ןהב
 וינפל חנומ םלש רתוי ךוועש הארנ םשו םש
 אבה 'ע דוע יייעו "יל ונינפלו עגעג 'ע איבהש
 שלפתמו רפאתמ הלמה כ'מ *'יפ ר"כיאבו זחא
 ץראל ben ונינע 65=- ע'לב «p כ'ע רפאב

 .רפעב לגלגו

4 

je. y^» NPiED *פ"לב  Gerüusch, lee 

(Gewühlהשרפ 'פ ר"כיאב  : ponגנוח  
 אלו אממיב אל קיספ אלד אעגעג ןידהכ יול ר"א
 D! nmi" אשמטו ןיקלס אשמט וישכעו אלילב
 המוהו העוגו ךלוהש םימה תמא ךורעה b" כ"ב
 | < | ע"יעו םדוקה ע"יעו "יל ךורעב ונינפלו 'וכו

an mim avsפ דצ ןתנ וניבר 'דלותב ר"יש ' Lo 
 דימת המוהה עדרפצ ונינע אעגעג יכ חיכוהל הצור
 יכ וזועמב קיזחהל לכונ הרואכלו poen ילב
 יכ וניתעד ז"כב לבא עדרפצ «D QA פ'לב
 םיצבוקמ םישנאמ לוק men המושרה פ'לב הלמה
 ,ןושל לע לפונ ןושלב גנוח םגו ןומה שרדו
 poro .לוק תימה ע"לב תויתוא ךפיהב םגו

lu "mnזמר  pu Senםשב  "bלאומש  
wy»ל"נה  ריכיאל כימ ) | pon wmםיגגוח י"ל גגוח  

 ןהאזניוועל ism .אגוגא r^s ^» po לש
 יכ ר"ישל םיכסמ ב'לו x" עינאלאאז ורפסב
 קיתעמ היהש ותועטמ רזח ל"מר ןכו עדרפצ אענענ
 עדופצ אוה יכ ר"ישל הדוהו Magnet */y הלמה
 5/3 רשא תאו YD: תבשל ןושל אפרמב "יע

 .ו"ג ,א"ח ר"טב ז"מיר my "31 יתרמא

dem ע"למ aus- abwerfen, entfernen) by 

die gewaltsam ent- םיִציִּב .יִלּועיִנ ; Jae! 

(fernten, abgelósten Eierייפ, תומורת 'פסותב  

(Usאמט גד קרפ  (CUןירתומ םיציב ילועינ  
 ה"יחא] * .םלכאת הפיה (ve תורזומ הליכאב

 bs :ד"ס bw ה"כו אתפסותה יסופדב
 םכחה p" רואל אצי רשא י'כ 'וות אתפסותב
 הליכאב תורתומ םיציב ילועיג ה"כ "גה מ"קוצ
 שי םא תואמט םיציב םע ןקלישש תורוהט םיציב

 "aon m יהחסונבו 'מ י"כב ה'כו ג'כ

by — עַגַעַג 

 ה"כ |

 קיס mb "D nit תוכלה ז"ואבו ש"ארב היכו ('

 בלש

(Sehnsucht, heftiges Verlangenהשא המב פ"סב  

 Crb תש ('םירש קב ןיאצוי םינבה 'מגב
 העוצר לטונ ויבא לע ןיעונענ Cab שיש ןב

^w ^3לטונ ויבא תתימב ןבה בצע לדגישכ  
 ja לאמשב ורשוקו ןימיה vas לענממ העוצר
 ה"יחא] * ."ףילחי es ול הנכסו ובל טיקשהל
 m םשב הלמב הלמ הז לכ אבוה nw ז"ואב
 ,מ"ל 'הנסב ה"נכו .רמואש b" שי םשב ןכ בתכש
 ,וילע םיעוגעיג יל wm םיה יכרכב יל שי דחא ןב

ownונב לע ןיעוגעיג ול שיש םדאכ ב'עפ ג'ס  
 ןיעוגעג n qyuyli am vus^ זמר ov" 'קליבו
 השא המב פ"פ םיסנ וניברל חתפמה רפסב כ'ג "יא
 לאעמשיב וניצמ ןכש א'פר ר"מש .ןיעונעיג ג"ונבו
 הנהו ,'כו ויבא emis לע םיעונעג ול ויהש
 ל"נה תבשל י"שר זעולש המ יפל הלמה יתשרפ

5mט"רומרב'םיעוגעג  rw ^imיישר םשב םש  
 אוהו כ"ע דרפל by וניאו וילע עגעגמ ש"רומרב
 גרעתש we) msn Sehnsucht, bramosia ט"יאלב
 לוק by לפונש bramer צ"לב רזגנ הזמו המ רבדל
 עגעג 'מושרה ע"לב והומכו םיטל אמצה ליאה
 ירבעב גרע לעפ ןינע ןכו םימל למגה תואתו לוק
 הואתהו הקעצה הרומש ('כ י'א לאוי : יב vm יילהת)
 prin ךילא diis : גרע שרשב ק"דרה ש"מ הזו
 ע"ייעו לוק men ej פ'לב ןכו .ש"עו המה תו
 ג. vba יכ ריעהל יתיאר דועו .אענענ
 םשהו םישנ תבהאב (ur גנעתה | ונינע
 יישר ש"מ אוה ןורתפה הזבו תובגעו גונעת , >>
 סנכנ ןתח :םינשושב הגופ b' לע 'ג ,'ז ש'השל
 ןכו 'כו וינותח תבחלו הפוחל תעגעגמ וכל הפוהל
 (יב ,יל me" בקעי "jw wm לע ן"במרה ש"מ
 תובוהאה םישנה יעוגעג ךוד הובדש רונענו

 — [ז"חא אבה ע"ייעו 'וכו

Gn Liebe schwelgen, s. vor. Art.) P2V2 ^e 

 ,טייק יילהת) דימת ךיקחב העשאו 'גרת
 ? GUעגעג ה"יחא] * .(ארידת ךתירואב עגעגאו

 םדוקה 'עמ רזגנו עושעש ומכ  mbףוסב 'ייע
  quaןינעב העש לעפ 'גרתה רתופ ילוא וא

 רפס ,רבד תארוהב ל'זר לצא לגרומש יעש ,העש
 .לוק םירה ע"לב עגעג םדוקה 'ע ןינעמ אוהו ארקו

 ענעג 'עב ןמגרותמהו  ^pתטאבו ילויט ןושל
 ,א** ע'לב  ^p[יניעב רווחמ אל לבא לייטמ —

(sich im Wülzen vermengen eS rinrm * 

 OTN3" ןיעגעגמ ויחורפא כ'פ ר"קיו
 'א י"רתכו אמדב ןיענעגמ i72 חלש 'פ ר"'להק

v33 n» )'ע '. 
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 < ארבג אוההל ףציי ו"נפ ר"ב .ןטשב mi רענינ
 (ro 'ר "ילהת 'קליב wer" םשהו v2 רעגיר
 — mm אל יִרּועְגָמ "פא . . ףוס Du רעגיו ר"פתת
 yi" ימוהנמ אלא ירוענמ אל . , יפושמ אלא
 y ארקממ עורי ונינעו ,ו"ק Com 'ילהת 'דמב

 ,הָרָעָּג םשהו icy םישרשה ילעב

 ו"פ 'יעיבש 'וריב (Orenzort Palüstinas) ן)תעג *

 ןיב הנמנ ר'פ 'יעיבש 'תפסות ג'ע ו"לד
 ימ שאר . . לבב ילוע וקיזחחש לכ vw ימוחת
 ןיתעגד אימ שיר 'תפסותבו המצע ןותענו ןותעג

quumפסותבו ,אמרנ ' "sןתעגו ןועמ שיר  
 ותאיגו ותאיגמ 'ינה כקע ירפס ףוסבו אמרג ןתעגרו
 תנוכת לעו ד"עתת זמר D בקע 'קליב ה'כו .המצע
 תידומלת עיפארגאיג רעיוביינ y" ןותעג םוקמ

TYהשקו ודיגמ אוהש רבוס ש"ירהמו האלהו ז"ט  
 ותאיג םע התוושהל ודיגמ תלממ ם"ימה דירפהל
 pw לע ריעה ןכ הארקנ יוועל m תעדלו ,ןותענ וא

(qm wo arb umm» םתעג 

das Geklirr, הפכה ; zusammenstossen £23 =( F3 

  (der Zusammenstossהמחלמ חושמ 'פב 'טוסב

 .*355 וארית לא G'wp 'פ םיטפוש ירפסב היכו .בימ)

nemןיסירת , ^bםכילגר ופגנתי ,םרט 'שלמ  
am "owהז םיפירתה םיכמ 'מולכ "מ  ma 

 תנש) הרבשנש man יפד ג'רבו .(' לוק עימשהל
 DM ("D YD ןירישכמד ןורחא 'פבו (נ'עס גימק

 אמט התפגמ םדש ןוצרל wow השאה בלח אמט
 רוהט התפגמ םדש ןוצרל אלש המהבה בלח אמטי

m3 פקנ עיייעו ביעס יז "0 ףוקינ םד ומכ ( 
 ףגנ 'על ךייש ךרעה לכ ה"יחא]* .וסגנתי ןושלמ
 רבכו תויתוא תיב ןמ םישרשב זוחאל וכרד וניברו
 רובחה mb אובמ לש א"פסב ןינעה הזב יתכראה

[vy — 

ver- 53 D/53 ןכו > ee ע'לב mei) mà 
Verschluss, 715328 ;stopfen, versehliessen 

(Haufe שידג —— y'53 N23 ; Deckel, Spund 
(n^ (ימוי pon לטונ לודג ןהכש 'מגב אמויד ק"פב 

 רכשב םיתש  neanתותלד  .Cלכ 'פבו  m3'מגב
 ןטק ('גגל ךומס | לודנ גג ( vwםינש (.ג'צ

 ו"פבו ,ףפוגמ וניא יעצמאהו ןיפפוגמ םינוציחה
 (י("מ) תוידעב 'ד 'םפבו (:'מ) האפב

 \ םילכלו רקבלו שידגלו אפגל ךומס אוהש רמועה
 םיומוא ה"יבו החכש וניא םירמוא ש"יב וחכשו

m -(ףפנ-)  
 םיציב תורתומ ואל םאו תורוסא םעט ןתונב ןהב =
 ה"כ הארנה יפכו .כ"ע לכאת הפיה ves תורזומ -—

 ואיבה םגו ילועיג ה"ד iv 'ילוחב תופסותה ייג
 תלוגנרתה וכהש ךוועב 'יפ bu ךורעה e םש =

 .. mbi אלש םיציב תלפמו המחר ma לע
 לעגי אלו רבע ורוש ומכ הילע ךייש לועיג ןושלו
 לבחו ונינפל son m לכו ל'כע GG aes בויא)
 יכ האילפ רתויו "ל 'ע י"כב םג יכ ןידבאד לע
 יכ הנמאנ יתעדו .לעג 'ע לכ ייל .ד"לו ו"ו י"כב
 תהגהמ ונינפל התע ספדנש ומכ הז ךוע יובד
 ותוארב םינפל ןוילגמ אב םכוחמ בתוכ הזיא
 ואבוהש ומכ וניבר ירבד רקיעו qw לש ןורפחה

 quam הזב ירובד יתבחרהו .טמשנ םינושארה לצא

 XXXVIII דצב ש"מ ש"ע רובחה הזל אובמ לש 153
c3חנומ היה םלש רתוי ךורע םינושארה ילודגל  

 הנינעש המושרה ע"למ הלמה ינא רזוגו :םהינפל
 ירחא לעג שרשב p^r ש"מ הזו ךילשהו קיחרה
 הסיאמ ןינעמ לכה ל"זו בתכו מ'למ םינויצ ואיבה
 b'4 לעגי אלו רבע ורוש הזה ןינעמו הקחרהו
 ירבדב ול mem 'וכו וכילשיו yum טילפי אלו
 ילכה רשאכ יכ ןיחתורב joyas Gy m וניתובר
 כ"ע וכותב עלבנ רשא לכ we ןיחתוה םימב
 3 p ישפנ לעגת אלו קוספל י"שר בתכ ןכו

eרבדב עולבה רבד תטילפ ןושל הליענ לכ  
 ל"א ה'ד א"ע ו'ע ז"על eve mp "y כ'ע 'וכו
 איקהל ןיפוכש עמשמ ןיחתור הלעגה לכ :ייבא
 תא הנשמב : ה'ע ry ה"נכו ,כ'ע עלבש המ ילכה
 דציכ א"עפ vy םשו «by ליעגהל . . וכרדש
 הב לשיבש הרידק .ח"טד א"יפ 'מורת 'ורי ,ןליענמ
 ידי לע pen ,וידו םימעפ 'ג pena הליעגמ המורת
 לועינ השענ .ו'ע Uy םשהו aum לעגנ רואה

 אנמחר רסאד םירכנ יִלּועיִג .ו"ע :ה'ע םשו ,וריבחל |
 ,חצנל המל 'פ ך'כיא (האלהו ב"ל ,א'ל 'בדמב 5«(

 םשה דועו .הליעגו הסיאמ א"לפ יתבר 'תקיספבו
 יעביל אל ימנ הלעגה een ona הלענה arp ז"ע

 ל'ר "ט"ירביג א'בי ךרעה םייסמ ב"נש ק"העבו ,'כו <
 — gebrüht| זנכשא 'שלב

bp *ט"מד א"פס 'ורשעמ 'וריב לגע תחת ס"ט : 

 ax ליגעישמ ל'צו ליעגישמ הרוגמה
 א"פס תורשעמ 'פסותב ה"כו רימאטיז 'פדב ןוכנל

 .הרוגמב ליגעמו

"Wiמ'למ)  yaע"לבו רעג "לכו  = an- 
(Gchreien, 0000אנמחר : א"פ 'ישודיק  

 ש'ארב (móc 'צנוש יפד ס"שב היכו (5  .ביער cmo iw (ovi "יכרעב תותלד תפגה אצמנ Uy *) «qp י"שריפ ןכו ('

 .יא שרג 'עב הזכו דיל ייבב mo )* sn ק"ס ה"צק ייס יוריע יכלה fas ייל ןכו 5435 רסח יחסונבו א'בטירבו



 (ףּוג כ ףג n53 mà) דלש

 "  ץמ . . ןפגשמ . . ןפנ אלש דע ג'ע voy דיפ | רובל ךומס 03 םיאלכב ינש «Co .(' החכש
 = wp ק"ב לעפאו .ש"ע ןפגש ןיב ןפג אלש דע | .('בגי תר pum (ט"ס'ז"עב ןורחא 'פבו .אפגלו רינל
 ףנא ןמ . . םינפלו ףגאה jb הזמו .הייצח nos | הפוגמ ןיבקונ ps +ו"מק תבש הרבשנש main 'פבו
 .ףנא «y תלדה 'מיתסמ B" :ו'נ 'ירדנב ץוחלו | דיסב )"9 ייל םדה יוסיכ 'פכו von לש
 : | ופפינ ב"מ ו"טפ םילכ :פפנ לעפה יל תליפכבו | םידי שירבו 6 השתכנש הפוגמבו הנבלבו תיסרחבו

Ww)עיייעו בימ  uno ps Quoיאלכ 'ורי ,ויתוחור עבראמ | תונפדב אל םידיל " Umאהתש דע :ט"כד  
 ףפוגמ ג"ע ל"ד ו"פ םשו ,היתוחור 'דמ תפפונמ ,תיבחה תפוגמב אלו ץחמה ילושב אלו םילכה

 יוריו :ח"יד א"פר 'וריע 'וריב ה"כו 20 ms ידמ | Dme אוהש םירצויה (neus Q3 םילכב ינש 'פבו

 ,ףפונמו הרוקמ דבלבו .ג"עס .א"נד א"פר Co | אוהש סרח ילכ ישוע לש wen ^b ,הרוהמ הב
 'וכו תופפוגמ וינזא .ב'עס ד"מד ד"פס ry "7v לש דורס (נ'מ) םילכב ו"טפ ץע ילכ לכבו ,רוגס

 'וריב םשהו .תומותס b^ ד"פס 'ורוכב אתפסות | עבראמ ופפיג רוהט םיתב ילעב לשו אמט ןימותחנ

vmmאמט , ^sשלמ ' iyתבש ל"צ] (ויתותלד)  m3 v0לצא) ךלהמ תא האמוטב ד'עס  
[mno (עיייעו יג ,יז יימח Goרונתה | ב'תכדכי | דועו ) ופופינ רחא,  ^Bוריגסה רחא  = "yע"הק  

 US הריכבו ה"ד ב"מ ב"פ ב"בל ט"יות 'ייעו םש | אוה ןכו היל ףיפגו 'גרת ול קבחיו ^a) ,טיכ ישארבו

  monוא תועלצב ויתוחור עבואמ ורביח םא  ^b ven cv[ה'נק — 00)

  cupsג'יפ  השועהבו .('הציחמ ול השעש |  mu mג"רב אז =ל- ע'לב ה'כו מ'למו
 אלו הפיגה 07« תולהאב  punקלחד < | ימגב הדנד ק"פבו  cm.א"צ  "on poזמר ינ

Twהד התעש הייר  C^לש ותחפשב השעמ  | (cenיברל .סונינוטנא ל"א . muןילוכי המשנו  
qmהתיהש לאילמג  nelלש תיבח  jnתאטח המשנ רמוא ףוגהש ןידה ןמ ןמצע רוטפל | 'פבו  '') 

 וכפהו qu ה"'חא] * ^« ינממ השריפש םוימש | ג'פבו Cp ח תופ וא ןיפיגמ ג'ט pars ישילש
 :נ'יק תבש :ג"מ s" V0 'וכרבב Uy רכזנ המשנ ושעמל ('וינקנק ליאשמה ) «GU ינש רשעמב
 שיא ונינע דועו :י"ק ידהנס 4^ m :'כ- 'מוי :ב'נק | ןפג "פ ,רשעמ הנק אל ןפנש 6פ"עא ינש
 'יפ ,ףוגה nim ז"ל TP" «* (ןאזרעפ) רבגו ןיספ ןישוע 'פד ג"סבו .תיבחה neus 'שלמ ןמתס

 שודקה ףוגה Ty ד"סד א"פ 'ינעת 'ורי ,ארבג תבוח | .("יפופינ אכי אד תר תרדט ט"מ רצח (יחיכ יודיע
^bןאכמ טעמו ןאכמ טעמ ראשנש  jaמ"לב היוג ומכ  ונורתפ דועו ,שודקה שיאה 'יפ לתוכה  
 ,איל (war וינב תיונ תאו לואש תיוג תא 'גות ןכו ב'ש) הירחא תלדה לענו .ןיספב יבישחד רצח לש

 pibe םשו ,יהונב יִפּוג תיו לואשד אפוג m 6̂ | תישעו ,(" אהרתב אשד ףגו onm )€^ יג"
 מ'ל אוהו .ובלצ mess omm ועקת ותיוג תאו | ףופיג ['ב] .ר"ית (היכ ,היכ תומש) mes תרגסמ ול
 33 תפונ תאו לואש neu תא O5 יא «ms | .ב"ו הנשמב :א" ק"מב «m3 ה"יחא] * .ךשפ

 איה :רקיעו םצע לע הליאשה ךודנ ומאנו - י"שרבו vip 'שמבו וכודכ 5« םש 'נשמב

 ,'כו הריזג (Rb איה ןמסנ םשו .'ג 'ציב אפוג | ז"פ מ"מבו א'בטירה "יחב nb ןכו ייל .ש"ארבו

 אה .ו'מ הדנ .ט"ל ק'ב :ז'י 'מוי ,המצעב איה b^ | ,םימעפ יתשב 'מ י"כב "5 ןכו ar ט"וי 'כלהמ
in»לעב  Dמוי ,נ'שו וזיא ע"ייע אדבועד אפוג .אישק אפוג | לכמ ל"זו 'ז תוא :ח" דצ ' = 

 ופונ ב'עו m'y ה"פ 'יטינ .השעמ לש ופוג : ד'ע | לבא תועטב טמשנש (msc והואיבהש םינושארה
 7" רצ סיר p" ימ vs יפל ; א"י v ינינח .טג לש | אכהד אהמ איבה אל ףג ךרע ךורעב coe יתיאר
 ג'ע ג'ד א'פ 'וכרב 'ורי ,הרות לש nex (זיטו | םלענ הזו ףלז יעב וניבר ואיבה תמאב לבא ,'כו

pun yeעמש לש הפונ ןה ןה תורבדה תרשע | א"מ ו'פ הרפ ;ףוגל ודכו :א"י םש . "vתנש  
 ג'יפ תבש 'וריו הליתפ לש הפונ .ה'ד ב"פ | .ףגומ ג'ע א"לד.ז'פ 'בותכ 'ורי .תלדה תא ףיגה

Uvםשו ,רבד לש ופוג רייד | ש"עמ 'ורי ,ויתויבח תא ןיפג .א"פד ב"פר ק"מ  map neiץוכקהו  

y (tהאיפ יוריב 0/30 ןדיד יתסוכב ה"כו הפג כ"ג סרג ב"ה י"כבו אפג לש הביתכה יונישב יא שדג  vbט"יר : 
 וניתד muy סופדה י'גו יב תוא יג רצ האפב ס'ד לעב בתכו ודגלו אפגל am ימ י"כבו .ב'לד ה'פר יבוחכ יוריו

nbiונייה  à.יךומסב ייאלכב ןכו ר דג ה רחא וא הפגה רחא אצמ :ה''כ מ"בב םג ה"כ יכ ויניעמ םלענ כ"חמב לבא כ'ע  
 .ב'פ םיאלכל ש רב ןכו )53 ya כ"כ לעב ci העט הזבו רדג וגינע pe השודגו הצובק לכ ונינע ע'לב אפג unb) דועו

 an" םש קר איי רצ טירסל ym 'יפמ חקלנ (* .ןשתכש ג"ונב )? ,בוגיו עיפדשבו ,ש'ע 'א בג יעב היכו ריפרב היכ (*
 vi33 לבא רילו יבו יא ו"ו visa ןוכנל ג"הכ (* ,ג'תר רחא ררגנ םש םגש דרס y Ty "ועו רסח 'כו השעש תוביתמו וקבח
 .ןינקנק גיונבו ימ vi33 היכו )7 .תועמב עיפרב לבא יבו יא ויו ייכב ןוכנל היכ (* .ןיפגוס ר'יפדכו ןיגפוס ס"טב ע"פרו ב"ה
 תיאר טימ רצה גיונב לבא 'מ '"כב ה/יכו א"בטירבו ד"יר יתפסותב היכו (* .'יל ץ'פדבו com יא :cà י"כב היכ('

 .'וכו המשנ רמוא mui רציכ גיונב ('' .ףיגאו ג"וכבו ('" .י"שרב 23 א כי א ר ייגו ,יפופיג הי ל
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  0e onsייתישע ינא תומשנו ףוטעי ינפלמ חור יכ =
  ^bארבש תומשנ לכ וב שיש אוה םוקמ הז ףוג =

 תאיב רע םלועב תויהל ןיריתעש םדא ינבל ה"בקה
 6 ןירייוצמ ףוג ומשש אוה דוגרפ א"פ ,חישמ
 = יכ 'מאנש ופוס דעו Down ארבנשמ תומשנ לכ
 ארק יאהמ עמשמ יכיהו 'וגו qup ינפלמ חור
 ow ףוטעי ינפלמ חור יכ רמולכ שופאש ןינעכ
 בוכיע ףוטעי ינפלמ .ןוצר ומכ חור שוריפ
 רע חישמ בכעל ינפלמ (*ןוצר יהי רמאק יכהו
 ^Q ייא ?pm ביתכד ןוצר חורד ןל wm ,ולכיש
 תכלל חורה nsw mim רשא )5 :םוקמ) לא
 .ןילזא לזימל אוער אחיד רתאל ןנימגרתמו יוגו
 ףיטעהבו GU ייל wem ומכ רוחיא ןושל ףוטעיו
 חישמ בכעיש ינפלמ אוה ןוצר רמאק יכהו ,ןאצה
 ןידיתעש יתישעש תומשנ לכ ולכיש דע אובל
 ה"יחא] * .יריימ xp הלואגב ארק יאהו דלוהל
 גשומה יכ ,א"צ Gron ג"מד ע'מב יתחכוה רבכ
 ןידיתעש תומשנה לכ ולכישכ חישמ תאיבמ
 ונויכ «mb עבונ םייסרפ ינוימד רוקממ תוארביהל
 דע אב חישמה ךלמה ps ד"כפ vui כ'ג ל"זר
 תוארכהל הבשחמב ולעש תומשנה לכ וארביש
 ילואו םדא לש ורפסב תורומאה megas qn ולאו
 nb  Tnyn "b — ע"למ su הז יפל ושרד
 םוקמ םש ףוג ^ הדנב י"שריפ ןכו הסוכמ אוהש
 כ"ע  םידלונ תויהל םידיתעה תומשנל דחוימה
 תמאכו רצוא :ףוג י"שריפ .'ה «y .ב"ס 'ומביבו
 ילכ פ"לב ונינע ךרעה תליחתב תומושרה תולמ
 י"שריפ TD. תומביב לבא ,רבד הזיא וב רומשל
 םשו mb אוה ףונ יכ יחכונה ךרע לש רחא 'יפכ

mmmתישארכ ימי תששמ  תונותנ תומשנו  
 ,תוארבהל םידיתעה םיפוגב ןתנהל | תוריתעה
 הבכע ןושל ףוטעי י"שר דוע 'יפ םש תומביבו
 . ןעי ןכ וניתובר ושרד ילואו .וניבר ^63 שממ הזו
 מ"כאו הסכמו ףטע ונינע רניצ 'שלב gup ףוג
 וניתרעשהל רעיוביינ םכחה ש"מ דוע 'ייעו ךיראהל
 חיכומ Tun urbe עדו | .ו'כר m vi" ע"מב וז
 "שרפאשי  תלמו וניבר רמא ומצע תערמ הז b" יכ
 הלאכ תואמגוד רתיו .וילע .חיכומ ותוזחו ורוזיא

nyאוכמ לש א"פב  mioרוביחה ] — 
 וטעבש ינפמ (unehelicher Beisehlaf) יג = ףיּג

 .ה"יחא] * .ףיינ 'עב ושריפ רבכ (" ףייגב
my "Uyש"מ ןורחאה ףג ] — 

| 

| 

| 
| 

e 

 ינה 553 "5 ,תוכלה ' i05 X תבש |

byםדוקמ וב רבודמש המ . "bw b^7אפונ :ד"נ  
 ףדב ליעל www המ לע בבוסו הנתמ בר רמא
 הפה חוניק ןיא אריז ר"א neu vp 'ילוח : ב"מ

 עצמאו qn ונינע ע"למ ^b וא םצעו רקיע אבב |
 nb רבד לש שאוו רקיע הליאשהבו םינפו

 pira ךלוהו בבופ םא דבלב אפוג ל"זרדב לגרומו

 שרדמב אוה ןכו ys הזל םדוק ש"ע תפב אלא 0
 שמתשהו 'כו חישמה ;הכה םא אפוג ה"פ ר'קיו מ"ד
 חישמה רפמ הזל בורק nx ידמ ןושלה הזב
 nop אוש תעובש יהת לא אפוג ו"פר ר'קיובו
 לוק העמשו הזמ ליעל.רמאש המל בבופו ךיניעב

 — [ש"ע הלא |

 Reichthum, Vermügen, copia) ר"לב) ףּוג = "

 יוחמתה ןמ 'יפאו 'מגב םיחספ יברע 'פב =
 תוריפ לכוא לודג  ףוגו הוצמ (ב'עו בייק םיחספ)
 ןוכשמ לטונו ויתועמ הולמש 'יפ ,('רכש ו לו

 הוצמ השוע אצמנ אתיכנב םיתבו םימרכו תודש =

 ,ויט יירבר) ונטיבעת טבעה םייקמו םיינעל הולמש "
bw gm (nונוממ רמשמש  jbםיטפלה  

 לכוא םיבנגנ ןניא םימרכו תודשו :כנגנ ןוממהש
 ולו pp אלב תוריפ לכואו רשעתמש | תוריפ
 םינב ולו mew אשונ (*יקנ ףוגו הוצמ ('רכש
 (nma "y ong ^D יונו םישנ וחק mms םייקמ

cpi ga 625אשונש אטהה ןמ ומצע הקנמש  
newםייקמש  nay musםינב אלו , 

 הוצמ לכ 'מגב 'ישודיקד ק"פב (Person) ףוג = 83
 ץראב תגהונ ץואב היולת הניאש

 nimi הניא ץראב היולת איהשו ץראל הצוחבו -
 בר רמא (ז'ל םש) )53 CY5 'ישודיק) ץראב אלא

 תגהונ mui תבוחש mus לכ רמאק יכה הדוהי
 תגהונ הניא עקרק תבוח ל"וחב («p ץראב ןיב
 ע"ייע ףוג mus ןינעב ה"יחא] * .'וכו ץראב אלא

— [pma s 

 המ 37 וב ,זונגל ילכ (p/53 ףוג = ג
Behülniss ^ .םימשה עיקר םגו  

Glimmelsgewólb 5ג"רב הדנבו 67« ז"עד ג"רב  

 אל 'מגב ותמבי לע אבה 'פבו 629 דיה לכ 'פד
 זמר "yt" יקליב sim :גיס Yo 'ומבי) םדא לשבי

 דוד ןב ןיא יסא ריא (אילתת זמר יילחת יקליו טייטש

 ("aye ימאנש ףוגבש תומשנ לכ ולכיש דע אב

- 
! € 

"un )'ייפבו ןושארה י'עב םג ולו  nתועטו אלו ג"ונבו היסק דצ ייהספל  neon )? aenישע האולה ןינעל ייפ ליז  
 «mu ךנוממ לדגיש הב רכתשת םגו הוצמ תושעל min םא :לודג oma הוצמ veu 5m ם"בשרו י"שריפב ןכו

 | ייפ ל'ז א"שרהמו .ןוממו שוכר ימושרה ר"לב הז יפל ma ןורחפש קפס ps יהערלו yp סיר y" יזכ ם"בשר 'יפב
 ייא ב"ה י"כבו D'ES ו"פדב לבא ריפדב ןוכגל ה"כ (+ .רוהט aem ines 'יפב ה"כו ( ,ושוריפ לבוס תוביתה ךשמה ןיאו א"עב
 .ףייג עיייעו בזנש ק"העבו ר'יפדב ה"כ )5 aen nan הניאש ןושלו יכו ןוצר רמאק nm" ע''פדבו ,זיראפ י'יכב ה"כ 65 .ןייוצמ
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 ףופיג יטועמל 6": (c8 ףדגמה Coi .השעת
 אוה אלטק וכ הכרדכיא יאמב קושינ
 אלש קושינו ףופיג יטועמל אלא
 ופיפג 'גרת )057 099 תותפשא וקבח ,("הכרדכ
 .ינשה ףג 'עב ךייש הז לש ŝ | ,('ןתלקיק
 ופפיג ב"מ ו"טפ 'ילכב ם"במרה 'יפ ןכו ה"יחא] *
 ינא רזונו כ'ע ףיפגו קבחיו 'גרת ויתוחור עבראמ

 D^ ,אפפנ םשמ לעפה לצאנו ל"נה ם"למ הלמה
 יתבר אתקיספב ה"נכו עורזב קבח ףפג כ'או עורז

vm voeםידומעה תא תופפגמ  mnmםהילע  
 םיזחוא ויה םעט בוטב םש תוילגרמ ז"אר 'גה 'יפו
 עיגהשכ םש אתקספבו .כ"ע םתועורזב םיקבחמו
 ירבד 'פ .כ'רד אתקיספבו .ןקשנו ןפפנ תוילגל
 נ"ש זמר 'קזחי 'קליב אבוהו .ו"טק דצ והימרי
 ,םירומעב תפפגמו םילתכב הניכשה תקשנמ התיה
 'ורי ,הטוס ןיפפגמ ivy א"לד ore Cans יורי
 היתפפג ד"ע ר"כד ז"פ םשו ד"ע כ"ד ג"פ "בוריע
 תקבחמ 'יפ .יקפלרל תפפגמ ג"מפ vow ,היתקשנו

 — [קפלד ע"ייע ןחלשה תא

 B^ .אָפָּנ ,ףנ ס"לב ה'כ Flügel, Arm ףנָא —( 83
 ףינ Henkel. ילכה ינזאל לאשוהו עורזו ףנכ

Seite, Ufer53 ס"לב ה"כו  ^bםיחבזב (ףוחו דצ  
 ל"צ] (ירפסבו) (ת'ס ףד ה"מ זיפ ףועה תאטח 'פ
 ארפס 7" ,יא יקי) ףועה ןמ םאו 'שרפב [ארפסבו
 D" הניע תימסנו nbi שביש )0 'טרפ ^ קרפ ארקיו
 [רשנ יד ל"צ] (רשנד) pen jp הלש ףנכ שבי
 (דימ) ז"פ תולהאב .("הטטחנש wo 40 ,'ז לאינד)
 ,('םיפגב now איהש ןמזב יתמיא הדוהי 'ר רמא
 היפג ןהש השא לש ('הידיב ןיכמותשכ 'יפי
 "מ ןירישכמד ק"פב .(""דחא הזמו דחא הזמ
 .רהנה sua לע ונתנו mve אלמ קש הלעמה
 תא «np 'b3 wb .('(תואחסונב יכג ב'א)
 יוה יב יגיכ יילהת ינציברי אשד תואנב :הטמה
 ינימ הפג לע הלעמ ראבה nma ןינוח ויהשכ
 יי ,א'מ ישארב) רואיה [תפש] לע דמוע .(" םימשב

vnלע  maתפש לע .("ארהנ  bmןותא  

 836 (ףִג ,ףנָאכ ףנ - ףג | = ולש

| seine Person — 193 Gipfel, 11016 וג ,ב3=) ףג 
  (alleinירהנס) תונוממ יניד דחא 'פד ג"סב 5

(m^ vy3 וז ייגכו גימקסת ז"מרס ילשמ יקליב «xn 

 סש) אסכ לע «yn )3 ייט ילשמ יפג לע ביתכ]
 אסכ לע ואטחשכ ףוסבו יפג לע הלחתב ]0 'ספ <

 ימורמ יפנ by הלחתב א"פ .ךומנ םוקמ ונייהד
mp('ג יא'כ תומש) ביתכדכ  DNאוהש אבי ופגב  

 .הוח םע הפוחל וסינכהשכ אסכ לע ףוסבלו ידיחי
 : יפג ל'זו 'דהנסב י"שריפ ןושאר 'יפכו ה"יחא] *
 [אסכ [by דוטג חר םש כ ףוסבלו הובנ םוקמ
 .הלחתב היד םש 'ופסותה י"שר ןושל ואיבה ןכ
 םוקמ : תולמה כ'ג וטמשנ ךורעה ירבדבש 53
 '53 חנוה כ"לאש יפנ לע :תולמ רחא הובג
 י"שריפ ל"נה ז"עבו .שוריפ ילב ןושארה "יפב
 : אנירחא ארק ביתכו mus ל"זו ךורע לש א"פכ
 אבי ופגב Dx ומכ . . ידיחי יפנ ל הלחתב א"ל
 ל"זו m3" 'ופסותה bi וכתכ הז "יפכו ל"כע
 יפג לע הוח ול הגוודזנש םדוק :םרובד םויסב
 הזו ל"כע אסכ לע ףוסבלו אבי ופגב DN ומכ
 לע 'פסותה ושקהש המ ךא ךווע לש א"פכ שממ
 ז"עבו השאב 'הנפב יכ בשייל לק ש"'ע י"שר
 mo רהזנ ונושל תוחצב י"שרו ןניקסע הרותב
 יעתש מ הרוב :יפג לע ביתכ n ov ז'עב
 הליאשהבו וג וא בג ומכ ףג ןושאר 'יפב mm .כ"ע
 ,'ט ילשמל ע"באר ys ,Rbb3 0/031 m33" םוקמ
 ןכו יפוג ומכ יפגו ףוג אוהש וג ומכ ףג א"פבו .'ג
 אצי ופגב אבי ופגב DN .'כ 'ישודיקב שרדנ
 ידיחי רמא י'באר אצי ופוגב 0222 16122
 'ע וקיתעה ןורחאה ןורתפכו אצי ידיחי סנכנ

 — [ידיחי b" 49 'גרתב םינקז

yn "5 ,8:6 Flügel bewegen cA y' 5» "à 

 -um קָּבַח nib עורז :אפיפג :D'b3 םיפנכה
(ehlingenויס ימוי) ורסמ 'מגב יריעש ינש 'פב  

 'פבו .6 הפגמב קשנו ףפיג ,(' ףייסב רטיקו חביז
 (:ה"כד ז"פ יוריב היכו ינשמב ביער D ירהנס) תותימ 'ד

 אלב רבוע דע 'וכו דבכמהו קשנמהו ףפגמה לבא

 3/33 לבא פ"א ס"ש ייכב םג m3 )* .ףיסב ו"פרבו ףייגב ס"טב 'זיפ 'פדבו ר"פדבו ;  א"פדבו 'ע י"כב ןוכנל ה"כ ('
 לבא ר"לו יבו יא ויו ייכב ןוכנל הייכ (* .הפגמב ל"צו הפגהב סיטב mbi" ר"פדבו ,ג"צש זמר אשת יכ יקליב ה"כו החימב
 ג"ונבו ןתילקיק ע"פדב ןאכו 'ב לקק 'עב ינוכנה omi (+ .ינשה קושינו ףופיג דע ןושארה קושינו ףופיגמ טמשנ עיפדב

 ג'יהכו יו n 'y3 וניבר an" איכה |« (* ,'ב לקק עיייעו יב ,ש"' יימרי 'גרתב ג'יהכו ןחלקליק ו"ו «vi ןתאלקיק
 םיבמרהל מ/יהיפבו vy תמסינש כ"ותב i433 לבא םיכתכ תרות םשב von זמר ארקיו 'קליב «mo ב"עס v3 'שודיקב

 יישודיק י"שרבו ה ט ט ח ג ש ונייה תימסינשו םש תופסותה ייפו וניע תימסנש ייחבזבו תימסנשו ארפסה םשב םש ייחבזב
 היפגב !b^ שירב היכו היפגב ס'ישד ינשמבו םייפגב 'וינשמבש ינשמב (% .יו טח עיייעו הי ומ ספ ד :הטטחנשו b^ םש

 p'b םש קר םיפגאב ר'כ רצ ט"רסל vm ^a 53 ףגא עיייעו ב"ער ט"סק תבשב היפגאב י'שריפ ןכו ,היהועורזב

 קתעוה (* .הידגב סיטב גארפמ ץוח ע"פרשב לבא גיהר ייפב ה'כו ר"פדבו 37m יא ויו י"כב ןוכגל ה"כ )* .םיבגאב
 npn יוחנתב )! .ף ג an" ז'ל רצ ט"רסל גיהר ייפב לבא 'וינשמבש ינשמב היכו יחסונב כג ליצו (* .ל"נה rm 'יפמ |

 וא"צרת זמר יילהת 'קליבו) םיאשד ינימ ןהל הלעמ היה ראבה ל"א גיכ רמזמ יילהת 'רמב םיוניש תצקב w^ לבא ייל
 .ףיכ גיונב (''  ,יג ץגעג עיייעו כ"ע qmi ןיעגעגמ wm (םימשב יגימו םיאשר ינימ



 6 ןינעה הזבו P 'ע דוע 7 m היולת איה

 = ג'נרתת זמר רתפא 'קליו .ג"י ילינמב םג יתעד יפל
 | ger ף «mW ףוגה ןמ הנהנ sume nv ירישעה שדחב
 םישנ ב"ערו NÜPD ה"ס תבשבו (pa) ייכ יליגמב
 יכיה יכ . . הנוהכל תולוספ וזב וז תוללופמה
 תוככחתמ י"שר b^  הארכונ אפונ ןפליל אלד
 ןפליל אלד 'וכו ג'הכל תולוספ בכשמ msn םושמ
 תכשב ןכו .בהזה ל"כע שיא bp בכשל וואתיו 'כו

va Upםחרא אמיט ופונ  DN "b byאמטמ  
 דוע 'ייעו ! הימתב voy םחרא שימשתה רבא תא
 - ףונה ןמ ז"ש :דירג יאה $m :ה"ע 'ומבי י"שר
 ל"זח ורבד mpi ןושלנו .שימש ת תעשב
 ירביא תומש יכ םימעפ המכ ראבל יתלאוה רבכו
 ע"ייע 'פו ע'למ וקתענ םלוכ םהיוניכו שימשתה
 ןושלו mm ,רבג לעב .ארבג omi ,רזב ,עבצא
 רּוג לעפל ןויכ ר"ג םג יכ ל"זו ווחב םימורע
 ע"ייע ארויג ראותהו 'ג רג ע"ייע ףאנמ ונינעש

uL 

(der Liebesgott der Rómer Cupido) NBÀ 

 ימורד אפג 6" השאה 'פד ג"רב 'יחספב
 תלכתה 'פד ג"סבו .(*ןניתחנ אהבו ןניקלס אהב
 ךתחינמ יניא (*ימורד אפנ ול הרמא CU יוחנמ)
 ןיעבשְנש ry םש b^ ,יב תיאר המ יל רמאתש דע
 'וחנמב א"לבו 'יחפפב י"שריפ ןכ ה"יחא] * .המשב
 םימלש ןכו םיברו .pos תומוקמה ינשב 35 ןכו
 ^« םדיב התלע אלו הלמה תא רותפל ואלנ
 םכחה בוהל ןעילאש mp; ,א"ח ר"טב ז'מיר
 ,א'ח יוועל nb ל"תמע :ו"מק דצ "חספל רענזעיו
 napi לילא םש אוה יכ pep לכ ןיא ילצאו ,א'נש
 לגשמה תבהא לש לילא םש היהו 'מושרה ר"למו
 ןכ ןעי Ecos" ארקנ םינויה לצאו םיפנככ רייוצמו
 pi לש Cupido ל"ר ימורד אפנ ותונכל ךרצוה
 םיפנכ אוהש) םייפג לע הרומ אפג ןושל םגו
 לעב אוה יכ ז"ע וראתל (הלעמ לש ףג ע"ייע
 הנוכמ הנוכב יכ ריעהל וניאר תאז דועו .םיפנכ
 יפנ לע לפונ ןושל ימורד אפג תויהב הככ
 םדא דוחיב םג nmm ,('ג יט ישמ תר ק ימורמ

mm cyהזה קוספה ןכ שרוד  mapןויכו 'ח  
 eupido תלמ יכ ותשא Dy שיא תבהא לע כ'ג
 mm לגשמה תואת הואתמ cupio לעפמ לצאנ

p» "wbלש השעמ רופיסב יכ הז יפל  mw 
 אפנ לע אקוד הנוזה העבשנ (תוכיראב יוחנמב יייע)

e - byןושאר ףנ  
e AUN 7 Es. 

  5a;(חימ יד ;ויל

 דחא ןורתפו ,רהנב ישילשהו םדאב ינשהו תופועב

 יעיבר my שיו .הז ןינעב ("ףגאב ונשריפ רבכו ל

 הדירס «C םילכב ח"פב abb ךיישד pos ןינעב =
 ןיאו וכותל תעקוש(ו] רונתה יפ לע הנותנ איהש
 השע (ג"מ) םיתב ילעב ילכ לכ ^i 'פבו .םייפנ הל-
 DN רמוא ןועמש ^^ האמט ןהש לכ םייפנ הל
 םינזא b^ ,(* הרוהט םייפנב לטנהל «nb הניא

 ש"וה איבה ןכו ה"יחא] * .תואלול א"יו ילכ לש
 רמול ףיסוהו ךורעה b^ תא תומוקמ ינשב 'ילכב
 עמשמ ותחפנש םירכ 'פב אתפסותב ןמקלו ל"הזב
 לע ןויכו .ל"כע דחא לכה םייפגו ילכה ינזאד
 לש דיוס DP בותכש* s" מ"ב םילכ אתפסות
 D" רוהט םייפג ול ןיא אמט םיפנ ול שי ןיטייח

ysזיבזילל .זיבזילמ  ^mש"ע  mןכו 425  
 שי DN הריפצ לש דורס ה'פ מ"ב 055 אתפסותב
 םיפג ול ןיאש pw" רמא א'בשר רוהט םיפנ הל
 רמוא ינאו ילכ לש וינזא ילכ לש ni ^p .רוהט

osןמ רזגנ  xm mnaףגו .דצ ייפ בגג ע"ל  
 ורבתשנ ד"מ ג'פ 'ילוחב TW אצמנ 525 ןינעב
 הדהכ יתא b' ר"שהש )525 וטרמנ . . היפנ
 .'ב םרג gy דועו a3 אפנ ארענמד אתלוננרת
 .ב'נ ^ovn per"  .'ד ,יז לאינד מ"לב ץובקהו

e? "nןירת יתבר 'פ ר"כיאו  avesףוח ןינעבו  

 יורי .ג"ע ב"לד ט"פ "יאלכ v" דוע הלמה האצמנ |
 ב"יפ 'ובותכ 'וריבו ND' spi, ג"ע ד"ד ב"פ 'וכרב

 "m" .א"לד ו"פ 'בותכ m" .אמי qui ^an : ה"לד
 אמי ףיג .ס"ל אוהו ארהנ ףיג ג'ע ג"כד ו"פ 'דהנס

"bדועו םיה ףוח  b^ב ףכ עיייע ףיכ ומכ אוהש ') 
exe» ybןוגכ עפושמש המ לכ ונינע  mn 

 — mm sun] דצו :

 das münnliche Glied DP) פ"לב) ףוג= ףג *=

^qט"פס 'להק 'קליו :ב"ל  vyהז הנטק  
 הז התוא בבסו לודג ךלמ הילא אבו . + ףוגה
 שימשתה רובא פ'"למ אּוה יתעדל .עוה רצי

cumעב וניבר 'יגמ ' muהיוגה שארוי 'ב  
 פ"לב כ"ג היוג יכ ws וילע דיני ירה "הפוגבו
 עוצפ אבי אל : ט'ד ח"פ «b^ 'ורי een שימשת
 "pj היהש ה"פ ר"קיוב ןכו .ןוניא qu bib אכד
 'קלי .ה"כפסלק :םשו ,תונזל ףונה תא התפמ
 mum תוצמ :םשו ,ףונ תלרע ט"סתת זמר "ילהת

"b nb"כ"מב  maומכ  miימונכ ו"מפס ר"בב  

 ma "am .ףג 'ט ve תומשל יב ר"יתבו ב ג :ונינפל ח"מ יד יירבדל 53 רייתב לבא תואחסונב לינה ר"יתב הייכו (

 DW 'יגה סישר ינשמב לבא תוינשמבש ינשמב ג'הכו (5 25 na עיייע (? (יב רי" ; 'ג ,יב תומש יא ר"יתב y" 'אצמנ
 יאמורד אפג ג"ונבו ,י"עב ה"כו : דילק רצ םש D^ o"; bn יב ייכו ימ «v33 xa (* .'וכו לטניהל nw הניא

 .ןניתחכ אהבו ןניקלפ אהב [ימור == urbs —[ ךרכ לש אפג on" ינ זמר יה ייטפוש יקליבו ןניקלפ אהבו ןניתחנ אהב

 !סרפ לש nbi 'וחנמב ג'ונבו ימור לש nbi חלש mo ירפסבו חלש mb יקליב ג"הכו (5
43 



 .ש"מו אפטח ע'ייע mbi * | לילא םשב אלו לגשמ לש ל

o5; *25 ע'לב)  Ghineintreibenע'יפ תבש 'ורי  = 
 הדיצ רפוחמה לכ (ouv המ  ,ד"ד ——
cnרמא רוטפ הדיצ רסוחמ וניאש לכו  

 A^ אלא povp ps הכותל לפגמ אלו ןול
 יכ «b' $n לבא שרגו pes 'יברע 'לב 'יפ

pv smהציב ימלשוריב ומכ ל"צו  rp) 
 ןימייק ps הכותל לענב אלו ר'עס א"'סד

om» eירימ הכותל תויחה לוענב אל  
nnb cuvןיסינכמש ןירביב  nem]ןכותל  

 ט"ויב הרומג הדיצ ןאכ ps כ'או ןה ןילוענ
 הדיצ רסוחמה לכ אלא ווטפו בייח ינתילד
 השמ ינפ ברה ןוכנל b^ ןכו ש"ע «n^ רופא
 'יגה םש תבשב רימאטיז 'פדבו םש תבש 'וריל

 .לפנמב ס"טב ו

 ₪ ם"למ Typen, Buehstabenformen ןפיג=) 153

 םיבתכנ םירפס 'מגב 'ליגמד ק"פב] 611
 ונלש pus ןאכ אישק אל Cu יליגמ) [ןושל לכב
 תרוצב 'מולכ ונלש ןפיג b^ ,6ןהלש ןפיגב ןאכ
 שרוקה ןושל יתלוז תרחא ןושלבו ונלש תויתואה
 בתכב תויתואהש םידיה תא ןיאמטמ ךכיפל
 (vb םידי תכסמב היונשה ןיתינתמו jp תירושא

jugoךכיפל תומואבש תונושל ראש לש  
 םוקמב ס"ט ןאכ ןיא םא ה"יחא] * .ןיאמטמ ןיא

jenי"לב אוהו ןפוט בותכל  z0zo;תויתואה תרוצ  
 אמגודו םופד b^ 'טושרה 'יסרפ 'ל mmn זא

 -- [הרוצו

 1 lólzérnes Gefáss zum ̂ ע"לב) אָנָפַג *

COWaschen, 2 Brunnenהירצ ויה 'פ ר"כיא  

 תא ץחר 'מולכ אנפג אדהב יחסמ סונאיספסא לזא

 13 ןיצחורש ץע ילכ אוהו םילגרה תבירעב ומצע
naג'הרו ע"לב שממ  ^b3א"מ רצ מט"דס , "b 

 ילכ p^ ,םילגרה תבירע א"מ 'ד 'פב םעט בוטב

 ," בוע דוע "יעו כ"ע תיימב הנפג המש ץע

 ארהב וא דחא ןפנ תחת כותכל העט כ'מ לעבו |
 ורתופ ךירעמהו כ"ע אנפג המשש רהנב b" ,אנפוג

 הנפנ 'יברע תלמ ןינע דועו .ש"ע ז"חא אבה ךרעמ |
 עשוהיו א"לפר ר"משב ןינעה הזב ד"פלו ןטק ראב
 ןויפיגל המוד אוה המל המכח חור אלמ ןונ ןב
 'יפו ,'כו ותוא ןיחבשמ לכהו הנידמה לכ הקשמש

 שלא לע bs ימורד
 תלממ ת"לד יכ רמוא יתייה אניפנַממ 'לולו .רחא

vu prosתלמל  seiבותכ היה הלחתמו  
 ,[ימורד אפגל שבתשנו ימורד אדפג וא ימורְדְ"ַאפג
 ותוא םינכמ ויה ימורבש םילילאה bow ב"א)
 תוא ופילחה ל"זחו היוהה םש אטבמב םיימורה

xvתואו ל"מיג .תואל  vsםה יכ א'פ תואל  
 : הז שוריפב ןיאו ה"יחא] * ,(הז ןבהו דחא אצוממ
 ףיסוה אוה קו כ"כ לעב ןיבה ןכו הרתי הניב

vyלילאה אוה יכ ותעדמ  Jupiterםיימור לש  
 המל הז יפל יתעדי אלו Jovis, Diovis תוכימסבו
 — [ומצעמ ןבומ הז יכ ימורד י"ע וראותל ךרצוה

 090% י"לב kapa ירגנוה 'לב =  פ'לב) אָפג

(Axt, Grabscheit :דע 6 ט"פ) 'ירדנד ג"סב  

 ,(' יצמיא אלו אילבותו אפגב טיהר אתכליה ןנינתד
  ^bןמ תצקמ אנינתד דע אתתיא אנָביסנ אל |

 לקד שארב תולעל ולבחו ונזר ג ב טיהר דומלתה
 והדמליש םכח םושל תודבע תושעל םירמת טוקלל
 'עבו ה"יחא] * .םולכ דומליש ves התלע אלו
 םשו כ"ג רמאמה הז איבה אילבת 'עו 'א טהר
 ןמ דחא b^ ךרעה ףוסבו םירחא םינפב ושריפ
 ב'ב "5 bb" קתענ mss ms אוהו אצנגמ ימכח
 הזו ה"יא םשל יעיגהב חיכוא רשאכ :ג"ל דצ ה"מגרל
 אובמ לש ב'פב ש"מל הבושת הילע ןיאש היאר
 ,ה"מגר b^ ןבומ אצנגמ ימכחב יכ cum הזל
 מ"טשב יתאצמ ןכ לגמ Dy אפג וניבר הושהש ומכו
 ןיעכ אוה אפג ל"זו ץ"רה םשב בתכש םירדנל
 ךותחל ךורא לקמ שארב ms ןימישמו ןטק לגמ
 bp ןיעכ sm אילבותו תוריפה ראשו םירמתה וב
 ילבמ אילבת 'עב וניבר b by^ םכסומ ש"ע 'כו
 בתכ וז ץ"ירה תעדכו .ךורעה ונייה ורוקמ ריכזהש
 | : אילבותו אפגב טיהר bm 'ירדנ ףוסב ן"רה כ"ג
 דומלל וחכ לכב לדתשהש ולימרתו [ו ל קמ ב]
 םשב ואיבה ןכו ולקמב תלמ ופיסוה nen 'וכו
 דומלתה ירקיע "3 ורפסב ותוכז א'ר םיסינ וניבר
 אפג תלמ רותפל לכונ הז יפלו .אילבת 'עב
 רחא ps לכא .בעו ךווא לקמ | +;=- פ"למ
 ju "P אפג 'יפש ררגנ ןאכד וניבר לש ושוריפ
 p' לש הנושאו תוא תטמשהב י"ל יתעדל אוהו
 כ"ג הטמשנ ירגנוהו פ'לב תמאבו רקד ושוריפו
 | ושארש רבד לכ ל"גה תונושלב ונינע אפנו 'ס תוא

 לכנא ,'כו םימ לש הכירב ושוריפ ןינעה יפל כ"מב |
 רתויהו .ןטק ראב b" ,ל"נה הנפנ אוה יתער יפל
 :ףמנ 'עב וניבר סרגש ומכ "גה py יכ הארנ

 לכא .ושארבש לזרנב ץצקל וא וב רופחל דח
 ירק אפנ םש "3723 בתכש י"שרל םחוימה "יפל

 — ]1233 רזע יתאצמ אל ש"ע םלוס

ims )'הי'כו 3 2733 (* .ךרעה ףוסב ושוריפמ הארנכ 3/3 וניבר קפס ילב סרג אנתימל תלמו ,אנתימל יצמא אלו  

 n הנשמה אצמ אלש ins ליימרו (3 .םש D "y pp v3 לכבו ו'ו י"כב

 חלש

err s Pedo 

1 



 ספג - אָנְמ <
 ןנפגה הרמת תולבונו C22 יוכרב) תולבונ 'טגב תוריפה |

 ז"עלבו (*םינפג יליש ('נפוג 'מגב 'יפ (' הפצנהו
ppו"קסורבמל ותוא  im cל"צ ד"פל] (הארנה)  

 ידלא ילאצכלא םה ויצבה ףוסב [ראשנה
 י"כב n2 ה"יחא] + ןיטאקל [י]לא וניצי
 ,531 UasJ| mm ims(, יברע רמאמ mm ר"ב

BU | caדע ןיראשנה ןפג יבנע םה 'מולכ  
musרדסל ג'הר 'יפמ הז קתענ ילואו הטיקל וא . 

 יאמד 'וריה 'יפמ םג ןכ הארנ ןינעה gum .םיערז
 הזו .ה רי מ ש :ןנפוגה םש 'יפש ד"ער א"כד א"פ

^bןיחינמש םיכנע ינפוג יהליש :יאמדב ש"רה  
 הלמהו .ל"כע ןילשְבתמ ישוקבש ריצבה ףוסב ןפגב
 ישוקבש cup יניממ ge הנינע ע"לב 'מושרה
 ם"במרהו .ל"נה זעל vy 'יפ הפי וניברו ןילשבתמ
 .תבשל המוד תוקריהמ po קוחר ןינעב e יאמרב
 .ש"מו ןירתמ ע"ייע it ר"בב ןפגכ ךלהמ —
 לאת yvy ינפוג יב ילאת אזח א"ער ב'צ ק"ב
 ןירקוד ע"ייע  ב"יפ cpu .ש"מו m רקד ע"ייעו

[nbn ^ | — 
 gypsum ר"לב = 'פו ע"לב ןפבג ס'לב) 053

 pow דציכ 'פד ג"רב ,Gyps) 19/6 י"לב
 אלו חתוו דיסב אלו שאב אינת (ה'ע ייחספ
 והזיא Cm ןילוחד אמק 'כלהבו C primm םיספגב
 nmn דיסב ץמרב תלחנב ('הקלש לכ הוכמ
 ןאשע (ט"מ) הרפב ה'פ איבמהבו nnm םיספינב
 (G3 םילכב p" םילכ ולאבו .םיספיגב וא ריסב
 לש (' םייתובק ןכו .םיספיגבו דיפב ןיפיקמ המב

p"ייפ ,(הימ םש ^9( הפשה םע (*ןספנש  
 ןכל אוה רתויו «C vb ז'עלבו םיספיגב ןרביחש
 'יפו ,("פבי ג ל א ארקנ יברע bas ריפה ןמ
 י"לב p^ ב"א) .( בקל ןימורש ןינקנק םייתובק
 םימעפלו ץרא ינומטממ רפחנה דיס ןימ 'משיו 'ורו
 לעופ ונב whom סיספגל תדחוימ ןבא תפרשנ
 ע"ייעו ה"יחא] * .(סוגלפ ןמ גילפה ןכו ovn ןמ
 ספגנ 'עב וניבר ש"מ ד"עפל ךייש ןאכלו 52

5"nתואוקמב ד"פב חינמהב   C72רפא וכותל דרי  

i v35 m3 )3 

mbמוחנתב ה"כו ןויפמנל המוד אוה ' 'bייטפשמ  
 י"למ היהת (rw (שבושמ ןיטעטש 52( אנוריוו 'פדל |

 בטיה קד אל ךירעמב ם"רהמו ume yy יו
 ,כ"חמב

 (E. N. eines Ortes Gufna ןינפוג ,אנפוג תנסו +

in der Nühe Jerus.2515131—  

 הב ויהש המש ןינפוגו י"אב התיה תחא ריע

 תוגוז םינומשל םיאושנ םינהכ םיחא תוגוז םינומש
 ו"פדבו ג"בבו פ"א 'מ י"כב ג"הכ ^2( תונהכ תויחא
 וטשפ 'יסופד יראשבו n^ לע וקב 'ינפוגו בותכ
 ותואו :ז"ק דצ םש ם"ד "ייע תינפוג תועטב
 םינומש ,ט"סד ד"פ 'ינעת 'וריב ny הנשנ השעמ
 תויחא תוגוז םינומשל ואשינ םינהכ םיחא םיגוז
 'פ ר"כיאבו 'וכו אנפוג אדהב דחא הלילב תונהכ
 םינומשל םיאושנ ויה םינהכ םיחא םינומש :עלב

nvאדחב והנילת דחא הלילב תויחא  
 pan אלו רימג אלד רפוס והזיא mm אנפג
 ולאכ אנפג אדחב והנילת ףיסוה אנפג אדה והמ
 הזו דחא ןפג לעותשאו שיא םינהכה ולתנש ל"ר
 'א רבכע ע"ייע הזכ תועטו) םיניעל ms תועט
 ריעב ל"ר אנפג אדהו (ג'הב לש תועטמ ש"מו
 ריעה הרכזוה אל :דיימ יילוחו :יי תבשל יישרבו) אנפנ

 ריע הרכזוה והיתתמ ןב לצאו .(השעמה רופיסב
 D^] '"y הדוהי ץראב םירע ישאר ןיב 1%

 ^S 'וינומדקב ;א .'ב ,'ה ;'ה .'ג /3  תומחלמב
 סוימלתפ לצא הנורכז אב רשא ריעה wm 'ב ^
 םילשורימ תואסרפ ו"ט ךרעכ התנוכת התיהו ז"ט ,'ד
 ןהאזניבאר לש תועסמ 'ייע סואיביזייא תודעל

amמושרה ע"לב התע תארקנ | ותעדלו ו'צו ', 
mp *"»דנאליר  r'enn i'nרעמיורו  Txפ"ק  

 יברב בקעי לש ובשומ םוקמו ח'נק דצ רעיוביינו
pnrתחא איהו ,ע"ייע ןינפוג תיבב היה  DP383  

 .ןינפוגו

(wilde Weintrauben, Herlinge % y» 123 

 | .לע ןיכרבמ רציכ 'פבו UD) ,א'פ) יאמד שירב

 .ינפוג ג"ונבו ןינפוג ימ י"בב )* ,נ"בבו 'וכרב י"כבו יאמרב רדסהו ג''הכו ןינפוגה am^ הפצנ יעבו ('

 וקסורבל ר"פדו יע י"כב לבא ךורעה םשב 3733 ג"הכו םישואב ייפ lambrusca ט'יאלב (* .אנפג ע"פרבו ינפג 3773

 ייא ויו ייכב ה"כ (* .חתור סיספיג ג"ונבו ב"כק רצ ייתספל חי"ר ייפב ג'הכו ו"פדו ר"פדב ה"כ (* .רקיע ייסופדה ייגכו
sa)ג"ונבו הקל  masםדוק טעמ לבא  "anםש םג : poייתובק ג'ונב (?  xaלע  cnיוינשמבש הנשמב לבא  nba! 

 (m/3 יזיפו ר"פדב ה"כ (* .ןתפגש ג"ונבו :ב'ערבו ש"רבו ג"הרל טירס 'יפב כ'יג ג'יהכ (* ,תבק יעב ה"כו םיתובק ם"בטרה

 ה"כו 0880 ט"יאלב אוהו וס ג ל"צו ,וניברכ ייפ יומוקמה ינשב amp ,ביימ vb יילכב ט"יותבו הרפ ףוסב ב'ערב
 תלחתב ימושרה הלמה wm ןיסביגלא ל"צו ריב י"כב היכ )10 .וספי vom דילו ויו ייכב לבא סימופ יד דירל דוד חמצב

Tum"הקתענו  meia Uam "6n373 ייא  aviיוריב לבא ססביג :פייד איפ ק"מ  "wieאתפסותבו יסוספיג ג"ע ה"לד ג"פ  

 תיברע הלמכו ₪ רוע יארקנ פיילבו vas! Diów עילב ארקנ my» vb תואוקמ 'סותב היכו סיספג ג'יפ קיב יילכ

 קתענו .תבק יעב ה'יכו ('' ,ספיג ל"צ םש 'ילכל מ"תיפב ףיגס לבא ש אי ג בתכש mobs ם"במרה ייפב 5/3 'יא הגורחאה

^b»םילכד היפס ג'הרל טירס , 
43* 



pem 
 = ןכו ל"כע ןימשמושד cow הנמטה ןינעל לבא
 Yb: תבשב ה"נכו — .ש"ע תבש 'יחב jon בתכ
 .תפגכ ג'עס *n'7 Ye תבש "וריבו ,םיצעבו תפגב
 ר"בבו : .ג"נר D^ ח"וא ע"שוטבו .ש"עו םיצעכו

ym3 ע"ייע הריכב תפג קזוב אוהש הזכ  

^eרחא םיתיז לש תלוספ תייטב ע"לב תפג  
 ב"ערו ם"במרו י"שר תעד ןכו דבה תיבב ןתטיחס

"yםגו .םישוריפה דדצמש ע"בשפה  ^bןיניערג  

 דצ ט'דסל 'יפב ג'הר ןוכנל ושריפ ןכו םיתיז לש
 ל"א Ty ו'ד ?Tb תבש יוריבו 'א לקע עיייע ז"ל
 הדעה ןברקב ג"הכו אתפיגב ל"צ אתפיגו ארמכ
 אתפיגו לש ו"יו emp הלפנ 'נ תואש ל"י וא ,םש
 ^1 תבושתמ חכומ ןכו אתפיג 32 ארמכ ל'צו

 יפל ד"בארבו ם'במרב ג'הכש עדו .ש'ע 'כו ספגנו
 ןכו ש"ארה םשב םש תואוקמב min לעב תודע
 שבתשנ nw קר ג"ל דצ ט"דפב ג"הר "פמ הארנ
 ג'ונבו .ה"נ $T€ D ל"ומה ריעהש ומכ דואמ דע
 התיה וז ^3 הארנכו ,ש בכנו רפע וכותל דרי
 בותכש n'bb תואוקמ אתפסותה ינפל כ'ג תחנומ

 — [ףפכנו םש

ry Siףגו 'ב ףג  SD 

(beschwefeln) "B3 *ג'ער י"ד ז"פ תבש "והרי  

 ^m תבש .הקילא yy qu ןהה
 הכישח pp תבש ברע םילכה תחת תירפג ןיחינמו
 ברע תולמו הלוכ תבשה 55 ןיכלוהו ןירפגתמו

 0. אלא ןכ הדבע יהת אל הל ses :היתרבל יאני P d RUE [onus P E ל 3
à TR d ces e 6 -יא לבא  thyאתפוק וג הרמכ | יל  nimרמולכ אתפיג לע התפוק  D 

 | תפנה לע הפוקה jm הפוקה ךותב לכאמה ןממה | 2775 םילכה תחת mes ןינתונ ער ר'ד א'פ 3
 )$3 לכאמה ןימטת לבא wen" קיספמה רבד ל"הה ב"עס ז'צ ב'ב .תבשב ןיכלוהו ןירפנתמ ןהו תבש י

 — [תפגה ךותב ^5 .אתפיג

 Gigyptisch, alor toc י"לב S'DD'ON p'5sy תי na ג

 ארוקה 'פד ג"רב םירבעל moin םיתפיגל

 123 b^ סטפ 'עבו תּורָּפּוגמו תואנ תוסטיפ
 ומכ בתכ ם"בשרבו ה"מגרל ב"ב "5 eB" קתענו
 יכ ל"נו ש"ע 'כו "םי רפ ם ב בותכ ייפוי ל"הזב ןכ
 סטפ 'עבו ךורעה רפס :by ה"מגר רפס לע ןויכ
 < ארקנ ןכ 2720 ,('(.ח" יליגמ) ערפמל הליגמה תא | 'ימוגרתבו nei םשה ןמ יונב לעפהו W^ ךיראא
 | = .ם"לב היכו ה"יחא]* .(ימורו ינוי 'שלב ירצמ ןושל | ,תירפגב ףלזמ ונינעו ?oy oe ךרד 57( אתירפוג

y» n53תייטב  DE ELI ar rim x.פו ע"לב איה הלמהש ל"י דועו ' bא0חז6י"לבו  | > 

(gepressten: Olizend iר"לכו | ),, ביב) רומח" אל 'םב  coptusש"אלב  koptisehתכיתכ איהו  | > 

 1 -- [סנושלו 6% "ילוחד אמק 'כלהבו .לבזה תאו nean תא ןיקיחרמ
C7»320! פ"לב) ץּ םילכב ט"פ טחמבו .[תפגב ןבאכ ץעב הקל] , | (Funke,ףועוהיבגי ףשר ינב  = > 

 אירמוג ןמ ןירתנד pu Tu 'גרת € 055 26 p^ ,רוהט הנשיב לבא השדח תפגב ןכו (הימ)
Lo ןיקילדמ המב 'פד ג'וב  .ףועי ןידכיה ןיהבגתמו | תורשעמ ףוסבו ,םימ באוש שדחה םיתיז לש neo] 
| ^pa ביסד) vB vb pr» םתה pn Guo wo no | ותפג תאו ונבת תא םדא רוכמי אל 000 ow 
 תבש ןינמוט המב 'פד ג"רבו  .('וינוז תאו  | CUDרידל ןאצ םנוכה  yaiאציו שיטפה תחתמ אצויה =

 םיתזד תפג והל איעביא  pnןימשמושד לבא |  pum,בייח  ^bתחתמ ןיאצויש םיובשה ןתוא
 | pup: paw לזרבה לע [חפנמה] הכמשכ שיטפה | םיתז לש תלוספ ne הנימ ןניעמש ימד ריפש
 E 3 ב"בב הנשמה אבוה ןכו ה"יחא] * .ןיציג | ש"מב (wm תנוכ ה"יחא] * ,ןימשמוש לשו

 D ,etineelle" צ"לב אוהו א'לייצנטא זעול wo" | ןירוסא םהינש הנמטהבד 'מולכ 'וכו הנימ ןניעמש
 IL י"שרב זעלה ל'צכו ב'נש ק"הע nnb ןכו תוצוצינ | ב"ירגה חיכוהש ומכ ןימשמוש לשו םיתיז תלוספ
 .D זמר xw" 'קליו ד"פס $33 ה"נכו .םש ק'בב | תחכוה יפל ז"נר b^ ח"וא ע"שוטמ הארגכו ב"שפהב

 אצוי דחא .yi . שא בקעי תיב mm ט"מקת
 ץיא b^ .ןפרוש התאו ךנב לשמ דחא yo ךלשמ
 = ץק = קציא תויתואה ךפהב וא שא ץוצינ פ'לב
 3" ושא yay 'גות .שא ץוצינ פ'לב כ'ג ץג =

onnג יפל הירוהנ ץיג (ה " (C3ידודיכ ןכו  

 איבה אלש האילפו vy ל'נה b^ שירב י'ב ןרמ
 א"בשרה תעד םג ןייונמה םינושארה ילודג ןיב םש
 ^ הל טקנדמ : ל'זו שוריפב תבש n3" ןכ בתכש
 nei אידהב ישורפל ךירטצאו אלבה יקוסאב אריז
 םיתז לש nei אקוד הקוסא ןינעלד רמול םיתז לש

"^r , - . ^. 1ט"פ יילכב ןכו ( 2  voג"הכו םיטפיגל תיטפיג ג"ונבו (?  .ןיגוזהו תפגה  ^D raaויטק תבשב גיהכו .יב קיס ר"עש . 
 יוריעב :«m/z אתבוגמ הימרי יר am^ :גיפקו .פ"ק דצ םלשה ייסחויבו יתפיגמ הימרי .ד"ס יוריעב לבא תיטפיג ןיבותכ ויה

vy»5 ןושארה n npnייגה יינורחא ייסופדב י"עבו יתפיגמ  
 pn :03 wm אייתפוגמ pn ra היפר תבש יוריבו ,םירחא תומוקמב mp : זיפ יילוח יייע ס"שכ

 bro רצ .ny סייד «y mix v3 pa" יצנוש יפרב
 לגרומ הזו אתפידמ

 .אוג 'ע רחא אתבוג ys לבא qan ע"ייע) ירצמה
 זז



Vid 

 ןכו ם"יוו ינשב ןויה ץנ דתי 'עב ש"מו C2 יילחח)
 = = pen] ל'צו אוה םופד תועט יחכונה 'עב "ו 33

vo pu p45-25 ם'לבו אג םירקסנפו  = 
kleim, רצק ^B kiesi, kiesike כנוה 'לב ןכו' 

kurz,פ"לב דועו  von kleinerStatur à»הכומנ המוק  

 אצונ ךתתיא (ט'ג ('D בהזה 'פד ג"סב (הרצקו
gmשוחלתו  iom C05הצילח תוצמד  

 .הרצק b ,nxu sm^ ךורא אוה | ויק יומבי)
 qm אלו qm אל :א'ל 'וכרבב ה"נכו ה"יחא]*
 < דחו ךירא דח ב"ער א"פ םשו ץוגו ךווא !ז"כ מ"ב

 זג ע"ייע :ט"ק 'דהנס .אצוג אנידס "DU ,אצוג

 — - הנרו אצוג :'נ "רדנ .אצונ שיניא :ז"כ 'ליגמ .'ג
 ,יקמוסו יִצּונ א"ער ג'ס 'ילוח  ץובקהו  .היסירכ
 י"לב p" ב'א) — wn] יפאב יכירא cm 'טוס
 בויא) ?pa רצק 'גרת .תומוקע וילגרש ימ וא ןבג
 לע 3^ ןויכ ילוא ה"יחא]* qu qna (א 0^
 הארנ pm הפיפכ b neus" ר"לבו xoc י"ל
 Nm רעלזייא mao ve3 y דועו אוה םיניעל

 — [ךועה תלחתב ש"מ ןוכנהו א'ל

 .('רגא 'עב ונשריפ רנכ ארוגאו אצנ

 bauchiges Gefiiss, à a ע"לב אָרְצִג — רצג

(Napf075 ^553 ב"פב  (w*33האצמנש  
 ד"פבו .הרוהט התכאלמ mein אלש דע ןשבכב

OU)ארטצנ איה וזיא  Cהינזא ולטינש לכ . 
 ןיליטמ יוגו לארשיש ("תוירצג 0 ןירישכמב ב"פבו
 ליבטהו הוקמבש ('ארצג 07« תואוקמב ו"פבו .ןכותל
 הרובשה הדכ b^ ,[תאמוטמ ורהט םילכה תא הב
 בותכש םירפס שי .םימ האלמתנו הוקמה ךותב
 6 ארטסנ ןהב בותכש םירפס "v ארטצג ןהב
 ,ש'מ ש"ע ה"יחא]* .רטסג 'עב ונשריפ רבכו

in»םש ןירישכמב ב'ער  b^ןימכ תוירטסג  
 םהל ןיווק ע'לבו םהב ןיתשהל תויושע תורדק
 הלמ איהו האירסכ ןקתל ל"נו כ"ע ש"אירסב
 הרדק ןימכ תייטב הנורתפו 'עה תלחתב 'מושרה
 ילבמ ם"במרהל מ'היפ my y ןתשה הב ליטהל
 תבש v2 ^W" ךורעה "גכו .תיברע הלמ תרכזה
 אלממ p^ 'וכו חמר ארצג .אלממ ג'ע ה"ד ג"פר

 — [חמר ע'ייע םיצוקב דכה תא =

"àוג =)  (Fremdling *3 ; wohnenפב תבשב ' 

 רג 'יפ ,('היהת קודב רג ק"ד ר'ג CP הנובה

2 VE 

 םש)  pyu G^ anרונד  "pר"תמע

— [n»5 

(Sumpf 21806 2-45 y'bs) yט'פ ןיצצוח 1582  
 םיכרד תודיתי ולא ינוי ץנו GO תואוקמב |

pheןיליבטמ אלו ןהב ןילבוט . ^bתפסותב ' 
 ולא םיכרדה תודיתי ןה ולאו "פי תואוקמ
 ןיכעמתמ jm C םימשגה תומיב ןהילע ןיכלהמש
 םיט תואלמ תומוג «qu ןהו םידגבה לע
 ךכ םיכרדה והישכ תודתי וארקנ תומוגה יתפשו

 ידיצב ךלהלו קלתסהל םיבשלו םיובועל שי =
 שרופמכ ךודל תוכומסה תורשה mp jme םיכרדה

2'D3הבורמ 'פד  p)ןישועש תוריפח א"פ .%.א'פ  
meanואלמתיו  seילגר ןיקיזמו ץיקבו ףרוחב  

 ושביישכו ינוי ץג ןיארקנ ןיחל ןהשכו ןהילע ךלוהה
 תודתיכ ןיפושמ ןהש Do תודיתי וארקנ
 םשב ךועה לכ win ןכו ה"יחא]* .ושביישכ
 ק"בל א"בשרה nb" לבא םש ז"ואב (pn וניבר
 'יפמ םיקתענ וניבר ירבד לכש לילעב (me ;א"פ

m^י"שריפ 'יכרדה תודתי םש א"בשרה ל"זו ל'ז  
 ול המודו םיכרדב יורשה טיט b^ ל'ז ח"רו 'וכו
 טיט ןיצצוח ולא 'פב תואוקמ 'פמב תורהט רדסב
 ינוי yi moy 'מאנש תורובה טיט הז ןויה
 םיכרדה תודיתי ןה ולא אתפסותב הלע ורמאו 'וכו
 ןיברעתמ jm םימשגה תומיב םהילע ןיכלחמש ולא
 יתפשו םימ תואלמ nw pes jm םידגבה לע
 םירבועל שי ןכ םיכודהשכו mm םיארקנ תומוגה
 תודש תצק ןהש םיכוד ידיצב קלתפהל םיבשו
 ב'פב הרומא יתלמ רבכ הנהו ל"כע ךרדל תוכומסה
 בתכ םימעפ בורל יכ %11ז דצ רובחה הזל אובמב
 רוריבה דומעי רחא םוקממו םתסב וישוריפ וניבר
 --[אוה הז ןיממ ל"נה אמגודהו ח'רל םיכייש םה יכ
 רשא רשי וק 'תרוצו תינוי ms םש b^ :ב'א)
 וידדצ ינשמ ןושארה ןמ רצק דחא וק ויתחת
 םירפכה ינבו ןושארל הוש ישילש וק ינשה תחתו
 שבי טיט ןמ הז תוא ns תודתי ומכ םישוע
 .(םהילגר ץובב ועבטי אלו דתיל דתי qm גלדל
 ינוי לש ב"אמ ד" תואל ןויכ ב'ר ה"יחא]*
 יוועל 'חה םג ררגנ וז העד רחאו =: איה התרוצו
 םא יכ הז ןיא יכ ןכ 'רפל רבדה השקו ר"תמעב
 שפר ונוותפ ע"לב maa יכ ןוכנהו תואיבנ ירבד
 ןויה טיטמ בותככ ראות אוה (n nob טיט

 'חהל

 3 ר"פרב ה''כ )* .המחה תומיב ייג ה"ל דצ ג"הרל טידס ייפב לבא אתפסותה םשב יי קיס זילש ייס ז"ואב ג"הכו (

 ייגו aW 'עב ל"צו (5 ,שוחלו ע"פדבו ןיחלו יא ויו ייכבו ייחליתו יב Ya י"כבו אוה סייטו שילחתו םש קר 1/0 ייכמ

 םיבמרל מ"היפב «mo ארטסג גיונב )5 Nus n איי למ y my יייעו .ארוגא 'עב ש"מ (y אריגחו אצג ר"ב "3
 מ''היפבו תוירטסג גיונב (* .ארטסיג ג'ונבו ,שירב ג"הכו (5 .ירטסג ביפ יילכ יתפסותבו ייד דצ גיהרל ט"רסב היכו שירו

 ק"ר ריג 033 (* .הרזג ר"פדבו הרסוג ס"טב ע"פרב לבא 37m דיל ו"ו י"כב ה"כ (* .ארטסג i733 )7 .תוירטסק 073235

owןכ השוע התא םא תולמ כ"ג ייל יקלי י'יכבו פ"א י'כבו קורב רוג ןכ השוע התא . 

- 
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 — םירורג םירג] va ז"ע avo 'ועובש :ו"צ imb 'דהנס

 'וירוה iy] ה"סד ד"פ 'ישודיק 'וריו ,ד"כ םש ןכו

aט 'ותירכ '. mmלעָּפה הנבנ 33 םשהמו 2^  
asi ys as3רייניא לעפתאו ,רייגתה לעפתה , 

sתבש  a5לכ ינדמלתש תנמ לע ינירייג  
 ,ירויגאל איעב (ענמת) איה :ט"צ 'דהנס ,'וכו הרותה
 pun ולא ט"לפ ר"ב ,הרייגמד הדיתער «s ז"ע
 הרשו םישנאה תא רייגמ היה םהרבא םשו ,ורייגש
 םוריינ אל ואשיו 'פ הבר תור ,םישנה תא תרייגמ
 Yp "np Ger .א"ל תבש ms וליבטה אלו
 'ומבי .,רייגתהל ןידיתע ז'ג 'וכרב -- ,הרייג ירויג

soוהל תיא ורייגתנ .ו"ע ,רייגתהל אבש רג  
 Up ,רייגתהל םיאבה םירג .ט"ל 'ועובש .תונתח
 :ז"טק n3r^ .םירייגתמו ה"וא םיאב דיתעל .'ג
 אב אל ז"כפ ר"מש >,הרייגתנ הנש 'נ רחא בחר
 םיאב םירג הברה חירל 'פ ר"שהש ,רייגתהל אלא
 ,והיינימ ארוינ רָייּניִא אלד :ז"י 5533 — ,ןירייגתמו
 .יו"נ "טינ .עשוהי nib הרייגיאד ^s יליגמ

 .א'י ז'ע .ורוייניאל יעב :םשו ,רייגיאו לזאו קרע
 אָרּויִנ םשה vss! "rs סומינולק רב סולקנוא

aוכרב 553 ' yb np unיישודיק  wy 
 'וריו «D 'b''. .ב'מ ק"ב .'ט UYp ow .ארוינ
 ,ביצי ע"ייע אימש ימשב ארויג "n'y א"פ 'גיגח
 יאמרא in" אל ירד הרשע דע אוויג sx 'רהנס
 ח'ד ו"פ תבש 'ורי ,ארויג רופיא Vy ry .הימק

vyישודיק 'וריו " eדח ג"ע ד"סד  "Xen ova 
 ירויג רב בקעי רב קחצי בר" 'מ .י'כ ^3 יפל :ט'כ

nב"ת 'כלה ז"ואבו ף"ירב  ^bןוכנ ה'כו .ד"ית  
 םשו ^n. ק"מב ל'צכו ,'מ י"כ ייגל ,ב"ס 'וריעב
 'ינעתלו 'וריעל ס'ד «oy ארויג רב in 'מ י"כב
 אוה ילואו ירויג ןדוי 'ר ה'לפ vs .םשו םש

mmmןב  nie cיוועל 'חה תעדכ .ד"ל  
 'ומבי ,תרויג הבקנל — .א"חב ז"כש רצ ל"תמעב

yb o5ישודיק | .ד'מ 'וחנמ  .ז"ל 'בותכ " p 
 Y'b 'ישודיק 'ורי :ט"ד mp 'ומבי àv 'וירוה
 ובסנת אל :'ח 'וכרבב ה'כו אתרויג ס"לבו .ו"סד

 — [אתרויג בסנית אל p"3: "'חספבו ,אתרויג
 ףצק אוהו החיתרו ssp 'יפ )(=- ע"לב) רג = 53

Gischt, der אג ןייה ירמש לע ףצ www 

 במש Cv רג = (רּוג=) רג

prsייתכדכ םימשב רודת  Q'3/0 "ye?הטונה  
prםימש  "b Cרחא  DNה"בקה שוב התא  

 .ףא ןיבל ךניב הציצח השוע קודב רד אוהש
 ירב .רזעלא (.ה'כ) ולאה תוינעת רדס 'פד ג"סב
 ('הכרב "פו ןואגה הנוש היה ךכ (*יריג ךב ּורג
 ורוגיש םירג ןידיתע אבל דיתעל ול רמוא ךכו איה
 «(Sm ךב ורוגי )04 ?ye" רמאנש ןינעכ ךב
 םיה 'נידמל הלעב ךלהש השאה 'פד ג"סב 'ומביב

Cuyo vx)להת) ביתכד יאמ " Cn wbהרוגא  

 ינשב רוגל םדאל ול רשפא יכו םימלוע ךלהאב
 (:א'כ (no^ העש לכ 'פד ג'רב .(*'וכו תומלוע
 (איכ 7^ ירגר) הלכאו הננתת ךירעשב רשא רגל

sw ^bלבא ז'ע דובעל אלש וילע לביקש רג  
 ץלחת אל המביה 'מגב ץלוחה 'פב .לכוא רוסיא
 השלש ןיתמהל תוכירצ תרויגו רג ('ןכו 62 יומבי)

menבר כתמ 6םישנה לכ ואש'ומכ  
 הורע תנקת םושמ םהב אווק ינא ןלוכב ("הנינח
 תנקת םושמ םישדח השלש תנתמהב ('ןאכו
 תורע תנקת םושמ ןהב אווק ינא ןלוכב b^ ,דלו
 השלש ךותב ומביתי אלש ארוק ינא תומביה לכב
 (ביער אימ םש) ןנירמאדכ הורע mpn םושמ םישדח
 ריזחמה 'מגבו Cmm תשא רוסיאב yo אקד
 ןירמוא !C רייגתהל אבש רג ר"ת (Cre ee ותשורג
 םה תוירא יריג םיתוכ .'וכו תאבש תיאר המ ול
 הושע 'פב הביקע 'וו לאעמשי 'וד אתגולפ

ponשיק לה קב א ב ל ןירופאה לכ 'מגב " 
muyיילוח :ח"ל ק"ב :ה"פ יהנסב ה"כו ביער  mm vaוינ : 

ynירכנ אוהש רג שי הייחא] * ,(יהיכ יומבי  
vmוילע לבקש י'אב  sowוניבר "פכ ז"ע דובעל  

 לכמ רייגנתנש web שיו בשות רג ארקנה אוהו
 :ז"נ 'יטיגב y" קדצ רג ארקנה אוהו דהיתנשו
 'ורי א ,רקש רג «my וארקנו וז" 'ליגמ :ו'צ 'דהנס
 הדנ .ה"פ 'דהנס תמא רג וכפהו ג'ע י"ד ה"פ מ'ב

pen v)ע ךורעה ייג יפל ןיעוט םירג הנשמב ' 
 ורבד םהב רשא תומוקמה ןייצמ ינא הזבו .עט
 .א"ל תכש טנשל ןה רפחל ןה m לע ל'זו
 IO 'ומבי .'ה 'גיגח :ט"מ 'כוס :ז'ם "חספ :ו"מק
 :ח"מ :ז"מ .ז"מ :ו'מ .ו"מ [תומולח יריג םשו] :ד"כ
 :ט'נ .[םירג ןב] .ח'נ מ'ב :'ע 'שודיק :ט'ק .ב'ק

 ךניב יוה א ציצ חה קודב רג ןכ תשוע התא םא :הזכ nmm ימגב וניבר 'יג יב הארנ (* ,םימש : קוד יישריש ןכו ('
 nn ץ"ה תוביתה רחא יוכו אציצה ג"ונב לבא ,'ק תוא :בי"יק דצ nit ס"רב wmm י"כ לש ןוילגמ mo ןכו ףא ןי בל
 ה'יכו va" ךב ורגא י'מ י"כב לבא יתשנבנבו יליסאב יציניוו 'זיפ 'פד ס"שב ג"הכו (* .'וכו אציצה שרדה בסומ םהילעש
 תועטב גיונבו | .ז"ע יינעח סיד יייע יכו יציח ךב הרגאש הצרת ייפ תועטב םיכלמ 'קליבו ורגיא יישרבו 'ב יייכבו ייעב
 םימלוע 1433 )^ .הככ am" ו'ו י"כב (* .ךורעה ירבדמ ולידבהש ילבמ י'"שריפ לע זמור 5033( י"שריפ cy יריג ךב יריג
 ת"ד .ה'ל 'ומבי יפסותב היכו ךכיפל גיונב (* .רודל an םש יקליבו וניבר ייגכ ייא א'פשת ז"מרר יילהת יקליב לבא
 י"שריפ ןכו ('" .ןכו ייגה ע"פדבו ,ב"הו ר"ל י'כב ןוכנל ה"כ )* .היננח ג"ונב (* ,וניבר לש ושוריפמ 'ירבדה הלא (' .ץוח

 m ןמזב דוע ג"ונב ('' .הורע תנקת םושמ דע הורע תנקת םושמ תוביהמ טמשנ ר"פרכו .ש"ע איגוסה



 N32) רג — 032 רג |

 הרגמב תוררגמ ומכ ופני .b^ (* םירוחש
 אצויה (ביעס ט"ק) ק"בד xo» CCo ,'ז אימ)

  nnnoהרגמב ררגנהו (*ינטיהרה תחתמו חדקמה =
 ע"לבו omi לעפה ןמו [nons * ,ולש (' וז ירה

 ילשמ| pyim םיעשר רש 2/2 קלחו ms ןינע
 הרגמו ררג שרש «p^n "y on 'מולכ 0 ,איכ
 ט"יאלבו רושָמה אוהו ץעה וב םיתווכש ילכה םש
 .8886 ש"אלבו serra, sega א'גיש וא א'ריש

 — [ש"אלב ן"יגעז pn' םייס ב"נש ק"העו
 jo הטונ %- ע"לבו buhlen mr ^b רג ס"לב) רג

 pm 'מגב ז"עב ןושאו 'פב (רשיה ךרדה
 הדבע אליג המשו אתרב היל איוה 6^ 1$( איסינג
 הפאינ wb רנ 'מולכ אליגרג היל רדש ארוסיא
 )€ ל"צו] (אשובל) אגלפמו ןירוזחב אריג LC אלינ
 השא ףאונ .ףייג 'עב שרפמו אפיג א"ס .[אישיבל
 ףאנת אל .(" אתתא רייגד' ןאמ 'גרת 675 י'ו ילשמ)

mee)כ ', G^ןווהת אל ('' לארשי ינב ימע י"רת  
  Peaןכו  mbיקי) .תפאונהו .ףאונה תמוי 0772»

 * ילככב לבא יורי 'גרתב קר האצמנ הלמה ה"יחא]
 לעפה התרומתב דימת  muם"לבו  .ע"ייע ,ףייגו

 הגז  nim osaיכ הלמה תרזנ לע דיעמ הזו אָרּויַנ
 קר איה אצמת אצמה ןכ ןעי הבצחמ פ"למ ףייג

 ,ילבב 'גרתב  vamאל א"נבו התניז אל ו"עפס
  amvהנינע ריג = ראנ 'מושרה ע"לבש עדו

 הנוז תלמ סוואט י"ביר 'גרת ןכו ךרד ינמ הטונ
  enפ'לב  "b ysלבא ,רשיה ךרדה ןמ הטונה

 כ"או * פ'לב םג הנוז יכ ינושל תחת דחכא אל
 --[ילכב 'גרתב רג תלמ ןורכז אב אל עודמ יל השק

 ein Stück Holz, in welchem eine Falle) N23 = רג

(oder Schlinge angebracht ist, ar. = : 

 «jp G^ v» nv ןיטחוש i3 ןידצ ןיא 'פב

 תויחל ןיחפ penp ^b .בוט םויב C ןיררגה
 ןיספתנ חכ ילעב תויח שי ןהילגרב ןהב ןיספתנש
 חפהו כ"חא ואצמנ DN אוהש תומכ חפה ןיררוגו
 אצמנש י"פעא ררגנ לומתאמ חפהש עודיו ןהילגרב
 ונממ לצנהל רשפא יא יכ ונממ ןיטחוש ט'ויב

  6 Weinschaumתולודנ ויניע 'מנב ןימומ ולא | ייחכמ) רובצה 'ונברק לכ 'פב (והוגפסת ( v2ןנא אהו (א'עס =
 = .היפלטו הינרקש me יש mes ינש 'פב pn | קרז ודיב mpm בשוי רבזגה קרוב אוה דציכ %"5 |
 ודיב הנקהו בש ריקפה 'יפ .הנקב שיקהו ('ריגה =

 קרזו ןייה ףלחתנ םא קוצנה ןוליסה אוה ריגה קרז =
oviשיגריש .תיבחה לע הנקב שיקה םירמש לש  

 לע ןמ ריגה א"פ .תיבחה םותפיו ןייה איצומה
 py (ה יה לאנ) אלכיה לתכיד אריג
 ואיל ,גיכישמ בי תכדכ .אוה םודא ןייהש
 ןה םיומשהו םדאתי יכ ןיי אות לא
 עודיב םודא ןייהש ןמז לכו םינבל
 ליחתמשכו אוה בוטו לולצ ןייהש-
 וב שי םיומשש עודיב ןבל תאצל
 ובזגה שיקה 4235 אוהש וינל ןימודה
 ךלידרומואו ובדמ וניא המלו הנקב |

 .םיומשל בוטו ןייל ער רובידהש
 ןויכ הפי י"שרו .זיראפ י"כב קר ה'כ ה"יחא]*
 םיומשה לע ףצש ןייה nnne ןבל ותוא שרפל
 דיס b^ ,ריג תביתמ הלמה רזוג ל'ז אוה קר כ'ע
 ע"ל תמאה לבא bum י"'כ ^3 לש א"סכ ןבלה
 יכ דוע עדו .ךועה תליחתב יתכתכש ומכ אוה

sןיימ ןה םירמש פ'לב  qnתיזמ  anbיפלו  
^bרבדה ץוחנ קוצנה ןוליפה וניבר לש ןושארה  

 |-b das Fliessen c$j^ = ירנא ע'למ ריג רוזגל
 וניבר ש"מבו py ןושארהו ןיי וא Don תצורמ
 םש 'טגב בותכש המל ןויכ םירמש לש רינ קרזו
 םשב ינשה 'יפב ב"ערו י"'שר 'יפ הז ןיעכו .ש"ע

 — [םש ט"יות y "wb" אוהש ויתובר

Süge nya ; süigen) à. = 33ע"לב ה"כו מ"למו  
(Gertheilen, zersügen jJלכ 'פב תבשב  

 תא הב רוגל הריגמ 6.ב"כק ףד אימ (rw  םילכה
 תנש) עימקב אלו 'טגב השא המב 'פבו .הניבנה

Creיערכ לעו םילכה תודי לע בותכ םש היה  
 בטורהו רועה 'פבו Cua רוגי הז ירה השמה
 אהמ הימרי 'ר  ביתמ GYop ^om טישפמה 'מנב
 pones דציכ אמטינש רונת 072« םילכב ה"פב ןנתד
 Am הלפטה תא ררונו השלשל וקלוח ותוא
 'ד דע אלא אמט ןיא 07« תולהאב ו"טפ סוגסבו
 'פ תורוכבבו .('רּוגל דיתע אוהש ןמזבו םיחפמ

 ןונגיו רורגי פייא י"כב לבא ונזנגיו דוגי גונב )* ,ם"במרהל מ"היפב היכו ב"ערב היכו דיגה ס"טב יוינשמבש ינשמב )!
 .ב"ערבו ש"רב אבוה יפסותבו שיירהו ם"במרה ייפב ה"כו דוגל ג"ונב (3  .דוגי ei 373 ש"ארבו [nos זונגיו wa ל"צו

mo )+ט"רס 'יפב רוגי ג'יהכו (* .םירוחט ס"טב ו"פדבו ר"פדב ןוכנל  "x imbםישרפמהב ה"כו דוגי ג"ונב לבא ח'יכ . 
 בה י"כבו T5 'בו יא וזו י"כב הנוכנ רתויה o3 (5 .ו ל א בוט רתוי ג"ונב )  .ינטיהר iai» sem 'עב היכו (%
 ,אריגרג הפאינ 'מולכ אר'גרג היל רדש . . אריג המשו ייגה ע"פרב לבא םימעפ יתשב אליג רג ר'פרבו אליג הפאנ

 nmn ותבד ל"זו 'א ma ךרעב ג'הכו ,יא רגרג יעו לגרג ע"ייע םייקל 535 אריג רג ייגה לבא אוה הנוגה הניא ןושלו
 'פסותמ הארנכ ח'רֶל ךייש הז 'יפו mim רחא תררגנ ותבד 'מולכ אריגוג היל רדש יכה םושמו התניזש הריג המש

o^ v€yירשי ינא ס"טב ו"פרבו /ר'פדב ןוכנל ה"כ ('1 .תירוסה הטישפב היכו ('% .ףייג יעב ומכ (* .ש"ע רדש ה"ד . 

 .גיפר 'תפסותב ה"כו ןירגנה ג"ונבו 0 0:335 ס"טב ו"פדב לבא (b א"פדבו ר"פדב 055 (ל



 < "שרל םחוימה b^ ןכו .ןושארה ob" ש"ע וניבר
 "= 'דהנס ,ארינ אדש .ו'נ bk mo» Uy 'ירדנב
 ךכ vos ןינעה me ילואו  ,אריג היב pne .ז'ק
 יאירג ע"ייע לבא «Coo "גל | ,ה"כ 'ינעת ,יריג
 אנמשר אניעב אריג רמאו QD 'וחנמ .ש"מו
 PO bw אריג ןיד רמא ג"וננו .ח"ל 'כוסב ל'צכו

ownכו ' "x D'D Uyשודיקב ה"כו :ט'נ ' Jb 
 bay הוה wb א"פ םשו ,ךיניעב אריג ןטשל
 יב י"כבו .ןטשר היניעב אריג sov לכ רמימל
 5 אנטישד אניעב יאה רמאו 'ינה (םש סיר יייע) 'כוסב

 | | קחציבו asp דומע בלול 'וכלה תאיג ץ"ירב ה'כו
^in pvביכ 3'3 ירינ ץובקהו .ם'שה 'יגכ םש : | 

 < "נה .ז'יק מ"בבו הידיד יריגב «cb? C הדומ :ה"כ
 ינהאד אוה הידיד יריג ט"מ ,ד"מ מ"בבו היליד יריג
 p:3"^ 5 ב'בו ,'וכו ומרג ולש mun י"שריפו הל
 p ^p" מ"בבו .'וכו ופונ Tb ול םיאבה םיציחב
 רמאד נ'עא היליד יריגב יסוי 'ר הדומ אהו ל"זו
 םדא ואלד יכיה מ"ה ומצע תא קיחרהל קוזינה לע
 קרוזו prs ומצע םדאד יכיה לכא . . הקיזמ ומצע
 "| pn ys וניבר bb" דואמ כורק הזו 'וכו ויציח וב
 Lo מ'טשב כ'ג שרופמ yn ^b אריג 'שלמו .ש'ע 'ד

iubקזינהשכ אלא הירינ יבישח אל ל"זו :ב"כ  D. 
 L— memes שממ אריגד אימוד ותחנה תעשב יוצמ
 D שי הלאה תומוקמה לכבו ,ש"ע 'כו ארטמכ םדאל
 LO pns אוהש ארנ ארינ 'שלמ הלמה רוזגל
 .לכוחו pub ^b khru דנעצ 'שלמ לצאנ יתעדלו
 היוינב יסוי 'ר הדומ רובידבש ד'עפל לבא
 די "פ ,(80 י"ל אריג ןורתפ היליד וא הידיד
 ל"זו :5'3 ב"בל ה"מגר י"כ bb" יל ןוא יתאצמו
 והיא דיבעד אכיהל בייחד היריד היריגב 'כו הדומ
 היריגב 'כו הדומ 'כו (su ןניסוגדכ םידיב
 רבע ד האתית לע לפנו mr ישמ יאליעד םושמ
 3'3 י"שרב שרופמ יתאצמ ןלכו .ל"כע 'וכו םי ריב
 qne אקיזיה היל יטמד אכיה mou היריגב ב'כ
 היילעהו תיבהב ןנירמאר wenns pus לש וידי
 D by שממ ודימ םילפונשכד 'וכו והנה +.ז'יק םיב)
 Lo ירינ ה'דבו 'וכו היליד aevi היל ירק ןותחתה
 ול אב םהידימ ימנ אכהו p" י'שריפ היליד

n»ח'ק'רהנס .אתילול ע"ייע : ט"ס 'יטינ -- .ל"כע : 
 םיציח השוע ןמוא b^ ,האריג ראותהו .קזב ע"ייע
 ליטקמ היריגנ ה אריג .ח"כ 'יחספ תשק וא
 א'ר זמר אב 'קליב ה"כו םינשיה 'יסופדב י"גהכ
 קר vb רצ 'יחספל ^m 'יפכ ה"כו י"שרב ה"כו
 הארינ ל"צש ל"ומה min רבכו האריב ס'טב םש
 mb רצ nbb" ס"דב אכוה פ'או 'ב י"כב ה"כו
 y" םיצח קרוז b^ ,ירג לעפה הנבנ םשה ןמו
 ] 3*1 'עב וניבר ^33 ייורג ה"ד :'ד ריזנ 'פות

+ 

) 

+ 1 h 

 דמש

 ט"וי ברעמש י"פעא תותשרה ןמ לכא wm ןכומו
 :b (רשפא יאש) ט"'ויב ןיחקלנ ןיא ודצינ
 לש ומעט הז םינכומ םניאו ןילוצינש [רשפאש

winע"לב רארג ץוכקהו הרג 'יפ ה"יחא]* .אמק  
 סופתל nen וב רשא לודג בקנ וכותבו qns ץע

 — [תויחה תא |

p'53) 313 ==:יִרָּג  an- aufreizen ^Bע"לב ןכו  

 (מ"לב mami py כ"ג אוהו ביר רחוח 5
 ירגיאו 'נרת ('ב en^ 'יעשי) םירצמב םירצמ יתכסכסו
 ̂ ,יב "39 םב רגתת לא ןמ [יארצמב] יארצמ
 "כ ^3  יפל D 'מויב «no ה"יחא] *
 יכ היב ונהא- א"ע ףלא זמר eom 'קליו 'מ

o»ירגימ אלר  curb po»אתבורקב :שיניא  
 .אתובוקב שניא ירגיא אלד D 'ירדהנסבו

ampג"לר זמר .ב"מ  'קליו .:ז"ק  qvaםיבוד  
 אבוד אה .ז"טד א"פ האיפ CC ,תוקוניתב
 205 אתא iy ח'ד ו'פ תבש יורי jo .אירגתמ
 ,:ינאישה ט'פס ר"'ב .היב איירגתיא יעב הטוש
 'פ ר"שהש ,םיטסילה הב הריג א'כס ר'מש ,ינריג
 הרגתמ לעפתהו .םיער םינכש הב הריג :ינכשמ

"jvו"ע 'מוי :'ו 'ליגמ :'ז 'וכרב : UP QU" "UDD 
 — b^b] ר"מב :ט"י :ח"י

 הבקנ ראותהו j2€n רוד ןינע מ"לב 'יפ) רּוג = רג
myאָתְיִנְמ הכקנ .ןָבָש :ריִנָמ ונממו תיב  

(Qachbarin[םירדנ ל"צ] (םירדנב) 'ד 'פד ג"רב  
 אָתְריִגְמ ןירמאד תעדי  תיוה ולא (ב'עס איכ יירדנ)
 ,'ג תומש) התיב תרגמו התנכשמ ןמ ךיתרבד הלע
 לכלו t€ ייא "ירבר) וינכש לכ לאו 'גרת ב'א) .(ב'כ

cmaכ"א  quamה"יחא]* .(רגמ אוה  on 

 שרשב יהוריגמ לכלו םוגרתה הז איבה ןמגרותמה
 יכ עדו תאז לע יחכונה 'עב ל"מר mons םנחבו רג
 אלו רוג 'עב ןוכנל התיב תרגמ איבה pea סג
 בשייל ב"שפהב ב"ירגה לש ולופלפל ונכרצוה
 nonna ךיתמדקה רבכ יכ ןתנ wu לש ותטיש
 רדסל קודקרב וכודמ יכ X "x אובמ לש א"פסב
 רשא וז אמגודב םג המו שרשמ תויתוא יתש קר
 ןכו .הנבנ רונ לעפמ שרשה יכ moy ריעי ונינע
 "רדנ י"שרב כ'נ W" וניבר 'יפכו .ע<- ןכש ע'לב

 — pw] םינויצהו רגמ 'ע דוע 'ייעו םש

 ילכו 69+ bb wawa) an" סילבו (NT רג
 הרענ 'פב 'ירדנב (ץח Pfeil gara טירקסנאס

 רב אייח (נ'עס (vy םירדנ men 'מגב השרואמה

 mme דע b pu») [e^ ג'וגב] יריג ירש בר
 אלד אמלא ןריתמו םירדנ קדוב היה תשקב הרומ
 ה"יחא] * .םירדנ ריתהל ךכ לכ תעדה בושיי יעב
 תא ריכזהש ילכמ ץ"יוה םשב מ"טשב בותכ ןכו



m jap 255 אירוג ס"לב ^b) &'mà à = 
EL אב '57 ג"רב Gunger Hund 32 pui 

E 

 ומשב רדונה 'מגב תותימ 'ד 'פבו (:טיס ימוי) נ"הב |

 pei Gy ףלא זמרו יח יימהנ יקליב אבוהו UD ידהנס)

 בלכ 'יפ (*םישדקה שדק תיבמ ארונד אירוג יכ
 תא חינמה 'מגב ןיפתתשמ רציכ 'פכו .('ןטק
 ךב ('אחכנ לוע אבלכ ךב חבנ Ce m ותיב
 קתוש טעמ רכז 255 חבנמ םאש b" .קופ אתירוג

sn»אתבלכ אתירוג ךב  pbהניא םלועלש  
 ונתח סעוכו ותב לצא תבוש סא אוה ףא תקתוש
 ותלכ תסעוכו v3 לצא תבוש םא לבא םייפתמ
 'בשר 'מגב ורמאש פ"עא 'פבו .תסייפתמ הניא
 אתיירוגב הללטמד והייניב אכיא («Cre mm ימוא
 C התיירבב הנטק אתבלכ 'יפ Ü, רישדרנו אתיינסיק
 .ןהב קחשל םדא ינב ןיליגרו תורצק הילגרו איה
 אתיינסיק שרפל ונא םיכירצ הז 'יפ יפל ה'יחא] *
 kacu "x 'שלב הנסיק m^ אתיירוגל ראות
 kiàngái שיראוצוה 'לכו ןטק b kassan" ונממו
 ילב ה"כו ה"פ ,ב'פ רצ ןאקיסקילדניצ יטסוי 'ייע
 'יפ יב ןפסק 'עב לבא .ןטק b" עוטפופץ ירגנוה
 יתרטוז תלמ א'ס ^33 ףיסוה םשו א"עב וניבר 033
 ינימב םינטק םיבלכ םש שריפו אתיינסק תלמל
 םיבלכ b^ אתיינסק 2m כ"ע ןהב ןיקחושש לג ש

yyאלש הארנ א'סלו .ל'ז ח"ר 'יפל ירדנוקפא  
 תלמ א'ס ^3 ףיסוה ןכ "i sn תלמ םרג
 «now .ךל המל ןילימ ישופא כ"לאד יתרטוז
 אל ךפיהב מ'טשב יכ וז הרעשהל היאר יתאצמ
 רובעב "רישדרנב וא אתירוגב+ קר אתיינסק סרג

ns:תובית יתשמ תחא יכ רמול יתעדב הלע  b 
 תאבוהו האצי שרפל אתיינסיק וא אתיירונ וא
 בותכ היה אתיינסק יכ הטונ תערהו ,םינפל ןוילגמ
 ראות אוהו Hungerleider ןכער --* פ"לב ושוריפו
 ק"ב :ה'כ 'ציב :ה"נק תבש y ys" בורמ 2535
 ומכ nr ןינעב םירחא םירמאמ דועו .'ח 372 :ב'צ
 yy בער 006 י"ל אוהו סמל : בלכ ל"זרדב
 תלגרומ y" תשרופמ תלגרומ יתלבה הלמהו .סמל

germוידחי .אתיינסיקו אתיירוג :םהינש רחואמ  
 אללטמ םירפסה ^3 םייקל הצורש ימו .וקבודי

3 au vm) ̂q םש m» aen נרת' 3 ied 
 .(ריג ןמת תשקי אלו

vi o =2ע* פ'לב)  (Rohr, Halmםיצרש 'ח קרפב  
 אנקיר אבילא ('אי בו רד יריגמו 6ט'ק תבש) =

 הייחא] * .ןתשפ yw א"פ .םינפנ יבלו ל "פ =
 'מושרה הלמה איה יתעדלו ,י"שריפ ןושאר 'יפכו |

 'בו 'מ י"כ 'יג יפל ה'נכו .ףוסו הנק הנינעו "יפרפה
 ע"ייעו בהז לש הנק b^ אבהרד אירוג ה"פ 'מויב

 - [אתבג

Cרנ = n»לב " (Aussatz, Krütze 2 Oiר"בב  

 "כ יישארב) .ררגמ vow ךלה ךלמיבאו (*ה"ספ
 C תורובחו םיעצפ p^ :םיחמצ וב ולעש דמלמ 05 =
 רמא n5] ל"צ] (איירג) רבס אוה הזה ןינעכו =

 הדנ השקמה 'מגב םיתוכ תונב 'פב ןניסרגד היל
v5 =והאיבהו והכשמ ל"ז ח"ר לש רחא 'יפ] ,(ביעס  

 רמולכ ("n2 x") רג םעמ (bm ץרפ  'שלמ
 אניבא רב אליש םיתוכ תונבב ןנירמאדכ והחירכה
 הידרג תיאצ אל יא דע 'וכו ברכ .אדבוע דבע

 [mua bu] הידרג .רמא רבס אוה [היררג ל"צ] |
 ךיואא הז םולשת ןינעב ה"יחא] * wa 'יפו
 היענצ ליז :איגוסה תעצה תאזו .(5 הרעה) 'א ברג 'עב
 ןכו ל"כע היידג רבס .אוה היירג תייצ אל יאו
 ותוא ךושמו רורג רמולכ ש"ירב היירנ י"שריפ
 ודוג ומכ אתמשב ותירכה היידג ..'כו םעט ירבדב
 י"שר לע ןיקלוח היידנ ה"ד ow 'פסותהו אנליא
 תועטה לבא תילדל ש"יר ןיב תועטה ןיאש ורמאו
 רמא אוה ל"ר שגנד וא הפר ת"ילדב היידג תרבהב

musדימלתו  ^m» vy panהדנל א'בטירה  
^Nהיררנ םוקמב ם"ט אוהש הארנו הידרנ "ינה  

 ותוא 3333 חבנשל ימנ עמשמו םש ש"מ המ

 yx 'עב ה"כו הירדג an^ םש דועו ש"ע םירבדב "
 םיעצפו תואכהב והענמ , . 'מולכ וניבר םש 'יפו 'ב
 תמא ןאכד וניבר 'יפכ םאו כ"ע ורדגתת אל ישלמ
 וילע הלעה pb" ,היררג an^ ריבסהל 555 זא
 יסרפה םשה ןמ ררג לעפה mín תורובחו םיעצפ |

 היידג ב'א) — [ונבתכש ומכ ןכ ונינעש ןוררג ,רג
 .(ביתכ

(iו"ו ייכב היפ  sm v)ע"פרב לבא  snmןוכנו )3 .ח"ספ ס"טב עיפרב לבא :דיספ ונינפלו י"כב ה'יכ (*  "bןכ  
 ש"ע דרגתהל רמוא בותכהו וב רוגתהל 'ב 53 ב)אמ קוספה עויסל דוע איבה ריבב co עדו ימושרה פ"לב היכו

"uvaםש בויא יקליב לבא  "anהלחתב בותכ היה אלש לינו איה יאמלעב אתכמסא קוספהמ עויסה םלואו שייירב 573  
 'יל pay וניבר ונייצמ אלש היארהו םינפל אב ןוילגהמו שורדה וילע ןעשהל ןכ ומצעל man היגמ mee ללכ עויפה רייבב
 ארונד אירוגכ קפנ יהנסב ג"ונב(*.קו ספ ה תפסו ה ילב ד"פפ ר"ב ם V אבוהש א"יק זמר תודלות 'קליב
 י"כבו ר'פדב ןוכנל ג"הכ (* .אירוג ms םיטב יקליבו אירוג יב an" ךורעב ר'פדבו יוכו אירוג יכ אתא קפנ ימויבו 53(

(nג"הבב היכו  )ע"פדשב לבא רהוי לבא פ"א "33 sי"שריפ י"פע ןכ היגמ רפוס הזיאש רבדה בורקו הירא רוג ןוכנ , 

mo) רישררג יעו ןסק יעמ חכומ ןכו cw» יבו יא ויו ייכב ןוכנל ג'הכ (? .טמשנ יח לעמ וקהו חבנ ya» nna pas 

 אתיינטיק אתיירוגב ג"ונב לבא ש"ארב סישב c3 לישרהמה mun רבכו אוה ס"טו ע"פדב םג הגורחא הלמו רישרדנו
we»יייכב ןוכנל הייכ (* .רישדרנ עיייע ןוכנ הייכו יובותכל מ''טשב ח"כו  Y^התיירבכ ע"פדבו . 
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 Lo י"שר ונייצמ אל םגו qus 'עב "ל ןכו ריגה
 - ה"ד ב'עס ^n "353 אלו םש "ילוחב אל ומצעב
 דיס b^ ריגה boni" םנ זא 'יגה תמא םאו .םס

gymרוחש עבצ ןימ ריג י"שריפ םש תומשלו : 
 הזו ריחשמה עקרק ןימ :םש 'ציבל 'יפ הז .ןיעכו
 לש הארמ תמאב לבא .א"פב ךורעה 'יפל םיכסמ
 ,ןבל עבצ פ'לב.,* םעט ןכו עוריכ אוה ןבל דיס
 ב'מ b" םילכל ג'הר "יפ ןכו םיתבה וב ןינבלמו
 ,ל"נה ר"כיאב רייג לעפהו ו x" ט"דסב ש"ע
 'עב וניבר איבהש תורייוגמ nos שרפל 5

 : עפ

 (ןבל ,b Backstein^ 2! 25! 25 | פ'לב) רג
 יהתו 'גרת יל איג יימרי) םילגל לבב התיהו

 )2^ ,3^ (yt םילגכ םתוחבזמ םג ,("םירגל לבב
 ןורמוש יתמשו .(* ןיריגכ ואיגסא ןהירוגא ףא 'גרת
 ירגיאל ןורמוש יושאו ross) יכימ) הדשה יעל
 ,רגי פ"לבו .ןלקח ירגיל ג"ונב ה"יחא] * .ןילקח

^eלג , n»א'ל 'שארבב , abרג וניבר יגלו  
 ה"כו המושרה פ"למ הלמה רוזגל ונכרצוה רגיאו
 — [םיפרשנה םינבל ונורתפו 'ג רגא ע"יע ע"לב
 ב"ער מ"ס "יטיגב Grusistechen 2- ע"לב) אָריג *

 was ייגלו אתלילד אריג יתיל אריגל
yn» יושע ןבא 'יפו אתילולד ארינ אתילול ys 

 םע לפונה  "sunשריפ אל המצע הלמהו ,כ'ע
 םש לע ןכ ארקנו ע'לב הזחה ילוח אוה ד"פלו
 ירגנוה 53 הנבנ ןכו הזחב ץחה בחות וליאכ באכה

 םשהמ  ym ^b nyilהזחה באכ פדה םשה
  Seitenstechenןכ ןעי אוה ןושל לע לפונ ןושלו

  imוזה הלוגסה רמאמה לעב  "mb'וכו אריג
 ןירוקש ילוח זעול ל'ז י"שרו  y websל"נו

Sun ילוח Seitenstechen, point צ"ל אוהש 

 ,ךורעה ומכ 'יפ ,אתלילד ארינ ןינעבו
auoןויִרּוג  (CE. Noאירוג  másאמח ברד  

 רחא אמח רב wn שיו בר דימלת
 רואה לע תבש יאצומב ךרבמ אבר יכ אבר ןמזב
 םשכ הז לש ונב ןמיסהו ותיבל ךומס היהש ולש
 ב"כק דצ םלשה ןיסחוי לש ל"כע הז לש ויבא
 רב אירוג יבדא ךרכמ אבר : ג'נ 'וכרב לע ןויכו
 אוה !D'D אדוג ינדא 'יגה 'מ י"כבו 'וכו אמח
 םירפסכ כ"ג סרג ג'צ 'יסר תבש יאצומ 'כלה ז"ואבו
 שיא ןיירוג אבא א'ע ב'פ 'ישודיק 'נשמב ,ונלש
 ר"תסא שירבו 'וכו אירוג אבא םושמ רמוא ןיידצ
 אכא T" 'ָנשמכו ..ןודיצ שיא ןיירוא אבא "גה

 — :לואש אבא םושמ Cow ןדייצ שיא ןוירוג |

NR = 082 רג 

 פ"למ הלמה שרפל ונכרצוה זא אתיינסיק אתיירוגְב
 ןוכנ דואמ nb לגשמה תואת bx רכז ^5 >>

"bןסק 'עב וניבר  "btwלגש ינימב "ינטק םיבלכ  
 יבותכ 'מגה תנקסמל הפי הלוע הזו ןהב ןיקחושש
 ש"ארו י"שריפ ,'כו אתיירוג והייניב אכיא םש
 םומעיש ידיל אכיא ons: pb םישרפמה רתיו
 הררועתה םיוכז םיבלכב הקחשנו ש"ע אכיל
 n's3 nero המצע הליגרהו לגשמה תואת
 ע"ייע אתבלכ C /a יימחנב) לגש bos ושרד ,'ד
 ןושל וניבר תעדכ אלו ץובק אוה אתיירוגו ,לגש
 ירטוז אתאיירוג :ה"נק תבשב ה"כו Um הבקנ
 הולטק ןיירוג ירתב .ה"צ 'דהנסבו Goma י'שרבו)
 ,יראה תא wv םינטק םיבלכ ינשב p^ ,היראל

meniשיב בלכמ בט רוג ט"יפ ר"קיוב דיחיהו  
 לשמו כ"וכאע שיב בלכמ שיב רוג יבות אל
 ארוג אשיב אבלכמ ה"כפ now רדָמב הזכ טוידה
 בלכ ונינע ורג ,אירוג 'עו ם"לבו .קיפנ אל אבט

vyשרשב ק"דרו ירא ןב טרפב מ"לבו  ^B wa 
 Dai וארקי םינטק םדועב תויחה ינב : מ'לב םג

 -- [ןכ ומכ ונורתפ 59 פ'לבו

 TB ^b Kalk) ארוג ס"לבו )= (yro3 3 = רג
 ןועישתו י"רת +יב יז'כ 20 דישב םתוא תדשו

 דישל םודא ךלמ תומצע [ופרש לע] .אריגב ןוהתי
 םודאד אכלמ ימרג  דיקואד anm) ('א י'ב .סומע)
 'ה nb» '»s 'לגמבו .('אתיבב ארי ג כ ןונידסו
 ונבל new השעש ךלמל א" י'ד) ותמח [תא]

maדיס 'מגב ןיי איצומה 'פבו .(* הרייכו הדייסו  
 'ר ירבדו טובחב הדוהי 'ר ירבד ןיארנ (ייפ תבש)

 ריס מ"ש ריסה תציבב א"ס ריגה תציבב הימחנ
 יד אריג לע ('ה n^ לאינד) רמואו ('אוה דחא ריגו
 ^ אינת (Cre הציבד ק"פד ג"סבו .אלכיה לתכ

vno] mmmךירצש ינפמ ןכלב רסואו [רוחשב  
nwליעל ארשב רב ומוקמ גהנמב ^5 ריגה  

 pop ריגה תציב א"פ .ונבלל ריגה תציב ךירצו
 קלח ותושעלו וחצחצל ונ ןיויחשמש 315
 רעיש יפלכו תחתל ארשב רב הדוהי 'רד הירתאב
 הירתאב mmy Tus ןיאו ומצעמ pon יוהו ץוחל
 .וחצחצל ךירצו קלח יוה אלו ליעל ארשב יסוי 'רד
 מ"משו nw 'ציבל יריאמה 'יח oy הייחא] *
 sen ןושארה p^ ב'ה י"כבו הזל בורק 'יפש 'ציבל
 yi ^b  .אוה ,הנבה השק אוהה ןינעה לכ תמאבו
 .דיספ"לב go = גרג ס"לב ארוגו ע"לב ראיג וא

wmהיאר איבה רופככ 'יפל ד"י .ז"'ט תומשל  
 b^ וניתואחסונב לבא ךינרזהו ריגה : ח'פ 'ילוחמ

i )'הדייסו גיונב (? .אריגב ,ריגב ע"פרבו סומעל ק"דרב ה"כו .ריפרב  mov»)ע"ייעו (*  .תרייצו  paגיישו ש"מו 'ב  

sunןירגיכ גונב (5 .ןירגיל גונב (+ . 

 ומש

1 PORE 

My ^x 1-4, - 4 

 ו שי

4, 

. snm 



^ 

 .רוטפ אצויו וב vu] ל"צ] רריג היה םא ד'ע
 - אסכה תא םדא רוגי אל ז"כד א'פ 'יאלכ 'ורי
 - / לכ ררוג דחא טבש .ו"מד א"פ 'וירוה 'ורי .'וכו
 = paw :לעפנבו sw רג עיייע םירורג םירג .'יטבשה
 open mma) nes גנ"כ 'ציב .ררגנה רגנ ,ו"כק
 ו"ד ג'פ תבש v^ ,'וכו תבשב pou לכה ןיא
 .א'ק 'וריע  .'וכו ןיררגנ ןניא םילכה לכ ג"עס
 nby, ע"ייע הב ןילעונ ןיא תררגנה הנמלא תלד
 .םטוחה ךרד ןיררגנ . . הפה ךרד ןיררגנ :ה'נ הדנ
 DU .הרירגב ש"וכ הכלה .ב"כ תבש הרירג םשהו
 ש"ע היל תיל הרירגד הרירג היל תיא ארירג א"ע
 ןילמלטמה ד'ע ס'ד א"פ "שודיק יורי ,י"שריפ

Ay ג"ד ג'פ ק"ב 'וריב ה"כו  ,הרירגב ונקיש wm 
 לכו ה"ד :ג"מ 'ישודיק 'פסותב אבוה 'ורי "ייעו

 — 'מוי  se.דרג 'עב וניבר 'יג יייע רירג רירגמ
 ,ו'מד א"פ 'וירוה 'וריו ג"ע ד"לד ז"פ "יחספ "ורי
 המ 'וכו רמוא מ"ר 'יטבשה לכ ררוג דחא טבש

 ( peןוהיניבמ  Db» muiה"כו אָרְרִג הכשמה
 מ"ב הליאשהב " sהררג בגא איהה :'מ 'ועובש

 ( Qaריכזה ןינעב רבד ידמ 'מולכ  piןינע
 .םירבד תכישמ ךרדב ול בורקה

 פ"לב garb הנשיה פ"לבו garew דניצ,'שלב) ברג
 האורה 'פב Cergreifen, angreifen )2:29 'שרחה

 אברג אתא ל"א CD יוכרב) ךרבל בייח 'מגב םוקמ
 רדשו הלילב רדוש 'יפ .('אתמל הברגו אילילב

ynהיברג ליז ל"א +.ח'מק תבש) תיבח 'פד ג'סבו  
 ןדיד לאומש אהו ןדיד (' אנח אה C הינכשמ ייפ
 אכה תיתא אלו ךל עימש תאו ןל אעימש אלו
 ל"ז ^m לש רחא 'יפ) .(*האברנ אנ ידב רמימל
 בויא) רג םעמ (bm ץרפ 'שלמ והאיבהו והכשמ

(O00םיתוכ תונבב ןנירמאדכ והחירכה 'מולכ  
mo)ברכ אדבוע דבע אניבא רב אליש (ב'עס ויל  

 אוה [היררג (bu] ev תיאצ אל יא דע 'וכו
 .(%והכה 'יפו [הירדג ל"צש ל"נ] הידרג רמא רבס
 םיררחושמ םניאש םידבעו םישנ 'מגב 'גינחד ק"פב

 ןוירוג :ג'צ :ה"ס ק"ב :'ל nbn קרפסאמ ןוי

 .ד"ע wot ib "ישודיק

 ןוירוג 'ר :ג"ל תבש היעמש רב pov בר אמיתיאו =
 דצ ף'זרהמל י"הבמ op 'וריב םימעפ המכ הנשנ =

 'וריו 433 ח"פר vn 'ורי דוע ףיסוהל שיו א'ע =

 .אתרג ע"ייע אתירּונ .אתוריג * =

T 7G7 ,27— ע"לב)  .(ansengenתכסמ  

 האמראל היתררג (G3 קלח קרפ 'דהנס |
messךרחמ התא י"שריפ ה ל ריפש , my»סרג  

 mà ע"ייע ונקז תחלג 'יפו האמראל היתערנ
n^n]375 "יגכ ל"צו .היתרירג 1553  ^b!ררנ  

 — [שא ריעבמו penb ע"לב = =

n» |ע"לבג ררג  (der wiedergekaute Frass iz. 

 קיסמ )070 .יירבד) רכב הלעמ י"רת 5

 המהבה הלעהש המ ונינע ע"לב ה"יחא] * .(אררג
 אלולו ררג .ועזגו הרג מ"לב אוהו ויפ ךותל ויעממ
 שרש ק"דר ע"ייע nip סלפב שנד היה ש"ירה

Gmשגדנ יברעבו  qmע'לב הזמ רזגנ  à 
^b Kroptרזגנ ל"זר לש הרג לבא .ןבקרוק  obs 

 הרג הלעמ ג"יפס vna ושרד ל"זרו  .הרג ע"ויע
 םילשמהו תואמגודה ש"ע הירחא תוכלמ הררגש

 -- [םימעה לע

^B ziehen, schleppen << y'b t3 *ךשמ ) 
 םדא ררוג :ג'כ 'ציב Y: .ו'מ .ב"כ תבשב

 ד"ע "^n א"פ 'דהנס 'ורי = .ו"נ 'יחספ  .'וכו הטמ
 הרריג אמש .'ט "יחספ )72( vos תומצע רריג
 mma אמש ג"ער ז"כד א"פ 'יחספ Y^ ,הדלוח
 יקליב אבוהו ג'ע ד"יד ר"יפ תבש y^ .הדלוח
 תררוג תאזה הדלוחה המ ז'נשת row "ילהת

 לכ ןה ךכ nm אוה ימל תעדוי הניאו תחנמו |
 ןניאו ןיחינמו pum ןיחינמו ןיררוג םלועה יאב
 רתב אמלע רירג .ה'פ מ'ב .ןיחינמ ןה ימל ןיעדוי

pn am"ד"כ . psד"פ תובא .ןניררג והיירתב  
 פ'ד א"פ 'ישודיק Y" .'וכו הוצמ תררוג הוצמ נ"מ

(iגיצתת זימרס  בויא יקליב היכו אתמל הייבש אסייג אתא ג''ונבו .אברוג אתא ע"פרשבו ,ר"פדב ה"כ . *) ןוכנל ה"כ 
 אנידכומו סיטב ויפדבו יריפרב ה'יכ )* ,אנת םיטב ו"פרב (* ,היכשמ סיטב ע"פדב לבא ק"העב mu» vem ביה "ו "כב
 ייפה לכ (* .ךורעב bw" ומכ 'מ vi33 ייל ואלו תלמו ךיתברג אנידב ואלו םש תבשב (icm .מא"פדב ומכ | אנידבמו ל"צ
 ךה וגיבר םש איבהש דבלמ יכ c רג 'על ךייש לבא ןאכ ומוקמ ןיאש הנמאכנ יתעד יכ רגסמב יתאבה ליז nes לש

 .הלמה תביתכ רצמ אלו ןינעה דצמ אל ןאכב mu ןויצל תוכייש ps יכ ריכי qnin ןילמ ונזאש ימ לכ שוריפ ילב הדנד
 תיאצ אל יא הזכ "גה ףילחהו np vy ךהב ןויצה םולהל השק יכ ואור ירחא יכ חסונה תונשל ny ושפנב ביהרה ביו

"cb n n*333יוגה מא'פר דע םיסופדו י"כ לכב יכ תמאה לבא ב"ר לש וילכ אשונ לימר סיפדה ןכו היירג רמא  
 ליר יתנקתש ומכ nin רקיע ריפל לבא .ד'! רג עיייע שוריפ ילב הדנל איבטירה ייחב םג ייא הידרג ייגו יתנייצש ומכ
 (םש בויא) רג מילמ היארו והאיבהו והכשמ ושוריפ היררג יכ ח"ר ייפ הז לעו num רמא רבס אוה היררג תיאצ אל יא

yרג יעל ךייש ןכ  v7רבכ רמא הרדג יכ רבסש המו .הכישמ ןינעב היררג ושריפ יפסותו יישר םגו  ^bיעב וניבר  
yxיב  gyשוריפב כ'חא אצמש המ ברג ךרע תלחתב בתכ רג שרשב םיכרע רדס םתב יתעדלו  r/^רג יעל ךיישש  

 יעל ךיישש ותמא 'עב יתיארה וזכ המגודו .ברג יעל ךייש ברג 'ע תלחתב הרעההש טושפל העט ןושארה סיפדמהו דיי
CNותוארב יכ ךורעב די חולשל ריזה ךורעה רפוס הזיא יכ תרחא הרעשה ל"י דועו .ש"ע םג  yaברג  ^bהיברג  

44* 
- 



600mאמ ןינעל ןכו . . אברוגב קפימל היל ירש ימ | 'פבו .('הוברגו אכלמ רובש יב רודש  
 "  םהינש wan ןכו כ"ע אברוגב קפימל ירש קנפימד
 < קחציב ש"עו Tim תאיג ץ"ירל  כ'הוי 'וכלהב

-dpv 
Gefüss, Fass, לכנ ,דכ ^b אברג ,ברג ס"לב) ברג 

  (Gehlauchןמ ולא 'מגב תבשד ק"פב —
 יברג תואמ שלש ול ולעה "Ci תבש) תוכלהה
 יפד ג'פב 'יחספבו .('וש ר דו הילעב ובשיו ןמש
 תואמ שלש התושו C (א'עס זי) וגהנש םוקמ
 התשיש םדאל ןכתי ךאיהו תויבח יברג 'יפ ,ןיי יברג

mss àתויבח  sb)פ"טו ) bv]ונחלש לע [אלא  
 .אוה אמזוג רבד הזו יתאד ןאמ לכ ןיי ותש
 jns םה pon ילכ Cre יציב) ןיניגל pus ןיסטפ

sonתלינמבו .(' םינטק ןהמו  n»wפ) ביעי ' 
qosןעוקרמד יברג 'ש קיפמ הוה ןועמש רו ט  

 יתותפ לש תופיפכ b^ .איטיק ןיליאל הבורע לכב
 לש ל"זו ה"יחא]* .םיינעל תבש ברע לכב םחל
 אוהו ןועמש רוט ימלשוריב ג'ה םש ר'כיאב 2
 ךורעב תבש 'כלהב חקורה איכה ןכו םוקמ םש
 יסופדב תמאבו כ"ע ס"ט אוהו ןועמש וניבר סרג
 ר'פדב bw ןועמש יבר 'יגה ר"פדמ ץוח ךורע

"smו"ו  atm3 בוש .ןועמש רוט ןוכנל n5לעב  
 pma תואמ שלש ךורעבו 'וריב ג"ה םש כ"'מ
 ^« i המלו תבשד אבורע לכב איטיקלל עיקרמד
 יתותיפ לש תופיפכ תואמ 'ג קיפמ הוה ךורעה 'יפו
 כ"ע nup ברע לכב םיינעל איצומ היה םחל

^b»גה ךוועה םשב 53'2 בותכ םינשי " 
 תצק חנומ כ'מ לעבל הארנכו כ"ע אוטיקל עיקרמר
 רתוי אוה ונינפל 'יאש המ יפל לבא רחא חסונ
 .ט"סד ר'פ ipn ^v3" 'יאש המל בורקו חונ
 ןיברגד mas תלת pes הוה ןועמש רומ ל"הזב
 לעב "פו .יאכוש תכורע לכ אטייקל עוקומר
 םחל יתיתפ לש תודמ האמ תלת הדעה ןברק
 npo אוהו כ"ע םיינעל ש"ע 55 «oun ויהש
 עוקומ poo לש ימעט רתפש ילבמ ךורעה 'יפמ
 אל ומצעב וניברו .איטיק ךורעה ייגל וא אטייקו
 ןיברג *p: בתכ 'ג עיקר 'עבו ולאה תוביתה שריפ
 ר"כיאל כ"טבו כ'ע ברג 'עב ונשריפ רבכ ןיעקורמ
 כ"ע תוכיתחו םיאלמ ןושל עיקרמ ל'זו בתכ םש

 (abu ןייובשה תא ןידופ ps c טג חלושה
 םלועה ppn use [יאה] wb איעביא | (.ה"מ
 וברגנ אלד אמלד וא ארוביצד אקחוד םושמ

waםש) ומצע תא רכומה 'מגבו .(ייפט  

G'y5 woיזוז יפזיד יסכימ ינב והנה  
 6והניעופמל היל הוה אלו םיוגמ
 YJ תוכרבב ה"נכו ה"יחא]* nb יברג אק ותא
 לעפתאבו .ךל יברגו ןוכנב 'מ י"כבו ךב יברגו א"ער
 רניד n היל רמימ ליכי vy ט'ד ד"פ מ"ב 'וריב
 דניצ 'שלב יכ ךממ ללשנו תינאתיא b^ ,תברגיא
 np» pen הלמה ןינע הנשי םגו השדחה יסרפו
 ^ne  .ןלזגו דדוש b^ אָבְרִג cwm «TO תקזחב
 "qo 'קליבו .והוללש :והוברגו םש 'גינחב י"שריפ
 npo ^b mu ומכ c ע'לב ןכו .ולזגו ב"נ

  mm bem'וכרבב נ"בב  ^an sjךל יברגו תחת +
 ע'ייעו וזה הלמה תקתעה שממ אוהו ךל ושפ תו

Uem samןושארה י"עב ה'כו ךל ובשו סרונ  
 םגו .'יפ י"כבו ג'נק x" 'וכרב ס"דב אבוה 'קליו
 תמאבו וברגו לש הקתעה שממ אוה ובש תלמ
 ןתוא ןי ב וש ויה : והל יברג io 'יטיגל י"שריפ
 אתמל הייבש :'ס 'וכרב 'חסונב ש"מ הזו .םידבעל

"iesעדו הברג וניבר  myהלמה ןורתפ יכ  
 הפי כ"או (Pfand) ןכשמ b^ ,ברג = 33 פ"לב

^bהינכשמ :היברג ל"נה תבשב וניבר , myןויכ  
 = 7 [אניש דע vmi np 'יפב י"שר םג

(Socken, Stump) 333יכלה) תולודג תוכלהב  
Gu =תאז) ירופכד אמויד אתלאשבו  ngon 

 ילודיפ b^ ,אברוגב קפימל ירש cn = (חיסק ייס
 ןוכנ תמאו ה"יחא] *.,ברוג לאעמשי mobs ז"עלב
 לוענמ ילכ ינימ —(9 פ"לבו c ע"לב רבדה

seusוניבר יפש ומכ ןילענמ תחת ןתוא ןילעונש  
 ילאדיפ זעלו ע"ל כ'ג איבה cen רלדע 'עב הפי
 בינש ק'העו Socken ש"אלב pedüle טי"אלב אוהו
 ז"וא mp "yr qspy bun אנקוז א"לב םייס
 :א"ל ףד םש ג"הב לש ל"זו ,א"מש D^ ט"וי 'כלה
 היכרוצ יקופא לעימו יברונ ססימ ימנ יא 'ד דומע
 «pb by" אלו קנפימד ןאמ ןינעל ימנ ןכו 'וכו

vovברד תותלאשבו ,'וכו היברוגב קפימל ימד  
 שרופמ אוה ןויכ וילעש עיקרמ יכ תמאל ןויכ אלו | 'וכו קנפימד ןאמ ולא 'ימל Toy םרב :ל'ז יאחא

 והכש מ ייפ היררג ד"וי רג 'עב ח"ר םשב וניבר בתכש nob ושפנב רעש Dow) לש תשבושמ "ג יפל) ה יכ שמ

 3033 )! .ק"ודו .אוה ולוקלק ונוקית הזו ברג יעל רג יעמ m ייפ עוקתלו בותכל ןקית רהמ שיח זאו ברג 'על su ךייש

 ,יז דצ יגיגח סייר y" 'מ י"כבו ןושארה י"עב ייל ןכו ךליו mo יקליב ייל יכהדא תלמו יכו רובש יבד רורש יכהדא
o v33 sms )?ב"הו  nm»יחסונב  ps33 ה'כ (* .יפט ותיילו וברגל אלר ייגה םש  ynהיכו 23 ב'ה דיל  

 3m דייל v4 v33 ה"כ (* .אוה ס"טו ןשרדו ''גה תבשבו .ה"מ יוחנמבו e 'גיגחב «mU (+ .תצק יונישב וניתואהסונב
 ךאיהו ןיי יברג תואמ שלש התשו :ייגה ל"צכו ןאכ שי רמאמה סורס יתערלו )5 ,וגהנש םוקמ 'פבו 'יגה ע"פרב לבא

 .יוכו ןיסמפ [ומכ] אוה תויבח יברג b^ .אוה wena דע יוכו ןכתי

iE FEMA 

Sה 7 ] 

 , וירש ןדרילייי4וקי ירו קיה
4 1 



3 

 = ונינפל ומכ פרג אוה קר י"שריפב nr ה"יחא] *
 —— ל"צ ושוריפלו ףידע וניכר 'יג קפס ילבו לבדגינו
 Cg לכנ 'עב xum b ףסונ ש"ירו לבג שרשה יכ
 - am ד"פל לבא לנלוגמו ברועמ ונינעו ה"שע
 < ותוא ?bibi הרבכב- nexo "יפו 'מושרה ע"למ

 — [ךועה הזל כ'כ y" .הרבכב עוני רשאכ

 s <- pex חור 'ופו עילב "יפו אָחיִּבְרְנ ₪
 ןופצ חור 'גרת Gordwind אייָבְרג

 = .אנטב אתיברג אחור (ג'כ v3 ילשמ) םשג ללוחת
 .. (WU חור ןפצ הינפצ 'גרת ןכו ה"יחא] * .(ארטמ

 7 — [אישק אתיברנ אחור וויט 42

 < תיב ע"ייע Tin muy "e תאַרְכְג ע"לכ) ןְבָרְג
 = "פ ,רטוחו הרומז Bee פ"לבו ארביג |

 הרומז לאשוה מ'לב םגו רתויב qos ודנש ימ
GU»)דינה יוניבל  'e3וירד .'מגב ולא ןימומ  

 קיק לעב qnxxm קיקה (ה'מ יורוכב) (* םיבכוש
 דע ךורא ולש דיג, b^  .('דינב ןתברג םיציבב
 ןתברג תלמו .זבעש ע"ייע דועו ה"יחא]* ."הבוכראה
 תלחתב ש"מכייסרפו ע"לב אוהו ןתרבג ךופה ומכ אוה

"ynאניפתסמ ילולו .רב ג לעב ארקנ הנשמבו  
sb cmmםוקמב רבג תלמב תיבה יכ  y" 

 ודינש n^ ושוריפו ,> = רוג פ'ל אוה יכ ןכתיו
 יכ ריעה הפי יוועל Cnm .תולודנ ויציבו לודג
 --וצרש ינפמ ןתרבג תחת ןתברג חפונ הנתשנ הנוכב

bn40322 תביתמ ולידבהל  pin ^b.רובגו  ^y 
 ץבוקב) 'ורוכבל י"כ ה"מגר 'יפמ קתעוה וגיבר 'יפו

vsףד יקילייגנא  Gmpםשו  ^amאבוהו ברג לעב  
 — [רבג םג רגסהב

erregen, an- מ"לב הרג ומכ D^» 20 4 
a5 (ילהת' nnn לא 'נרת (achen 

Cn or owגרתו ה"יחא] * ,(גרגת אל ' Y»יילהת)  
 (היכ v3 ילשמ) ןודמ הרגי .אברק ןיגרגמ ג ימ'ק

anגרת םינדמ ררועת 3^ ^ םשו וירגת גרגמ ' 
 — [ירגת 'גרגת =

 Ring, Kreis) ףקהו לוגיע פ"לב 4 (p^ יִּגְרַּ
 ינה והבא 'רמ הינימ ועב «Gv ז"עד ג"סב

 ה"יחא]* .יטרומ ןירוקש ןילקיע e^ יהאמראד יגרונ
 ןכו םוקעו לוקע b gedreht, torto^ ט"יאלב אוהו
 ןילקע ןירקנ יכחלו ל"זו 'ב בלול 'עב וניבר "יפ
 ןיכרוכו (םיבנעה תא ל"ר) ןתוא ןימקועו ןילקועש
 ש"טו 'א לקע "y'"p vy ש"ע 'וכו ביבס ןתוא

: 

"gem 

quתא דירפה וניבר לבא ש'ע 'בו 'א עקר 'ע  
"RT - 

pauדחוימ ךועב התע וב רבודמ רשא ןיעקורמ  
 יפלו amm םעטו שרשה ותוא ןמ אלש עידוהל | =

 50/66 יעצמאה י"ל שממ אוהש הארנ יתעד תיינע | =
nw רצ םואיסריימ "y nbn) הכיתחו pon. 

 ע"ל אוה אטייקו  ^b Cשקבמה ינע  pnbלוכאל
 ןועמש רוט ריע דואמ דע הפי רמאמה רועישו

 (םיימורה דננ אביזוכ ןכ תמחלמ תעשב) האיצוה =
 ם יק ש וא םידכ וא תודמ mss שלש ש'ע לכ

pup mpm >ע'לב הלמה  <> s»)רופ ילב ') 
 םילאושש םיינעל anb תוסורפו תוכיתח תואלמ |

 וא) ןעיקרמד יברג. 'ש -קיפמ x^ כ"או םחלל
 an^ איה ose ןיליאל הבורע לכב (ןיעיקרמ
 ב"ירגהו .ב"רש שודיחו .חכשתו ק"ודו .תיתימאה
 ,ל"נה ןינעה תנבה- ישוקמ המואמ ושיגרה אל |

 ע"פדבו .ןינעה יפל שרפל בטיה n'ya * וניברו
 תרוסמ יפל תופיפכ םע תחא הזו תופיפק "גה
 הפפכ 'עב ומצעב וניבר בתכ ןכו qim םשב כ"מ

mp ^yה'נכו -- .תופיטק ס"מ כ"כבו הפיפק 'ע  
 'ציב .םיתאס קיזחמ אוהש ברג ח"מ י"פ 'מורתב
 תודמה ירורבמ ןיי יברג תואמ שלש סנכ אוה .ט'כ
 תודמה eb" ןמש יברג תואמ שלש וסנכ ויריבחו

nnmםש אתפסותב הז  Yeידכ . . ןמש ידכ  
 43103  .תויבח xn" :ב'פד ג"פס ea 'וריבו ,ןיי <

 ךל ןיא :רוקמ ילב ם"ק ז"מרס יחיו 'קליבו :א"יק =
 .'וכו ןיי יברג םישלש הב ןיאש הבנעו הבנע לכ

"vלע ןישקמ שנ ינב תיא :ה'מד ג"פס "טיג  
 'ורי .ויגלמ היב תיא המ ןיעדי ןוניאו רבלמ אברג

"nobהיל הוה ג"עס ט"כד ב"פס  p232וגב חשמד  
 'וכו אחתוכד איִיַבְרִג ןיליאב םשו ,איטיחד ארצוא |

 קלחמ וניברו האס תדמ ןינעב בירג  ה'נכו —
 לקשמ ךרד לע הזו וירג סרוג דימת יכ ותביתכב
 'גרת ב"א) -- [ש"ע וירג pa חיכואש ומכ פ"ל
 ילמתי ברג לכ «Gh a^ ^0»). i אלמי לבנ לכ

Conan 

 ץמוג רסוח 'פ ר"להקב (י'אב pus םש) הָביִרּנ *
 "3 ט"עפ ר"בבו הבירגב ןירמאד תיא
 .ינרג ע"ייע Ty .אניגרגד אקוש

 '87 ג"רב :durcheinandersieben J) « ע"לב) 5373 2

 (? אדדוא יתיל 608 (c7É*3 וזחאש ימ
 ארמחד אלחב שימטנו אתליתפ לודננו ארמעד
 .רפאב הליתפה לנלגמ b" ,אמטק אוההב לברגנו

 ביהו דיל ויו ייכב היכ )* .היי s) םש ץובקהו .יכ .ויט ; יג י" ;דיכ ,יא איש cy ראנו לבג תלמב 'גרתה ןכו ('
 ,ןיבכוש ןירד סישד יכשמבו :תוינשמבש ינשמב היכו (* .אבבג ג"ונבו אוה ס'יטו ארדוא in^ ןאכ ע'יפדבו ,ארדוא עיייעו

pum *מגב ' n3)ריפדו ךורע י"כב קר ייא .  m3 (fםייוגשב ג"ונב לבא ייסופדבו ויו י"כב  y'"yקיפ לעב ,רבג לעב  
 .םש םינויצהו קיק לעב -
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 yw ןירשעתמ קריל ןערזש ל גר ג הו םיילחשה
 יטוי) םימיה תעבש לכ 'טגב אמויד ק"פבו .(* קריו

n^עב  ונשריפ רבכ (*קושב רגרנ אצומה (ביער ' 
Ans 

(kleine runde Rübe, *o[1vXitov) 7513פב ' 

 6טיל (n332 תוקריה לע 'מגב ןיכרבמ רציכ
 .(' ה"פב (*הבר המירפ והנימרפ (*ידילגרג ינה
 ידילגרוג ירת יאזח «Gy יוכרב) האורהד תומולחב
 א"סכ ה"יחא] * .תותפל ישאר ירת sb .אתפילד

7aמ י"כב ' yamט"ל ףרבו . "wbןכ ומכ  
 ימד +:ג"מ 'ורוכבל י"שריפ ןכו .םש ז"ואב ה"כו
 תפלה שארל :אתפילד הדילגוגל הישיו
 ךורעה 'יפכ אוהו הטמל הלכו 'כלוהו בחור ושארש
 ירילגרג היל יתייאו .א"ס 'ובותכל לבא ,תפל 'ע
 ב"א) — [תולוגעו תוקד תוכיתח wb" אתפילד

^bךורא אוהש תפלהו לוגע תפל י"לב רילגנג  
 הנשמ 'שלב לוגעה לבא סופנ הנשמ ישלב ארקנ

 ,(תפל yb" םשב ארקנ

 -grosse Hand לודג gn 65,55 פ"לב) אָנְגְרּוג

^»3y3 (aukeסילודרה יאמ ב"עס ^  
 סולודרה 'עב הרשיה ג"הכ אנגרוג אלבט ייבא רמא

vx»אנדגרוג ס"טב ג"'ונבו אלבמ  Ty33 ס"מ " 
 : אנדגרוג אלכט י"שריפו סולודרה 'עב 'ייע רחא
 ז"עלבו cy א'טילקשיא ןירוקש לבניעו גוז

Schelle, Glóckchen, clochetteןכו כוז שרפתנ  

 מ"מ ו"פ תבש ף"ירל ביבס ול סחוימה י"שריפ
omפ"ל תמאכו .ש"אלב ע"לעש בותכ ןיגוזב  

 ןכו לודג לצלצ וא ףות הנינעו איה המושרה
 ה"נר ה"פס 'כוס "וריו ב"פ ןיכרע אתפסותמ עמשמ
 יב ל"י דועו .ש"ע 'וכ\ שדקמ לש לצלצ ג'עס
 wA פ'ל אוהו אגרגרונ ל"צ אנדגרוג םוקמב

^bאלבט 'עבו .לצלצו ףות  ^bש"ע וניבר , 

 ר"לב ארקנה (nox נשע b ^b^ ע"לב) "13
(Rauke, weisser Senf ןבל לדרח 'יפ ;eruca 

 תיעיבשב ט"פב םגיפהב ( GU.רפא לש רגרגה
 תורשעמב ר"פבו ( G5.דבלב רגרגהו םילחשה

 ןהב בותכש םירפס שי ,ליעלד לגרג ונייה רגרג

v VERS WE CHUNGו ב  dr EX HEdא  D MEEל  
Mam NT T HITו ב ד  IE IRUAד כ  

2 
we. 

(Wu Tu נש % 

 ,תורהט ףופל ג"הרל ט'דסמ קתענ אוה וניבר
 ביבס ףקהה אוהו ל"נה פ"למ שרפא יגרג תלמו
 p^ ןכו ,םצבקלו םרבחל הכיררה תעב םיבנעה
 י"שרו .ש"ע nnns ףוסב לקע תלמ "b ם"במרה

^nפסותה וריכזה ןכו וניבר 'יפכ שממ ז"על ' 
mu arb omnןיפדה  ^eךורעה םשב יגרוג  

 "גכ 3'2 'פסותה ייג לילעב הארנכו .ש"ע י"שרו
 ףוסב ג"הר ש"מ יפלו om ז"על ג"ונב לבא וניבר
 'עב שרופמ ןכ ומכו r'yb י"שרמ אבוהו תורהט
 now השעמכ אוה לקע יכ רוקמ תרכזה ילב לקע
 הרוצמ השעמכ ןיגרופמ אלא ןילודג ןלוכ אל לבא
 םירפסה i^ םג םייקל לכונ כ"'ע הכבש השעמכ וא
 gerrae ר"לבו yédóoy י"ל web היהת ינרוג יכ

Ruthen geflochtener Korb)הפיפכ ^5 י(צסמ  

niboרקיעה יגרוג ^31 םג םאו .לקע ע"ייע  D^ 
 ץעמ (?nrw הפיפכ b" 088% י"ל איהש
 ע"ייע ein aus Weiden geflochtener Korb תוכע

 אניגרגד אקוש ותעדלו יוועל 'חה b^ ןכו .ינתגרג
Cum yy avyb wa)לש קוש ןכ ומכ ונינע  

 .תוגרושמ תופיפכ ישוע

 תבשד 'ורי (Gyps, Kalkstücke) ןיִסָבָּגְריִּב 8

 רשחד ןהה Cs ז'פ) לודג ללכ 'פ
 תבכרומ הלמ איה ילואו paio שרפמה b^ ,ןיסבגריג
 ה"יחא] * .(סוספג לש דיס רמולכ ןיסבגו ריג ןמ
 "יאש ומכ ל"צו ןיסבגרוג םימעפה יתשב בתכ ב"ר
 !no .ןיסבגריג 5237 ןהה :םש ןכו ןיסבגריג 'וריב
 "נוי הלמל ןויכ ילוא ןיבופ שופמה בתנש

^B xopápuov, xuplDuovתוושהל ל"נ דועו .ןיבוס  

 רוחש טיט ונינעו ove "ברע 'ל םע הלמה
 אס טסו = ןירוליק רפע וער וילע Tan תומיתחל

^bתומיתחל לבגנ טיט . m»ע"ייע  psג ' 
 — [ןיררקריג 'עו

 .אנגרוג ע"ייע אנדגרוג *

  == m ybiבשע אריגרג ס"לבו :
 תבש) ימליה ימנב םיצרש 'ח 'פב

(Rauke 

 ילעמ ידידל "פא אלינרנ תשש בו רמא (.ט"ק

| G'yo ma יוריע) ןיברעמ לכב 'פד ג"רבו OS 

 anam .'ול 'סונבו .יל ל'צו היל ילעמ סרג תבשל oni ןייבמרו .כ''ק דצ תבש סיד יייע פ'א י"כב 373 w" יל ייגו )!

 יורשעמ שיר יוריבו ,ריגרגהו גיונבו .ןירגרגהו ע"פדבו ןילגרגהו ר"פדבו יא ו"ו v33 הייכ (? sx רגרג עיייעו אריגרג

 יוריעל איבטירהו ,'א םילחש 'עב ה"כו ערזו קרי 1433 (5 .'א םילחש יעבו יא רגרג «yi mo ,רגרגהו ייגה ג"עס חימד

 «m (* .ערזל היד cb ny יפסותב «nm קריו ערז ןירשעתמ ער ז ל ןערז ריגרגהו םילחשה םינשי םירפסמ 'יגה בתכ

 ה"כ (* :.'כ ימויל ס"ד y" רגרג איצומה גיונבו ימ ייכב ה"כו חישו איצר ו"פר סישב ה"כו ח'יכר זימרס ב"מ 'קליב

 יוכלה ז"ואב ה"כו אמריפ ע"פדבו ,יחסונב ג"הכו «gv ו"ו י"כב rn3 )5  .ידילגרוג עיפדבו ,יחסונב ram TY י"כב

 ,הטדאה b" ארוב לש «n אוהו (* .םרפ 'עב ה'כו יברבר ימירפ ימ :v3 .ידילגרוג an^ 2753 םשו א'עק 'יסר ידועס

 ןויצל ךיישש ביר בשחש ןעי יט קרפב ל"ר ט"פב nr nam א"פדבו ה"פב םרוק הדוקנה ע"פרבו .ז"ואב רוציקב ספדנ ןכו
. 

Um ocוכרבמ ' m aתועטו יט קרפב  mes:םיניעל  aenךורע דומיל לעבו ב"ירגהו .היפב הלמה ללכ טימשה ל"מרו  

 ! הלמה כ"ג טימשה ןורחאהו המואמ wan אל 'וכרבב
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 mebw3 ^p jim 33535 וא pn ורגרגמ והל
 mebw וב vw nwp5 לכבו םיתיזה טקול םינמז 2

 לאשו m ולוכ לשבתמ pes "eb םינמש ינימ | ןיב ףוליחהו .דגרג ס"טב הנושאר ו"פדב לבא אוה |

 - םינבאה רמח ארקנ ןכו לַּג שרשה לפכב 5353 ומכ

 | ה"כ הייחא] * ,רגרג בותכש 'ירפס שיו לגרג
 דחאו לגרגו + . רגרג 'יגה sn" ר"פדבו ,ו"'ו י"כב =

 ןילשובמה ןמ [דחא] nw" טקול 'מולכ jin ורגרגמ | רגרג ,'א רדג ,רדלב yvy הברה יוצמ דמלל ש"יר
 וברעתי sow ןמיס ןהל השועש qin ולנלגמ וא | ,ט'ק תבשל י"שרו .רשרש ,'בו 'א רדש .ערג ,יב
 וככרתיו הפי הפי ולשבתיש דע םחינמו םירחאב | ייעיבש ש"רב ה'כו אגורוא : ריגרג זעול .ח"כ 'וריע-
 ותיזמ תיז ןמש אינתד ש"ת ,(' תלנלוגמ הציבכ | ר"ל אוהו א"'גורא ?cm 'מויל י"שרבו א"מ מ"פ
 ןמיס השוע ןכו הפי ןליאה לע לשבתיש 'מולכ | ט"יאלבו oruga דרפס 'לבו yn תלחתב 'מושרה

ruchetta:צ"לבו  roquetteהפי לשבתיש דע ובזועו ינשה תיזל | אוה ערז עירזמ הז בשעו '). pni 
 B" ,ןרגרגל mu חינמה 07D תורהטב ט"פב | ןיבהל וניכז וז ותלוגס י"עו לגשמה תואת ררועו
 רגרג ןכו 02( 'יעיבשב ג"פ יתמיאמבו .('ןלגלגל | תאירקב am^ 'ד רג 'עב רכזנה :" ז"עב רמאמ

nwאריג וא אליג פונינוטנא לש התב  memתורורצ לש | .  muss ^bהיכו ה"יחא] * .םינטק  
 .קתענש ב"ערב 'ייעו qnm mum cba ש"רב | an "b^ ייטיגבו ,ל"קו אריגרג וא אליגרנ "יגל
 רגרנ כ'או ."ינטק םינבא לש לג ם"במרה 'יפמ | — [אליגרג Cm רזב 'עב וניבר 'ינל לבא אליגלג

i^iרג רג ןיערג "פ אתרגרג םוקמב אָּתְרַגיִּג ס"  dia2 ד  B xע"לבו  peללנ שרש ק"דר 'ליע ובובסל . n'yss S3*3  

S "c acרג  vesתבש |" ב  reןהה .י'ד  sum. mגינח 'ורי ' yp 
AMET. fieןמרפ םירגרנ ינש .(הימ)  Desאיבמ ג'ער ט"עד |  bowלעפהו .םש ןשתוכו  

Nuטרפ  pxםש)  (Cידיחי 3383  / hbונליאב אוהש דע הזה תיזה המ ו"לפו ר'משב  

Lsבטורהנו .6 תו ל לו ע א"כחו לוכשא  Eo E08 20 MUNDUS yb wx PRIM DREהכו  rr ig ERכ"מבו ^33 .טכחנו  ^bוניברכ םש . w^רוזגל  
j^ eosתלחתב 'רכזנה ס"למ הלמה  ym synוניבר יכ  

^b (DDה"יחא] * 20725 דחא בנע  mmןינעה  : j 
 ב RTI Set MPOID 'כו ידיחי רגרג ונממ .לפנ "5 'ורהט אתפסותב

x0 cts 68 9יצקועב " auo v obב  BU eos ms m ies uy Metלש 2  "ewלופ :רגרג ןורתפ םייברע  bx»הנוי 'ר  
 jn .ןיניערג .'מולכ c icum ^b חאנג '] [bomi ל 0 ב

 סואיניזיג םכחהל ייעשי שוריפב אבוה) שירק ןב הדוהי 'ר 12. NS — תודשעמב
 X En : 8 יח | רמוא ע"ר (טיס םש) yo ריבעמהבו ,ךלוהו רגרגמ

wn iס"קת דצ ), ^s2-5 םירגרג  Q325מולכ  
 j \ המב 'פבו C nns בנע לכוא p^ ,לוכשאב רגרגמ
 קפס ילב לצאנ אתרגינ פ"למו .םיתיז לש ןיניערג 6 :
 הב פע be Wü Re RT .חלמ רגרגבו לפלפב :Cre n השא

V eimmbeerenker Ye 
 rdi: bud i (C8) תוחנמב 'ח 'פב תונברק 55« .(*חלמ

 hDN ינש 'גרת (סוסוואא6/%>- פ"לב) "272 * | pw ^b .םימב ורשנש Dun ןמ םיאיבמ ןיא
 פ"לב p^ אלזרפד ןילוודו אעד ןירגרנ 'ג ,'א ןליאה ןמ םשל לפנו תקוש וא םימ ןליאה רקיעב
 .אתגרג ע"ייע דועו ,םימ וב ןילורש ץע לש לגלנ .(*רחבומה ןמ וניאש ןמש ונממ ןיאיבמ ןיא םיתיז

 לאשוהו הברה התושש b >>> ע'לב) ןָרְָּרַּג | שארב ורגרגמ ןושארה תיזה (ו'פ (De קרפה הזבו
mmארמג .לסה ךותל ןתונו שתוכו  CE)83132 פ"לב ה"כו ,ללוזל ל"זרב איעביא  Schlemmer ; 

yn» (!תוינשמבש הנשמב  n»האיפ יורימ עמשמ ןכו ה"רת זמר יישדק יקליב  Ubהנשמב ןכו ינשמב יוריב לבא .כ"ד  
 ,לכואו ךלוהו תחא תחא רגרגמ ןנחוי 'ר םשב יסוי יר איער כ"ד ב"פ יורשעמ יוריב שרופמ ןכו (* .תללוע ^35 ילבבד

 לפלפ 'עב כ"ג w^ וניבר 'יגכו רגרג ומכ י"שריפו לגלג ילבבד הנשמב i433 )3 .ךלוהו תלמ ילב םש יורשעמ שיירב אבוהו =
mn»)ו"פ תבש יוריבו תוינשמב  n"5םש ימגבו  n5תבש סייד יייע פ"א י"כבו שייארבו ףיירב היכו גיע  "Sעדו )^ :תיפ  

 ןכ ^p תודמ יתש יפ רחא לאעמשי יר cb רדסנ ם''במרהל מ'יהיפבו תוינשמב לבא טיפ אוה תונברק לכ ימגב ונונפלש
bתורמגה לכב ל"הזב בתכ ייכ מיטשבו וניבר הנומש ומכ ח"פ אוה תונברקה לכ  c5רדוסמ ידיבש  cbלאעמשי יר  
 םייבמרהו .ןושאר ^53 יישריפב ה/יכו (5 .זיט דצ קעניללעי םכחה ברהל ריכזמה סרטנוק יייע ^3( תודמ יתש יפ רחא

vesתרחא ייג ול שי חבזמ ירוסא 'כלחמ  bn "yיוחנמ יופסותהו .יבו יא לגלג עייייע (5 ,ורשנש הייד םש יוחנמל  
 ייפ ןכו )7. .שיע יב לגלג יעל ונויכ דייתסבו ךורא רתוי תצקו תצק יונישבו ךורעה םשב הז לכ wein השלש היד .ו"פ
 ולוכ היהיש דע רגרג רגרג ןליאה ןמ ותוא טקלמש תיזה שארב ורגרגמ ןינעו ins םש טיהיפב םיבמרהו .םש יישר
 ט"יותב אבוה ןכו (* .יוכו דחא טקול ימולכ ל"נה רובדהב ה''עב וניבר ייפל בורק כ"ג הזו יוכו םימימת םירגרגהו לשובמ
 בתכ םש יכ רעשל רבדה בורקו iy םיערזב שרופמ רבכ :בותכ ה"מ םש יורהט ג"הרל ט"דסבו .ךורעה םשב יירהטב

 .עודיכ מ"כב ררגנ הירתבא יכ ןאכ וניבר בתכש 'יפה

^ 
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nen vuiתעמשהב הנקהו ךיחה ןיב הפב הקשמ  
 € רערע םירמוא רגרג םוקמב לאעמשי om לוק

mime ינפמ יכ ןרגרג ללוזה ארקנו .(* רערע yy 
 י(טשול הנק םידקמ העילבה ..

'"y getrocknete Feigen) D'233ךועה ףוסב ) 
 ,שורישמ תורגורגו OU תורשעמר ק"פב

 nnam םרותה (G תוושעמ תפסות שארב
 תכשבו .(' ןששודל דיתעו םירמת .ןסרודל דיתעו

pe»[קרפב ל'צו]  Cםילכה לכ  n3)יביכק ) 
 תורגורג b" ,תורגורגה תא הב ףורגל הפירגמ
 םינאת mns הליבד ,תודרופמ תושבי םינאת
 ייפ אבוה ה"יחא] * .ןישבי pi ןיבוטר pu ןייורק
 ךורעה םשב ג'מ s^b הרפל ט"וי 'ופסותמ הז
 .תובוחמ הליבד s" ב'ה י"כב לבא 'יגה םש ןכו
 'יעצמאה י"לב יכ עדו Cw לבד ע"ייע  דועו
 םיתיז דועו תושבי םינא ת D" ,ן 6%

nes syריטב  sm256 ינומהה ע"לב ןכו א"כ  
 n»nb רזננ ילואו ןכרצ לכ םילשובמה םיתיז

vumןיערג ^56  y")סורדל ןכרדש )2 רגרג  
 ,ל"נה תומוקממ הארנכ תויבחב םינאתה שודלו
 שודל b^ 0 לעפ י"לב הרומ ןכו

 יייע ןיערג b^ ,ן([60ד0צ םשה ןמ לצאנו םינאת
 תורגורג םיכומס ונאצמש המ הזו  .ל'נה ז"מיר
 י'ב הצקמ 'עב ושוריפ ?p .ה"מ תבש םיקומצו
 תורגודג ub אבה :ט"מד א"פס 'ורשעמ 'ורי ה"נכו
 .ףורגל היד :ב"כק תבשל י:שריפ 'ייעו mam ןמ
 תורנורגו הליבד ןינתונ ps .א'מ א"יפ 'ומורת
 יצח :ה"נ ב'ב .ןרבאמ אוהש ינפמ םיירומה ךותל
 ןירוק םדא ינב «T א"נד ב"פר ריזנ v^ ,תורגורג

mumהמכ רע המע לכ 'פ ר"'כיא .שורית  
 — .תרגורגב רמא som בר . . שפנ .תבשייתמ

 — [תיגוד ע"ייע ג"פ 'ומורת אתפסות

 ינת (:חיק תכש) ימליה ןישוע ןיא 'מגב
asmתורגורג  psפבו .ןיזע חלמ ימ ןישוע ' 

 הדוהי Can (.ח'ע («c הטמה שימשתו 'מגב כ'הוי
 -יוניכ p^ .כ"הויב טיט יבג לע בשיל vios תורגורג
 ןיסחויב כ'ג w^ תורגורג mmm 'יגה ה"יחא|* .םש

 = תֶרְנָּג = ןרּגר
 = 6רגרג יימורו י"לב לעפה הנבנ םשה ןמו י"לב | gur 900% י"לבו 9 ע"לב suya לעפה

"b gelnפ"עא 'פב (התש אלו ונורגב םימה ךפש  
 אכררד C יבותכ) הנב תא הקינמו 'טגב ורמאש
 ג"סבו .('ינרגרג ינב הל mn sem אמד לע
 .קושב הרגריג קושב הלכא (GU m) ןיטיגד
 ירה םירמוא ה"יב Gn ב"ע) הדנד הנשמ ףוסבו
 עשוהי 'ר (דימ) הרפב ט'פ תיחולצכו qii הז
 'יפ ,רשכ רגריג [םאו ל"צו] וא C התשישכ רמא
 .( ילכה ןמ ויתפשב התש אלו ונורגב םכפש
 .רשכ והיפב עיגה אלו הנקב םימה ךפש DN א"פ
 התושה (היכ יציב vb: ייחספ) ןילוצ דציכד ג"סבו
 הללוז יתייה יכ .ןרגרג הז ירה nns תבב ופוכ
 ה"נכו ה"יחא] * .אתינרגרג 'גרת Ge sw יכיא)

 סעוכ ינא ןרגרג mb אל ג"ער י"ד ve 'וכרב 'וריב
 ס"שרהמ לש הרשיה ג'הכ ןיגלגול ךל אלא
 שיגרה «cl :ז"כ דצ ןנאמהעל 'חה 8^5
 'פ רילהק r5: דצ צ'הא "פב ף'זרהמ הזב
 Ye הבר א"ד .'וכו דחא ןרגרגב השעמ : יתאנשו
 ךכ השוע םאו וידיב הסורפ הציבכ םדא זחאי אל
 לכאי אלו . . . [ןרגרג ל"צו] ןררגו ןתבער הז ירה
 הז ירה לכא םאו וילעמ אלא ושארמ לצבו םוש
 ינפמ . . תוסוכ יתש התשי אלו  .ןרגרגו ןתבער
 (הלחת דיג חלש םאו ז'פר םשו .ןרגרנכ הארנש
 .ג"לק "ילוח .,ט"ל ova ץובקהו qum הז ירה
 ןהידי תא ןיכשומ ןיעונצה ג"ע ג"מד Yo 'מוי 'ורי
 :הבקנהו ques yp 'וכו poss  ןינרגרגהו

se mesןה תיִנְרְנְרִב םישנהש ינפמ ט"מ  
 ר'ב .וריכזהש ילבמ ךורעה "יפכ ב"ער םש "יפו
 תוינרגרנ םישנב ורמאנ תודמ 'ד ו"פ ר"בדו ה"מפ
 הז ג"ער י"ד ו"פ 'וכרב 'וריב טשפומה םשהו ^2

 — [תגלגל המל התא ותונרגרגב השע

 gurgulio ר"לבו ך/2סן/2050% י"לב הנק (e^ תֶרָגְרַּג

 Gurgel) = אתרגרג םוקמב אתרננ ס"לבו
 קספו טשוה תא טחש 625( ןילוח תטיחשב בנ"פב
 ה"נכו ה"יחא] * .הנקה ww "פ .תרגרגה תא
 .תרגרגה תקוספו טשוה תבוקנ .ב"מ ןילוחד ג"פרב

mne vpnבהזה תלוג ץורתו רשא דע 'פ ר"להקו  
 .תרגרג רמא אימחנ רב אייח 'ר (' יב" תלהק)
 אוהש ותרגרג ךותב ןיעמ ה"בקה ארב ר"כפ ר'מש
 רושע תתיכש 'כלהמ ג'פ מ"מבו : ו"מק דצ םלשה | (הנקה ל"ר) ארקנ ןכ ב'א) .םולשב .nen תא דירומ

"av!עב םג ה"כ ארמחד אמד לע אכררד ' pmaרומה םד לע תעסופה : םש שרופמו 'בותכל טיטשב ה"כו ש"ע . 

 היכ )* ,יישריפ םש וניבר ייפכו ינרגרג א"ס לצא ןוררג 'עב ה"כו יג ררי ג ינב הל ווה ארמהד אמר לע אכררד גיוגבו

 ויטלה mb 'כלהמ טיפב ם"במרה כי"כו ש"ע בייערו שירה b mb^ בורקו (* .התששכ ץ"פדב לבא ,'חסונב הייכו ו"ו י"כב

 mn ילכה יפ ry vb בירקיש ילבמ ויפב םימה ךפש םא ל'זו םש הרפל מ'היפב רוע «uy ילכבש םימב ותפש עגנ אלו

 ריפרבו ןששורל Des ו'יפרבו יזיפ יפדב ה"כ (* à רע ליר (* 22 )? yxp olco )^ .ןאכד וניבר לש איפכ

 .יא ףרג 'עב היכו (* ges עיייעו ,ןשבורל מ*קוצ 'צוהב אתפסות י'כבו ןשודל ג'ונב ,ןשרודל

^ar R " 
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 = הלכאד ייפ יבותכ) הנב תא הקינמו 25 ורמאש 1
"vm ar»אתשנרג | 'ר םימעפה יתשב .ח"מד דיפ "ילקש  wnחמדאה הבעמב .ירעוכמ ינב הל  = = 

 = "שרו ה"יחא]* .אתשגרג יבועב 'גרת (ו"מ ,'ז אימ)

 אעראד אתשיגרנ קפנהת ד"כ 'א יישארבל 'א | ow 'ילקשב 'יסופד תצקבו 'ב י"כבו ל"נה 'מויב
 םיסיפדמו  םש יומבי י"שרב ןויצה הז רסח ילואו | (תרנרג רב 'מויל 'מ י"כבו) תורגורג רב יוניכה םשו
 ה'נכו -- .תישארבד הז תא וטימשהו א"מד הז ואיבה | לבא .ע"ייע ילוקד רב וא ירמת רב יוניכ ומכ אוה
 סרג 'ב לפ 'עבו .אתשגרגד עטרק א"עס 'כ (n | בר ינת קר יוניכ ילב "יא 'מויל ש"ארבו ף"ירב

ym ommהתואמ הכיתח 'יפו אתשונרגד אטרוק א"סב וניבר | 'ר ינת 'יגה ונינפל :ח"ק תכשב יכ  
 'בותכו 'ומביב אתשגרג זעול ל"ז י"שרו ,ה מ ד א | םיסופדב 'נורחאה םעפבו 'מ י"כבו אביבח רב הדוהי
 : אתשיגרג b^ מ"כבו  .א'ליזרא : םשו DU ז'עו | .ימלה 'עב .'יל ןכו 'ר .דובכה יוניכ 'יל םינשיֶה
 אוהו ז"עלב אילדרא תויבחה ונממ ןישועש עקרק | רב וא תורגורג הדוהי on^ תחת אצמנ ןעיבו ןעיו
 ייעצמאה ,VOS  arslle 870116 ץניוארפ 'שלב | םתוושהל יתרמא אביבח רב הדוהי "גה םג תורגורג
 אתשגרג : הבע y יישרשב ק'דרה בתכ ןכו ardillia | -= y'b אוה אביבח תלמ יתעדלו םמיכסהלו
 א"ליזרא ז"עלב ול pup prs םודא cop אוהו | ףוליח אצמנ ןכ ומכו 2 רגרג ע"ייע vou "יש

 היד :ג"יק םשו ,המדא m^ sb תבש י'שרבו ,כ"ע | דצ םלשה ןיסחוי Cep הז ןורחאה םשב "גה
bpלצא אביבח. הדוהי בו םרוגש  OO)טיט אוה המדאו א"ליזרא כ'ג המדאל זעולה והמ | הדוהי  

 ם"במרה ןוכנל 'יפש ומכ mmn web ושעי םודא | תורגורג תלמ םגש רורב םינפ לכ לע .אביבח רב
niהזמו .אוה יוניכ םש אביבח תלמ  punפ תבשל מ'היפב |^« ': "ni mi»רפעכ  nn)יהייי  

 ,'ד 'ארב !א cn mp "ys .אתשיגרג qu 07 | mum 5" .ג"כק דצ םלשה 'יסחויב ץ"בעי תרעה
 וא"כ בויא) םיבגרו ,יכגר 'גרת ןכו א'כ p ;" | רתויבו אוה תועט כ"ע 'מויד ארתבב הדוהיד הובא |

 ןילארש אתשגרג b^ ב"נש ק"העבו v5) וגיל ; גיל — [ש"ע הרעהב תרגרג 'עב ל"מר העומ
 ,םיבגר ^5 Sehollen = Scehrollen אוהו שא"לב
 אתשגרג כ"או חל א:55| = 3:55 ם"ל אוה vy הלמה שרופמ ףראטסקוב לצא ךווע י"כנו
 : "סב feuchter Thon, Tópfererde) אתשגלג ומכ — [אוה בתוכ הזיא תהגה קפס ילבו Leym 'נכשא

 y2^5. a $ ם"לב) אתיגרג = NDà72 | ארבג אוהה (יגייק (n3 ןילפקמ 'מגב םירשק ולא
 םוקמ האורה 'פב runnen, Grube) הריפחו ('י לח ת היל יחדקו ילחת לכאו ('אתשגרג לכאד |

 דצ pw ס'ד יייע .'מויל 'לו פ"א י"כב ה'כו ד'לה =

mmףד ילבבל ר"מ ד"פ 'ילקשב ה"כו תורגורג  
Poיג יפכ " Y»מ ' "owאעראד אתשיגרגב 'גרת ל"נה יומביב 'יגה איבה | ס'ד "ייע םינשיה  
 vb ,'ז א"מל איבה .ומצעב אוהש שודיח תצקו | שבתשנ םישדחה "סופדב לבא :ז"י דצ "לקש
 י"רת לע ws ןויכ יתעדלו אתשגרנ יבועב 'גרתה | W^ תורגורג 32 הרוהי "גו .תודג ד ג הדוהי 'ר

NDUÜMiפ'לב)  nbm  יוצרים wb Dאתשנ  

 ב >

T 
We 
dw 

i 

T "( ח"ג יוכרב) ז"ע ונממ ורקענש םוקמ 'מגב | תותש ול איצוי 'מגב ריקפמה 'פבו .תימו היבילל | , Yp5: 

 אשנתמהו (ביער א"צ ב"ב) הניפסה תא רכומה '5 | יאה אתשנרנ םושמ Cs358*5 אכיא QUyD 'מ מ"ב)

 אבא רב pn ר'א Ges) יא (^n שארל לכל | וכ ןיאש יקנ רפע b^ ,(*אציימ אל יאהו אציימ
 (*היל ונמ אימש ןמ אתוגרג שיר "פא בר רמא | אנדה ןונכ שרח ילכ ונממ peus  תובורעת
 .אתוגרנ אוהה (CU? p דכה תא חינמה 'פד ג'רבו | וניאש רפע wn ץצומש sey שי ('וב אצוי כו
 יפד ג'סבו .והיינימ דח ילד הוה אמוי לכדירת יבד | CD vy תוקלשה ימגב ןירימעמ ןיא 'פכו ,ץצומ
 NT אפפ בר רמא (Grp Du הרפה תא לאושה | והב pm אימ והל ןלמו ירויח יתדח יבצח ותיימו

 אל הלפנו אתוגרג יאה ןלשוא הירבחל ל"אד ןאמ | ביעס ו"ק יומבי) הצילח תוצמ 'פד ipa .("אתשנרג |
 יב ,(הל ינב הלפנ sono אתוגרנ nb ינב | פ'עא 'פבו LC אוה םולכ אלו הקרו אתשנרג הלכא =

 י"כב ןוכנל ג"הכ )* 53 לחת ym jb יבותכב היכו אתשוגרג ימ י"כבו א תשי ג ר ג יבותכמ pn םוקמ 553 3705 )!
 ג"הכ (* .יפט אציימ אל אהו יפט אציימ אה גיונבו אצימ ע"פרבו a4 י"כב ג"הכ f) .אמיא איעביא i753 )? .ר'יפדבו 01

 אלו הועשב אנדה יפ ןיסכמ ויה pen לש ומוקמב ליזו מיבל :nue אבוה na ייפמ עמשמ ןכו ב"הו יבו ,יא וזו 723

 תונורחאה תוביתה 'גהו .אתשיגרג והב ורתו אימ והל ולמו יתדח יבצה יתיימו ג"ונב (* .תותש עייייע yr" 'וכו ץצומ היה

 3733( 3m ר"א אבר רב pn ראא ייא םש קר ןכ ,יגה יכרבב )5 .םולכ אלו התשע אל התקרו anii )7 ,'ו רת יעב כ"ג
"unדיפק דצ יוכוב סידב אבוה ת"האבו ,בר רמא אבר רב יכו רמא : "anט"כ יא ה'ד 'קליב יתאצמו אבר רב ןטחנ בר  

 ימ י"כ "יג םג ל"צכ יתערלו א תר ו ג ר ג שיר 'יפא an oen" ,אבא רב ןמחנ בר רמא וז ab" בורק ב"פ ףלא זמר
 ינב אל הלפנ 'כו הל ינב הלפנו אתוגרג יאה ס"טב ע'יפרב לבא 'הסונב הייכו m£ ו"ו v33 הנוכנה ג"הכ (* .אתריגדג

 .היימגר םשב וניבר 'יפמ לילעב הארנ ןכו ל'צ אכפיאו הל
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 ארקנ ןכו םדא לש ופוגב ףוטעו הסוכמ רונצ אוה
 העקושמ הירטה הכמה om ילוחה םיאפורה 'שלב
 - םיבוקנה םירביאב ןותלקע ךרדב חכלהו םינפב
 v3 הב שיש הכמ mn Hohlgang" ש"אלב ארקנו
 םינפ דצל הכפושו העקושמ איה הירטהש לוביק
 םינויצה םג ע"פדב יכ עדו .לוביק geil ומכ
 M wem .אריהנ אלו ןאכ םיללכנ אבה 'עב םיאבה
 — ה"כו ינתוגרג ג"ונב לבא ו"יו אלב 'יגה םוקמ לכב
 B"  מ"חומכו ף"ירב «m :ו"ד mb ק"ב 'שוריב
 - "מושרה ע"למ הלמה ינא רזונו .םש י'בב כ"ת
 — vb" עמשמ ןכו הכמה תמחמ םיחמצ הנורתפו

covבייח ינתונרנ ולע סאש אפרי אפרו ל'זו  
 D'UM הכמה תוביבס םיחמצ וב ולע . , ותופרל
 ילבבב רוע !y"' 'וכו ותופרל בייח הכמה הרתסנש

 — [ט"פ ק"ב 'פסותו םש

 ein aus Weiden 1601906 י"לכ) יִנָתַּגְרִג 2
^b .geflochtener Korbיושע לס  

 " (ש=  לודג bb פ'לב ארקנ ןכו .הברע ירצנמ
ey i73שדוקב רמוח . bp C23 39mינתגרגו  

 לאעמשי 'ר 'פ ז'עבו .דונה תרפופשכ םהיפב ןיאש
 ונש אל אנוה בר רמא CU» vp רובל דרי 'מגב
 ז"'עלב b ,mb^ ינתנוג mmn אלש אלא
 הדגהב 'יטיגכו '(.  [ירוטצינכ .ל"צ] (ירוטניצס)
 ישרפ mb (G'2b ירחאב ר"קיובו 6:ו') ןיקזנהד

mamיפ  ריילהקבו) ץרא  pmר"בבו  bwy (vb 

 תיב ילכ לכ bey iniu pes ואשעו תכורפה
 N53 ט"כב ר'פדב ה"יחא] * .םש םחינהו שדקמה
 ה"נכו .ינתוגרוגו ינתוגרג 'חפונבו ע"פדב לבא ויו

unsןתונ ג"פ םש 'תפסותבו ינתוגרוגו לס םש  
 ג'פר 'גיגח 'ורי ,ינתוגרוג ךותל וא לסה ךותל
 ינתונרגו לפ אלא ותוא ןיליבטמ ןיא ד"ער ח"עד
 םיגראנה םילכה לכ ו"פ מ"ב םילכ אתפסות ,רבלב
 השעש ןויכ הדוצמו ינתוגרג «pu טחמ (oh לע
 < רחא וניכר ילואו ,םיאמט ןתכאלמ לוביק תיב ןהב
 .'עב ק"ב לש ינתגרג שוריפב ררגנ הז רמאמ
 תומדב תחא הרובח הלעה הכמה יכ שרפל םדוקה
 הרעשהה om ינתגרג ומכ לוביק mi לש ילכ
 ךוע לש ז"עלבהש רשפא זא איה הנוכנ וזה

ompnשרפתנ א"לוטשיפ ל"ר  quob "yמיא ' 
^b (stellaדומיל ךירצ רכדה דועו .ןטק לס , 

 ןילרעב 'פד 'ינומדק םינואג תובושת רוע "יעו
 - .[מ רצ

 B^  ,היעראב אתוגרג המכ  ליזאו ירכ אתוגרג
 א ל לפנ הדש התוא ןיקשמ ונממש רוב אתוגרג
 הנימ לוקשילו רדהילד som יכ לאוש הל ינב
 היל ליזא אהו הילשוא אתוגוג יאהד םושמ

nuלכ הנימ דיבעו הל ינב הלפנו אמתס  
 רופחל םוקמ אתונרג םוקמ b^] אתוגרג יב] ,יעבד
 םיתבה תקזח 'פנו ,םושרנ יבר b m^ רוב םש
 הדשב םש ps (.וינ ב"ב) קיזחמב א'דב 'כלה ףוסב
 דואמ הלודג הדש אוהו בצח אלו רצמ אל רגה
 ןליא הדש איה הלש הצקב דחא שוכינ שיכהו
 לכ ןנחוי ^ םושמ Dx ^ ייפ mp  ןכיה דע
 nma ןילודש לכ אפפ בר "יפו ,ומש לע תארקנש
 ןיסחוי 'י 'פבו .( אדח אתוגרגמ התוא ןיקשמו
 ?cv 'ישודיק  ויתובא וקזחוהש |ימ] לכ [ארמגב]
 ,והיינימ ימקומ אל .אתוגרג שיר 'יפא אעדרהנב
 רקיע הז) אתיגרג ושריפ םישרפמהילכ ה"יחא] *
 פ"למ בצהנ אוה יתעדלו ונממ ןיקשמש רוב ("גה
 לע הנוממה אוה אתיגרג שירו ya תלחתב 'מושרה
 : תיגרנ שיר B^: א'צ דצ י"כ ב"בל ein רובה
 שיר ב'נ ל"נה ה'ד 'קליבו כ'ע ןילודה לע הנוממש
 DN יכ הז ןיאו כ"ע םילבספה שאר b" :אתרוגרג
 'מ י"כו 'קליה ^3 םייקל שי ילוא .תואיבנ ירבד
 אוה אתרוגרג ^b יכ npn יפל b 'וכרבל

nap)רגרג 'עב ונאבהש 'גות לש רגרג תביתמ  
 — [ש"ע '3

y'53 == ^g) *3n393 1ףוגב םיחרפו םיחמצ  
 'פב Aussehlüge, Geschwüre) םדאה

 ותואפרל בייח והכה יופיו 'מגב ורבחב לבוחה
Cms pu)ינתגרג ותכמ הלעה , ^bלוביק םוקמ  

 השק was לש B^ ה"יחא] * .א"לוטשיפ ז'עלב
pinoודסיתנ ךורעה לע וישוריפ לכש כ'כבו  

 ש"נירוס "53 לוביק תיב הב שיש ה כ מ ל"הזב סרג
 י"ל לע ותנוכו ל"כע א"לוטסיפ ט"יאלבו ר"לב
 ןכ 'ארקנו רונצו הכירב ייפ fistula ר"לו סקיל
 הלוחה ףונב םינפל ץוחמ תכשמנה mas הכמ
 היבו הינמ הז שוריפל היארו ,רונצ ךרדב ומכ
 : ינתוגרג יאמ 'מגה .תישוק ץרתמ ייבא ירהש
 y3' ה"כו nb רשב י'שר "פו ,אתכירכ אתאנ
 3V p'ba, אתאנ יכ pep ps יתעדלו ,ש'ע אתענ
 הטולו 'גרת ix ןומט ןינע אתכירכו oux כל
 טליו ,אפישושב אכרכמ + («Uno הלמשב
 אתכירכ אתאנ כ"'או יהופא ךירכו ^C 'ט'י א"מ) וינפ

 הז ךרד זהאי םימעפלו הלמב הלמ הנייצש ילבמ i533 ייגוס לש ויבר ייפמ הזו ('
 ce ןיא «5m mo ב"ב

woeרג לש  ns 

 ייכ p3" כ"ג 'יא הז D" ןונגיסכו
 לע תארקנש לכ nip ןכיה דע יאמ ושוכסב רהא n3 קיזההו רגה יסכנב בצח אלו רצימ אל

 רגה הקשמ היהש הדרשה לכ ^3 אינלפר אתוגרג י'ב היל ורקד אכיה לכ ומש לע תארקנ אכיה
 .לס p canestro" טייאל אוהו (* .כ"ע הב mr הכז ורובמ

"E 



 אתיל (:מ'ק (n3 רזעויד 'מגב םיצרש 'ח 'פבו
 =  הפילק 'יפ ,יאתתל יאליעמ דירגד אתניסאד אדרג
 2 יאתתמ אלו] יאתתל יאליעמ דירגיאד הנס לש
 יקפנ אמלד הלעמל הטממ ונפילקיש [יאליעל
 ^C יפבו .(ויפ qm ואציו 4 הדירגה ןיעכ םיעלותה
 7  ןאמ יאה .(:א"ק) ול ותחפי אל 'מגב 'יחספ יברע
 - mob חור ("היל אדחא אלקירד אדריגא ינפמד
 = אגלפ לקדה jb ףלקנש הפילקה לע הנפנה 'יפ
 == פוש 'מגב ד"ב והואר 'פבו ,(" שארה xn באכ
 = = ודימעהו ודרנ Um) יא רלג עיייעו :זיכ ("n קדסנש
 "= ןילעופה תא רכושה 'פד «manm) cw ודלג לע

ova)אדריגא ביתי הוה אמגאל | לזא (ויפ  - — 
 )9 ןמואל ןתונה 'מגב םיצע לזוגה 'פבו ^C אלקירד

p)םיב) והחמה 'מגב לבקמה 'פבו ,(.ט'צ  Cap = 
 . ואלברסד אדרגב אנהכ ברד הירב ירמ בר רמא

"bאחבש אכילד (" י"רקולפ ז"עלב לברסה ןקתל  > 

 D/N V3 "3 הזל בורקו (3

py» )*ושוריפב י"שר ןויכ הז  n^ 

 יוריב לבא יב סנלכ יעב

 יזיפ יפדב לבא

 אררוג 3733 )?

 אתנסאר אדרוג דומלתבו :

 ותרוצכו ותיווהכ הזה יברעה רמאמה

 B" לזו xà י"כ סרג הפו m יפלו

 Pa היכו mun יכלה פוס ג"הבב ג"הכו (9

bs (t 

"vyסיד  peטיל דצ . 

*45 

aint. schaben ̂D-טטח  Ge e) | IOכרכה שאר הב דורגל .ידכ תיכוכז  

 ייחספ יכלהב יתיאר ןכו ב"סק דצ ייחספל nés ^em ב'סק ^0 ידועס 'לה ז"ואב :«ni היררגנד ייחספבו 53333 30:3 (1

qs7* תאיג  wxדרגימ ןלוכב םש ה'יכו וניבר "יגכ 'סריגה ייחספל יב י'כב לבא ,ייחספו יכרבל רו יבתככ הייכו  

1353 'y3 moz רורגל ידכ i373: ףיירבו םש יוריב היכו תילדב. can 33593 ys o3 לכבו qo 

 ל'זו הרטלא ייפ בינ ידי תחת רשא ליפאב יפד ךורעבו .אדויג ימ י"כבו ו'יפדב לבא אתני

E E:ןמ עונ אנא לאק ל"ז יאה וניברו לפס ילא קופ ןמ התרגס רשקי (ןאוס לייצו) ןאומ לא ןמ עונ ייפ  y»לא  pn 

 הפג ןמ עלטת ךלע ךלדכ קופ ילא לפסא ןמ אהתושק אדא היצאכ היפ ןל ילוכ הימופ ידיא קיפנ אמליד .ןאפרצ ימסיו |

 קיתעא התעמו vay הרטלא ייפ

Ji P à»? 55 ליז .יאה וניברו ( àj|62  

wsשש &«  Vo PT4 4.5 60  הילוכ הימופ היריא קיפנ אמליד  peבוט רתויו]  [uade5 \כ|  

4 JU א oe !ג( = cues 45 JE ym ue plis ile dif So JU Jad pe 
po aen יכ רמא 5a ,יאה וניבוו הטמל הלעממ ולועבג תא ופלקי הנס יניממ ןימ ייפ mo רבע ןושלל התקתעהבו 

 ןפרצ ארקיו הנאה ינממ ,( bהלעת הככ הלעמל הטממ ופלקב יכ ויפ ךרד אצי ילוא 'וכו קיפנ אמליר .(הנבל הנאת

."wIp אוה התאצ תעמ 

 .'וכו הלעמל

 ,ךורעה םשב ייפה לכ םש אבוהש ז"לק ייפס שיק .תורהט ילח  my inemהירידל  n5.פ'א י"כב

 קימל יב v33 ס"טב ה'יכו אוה סיימו

m' ym ןיכס י"ע בתכה תרבעהל Meus 
Dw'mradiren 3% (=  ורזגנ םלוכו ם" מל"פ 

 ——  DS suםילידגו םיטוחל לאשוהו הגירא
 דנבה ףוסב  "ysףוסב רוע  Cynןיכרבמ דציכ 'פב

 = יתש הוה אבר אהו .(היל יוכרכ) ןייה ןמ ץוח 'מגב
  Eהידרנינד יכיה יכ אחספד אמוי ילעמ לכ ירמח

  | Myהיבלל  qnsvw]5יברע 'פב  "nobךומס 'מנב
 = ייחספ) < .החנמל  = ,)' Cmpןילות 'מוא .א'ר 'פבו

  (833 0ןירוש ןיא ( CO nאנא אדסח ר'א
  | Asא ל ('דירנד םושמ אקרי ילכא אל יאתוינעב

  | Eבעתירותאי*(   wpv o"yr 2n srosלועיל
 לע  was,ירויכו  ^bןתונו וביערמו ושילחמ דירגד

  T Er(ב"ער :2 ןינמוט המב 'פד 'מגבו .(* לוכאל הואת
 >> ג'פבו .(*דירגד 330 הדוהי 'רד אבילא אנת יאה

  = 3לודנ ללכ 'פד ( teתוסנולכ ישאר דרגמה (:ה"ע
j^ איצומה 'פכו .( ךתחמ םושמ בייח תכשב 

» 
 M ילכב n3(* .mya וניבר 53 ןכ יב :גיסק רצ םש סיד לעב ריעה אלש שודיחו .ךורג |

0 

 יקלי י"כב היכו םימעפה יתשב 'מ י"כב 3 Ww" דירגו 'יגו ,אקרי ילכא יתוינעב אל אנא i533 לבא תילכא אל יתוינעב
A 

 .יחסונב הייכו "3: 0^« י"כב n'3 (i .רירגד םושמ  גיונבו .ויסק דצ תבש סייד יווע <

 x^ םש D^ "y אבל תלמ םדו ק הדוקנה האב םייטב vera wb כזע ול ןיאו הברה םחל וליכאמו : אבל רירגד םושמ |

 ym» wen va )? gU י"כב היכו רירגד ג"ונב (* ovi יקלוו פ"א v33 xa אבל דירג = =

ru» )5יוריב  naeח"פ יוריב םג הב דורגל ייגו :ז"טד ז"יפ  Yימגבו  DUג"עס י"ד ז"פ תבש . ^amת"ילדב ררוגה . 

 ו"פדו y v5^ לכו ר"פדב "א רכרכה ^3« אוה סטו וב גיונבו ורזיפ 'וינשמב םג הב "3 ב"עס א"וד
4 

;-w 
S Ae 

Lu 

Sr ;ילא הגרכמ ןמ לפס לא ןמ גרכתו האפ ולא  n 

 !ys? 15 oJ ₪ = ייפ : תויברע .תויתואב 4

 הטמלמ התאצב לבא vB לא ויעיממ תעלותה ——

 הטמלמ ונפלקי םאש הטמל הלעמלמ ונפלקיש

 ושאר תא הכה "פ e ע"לב תמאבו 5(« הל ע הישיר nin מ ד אגלפ חיר היל אדהא םש יאש ג'הבמ קתעוהש 2

ysיחכונ 'ע לע זמר קר וניבר ייפ אל 'א גלפ . *') amarי"שרב , anim)יב הדרצ יעב היכו אלקירר 5 אלוקרד  

ey$53 )14 .ןינמיאל ןתונ 'וריבו תוינשמבו ינשמב ג"ונב )!5  plieareטייאלבו  piegareשייאלב  faltenקילחהל ייפ  

 החנהה יפלו זעלה איבה אל אלברסד אדרגב כ'ג אצמנש .גיכ קימל לבא תומוקמה ינשב י"שר זעול ןכו ומלגלו דגבה

 אלדנסד אררגב am" ח'ימ רצ לבא ילה תאיג ץיירבו .אחינ יישרל ךייש אל הז ייפ יכ רוביחה הזל אובמד גיפב האבוהש



Phe 

L^ 

^ 

 < תודוגד 'מגבו "הנפה ןמ ןידרונש המ אנסאד
 ןידורג םישדח םיוגה תודונ ר"ת +-ג'ל (vy םיוגה
 < wb 6ז'ע 'ובותכב רידמה [Ce ג"סבו ,(* ןירתומ
 .אגזאד אדריג אנדולו אליפ ייבא .רמא היתוסא
 לש הפילק םירמוא שי b^ 6 אפשאד אדריג
 jo ןידווג ןיפכשאש המ אפשאד אדרינ (" זוגא
 תוישרפ יתש ימגב הבר ץמוקה 'פבו  .תורועה

C 5 ano)המ הלותו בתכש המ דרוג םשב העוטה  
 p^ ("דרנה םוקמ לע םשה תא בתוכו דוגש
 השמ לא ובדיובתכש ןוגכ b^ םושרג
 השמ לא הלותו םשה בתוכו נקתמו
 € גיפ יילוחב) pn יוסכד ג"רבו .("לי טי ש וני א
 לעשו זתינה םד pn אל ימ ("'היסכנו הידרגנו
 .היל יסכמו היל רירג אמלא תוסכל בייח ןיכסה
 תותירכבו +.'פ 'בותכ) הנב תא הקינמו 'מגב פ"עא "22

 םד יבג התוכד (:איכ יותירכ יטיחש םד 'פד ג"רב

 םד אינת אה ריסא ימ הסניכ אלשב םיתש יכלהמ
 ץצומ םינשה ןיב לש ולכואו (" ודרוג רככ ג'עש
 רככה לכוא כ"חאו ורבעמו םדה דרוג "יפ ,עלובו
 ןמ תלחושה js €"« יילכב א"יפ תוכתמ ילכבו
 ביתכדכ ילכה ןמ דרגנש הממ b^ ןירוהט תררוגה

 ma qv אהיש (m) םש) יכוכרל  ,ןמוא ינקילד
 בע אהיש ידכ לגרב וכרודל : הישוטבל הירגאד
 .('הקיכוכרלוהידרגימל יעב יתכאד אחבש אכיל םתהד
 ןיא 'מגב איבה אל םא mw רזעילא 'ר 'פבו
 אדריג קבדימ אמליד (.דילק תבש) קולח הל ןישוע

 man 'פב תבשבו ,("הכפש תורכ ידיל:יתאו הינימ =

aux)ינשמב ) pipןילמעתמ אל לבא ןישמתשמו  
 א"דב 553 םיתבה תקזח 'פבו .('ןידרגתמ אלו
 דוריג 'יפ  ,ושיבלה ודרג וכס = 6: גינ ב'ב) קיזחמב
 (:זימק תבש) ןנבר ונתד אה יכ ,ילכב ךוכיח הז
 ףוגב תבשב [תררגמב ל"צו] תודרגמב ןידרוג ןיא
 תוכלכולמ וילגר vn םא 'מוא ג"בשר םדא לש
 לאומש בר :ששוח ןיאו וכרדכ דרוג האוצבו טיטב
 אפסכד אדרנמ הימיא היל אדבע הדוהי רב
 ןיאפרתמ 'מגב ןידימעמ ןיא 'פבו 53 ךכחתהל
 אנסמד אדריג אלביד אדריג יקוסאל (.ח'כ ז'ע) ןהמ
 תואפרל יקופאל 'פ .(" ('ילענמה ןמ ןידרוגש המ)
 אלביד אדריג ,ומוקמל רשב תולעהל הכמה תא
 המ אנסמד אדריג] ,יולב דגב ןמ ןידוונש המ
 ןידרונש תודרוג א"פ .[םילענמה ןמ  ןידרוגש
 ,אגסמד אדריג (* ןגברד אנשילב בצח ארקנש בשעמ

% 
 'פב .("וב דרגתהל wen ול חקיו ('ח ,'ב בויא) | אדריג א"ס OU םוקמ ןמ לענמה ןמ ןידרונש המ

Ye "b הלימ יכלה ז"ואבו אררג גייוגב (* .הירגאד הייד םש קייב יפסותבו. vy א"עב ייפ ק"בל לבא מייבל י"שרפ ןכו (i 

 יישרו ןיררגו ןידארג ,אדארג סרג יג קייס  quent ^5ןידרג ונממ  pepeיישר ייכב ןוכנל ה"כ ש"ינרייפ « Xם"רב

 צייל אוה יתערלו :וינק רצ תבש  frangesשיאלב  Fransenשיפדב אלילכ הייר : ט"נ תבש י"שרב ה"כו  ^anןירוקש

 (שיזירפ גייונבו) שיינירפ  "yםיד  DUןכו .יא ךסנ עיייע .ביס רצ  gyיישר  amioהייד :יח יורוכבלו ןידרג היד :ב'ימ

 יכוסל היכו ש"נרופ : ידרג  snןילותש שיייינרפ ןיררגה ןמ היד  mosיכופל יישר י'כבו יוכו תילטה  n5יתעדי אלו זעלה

 המל  wmmתוינשמב ייל 'זיפו יפאנ 'פדב לבא ןייעמ ינבב ןישמשממו 'יגה תוינשמבו יוריב )? .םיטב טמשנ  "yסייד

ova יעב 

  5mיפב  munםיעמ ינבב ןישמתשמו ןיכס  »yןישמתשמ ^« הנשמה לע אלו אתיירבה לע ותגוכו  3/3 "wי"כבו ויפרב

 ןכ סרג וניבר םגו ןייעמ ינבב ןישמשממו ןיכס Un : ז"מק DU ימ גב קר אוה ןכ תמאבו QUyp דצ תבש

^am 3/3 cU oWיכלה גיהבב כ''ג ג"הכ ( .ןיררגתמ ג'ונבו ,ז"יפ תבש אתפסותב היכו 'וריב ה"כו ןידרגתמ הנוכנה  

 יכו גיבשר תבשב תררגמב puma ps 32733 לבא םש תבש 'תפסותב היכו םש סירב אבוה י"כ יישרב היכו כ"פס תבש

 לייירטשא תררגמ ^n "3 יישרב ה"כו וניבר לש ושוריפמ םה םדא ל ש ףו גב :תוביתהו .אפסכד אתררגמ הימיא היל אדבע

[Striegel, estrille]ע ייכב ייל (* .הב ררגמ םדאש ' nom)תינשה הרושמ אבו וניבר לש ושוריפל ךייש . *) pw» 

 םידורג םירכנה mms ג"ונב )5 .יבו יא אנסא ץעייייעו ,יישרפ ןכו (* .רובחה הזל אובמב איפס y" יייעו .לבי 'עו יג בצח

 ןירורג ם"וכעה תודונ ה"פ ז"ע 'פסותבו ,תורתומ ולא ירה תודורג םיוגה תודונ :א"מד ביפ wy יוריבו ,ןירתומ ^?"

 | pes ןאכד ע"פדב לבא לילכ 'עו אנדל יעב י"כבו עייפרב הייכו bn v5 י"כב ה"כ (? .ןידורג ל"צו יוכו םישדח ןירתומ

 יישרו אזוגאר ג"ונכו זוגא פ"לב e יכ ןוכנ הזו )! .אפסאד an" 'בותכל מייטשבו ,וניבר ייפ vty ןכ והיגהו אפכשאד

^bםעפ לכב גונב ('1  .םיונשה נישו ש'ע א"עב ייפ אנדל 'עב לבא .םש מ"טשב ה"כו אפשא ןינעב ךומסב ןכו ךורעכ  

 ')w33 m3 .דרג א"נ דילה ה"פ יירפוס יכסמב ןכו רייתשנו ודרג סא Cam גיער א"עד איפ יליגמ 'וריב לבא ררג

 bm ,,ליז הימגר תא ריכזהש ילבִמ ו"נקת ייסר ןיליפת יוכלה ז"ואב יתיאר יתאצמ ןכ ומכו .רסח ע"פדו 'ירהא י"כבו זיראפ

 ליטה אלו הכשו רמאל השמ לא 'ה רבדיו בותכל ול היהש ןוגכ ,ובחכ אלו ורסחש cea העוטה b^ יוכו םשב העוטה םש

 ררגש רבדיו תא הלותו רבריול ררגש םוקמב הטשה ךותב םשה תא בתוכו רבדיו ןוגכ בתכש המ תא ררוג םשה תא וב

 .ש"ירב ג'ונב ('* .רירגר אמלא ךומסב ה"כו יא'בשרה ייחב cvm» mes היררגלו imis ('* .ל"כע ןיטישה ןיב

 םשו) 'ז דצ ט"רסב 'ופ גיהר עדו ויימ b34" ב"יפ תודרגמה טייוה ייפ ןכו ב"ערה cb סרג ןכו תודורגה ג'ונב (%

"i3 דרגנש no ל'צ ז"פל לבא ['גו] שרח ול npa ביתכרכ ילכה ןמ ררגגש המ םהו ל"זו (תודורגה ןמ רובדה טמשנ C 

 היירארגלא ייפש הממ היארהו ותדורגו לייצו ותרורגו ''גה ם"במרהל מ"היפבו ,ןירחא ררגנו וניבר

Dd 4 z d J % 
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 Nb" דע ןוכנ הזו ךועה הז שארב תואמגודהו
 < = שרופמ הארנ ןכו .ובירעמו ושילחמ : םש וניבר 'יפל
 = ץי "פ דיעפ אתרופ דירג אבוט :ה'ל 'וכרבב
 .ייחספב ה"כו עיבשמ טעמו שילחמו ביערמ הברה
 - דירג דרגמ מ'ש .ח'ק םשו דירג דרגימ ארמח :ז'ק
 = עדו : גיסק רצ םש DD 'ייע 'ב י"כב הרשיה ג"הכ
 < -'דהנסב לבא ,ש"ירב י"שר "יג 'יחספבו 'וכרבב יכ
 < תילדב ידירנ .ל"זו ins "om oss .ב"יק
 -ל"נו דירג דירגמ ם"שה 5:33 'ר "ר ג ןכ ו ןיכשמנ
 = אוהש םש לע vm ןנישופמד אדירנ 'ל אוהש

vmאוה שרפומו ךושמ  jbןיאו לכה  pmo . 
 " 9אוה "Cra n ודלג by ודימעמו ודרג .ויביבס
 L0 דרגתהל won ול חקיו קוספב ול 'מודו ירבע 'ל
 = papa דרוגו טטחמש הטיטח 'ל 'יפו תלדב וב
 רמוא nnn יתארי ילולו .ל"כע 'וכו רבד לכב וא
 'ר לע ןויכו ס"שה יילוכב ג"ר m ןכו ל"צכ יכ

 [! ךורעה לעב ןתנ
 ץראו שבי men ןילע ילב ןליא -%= ע'לב) 123

 וגהנש םוקמ 'פב kahl unfruchtbar) החלמ
 ןיאו טיטה םוקמב הלתוש Cn ייחספ) א"כחו 'מגב
 .(' שביה םוקמ 'דירגה B^  ,דירגה םוקמב הלתוש
 ja ןועמש 'ר (ט"עפ) ריעה ינפ תא ןחיו 'פ ר"בב

nvןילכוא ונבו אוה םינש 3^ הרעמב ןומט השע  
 '033 ןיליפת איצומה 'פב .אנודרג לש ןיבורח
 p C^ אדרגב Dip "ni אק אהו Cop יריע) וישרש
 א"ס דירוג הדש ןיקשמ ^ps C ק'מ) ומכ שבי

jw ^e nmaאל ול ןיאש חרק  prosאלו  
popא'פכ ה"יחא] * . ^sר'בב 2  DU3 ^ 

 ווה הירב רזעלא 'רו יאחוי j3 ש"ר :הזכ הנושמ
 m" אדמשד אמויב הנש ג"  אתרעמב ןורימט
 רפוח b' ר"להק 'דמבו .הדורג לש ןיבורח ןילכוא

pu ^an yeuןיוהו . . עקפד אתרעמב ןירימט  
possםיבורח  (Dmפ ר"תסאבו ' Diיתשו : 

 'וכו ןילכא ןיוהו . . אתרעמב ןירימט ןה ןירבע
"vaיעיבש ' £'bיחוי ןב ןועמש 'ר ד'ע ח"לד  

 תועמב ןינש רשע תלת אתרעמב ven דיבע
 ארקנ רשא אוה זא םוקמ םש הז םאו .ןיבורח

ousוהיתתמ!ןב  Xaosfaןוילעה לילגב היה ותנוכתו  
Uyב'ח דנאליר  T€הבירח רפכ אצמנ ןכו ד"שת  

 יאמד יוריבו N'D דטכיאבו .ד"סד T's 'ינעת 'וריב
NBיעיבש 'וריו ד"ע ב"כד ' Yoלדגמ ג"ע ו"לד  

 p^ אדווג וא אנודרג וניבו תעדל mim .בורח
mpאוה ד"עפל לבא 'מושרה ע"לב תמאב ה"כו  Ec 

 Ub יורי v :ה"ע יומבי) הכד inp 'מגב לר

 בזומכ לוספ םומלוקכ רמא אדסח בר Ces חיפ
 יושע b Tu^ אל יאהו דירג יאה ט"מ C רשכ |

 yw תבכש דירגמ דחו רצק ושארש יפל סומלוקכ < =
 ןיאש בזרמכ יושע לבא ץוחל האיצומו omn תיבמ |
 םושמ יאו םחרה תיבמ ז"ש דירג אל רצק ושאר

 יושעד יאה הוהד ידימ [אתודירג נ"ונב] אתדירג = ->
 pw התוא ןיאיצומש אתיבחד אזרבא סומלוקכ | =
 עגונ וניא b^ אכה בקנה ינפודב תענונ הניא 2
 (P^ ןושמשכ ינירה 'מגב ריזנד ק"פב .םחרה ינפודב = =
 ןוהב עגנ אל אוהוןוהב ידרג ייודריג 'מלידו (ביעסיר = =
 וניאו ודי ךשומו יחלה שארב םשאר עקבמ היה "פ = 7
 : ותל דרג ייודרג י"שר "יג ןכו ה"יחא] * :ןהב עגונ = =
 כ"ע והב עגנ אל היפוג אוה לבא ןהב ךתח ךתחמ | =

^nמ"טשה  ^n5היהש 'יפו והנידרג יודרג אמלדו  
 nm" םהל קרוז היהש yn השעמכ ונממ השוע
 «jm 'גרת cwm .סגרוהו םירחאל קרוזו הלטונו |

 ומכ 'יפה הז כ'חמבו .ל'ז ש"ארה תופסות ,ייודרג ==
 אל ייודרנ סרג םאש אוה ישכר ירתא היבכרא 9

 דועו יתאצמ אל ןתנוי 'גרתו yn "p ושרפל לכו:
 ןושל b^ והנירג ייורג אמלידו 'יגה מ'טשב םש

*v3מולכ ' ynכ"ע םגרוהו קוחרמל םהב קרוז היה  
 «wu "יגלו .'ח רג ע"ייע 'יזנ 'פסותה "פכ אוהו = =

 שאר עצפו ץחמ 'יפ >> ye הלמה רותפל שי =
pונורתפ  sopהמודכו רעש :ריבעמו לצפו  
mכ'ג ןינעה  "vדרונה ג"ע ג"יד .ב"יפ תבש , 
qmמורת " meודרוג :ה'מד . "vח"ד ו"פ תבש . 

"b "we "mח"כד . psםילענמ ןידרגמ  
 ס"טב .א"מק תבש 5333 ש"ע ^«: םילדנסו <>
 והבא ר"א וררגמ המב 'וכו שדח לעממ ןיררגמ = =
 ל"צ םלוכבו ררגמ םימעפ הזיא ש"עו ןיכס בגב = =
 pub »'eb תבש 'כלה ג"הבב ןוכנל ה"כו דרגמ >>
 אתפסותבו 'וכו ןיכס לש הבגב תבשב לענמה תא =

 ינפמ אמטמ ןירילוא לש new ב"פ מ"ב "ילכ
 y" ארריג םשהו .'וכו הב םידרג תמ םידבעש

 ,ד"פ "ילוחבו הדירג םשה ןמ דועו bus תואמגודה —
 ץובקהו vy» םשה לבא .הרירג יעב ס"טב .נ"'צ | ><

pm = =ןירייתשמש ןיטוחה ונינע ליעל 'ייע ידרג  
 תלממ הלמה הלצאנו ותנירא רחאל דגבה ילושב
 י"ותב ומוקמ האצמ רככו .'ד דרג ע"ייע יאדרג
 ימג יפ לע אוהו rmi ןמ אל mb m 'בדמב 'א

"mbןימינה ןמו םיצוקה ןמ ןאשע :ב"מ  jn 

 שי ררג לעפל יכ mp עדו .הלוספ ןידונה
 .E יבורח ..א"סד א"פ 'לרע 'וריב יתאצמ ןכו םוקמ םש = ביערמ ^5 -ע%- ע'למ sum cp] nam ול

 6 ארמימב ה"כש הז רדס שפת וניביש הארנו הלוספ סימלוקכ mes בזרמכ רדסה הזכ ias לכא 'א בזרמ a היכו (' :

 E אניטה םוקמב an^ םש ןכו דרגה an" םשו iv דצ ייתספל ח'ר ייפב שרופמ ןכו (* .שיע cv אניברו אנוה בר לש

mu»יוריו ד"ע ז"כד ביפ ייאלכ יוריב  mónז"כד איפ  iyשימו יד רג ע"ייע (5 דירגה ייגה םשו םש לבא . 



 וא ידרג לש ןיטוחה ןמ ןידרגה ןמ e^ (' הרשכ
 ןירייתשמש pun ןמ א"פ .הלוספ ןימינה ןמ
 ןיא ותגירא רחאל C דגבה ןמ ןיכתוחש דגב ףוסב
 yn לעמ ןחקולש ותוא ןימינ ,תיציצל תויואר
 העשב :ןיצוקה ןישלותש רמצה ןיצוק ,םירפסמב
 לש תויעקפ ולא pov .ןהיניב המהבה תכלהמש

meרמא בר ,אתיירוביק ןהו דגב םושל ווטנש  
 C .ןמישמו םש םהילע emp דגבל וסנכנ אלד ןויכ
 (ביכ ,טייל ;ביל 5 תומש) (CN י"רת גרוא השעמ

 'גרת דיי mb ייטפוש) גראה דתיה ,(* ידריג [דבוע]
 ב"ע «D נ"הכ ול אבד ג'פב .("יאדריגד ןסכא
 םידנב דושה ידנב yw) זמר אשת יכ יקליו ,ב'ער

 'מולכ םולכ nb ןידרשמו ןתיירבמ qms ןידרונש
 ה"יחא] * .טחמב ןיטטחמ ויהו גורא וניאש טעמ
 לבא 'וכו ןידרוגש 'ירגב אינת ןועמש 'ר יבד ג"ונב
 ."ר יבד "יא םש קר ש"ר יבד רסח pou" 'מ י"כב
 ו"ו י"כב ה"כו ןי ריי ש מש דוע "יאו לאעמשי
 ym ד"לו ^os v י"כבו ר"פדב לבא ע"פדבו 'ב
 jp "יפו ןידרשמו בוט רתוי ןניסרג  תואחסונבו
 ןכו טחמב טטחמ ונינע —L  ע"לב יכ דרש ירדגב

"eכ"אשמ ןוכנל וניבר  DNיגה ' wbל"רו  
 השעמ ולא רמאו לאעמשי 'ר יבד ירבד שרפל אב
 ,יררגה רמסמ ד'מ כ'פ "553 «mu -- ל"קו ,טחמ
 ב"יר p" תבש 'ורי mi^ לש הנק : ג'צ תבש
 אל יכו ידרגו ןמוא אפור .א"כ ב"ב ,ידריג ינק ג'ע
 b'& 'טופ 'ורי ,'וכו ידרגל אלו ןמואל אלו אפורל
 ר'להק neun תא ידריג רושקיש ידכ Y'y ז"טד

"bוכו ןנחוי 'רד ימוק אתא יידרג דח :רשא לכ ', 
 תוידע .ןידרגה תיתוא ט"מ  ט"פ "יאלכ ץובקהו
 .םילכורה .ב'פ "ישודיק ,םיידרג co» is א"פ
 ד"פ יאמד 'ורי ,'ב קרס ,'א pa" ע"ייע םיידרגהו
 Uy yvm ,ימיא ברל ןולאש s א"עס ר"כד
 : 'כ nv ,ימא 'רל ןולאש we iy ט"לד א"פ
 p'"p אוה ס"מ א"עפ ר"בב םידרג -- ,בובא ע"ייע

 ,(* (גרוא י"לב 'יפ ב'א) -- .[" דנ

 וד .ל'יפ 52% ע'לבו >> ,= פ'לב) אָריִרְּג ד
(alleinןידימעמ ןיא 'פ ז"ע  mm C15הזכהיל  

 הלותב 'פב 'ובותכ 'כסמבו .אדירג יתמ םא ךיטינ
 אתדירג ריעה בור רחא ןיכלוה ןיאו (.י'ט) תאשנ
 ה"יחא] * .הדבל b" .אתדירג ny בור רחא אלו
 , . בייח ימ ארירג ירק לעב : א'כ 'וכרבב ה"נכו

i3 .ארירג אסיד :ו'נ םש .רמס ימנ וארירנ  
sאדירנ השעת אל , mUאדירג בז א"ער ר היל ה . 

 אדירגדפש — דר

rum i ELT Apes ל 

maורשעמ שיר 'וריבו ' me?ארודג ינורח נ"ע  
 רודג םע תחא זא היהתו רקיעה וזה "גה ילואו

c yyש"מו ןורחאה   Tn ^e»י"שריפ  
 ןושל דירג :דחא דירנ ימי לכ ב"ער m'y מ'בב
 ןכו xv ןידרוי םימשג ןיאו השבי ץראהש שבוי

 zn ישארב) pos השבי ג"לפס ר"בב שרופמ בותכ |

 v" .ההמצ אלו התוא הערז דירגכ תישענ ד"
 ןימ .לכ וב ערזיל רתומ דירנ ,ח"כד c'e "יאלכ
 ,רדג הרושו הרוש דירג DO היה : םשו ,הצריש
 ,ש"ע 'וכו ערזה תא ליציש והמ עורז דירג :םשו
 ימק ארמח ארמח יתשד Bp ." 'טוסב + ץובקהו
 ןיאיכמ ןיי nmw ינפל b" אלבוד אירירג אקופר
 הכיתחו תיתפ תועורז אל תודש ירפוח ינפלו ןיי
 grosser ןכ "פ כ ע"לב אלבוד יב הל

Bissenקפר 'עב וניברו  "bp Do3אוירג אקופר  
 יינה = ט"פ ר"דמבו Gov פייטב טיט י"כבו) יפליחד

 'טוסב י"שריפכ כ"מ "יפו הלביד ארורג אקיפר ימק
 2 = Ty תיברע הלמה e" ןינעבו — .ש"ע
 רותפל שי ושאו רעש טרמנש ימו חרק 'מולכ

jmעב אבוה ז"עבו הדנב ' qmוניבר "יפ ןכו  
 — |ש"ע pma ys ןיכנ לע

T3אָתייְדְּוג =  "b)תדוגאו תטיקל פ"לב 32  
 לש רושק ^25 עילבו אתרוב יב טריפ פק

 pos ןישוע 'פד ג"רב Zweiggeflecht)  םיפנע

b^ mmy)ונייה הנקד אתיידרוג יאמ אלא (ביעס  

 שיו עקרקב רנוחמש םינק לש רקיע b^ .ןליא
 ,ןליא ןוגכ וזב וז ןיקבודמה הברה םינק וב
 'וריעל א"בטירה 'יחב כ"ג 'יא וניבר 735 ה"יחא] +

voנ תבשב ': yyונשריפ רבכו אתרזנ יב  
 פ"או 'מ י"כבו ו"פדבו אתירדוג נ"ונב ND] .םש
 ה"כו האלהו :ב"ל דצ םש Du "p אתיירדונ
 םינק !p^ 'ג p'D ט'כק o" 'בוריע 'כלה ז"ואב
 ןה הלעמלמו ץואל ךומס nw ץעב םירבוהמ
 men .'וריעב י"שריפ שממ הזו כ'ע ןישרפתמ

^bהושע דע הטמל הפי םירבוחמ םה אתיידרוג  
 JD .רתוי ןידרפתמ הלעמלו הרשעמ לבא הבוג
 תוטשפתה 4 פ"למ וותפל לכונ הז "ייפ יפלו

 — [הלעמלו ביבס ביבס
"Ty = Tי"לב הנכנ םשמו 'א דרג 'עמ רזננו  

 'כוסד ק"פב ,CWeber .צ ,gerdius נרואה

 תלכתה 'פד 'מק 'כלהבו 6?( הנשי 'כוס 'טגב
 jp ןאשע בר 'מא הדוהי בר רמא «Co יוחנמ)

 ןיסיסה jb ,הלוספ peun ןמ pron ןמ ןיצוק
* 

 ה'ימגר ייפב שרופמ א"פכ ) .'א 113303 )* .ןידרגה ןמו ןימינה ןמו ג"ונו ימ י"כבו יכיסל א"בשרה na 0 yp ya men ןכו )!

vsיוחנמל  (קילייגנא יייכ ץבוקב qvב'ע 'ג ) יררג 3433 (* .שיע י"שר ייפ לע גישהו יכוסל איבשרה ישודיחמ חכומ ןכו. 

 .ויכ זיעב ןיונ תפסוהבו סיילב היכו (5 :טיי ,איכ ביש usen םג אבוה ctn ןסכא 'עב היכו יאדרגד ייגה יגרותמב )*

 .ןדרג yy אנרריג



 == םישק ינרמחהו הלועבל זמר שלח םנייו םתסיעלב
 < .רמוא ינאו .כ"ע הלותבל זמר «pin e םתפיעלב
 לע לפונ ןושל y" זמור תבשב ילדרחו ילדרנ יכ
 אל הלותב לעו הלועבו הפוצח השא לע ןושל

(pn הנוז ^b qm) ₪ ק* יכ רכז בכשמ nyv 
A << (לדרג) דרחו ,לעילב פ"לב ונינע Jy 

^pםימורע ןושלו .שיא העדי אלש הלותב ע"לב  
 כ"ג p Oy" יכ םילשורי ישנא םהל ורחב
 יכ יוועל 'הה'יפ ןכו כ'מ לעב ש"מ לבא pom ןיי
 לנו ואצמנ אלו איה היאר ילב ןה תומוקמ ינש

 יי"א תומוקמ לש תומושר ילעב וערי

 'עב p CYp^ תבש) גרואה 'פד ג'סב יקלדרג
NU Ju iyיקדודג סוג םש ב'א)  

 .(יקזרוג בותכ ןדיד תואחסונבו

D'T33הלעמ ר"לב)  Stufe, gradusםוקמל לאשוהו  
 םיביוחמה םינודנ וב רשא תולעמ תולעמ

 תוריבע שלש לע 'מגב ןיקילדמ המב 'פב (הגירהל
 הטמל mby (ט"יקתה זמר בויא 'קליב אבוה .ב"ל תבש)

 .ןודיל םודרגל והלעהש ימכ ול המוד אהי לפנו
 C םודרגו popa ןהמע ןינוב ps 6 ז"ט) ז"עד ק"פבו
 ךלמה ול השע המ (ב'ער n^p ועמשד 'תקיספבו
 תולעמ b^ .ןודרגב א"פ ,םודרגב ואלתו ולטנ
 ומכ ןינרשכ ןהילע ןיבשויש  ןיניידל  ןישועש
 םש טפשי ושא אסכל תולעמ המלש השעש

jw" aem pu»)ב היד ', (oו"דרג הלעמ ז"עלבו  
 pps םש nn תולעמ v53 ^b ב"א) .[800]
 םיגרהנח םיפחוד ויה ונממ רש א ימור ריעב דחוימ

omב"ר תנווכ ה"יחא] * .(םירביא םירביא םישענ  
 ירופיס Cy saxum Tarpeium" ארקנה .עלס לע
 שיש עדו .ט"י  ,ו"פ סוטיצאט ;'כ ,ו"פ סואיויל
 pipes הלמה םהב האבוה רשא תומוקמ לכב ןקתל
 המלש 'ר םכחה ברה 2 ןקת רבכו סודרג : םודרג
 היגהש המ לבא יא"מ הרעה DU 'קיספב רעבאב
 יתעד ןיא והלעהו :ואלתו םוקמב םש 'תקיספב
 רזגנ היבגה P tollo^ ר"למ הז לעפ יכ ונמיה החונ
 בותכ ןכ יכ היגמה לעבמ םלענ םגו 'ג לת ע"ייע
 ןאלתו ןאיבה דימ :יתיאר דועו 'פ ר"להקב כ'ג
 qb "ipn "vm .(וניבר לש א'סכ «m ןידרגב
 Py m^ om mu» quu ןיילת ולת :ט"סד
 s'b "לוח 'תפסותבו ,ןודיל םודרגל והלעה :ז"ט
 ע"ייע המיבל bw ןודל המבל ותוא ולעהו 'יגה
 ע'רו ןודרגל הלוע פטסיל יתרמא 'פ ר"להק .המיב
 ר"כיאב כ"ג ןינעה m ר'עפלו .ןודרגל הלוע

erpםודרגל (ג'כ ,יא 'כיא הוד םויה לכ :םכילע אל  
^b135 הוד הגרדמ רחא .תגרדמ וא הנרדמ יפל  

 pow :'ב b Tu^ ןיואל .:ט"ע 'ומבי ץובקז
 יבותכ .אָתְדיִרג הרימא .ב"ל 'טוס הבקנהו .ידירג —

SY» =השא  nnsב"ער ג"ל 'דהנס ;אתדירג  mor 
 : א"ל 'ועובש ,אתדירג ןירדהנס : א"מ םשו ,אתדירג

 — [י"שר תעד 'א דרג 'ע ףוס יייעו .אתדירג התנגש

gordianisch) pרסיק םש לע עבטמ  Gordianus 

 היה ןושארהו ודכנו 953 בא וארקנ 32
(Oflareus Antoniusוצ שארב ר"קיוב  (OT)ר ינת ' 

 א'ס וב ,mm ןוידרנ 'רניר
 העישוה 'ר םשב in 'יגה 'דמב ה"יחא] * .ןויתרק
 ד"עס ט'עד "יגיגחד ג"פס 'וריבו ןוידרג רניד יבועכ
 ןוניידרונ רניד יבועכ .היעשוה 7« םשב ל"בשרא
 יבועכ ייגה :טיינ יילוח .זיכ יגיגח טיי יריעבו) וב היה

"Uy m wnאמוי  TPא"מד  Tvסוניטלקיד  
 ב"יפ ר"דמבו ןונידרוג רניד לקשמ ול היה
 םשו .ינייררוג רניד לקשמ ול היה םונייטלקיד
 לש לע הריתי התיהש שדקמה תיב תרונמב
 'פ ר"שהש m יניידרוג רניד לקשמ רבדמ
 "א ,ט"כ- 'וחנמבו ןינידרונ לקשמ 'יגה וידומע

mueרנידב השמ לש לע הריתי ק"מהב  iw 
 : ד"נ "לוחב לבא .עבטמ םש י"שריפו יניקידרוק
 אוה טררא ירהמ י"שריפ האנידווק ארניד 07
 :"יפש אניידוק 'עב וניכו רחא ררגנ כ'או כ"ע
 ('ד n, .ישארבל סימוגרתה יייעו) .כ"ע םוקמ ותואמ

 לש םירניד ןימ ןוכנ לע bus ys "b ב"ר לבא
 ד"ע א"לד ז"פס 'בותכ 'וריב רמאנ ןכו כ"ע ןיידרוג
 אוהש לכ בהז יצחכ רועיש אניידרוק ארניד ןידה
 ךורעכו 'ילוחב י"שר 'יפכ ושריפ ע"הקו השמ ינפו

"Pלע ב"א) -- [אניידרק  sepa owארקנ ןיידרוג  
 לע אניירדה אניירט תינורינ עבטמ ןכו ,הז רניד

 (' (סונאירדה סוניירט ?«pw םירסיקה םש
 הלילק ןושל cretula ר"למ אוה ילוא) ילדרנ * |

 עבצל לאשוהו ןבל דיס p creta ןמ <
 דחא Top . . בלחמ םינש ןבלו ח'צפ ר'בב (ןבל
 אוה ןיי תיתש ילדרח ןיי םא ל"א םורדב ורבח םע
 ינש כ"מ (p^ תיתש ער ןיי mne ילדרוג pP םאו
 ןיי היה .ילדרוגבו םודא ןיי ילדרחבו ןה תומוקמ
 ילדרוג ןייב א"ער ג"סו ב"עס ב"ס תבשב 'וכו ןבל
 ילואו .רוחש וא ןכל י"שריפו ילדרח ןייב וא
 ילדוחו 425 פ"לב le ןכו 'מושרה ר"ל אוה ילדרג
 פ"למ וא gefürbt עובצ b^ 000% יעצמאה י"לב

 איבה ןיי 'עב וניברו רוחש "יפ %/% = הדוג
 ל'זו ןיי 'עב b^ ונאזנול יד ם'רהמו ושריפ אלו
 םילשוריב שי םויה דע ילדרח ןייב וא ילדרג ןיי

 םיכר ילדניגה םיבנעה ינדמחו ילדניג ןיי ינימ ינש = =

y"y(! =ןורינ ,אנירט ,אניירדה . ?( n3רוגירג 53"0 ע"פרב לבא 11 ייכב  mama yyג"תכו )9 .ויתשריפ םשו םיונשה כיישו  

 .םודרג לש :םש שרופמו םודיג vos ג"ונב לכא הירטסא יעב

 יבועכ איעשוא —

I 



my = cT 
E: 

 - יגל w'D ןיב שי pon המ זא לבא ר"פדב mur | .םודרג ע"ייע דועו םויה ל כ שרדו gradatim ר"לבו
pe? 2) y'im DT =ימזורג א'פד ייגכ בוט רתויה ןכל ?הנושארה | ס"לבו קספו ךתח  L- 

 < בותכ ןכו ,םחל ונינעו 'מושרה ע"ל שממ אוהו | ףסונ ש"ירהל"י וא הקיפפו הכיתח םאדרגתא /
Eּודְרִּג םשהו ע"ייע םדג ומכ םדרגו  Gtück, Stumpfותייא א"עס ב"ל רימתב שרופמ |  mbאמהנ  

 ומותו ומצעב םיכסמ הזו אבהדד ארותפא אבהדד | הרפב pns (ג") שק יליבחד 'מגב 'כוסד ק"פב 3
 ןיקפנ ז"כפ ר'קיוב ןכו .ל"נה wu לש רמאמל | םינש ויריש ןילועבג 'ג בוזא תוצמ «U) א"י 'פד |

s:אוהש לכ וימודרגו '). i^nיכ חכומ סקפד 'עמו .אבהדד . . םחלב הינומדק | 'וחימ תלכתה 'פד  
 ןכל ג"לפ 23 ומכ ז"כפ iY'pna םג סרג וניבר | קיספאד ויריש ואל וימודרג יאמו ויריש יאמ (טיל יל
 "גה ר"כבו .פקסד רדסב רמאמה -ותוא איבה | אדח אל ימודרניא םדרגיאד וימודרג C והיינימ *

Eםג ל"צכ ילואו בהרד ימודיג ונינפל | ויריש ,וימודרג אמילו אוהש לכ וימודרנ יריש ינתק  wbךווע לש  
xאה יל המל  spעמשמ  jbםדנ ע"למ לצאנ אוהו | וימוררגכ ויריש ןניעבד  qnn ^bימודיג כ"או  
 — ?4e כ'מ לע ב 'יפ ןכו  תוכיתח Cm5 יוחנמ) הבר .ץמוקה 'פד ג"סבו C .ןכנעל ידכ 3

jn "38D!  מבזבז e ע"לב ^p) םּודַרַּג * | 'יפ 6 'וכו תורשכ niyixschrm (^ יפפ בר רמא p 

 = תצקמ אלא ונממ רייתשי אלו תיציצה הלכישכ.  (Verprasserשיא ךליו הכר תור שירב
  3קתעוה ה"יחא] * 'בוזיאב אנווג יאה יכו  | m "ebהארו אב אלא םודרג « meןלהל ^5 ה"בקה בביח

 . דצ םש םינוקיתב "יעו ..'ל דצ ט'דסל  vuאלו |  $nםהיסוס +יוגו ויס יב יא יזע  nmeםהילמג
vy ןלהל אלא םודרג שיא ךליו ביתכ אכה םרב | ימודרג : ה"ל 'וחנמ ה"נכו .יחכונה ךרעה לע ריעה ; 

  Éבוזא ימודרגו תלכת  ^bאל ץראל 'צוחל ץראהמ ןיאצוי ויהש | בוזא רוישו תלכת רויש " omבותכה
  2'וחנמב שרופמ םרויש רועישו  : m5םודרג כ"מ לעב 'יפו ..םודרג שיא ךליו םנוממ תא | 43355 ידכ

 | לעבו יאלטרעו קרו דרוגמ | םיריש יריש : ה'ל 'וחנמ י"שריפ ןימודרג תלמו  ^b 5/5ול ןיאש דורג
 ל"ד ם"והמו כ"ע רעש ול ןיאש חרקכ םיסכנ | .ד"מ 'ורוכב שרפל לכונ הזבו imb ףדל דוע "ייעו
 לכ הכיא 'מב ןכו אדירג ומכ דיחי B^ ךירעמב | ימודרג רייתשא אלד אה ימודרג רייתשאד אה

^bלש קחדה הארי אל ימו ל"כע םודרגל הוד םויה | ילואו .ןישורש םש שריפ י"שרו םיריש יריש  
 ע"ל הלמה יכ mes ןוכנ יבלו .הלאה םישוריפה לכ | b^ ל"נה ע"למ ןאכד ימודרנ שרפל ןוכנ רתוי .

qum 4ןעיו ןוה ול ןיאו רזפמו זבזכמ ונינעו איה 'מושרה | אינוסל הפי הלוע הזו ןיעה ךותיח ל'ר  
 .בותכה "bn אל ץראל 'צוחל so" ךלמילא ךלהש | סרוג ש'רהו : וימודרג b^ הרפל ם"במרהו .םשד %

Kkייפ םודרג 'מולכ שיא ךליו קר רמאיו ונוממ תא | :ח'ל 'וחנמב לעפתאב לעפהו — וימודרק םש  
eus 2ןבל םדרגיא . . תלכת . "bםודרג לבא .שר השענו ונוה דבאמ היה ולאכ | וקפפנ י'שר  

E.ש"ע 'א םדרג 'על ךייש ר"כיאד י"שרפמ אוהו רבשנו : םדרגאד 'יפ םש הרפל ב"ערו , 
  à'כוסל  a5ןּודְרַג | — [םש הרפל ט"יות 'ייעו וימודרג ה"ד  C9ידרג ומכ  ^bדרג ע"ייע גרוא 2,7)

  3'גרת ב"א)  onmודומח שעכ  ^nm,טיל ^ Gע'לב תייסמ  Meושאר רעש טרמנש ימו חרק 'יפ
 ןיא 'פב CR דרג ע"ייע ררגתהל מ"למ ברג לעב c2 .(הימשוג )6 םידרגתיאד רמע ךיה

 ונייה G'2 זיע) םדא רחייתי אל 'מגב ןידימעמ | ר"לפ ר"בב (םחל = ע"לב יפ) םוזרג = 81 |
 אריצב אתש היטלד אנדרג ישניא ירמאד | סוודנסכלא :חנ תא םיהלא רוכזיו 5 4

 וניאש b qb^ אלד אנרריג א'ס (' הינשמ | לש ימלצ ירוחאל היצק אכלמ יבגל לזא ןודקומ
 תא קקינמ 'מגב ורמאש י"פעא 'פבו .(וינע | Copt וגב בהרדימודוגהיל ןיעט קפנ ךשוה

^bהיל ווה ארמחד אמד לע אכררד (:'פ יכותכ) )"533 | ימורג א'ס .בהז לש ןחלש ךותב בהז לש םחל  
 רעש טרמנש DN ןדריג b^ .ינרגרג א'ס ,ינדריג ינב | 'עב ה"כו ד"לו 'ב ו'ו י"כב ה"כ ה"יחא]* .בהרד
 איבה ל"שרהמו ה"יחא]*.ברג לעב שרפמ שיו ושאר = יטודרג ל'צו ימודרב s'D com ב"ה י"כבו ,ו"פד

3 we Wes 

 יכוסב םג יבו ימ י"כבו יוכו ןילועבג 'ג ןהבו םיחלק 'ג בוזא תוצמ ייגה הרפב לבא 'כוסב an^ ןכ יכ תמא ('

v3וניבר ןוכנל ןכ סרג .ק"ת ירבדבו אמק אנתא יסוי 7 גילפ אל הזב יכ ןוכנ אוה ןכו  yaלעבג  symלימרו .חלק  

 ייכב ןוכנל n3 (* .אפפ 3733 )5 .וימוררגל ארויש ג"ונב ) .והיינמ ר ייתש או my ama (? .יכוסמ pum 555 טימשה

 ב"ה י"כבו ,ד"לו יא ויו ייכב ןוכגל ה"כ )7. .(יוועל 'חה לצא) םידרגיאד 'גרת י"כב (* .תיציצד Des ע"פרשב לבא ,ר'יפדו בייהו דייל

 םשב Db תופסותב i'n3 )* .p3:5 סקסר 'עב לבא סוקסדרגב סייטב יב YA י"כבו ע"פדבו סוקסיד וגב ל"צו םוקסיר ןוגכ

 תיאר היהת זאו וניברמ קתענ ייפח לכ םא וא וניבר ^3 תרכזה Dy ןכ ושריפ םשפנמ םא יתעדי אלו ישרופמ םשו ךורעה

 ]זייט תלמו י'שריפ ןכו 'הסונב ?)m .רובחה הזל אובמ לש ג"פס y" םהינפל חנומ היה םולש רתו' ךורעש הזמ םג | א" שי 2 .

JU bs wmגילק זמר חלשיו 'קליבו יישרו ךורעה ""יפכ שממ ונע 'יפ  "anארצב אתמש ןזייט אלד אנדרג  

 ,יא "ו )v3 .אוה nan ייפו 3 כ'ע ויתונש םרחה voy וניאש גרוא UD בינו הינשמ
. 



db za. 

 וו

DJ ^p) noàג'מ) 'מויב ב"פב (118 ראוצ פ"לב , 

mum mmm 65 x») דימתב ג"פבו 602 

  ^bהרג ארקנ תועלצה דע שארה ךתוחש םוקממ =
 ,דחא םדא ךלומש דחא רבא אוהו mmn דגנכ אוהו

 ןנתד אהמ וניבר לש ושוריפ ריבסהל ל"נ ה"יחא]
 ne הב חינה ו הרגל ול אב (.א'ל ףד גימ ר"פ .דימתב)
 הנתנו הכתח ןאכמ תועלצ יתשו ןאכמ תועלצ
 בתכו .הב ןייולת האירהו בלה mpm הבהכזש ימל
 רבכ וב חינה תועלצ 'ב :םש ט"יותב ןכו שרפמה
 'ב (quu וב חינה וישכעו ינמיה ןפודה ךתחשכ
 ןפודמ ןהש תועלצה ןתוא הזו רחא דצמ תועלצ
 דע שארה ךתוחש וניבר ש"מ הזו 'וכו mn לצא
 '& םדא ךלומש 'א רבא אוהו ש"מו "וכו תועלצה

wwסייפב יכ  wnןהכה  "yzהכז  muni 
 ה'כו .ה"כ 'מויל י"שריפ yy" חבזמ יבגל ובירקהל
 ^53! ג'מ ב"פ 'מויל .ב"ער 'יפבו ם"במרהל מ"יפב
 דימתד הנשמה התוא ףוסב 'יאדכו .'מויל א"בטירה

55aיעיברה  mmsםישרפמה לכו .הרגבו  
"bקר ראוצה אוה הרג  cvsףיסוה  Twשרפל  

 ל"כע ראוצה אוה הרג הלעמ אוהש םוקמ + 'מויב
 מ"למ אלו יר ג ארקנ פ"לב ראוצש יתרמא רככו
 אוהו 'ב ררג .ע"ייע ררג לעפמ לצאנ הז יכ אוה
 ירג לכא ל"נה 'עב mong "יברע הלמ םע םכסומ
 הז יפלו .ראוצ ep" 032 ןמ רוצק אוה פ'ל לש

"yb Umאלהרג 'ע ל"תמעב  p?םכחה םגו בטיה  
qvo»הקיתשו וילע גישהלמ קתש רעשיילפ לודג  

 --[אימד האדוהכ
 דועו האובתל הדמ b Mass^ לע ע'לב) ור

 וז הדמ ךס ליכי האובתב ערזנש mun חטש
 הלוגע 'מגב 'בוריעד ק'פב )5 3  פ"לב ה'כו

C»תב םיפלא  bיוה המכ תב )2 "ז יא'מ)  
 jo nin רשעמ «O^ o pm ביתכד ןיאס 'ג
 ימגב העש לכ 'פבו .יוירג יפלא ^ והל הוהד רכה
 אוירג לכא אוירג 625 'יחספ) pen תמורת לכואה
 (.ויצ p'2 םיצע לזוגה 'פד 'טק 'כלהבו ,םלשמ
 הוה יא (Cre בוח ירטש אצמ 'מגב מ"בד ק"פכו
 אתשה אערא אלוכמ ךל אניקלסמ הוה יזוז יל
 'פד ג"רבו .(* אעראד אוירג היל בה יזוז יל תילד
 [ןי ע בר א] (*העברא) (-ג"ע ב"ב) הניפסה תא רכומה

aאלדרחד (* ארזיב . ^bןכו ה"יחא]*,הדמ אוירג  
 לדוח לש תוימ 'מ ל'זו י"כ 323 ה'מגר שרפמ

—.5'yיפל אמלשב תרמא יא .ב"ל 'יחספב ה"נכו  
 ליכאד הכרב וילע אבת יכהל וטמא םלשמ הדמ
 אוירג [: ט"כ'וריעב ה"כו ,הינימ ליכאד 'ב י"כב]אוירג

 רג - ןודרג |

 טרמנש 'יפ ינדריג ינב : ל'הזב םיבר 'לב ךורעה םשב = =

 רנכו .ל"כע «qn ,ברג ילעב "n םשאר רעש = =
 ויבר תא pm ב"שפהב ב"ירגה הז לע דמע
 םשב קר הז "יפ ל"שרהמה בתכש הממש ריעה דועו
 וכותמ חכומ תואב ms י"שריפ ןכ יכ ףא ךורעה

 אב ןוילגמו ל"שרהמ ינפל י"שרב ןכ בותכ אל יכ"
 n» ps ד"פל לבא ,תוכיראב ש"ע י"שריפל
 ךורעכ י"שריפ הזל תוכומסה תולמב םג יכ ךכ לכ

yyאניפתסמ ילולו -- .אתשגרג ,ףלד ,'ב טמש  
oro se» uvmתובותכד הזב וניבר ישוריפ  

 אנודריג דיחימ ץובק אוה ינדריג יכ רמוא יתייהו
^bלעב תרוסמל יכ טרפבו ,ןורדג ע"ייע רומח  

 אוהש pep רומח "פו ינודריג וניבר 'יג ןיסחויה
vyע"ייע  "bm" mmםלשה  "xא"ער ר"פק , 

 יפלו הלועפה ןיבו לעופה ןיב תוכייש שי כ"או
 עסופש ימ 'יפ ארמחד אמד לע אכררד ןומהה גשומ
 pu םינב b^ ינדריג ינב ול ויהי רומח םד לע
 ירוסח ויהש דצמ וא םתרוצ דצמ וא םירומחל
 .חיס יישוריק .אייק יבותכ .טיימ (p/3 ל"'זר רמאמכ הנובת
 --[רומחל המודה םע רומחה םע הפ םכל ובש C17 הרג

*p"T0à1500090ש)  Geraritieus,ימיב ארקנ ןכ  

 תיב םורדל bu ה"כ ררג לבח םיימורה
qnה"ס יפב ר"בב  COהררג םיתשלפ ךלמ  

 ררגב om" 'גרת ןכו יקידרגל (יא an יישארב)
(CU  כיר DU). NH םיתשלפ ךלמ CN (כ םש' > 

 ךלמ :קדוג שושב ןמגרותמה bn הייחא] *
 ןכו prr יאתשלפד אכלמ sn moi םיתשלפ
 'גרתב ג"ונבו ב"ע קידרגב בתותיאו ררגב 3 ןכו

"Yאוה ב'גפ ר"בב לבא ,ררגב םימעפה יתשב  
 ז"מרס אריו 'קליבו יקידרגב ררגב 2351 ןוכנל

 ררגב רגיו הנוכנ רתויה 'יגה איה ר'ב םשב ז"פ
 דועו .ךורעבו ר"בב םג ל"צכ קפס ילבו ,וקידרנב
 יקיררגכש הונה לע ורזג המ ינפמ T'Db ר"'בב םש
 ג"ע ו"לד ve 'יעיבש 'וריבו ,ער הונ אוהש ינפמ

^a]וקיררגבש חורה ותוא לע ורזג אל המ ינפמ  
 הוינש ינפמ . . (וקירדגבש ס"טב 'ימאטיז 'פדבו)

nmm by» auשארב ל"נה  p qunדנאליר  
 תואובת ש"ירהמו ז"עתת ,ר"תת דצ 3n אניטשילאפ
 וריעה אל םלוכו ה"ס qx רעיוביינו 'פ Cm ץראה
 Y^ 'גרת חסונ ריכזה דנאלירו ,ל"נה 'קליה 'יג לע

T? 25ל"צ לבא ונינפל ה"כו 5^2 33 כ"מב ה"כו  
 --[ל"מיגכ אוהש הדוקנב 'ע תרבהכ אוה "יעו ררע
 ע"ייע 'G תבש) ינקד אתידרוגב אָתיִדְרּוג ₪

 ,(ה"עב סרג ןכ Ü אתרזג יב

 וניתואחסונב iVp מ'יבב ה'יכו :וייט מ"בל א'י'בטירה ייחב «mu אוירג ל"צו אברג ג"ונב(? .אתרוג יב 0/763 5 מ''אפדב )!

 יבורג אתלת ג"ונבו ילפוס יוירג תלת : ט"ס ייטיגב וניבר סרג ילפס 'עבו .אעראד אוירג היל ןיבז א"עס mp מ'יבב היכו

 ייחכונה יעבכ Ww pmi ys" לבא ארוכ im י"כבו (+ .קזב ym ונונפל היכו םינפב יתהגהש ומכ ל''צו (? : יוכו ילפוס
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 «3n יאיצוק זעלב ^5 "גב די חולשל שארב
 "= 960% יברעו י"לב סומרת nes יניפול זעלו

lupini ^b. 722סומרּות 'ע ךירעמה 'ייע  rune 
 .הז לע בתכו בשע po אוהש בתכש כ'מ לע
 זעלב web yv תינטק jp אלא וניאו ם"רהמ

»vהזו ז"'על םוש בתכ אל סומרת 'עב וניברו  
 רחא לש וסמלוקמ יניפול ז"עלבו :תוביתש היאר כ"ג
 qw3 םג ז'עלה וניבו איבה כ"לאש הטלפנ
 ^3( ומוקמ אצמ רבכ ר"ב י"כב תמאבו םומרת
 לש עבטמ לע הזה "כה יכ יניפול זעלו

quib ewהשענ  mo pאובמ לש  mb 
 לעב ינפל תחנומ התיה 33 תעטומה im^ .רובחה
 לכאמ ךורעה b" אתימזרנ ט"פ ר"קיוב בתכש כ"מ
 ירחא הנהו .כ"ע אניפול ?popu הנווחאב אבש
 ט"יאלב יכ הירוב לע an" ונרמעהש הז ינוקית
 הדועפה חוניקל הקיתמ יניממ po ל"נה זעלה 'יפ
 בתכש הממ וניבר b" תתימאל היאר איבהל שי
 ד"בארה CYB aen ז"מירל ר"טבב אבוה) ן"טפ 54$

 ימזורג אוה הנשמב הרומאה תרפרפש בתכ ל'ז
 ןינפכ er^ ל"כע 'וכו ןינסיכב האבה ne אוהו

yyהלודגו-.'א ןסכ  wbימוזרגש היארל יתאצמ  
 'קליב בותכ ןכש הדועס חוניקל neu ומכ אוה
 רנד ל"זו 'מוחנת םשב ס"קתת זמר ב"כ ילשמ
 Dy סנכנ אוהש סומרותה הזש לד לזגת לא רחא
 .םירמתו םיזוגא ינפל שי םדא רמאי אל תרפרפה
 'מאנ ךכל סומרותה תא (mob ,רמוא ינא םהילע
 יוכרב) 'וריה רמאש םוקמב ירה כ"ע לד לוזנת לע

CCPר"א אסומרות לע ךרבמ . . א תמ זיר ג אדה,  
 יקליב בותכ win" לר יכ לד לזגת לע םש לע יול
 תוליבקמ כ"או ת רפרפ ה Dp סנכנ אוהש סומרותה
 וניברו .התוחא לא השא תרפרפו אתמזירג תוביתה

bללכב הרזה הלמה  vyונינעש ל"נה זעל  
 םזרג רותפל לכונ הז יפל ילואו .הקותמ הליכא

vyתוקד | תוכיתח  'יפ 0\-55 ,\ <> 'יסרפ תלמ  
 חיורנו .הקותמ הליכא וני נע דועו םחל לש תולוגעו
 הז 'עב וניבר חפסמ יכ «sm הז יפל יכ pa^ הזב
 nop wn .סחל ונינעש rob ר'קיומ  ןויצ םג
 grutum עצמאה ר"ל אוה ימזירג יכ רמול יתערב
 y" תוארפרפו תוקיתמ ינימ b grutaria^ ץובקהו

pyי"לב .הנורתפ ןכו 412 דצ םואיזרויימ לש  

 ל"נה מ'עב וזה הלמה 'ייע wc 'יעצמאה

 םירמתד אוירג ביהי אקו אזוז איושד תורגורגד
 ש"פרב D/2 אוירג ל"צו ammi ס"טב ג"ונב יורועבו) "וכו

 אוירג דח .ו"צ 'הנס Gra רצ ay סייד יייע פ"א י'יכבו

 ךל SINT א"ער SU ב"עס ^( 'ירדנ ,אתיישק

 אניעבד אוירג לכד רמ יזחיל ל"א יטיח יוירג ןיעברא

 c" .ןיעברא רמ 05 ליכיל 5" וכו אנליקש
 הוירג טיקנד אוהו .ג"מ ז"ע .'וכו ךב אנישרד יטיח

 הלאה תואמגודה לכב .ש"מו קינמ ע"ייע לייב אקו

^Bהרש 'מולכ האס תיב וא האס תדמ וא הלמה  

 ל"צ ." 'טוסב םג ילואו .האס תדמ וב הערזנש

 2 Tu ע"ייע אידירג םוקמב sri אקופר ימק
 -- [קפר 'עב ךורעה "35 אוהו ש"מו

 90000 שדחה י"לב b) "mi^ = םזרג
Jmbissואיבהש המ לכל לאשוהו ,המיעט  

 הדות חבוז 'שרפ וצ שירב ר"קיוב (הדועס חוניקל
 האב אתימזדג אדה jD ר"א 205 יננדבכי
 רומאבו .הברה ןינימ הב שיש המל (' הנורחאב
 ןיקפנ (ז'כפ ר"קיו) לא יררהכ ךתקדצ 'פ םינהכה לא
 יפב 'ורי .(* בהדד םחלבו בהרד poros היפאל
 'ור) הברה ןינימ וינפל היה 'מגב ןיכרבמ דציכ
 םשב mov 'ר .(* אתימזורנ הדה (ג'ע י"ד Yo יוכרב
 זעלב b^ .אסומוות לע ךובמ רמוא ימא *
 שירבו .הברה ןינימו ןיסומרות הב שיו יאיצוק
 ינב יתוא ושעי יאולה ^O 'יס אהחיתפ) הכיא תליגמ
 ג"ונב ה"יחא]* .הנורחאב האב איהש וזה ימזורגכ
 האב איהש וזה CONS ינב יתוא nen יאולה
 m nbb הנושארה הפקשהה יפל mm .הנורחאב
 b" וניתואחסונ יפל לבא ,שוריפ ילב הראשנ וז
 הז «rb vy o המואמ השק אל יאיצוק זעלב
 = 01008 ט"יאל יתעדל mm הפי לכה שרפתנ

NY Naschwerkרמג רחא םיאבש הקיתמ ינימ  
 ד"לו 'בו 8 14/7753 ^8 וז "נכו  .חוניקל הדועס

mר"פדבו .ק"העבו  ^wשבתשנו יאיצוק ןוכנל  
 ל"מר בתכו "יניפול זעלבוי האלהו איליסב 'פדמ

now) lupini, Wolfsbohneיניפול יכ .רבדה ןוכנ  
 שרפמ וניא הזה זעלה לבא !טקגוס ט"יאלבו ונינע ןכ
 םכחתה דחא רפוס םא יכ ימוזרג וא ימזורג תלמ
 רפוסה ךרכמ אוה יכ הנמאנ יתעדו ןכ היגהל
 ותועטו יניפול לע יאיצוק ףילחהל הזה זעלה ןקתש

nkיכ רבסש ןעי םיניעל  wu»שרפל הצור  
 ץפוק ןכ לע הזה זעלה ידי לע אסומרות תלמ

 וז ue^ הארנו .אבהרד םחלבו בהדד ןיגומרבו בהרד ןירוזחב הינומדק ןיקפנ ג "ונב )* הנורחאב אלא האב וניא ג"וכב ('

 םיחופת יכ אחינ הדועס חוניקב המיעט vy הלמה ראבנ םאו וניבר ייגל ןימזורג ומכ וגייה ןינומרו (םיחופת ימולכ)  ןירוזח

 ןמו  ןימזורגב היפאל ןיקפנ *p בותכ היה הלחתמ יכ neu יתעד תאז לכב לבא suyo רטגל םויה דע םילכוא םינומרו

 םהלבו בהדד ןימזורגב םינפל כ"הא אב oum ss םדרג
 רומעה ףוסב םש ןכו

 wy ע"לב ונינע ןכ יכ תמא אוהו םחלב b" ןוילגב בתכ אוהר

 יהתמזירג 3723 )? .ע"ומה ייג יפל איסב םש m 'ב םדרג 'על הז יפל ךייש הזה pum ,בהדד

 ,סישרהמה "35 ה'כ אתלוס רטפ אל אפוסב אתמזירג לע TD וד ג'עא תלסו ימזירג לכאר ןהא :

— «P. 

 CNET רב גט 0%.



 קרמ ןימ bs" ייפב"א)-- .[רקיע ל"נ הזו ,ואיזרויימ = =
 ןחלש לע הלוע היה הז לכאמו ריצב בוועמ |"
 חכשנ וישכע לבא ןומדק ןמזב הרועס חוניקב םיכלמ = =

 poi [Couóc] vow vw» י"לב [ץ6קסמ] ןורג זונוקת | =
 pun רשא טלפמ םוקמ פ'לב (b^ יקזרג ₪8 =
 דוגידנ 'עב b^ .רבכו היחה nov א.

Up Cיקזרוגל ונסנכיש דע  jwה"עב  pu 
 ,(יקלדרג yy poma py דוגידג 'עב (*יקדודג
 my תציבק seruta ר"לבו קטש י"לב ^6( שרב

 ,Gerümpel תכתמ ילכ יובשו םינוש םילכמ
 תבשב 'ילטנה "ילכה לכ 'פד ג"רב (

bees ene Crap)הקרוז הצקוע וא 6 ה ר ירח  
 («^Q יילכב א'יפב תכתמ ילכבו תואטורגה ןיבל
 המכ 'מגב anm 'פבו C יטורגה ןמ םילכ ירבשמ
 ונקרזי אל ?£Gus i 2( הריסח עלסה אהת

 'חסונב ה"כו ר'פדב [po» ni ויתוטורג ןיבל
 ^ 'פב ז"עבו .[תואטורגה an" ע"פרשב לבא | =
cלאעמשי —  n)אבוה .גי) הנכשמ וא הרכמ  

 ןמ תואטורנ חקולה ^Ca .יורוכבבו i א"ע ז"עב :דוע

 הרונמ ינק (* העבש 'מגב הבר ץמוקה 'פבו .םיוגה
 תשעה jb האב התיה הרונמ vn Gs יוחנמ)

amm pe]הלוספ תואטורגה ןמ האשע  *). ^b 
 ופסאתי רשא לזרב ירבשו ןיוונש | תוומסמ
 תוכתמ ינימ לכ א"ו ,אוה qv 'שלו וצבקתיו
 m תצק ה"יחא]* .בהז pa ףסכ ןיב C ןירובשה

 < תואטורג ןיבל הקרוז הרפחש עלס רמאקדכ עבוט

sryילכל ב'ערו .'וכו ונקרזי אל ל'צו " W^ע'מ  > 
^bןשימשת ינפמ ורבתשנש םילכ תואטורג  

 ןיארקנ ןתולב ירחא תונטק תוכיתח ןהב השענו
 0 exp םילכ אל יכ קודקדב אל תצקו :כ'ע תוטורג
 poe p .ולא םילכ תציבקו תפיסא לבא ןכ ןיארקנ
 )00 "לכ ירכש י"לב ב'א iom ב'ר p^ לע ריעהל שי

 [תכתמ
yy s) m *ו רג '. 

 Mu 'עו 'ג ברג yy Nui .אָביִרְנ *
 Loose ban ליעפהב הנבנ לרוג םשה ןמ) לָרָג *

de- ע"למ sum תולרוג ודי ^B werfen 
 ב"עס ט"ל 'מוי (ןבא תורורצ ליפה  mwbלירגהל <

 םשו ,ושכ לירגה אל םאו  mun sbלירגהל
 'מוי 'ורי .,רשכ הדותה אלו לירגה אל תודותהלו

 םשו ,רשכ הדוותנ אלו לירגה אל ג'ע א"מד ד"פ :
 הצורב הל רתפ . . תולרוג ['הל] רמאנ רבד הזיאל
 אמוי 'ורי .םש לש לע בייח לירגהשמ םשו ,לירגהל

  xy xor vbהגריל  השלש  ben ^5לירניו
 העשמ התימל לירגמ םדא שיו םשו ,הלחת םהילע

 .,ח"סד ד"פ '"ינעת 'ורי ,הנושאר " wויה ןהמ

E. טשפומה םשהו .עובשו עובש לכ לע  מגרילין 
b איה הדובע ואל הלרגה :ט"ל, cop הלרגה 
Ju DU תובו םימעפ ש"ע אבכעמ הלרגה .'מ םשו, 

 'רומת ה"כו הלגרהב אלש ורבח איבמ : ג'ס 4 :
 הלרגה : םש bv" 'וריבו .א'ער ח"כ 'ותירכו ב'עס | jb הגרוטים  b^ : ל'צו 'ז דצ ג'הרל ט"רסב כ"ג
 < 000 xy ג'מד םשו ,תבכעמ הלרנה ןיא . . תככעמ | ופסאתי רשא לזרב לש תוכיתח תוטורגה ןמ ד"א
 E אצי 755 וא הינש םעפ וילע לירנהל ךירצ ןכ | 'מאדכ םירובש תורמסמ הרובש טחמ ןוגכ וצבקתיו
 -- סופדבו 'טאטיז 'פדב ןוכנל ה"כ ןושאר לש ולירגהב | 'יפב אוה םינפב ןורסחש 5 .ל"כע הרונמ ןינעל
 .brun) לעפה לצאנש ומכו ,ולורגהב ןישאטארק | ל"נה 'וחנמב ל"ר mess qu ירהש הז ג'הר

 ןכ םינבא תורורצ -Js o ע'לב 'יפ לרוג םשה ןמ
 4 לעפמ סיפמ םיטכח ןושלב לרוג תליפנ לע רמאנ
 |[ 'ע דוע 'ייעו ןבא תורורצ 75936 b רזגנו םייפ

 E ,ש"מו 'ב ספ
^b) n3 1ס"לב  bst'mKnochenbvyםצע תארוהל  

 םש י'שר b» n] im^ יונש תוטוונש הארנ
 שיש הטונ יתער ןכ לע ,ג'נ ז"עלו םש מ"בבו
 א"ו ךורעה 'יפכ םירובש תורמסמ ons םילשהל
 by בהז ןיב ףפכ pa תוכתמ ינימ לכ
 תעדכו ,הרונמ ןינעמ mss .בטיה ג'הר איבה הז

M —— M —ששווה  

CL o —— ec ——————————— À ———— c ——השנה דיג 'פב (ףוג 'יפ ( ;%- ע"לב ןכו רבדה ףוגו ןילרעב 'פד "נומדק םינואג 'שתב כ'ג "יא א"י  * 
 1 - אתימרגב (' אנ ה כ בר רמא (ביעס גיק יילוח) yos | ןהילע ןיאש בהזו ףסכ תואטורג n"5: 'מ דצ

m ג"יפ יילכמ יב ררח יעב ג''הכו .דילו יא ויו. vis היכ (? .יקרודג nsn יג יכ דוגידג' sys הרומא יתלמ רבכ לכא (i 
  DU 3רייפדב ןכו ,ג'ינ תבשל ימ ייכבו ןאכב יב ו"ו "כב ג"הכ תמאבו הדודח יסרגד תיא םג םש איבה שירו ינשמב

n. . ת"מ ג"'פ "לכב "גה ג"הרל ט"רס 'יפב לבא ,ג'כק תבשל ימ! v3 היכו הדוח sam עייפדשבו ארידח ^an ןאכב 
mmn הלטינ הדוח ינפמ האמט הצקוע לטינש . . . טחמ ע'פדכ "an ג"פ מ''ב 'ילכ יתפסותבו .הרירח 5v non 

E D'13 אבוה פ'א י'כבו ,םשו םש תבשב תואחסונב היכו הררח עיפרשב Di יא ץקע "ya לבא הצקוע ינפמ האמט 
 תבשל  QNOרצ  i5יתבר יתקיספבו  nam 3/3 Yebטחמ לש הררחכ : גיסק רצ 3793 אתקיספבו 'ג רטסג ע'ייע הרירח "

B הרווחכ ליצש »55 ירעה םש 'תקיספ רעבאב המלש יר n3nn ברה mun רבכו הרוחכ ס"טב יחתפ 'b רישהש "53 

de יב t יעב ה"יא איבא ושריפו (רפסה יפדל : היל דצ) המהב המב ba םיסינ וניברל nnbe3 ג"הכו .הרירחכ לי'צו 

  [mיתואחסונב ה"כו םיטורגה לצו ^ לעמ וקה טמשנש לינ (? .תררח סרג .גיכק תבשל יודיחב « ^ijה'יטרסב ג'הר 1
 תוטורגה ייגה לצא יז דצ « "55 míה"כ (* .ביער  an vi33א"פ יילוחר יפסותב (* .תועטב טמשנ ץעידפבו  "amהנושמ "

 אנוה בר רמא ע"פרבו יאפפ ריא ב"ה "33 לבא ייחסונב ןכו ייבו יא ו"ו "33 ןוכנל היכ )7 .זיראפ 33 ה"כ )* ,תצק 7

E- 46* 



« 
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 = ,das Wesen ףוגו םצע 125 b^ ןושארה ןינעמ)םֶרְגפ
 /72( םישנ 753 ולכאש השלש 'פב

Gneךירבו אנירחא אסכ היל ותייא הייתש ךירביא  C 
 )€ ףכעד אוה הימרגל quy חטש ןב ןועמש ^

"bאתשד ןויכ רבס אוה  wb»ולכאש 'טכ היל הוה  
 דכעד יאמו קריכ אוה ירה ןייו קרי 'או ןגד
 ה"יחא] + .יכה אתכלה תילו רכע הידוחל היתערל
 ול הדומ םדא ps :דבעד אוה הימרגל b^ י"שרו

ovvוריבו ' owןיקלוח ןנחוי ר"א ל'זו ןכ שרופמ  
 'מנב nv» pum — C חטש ןב ןועמש 'ר לע
 רמא 6:ת"ל ni ןיריזחמ ps םיומוא ה"ב
 רמאד C דיבעד אוה הימרגל יאדת 'ר ימא 'ר
 ןנחוי בר רמא יכה .רוסא עקרק y ןחינה לבא

"esתינעתד ק'פבו .[רתומ] עקרק ג'ע ןחינה  
 ינעא אלו תוינעת ^ רזג G7 ד'י) קרפה ףוסב
 ps ןנירמא ירה ces 'ו ל"א יפט רזגמל רבס
 ^ ,[היל] רמא יאדמ רתו* רוביצה C לע ןיחירטמ

CONולאו 'פבו .(" רבעד אוה הימרגל דבעד  
 הישפנ חנ יכ «Gm» p ןיערוק ps 'מגב ןיחלגמ
 'ר רמא (" ז"ל ימא 'ר !C ה יל y ביתי ןנחוי 'רד
 דנעד יאמ ימא 'ר אבא 'רב אייח 'רד הירב אבא
 ינש ולא 'שרפמ שי יפ .דבעד אוה הימרגל
 ןיקלוחו רבע היתערל ןושארה 'יפכ ימא 'רד םישעמ
 «bu היה אלש דבע הימרגל מ"יו ,וירבח וילע
 הז "יפכו ה"יחא] * .(ומצעל s^ ב'א) .(" תונעתהל
 ז'פ 'ומורת v^ מ'ד 'וריב .םימעפ המכ אצמנ
 ארפק רב םשב אכהו הימרג םשב ןמת ר"ע ד"מד

pw ^bםשב ןאכו ומצע םשב  "v .p'àהלרע  
 Yp "בוריע 'ורי ,רמא הימרג אכה .א"סד א"פ
 v) = ,הימרג םשב .,ג'סד ב"פ 'שודיק 'וריו .א"כר
 'ינעת v^ .אלבחב mesi רטק ג'ע ו"ד ג"פ 'וכרב
 ששוקנ אלד רע ןמרג ששוקתנ א'עס n7 ב"פ
 ב'עס vp ט'ב .ט"י im? "ub ילבבבו ,ןינרוח
 כ'חאו ךמצע טשק : הז תחת בותכ ב"ער 7D בב

 ןיעלונש ous ינב שיש ןטק רבא e" (' אתריעז
 (C "ירמוא םימכחו 'מגב 'וכרבד ק"פב .('ותוא
 ביב) תולחנ רדס 'מגב ןיליחנמו ןילחונ שי 'פבו

CGrep6 ריב האוישעד אמרג ןיד ןנחוי 'ר רמאהו  
 תוביבחה בורמו רעצמו (anb ול ויה םינב ^ 'יפ
 אשונ היה ךאיה ןנחוי 'רכ שודק םדאו ואשונ היה
 ןש םצע ותוא אלא העש לכב ימטימו תמה םצע
 תוליהאב ג"פב pnt אמטמ וניא תמה ןשו היה

"bm OU75( בקר דוורת אלמ 'מגב ריזנו ג"הכ  
Geץוח אמט תמבש לכ  jbרעשהו םינישה  

 היה שולת הזו seb לכה ורוביח תעשבו ןרופצהו
 םע אוהש רבד לכ .(א"3 הדנה םד ג"רב שרופמו
 ןש .peso" אמטמ ףילחמ wis ןיאו רלונשכ םדא
 (* ומע דלונ ps ףילחמ ועזנ ןיאש | פ'עא
 ףילחמ ןעזג ומע ודלונש פ'עא ןרופצהו רעישה
 ןיאמט םירביא mi לבא ןיאמטמ ןניא ךכיפל
 ךותחת סאו ומע ודלונש heb ושרפנשכ 'יפא תמב

nsתיבל ךלוה היהשכ א"פ .ףילחמ ועזג ןיא ןהמ  
 עריא המ ואר 'מולכ םמחנל ידכ ומע וכילומ לבאה
 ,םכלשמ לודג ירעצו ריב הארישעד אמרנ ןיד יב
 םש ב"בב ם"בשרה כ"ג b" ןושארה'יפכו ה"יחא]*
 רפסכ תספדנה וז מ'טשש עודיו 15335 מ"טשו
 יזכשא לאלצ ברל 'כייש אל תשלושמ הכרב
 "vw לבא ."פה הז "ל ב'בל מ'טשב תמאבו
 ואבוה םישוריפה ינשו .ש"ע spl ^b 'וכרבל
 ושוריפ חקול וניברו .ל"נה ןיסחויב ךורעה םשב

"Dןואנ ארירש  imיכ  Dnארנכ ןכ ושריפ ' 
 — y" ג" דצ ןואג םיסנ 'רל nneb רפסמ
 ב"ב ,'א רבת ע"ייע יִמרג ארבת .א" 'ציב ץובקהו

 ר"ב .אמרגד [a^ אדדוא 'עבו ימרגד אתיבח .ח"נ
nusלאינדב ןכו 'וכו ןירורב וימרג הז רומח המ  

 ותימרגמדא .ב"כ ב"בבו apo ןוהימרג לכו ה"כ 'ו
 ישארב) םרג רומחהז מ"ל ב"א) .--[פרג ע"ייע ימרג
 ,(ימרגמ אמרג (ג'כ ייב) ימצעמ םצע 'גרתו ^O יטימ

 םימעפה יתשב ר"פדבה"כ )? .וע לוב אל א וסעול es ןיאו , . ךריה ףכ לעש ןטק םצע ייפ vem )* .אתימורגב ג'ונב ('
 ya דייל י"כב ןוכנל הייכ )5 .שיעו ד"עס vp רצ םלשה ןיסחוי רפס כ"ג ךורעה םשב איבה ריב 03( ,יריב ע"פרשבו
 יכורבל אפכ היל ובהי םש ירמגה 5m רצקמ היה וניבר )5 any דלוג אל ףילחמ ועזגש boys תועטב ybi לבא

 ךלהש ןעי 555m .ךירבו אנירחא אסכ היל (jim אסכ אוההל הייתש ולשמ וירבחו יאני לכאש ךורב qois יכיה ל"א
 :hnb ךורעה רמאמ תא ללכ טימשה ושקובמ תא םש אצמ אל רשאמו ינ 'וכרב ny יסופדב ןמסנה תועט לש ןויצ רחא
 m3 היאר איבה אלש nb תצקו ב"ירגה וקהמ רבכו ןנחוי ר"א ס'יטב גיונב (* .השעי אל ןכו .יוכו חטש רב שיר
 ריכזהל שח אל אוה םגו ח'יכק דצ יוכרבל סיד לעב איבהש תומוקמב 'יל ןכו וללה תובית יגל סרג אל וניבר םגש ךרעה
 תתפמ רפסב אבוהו חסונב םילודג םייוגיש שי םשו : א"יד PD n333 'וריב ה"כו ימ ייכב םג ןועמש יר ייגו ךורעה תא
 םיינשה 7330 אוה «b, meo p ייל םשו ביה ייכב ןוכנל ow ריבעד יאמו ab" (' : ביכ דצ ליז םיסיג וגיברל
 ימא יר רמא םדוק יוכו ןחינה לבא רמאמה ג"ונבו .יארת תלמ יטמשנ עיפדבו יביהו Qa י"כב ןוכנל הייכ (? .ןה ןירתויטד
 nbn יתמלשה ( ' ,תא גיונבו ,ימ v33 היכו שייארבו ף"ירב uen *) «ne הנשמו ואיבה אתלמד ישוריפל וניברו 'וכו

 'וכו 3393 DK" יבר אבא רב אייח 'רד הירב אבא יר רמא גיונבו ,סיטב רסח ע"פרב לבא סרג ןכש ימ wi י'פע היל
 .'יל יחסונבו ,הייולע ימ יייכבו י'עב ה'יכו ('1 ,ךורעה לע ריעה אלש המית תצקו חייל דצ יינעתל סיד יייע ףידע רתוי הז
 ןושארה ייפכו ('* .יחסונב ה'כו םישלשו העבש רפסמב בותכ 00 v3x א"פרב היכו ילו יז ל'צו b» b'e3 ר"פדבו ('*

 Dt יינעהב יישריפ ינשה ייפכו .ק'ימבו תבשב י''שריפ

 "יורה!



 וניצמ דועו .ימרגד יניד יניידד m ןב רזעלא
 מ'ה .ט"יק ק"ב :םיריב היישע ןמ qm המרג
 :כ'ק תבש .אל המרג לבא םידיב דיבעקד אכיה
 ב"עס ב"כ z'23 .ירש המרג רופאד אוה הישע
 תופסותה ש"עו רופא ןיקזנב nena תרמוא תאז
 ויה ימרגד אנירד א"בצירה תעד ואיבהש תאז ה'ד
 ופנק אבל ליגרו יוצמה prm לכ ךכלו סנק םעטמ
 ןיקיזנ תוכלהב הגהה ןידל הלעה ןכו .ש"ע םימכח
 נישה ך"שה לבא ג"קס ו'פש D^ טפשמ ןשוחב

voyתוכיראב ש"ע . D p'a3ישא בו תעד  
sowרוטפ ןיקיזנב . mimתעדל  woש"ארו  

 ןיב קוליח ןיא םש ך"שב ואבוהש םיקסופ הברהו
 = ןכלו רופא ימרגד קסופ ם"במרה לכא אמרגל ימרג
 ק"בב חורה ותבילו הבילד ךהב ישא ברכ קספ

"p Dvטפשמ ןשוחב ך"שה  n^n ^Dד"קפ , 
 לעב בתכש המ nn ךריב לודג ללכ .טקנ דועו

cpu»תונושל השלש ל'זו ק"בד ט"פב ףסוי  
 אמרגו ,רכינ וניאש קזיה :ןיקזנב םימכח ורמא
 רבד אוה רכינ וניאש prn .ימרגד ינירו ,ןיקזנב

pp psvוניעב דמוע אוה ירהו ללכ וב רכינ  
 לוכיש וב אצויכו חספה וילע רבעש ץמח ןוגכ
 רבד אוה ימרגד יניד .ךינפל ךלש ירה ול רמול
 לחומכ השעמ וכ השע sow אלא רכינ וקיזהש
 חינהל ןכו אוה אמלעב ארובדד ורבח לש ודובעש
 ,וקזיה .ירבד רודג ול רמואש pp הצורפ הציחמה
 pow חינמ ןונכ וקזיה ירב אלד אוה ןיקזנב אמרג
 לבא הימנה ow תצפוקש ול םרוגש ךבוש לצא
 yy .ל"כע רוטפ ךכיפלו mes איתא אלד רשפיא

"nbואצמנש תוטשה אמרג 'ע קחצי  piילודג  
 ל"זרדב לגרומ לעפהו --.ןיקזנד אמרגב םיקסופה
 :ח'צ :א'ע ק'ב 15 mns' :ט"כ :'ה nbb3^ מ'ד

inpןוממכ ןוממל םרוגה רבד ,ג'ל ,ב'ל 'ועובש  
 זמר bmn pon^ :'ז "53 .'א רבד ע"ייעו .ימד
 יקליו = .ז"פ 'דהנס .,'וכו םירג אמשד ןלנמ ג"נשת
 'גיגח .םרוג םוקמהש דמלמ pnn" זמר 'יטפוש
 שמש היהאש יל nu ימ 'קזחי שיר pon :ג"י
 pb ומרג qn לארשי לש ןהיתונוע םיליפפ ידבועל
 הניכש וילע הרשתש «wi היה us ,ה"כ ק"מ
 Mp ןאמ ב'עס ^n ז"ע .היל המרג לבבש אלא
 רבד 55 ג'ער ג"ד א"פ תומכי 'ורי .'וכו הל םירג
 רפיאה לוטב םרוגה לטב םרוגה תמחמ אב אוהש
 םרוגה לטבש פ'עא םרוגה תמחמ אב וניאש רבדו
 ד"פ ?DU iy ד'ד ג'פ 'ומביבו ,ומוקמב רופיאה

 .הרענמד אתלוגנרת הדהכ ה'עפר ד"ב ,םירחא טשק | =
 !Nb .אמטיק ןמ הפגא הרענמד wm האמרג ———

 ומכ NY הפוג ומכ הפגא תארוהש עמשנ וזה <

^ 

-- 

 ר"שהשבו ,המצע 'יפ (המרג ייסופד תצקבו) האמרג
 רמאנו .^ mp ע"ייע אפנ הרענמד an^ יתא 'פ
 םייח ילעבמ וניאש ףא רבדה ףוגו םצע לע דוע
 .אמרג אמרג (היל) חלמ ,ג"יק ןילוח : א"י 'ציב מ"ד

"bומצע ינפב דחא לכ , "vsיחספ ' "bז"לד . 
 אמרג לכ ד"ע ב"לד טפו .ח"כד Ye 'ותכ יורי
 מ"לב םגו . . קר רמא רבדה ףונו םצע p^ הרמא
 ףוג רקיע לע הליאשה ךרדב םצע תלמ תלפונ
 ומות םצעב .הזה םויה םצע דע מ"ד רבדה םצעו

"epג"כ ארקיול ן"במר , ws nw m»וניצמ  
 בותכש המ הזו םצע ומכ לאשוה מ"לב םרג םג
 תולעמה םצע לע b" תולעמה ey לא ^Y ,'ט ב"מב
 pu שרשב ק'דו 'ייע ןמצע תולעמה לא 'מולכ
 — [םרג 'ע pm ש"רל ךורעה תרבחמ ןכו

D'àרבד הזיא בפה 'יפ (, >- ע'לב)   "pהלועפ  
 Scehleehtes, Schaden verursachen; הער

 ףוסב הבר לזוגה 'פב (רספה nb :ימרג םשהו
 ןאמ p sop) אבב) ןקתל םינמואל ןתונה הכלה

pusןל אריבסו מ"ר (' ימרגד אניה  mm» 
 ןנתד אהימ (א"עס יב ב"בבו דומעה ףוסב (ov אנקסמו

"y)םש  'פסותה  n"םוכה | תציהמ (תציחמ  

 שאייתנ qv רודג םוכה לעבל רמוא הצופנש
 בייח b^ .ותוירחאב בייחו wp הז ירה רדג אלו
 רדגל ךמוס הז «Cr ב'ב) ןל אמייקד ערזה םלשל
 רדגה ץרפנש ןויכו .C .עטונו רדגל ךמוס הזו ערזו
 אלש ינפמו ערזהו םרכה תאובת ורסאנו וברעתנ
 רדגה לעב בייחתנ ךכיפל רפאיהל ערזל םרג רדג
 אלש פ"עא יכ ררבתנ רסאנש ערזה ימד םלשל
 prn םרגו רדג אלו בשי אלא םידיב השעמ השע
 אנשיל ימרגד יניד 'יפו C .הכלה ןכו בייח ורבחל
 תומבי .ה'יפ 'מוי .ג"ס תבש :זיכ i'n יוכרב) ומכ םרנמד

bגיפ קיב . C" umbקלתסתש הניכשל םרוג  
 :ח'ל («e» .n a וינכל mbi םרוג .לארשימ

Cr? "meיאנבה (:ת"צ ק"ב) קרפה הזב ןנתו  
 םאו דע (* .'וכו ורתוסל לתוכה תא וילע לביקש
 יאמתפ Nn" יכ הכלה ל"יקו בייח לפנ הכמה תמחמ
 : ח'כ 'ורוכבב אללכ יאהל ןנישקמ ןכו ה"יחא] *
 ןכו ימרגד .אניד ןיאדד b5 אמתס pn אמיל
 'רו םיקילא ןב ש"ר יבגל ליז inp ק"בב ןנירמא

mes )'קבב ש"ארה ''ג ןכו :ויפ יבותכבו :חי'צ קיבב ןושלה לגרה  spימרג יניד ןיארד אוה מ"ר ג"ונבו , 
 הימגר b mb^ בורקו (* .ןאכמ רדגל ךמוס הזו ןאכמ רדגל ךמוס הז ייא .ח"' ףדבו םש ב"בב לבא ןכ o" ונובר )*

 ,לתוכה תא רותסל w^ יויגשמבו ילבבב לבא ףיירבו יורו לש ינשמב כ'ג ג"הכ (+ s3 ףדל xr י"כב
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 " הוקיע  .הלופפ יכה ואל אה .הרשכ הלוכ ינפ
nmטשוה תא טחש 625?( ב'פב  pop!תא  . 

 טחש ךכ רחאו תרגרגה :תא קספש וא תרגרגה
 (:איפ) ןנת ונב תאו ותוא 'פב ותו C וכו טשוה תא
 ותואמ רוטפ רקעמהו רחונה ודיב הלבנתנו טחושה
 רומפד «Gr םדה יוסכ 'פב pn ןכו C ונב תאו
 ליחתהש רחאל הייה ש b^ 5 םדה יוסכמ
 םדוק nne ודימ ןיכס לפנ oW טשווב טוחשל
 תרחא המהב היבגיש ידכ הטיחשה תא רומגל רוזחיש

mumףועו הסגל הסגו הקדל הקד הנטחשיו  
 הזה רועישכ יניב יניב ההשש םינינעה לכב ףועל
 טחש bw לבא Ü. הושכ ןאכמ mmo הלוספ
 הזה רועישפ ההשו המהב לש הנקה ןמ תצקמב
 nme ויצח וא ובור טחש םאו הל ןנישייח אל
 אלא הייהש ןיא ףועבו .(* הלופפ הזה רועישכ
 < ההשו תצקמ טחש יאד אל תרגוגב לבא טשוב
 " הלוספ אבורב תרגרגה תקוספו C) אוה םולכ ואל
 - vp אלש ףועב וא המהבב םירומא םירבד המב
 םא הפי ןיכסב ףועה טחש םא לבא [הפי] ןיכס
 רשכ n יאד ןנישייח אל ההשו תצקמ טחש
 הצחמ לע הצחמ יא ךשפנ המד רשכ ויצח יאו
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 תמרנמ ךודהש יפל טילפ ר"ב .ש"ע א"ער ו"ד
 ר"בבו  .'וכו  היברו mb תטעממ םירבד השלשל

nobישארב) םרג רומח רכששי שרד  Cr "D 
 םשב כ"מ y" הימרג ל"צו הימרגל רומח רכששי

nes msרומח :סרג א"סק זמר יחיו 'קליבו  
 --[ותוא,םרג רומח ט"צפס ר"בב ה'כו ,רכששיל םרג
 אנא (ביכ ,ביכ איש) יתובס יכנא 'גות נ'א)

C avem 
^v) n5ךרדה ןמ הטונ ע'לב  qe "yךועה  

(abbiegen, d. h. das Messer abseits lenken 

 ןילוחד אמק 'כלהב  (C75רמא הדוהי בר רמא
 לכ לאומש  nanוניאש  yovרופא :הטיחש תוכלה

 ,הייהש הטיחש תוכלה ןה ולאו ;ותטיחשמ לוכאל
j^ עמשמ אק יאמ .רוקיעו המרגה .הדלח abs 

 ,אנינת והלוכ  ^bוניתנשמב תויונש ןלוכ ולא
 .[םש "ילוחב י"שריפ ןכו] ונדמלל לאומש אב המ

 יילוח) ינש 'פב ןנתד הי יה ש  C25ןיכס הלפנ
 ההיבהו הטיחשה ליחתהש רחאל

wan אבו oso» ןיכסה זיחשה ןהיבגהו וילכ ולפנ 
 C הלוספ nsns הטיחש ידכ ההש os טהשו =

 שארה תא זיתה CÓ SO ינש 'פב ןנתד ה סר ד

 וסש |

 יאו «mg תרגרגד הבוול היטחש אוה בווכ
 ההש יכו םולכ אלו דבע אל אה 355 וניא הצחמ
 | (CU הרשכ ותטיחש רמגו תרחא הטיחש ידכ

 | | ןיכסה לע ודי דיבכהו eme היה דציכ הסר ד

 וא (C25 ב"פב ןנתד ה ד ל ח ,הלוספ תחא תבב
 !woe ('ינשה ן מ י nnn ןיכסה תא דילחהש
 Qn א'פב ןנתד ה מר ג ה ,הלבנ רמוא בבשי בר
 לע טוחה אלמ הב ריישו תעבטה ךותמ טחושה

 תפסונ n ר ח א תביתו ןה .וניבר לש ושוריפמ תונמוסמה תוביתה (* .יוועלל ר"תמעב תואמגודה יייע 'גרתב הברה )!

 תטיתש ירכ 33 רמא יטיהש ידכ יאמ .ב"ל ימגה b^ י"פע אוהו בייער ייפב ןכו יטיחש יכלה ג"הב רמאמה ןויצב םג

 גנב )5 .תרגרגה תא קספו הייד .ביל יישריפ ןכו (+ .בייער 'nbi היכו ann וניבר ייפמ ייס תבית (* ,תרחא המהב

 ייפא ןניקסמד ארבתסמ אל 57m דחא םכחמ הרעה ןאכ שי זיראפ ייכבו )7 .תוסכלמ רוטפ ג'ונב (* .יוכו ותוא ם ו ש מ

 הציברהלו ההיבגהל ךירצ וניאו הטיחשל רבכ תלטומ אהיש תרחא המהב nene ידכ אקוודו היתווכ ל"קו ףועל המהב

 ואל ונציבריש ידכ אנינח רב COS 'רד םושמ אברעמב ירמאד יאהו אטוז ארועיש ונייהו דבלב nens אלא הרסחימ אלד

 "ייעו ח"בירד הימשמ אברעמ יב ירטאד qn טקנש ג"הבב קספ וניבר ירהש ןכ חרכומ אל דיעפל לבא vy איה אחכליה

 בור תטיחש ידכ ורועישש ביקס ג"כ ייס דייב אבוהש איי תעדל ןניקספ my תייהש ?quy לבא לאומשו היד .ביל יפסות

 קיימסה קספ |« השעמל הכלה ג"הב שרפתנ ןכשו גימסה 273( הקרל הקר vs םש יישר יייעו הצברהו ההבגה ילב רחא ייס

 M" הוהד ידימ רועישכ ההשו הנק יצח טחש םא אלא ארבתסמ אל ל"הזב הרעה םש י"כב שי ןאכ םגו (5 .יכרדמהו

 .םיניעל men בור אקודו הרשכ ורמגו אוהש לכ וילע ףיסוהו םוגפ הנק יצח היהש ירה (.ט"כ יילוח) אינתד םוגפ הנק

 myn ןאכ םגו ,טייכו : ח'כ ףדב y" הז לכ )!9 ,ח"עש ייפ יטיחש יכלה זיואב ךורעה םשב האבוה וז וניבר תמש )?

 אנהכ ברדו ברד רמתיא יכו םיניעל הארנה בור ןניעב הטיחש ןינעל אמלע ילוכד אנקיסאד ארבתסמ אלו ל'זו םש ייכב

 ןיכסב ןיאשכ אקודו םיניעל הארנ וניאש בור טחששב ףועב תרגרגב הייהשל היל תחכשמ אוה ןכד ןויכו .[לי'צכ ,יוכו]

 הז לע בתכו כ'ע .הרשכ ךילוה אלו איבה ןיב איבה אלו ךילוה ןיב ןיראווצ ינש רועיש ןיכסב שי םא לבא ןיראווצ יתש

 טשו לאב לוצכמ ךלד ןא הלוספ ותטיחש ףועב דחא wn הנשמלא לוק ןאל ריספת לא אדה ןמ רהטיו : ל'זו םש דוע

 בור wm ליק למכי לב םוגפ הנק יצחה as» ידימ הלוספ ותטיחש איוה אל ףועב הנק יצח טחש ארא הנאו הנק לאב אל

 ירבד שרפלו ףיסוהל וכרדמ רשא הרטלא םכחהל תכייש וז הרעה קפס ילבו כ'ע הלוספ (?) eim הרשכ ןורתי םיניעל הארגה

 03 ₪! ^« הנשמלא (l5 1 Vue Me ys Lg :ל"גה רמאמה תקתעה וזו .רכעו יברע ישלב ךורעה
 a» xm L5). Lo םוגפ הנק ןי צ ח .טיכ יילוחב ומכ [y יצחה יוכו \2 0, הנק לאב 3 om לאב 4%

 ותטיחש ףועב רחא un" הנשמה הרמאש המ CCo הזה שוריפה ןמ הארנ יולגו :אוה ןכ רבע ישלב ושוריפ



 = תמרגומ ליעפההו .הטיחש םוקמ ל pin | ךילוה אלו תחא תכב C ןידירווה תא 308
 = יפלו .האלהו inn 'ילוחב 'יגוסה לכ y oam" | הפרד ,הרשכ איבהו ךילוה םאו הלוספ איבה אלו = =

 = ןמ השונ ונינע 'מושרה ע"לב םרנ יכ ונישוריפ | סינכהש ןוגכ הר ל QC יראה nov ומכ ןושל
 = םגרתש ^s ,'ה ילשמ םוגרתה ריבסהל לכונ ךרדה | יטנ יא ןמיסל ןמיס pios jose רועה ןיב ןיכסה = =
 | | ארידת Dun התומחרבו :דימת הגשת התבהאב | קבדימד אתעקר וא אתוקפאיוליע ארמע וא איזמ יוה = =

 < אבוהו :ד'נ 'וריעב bus ושרדש המ י"פע אוהו | אניכס לייעו סורדנסב וא גורדנקב וא אריקב
 ה"פ ^53 'וריב דועו ז"לקתת ז"מרס ילשמ 'קליב | רעיש איזמ b C^ הלוספ טחשו והייתות
 ame ןושלמ הגשת ושרדש ש"ע QD א'לה | סורדנס ;קבד גורדנק ;ראוצ אתוקפא ;רמצ ארמע

 ינרתה תנוכ הזו ov ילשמלו םש ws "pons" | רתויב הברה םיקד םיעוקירויה ןרטיע —
 == .ראשב גגוש היהתו ךרד ינמ הטנ הרות תבהא Uy" | ןתוא ןיחשו מו לזרבהןמ ןישענש

 (pam ךרד ינמ הטונ ס"לב was הרוה ןכו ךיקסע | וב ןיאנמ בהז ומכ האר תמו רששב —
 |  םרנת :סרג ןמגרותמה לבא .אנשת ומכ הגשת | ;6< לאעמ שי ןושל אוהו םינינבה =
 --[אסויג 'שלמ אוהו הדלוחכ ה ד ל ח ןושל יאמ .(" טוטרמס אתעקר —
 : המרגה ?C יילוח) איסכימד םיתב ירקיעב הרדה | =

 רתיו הברה .לודג 21 פ"לב (b^ הָמּורְּג = D*3 | "יליח) הרשכ הטמל ,הלוספ הלעמלו עבוכ יופישמ =
pop un» ^ >ותדמ לע = | המהבה הסכריפו טחוש היה רו  gross, reichlich, das 

 ישדק 'פד 'כלה ףוס 'יחבזב OMass übersehreitend | .הלוספ ןינמיסה ורקעתנו ץראל השאר תכיהש וא
 .ר"בבו nov המאב הימרי ר"א COD םישדק | .ג"ערו ב"עס ו"כק דצ םש ג"הב "יפ 'ייעו ה"יחא] *
 המא אצוי cn : םימשה תודלות הלא ב"יפ | emen ל"הזב המרגה sb 'ילוחב s^ י"שרש עדו
 םילקשב י ש ש 'פ ףוסב .(' ומא יעממ המורג | mean qu < , . המרגה הוה תעבטה ךותמ
 הטורג המא ןכראו (א" פו 7 725m | הטיחש רשכה םוקממ ץוח תאצל ודי עיוכמש

 תא רכומה 'פבו .6 יר יימ םיצ ע "3733 | המרגה b" ב"יקס ר"כ ד"יב אבוה ם"במרהו 'וכו =
 ול לקוש היה Cm ב'כ) ןוטיפה 'מגב הניפסה | וניאש םוקמב הלעמלו הנקב טחושה הז דציכ
 הי"יחא] * .תפסות ייפ ןימוריג ול ןתונ ןיעב py | הטיחש םוקמב טוחשל ליחתהש וא הטיחשל יואר

 מ"טשב כ'ג ןימוריג 'יגו ,םש ב"בב 'ג ש מ ב ה"כו | הטיחש םוקמל ץוח ןיכסה הט הו ey טחשו —
 "יפב n'3 וימורג 'וינשמבש 'נשלב לבא נ"בל | הטנ 'יפ p ע"למ הלמה רוזגל ל"נ התעמו 'וכו — 
 וניבר לש ושוריפו .םימוריג 'ורי 'ינשמבו ם"בשרה ןיכסל הטה 'מולכ abweichen, abbiegen ךוד 95-2

 ןימוריג ול ןתונ :'יפש "2 ב"ב ה"מגר 'יפמ קתענ | ה'ד ?Qn יילוחב י"שריפ ןכו תעבטה ןמ תאצל
 המא וניבר i^ הפי כ"או כ'ע לקשמ nin סו ת | b^ ג'י ,'ט א"מל 'יפב לבא) תעבטה jb טחושה

 (המאב ה'ד :ביס ,יחכז (onn ^y ש"ירב המורג | ה'ד :ח'פ .ב"בל ם"בשרה "פ הפיו .(ש"ע א"עב = =
 םירפסה «i^ ,םוצמצ ילב תחוורמ המא ושוריפו | הערכה ןושל ימנ mme המרגה ןכו : לקוש חיה |

sum Baתמצמוצמו הריסח המא ךפיהב ורועיש ת'לדב | ןיכפה תא הטמו עיוכמש . 
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noob |הז םא וני'ה  nroטחש יכ ןעי הנקב אלו טשוב  nip "wnיוהד ירימ הלוספ ותטיחש איוה אל ףועב  wnהנק  

 ייכב ה"כ )!  .הלוספ [טועימהו x ילוא] איבהו mes p םיניעל nion בור אהי רמאנ [וילע] ירמג אלו םוגפ ———

bna = +עיפרשב לבא  ^anןינמיסה . *( y'"yסרד . *) טעמכ קתענ הז לכ mwויכק רצ יטיחש יוכלה גיהבמ תואב  
& 0 Y 

 = | א"עס  5nימד יכיה הדלח םש « paוא ינמיסל אתויחד אכשמ ןיב אניכסד אשיר לייעו אחבט טיחשקר  pa.אנמיסל אנמיס

 = = לייעו אתויחד אתוקפא יוליע ארמע וא איזימ אכיא ימנ יא  wooוא אריקב קבדימד אתעקור ימנ יא טחשו והייתוחתמ

 = = ח"עש ייסר יטיחש יכלה ז"ואב ג"הבד הז אבוהו  .[סורדנסב לייצו] םורדנסב וא גורדנקב  Den,הריקב ליצו אריגב סיטב

 רוע יייעו .ח"קס דיכ ייפ דייב ןניקספ ןכו : דיכ דצ ןושאר רעש sv ma 54 איבשרל ךוראה תיבה תרותב אבוה דועו

 ב"פב Ty יייעו .ז'ע רצ ב"ח גיאר ע"מב יברע ילב הטיחש תוכלה ינידמ רעדיינשנייטש השמ םכחה ברה איבהש המ

 הרסח עיפרבו ,י"כב mn ןרטע תלמ לבא ר"בו ד"ל an יחכב קר היכ (* sw זמ עיייע )5 .י תוא ויט דצ אובמד

 יורו יילבו yu, Je "bi y/os סורדנס Gummi pas ןימ ג — אוה פ"ל גורדנק יכ ym )5 .המלש הרוש

sandarax, 00/8000ש"אלבו  rother, mit Schwefel verbundemer Arsenik, Auripigmentאתעקר  wm 

 המודג ייגו .המודג המאב ומא יעממ אצוי דלוהו ג"ונב )? Stück Lappen, Fetzen טוטרמסו תילטמ ייפ 355) עיל

^ni 3"אימד דיפ ימוי יוריבו  iyיב דמג עיייע , *) moעיפדב לבא ,דילו ו"ו י"כב  vss sonמ ' ^umהמורג  

muיילקש יוריב  vbלבא : יד  "bibiהמורג ילבב סיישב . ₪ 



 < חיל 'קזחיל יגרת יייעו דיי  זיכ 'קזחי) המרגות תיבמ

 Tos ב"או C) אימ מרג mes 'גרת '
 1. זמכשא ץרא ונל ארקנה זוחמח Ó. אינמרנ ר"לב
 איממרג רמג בותכ (:א'ע ףד) ק"פ bes" 'וריבו
 ואצי הנממ רשא תינופצ הנידמ איהו איתוג גוגמ
 — nbn רבכו .ה"יחא] * .(ימור תלשממ יבירחמ
 49533 ,יקירפא ,2 איסא 'עב הזה ןינעב הרומא

 38^ ש"ע ma 'עו

 וילע רשא חול ימורג ס'ל אוהש ל'נ) ןַמְרּג

jw - neo 9 cu now 

 תולודג ^5 תומורג ויתועבצא ה"פ 73053 'פסותבו
 ךפיהב בתכ םרג 'ע ל"תמעב יוועל 'הו .יאדמ רתוי
 ע"למ הלמה רזוגש הממ הזו תורצק ויתועבצא 'יפ
 ויתופסוהב רעשיילפ םכחה העט ןכו ךתח 'יפ =
 םשב סרג «my .ש"ע ,וימורג ןינעב ז"לת דצ |

 ירבד ףרצ ל"מרו .ותא תמאה ןיאו .ןומורג ךורעה
 -- [!ךורעה ירבדל י"שר

 ymn nos ם"לב אדימוגו ,אְדיִמְרַנ 'יפ) 3*7
(Elle, Ellenbogenדציכ 'מגב ךשנ והזיא 'פב  

 . ףוסב 'ייעו תלוספמ ןפג רמצ ןילידבמ האניגל אזוז ביהיד ןאמ (.ד"ס מיב) ןיטח ונמיה חקל *

 D we םוקמ 'מגב הניפסה תא רכומה 'פב (ךרעה | אנב'ה' היל רמאו אתרז ינב ירק ^ ילזא אקו ירקא 2
Eג'ב) דומל | 'טפיש! הכרא דמנ [ומכ] אדימרג ,אדימרג ינב ל  G'ys nobייפ .ינימרגב אפפ בר רמא  

CU n3 Dהקוחש תיכוכזו קוחש לזרב ןהב ןילקושש םינזאמ | "חספב ה"נכו ה"יחא] * ,אדימרג ומוגרת . 
 . bin י"כ ב"ב ה"מגר ^25 קתענ ייפה הז ה"יחא] * | .ארדימרג n אלד :םשו ,אדימרג בצח אלד : אייק 3

 < | לזרב ןהב ןיל וש ש ינמרוגד אפפ בר רמא | 'ור'ע ;ידימרג עברא היבכריל .י'ק-תבש : ץובקהו :
 : = - s" ג"ונבו כ"ע קוחש תיכוכזוקוחש רסתיש :ג"נ 'כוס .ידימרנ עבראו יפלא ירת :'נ "1

 E  תשוחנ יפרוצ ןה 'יפו ימורגד an" םש ם'בשרבו | םשו ,ידימרג יפלא רסימח םשו ,ידימרג יפלא :
 : ןחלשבו 'כו תולודנ תוכיתח םילקושש םיחפנ לזרבו | לקש m'D: 'יטיג STO יפלא אעראד אכמוס

 ( ירכומ ןכ ומכ שרפמ ג"יקס א"לר D" מ"וח ךורע ןירהב היל תיל 'כו ידימרג העברא nem אינק :

 ' | מ'טשב לבא "וכו םהב אצויכו לזרב לש תויששע | אירופ .'ז 'דהנס ,'וכו ידימרג העברא אלא אמלע
 " bp תלופפ ימורג b^ ל'זו בותכ יתאצמ ב"בל | המא לע המא הארקנ ןכו .ידימרג ןיתיש רב /

Kubikelle $רמצ | האס םיעברא הוקמ ימ :ד"י 'וריעב  Deiג ןטקלא בח ע"לב ארקנה אוהו  EO 
 "  תלחתב ש'מ הלוע הפיה "יפה הז opz'y[Wole | המכ :ו"כ 3'3 .ידימרג האמ שמח והל ווה המכ |

mao wb wmהאס ) ^n3 .[ס"למ הלמה תרזגב ךרעה האמ שמחו םיפלא  
 : — [ידימרג

^b) 1533 | :ןנל שיא לע לאשוהו אינמרג ינבמ דחא  > 
nv 0 oru) yr M yפכ .(רתויב רוחש אוהש ישוכמ ךפיה ' | > 

 D  ההיכ ינמרגכ תיארג ny תרהב «QU םיעגנב 'ב ||? בר תומש שרדמ + 3
 ףסויו PD) rep v3.0 my ישוככ ההיכהו | 58m ול .cm NI םכל הזה שדוחה :

mneשדה  CB wma moיזלכ  MENU 095 53  +מצדימו Tas [QU he 
 .ותויב ןב ל 7e [ינמרג רכומ ישוכ ןאכו] רבכ חנומ היה ןכו .אוה ס"טוןויסמרגה ג"ונב ה"יחא] * |

 .ב"ערבו ש"רב 151 ל"נה ג'הר 'יפב ה"כ ה"יחא] * — (ע"יע סמרג י"ע 'יפו כ'מ לעב ינפל
N02 .אָיִרֶמִמְג ל'צ יינויצ תצקב )  Cimmeriiומלהל השקו ,םצע םרג ןושלמ ורזוג ם"במרה לבא |  ! 

Eילוא האישנ הדוהי 'ר לש ודבע ארקנ ןכו | ומכ םינויצ תצקבו ;יקירפא | ע"ייע  mme 
(Germanier N*3593 3היה םג ,רתויב ןבל תכשלד 'מגב 'מויד ק"פב  Germanieus331 םש * 

 ינמרנ : ה"מד n'b 'מוי v^ .םיימורה יכלמ bus | (C אתניג וז גוגמ היממרג וז רמוג +." 720( ןיררהרפ
 ג'ע m ויפ תבש 'וריבו ,איישנ ןדוי 'רד הידבע | םינהכ יצע ןמז לבא הכלה ףוסב 'ליגמד ק"פבו
 - +:אנמרג .כ"מד ג'פ y" "'וריבו ,אינמרג ס"טב (ח'יפתת זמר מ"ק יילהת יקליב אבוה ב"ערו איעס ^ יליגמ)

werלא  "mm penחלשב יהיוד אתקיפפמ ןמרג דוע איבה כ'כ לעבו | לש איממרג וז ('ט מיק  
 לבא D1b13^ 'ינה ןכ יכ תמאו .קלק 'ע לע זמורו | "י (mex גוגמו רמוג תפי ינב v 'רת C ,םודא
 ןכ ןקית nen ךמרג "גה ןוכנל ךורע לש י"כב | יקירפא ןוהתויכרפא םושו (יה ,'א ,יא | היד ;יב
 :מ'פ רצ 3/77 'קיספב רעבאב המלש םכחה ברה | Ü. אינמרג w/o COD ח"לפ ר"בב ןכו ,איממרגו

 1 השמש :
 ipa "ys היכו ימור לש אימומרג ולא ייגה ימ י"כבו )* .םינוקיתו תונושה תואהסונה יתגצה םשו יקירפא עיייע (' 0

"y v3אינטרג סייטב ע"פרב לבא .יגרהב היכו בייהו דיל 0 י"כב הייכ (* .ונינפל ר"בב היכו (* :יט דצ הלגמ סייד , 
Germania )* 'דצ ט"רסב ג"הר לבא ינומרגב תוינשמבו ,ינכרגב 3273 )*  Y/5ייגב םג וניבר ררגנ וירחאו 29333 סרג  

 .שוריפב םג



- 5 . eer D "a apo et 

 - ףקומש הז ןרוגכ ןרג oues ושעיש mve ןהל ןיאו
 =  ידכ םיצוקו דטא ויביבס ושעי ןרוגה b^ דטא ול
 - «mao .י"שריפ ןכ «cw ה"יחא] * .רמשיש
 = ג"הכ תורשעמל ונרוג mrs n wb 'ורשעמב
 = "גה ילבבד 'שמבו תוינשמבו ש"ע 'ב סקפ 'עב
 = ,ושוריפ ש"עו 'ישעמל ש"רב n3 ןנרוג 'וריבו ןנרג
 )^ i13 א'ט) ןרגב שרופמ ה"פ ר"משבו .'ה 'ילוחב
 ע"ייע 'וכו ןרוג יצחכ nmn "mb ןנתד ןרוג יכ
 = ןאב ןרוגה B cni" אתקיפפב .ןוליגנורטסיא
 'וכו רואל שקה תא ןיסינכמ ןרוגה התאב םשו
 םישועו םתוא ןישדו םירמעה םילטונש ןמז אב 'יפ

— "p ve ט"פ 'מורת 'ורי ,םיטח לש ירכ nnb 

 תיעיברה ןרוג דע  "UNיש"ע 'וכו רתומ תיעיברהו

 תורופא תונְרְג שלש דע ץובקה םשו ,םימעפ המכ
 ןיצפוק uv אלש ג"עסלק ז"טד א"פ האיפ "וריבו
 muy רכז 'לב ח"כפר ר"קיובו .תונרגלו תותיגל

 — [הינרגב האובת

"bs אנרוג "לבו = y'3 ^5 nw 
 תיעצמאה   qo)pvxןבא לש הבירע

 "ורךי teinerne Mulde, Badewanne) :73 ץוחרל

 גיזשמ שנ רב דח אמח א'עס ד"'עד ove 'ליגמ
 היתמח רחמל ךל רופא ל"א הנרוג ןמ יולגרו יודי
 p" 'וכו הנרוג jb יולכירו יורי גיזשמ ארבג אוהה
 ,הבירע | ילכב וילגרו vo ץחור דחא שיא האר
 ושריפ קודקדב אל השמ ינפו ע"הק לעב ברהו
 תיבחה ךות 'יפו אדנוג כ"ג סרוג ןושארהו ש"ע

v»וג בותכ ולאכ  mmתועטו  msאוה םיניעל . 

 ,ש"מו ארדנוג ע"ייע אדנורג *

 ראותהו ;ןיקדל תתכו קחש oLc- y'a 'יפ) סרג
 לאשוהו zerstossen ךרפנו קחשנ 'יפ ,< =

 ג"רב Graupenkorn) תכרפנהו תרבשנה הטחל
 ט"פ 'דינב (pn? Cb wu תותימ עברא 'פד

m vo)גיונב] ןינממס העבש (ב"עס | א"ס  oןינמס  

 ןיריבעמ | [וניבר 2 wm הדנל ביער b3^ לבא

 ילכ לכבו .['וכו] ןיסירג ימו לפת קור םתַכה לע
 סירגכ םיעגנ םירג (G^D םילכב ז"יפ םיתב ילעב
 רועישכ עגנ ופוגב םדאל שי םא b" יקליקה

xnאמט לופ  .C(:ג  קימ) ןיקשמב ב"פבו  

 B^ ב"א) n] הרעה .נ'צ דצו ט"סק הרע
C eroםינלפומ הישנא רשא זנכשא ץראמ שיא  

NT --- = nm 

 T לע ירוס ץראב ןכ ארקנ זוחמ) אייקינמרג +
 1600  י"לב ;סונאמא רה ; מ

 תפירו זנכשא ז"לפר ר"בב Germanieia) ר"לבו
 'קליה ^33 ל"צ]  איינמגו ףיידהו אייסא המרגותו
 רמא היכוב 4 [איינמרנ N'O: זמרו הע

 psa לע יאק "כרב 'וש הארנו .אייקינמרג —
 לע םאו ,איריסבש ל"נה זוחמה לע ןויכו המרגות =

 B Germanica^ היהת זא בבוס זנכשא :ןושארה

 .'ג איסא yy .ןנכשא לש דחא קלח |

100000 vierundzwanzigst. Theil der? pa — 

 יכ (m^ אשת יכ 'שרפ ונדמליב 6

 אהקיספ א ש תח י כד א תקי סבו (ד"""פאשה |
n3) it^ f SES5' יתבר יתקיספב 'b'"BD3 (אשה ( 

 תיצחמ wm ךכיפל ova תועש ששב ואטחש יפל | |
 "53 b^ .ב'א) .(* ןיפימרג אתיש ריבעד לקשה
 םיקלח םירשעו 'דמ קלח אוה רשא לקשמ ןימ
 .(איקנוא עיבר לקשמ תיצחמ לקשמ כ'א איקנואב"
 'ו 'ר יתעדלו ףוסב ,ארתסא ע"ייע my ה"יחא] *
 ןיורמרג ךרעה תלחתב ל'ַצכו .b תואל ושבתשנ

 ע"ייע דועו .ב"ר לש 'יפכו המושרה "נו הלמ איהו = =
 — [אמרגא

 ןימ Halbstefel 2ש< < ע'לב (p^ קּומְרָּנ * |
 i43 .ק מ ר כ 'עב וניבר ל'ז (םילענ

 קיפנד mmm 'ר Gp 753( הצילח תוצמ 'פד
n3יגוז  ^b ppsםיכר םיכר ןהיתורועו םילענמ  

Cקומ ומכ ןהו  »'yא"פדו ר"פדו י"כ ^3 יפל ; 
 עדו !קמוס ומכ jm ס"טב 'ציניוו 'זיפ 'פדבו
 ילבו ,י ק ו מ יזוז השמחב pex 'ומביב נ"ונבש
 פורגל העטו קמרג א"נ yz ינפל חנומ היה קפס

pamןורחאה הזו  psקמרג תלמ לבא ןורתפ 35  
 תופסוהב רעשיילפ yp ,'מושרה ע"ל שממ אוה =

 .יל דצ ש"טע סעלרעפו ז"סקת x i'm" ר'תמעל

 'טוסד ,p'b3 (Tenne << ע"לב ןכו מ"לב) ןרג
 דטאה ןרוג דע ואביו ^CA יטוס) הכז mov 'מגב =

 ןיצוק רטאה b^ רטאל שי ןרג יכו O02 ישארב)

Mz 

.Germanus (* .י"כב קר ה"כ )*  YAהרעה םש אתקיספב רעבאב המלש יו םכחה בוהו טמשנ ע"פדבו ,'א  w/spהפי  

 דבעד לקשה תיצחמ דיע ו"מד ביפ יילקש יוריב ה'יכו (5 .קיתעמה תגגשב טמשנ אתקיספ לש ןויצה יכ ושפנב רעיש"
wmvןאכב ע"פדבו ,תואמגוד רתי שייעו יקלק יעב ה"כו יחסונב הייכ (+ .ןיפמרג  ^anעיייע יקלק ייפ ןינעבו (* .יקלקה  

 רתי אלו רסח אל וניאש םצמוצמו בוצק :יקליקה סירגכ ייפ v3 רצ טיירסב im ,םישוריפ ינש וניבר בתכ se יקלק
 )00/06 אוהו םוקמ םש אוהש pop יעב וניבר ש"מכ רקיעהו דוסי הז ייפל px now יכ וירחא ררגנ אל וניברו כיע
 יקלטיאה סירגכ תרהב לש הפוג vy ros ג"פ םירדנ avs רחא םוקמ םש הנוכיש ונאצמ ןכו KOaxíx םוקמה ןמ ראות
 םירגכ תרהב לש הפוג ג'פס ביפ עירזת ארפסבו איימ vb םיעגנב ומכ ל"צו הלמה השבתשנש רבדה בורק לבא ,עבורמ
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 | K ל"זרדב לאשוהו ארק 'יפ drug טירקסנאס 3
 קוספב 'גרת (הרות ירבדב תוקסעתהו דומילל
 — . paw ירדס אתישו ('ב יא שיהש) תוקישנמ ינקשי
 (:איכ (n דומלת 'שלבו .אסריגב אדומלתו
 הייחא] * .(האירק ןינע י"לב 'יפ ,אתקניד אסריג

meןינעה  eunיה ילשמ) הגשת 'גרתב , (o^ 
 ןמגרותמה ^3 יפלו .'ד םרג ע"ייעו ןמגרותמה 'יג 'יפל
 pm ררוש פ"לב יִנָפ .אָנְס יכ ריבסהל לכונ וז
 םרגת קיתעהו ל"נה ם"למ הגשת 'גות ןכ ןעי
 ךרדכ sm capo דועו [ci ע"לב כ"ג ונינעש
 nne המיענאלב ארוקה לכ .ב"ל'לינמ ל"זרורמאש
 'קזחי pm" 'וכו רמוא בותכה voy הרמז אלב
 'מ י"כב לבא ארימז אלב « in ח"נש זמר
 ג"נ ןובריע "יע דוסי שי וז 'יגל םגו הרימא אלב
 אדימלת אוההל היתחכשא הירורב א"ער ד"נו ב"עס
 ש"עו 'וכו היב השטב השיחלב bi sp הוהד
 היהש יול ןב סורגוה יכ הנמאנ יתעדו .בטיה
 םש םא יכ יטרפ םצע םש וניא רישה לע הנוממ
 הנשמב .ח"ל 'מוי y mi nmsm .יונכה

omaהצר אלו רישב קרפ עדוי היה יול ןב . 
 «pma c ןב סורגה) אוהשכ אינת :םשו ,דמלל
 g^ ג'ע ח'ד ט"לה ה"פ "ילקשבו 'וכו המיענב ולוק

bmהריתי המיענ איחא ר"א 'וכו יול ןב  nmm 

x — 53סרג  yo 

 והגרופו   (Grüupnenלכוא ךרוצל העניצב ןישוע
 לש םיחירל הונתנ (' י"פב תוחנמבו .(' דעומ

 .תוסורג  ^eיפבו .6* ןילופ ןהב ןינחוטש םיחירה
 'מגב רופחי אל  nonייבא 0'62 .ב"ב) רצחבש

 דע ןנכרל והל ומאד היתשנע אנא רומא
C אנימש ולכא ותא ייבא יב ימרג (* ותסירגמד 

 שיניא םורניל אבר רומא .( אבו יב
 ןיא מגבז'עד קיפנהחנשמדג'עא
 הייחא] * 6ט" "א יקליפב ןהמ ע ןינוב

nbi טמשנ ע"פדבו .ד"לו 'בו 'א ו"ו י"כב ה"כ 
 ונינע סרג יכ תורוהל יחכונה 'עב וניבר ונייצ בטיהו
 םלועל םש ז"עב שרופמ אוה ןכו ןחטו תתכ ומכ
 יילהת) הבאתל ישפנ הסרג 'מאנש "וכו סירגיל
 י"שריפו הנחמ ביתכ אלו ביתכ הסרנ ('כ ,טייק

 למרכ שרג 'של הסרג  Cicpoןחומ היה אלש
 ןיקלחמה תיפווג לש םיח ירכ אלא קדה

  nenושרד הז ןיעכו ש"ע 'וכו בברכו'   Y'Dתכסה
 [י"שריפ ש"ע תתכ כ'חאו סה לארשי עמשו —
Cn (יג רתסא) דחא םע ונשי קוספב 'גרת ב"א, 

 אסורג ואיתייא ןנירמאו  symי'ב 'קיו) מ"ל " Oשרג
C למרכ) 

D*3 ₪000606 י"למ ב"ר תעדל)  laut rufen 
 יתערל לבא ,הזרכה p םר לוקב ארק =

 ולוק םיענמ היהש יול ןב סרגוה לע וילע ורמא ול שחלב ארקו ךומנ לוקב רבד 'יפ = ע"ל אוה

 םיעגנ ישרפ עירזה ארפסבו האלהו cv םיעגנ y" סירגכ מ"כב ונחנא םיבשחמו םימדמ תרהב רועישו .עבורמ יקליקה
 D'3 םש ר"בארה ייפו סירגכ והיש תערצה לכל כא pii תערצ 'ג קרפ שיר םש רמאנ אוה ןכו .האלהו יב 'שרפ יא קרפ
 יוכו סירגכ 'תספו סירגכ תרהב. ג"עס פ"ד א'פ ק"מ יוריב ה"כו ל"כע סירג רועישל הזמ ותוא רמלנ תערצ וב רמאנש

 לכ שיע םירגכ ינת יינת תיא החרק איה המכ רע ג"ע איסד א"פ 'שוריק יוריב רומאכ החרקה סירגכ ןנירעשמ רועו
 יקליקה "p םוקמ רועש בייימ ז"יפ יילכל בייערה sb תושדע רשע ovn ד"פ ייעגנב ש"רה תעדל snm סירגהו .איגוסה

yenרבוחמ םימעפ הזיא -- .תורעש 5 סירגה םוקמ אצמנ תורעש עברא השדע םוקמו תועבורמ יג לע 'ג תושדע  
nobםירג  nyלופ תלמ  vuביס הדנבו שפנ תקיע לע לופ לש םירג ד"צפר . poc ^anשפנ תקולה לופ לש  we) 

 יג קלח י'עב ותרמא (mon vow 'א Dy5 'עב ורוקמ mam ילבמ קתענ ושוריפו ב"ל דצ ט"דסב ג"הרמ ואבוה תואחסונ
 (כ"הוי ברעב ג''הכל) ותוא pnus ויה אל .טיילד אייפ 'מוי יורי .תופסוהבו ב"פ אובמב שיימ y" ש"מ (voy ה"מגר םשב
 :ו'ד גיפ תבש יורי .ןיסירג תפקמ :ג"נד ב"פ הכוס יוריו ןיסירג לש הפקמה .ט"כ .יכוס .םישדע אלו לופ לש ןיסירג אל
 pim םילופ לש קרמ ייפ הפקמ וגיבר ייפ הפקמ yai .ןיסירג לש הרעק : ה"כד b 'דהנס 'וריב ומכ אוהו אסירגד אכניפ
 וניברו 5m יג קלח יעב בוט רתוי לבא .ה"מ ib יילכו :תוחנמ לש pur ייפב ךומסב כ"ג יייעו סירג cy לופ הושה כ"או
 ןויתפ ןכו won ע"לב הלמה ייפ ןכו רקיעה הזו ל"כע ןכוריפ יגרתמו למרכ שרג ןוגכ רובש סירג ייפ ל'ז םושרג

 ירעש םינואג ישחב «mu (' .תורוב ש pb ןיסירג ss בינש קיהעו .םרג שרשב ^p דוע n" ס"לב אסירגו סירג
 v33 ןוכנל חיכ (? .שושר yi תוסורגהו ל"צו (mensam ס'יטב ב"כ דומע iab מ"הוח יכלהב לבא ves vob הבושת
 וניבר b^ 'א ןרא יעבו .יישריפ ןכו (3 .ו"ס m ו"פ אוה ימגב לבא תוינשמה רדס יפל ד"מ v 'פב vm qv ו"ו

pow(היימ ,ב"יפ יילכ) תוסורג לש  pawםילכ) תופורג לש תחר וניכר איבה תחר יעבו ש"ע ^2( ןינוחט םילופ ירכומ לש  

 ריחיהו .תוסורג לש םיחירל והואיכה ה*כפר רייקיוב רכזנ ןכו a רצ i705 הייטרס ייפמ קתענו ש"ע ושוריפו v) ו'יטפ
 ,הסורג בקע' 'ר יבג לבקמ n y" ב"ד א"פ יוכרב יוריו הסורגל ןיריפ יווח סחניפ יר vy vos ד"פ ינש רשעמ יורי

 לבא .תוסורג םיטח השוע בקעי תיבב ןסכאתמ היה סישרהמה (b^ אסורג בקעי יב לבקתמ הוה ס'ישרהמה 73 ms רתויו
 YA  ייכב ןוכנל mn/3 (* .ןירופיצ trj" ביעס א'פד ביפ ק"ט יוריו ר"ע ל"ד דיפ 'יחספ יורי רכז poa ץוכקה כ"ג וכאצמ
 ארשיב ולכא ות ייבא יב ימרג ותו מי ר ג מ ד א 2:723 (*.ארשיב ע'יפדבו ,יווי"כב ה"כ (* .ותיסרגמד ע"פרשבו ,ריפדו 75
 וניבר ייגש רחאמ וניבהל יתיכז אלו ל"כע וכירעהל ל"וה םרג יעב כ''או ע"בשפהב בחכו יישר סרוג ןכו ae יב אנימש

 םתאש ןמז לכ ייבא ידימלתל רמול ליגר היהשייבא יב ימרג ותישרגמרא ליזו ב''ב י"כ ה"מגר 'יג ןכו ןאכב וכירעהל בימה ותסירגמ
 םגרתב )7 .ל"כע אבר יב אתכלהכו תרושכ nmn רומלל םתא «^p ייבא יב חולחיל ןהב ןיאש תומצע [ןיסרגמ ל"צ] ןיררגמ

 .ןמקל עיייע תילאמש pei שרג חביתכו — (en ודקנל ךירצו איפורג an םש cob רתסא
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npv3 nbn השדחה רבע 'שלבו — .ינירחאל mm 
 השוריפו 'רמגו הנשמ לש האירקל איה תינכות הלמ
 לע קר רמאנ nb יכ ל'נו Leseart ש"אלב ומכ

 --[תולפת לש עבטמ

 (לילגב םוקמ bw 1006 bbw = ) יסרג *
 mme ע"וב השעמ :א'כ 'וריע

 ותושמ יסרגה עשוהי CO היהו ןירוסאה תיבב
 b" ט"ק b" ה"ונמבו 'ט ילשמ 'רמב י"עב 'וכו
 י"שר בתכו פ'או 'מ "53 b^ ןכו 'ר דובכה םש
 לבא כ"ע םיסירג ןחוט היהש א"ל םוקמ םש יסרג
 by mb" דצ 'וריע b "ייע א"ל b^ ש'רב
 ןב לצא אבוהו ל"נה םוקמ םש אוהש ל"נ ןושאר
 אניטשילאפ דנאליר y ve" 'ומחלמב והיתתמ
 סומונבא ילואו by דצ רעיוביינו ,ה"פשת ב'ח

"manהז םוקמ םש לע כ"ג ארקנ (סומונבא ע"ייע)  
"yטטאלברוטארעטיל ע"מב ןרעטשנעגראמ ש"מ  

 ." "יס 'ח mw רעמהאר 'חה y" ל"ויה
^b) j2n2עצמאה ר"לב " gersuma, gersoma 

Vermügen, Ein - Ausgabenשוכרו ןוממ , 

 .הלעבו איה הכלהש השאה 'פב (האצוה) הסנכה
 אניפרוגל הלכא אקר Grp 'ומבי) ןינמאנ לכה 'מגב
 .היבא ןוממ שריל וז הדיתע b" ,אשנ תיבד

D^DN] *ויבא ר"ל י"כבו ב"נש ק'העב ה"כ , 
 ךומסב ןכו אנסריגל  ג'ונב .'יבאו SIN .ע"פדבו
 !wb" .אמיאד אנסריגל הלכאק םש 'ומביב
 px ל"כע היבא תיבמ יבאל האיבהש ימא עי ג י
 יפל לבא .עיגי :אנסריג b" 'ומביל 'יחב א"בטירה

muקידצהל שי 'מושרה ר"למ הלמה  ^oוניבר , 
 — [תאזה השקה הביתהל ןוכנ b^ יתיאר אלו

 ע"ומב ןיסירגקק ע"ייע ג"'מפס ר"משב ןיסרג *
 .ש"מו

 העינמ ןינע ושוריפ ס"לב ןכו אוה מ'למ) ער
 và םשהו abziehen, abnehmen ןורפחו

 6: אייק ביב) ןילחונ שי 'פד ג'רב Abzug) ןיעּוריג
 ותלחנ תא «onn ומאק יכה אבו רמא אלא
 proa רבסק ול וראש o)  זיכ יגדטב) וראשל
 דימ יורוכב | .הייכ ייחבז .ח"מ (wv ןישרודו ןיפיסומו

(C oooףרצו וראשלמ 'לו ותלחנמ 'ו ערג ייפ  
 15 איהו תחא non השענו וללה תויתוא יתש
 ורמאש הזו ול וראש תלחנ תא םתתנו יכה שורדו
 שממ העירג אל ןישרודו ןיפיסומו ןיערונ םימכח
 אניכס רמאו ייבאד היצווית יחדיא אבר אהד
 אוה רדה הב יחרד אתלימו יארק אקספימ אפירח

MER ul 
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 יול ןב סורגוה תאז ימ 'פ ר"שהשבו ^« רמזב = =

 דמלל הצר אלו ויחאמ רתוי רישב קרפ yw היה =
 vb חתופש העשב יול ןב omn לע וילע ורמא
 לכ איצומ mm המיענב ולוק mii 'וכו רישב
 'וריו א"ימ b'3  'מו* 'וריב mm .'וכו רמז ינימ
 'עבו יול ןב םדגוה an ד'ע ח"מד ה'פ יילקש

prןב סודגוה 'ינורחאה 'יסופדה 'יג יפל  "bn 
 םיסופד לכב ה"כו םורגוה ןוכנל ר"פדב לבא
 יילקשבו םש 'מגב לבא 'נשמב Dv" ס"שב םינשי
 y" םידגא 'מוי 'תפסותבו םודגהו םדגוה פ"טב
 וא סורגה ל"צ םלוכבו :א'נו :ט"מ דצ OY" סיד

mm evumרישב ולוק םיוה 'יפ ל"נה ע'לב  
 םירוושמ ויהש יול טבשמ היהש ןעיו ,הרמזו
 ןינעב סרג לעפו -- יול ןב ןוכנל ראותמ מ"היבב
 מ"ד ל"זרדב הברה w^ דומיל :אסרינ cwm ,דמל
 אתיב וגב אנסירג mn שירמ iN" רמאו .'ח 'וכרב
 הוה אל 'וכו אנעמשד ןויכ אתשינכ יבב אנילצמו
 םייונש תצקב «y" אנסירגד אכיה אלא אנילצמ
 י"עב .ה"כו אבר Bw" י"כה i" םשו .מ"כ 'ליגמב

 ו"כ יילהת pon א"נש זמר א"י 'קזחי 'קליב ה"כו <
 : םש 'כרבו (.ה"ע x" 'ליגמ «p" ^y ד"שת זמר
 תבש .יסרג ווהד אכיה ידומע יניב אלא ולצמ אל
 ידומע יניב יסרגו יבתי ווה יפא ברו ימא בר ^
 יכיח 05 הרות וכיינב ורימגא :ג"י 'וכרב .'וכו
 ,הב וסרגנו 'מ י"כ 'ריג בוט רתויו ,והב ופרגילד
 ." תוכמ .'וכו יסרג אקו יבתי ווה א'עס ז"ט ק"מ
 אה סרגימל אה :" "ינעת .'וכו b pun ביתי ויה
 י"כב ה"כ po pub ב"עס n^ "ban .ינויעל
 -- :ב"ל 'וחנמב כ'ג י"כ ^32 (ןסירג 333« ס"ש
 אכיאו םירגד יקוני ירקמ יאה א"עס א'כ בי"ב
 ירקמ oun cun 'וכו mae eb םירגד אנירחא

 p אלו קייד דחו קייד אלו pu דח יקדוד |
 ימיד בר ^« קייד אלו םירגד sv ןניבתומ
 up Du" אלו prs ןניבתומ רמא אעדרהנמ
 וסרג וכייבר op ירמגימו לעימ ותיעב יב 3^
 וסרג ותיסרג יכו 'כו וכייבר ימקל ולעו אתינתמ
 'ותירכב םייונש תצקב y" 'וכו אימד ארהנ לע
 תבש DUnm .ינתו סרג טשפ :ג"י יוירוה .א'ער "ו
 אל .ו"פ ט"ב .אסרינמ אמופ קיספ הוה אל :יל
 ימוקואל n: 'ליגמ  ,היסריגמ הימופ קיספ יוה
 אל .ה'ס vy" איה אימש ןמ אתעייס אסויג
 אנא .ח'פ םש .אסריגל אלא ארהיס יוניא
 ודוטל יתא wy ב'כ 2'  ,יאפרינב אנדירט
 היסריג קיבש אל א'עו ד'מק םשו  ,והייסריגמ

 .א"ער וזמר א"פ תוירוה 'וריו דיעס גינד m'b ריזנ יורי יייע הפוסל השרפה יליחתמ שורדל ןיערוג ל"הזב לגרוה 'וריב ('
 .'ד ףד 'וירוה יפסות יייעו הפוסל התליחתמ שורדל ןיערוג ייא א'ער כיר היפר יטוס יוריבו
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 תא ןהכה ול swm והדש שידקי לביה רחא םאו
sponלביה תנש דע תרתונה םינשה יפ לע , 

 Lo ץכיע ןנתד .ןוידנופו עלס הנש לכל עיגמ המכו
Gvהנשל ןוירנופו עלס ןינתונ , sumןיכרעב  

 ט"מ הנש ט'מ sw תאצמנ CU אתפסותב
 יתוקוחב) םינהכ תרותב אינתו .תונוידנופ ט"מ םיעלס
 אלהו הז ןוידנופ לש וביט המ יכו 0 קרפ 'ד השרפ
 אהתש אלא ןינוידנופח"מ אלא וניא הרות לש עלס
 ןטק עבטמ אוה ןובלוקו C) טורטורפל ןובלוק
 ,תוכיתח תוכיתח ןותנה עלס ותואל תפסות אהתש
 : por ביתכדכ עלס 'נ ןתונ םינש ט'מ לואגל אב םאש
 הלאגל אב םאו ףסכ לקש םישמחב םירועש רמח
 הנשל ןוידנופו עלס ןתונ הנש 'ל וא הנש 'מ
 לכב גהנמ ךכו םלש ןוידנופ עיגמ ןיאש י"פעא
 «je ןינתונו ןיאשונש םילודג תועבטמ שי םוקמ
 תוכיתח 'כ וא עבטמל vo תועבטמ ירבש שיו
 עבטמ ןתונ םא םלש עבטמל חקמ חקולה עבטמל
 לכל ןתונ תוכיתח ןתואמ ןתונ םאו אצי םלש
 yop www ליבשכ ןאכ ףא ונובלוק תותש עבטמ

"nwתפסות ותוא ןתונ רכתשמה . pnילקשב " 
 יורוכב | :ה"כ n" :טיל ^33 Wim ז"מ | איפ)

 ןירוטפ ןובלוקב ןיבייחש ןיפתושהו ןיחאה +:וינ
 ןירוטפ המהב רשעמב ןיבייחשכו המהב רשעממ
 jm דחא 55 ןיבייח לארשי לכ דציכ ,ןוכלוקה ןמ
 < תלגלגל עקב 6v» m5 תומש) 'אנש עלס יצח
 .= ןתיל בייח לוקשישכו שדקה לקשב לקשה תיצחמ

sow paoיצח :אלא ןתנ  robשיש םוקמנו  
 אוהש לקשמ הז ןתונ ןוממב ןיקולח םא ןיחא םינש
 םינש ןינתונו עלס יצח אוהש לקש הזו עלס יצח
 ןיגתונ אוה דחא ןוממב ןיקולח ןניא םאו ןינובלוק
 ' םילעבה דחאו ןינובלוק ינשמ ןירוטפו obw עלס
 אלא הז רועישכ הלואגל ןיוש cw לכ דחאו
 לבויב ודימ האצוי הניאו שמוח ןיפיסומ םילעבהש
 הדשה תא לאגי לאג םאו (פ" c ביתכד

pomלכ רבסק השוריפ יכה אלא ('%ארק  
 וא ימרא 'לב הל wem" .שדק ןושל ביתכד ארק
 אלא איהש תומכ הקיתעהל רשפא יא התלוז
 תא םתתנו הז ןוותפ ךכו ערוגו ףיסומכ הארנ
 שירומש הלחנה 'מולכ וראשל השירומ לש ותלחנ

 קבדו ביתכדכ הלעב ראש איהש ותבל היבא
 אוהש (e^ (ד'כ ,יב ישארב) דחא רשבל vm ותשאב
 הז ,הלחנה דומעת וילא הל בורק אוהש וראש

^bט"ב) ירמג שירב לבקמה 'פבו € ל'ז חיר  Tp 
Geroלעמ ןיטמוש תמו ונכשמ ןנחוי  'ר רמאהו  

 םלועל שוריפ .ןועריגל (* אבתכ ינהא C) וינב
 ונכשמו יכה ול .בתכ אל ןיבו יכה ול בתכ ןי
 יכה ול בתכ אל םא והימ ,אוה ןועריפכ ןוכשמה
 התואמ ערג וישכעו ןווכמ ובוח דגנכ ונכשמו
 ,ןועריגל אבתכ ינהא wm הולמל ערנ אמושה
 םוקמבש י"פעא ונכשמו ךכ ול"'בתכ אל םאו
 ונטילחיש דע yu C ר ע ר ע מ םא דמוע ןועריפ
 הדש לנקמה coxm .ערג הול תושרב הולמל
 [תיעיבש] התעמ אלא Grp 572 בגח הלכאו ורבחמ
 רמאק הזוחא הדשא b^ .עוריגב ול הלעת אל
 העשב mns הדש C א ש יי ר ב שידקהד אכיהד
 (num לכויה תנשמ השידקה םא am לבויהש
 ערזב ןתונ רחא לארשי וא ומצע אוה הלאגל
 זיכ p יאנש ףסכ לקש םישמח םירועש רמוח

ns 075שי א שידקי ותזחא הדשמ  mbבתכו  
ng 0" comוהדש שידקי לבויה תנשמ  

 b") םש) רמאש 155 ךכרעכ והמו Ü םוקי ךכרעכ
 רתוי םאו 555 לקש םישמחב םירעש רמח ערז
 ןובשח יפל ןתונ תוחפ וא םירועש רמח ערזמ אוה

 ל כ רועישה הזו .וערז יפל (CU בותכ ןכש הז
 םינש עשתו םיעברא התודפל הצורשכ 6 ןכש
 השידקה םא לבא ,םיעלפ 'נ ןתונ םלש לבוי אוהש
 דע בשחמ 'כ רחא וא ^ רחא וא 52v לש הנש רהא
 (n^ ee) יאנש ןובשח יפל ןתונו אביש לבויה תנש

 .ונושלב Np" "5 שוריפב ה/ימגרו .םש 3b ם"בשרה םג ןכ b^ רבדה ףוגבו (? .הב ע"פדשב לבא ר'פרב היכ ('

 לפנ תועטד בתכו ע"בשפה לעב הז לע רמע רבכו וינב יבג לעמ וטמוש תמו ןוכש מ ה ול ביש הו ונכשמ ג'ונב )?
 ונכשמ לש שוריפה בתכ דחא דימלתו .וינב יבג לעמ וטמוש תמו ונכשמ ןנחוי יר רטאהו :ד"יק ףדב ומכ ל''צו םירפסב
 קד אל כיחמב יכו תמו ןוכש מ ה ביש הו ונכשמ ייא יישרב םג .ד'ק ףדב יכ ליז אוה שימ לבא Psy oan ךוהב
 pim ^ רמאתו םש «5m pn ^ ירבד שרי 5 קר הלמב nón סישה רמאמ ןייצ אל בהכד אמעט ne יישר יכ בטיה

 הול :תמו ונכשמו הייד :ר"'ק ףרב veh ןכ 'וכו וינב לעמ הולמה וטמוש món תמו טו ב ע ה תא ול sem ונכשמ
 ירבד .ד"ק ףרב pu היה םאו me תומוקמה ינשב יישר ייפ ירה יוכו הולמ וטמוש ,טו ב ע ה תא ול בישהש רחאל
 וז "יגכו ה"עב וניברכ סרג יישר םגש רורב ןכל טו ב ע ה תא :אלו ןו כ ש מ ה בישהו בותכל היה ונינפלש 'יגכ סישה
 מ'טשב אבוה ח"ר לש רואיב ךותמ עמשמ |« .ד"ק מ"בל איבטירה 'יחב 373 ייא ןוכשמה ול sem :הפס ו ה 53
 רב סיטב ע"פרבו רילו ויו ייכב ןוכנל היכ (* .טמשנ עיפדבו a" v33 הי'כ (* .הביתכ ג'ונב (* .שיע .ר"ק ףד מ"בל
 כ"ותב (* .רסה ע'פדשבו ,ריפרב ה"כ (* .שידקי דע p תלממ sors עייפדכו a7 י"כב ןוכנל ה"כ )* ,לאר שי
 אלהו םש ליזו was ^13 יתאצמ א"ער ינ יורוכבב לבא כ"ע טורטורפל ןובלוק הז ןוידנופ לש וביט המ ליזו 'יגה םש

 ,טורטורפל ןובלוק וביט המ הז ןוידנופ ןיגוידנופ הנוטשו םיעברא שדוק לש עלס
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 < = ןוידנופו עלס G2 ותלואג בישי ןהיפלםינש יב 'יפא
 == bpw ינ ןתונ השידקה םינש 'כמ mne םאו רוכל הנשל

6 ₪" 

 < = למצע (* תא הנוקו ?pan C wn yp ק"פבו . ןלוכל
 ןועריגב 079 םש ארמגב ,ףסכ ןועריגבו לבויבוםינשב
 = mim (n יא'כ (mee ארק רמאד היקזח רמא ףסכ
 = = לימדמ ערגמש b" האצויו הנוידפ תערגמש דמלמ
 < = ףא ה"יחא] * .ומצע תא הדופו ורבעש םינש יפל

ONה למ קתעוהו י"כב ךורעה חפונ אוה ךכ ( > 
 'קילייגנא י"כ ץבוקב) ןיכרעל י"ב ה"מגר'יפמ הלמב

mרורב יל הארנ תאז לכב (האלהו ב"עס ו"מק  
 איבהש המ לודג ע'צ יכ ןאכ שי םירבד בוברע יכ
 והייורת ירמאד לאומשו בר לש רמאמ 'יפב ה'עב
 אלהו םינשב תובר דוע םא ארקיומ קוספ 'וכו
 הדשב אלו בותכ ירכנל רכמנה ירבע דבעב יאה

nnnsייכרעב איבה ומצע ס"שה אהו יל השק דועו  
 )^ יז"כ 'יקי) לביה תנשמ DN אוהו רחא קוספ םש
 בשחו והרש שידקי לביה רחא םאו ^U סש) דועו
 ד ג נ וניבר שרפיש ךתער אקלס יכו 'גו ןהכה ול
 ושריפ בר ה"ד .ר"כ 'יכועב תופסותה nim .הכלה
 pm והוריכזהש ילבמ ךורעכ איגופה המות םצעב
 'b 'רקיו לש ןווחאה קוספה תמאב ואיבה
 יתשמ תוחפב לאונ אוה םא לבא ל"זו םש ובתכו
 לאוג אלא םולכ yum ww לבויה ינפל םינש
 [ןהכה] ול בשחו ביתכדכ םיעלס םישמח ערז רוכ
 לבויה תנש דע תורתונה םינשה פ"ע ףסכה תא
 תוחפ לבא םיתש םינש טועימו ךכרעמ ערגנו
 b'y5 ןכלו ל"כע 'כו עורינ ול ןיא םינש יתשמ
 םינשב תובו דוע DN pen ןויצו .ךורעב כ"ג
 ירבע דבעב קסעש ןישודיקד ק"פד רמאמל ךייש
 ש"נד א'פ 'שודיק 'וריב ה"כ תמאבו
 דוע םא ביתכר ףפכ ןועריגבו :ב'ער
 ןועריג רתוי ףילי קוספה הזו כ"ע םינשב תובר
 ילבבד 'ריקב היקזח איבהש הרפהו קופפהמ ףסכ

"yיריש  japןכ ןעי םש 'וריל  senאיכהל  
 ילבבד היקזח לצא הזה ימלשוריה תא ה'עב

cow»וטמשנ  moeימלשוריב 'יפ  
 םירבדה ולבלבו ובברע ורבסו ורמג אלש םיקיתעמהו
 : תומוקמה ינש תעצה ל"צכ ה"מגר 'יפ ילול ד"עפלו
 לאומשו בר CT ןישידקמ ןיא 'פד ג"רב ןיכרעבו
 תוחפ עורינב לאגיל pups ןיא והייורת ירמאד

 !bp וילע ךכרע ףסכ תישמח ףסיו ותא שידק

 ןינתונ ןיא םדא לכו שמוח ןינתונ םילעבהש אלא
 לבויב vrb האצוי הניא הלאנו השידקה שמוח |

 רחא הלאג םאו לבויב ויבאל האצוי ונב הלאנ
 mm לבויב ודימ האצויו שמוח ףיסומ וניא
 לביב ותאצב הדשה (mm Go or ביתכד םינהכל
 ם ל שנ .ותזחא man ןהכל םרחה mes 'הל שדק

"bהזוחא הדש לש ןיקופפ  QCפאו " 
 ןתונ ws םיעלס p' ןיושש הנשב תוריפ השוע
 והזיאב ןנירמאד ונייהו הנשל ןוידנופו yop אלא
 יוהד ידימ אתיכנב ירפ ןינעל (ב"עס mo טיב) ךשנ
 אתשל הזוחא הדשל יזוז עברא בהיד הזוחא הדשא
 ליכא אקד ג'עא יזוז עברא אוהד pop ונייהד
 הנשל ןוידנופו עלסה אוה ןתונש ומכו אבוט יריפ
 'יפא םינש העברא וא השלש ןהכה הלכאשכ ןכ

 הכנמ הלאגנש םדוק וינפל תיעיבש «nm התיה |
 «C Gv ןיכרעב אינתד הנשל ןוידנופו עלס
 םילעבה הנש הרשע שמחבו רשעב שדקה הלכא
 (.ויק 323( השקה mei הנשל עלס ונמיה ןיערוג
 אל אכלמד אתעקפא תיעיבשו ליאוה התעמ אלא
 מיטשבו איבטרב [i305 עוריגב ול הלעת

 pn אמלא ןהכ ינפל התיהשכ reas] ןמ גיונבו
p» |םש ) qmaהתואמ הנשל ןוידנופו עלס  

 ערגמ םינהכ ינפל התיהש םינש והנהו הלאנש
 ("" קרפ יס 'ד ישרפ יתוקוחב) םינהכ תרותב אינתו

yumיקי) ךכרעמ  r5התיה םאש דמלמ )^  
maa vaעלס ןערגמ םינש 'ג וא 'ב  pne) 

bw םתה ינאש Ce nm) Xuan הנשב 

 היל ne" והנישביל ,יריפ הב חטשמל איזחו
 ינש וריבחל והדש רכומה ןינעל לבא הינימ האנה

 C 2( ןישידקמ rs 'פד ג'רב ןיכרעבו .ןניעב תואובת

 לאגיל ןישידקמ ןיא והייורת ירמאד לאומשו בר
 nne השידקה ,DN "b םינש 'במ תוחפ עוריגב

ub <<ןתונ וניא הלאוגל אבו לכויה םדוק םינש  
 אלו] ןינוידנופ [sb םיעלפ 'ב םינש 'ב ןתואל
 ,םירועש רמוחל םימלש םילקש ינ ןתונ אלא [רתוי

"NDביתכד םושמ אמעט  v2 pyא'ג ) DNדוע  
majוראשנ השידקהשכ ןיידעש 'מולכ םינשב  | 

 ילואו האלהו ^r זיכ ארקיוב תוארקמה רדס לע יישריפ הזכ ןונגיסבו .רסח ע''פרשבו יריפדו דילו ויו vi33 ןוכנל חייכ )!
 "נב ייל םש לבא )* XI. דצ אובמב וילע y" אנוברנמ ןשרדה השמ ^ לש ישוריפמ ונייהו ובאש דחא רוקממ םהינש
 תלכא אל וא לבויה ינפל םיתש וא הנש שדקהה הלכא םאש שדקהה ןמ ףא ךכרעמ ערגנו כ"ותב ג'ונב )* .שיע וז
 הנשל (pub עלס ןתוכנ ייגה םש קר .היכ ייכרעב ה'יכו .הנשו הנש לכב ןוידנופו עלפ ה כ מ וינפל החיהש אלא
 .ןערגמ וניבר i םע אוה דחא uy] יפל הזו ה כ מ ייכרעב Di ^W ג"ע טיצק ףד ז"ערת זמר יתוקחב 'קליה ייגל םלוא

no» (^ל ילבבד ינשמבו יוינשמב לבא ,טייותבו יורי 'נשמב ". 

em 
 =  PY numbםדא לכ דחאו םילעבה רחא (.היכ

 םדא לכ ןיבל םילעבה ןיב המ  ,הלואגל ןיוש
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 " | םינפגב ןנתד אה b^ .ןבלה לופ אוה עוריג אוה
 ןבלה לופכ ורועישו רפוב היהיש תעב וערגישמ
 וצצקל רוסאו ירפ ארקנ זאו אניערג ול שי
 C דספהל אלו אנמחר רמא הלכאלד ודיספהלו
 6 אפפ רב אנניח 'ר ינת (ג"ע n^ qp ד"פס "ורי
 (' וערגישמ nue) qnn אוה ןלושלש ןיבורח
 רמא תאד ns» [mus] וליחזישמ הנוי 'ר רמא
 יפד ג'רבו .(* םימ יפטנ | ערגי יכ (ז'כ יו"ל בויא)
 mb sms Gym א"עס (ry nx ןיי איצומה
 רמא ןנת ןיניערג וא Co'y םש הנשמב) pn ןיניארג

 וחיי 3 «wp ךכרעמ yu» C א ל ו ע רב הבר
 תא ןיערוג ןיניערגהש א'פ ירפבש עורג 'יפ
 הייחא] * po 'עב םנהו ןיניעלג א'ס .ןילכואה
 - וערגישמ ךורעהו n תעדל mm ,ש"מו ןעלג ע"ייע
 ם"במרל מ"היפב !«mo ןיערג םשה ןמ שרפתנ
 הכרב רפסב תוכרבל מ"טשב ה'כו "יעיבש ףוסב
 p" ועירגישמ םינפגהו לזו ר'ע ז"י דצ תשלשמ
 ם"במרה ןושלכו כ"ע ריגרגה ךותב םיניערג שיש
 ארמג אוה א"פ ש'מו ב'ער לש ןושארה 'יפב "א
 "ייע "mb aw ,ט"יות לעב ריעהש ומכ הכורע
 י"שרו ^q תוא ב"ע ^r דצ 'וכרב (qe דומילב
 רפס תא ןיידע זא האר אלש ןעי א'עב b" 'וכרבב
 --.ש"מו ג'פ אובמב y" ונממ עמש אל םגו ךורעה
 א"ער ט"ל 'וכרבב y" "א הניערג py םשהו
 י"כ ןוילגב ה'כ ^« .היניערגל תלקש ימנ יכד
 יוכרב "^p "ייע היניערגל ליקש יכד p' י"כב ה'כו
 םשו .ןהיניערגב ןיקיסמ ןיא .ט"כ תבש ,ו"ק רצ
 י'וכו prp אתשהו priui ארקיעמד םירמת
 ראשו וניבר ^3 Cy התניערגכו mes :ג"ע 'מוי
 ?m'a א"פ ינש 'שעמ wv .ןיעלג 'עב םייונשה
 vb ןיערג .לכואה ךותמ הניערנ שורפתשמ ר"ע
 ייפ |! פ'לב תויתואה ךופיהב אוה ילואו אוה

 --[םיבנע לש ןצרח

y"מרי מ'למ) " "b rb moשאו רעש חלנ  
 Barbier ny ס"לב ה"כו yy cwm ןקזו

 דעש

 םדוק םינש 'במ תוחפ השידקה םא 'יפ .םינש 'במ
 יב םינש 'ב ןתואל ןתונ וניא הלאוגל אבו לבויה
 םימלש םילקש 'נ ןתונ אלא ןינוידנופ 'ב םיעלס
 זיכ 'קי) ביתכד םושמ אמעט יאמ םירועש רמוחל

O^ףסכה תא ןהכה ול בשחו 'גו לבויה רחא םאו  
 השידקהשכ ןיידעש רמולכ 'גו תורתונה םינשה פ"ע
 ותלואג םינשה יפל םינש 'ב 'יפא וראשנ
 ןושל יפל ונקתל ליכסה דחא קיתעמו ל"צכ]
 קוספה ותוא לש mes רמאמל ותושהל ארקד
 תוחפ םאו רוכל הנשל ןוידנופו yop ['גו my םא
 ק"פבו .ןלוכל לקש 'ג ןתונ השידקה םינש 'במ
 לבויבו םינשב ומצע תא הנוקו pn (ד'י) 'ישודיקד
 DN" ףסכ ןוערינב 6"'ט (BU 'מגב .ףסכ ןוערינבו

 דמלמ הדפהו n aes) תומש ארק רמאד היקזח
 יפל וימדמ ערגמש b^ .האצויו mie תערגמש
 'שוריב 'יפו ,ומצע תא הדופו ורבעש םינש
 ,"םינשב mais TP םא ביתכד ףסכ ןועויגבו
 — mme הלפאו הכשח וללה םירבדה רודיס רחאו
 ימולכ ערגנש המ ימרא 'לב b" אתועירנ םשהו
 ףמבל .אתועירגל יתות ב"עס ט'צ ק"ב מ"ד רספה

 אתועירג :'ה 'ילוח .תיקדנופד אתועירג יאמ : ב"כק
wem אתועירגל היל רשפמ. vi וכרב' aem 

owאתוילעמל . ye)יטיג ינוניבב " yאעירג  
 ,רמאממ אעירג .א'נ 'ומבי ap yy והלוכד

 — [םהבש םיעורגה ח"כפ ר"ב

Trau- xáguov י"לב ןיערג = עוריג cwn ji» עַרּג 
benkernלעפה הנבנ םיבנע לש ימינפה ןצרח  

"o yuיעו .ןיניערנ ול השענ " mpהרזג הטמל  
 !וכרב) ןייה ןמ ץוח 'מגב ןיכרבמ דציכ 'פב (תרחא

C^וב אצויכ 'מגב וגהנש םוקמ 'פב 'יחספבו  
 ד"פב pnm (א'ער גינו ביעס ביג  ייחספ) ךילומ(ה)
 (' ןליאה px ןיא .יתמיאמ ("מ) תיעיבשב
 ואיצוישמ C תונליאה םירמוא ש"ב תיעיבשב
 [ורשרשישמ] (*(ושרשישמ) ןיבורחה םירמוא ה"בו
 רסוב אוה יסא יבר רמא .(* ועוגישמ םינפנהו

mu» (!יופדבו 'יעיבשל ימ י'כב  ^wגיסק ייסס ידועס יכלה ז"ואב היכו תונליאה תא ייחספבו יוכרבבו ןליאה תא . 

 .רשרש ירעבו יוכרבב ומכ ל''צו ם"ט אוה לבא ייחספב היכו )3 .ןליאה לכ ייעיבשבו ,תונליאה לכ יספבו יוכרבב ג'ונב )*

 .ט"פ רצ ייתספל חי"ר ייפמ חוקל הז לכ (* .םש סיד y" וערגישמ יב v33 לבא Db י'שרב היכו ועירגישמ ייחספב (*

 חיר bà" ה'כו )* .אנוח בר ינאת an^ חי"ר «b^ (* ,םש n'« 373 wx םינפ לש 'וריהו .'א רסב 'עב יתוריעהש ומכ

 ב'או םימ לחוז ייפ = עילמ ערג wb ל"נ הז ייפ יפל (* .ועירגישמ cw םש ארמג 'וריב לבא הנשמב יוריב היכו

 רבדמנ עורג ול אוק mun ןב לאעמשילו דיפ גירדבאב םשהו ןיניערג לצא ןיניארג םינפב אוה ןכו ארג ומכ ץרג

 ה'יכו ב"ה י"כב ןוכנל ה"כ (* . y'53 =) | Fluss, Wasserteich אורג ומכ םימ הוקמו רהנ b^ הימימ הקזחמש

 יתש W (bp^ רצ םלשה ןיסחויבו ,וניבר םשב ג"כש 'יס הלרע יכלה ז"ואב אבוה ןכו אלוע רב א בר גיונבו ימ י'כב

 הבהא רב הבו יהכונה 'עב w^ ע"פרבו -- .אלוע רב אניבר א'נ ce דועו אלוע רב הברו אלוע רב אבר יואחסונה

 .ס"ט אוהש הארנו

"* Ad ₪ 



 .ןיקתופ 6? P ןהבש הושה דצה 'מגב ק'ב "ירבו | («ww בירחנס ןינע ףוסב קלחבו .(* עירג הישיר
ovxהיל רפשו אמראל (* היתערג  consןהיתורעמ ןיפרוגו ןהיתוביב | היל . mamaיהיו ונדמלי  

 ייגל amp לבא יול m יוחנתב) תחא הפש ץראה לכ | b C^ הינימ אכוח תעבש אלו הינקידב ארונ
 בה vob) ריבב אוהו שיע ביס זמר חנ יקליב ייא qun | ילתא טעכ אלש היל רפשו ותפרחו ונקז תחלנ
 םילכב ח"פבו C. ףרגמה תא ןתונ אוהו ןבא יל | sob השעתש הינימ sow תעבש אלו x היל
 התיה םא b" 'וכו ץוקה הכהו ותפרוג nmn (Uu) | ייטפש) תופלחמ עבש תא חלגתו .תונצל ינימ לכ
 jn m ופושנ וא רונתה ןמ רפאה תכשומ | םנקז יצח תא «nox ןכו ,תערגו 'גרת (פייי .זיט
 לש הליבדב העגנו היפב הדי  הסינכהו תואמט | 'גרתב ג"ונב ה"יחא] * m 'גרת ('ד י" ביש)
 דימתב בנ"פבו .תובאוסמ םידיב תאמטנ המורת | םחלגיו ^usn "o 'א ה"דב לבא ערגו ,תעדנו

 ג"פבו .תורוניצהו תופרגמה ולטנו 6025 ףד אימ | בוט רתויו םדא לש ותמוק הערג — יןוניערגו
 «me .הפירגמה לוק ןיעמוש ויה amen 6/5 | וללכנ םינשיה םיסופדבש עדו -- .עדג ע"ייע העדג
 םלואה ןיב הקרזו הפירגמה תא דחא לטנ )25 פש) | בוט רתויו .ערג דחא 'עב םיכרע השלש ירבד לכ
 הלטנש הפירגמ 079 םילכב ג"יפ ףייסהבו .חבזמלו | פ"עא ונינע יפל לכה ל"מר רבכ השעש ומכ םדירפהל
 'גרת ויעיו C סנרוקכ איהש coss האמט הפכ | םניב םיכוע השלשל Dmm תוכייש תצק שיש

paתותיחפו ןורסח ,העינמ גשומ ] — (תומש ילקנוא orsג ') לעפהו ה"יחא] * ,היתייפורגמו 
 וניאו ףורג וניאש פ"עא :ו"ל תבשב דוע אצמנ
 הניאש nns המוטקו הפורג תחא .ז'ל םשו ,סוטק
 $73 ןכו ,םימעפ הברה םשו ,המוטק הניאו הפורג
 'עו ריילמ ע"ייע ףורגה eie םשו .א"מו :ח"ל
 ביתכד ןידה המ :כ'ד ז'פ האיפ v^ ,יכוטנא
 ל"א םהיתופרגמ תחת תודורפ ושבע 0? sw לאוי)
 .תיבובקר ןיפרוג ונא ירה שבד םיפרוג ונייהש תחת
 ,ןוהיתוחת qmi ליזיא yy £31 1' "npe 'ורי
 ק"מ יורי ew ןילזיא ry von ד"פ 'ציב 'ורי
 ש"ול ךורעה תרכחמו n pesi ב'עס פ'ד א'פ |

Quàע'לב)  =<<- pip payאוה הכישמו הרסה  
svp! wegraffen, wegspülen | ,הלמל  ^p» 

 תבש) הריכ 'פב ('א ברג ע"יע greifen שיש"
 דע ןתי אל םיצעב וא noi CYó ףד א"מ גיפ
 ןיפרוג 6ט'ק םש) ןילות רמוא א'ר 'פבו .ףורגיש
 CI) ym םוקמ 'פב 'יחספנו .םטפה ינפלמ
 ^j ידכ איבמה 'פבו .המהבה ילגר nnne ןיפרוג

 תא הב ףורגל הפירגמ o7 ב'כק תכש) םילכה לכ

(iכ'פ מ"ב יילכ אתפסוחבו  ^wרוהט [ערגה דימ ביי יילכב שירה יוגב ומכ לייצו] עורגה רמסמ  »». *( mייכב  

 הול יתייאו ליזיא אנא רה ןול רמא יוכו סניתאמ רח ג'ונב ) .שנית qn 'זיפו ר"פדב ,סנת ןמ «v י"כבְו ,ו"פדו דייל

 ייכבו 'וכו האמראל היתרירג ici (* ,היתיערג עייפדבו 4 v3 ה"כ (* .ךורעה תא םש איבהש כימ יייע ya הישירו

Deלצא) י"כ יקליבו ת"האבו  DUרצ ידהנס  (yםשו יוכו היתררג ו"ער זימרס ייעשי יקליבו היתרירג ייגה  "An 

 איילה היפ יצמו ץמח יכלה מיייימגהב ושוריפ אבוהו א"ע דצ ייחספל noy ייפב שרופמ היכו (* .הפרח :אכוח םוקמב

 מ"וח 'להב ם"במרה לש ןושלה «no ל'יכע םויב וב ובאשנש םימ b^ ןיפורגה םימב ל"זו ף"ירה ןכ 'יפ הנושאר םצעבו

 ייגו ל"כע תונייעמה (jo תורהנה ןמ ןיפורגה םימב ב"צ S" ייחספ יבלהב ג"צירה ייפ ןכו היינת b" ח"ואב v3 "y םש

 יכלה ז"ואה ייפ ןכ ומכו היינת D" ה"ואב רבחמה קספ ושוריפכו אי"עב ייפ יישרו .שיע יא ףדג יעב רבכ וניבר איבה ח"ר

^D ^nbbפרג הלמה תארוהו .מ'ר  D y/537 .הימעדו ךורעו ה"ר תעדל העייסמ ב א ש ייפ ( nui ^xייפב כ"ג ייא  

maףידג ם"טב םש עיפדבו טייק יייכ ייג יפל 'א רטש יעב היכו דיע רצ ייחספל , Dnףירש אקד יא תרחאה ייגה כ'ג  

 א"בטירה moy" רדומב ןיפושנה םימ 5m ןיפורגה םימ כ''ג ייפ ה"ארהו .יוכו ףירשקד ייניעב יא 'יחספב 'חפונב היכו

 ףירש אקד ייגכו חנה היד :ויל ריזנ יפסותו הפרוש הייד :טייכ זיעל יישר y" עמג )3, ע"לב ףירשקד ייפו .בימ ייהספל

 ףרש ע"ייעו 'וכו לכואו עמוגש י'ישריפו םרא לכ לצא ותעד הלטב ףרשימ היל ףירש אקד יא cU ייזנב ימגב כ"ג ייא

bpףירג "יג כ"ג יילו ףירשק תלמ הרסה ייחפפל ימ י"כבו -- באו ש :ףרש וניבר  ^mלעבש  p"םש ריעה אל  

 .יט רצ טיירסב ?im ירבדכ וניבר ושריפ םשו ףרגמ עיייעו (* .ףרגמ עיייע (* .הזמ המואמ

= mew (Yn חפפ העש לכ 'פד ג'סבו .תורגורנה" | Barbier, minutor עצמאה ר"ל 'ייע םד זיקמו חלג'' — S 
 =  i'02 (Aderlasser'פד ^  ponyישודיק)  | ^ Cre.ןיפורגה םימב [יוכו] שולת אל  ^bהעשל ןיכושמ

 = ורמאנ םירבד  puiםילכב ב"יפ תעבטבו .'וכו « | OUייטפוש) ומכ רהנה ןמ  Ge» 50י('םפרנ ןושיק לחנ = =
 אממ ערגה רמסמ  ^b VQאקד יא (ה"מ "חפפ חספבי ןירבוע ולאד ג"רבו | ,רפסה אוהו םדה ערונ =

 הכיא תליגמבו  onm Cbימולכ םדאה לכ לצא ותעד הלטב ליכאו ף יר ג | (ןורחא סניתאמ דח היד
 .(' רבד םוש וב לבוט ןיאש ויניעב חתוכה לכואש | היל יתיימ אנא דח רמא דע ^«( C ban ןמ דח \

auביל  :) psןיפרוג  "nפב תבשבו .םיריכו ' 

, 

| 2 
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 כ הב שיש np» nap הליכאל םילשבמש
 < 00 5 ,קחדנ xb לעבו .העבשל

 ילוא י"אב דחא רה םש) אָניִפּורְגַא = אָניִפּורג *
 mons ארקנ אפירגא ךלמ םש לע

(Agrippinaתואושמ ןיאישמ ויה ןיאמו :ב"כ ה"רב - 
 — אניפורגמו אניפורגל אבטרפמו אבטרסל החשמה רהמ
 = = 'וריבו ,הנפורנ 'יגה א"פ םש 'פסותב יוכו ןורווחל
 <  ילופאנ תוינשמב לבא .אניפירג xe 'ג 'נשמב
 = .אניפורנא ייגה (:היכ רצ םש פיד יייע) ה"רל 'ב י"כבו
 " עמ Surtubeh םויה ארקנ בטרס m ,רקיע ל"נ הזו

"y 3:25 O9חתפמב אניטשילאפ ןהאזניבאר  = 
 .E 1026 דצ ג'ח לש

^p) D'B*302% י"לב  Reis, Zweig,עזגו רטוח  
 graffioum 'יעצמאה ר"ל ms bun ףנעו | =
 mp -%/> rbi רועו .העיטנל susp םיפנע
 C'b 2'2 הניפפה תא רכומה ףוסב Ginsen) ףוסו

enהעיטנה.'יפ .תויפורג יתש חינמ ץוקל  

x iy AL: 2 2 . 

  HSתיפרג <=
 לש"

 תרפוחש הריפחה :םהיתופרגמ b^ ףרג 'ע ןוחרפ
newרזוג כ"או .ל"כע ,רטמ ןיאמ השירחמה  

 yen 'יפ CV D פ'לב ןכו ooo י"למ הלמה
movהיניבז אבורח ז"כפ ר"קיומ יל ןוא יתאצמו  

 B^ אמיס הב יחכשאו א ת פי רגו ארבג יאהמ

 ח"כפ ר"ב — .תחפ ע"ייעו .רצוא יתאצמו יתרפח

cnnז"ספ םשו .רואיל םיכילשמו םיפרוג  

 :ח"כ 'ציב םשהו .תכלשמו המטוחמ תפרוג הליחתה
 -- [םיריכו רונת תפירג

^e LE ^b) 858ותלוז דועו תיחולצ ןונכ ילכ  
 ילכ p cj Op^ 'שלמ וא
preyויכרצ השועו הנפנ םדא ובש ילכ ל"זרדבו  

QNaehtgeschirrיבתכ לכ 'פב  isהאוצ ןיפוכד  
 לטונד ג'סבו sys לש ףרג 6א"כק n3 ןמק לש
 לש ףרג ןישוע יפו v5) :א"כ יציב .גימק (DU םדא

 ףרנ :ה"כ 'וכרבב «ma ה"יחא] *.הליחתכל יער
 ,ז"מ .תבש (Qm םילגר ימ לש טינעו יער לש
 pw יער לש ףרג 'וכו יער לש ףרגא הוהד ידימ

B 
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 3 E : XXE cose הב מק איה ₪ 2 | ויריציס יופרכ/'ור* Zio ymo: poo ובו
EA0  " , - 
E151 םימ לש דחאו יעיר לש דחא ףרג ר"ע [ Mel Eos229 5 יפ תעבמ ףוסב  BEש  

2 ^ * 0 * ₪ Sob .למ  "eb. nimc»םיתז ירשק ושוריפו ,קלשיתש דע הרוהט תיז  jm 
piבב אתפסותב) אינתדכ ןירימא  Creץוקל םיתז  

 'ב חינמ אלא דחאכ ןלוכ שרשל יאשר וניא
 תיפרג א'פ .(' ראשה לטונו ןרקיעב | תויפורג
 «Yo .(' םינפגהו םינקה קקפ ןוגכ איה הדמ
 םוקמ . לכב העיטנ ןימטוקו CR ק"ב) הבורמ 'פד

 ןוירה ןינע gravido, gravis ר"לב b" ףרג *
Gehwanger seinוהי אלש  possףורג  

 ורמאי אלש 'יפ הפורג ל"צש ל"נ ךלמיבא לש ותיבמ
mewהרבעתנ ךלמיבאמ . 

NEN" * -צמאה ר"לב'יפ) ' dick, compakt grevusלש ףנע .'יפ ,םיתז לש תויפורגמ ףוח |  mייפ  

I.בע  (pumרתומ הציבכ תיזב םוחנ 'ר | המב :ותוארהב 'פ ר"תסאב  *). היכפס) ן"כפ ר"בבו 
oלבא ו"כפ ןוכנב דיל ו"ו י"כבו וא אשאמטד ןיחפולטב ןיד אמוי ןילכא ןנא  y'b73היהש לע (זיכ  

 ה'כקה 10353 המקש לש תיפווג לואש | ןילבוטש םישרעב ovn ןילכוא המב b^ אפארגד 1
Eתא וב  nenדוד ימיב ואיבהו | םישדעב וא םישדע לש קרמ רמולכ  Go)  ובפל"ב QCהתאו  np 

jליזו ןואגה םשב ןכ שרופמ א'פ קיבל מ"טשבו ('  pnלש תויפורגמ  pn mתועיטנ ונייה תויפורג . . תיז לש ה עי ט ג מ  

 טמשנ ר"פרב )* .איה wm Pfropfreiser תובוכרא יתש ןהש תויפורג יתש שרופמ ל"נה i5 מיטשבו ש'ע יוכו 2

 -- B» 3^3 תנשמ לינה אתפסותה םוקמב איבה «xm קר sn רצ היטדס ייפב 373 ייא וניבר ייפכו .הזלה pu תועטב 1

 = איכה (Cy .ךומסב וניבר ייפכ אוהו שייע יוכו תיז לש "my m לש תיפורג ייפ (ב'ער ררגנ וירחאו) םש 'ילכל שירו &

E5 אתפסות םש mהשועה ימוא הרוהי 'ר  mósןהבש המ תא ןיריממו הקילש ןירסוחמ ןהש ינפמ רוהט תיז לש תיפורגמ  

qma sy :שירה  'nbewóייא םש קר ביפס מ"ב םילכ  o'e3לש 15 ג ממ םילכ השועח  mאלקשמ עמשמ ןכו )* .יוכו  

 ב"בל ושוריפב םיבמרה בתכש רבדה wm כ"ע עקרקל ךומס םיחפט :תיפורג ייפ .ייכ ה'ימגרו :יפ ב"ב ירמג לש אירטו

Sטייות יייעו כ"ע ץראה לע םיחפט ינש רועיש תויפורג יתש  iישלמ הלמה ורזג הז יפו .םש  nma133 תויפורגו  

 23 רתוי אוהו ןיפורגא ינש ןישרפמ שיו בתכ (vi ץוח omo םש יפסות ןייעו א'יפ קייב יישר תעד ci תאזו ןיפורגא ינש 1

cy *א'עב וניבר ייפש המלו  mesaעילמ הלמה ןורתפל היאר איבהל ל"נ ה ד  -eג"וכב )* .שבי רבדל הדמ ייפ  
A5 דומעה ףוס םש mייגו .הציבכ תיזב דחא ןקז םושמ םיירב ירו םוחנת יר יפ  ^ nwonןקז םושמ ירמא םיירב 'רו  

 יוכרבב סרג : כ"ק רצ םלשה ןיסחויהו (n3 םיריב ירו םוחנת 'ר םימעפה יתשב סרג ה'ירס לעבו .ב"פ ק"כב רוע "יא דחא $

 DK" ם וה ג רייא n3] תיבב v/331 תוכרבב 3723 לבא ןושארה ya תמאב ה"כו רחאןקז םושמ םיריב 'ר רמא םוחנת יבר רמא :היינ

 "כרבב ס"רב אבוה א"פ 'ז רעש איח תומולחה ןורתפבו b' י"כב Ty אצמנ םוחנת 'ר םוקמב םוחנ יר ייגו םיריב 'ר

 "bb" טפר 33 i23 ט"אפדו ריפדב ןוכנל היכ )5 .םוחנ יר ייגב ךומסיש המ לע וניברל שי ןאכ םג 2" :בינק



 | stai ^B ל ab רצ ל ח'ר 'יפב 'יא
 .B ןכו 5n פ"לב ונורתפ ןכ יכ רקיע 55
 - «oq םינטק cus רסוב יקרהוג ח'ד  'יחספל
 = 'קרהוג 'ינש עדו opum mU םש ריזנ 'פסותב |

^Wרבכו הלמה האבוהש םוקמ לכבו 'מ י"כב םג  > 
 .ל"צש "חספל לאנתנ qm לעב ןוכנל הינה
 < לעבו m^ ^b3 poi ה"כ תמאבו יקרוג ש"ארב
 - הלמה qr יוועל 'חה bm .הז לע ריעה אל ס'ד

 . MM תועטו אקרהוג רדסב
 Gyp& von prp לש vo o ןיִדְרְקְריִג *

"v3 Gweisser Erde, cretaז"פ תבש  - 

 < ןיררקריג ג"ונב 'וכו ןידרקרינ ןיגאד ןהה ב'עס י"ד
 ש"ע 'נ ןינא 'עב יתשריפ רבכו ןורדקריג enr" 'פדבו
 ע"למ ורזג יוועל 'חהו .ךרעה הזב ריבשמה דוע "ייעו

 .ןוקיתרג ע"ייע wm pi וניאו

o5 ^b Umךשמ ע"לב  "xbהיכו ומצע  
 'ורי an sich ziehen, reissen D'53) שר

gbןיאו יילגרב אתחישמ ןובהי ג'ער ב"לד םיאלכ  
 םאו ילגוב לבח ונת b^ .ןישרג pns תיינע
 רמא הצלה ךרדבו םכמצע דצל ינוכשמת בכעתא

 יעבו .לבבל אתולג שירל תכלל
 .בטיה ש"ע א"עב

 ונשריפ שדנ

(Zermalmtes, Graupe)פ הבר תורב ' 

sesלש הרעק הל  'b De pui 
 מ"למ sm ןישירג [ריקבמ [bru רקבמ היה םקתו
 ןמגרותמה p mm" .'א סרג rta למרכ שרג
 .ונינפל bw" המ םוגרתה i^ איבהש 'ב שֶרָג 'ע

 כ"עב רבד תקחוה «jy 'יפ) ן'ִשּוריִּג ,ןישּורֶג *

 -Wegtrei 03 י"ע השא תחילש טרפבו
(bung, Ehescheidungןיחולשב ותוא יתנד ט"יפ ר"ב  

 "ייעו ןישורגבו ןיחולשב םתוא יתנד םשו ןישורגבו
 Yp: 'יטינ :'ל תומבי ,'ד 0b ר"כיאד אתחיתפב
 ,ר'ס 'יטיג .םימעפ הברה םשו ןישוריג וא ןישודיק
 שילשו 'וריגל רמא לעב ,'וכו הילהינ היבהי ןישורגלד

sesהמכ הארו אוב .ב"כ 'רהנס ,'וכו ןישוריגל  pep 
peraג"פר הנשמ ףסכ "ייעו 'וכו ךלמה דוד ירהש  

 "גה סיטב ליסאבו cim orb סופדבו המק

cetןייוצמ  "àףיייר י"כ  
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 שקבמ אוה הנאות יכ והודשחש המל הככ ייגח 'ר |

 .המקש לש ופורגכ הרותב שר היהש nnb יתוקחב פ"פ ימוחנתבו

cwn pes תויפורגו prx vbps bk Be 
 = = ה"כו ,תיפורג ל"צו תחא תופורינ אלו ס"מב דיחיה

2'b לעבו .ש"ע. sb ב"בל ם"בשר "פב xd 
 | .א"פ ק"ב 'פסותבו םיפורג .ץובקה בתכ א"לפָב

 םייפודג ךורעה םשב כ"ג וסרג ץוח ה"ד  bnךורעבו
 = יפנעו םיפנע םייפורגמ 'יפ  jp mmםייפורג

 שי  דחא לכש םינפנב הרומזו הניאתב רוחי ומכ
 ורבל םש ול  nרתוי ךורעש ל"נ .כ'ע  obwהיה

pw ק"בל א"בשרה "mb עמשמ ןכו םהינפל חנומ | 
ui ר"בל כ"מו ל"נה ב"ב ם"בשר דוע יייעו wy 

 יפסותה ואיבהש a המלש הרוש הטמשנ ע'פדבו | --

Jf e ̂ 

6 Pci ies Aon ai cM 

 — [אובמ

 ON 'עו םפירנא ע"ייע תּופירג + 57

^e ny" =( "uc -פ"לב  &ny'םחל תפ  nom 
 ע'לב ןכו Brot, Brotkuehen הכע םחל -

nbn runder Brotkuchen oUב"פב (הלוגע . 

 ג"פ ןיאמטמה 55m 6 איכ ףד וימ ב"פ יציב ש"ןיב =
dתוידעב =  C7)תיב לש ןהימימ לאילמנ ןבר רמא  
 C ןיקיקר אלא ןיצירנ pye pow ויה אל אבא |
 .בע םחל אוהו ^C ("jy 5 'קי) תולח 'גרת "יש =
 יאמא (C75 ^no (* ןירבד ולאו'מגב העש לכ 'פבו 5

t» * | ה"יחא] *.אסריגב אשילב אשיסנה הבע תפהילורק o 
 םושמ ג"ונב ,אצרינב אשיפנד 'יא ע"פדבו ,ו'וי"כבה'כ = =
 תוקבודמ תואחסונ יתש ו"וי"כב כ"או .השילבאשיפנד = =

 י"ל אוהש ןכתיו אסירג wn אשיל הז יפלו .ןה =
 'ה רצ ט"דסבו ams ןישלש םחל +כ005% 'צמא =

buy רככ ייפ (n "»» םייתנב ץרקהו i'm ייפ Ix 
 שממ אוהו שיע 'ג ץלק 'עב היכו 'וכו ץרק ומש | =

yb MSהמושרה ] -- (י"לב 'יפ ב"א nbn psהלונע %). 

unreife Beeren dos D ^b [N)pmà xרסוב  

o = = =לכ לשיב אלש ירפ לכ וא םיבנע לש ןירגרג  | 
  | ESבר רב רמ \:ה'כ םיחפפ) העש לכ 'פד גרב 0 כרצ |

 היתרבל היל ףייש mm אניברל היחכשא ישא =
eריזנב ןירוסא ןינימ השלשד ג'רבו .הלרעד ₪  
 | לכ לשוב וולש יפ יקרוג והמ ירפ לכ ףא 6ד') = =

 המקש לש תופורגמ לואש היהש vy ייגה ה"כפס ר"בב לבא תור שרדמ שירו 1

 תורכו en המקש לש תיפורג לואש ליר רמ גיע מיד ביפ wy יוריב ייא ןוכנו .תויפורג לכו א לואש mop לע =
 ." לש תיפורג (?T) היהש םש הבה |

ayימגבו ינשמב 'וריב לבא ןיצירג ןיתפ גיונב )!  Dbא"סד  iyיתפסותב היכו תוצירג ן תי 5 "גה  ryןיכילומ ןיא ח'פר  
 : ה"כד יציב D' "y תוצורג ייגה םש my ימ י"כב םג היכ ןתיפ ^3 רונתל תוצירג ומע =

 אראל יד רירל דוד ריעב היכו לוגע יפ pog 5y" ןויכ ביר (* ,ריפדב ה'יכ (? .ןיסירג וידב ש"ארבו ,תוסירג ןתפ =
 רמוא רזוג ןכו תלוס nepos nb ?9047%% ונממו תלוס המק b (pis^ ייל לע זומרל םהל היה בוט רתויו ללנ ןואו

myb mn 4ר"תמעב , 

À 
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 ינש ק"העה לבא רבד םוש וניבר "פ אל ל"נה
 | "פב יתיאר ןכו ףוע ןימ שוריפב בתכ
 "= יקילייגנא Us pmpm : ט"ק יילוחל י"כ ה"מגר
 < ןהאזיועל ברהו .אמט ףוע אתיריג b" 6: ד"כש ףד
 — ףועה אוה יכ B'p רצ עיגאלאאז ורפסב הלעה

 9 .[8200% שא"לב ארקנה

 < = טיט xonsuóy י"לבו creticum י"לב ^£( ןּוקיִּתְרֶּג
 = | ףסכה תא וב ןיחצחצמש אטירק יאמ ןבל

 kretishe Erde, Kreide) ש"לכ ארקנו הפיפחב
 תא ןיפח לכב (א'עס יג  תנש) ןינמוט המבד 'מגב
 איצומשכ b^ .ןוקיתרגב ses ילכמ ץוח םילכה
 איבמו ריחשמ אוהו רוכה ןמ ףסכה תא ףרוצה
 D אוהו ףסכה תא וב pem םימב ותוא הרושו אינוק
 " םילכה תא ןיפח לכב םימכח ונש ךכיפל ןבלתמ
 .6 ןמוא השעמ אוהש ןוקיתרגב mos ילכמ ץוח
 וב ילכה memes .(*זעלב אניסר ןוקיתרג א"פ
 ונממ ףשש ינפמ ילכ ןקתמכ אוהו הברה ןבלתמ
 הז םעטל :svp ה'יחא] * .תבשב רופיא אכיאו
 Lob ppm תלמו .ש"ע ץוח הידב י"שר ש"מ
 .ןירוקו ןיי לש תויבחב לדנש sey pes ל'ז אוה
 = תבש ש"ארל ההגהב ה"כו (Alaun, alun) םולא ול

^D YDט '.. v»הזלו .ש"מ  רקיעהו יריאמה 'יחב  > 
 תיא Yy ב'סר ר'פ 'ציב 'ורימ ,היארהו ב'ר ןויכ
 יינת תיא ןוקיטר קב ףסכה תא ןיפש ינת יינת
 ןימ 'מורו "53 ןוקיטרק b^ ב"א) --.[ןיפש ps ינת
 | :p'"p ףסכ 555 ןינבלמ האב רשא הנבל המדא

 (.['ד] סטרק

- 

 = .רפע תכיתח b^ רפע שונ 'ה ,'ז בויא מ"למ) שֶג
(Klumpen, 861016 —(אימ) תורהמב ה"פב  - 

 תמה jb תיזכ ןכו םיברֶה תושרב עררפצהו ץרשה
 הלבנה jb סצעו תמה jb םצע הלבנה jb תיזכו

vuסרפה תיבמ שוגו הרוהט ץראמ  wiץראמ  
 אמטמ ע'ו דע 'וכו םימעה ץראמ שונו הרוהט
 םימב הרשנש רפע לש הכיתח b^ .ןירהטמ םימכחו
 Lo השוג לע (Cre תבשד ק'פד 'טגב .הבגנתנו
 AP שוגו (פש בויא) ביתכד רפע b QÓ^ ףורשל
 (איער Mp 2/3( רהנה ףטש 'מג הרפ לאושה 'פבו
 ןירקיעהש רפעב יפ ,""ןהישוגב ורקענש אלא ונש אל
 | .טיטב ומכ וכותב ןיעקושמו וב ןילותש ןליא לש
 Lo pum לש שונו (cU תווהטב ג'פב בטורהנו

vi pu 

 ly ב'מקד. ח'וא הלודגה תסנכו ,םיכלמ 'כלהמ |
 ח'נד א"פ "שודיק 'ורי ,גשיבא uy לע ךיראהש
 ןישוריג יתתנ אל ןישוריג cnm לארשיב ג'ע
 ונינעו wu לעפהמ םשה mais .םלועה תומואב

yvyמ'למ  busוב ושמתשנ  Diלעפתהב  : 
pwר'ס : moתשרגתמ . bwא'פ . joi 

 ןיסוריאה ןמ השרגתנב ןידומו ןיאושנה ןמ השרגתנש
 תא שרגיו א'"כפ ר'ב .'מגב 'ב דומע ש"עו ,'וכו
 n33 'מא י"ר ל"בשרו י"ר «CU ,'ג ישאיב םדאה
 לארשי תככ 'מא ל"בשרו 'וכו השרנתנש ןהכ
 "םיג : ו"יתה תעלבהב לעפתאבו .'וכו השרגנש
 הנישי sm הדיב ןתנ לבא איה ceps תב .ח"ע
 הדידב .ד'פ םשו ,'וכו איה ישורגיא תב ואלד

 .ישורגיאל אמייק

 ר"קיומ איבה ה"כקתת זמר בויא pou הישירוג +
bo)ןויצ  smשרפ ' sem. G5ל"ר)  

 ותלברכ e^ ב"נו הישירוג היל ארקנמ (הלוגנרת
 תובית יתשב ל"צו אוה םיניעל הארנה תועטו
 דמע רבכו .םש ק"יוב "אש ומכ הישיר וגב

myכ"ב לעב  cy 

p לש my ןמ ע'לב * יפו אָתיִרּוג = NB 
 |  CWasservogel('ף וע ינמיס 'מגב תופרט ולא 'פב

 ,(ב'ס יילוח)  moaשרד 6 ןותחתה ןמיס אב 'פב
 אלוגנרת רמירמ  Cאסררד הויזח ארוסא אמגאד

 לחכה 'מגב רשבה 55 'פבו .אתירונ ונייה הלכאו
  cn(:ט'ק  sewאנשיל ןל ריתה אתירוג ןל

 ו"ו י"כב ה"יחא] * .ארווכד  ^anלכב ה"כו אתוריג
 ק"מ 'פסותבו י"שרו ס"שב תומוקמה ^ .Nה'ד

  msףועה הנוכי ןכו בוט רתוי ע'פד 'יג לבא
 יברע 'ושלב הטיחש 'וכלהב יתיארו 'מושרה ע"לב

 ואיבה)  no(ט"נקד ד"ח ג"ג ע"מב רעדיינשנייטש
  "mןאכ דקו  bnsריאמ לכא ונסתטא אנדאלב

 וווגל א הנומסי אמלא רויט ןמ  mmmהרוג
 ןנברד אנשילב אהמסא ךלדכו ןיעלא תכא ןינלאב
 ונימוקמ ישנא םילכוא ויה רבכו 'מולכ ,כ"ע אתוריג

 תרוסמ פ'ע  myתופועה ןמ  n'enארקנש 49
  59 vmmןנכרד אנשילב ארקנו = לע הרוקנב

"b bn וניבר בתכ אתטפ 'עב mim אתווינ. 
 הזו ל"כע אתירוג אוהו אמט 27 אתיטופ

 ג'עצ  COםינויצבו אממ ףוע תמאב אתירוג

ms )'איפ ףוריצב הזה םעטהו )? .אתלוגנרת היד תופסותה ש"עו אתלוגגרת ג"ונב (? .היח ס'יטב ע"פשדבו א"פרב ןוכנל  

 ןינמואה ש ךר ד כ ןנבלמ אוהש ינפמ ןוקתרגב ףסכ ילכ ףוחל רוסא 5m mon תבש יכלהמ ג"כפב ם''יבמרה 373 בתכ וניבר לש
 ףורשל אשוגא גיונב (* ףרש Harz, resina ט"יאו רילב (* .ל"כע תבשב ותכאלמ' רמוגו ילכ ןקתמכ אצמנו ןישוע

xmםש  "oר'ע אייד היפ טיב יוריבו (* .םימעפ  ^wןטששב סיטב יטארק 'פרבו 'טיז 'פדב ה"כ ןהישוגב ןפ ט ש ש כ : 
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 o יצוהבו אשינע ס"טב 32 שגע 'עב ג'הכ אטיעב
CYיא ראות הפי ' ^em nnaםרוג י"שרל. סחוימה  

 = spn ז"נש זמר 'קזחי 'קליבו ow כ"מ 'ייע אשיגנ
 וניבר "35 אשיגע "גה רקיע ד"עפלו .רמאמה הז

 וא הטמשנ הביתה ב 'ע קר .'גרתב ה"כו
 TNT יונעב חגנ ומכ אוהו שננ שרושהש ןכתי

px ^e o^€ se Dp ףדרנ שגנ mm 
 וא שגנ 'על תכייש הלמהו prm הכישנ הקיחד

— [way 

 by לילגב .רצבמ םוקמו ריע) 290 )33( שָג
 ע"לב הארקנ םויהו 16/93 והיתתמ ןב

 תרותבו )35 ייכוע (* הנשמב ןיכרעד ג'פב )"2^
 רהב איפ) בשומ תיב שיא רכמי יכ b" םינהכ
 ירופיצ לש הנשיה הרצק pus Cn קרפ יד ישרפ

mpmה"יחא] * ,בלח שוג לש  wi mpmי"ל  
^b 0%יכרע 'נשמה הרמאש המ הזו רצבמ ' pw 

 ןכו המוח תופק ומ ויה םש םירכזנה תומוקמהש
 ,'ו .'כ ,'ב תומחלמה לע והיתתמ ןב דיעה

q& xo 1700/00 lokvvnc 6 Acuto Ou) xa^ 

 אוהו אלחשיגמ) ןנחויי "מולכ 60 0960/00
 ".אלחשינ zip המוח ףיקה יול ;3  (בלח שוג
 סוטיט 73 ודרמב TOW היה אוהה רצבמהו
 mms רפסל הברה ותיתתמ jm בר ןמז ךשמב
 ,'א ,ד םשו ,םש תומחלמב p" וזלה ריעה
 ^ pp יייעו ח"ל יס וייח ,'ה דע 'א ,'ב 'ד םשו יא

a^בורמ ריעה התיה תמסרופמו  "nmeישמ  
yלכוטו ה"נש 'פ וניזאה ירפסבו : ה"פ 'וחנמ  

 ךשומש רשא לש (ולגר) וקלח הז ולגר ןמשב
 ישנא ןהל וכרצנ 'א םעפ ורומא ןייעמכ ןמש
 ךלה בלח שוגל ךל ול ורמא 'וכו ןמשב איקידול

 ל

 אפלא עוקת י"פ 'וחנמ אתפסותבו .'וכו בלח שוגל
 ר"להקו m wu הל היה תישילש . . ןמשל
 .בלח שוגמ ny") ישמ (b^ אסקטמ יתסנכ 'פ
 110000 אוהו ןורימ רא ןורמ תיבל התיה הבורקו
 אלחשיג bw התכרקב והיתתמ ןב לצא תרכזנה
 ה"פר רימשב בותכש המ הזו .ןורמ תיב ע"ייע
 שוגב םהמ דחא mme תֶוחאבו חאב איה השעמ
 ותיבב הקילר הלפנ ןוומ תיבב ןהמ דחאו בלח
 ר'שהבו 'וכו ןורמ תיבמ ותוחא התאב בלח שוג לש
 דחא היהש םיחא ינשב השעמ : ךנתי cb 'פ
 קלח ןת 'פ ר"להקבו .'וכו בלח שוגב דחאו ןורימב
 ארהב ביהיתיא (ןועמש ר"ב רזעלא 'ר) ךמרד ןויכ
 ש"ע 'וכו יאנו רמ לע ילגתמ vs יוהו בלח שונ
 nb תיב וא ןורימ ישנאםה יאנורמו רופיסה לכ
 — jn] וזל וז תוכומס םירע יתשש לילעב הארנ

 לבא השותכ pm לש הכיתח p" ,רוגתל לפ
 «cv לובטב ב"פ (' הקשמבו ,הנמש איצוה

GU»)יתמיא  jerןהש  Phהועקב  Cםא לבא  
ARASהכודמב רזופמ  maoהכיתח ןיצבוקמ "פ  

 יעמ יל רצ יכ 'ה האר הכיא תלינמבו .תחא
 pum ןאשע רמא ןמחנ רב ש'ר C2 79 ורמרמח
 ע'פדב לבא Y "53 ה"כ ה"יחא] * .ןיצבוקמ
 ינפל תחנומ התיהד הארנו ,הנורחאה הלמה הטמשנ
eכ'מ לעב :  peus ^evןירובצ . Yumלאומש 'ר  

 שרדש הארנו .ןישוג pena ןאשע רמא ינמחנ רב
 ה"נכו -- .הרוכצו ץוביק רמולכ םירמח 'שלמ ורמרמח —

 אשוג םושמ .ה"נו : ד"נו א"ער 'כו ^yD D"3 "יזנב

 ,ג"כ הדנ .ש"ע אריוא םושמ וכפהו "וכו הילע ורזג
 'וריב ליגרו (O3 לוב םע ףדרגו ops שוג אוהה |
 א"פ 'מוי 734" ג"ע ז"טד nb תבש 'וריב מ"ד =
 ב'לד ט'פ 'יאלכ w^ .חלמ לש שוג w'yp ט"לד
 הדנ v"  ,רפע שוג vy ב"יפ 'בותכ 'וריו ד"ער

YDהמדא לש שונ :נ'ד . "vז"יד כ'פ תבש  

yyורי .לדרח לש שוג ' nbnג"פ  s'yהלעתשכל  

 ...דחא שוג השעת אלש דע םשו ,דחא שוג הלוכ

 — nN"], שוג השעתשמ

vע'לב) שיּג =  oמ"לב שעג ומכ שממ  
(heftig bewegen העונתו mmn un 

 ןינמאנ לכה 'מגב הלעבו איה הכלהש השאה 'פב
 (היל) שיגד םתה ינאש אמליד Grm mp יומבי)

 ה"יחא] * .הרעצ עיגהו שג רבכש יפ ,ארעצ [הל] =
 רבכ י"שריפו שגרד 'פסותבו י"שרבו שינרד נ"ונב

mwירחא 'ומבי 'יחב א"בטירהו ש"ע ^51  

 םתה ינאש שריפש שיו ל'זו בתכ י"שריפ ואיבהש =

 אובל רתוי הל בורק רעצהש הרעצ הל שיגוד
 וניבר יפלו הז 'יפ יפלו qam ןוכנו םייסמו 'וכו

mu =ןויכ א"בטירה ילואו שגנ לעפמ הלמה  
peo ןיא ילצאו .שיגד וניבר 'יגל "יפש שי ^p3 

 לה דינה רעצה ושוריפו המושרה ע"ל אוהש

 .התוא ענענמו --  ym'יג יפל וניבר איבה שגר
giףדרנ שג תמאבו ,ש"ע ונינפלש חסונ םג א"פד  

t4 d 
Ww ב 553 ע"ייע שגר םע'.] — 

vשגע ס"לבו מ"לב חגנ ומכ אוהו) שָנָנ =  
(stossen 122 "5תומש) אוה חגנ רוש םאו  

 [א] 'שורי 'גרת (ח'כ םש) רוש «n» o ,(טיכ ,איכ

 ע"פדב לבא 14 י"כב ה"כ ה"יחא] * .ש גי םוראו

 יגרת ט"כ קוספבו 03« םוראו ג'ונבו שיגי 'יגה
 ןכו אשונע up הקיתעה הטישפו ןשגנ :חננ
 אתרובד דע אשיגע אתרות תיל פ"פר ר"בב וניצמ

 .ו"ו v33 ןוכנל ה"כ )5 ,הערקב םיטב vss (? .ןיקשמב ס"טב ויפרב לבא איפדב ןוכנל ה"כ ('
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 | לכ b̂ ךכב ןיעוטו שישק ירמאד תיאי הטמ
 ישג wb שישג הל שי םייסרט לש הניאש

[^r]םיקרפל איהש הטמ לכ  Cוז תקרפתמו  
 L  התוא ןיקבדמ ןהש םיכורא םיצע ןימכ הל שי וזמ
 < םיקבדמה םיצעה ןתוא םשו וז cp וז תששנגו

 .  אוהש ןינמו. ,ןישישנ ןיארקנ התוא C ןישיגמו
 Loops וא ועווז הובשנש ימ ןינעל ןנירמאד ךכ
 = pma תוחולו ן יפ ד ןימכ ןיאיבמו ןיאפורה ןיאבו
 — תואוקמד 'תפסותב 'מאדכ ןישישג ןמשו רבשה לע

0vלעש ןישישגהו הכמה יבג לעש דגאהו  D 
 —L תואלטקהו תועבטהו םימזנהו םירישהו ("רבשה יבג
 "  הטמל p'b3 איהש םירמוא שיו ,(" ןיצצוח ןניא
 < Spo (ה'פ qur אתפסות) sends ,םילגר ול שיו
 Lbs תחתש ("תוילט ^ nes לש שישגה לע

vovןתעברא תואמט  (Cשישג 'מוא שיו  Dé jn 

 < םירסנ ר"לב שישגה 'יפ ב"א) .('* הטמ לש תוכורא
 ,(תירקיע א"ה תואו םילוגע םיצע וא םיושו םיכותח
 y3' תאזה הלמה 2^? ךרע תאז רובעב ה"יחא] *
 "< "ימור הלמ לע ב"ר ןויכש קפס ילצא ןיאו .שישנה

> "ppin3 םג לבא Brett ףדו mb ^b assis, axis 
 < | והטמ לש שישג yy בשי א"ה אלב W^ ר'פ םיבז
 א"הב M" רוחו 'פ ר"תפאבו .שישנ לש וילגר םשו
 ףסכ לש ימינפהו בהז לש ןוציחה שישגה העידיה
 ששג ע"ייע שישג יורק הטמה 'יערכ כ'מעב 'יפו
 .  קתעוהו paro ש'ע ָך"ער לש רחא 'יפכ הזו ,ל"כע
 bw" רמאמ אחינ 3/5 'יפלו .ןיבזל ם'במרל מ"היפמ
 רכשה iyw ןישישגהו ל"נה תואוקמ אתפסות
 " אלש רבשה לע ןינתונש yp לש pet ןה 'יפ
 "שק 'עב ומצעב וניבר b^ ןכ ומכו הכמה ךכחתת
 = י"שריפ ןכו bun ז"ואה ומשב איבה ןכו ןורחאה
 רבדה רקיעב םלוא .ןישישק ה"ד ש"ע .ג'ג תבשל
 = ע"לב b^ ששג שרשמ הלמה תא ה"עבו ג"הר רזוג
 םה ןישישגו הקיבדו השיגפו השישמ ןינע 'וסו
 pp הז הטמה יקלח ןישישגמו םיקבדמה םיצעה
 = ךוראה ץעה שושג ארקנ הז םעטמו רומאכ הז

 -das Un) .לוספו שבי = 5= פ'לב ייפ) שנ +
(brauchbare, Dürre, Trockeneיוכלה ג"הב  

 ץקוע ךשנ : ל"זו קספל הלעה .ח'ד vb תוכרב
 לכהש ךרבמ היקריב היל ליכאד ןאמ אגורטאד
 בתכו .ךשגד אתעדא אגורטא ישניא יעטנ אלד |

 :ז" דצ רשכמה לוק ורמאמב ןאמפייכ םכחה
 nos לע רואיב אוה אנווטאד ץקוע יכ הארנ

qeuדועו גוותאה. ץקוע הז יפל אוה ךשגו  
 ל"נה eb wm יכ bu רשא תאו .ל"כע ג'עצ
 םא גורתאה ץקוע לש תלוספהו שביה ושוריפו
 ךכ 55 שבי אלו ךר ל"ר קורי mp ותויהב ולכא
 פ"ב אלו לכהש וילע ךרבמ לוכאלמ לספנש דע

 ,ירפכ בושח ןיא ץקועש ןעי ץעה

 ששמו שגפ b wi^ ס'לבו ש<- ע'לב) שש
betasten;ע"לב שוש  Ueס"לב  NU 

Taster, Staken, Stange mit eiserner Spitze 

(Schienenbretter pooםילכה לכ 'פד ג"סב  

pow6 היכק תבש) תבשב  Cלואש ןב ןנחוי 'ר  
 ובש ךורא yr ^b .הניפפ לש שושנ 6 רמא
 ) םיה ןמ קרוזה 'פבו .(* הניפסה ינפל ששגמ
 ("אמק ילזא יאשושג ('אשיש בר רמא CUP םש)
 ץעב וא ןהילגרב םוקמה תא ןיששוגש ןילגרמ 'יפ
 םש ךליל קומע תא תוארל ןנירמאש ומכ ךורא
 דיקפמה 'מגב ריקפמה 'פבו .לשכת אלש הניפסה
 יחיכשד אנדיאהו (.ב'מ $7 וריבח לצא תועמ
 b^ ,הרוק ימשב אלא הרימש ןהל ןיא יאשושנ
 C תוינומטמה ןילגמו עקרקב ןיששגמש DUM ינב
 ^ אה אישק אל mov ר"א CO pea ק"פבו

^nיורי בימ) הלחב ב"פב ןנתד ןנבר אה  nonביפ  
mmבייח ץראל הניפסב אבש ל"וח רפע = 6 גיער  

 ןמזב יתמיא הדוהי ר"א תיעיבשבו תורשעמב
 תעגונ הניפסה : תיעקרק b^ .תששוג הניפסהש
 סנלכ יעב ומכ .ליצ| (תואוקמד) ג"פבו .םיה עקרקב
 bw שישגה (bp (גימו יא ינשמ) [ear] יב
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 רמא ןנחוי ^ W^ ע"פדבו ,'חפונב הייכו ב"ה יייכב הייכ (? .ןילטונ יפר ג"סב ם"טב ע"פרב לבא ^v י"כב ןוכנל היכ )!
qn ^ b" v33לואש ןב  yתבש סייד  oxשייע י"שריפ ןכו (5 .גימק  n»יריאמה ייחב . *( w33 mרילו וו . 

 "= .ושושנ 1533( n'p "Y: םש ^D יייע פ"א י"כב ה"כו (* sew בר ייגה ימ י"כבו גארפו א"פדב ה"כו ארפס בר גיונב )*

 הייכו (* .ךורעה סשב ןיבזל שירב ה"כו םי קר 5 לש  הבוט רחוי an vm neun^ (* .ש"ע י"שריפב הז ןיעכו )7

 גיעש םישקשקהו יינה cU 'תפסותבו גייהרל טירסב היכו ('" .ןי שש גמ ו בוט רתוי ט"רסב לבא ךורעה םשב שי"רב

 יוכלה עישו שיארה ם"בטרה ייגב הייכו רבשה גיעש ןישקשקבו ,ג'ינ תבש לש ןויצב ןורחאה שק יעב an^ ןכו רבשה
 ילהב ז"ואה איבה ןכו ב"ה טייק v5 י"כב :m3 ןישישק הגוכנ רתויה ייגה ןורחאה שק 'עב רייפרב ןכא היש D^ חבש
 סיימב שק y3' 1« י"כבו שישק ירמאד תיא הלעמל וניבר שיימ הזו וניתואהסוגב הייכו וניבר םשב יט prob ג''פ D^ תבש
 ןיחיתכבו an" ף"ירבו יריאמהבו ימ י"כבו ןישישקבו לייצו ןישישבכבו can cw תבשל פיא (vai ןישישקבו ל"צו ןישישבו
 ןיצצוח ןיא pb : דוע ייא ה"טרפ ייפב ('' .המואמ וניבר ייג 5y Da לעב ריעה אלש שוריחו .ג'נ דצ תבש Dn 'ייע
 לבא ה"טרס י'פב היכו ('? .ןיצצוח ןגיא ןייופרו ןיצצוחו ץצוח תועבטהו סיטב cv תואוקמ יפסותבו ya י"כב ה"כו .כ'ע
 .ייבזל ביער ייפ יייעו ('* .ה"עבמ הלמב nos קתעוהו .ט"ל דצ ןיבז: גירהל היטרס ייפ ןאכ דע ('* .תוילע סישב םש אתפסותב-

₪ 
n 

NR us 

60 
t eri! 

dues 

Ne 

"Po 

LATA E - 
pu 

m 

4 PCS SUME P yug ו NENNEN 

i 
4 

^ 

e 

 יא
M 

3 



 שהמ ל ד'פל ששג יכ עדו , ELE אנ לדגי
X0 Lovי"לב "ייפ אל,  rxBNnDא בוק  B nib 

 y = | תליחתב םשרנה לעפה ונממו (CWürfelstein וצ
 2 . .ןבא םוקמבו :םינטק םינבאב קחשמ b^ ךרעה
 א מס מ ןכא ma ל"נ רחש ול ןיאש תיסמ

"bןבא  Lusלודג חכב אלא תלטלטמ הניאש  > 
 . ה"כ רמאמה רועיש (nnyb .(אמסמ ןבא ע"ייע)
 —— לשמ 'מולכ אמפמ לש ןבאב ששוגתמש רובגל
 < = וליאכ לקנב הלטלטמוהלודג ןבאב קחצמש רובגל
 ל"א ותוא הארו דחא רבעו ,איבוקכ הטק ןבא היה
 ' השקבב 'מולכ הרובגב «n | בָכיִל «qm הפיי
 = ..ה"בקהב ל"ר הרובגב ךבל ששואתיו ךחכ קזחתיש
 < יקליה איבהש הממ רמאמה רועיש ןכש היארהו
 << לדני התעו bn ונדמליה םשב Town זמר חלש
 ' הרוק ןועטל אבש רובגל לשמ b/4 רמא 'וכו אנ
 - mme ןמז לכ וירחא ךלהמ ודימלתו הלודג
 < רמוא היה ךלוהו רבגתמ ובר תא האור דימלתה
 תא האור היהש ןמז לכ השמ ךכ ךליח ףוקתי ול
 ול רמוא היה לארשיל חלוסו םייפתמ אוה ה'בקה

qon e»יפלש תיסמ ןבא םוקטבש לה .כ"ע  
 ןעיו ה לו דג הר ו ק 'קליב s" אמסמ ןבא ינוקת
 ן בא לצא לבא .ןועטל אבש לעפב שמתשמ ןכ
 ששוגתמ אתקיספד אנשיל רתוי האנ אמסמ
 ששג 'רוסו ע'למ ורזנל שי דועו יליעל שוריפב
 -p (prüfen, sich an etwas ver ןחכו וליח תא הסנ

Guehenןכאה תא ָהיבגהל וליח תא הסנ 'מולכ  : 
 — o0 — [ג'עצו ןיבהל יתיכז אל וניבר לש 'יפו .הלודגה

^b) DUÀע'לבו מ'לב  pemאמשוג םושג ם"לבו  
Lo. —  ךתירחאב תמהנו (ףונ בכלות Kürper 
L0 ךפוסב םוהנתו 'גרת Geom ילשמ) ךראשו ךרשב 
L0 EP) ירזכא וראש רכעו .ךמשוגו ךרשב רמגיד דע 
" = wb "טבשו ,(' אירזכנ הימשונ  דיבומדו 0" יא 
 םיליסכ ( ce,ילכסד ןוהימשונל אטבישו ('ר :ו'כ <
> 0 pamm אל הירצ ויה Ce [ר'כיאב ה'נכו הייחא * 
 לאינדב ומוקמ אצמ רבכו .אברק דבעמל ןוהימשג ="

 ^ ומשנ ^53 ym .,א" ,'ז ;'ל יד ;ח"כ .ז'כ ,'ג

 םיפוסוליפה לצא הנה תוינכות תולמ תוימשג ,ימשג

 — [המשגו חור לש ךפיהב רמוחה ןינע הב תורוהל
 ווב +3
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cm poen איצומה 'פב (Loch, Oeffnung רוחו 

E. 
 00 qne 3 3 שירב | אוהו אתקיספד רמאמה ותוא לש ןויצב יב בל יעב
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 ומכ תוחילסד ל"צו אמליד ו יסיפב ס"טב ןאכד ya" ייא ריפדמ pun עיפדב לבא .ויפק דצ תוחילפד אתקיספ
 7  שיע va תוא ג"צק רצ פיג ורפסב ץנוצ ל"טיר יניעמ םלענ לבא יח תוא םש כירד 'ספב רעבאב שיר bonn ברה ןוכנל

ms (*יוגרת תצקבו עיפרבו ,יגרתב יטסקוב ייגב ה"כו ר"פדו ר"ב ד"ל ויו ייכב  ^Wיפדבו אירכונ  CDDייגו  .תוירזכא  
 ^ 3^ "Dt ; איי ,זיי ילשמ ירתב דוע אצמנ אתוירזכנו אירזכנ

^ 

 שארבו Den ES וב .םידדומו תותנש \ וב
 המכ תעדל םימב ותוא םיכילשמו לזרב אוהה ץעה
 «jn ןימכ bra ושארבש הזה ץעה ארקנו וקמוע

(Anker)הנשיה ש"אלב םינפסה ןושלב  Katze 
 שושגי b2^ .ב'נש רצקה ךורע ןויכ הזל יתעדלו €
 ל"רו .כ'ע הזכ ובש ךורא ץע b n»eb" לש |

 האצמנ ששמו עגנ ןינעבו -- Kate = הזכ ש"אלב
 Dp ב'בב ,הלקשו הששנ : ז"ס 'יטיג הלמה דו

websאששנ היבגל . Cyמוי ' voב"מד  Yy 
 ,אצויו ששנמ סנכנו ששגמ היה ןוראה לטינשמ

me veחור ליחתה  vpnןושמשב שגשנל  
 ,שקשקל ונינע .בורקו ומעפל  ליחתהו ועגנ ייפ

buעגנ ס'לב שג הרומ  vibשגפו  ppm 
 inei לעפתהב הז לעפב ושמתשה ל'זרו
mוהער תא שיא ליפהל םיצמאתמו םיקבחתמ  

Gingen kümpfen ——— |ונאזנול מ'רל ךירעמה "ייע . 

vil FXב"כפ  r'yemא"כפ ר"מש .ןיטילתא ע"ייע  
 ששנתמ NT רמא (באזל) ול ורסמו לודג שית לטנ

 לש םיכאלמה Dp תששנתנ ח'כפרבו ,'וכו הזב
 סיטסיליכראל הלוע תאז ימ 'פ ר"שהש ,הלעמ —

 — .["וכו ךלמ לש ונב םע ששוגתמ היהש —
- 

 mit einem xozz(/o תיעצמאה יילב (p^ ^! ל
"Uy Würfelstein spielen — 9דצ םסואיסריימ  

 ששוגתמש רובגל C) תוחילסד אתקיספב (א"ער | =
 ה"יחא] * .ןחוב ןבאב קסעתמ p mob^ לש ןבאב =
 ןכו .דואמ דע m השק וניבר לש ושוריפו 0

 וייה DN ףא :ja םהל ps אתקיספה יובד
 לש ןבאב ששונתמ רעבאב ש'ר ןוקיתכ םיחיגמ |

 םדאל ןנוחהו (Gtein eines Steinmetzen. תתסמ | +

 אתקיספה ירבד תא ליכשהל הניב יל ןתנ תעד =
p brasיברמב) ינודא חכ אנ לדגי התעו : רמאמה  

 ןכאב ששונתמ אוהש רובגל ןדוי vw 6% ד"
Eלש  mosהפי ל"א ותוא הארו דחא רבעו  
 'ה חכ (m לדגי התעו א"דמכ רובג חכ בבל ךחכ =
 ילצא (ps רוביגכ חכ בכל an^ פ'א י"כבו ,כ'ע =

m»יפל יב בל 'עב וניבר איבהש ומכ ל"צש  
n3מ'קו ב'ה דיל ו"ו י'כ : ne" bwבביל ךחכ  

 רשיי בל תלאשמ ומכ הזו כ'ע הרובגב חכ
 ומכ mum חכ ול .םיפיסומו וחכ קזחתיו וליח
 התעו שּורדל םש אתקיספב ףכית תמאב אוהש

ix^ 

ma 4 =20 דילו ו"ו ייכב היכו ריפדב ןוכנל mהיכו זיראפו  
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 = pam .איה תעטומ ימשב וא המשב i" םינפ לכ לעו יןיכימס רב הל jv הנמלא ומכ ךומסל

n2אערא . 

 .=-.[ש"ע תלד 'עב 702 דוע רבדא המשג

(Pual, mit Regen befruchtet werden) DUר"בב  

mopיול 'ר הנויה וילע אובתו (ג"לפ ונפל  
cosאלד ותאיבה החשמה המ  

 ביכ) 'קזחיל רמא ה"בקהש אוה אלובמב לארשיד
O7אל איה הרהטמ אל ץרא תא הל רמא  meu 

 הז לע םיענ שוריפ «y ה"יחא] * .םעז םויב

 דוע אבוהו .א"י ,'ח 'שארבל | ן"במרב רמאמה
 ר"שהשנו א"ל פ"ס ר'קיוב תצק יונישב רמאמה

ne vpnקליבו ,יתיער ' maim mיקליבו  
 אלובמד אי מ ב DU ן"במרה 'יגו ,ב"סש זמר 'קזחי
 אלובמד יומב ר"שהשבו ר"קיובו ;חנ 'קליב ה"כו
 pm .וניבר "יגכ wp Cpu 'קליבו ר"בב לבא
 ינש "ישרשבו mi" ק'ררל שי (spe ןינעבש
 םשמ א'ה קפמב דרפנ DU אוהש CM .םישוריפ

nv?אלו" ושוריפו לָדּג סלפב  Tvםויב המשג  
 האירקה תראפתל קיפמהו לעופ אוהש (ב .םעז
 'יפו .'קזחיל יש ת"ח ג מ בר תואמגודה םש 'ייע
 הר הטמ םג וקיתעה םינקז 'עהו ,רקיע ל"נ ינשה

Uyלעופבו .הֶרָמְמִמ בותכ ולאכ 609090698  
 וז הנש אהתש : ג'נ 'מויב ל'זרדב דוע ונאצמ
 המושגו הנוחש רדפה 'א ןחש 'עבו הנוחשו המושג
 'וריב ,ג"ע דצ DU פ"ד יייע-'מויל פ"א "23 ה'כו
 yp" ime המושג תנש נ"ער ב"מד ה'פ 'מוי

lvמוחנת .'וכו הנוחש המושנ וז הנש אהתש ' 
 לעפהבו .'וכו המושג הנושד . . הנש ירחא 'פ

xuליעפהבו .תימורד חור המשגוה אל : ה"כ  
 p Dur" תולעמ ןינעבו .(ג'כ 0^ ימרי) ארקמב
 :0'3 : א"כ 'מוי : ט'נ yb 'וכרבב ל"זר ירמאמ
 Umm ..'ז :'ו .'ה האלהו .:'ג ,האלהו 53 'ינעת
 'ורי Tp .א"ק 'רהנס :ה"פ מ"ב : ב"כ : םש .מ"י

 --[ג'ע .ה"פד ב"פ 'ינעת rv" ,ח"ד ד"פ 'וכרב

u$ py neע'לב +<ג-5 . nenעוער רבר  
 'פד D3 (Gn schlechtem Zustand sein'3 איה

 לומתאמ הל יפא יאו ב'עס יג (mx תלכתה
 אינש "יפי Como אפ שניא א'ס .הל אפשנא
 קתעוה ה'יחא] * "האנ nn אלו [אתשה] התרוצ
 ץבוק . וחנ מל י"כ ה"מגר " פמ הלמב הלמ
 ןכ ומכו :'ח ףד 4 ,5 18, D^ אקילייגנאב י"כ

 כ'ג ה"מגו "גו w'y. יניפות 'עב וירחא ררגנ |

 תמאבו 'וכו אינש יפ ותרמא בוסת הילעו אפשניא
cA -<- ywbsוהאומ הנ תש מ ושוריפ  

(nun = nv 

 הל תילד :ירמאד אכיא (.א'ק יגוריע\ תלדה 'מגב
 וניבר ^5 םשו ה"יחא] * ,תלד 'עב 'יפ אמשג

 ףצ לש לובק תיב המשג b^ ל"זו ןוכנל
 פ"למ הלמה הרזגנש ל"י וז 'יג יפל תמאבו ש'ע 'וכו
 תיב שממ אוהו הקיקחו בקנ הנוותפו 'מושרה

 אכיא וניבר כ"ג סרוג תלד 'עבו .וניבר ev" לוביק
 רקיע הז) המשג i^ תלוזו .המשג m ירמאד
 םש איבה (ןאכב ע"פדב ומכ המשוג אלו התביתכ
 |j ה מ ש ב ןיסרוג שי םג םיסופד תצקב וניבר
 ,אמשב BN 'D י"כ ^3 םש 'וריעד ם"דב יתיאר
 יקספבו א"בטירכו ז"ר "פס 'וריע 'כלה ז'ואבו
 ו"פד שאנו ,ימשב 'יא "ינשיה 'יסופדב 'פסות
 : ש"ארב ונינפלו המואשב "גה לצא אמאשב
 אפוקסיא איהו אמואשב DU שיו אמאשג
 ג'ע התוא ןידירומ אלא ןכ הל ןיאש הנותחתה
 "גה םש קר ףי"ומ קתעוהו Sy ^« ץראה
 אפוקסאה איה א מ ת שי'ג ןיסרוגש שיו אמאשכ
 רוטה ררגנ הז 'יפ רחאו 'כו ןכ הל ןיאש הנותחתה
 הל ןיאש . . . תלד ל"זו ג"יש "יס םייח חרוא
 b"n pw י"ב ןרמ הז לע בתכו הנותחתה אפוקספא

ovyאייח 'ר ינת .א'ק  nbתררגנה הנמלא  
 ף"רה ובתכו אמת שיג היל תילד ד'או ^«
 י"בש mb עמשנ 'וכו הנותחתה הפוקסא ש"ארהו
 . ף"ירד אנשיל ספתש וא אמתשיג 'מגב כ"ג סרג
 |.OU פ'למ אוהו mne הל שי וז 'יג תמאבו
 ף"ירה תובקעבו .הנותחתה הפוקסא b^ ןאתשא =
 ש"ע ט'לה ו'כפ תבש 'כלה ם'בטוה םג ךלה

cum vosהז לכמ .אמישכ  ub sסופתל  
 ה'עב וניבר b^ זאו .,י"שר סרג ןכו ,המשג ^3
 ף"ירה b^ זא אמתשינ "גב זחאנ םאו ;רקיעה
 איה 'יסרפ הלמה ךכ ןיבו ךכ ןיבו רקיעה .הימעדו
 תווזה תו למה תועמשמ יפל הז לכו,ונבתבשומכ
 .ף"ירה יפל הטונ יתעד ןי נעה ךשמה יפל לבא
 תררגנ ד"פלש ,תרר גנה הנמלא תלדמ היארהו
 בופת וילעש vx "פ 22;= ע'למ אוה
 לוכק תיב ונייה אמשג וניבר 'יפכ םאו תל דה
 תררגנה הנמלא תלד לע ס"שה רמאש הז המ
 לולח רוח ול שי יאדוכ ריצה אהו אמשג הל תילד

maכ"לאד לובק  psםש  vxלח  voyלבא  
 הנמלא תלדהש יריימד דואמ ןוכנ ף"ירה "פל
 הנותחת הפוקסא 'מולכ אמתשיג הל ןיא תררגנה
 ךכיפל הליענל ןכומ ילכ איהש הילע חיכומש
 cb) ם"במרה תעד ןכ) תבשב הב ןילעונ ןיא

nnmמולכ הנמ לא אנשיל םג ןיבהל וניכז ' 
 | לכותש המ לע ;2 אלו vu הל שי תלדהש

 .אבשניא סיטב y'bà3 לבא .תואהפטב «mn .ב"ה י"כבו va ה"כ ('
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 ןיקילדמ המבד ג"רב Glock — Floretseide ש"אלב
 ינוניִּבה b^ ארקשכ רמא יריעז רב C קחצי 6 'כ תבש)
 ןיקיזנה em .רחבומה ןמ אלו ישמה jb אצויה
 אכיל אתירויח (ו'נ U^ ןוקירקיס ויה אל 'מגב
 חמקה jb ןיאיצומש ינוניבה ^5 .אכיא ארקשוג
 הנוכנה ias ה"יחא]* .ר אכ ש כ יברע 'שלבו
 'מושרה ע"ל שממ sym ר'בו ו"ו י"כב דאמ דע
 ןוכנ ילכו רקשוכ ע"פדשבו רקשנ ves לבא

wmיברע .בתכל קתענ הזש  =<-*,. bbwהלמה  
 'מולכ Xm = וא .\5<= ייברע ןושלב הנוכנה
 .ןיבוס לש nb "b ארכ שוכ סילב jn ,רקשונ

mmםש חנוהי"שרל ןכו וניבר תעדל  nsארקשוג  
 nep לש תלוספ לע b םינוש םיגשומ ינשל

vnלש תפ  paioיריאמה 'ייע ישמה תלוספ לעו  
 ןושלה טפשמב ןכ קדצוי אל ד'פל לבא .תבשל
 אכיל ארקשוג דוע W^ םשו) peus ארקשוג יכ
 ey .ל"נה 'רעו פ"ל sn (אכיא ירעשד אחמיק
 : ע'קת ב'ח יוועל לש ר"תמעל תופסוהב רעשיילפ
 ונינעש תבש לש ארקשג לבא .ןיבוס חמק ונורתפו

wb;תויסרפ תובית יתשמ בכרומ ד"פל עורג  
 עפיורנעדייז ישמ לש תעלות ?b P^ ע'לבו על ןמ
 ש"אלב ארקנו רדחו תיב פ"לב b») qm^ ש"לב

Coconארקשג כ"או  ^bש"מ הזו תעלותה תיב  
 ws" לש תלוספ :ארקשונ ^n תבשל י"שר
 ול ןירוקו תעלו תה תי ב אוה םיעבוככ יושעה
 : ט'ל 'וחנמבו 'וכו omen ותוא םיצפונו ר"ייולופ

n5רקיעה הז הארנכו ל"יצולפ ז"עלה בותכ ךלכהו  
 יריאמה 'יחב לבא 1100480106, 811080116 צ"לב אוהו
 תיב .אוהו ל"הזב ז"עלה י"שריפב אבוה תבשל
 צ"לב היהת כ'או .כ"ע ל"לונפ ארקנה תעלותה

Seidenraupe — phaléneוטסירא לצא ארקנ ןכו  
 הנהו Phalaena. ישמה תעלות $^ n תויחה לע
 ילב ארקשג תבשב סרג וניבר יכ ןוכנ דאמ המ
 טרג bum" (ךלכ  ע"ייע לבא) ל"מיג רחא ו"יו
 ןיטיג לש ארקשונ יכ אחינ ש"מ יפלו ארקשונ
 ץמק וא mun הל שי רשא 'פו 'ע"למ לצאנ
 mne הל שי תבשב ארקשג לבא הביתה תלחתב

mamמ"כב ג'ונבו .הנושאר  mr vulז"ואב  
 --[.ארקשוק 'יגה תבשל ף"ירבו ד"צר b" םיאלכ'כלה

^b) "3הרוק פ"לב אָרּושָּכ  Balkenפ"לב ןכו  
qs yr 2sוזחאש ימ 'פד ג'רב (ףוקזו  

 תשש בר ג"וננ]

 א

 jme הל שי ל"טיגב "35 םג לבא ו ראו ת
 --[.ש"ע א"עב b" י"שרו yn" תליחתב רומאכ -

2X % 3% emn לש תועבט פ"לב ^o) pisa 
(Ring mit.dem Siegelkasten, Siegelring 

  > Agויפ .תבש) ןיאצוי םינבה 'מגב השא המב 'פב :6

 ןיקיזנד הדגהב ןיטיגבו .יקנפשוג ןיתישב ימתחילו
Gr»אקנפשוגד אינוליב יזחתמד דע יגרש וקילדא . 

 אקנפשוגד אינוליב יתיימ ווה יאמורד ינישח
 וזחאש ימ 'פד i'm QU 6ח"נ qeu ןישמשמו
 אימ הילמו wv ארכ (.היס (n  םו קיידר וק
 .םתוח" פ .היקנפשוגב הימתחו "ארניטב היסכימו
 ,היקנפשוגל היל רייס .ח"ס 'יטיגב ה"נכו ה"יחא] *
 .'ו 'וכרב .אקנפשוג ךל ידשיא ב'עס ז'נ "יטיגו
 הלמה יתעדלו .אלזופד אקנפשונב הימתהילו
 'יפ ה ש ג יכ תויסרפ תובית שלשמ תנכוומ

 חטשו mb "b ןי קנ by ^b אב וא ב ,תעבט
 ןיקנ ב השג תולמהו .ןימתוח וב ww תעבמ לש =

 ןיקנפשוג .ץובקהו אקנפשוג nns הלמל ובכרוה
 םתוח א ל ב תעבט .יכ .םתוח לש תעבט 'מולכ
 m (o ₪3 *פ) ןיקנ יב השג פ"לב הארקנ
 לודגה ןשלבה "פש הממ nv* יל רורב "פה
 .ב"כת 7x יוועל לש ר"תמעל תופסוהב רעשיילפ

 --[! ול mmn ח"נ x" ש"טעב סעלרעפו
peviרו "לב "פו'קַפַשוּג = ' gausapeמסד  

zottiges Wollzeugהבע רמצמ תוסכ ) 

 יאמ (ביעס (y ^v קתתשנ 'מגב וזחאש ימ 'פב
 jn יקפשוג b^ ינידסו יקפשונ אמיליא איה
 תומיב (prob ןימשגה תומיב ןייוארה ןירקפולג
 רקפשוג א"ס ןייוצמ פ"שה ןוילגבו ה"יחא]* .המחה
 ב"ירגה y was"' "יגל qv» cos יקפשוג ל'צו
 כ'ג סרג ב'ע 'פ ףד wa" 'כלה ג'הבו .ע"בשפהב
 תוסכ קפשונ !b^ .ירקפולג N'D  ב'נו יקפשוג

 ש"ע רקפלנ 'עב ומצעב וניבר איבה רמצ לש הבע =
 .ש"ע «s רצ 'ב ,ט'כ ילכל ym "bb קתעוהו
 'עבו ..יקפשונ poo mam וקפשמ ס"טב םשו
 זיכ ?pm המקר bw can wm איבה 'א ףשכ
 ןיפשוכ "גה ק"דרו י"שרבו 'חסונבו ,ןיפשכ (דכ
 איה תחא ילואו Teppieh אפשוכ D'53 ןכו

pyל"נה י"ל , p"mקנפשוג םע התושהל העט  
 לש הבע תוסכ ארקנ פ"לבו .הזל pmpn qw לש

"n peni sexע"לבו שכל  D»רמצ יפ ]. -- 

 יעב היכו ארניטא יזיפ יפדבו 'בו יא ו"ו י"כב לבא יתסונב ה/יכו )9 ^ 33 ה"כ )* .יייכ 3 יפל יד ןלב יעב ינוכנה ייגה

i^n v33i wbארנטא ליצו ארטנא ס"טב . *) ^aי"כבו ף"ירב ה"כו אקארק יפרב כייג ייא קחצי  b/&קחצי בר ג"ונב לבא . 

4 5 



E 

 = ןמ (TD רשגכ ומצע
 קנ ל"מינחש הארנ כ'מ לעב בתכו ,אכה

Numרבעל הניפסה ריבעמה םדא  Omm 
 55 ה"כו ןויכ הפיו ל"כע .ינשה-

 ע"ייע ששג לעפמ שומשמ ייפ ס'לב) אמש
(das Fühlen, Betastenםיצרש 'ה 'פד ג'רב  = 

 רמוא הדוהי 'ר 'מגב בטורהו רועה 'פבו 6 ז"ק תבש)
 C) ישא בר רמא 5m קכיב  C הדלוחכ האטלה
 ..אתשג רתב ליזאד הדוהי 'רכ הל רבס ןדיד אנת
 .ךר .אוה DN דיב רועה שומשמ אוה אתשנ 'יפ
 אתשנכ ןושא תמשנתד אתשנ רמאו ןושא וא
 .וניבר ^3 לבא ,אתשיג i3 ה"יחא] * .הדלּוחד
 .כ'ג R^ וניבר "נכו .ששג לעפמ רזננש ףידע

 -- [ ז"יק ד'צ תבש ס"דב אבוה פ"א י"כב

 כ'או py "B OOo Od פילב) את
 - — -Biüuger d. h. Zug  תקנימ ,הקינמ אתשוג

Geberףפשמה תא לטנ 'מגב רכושה 'פב ז"עב   Lo 
v»ינאש (ג'ע  onnאתשגב ארמח הילוכד  n» —— 

 < .תיכוכז לש הנק ומכ ןישוע o" ('ךיי ש אתשנ
 | חפטכ השאר ןמ «mnn ןקנק ומכ הכורא איהו

nnsהנאושו ןקיר ןקנקל הסינכמו  ve3דע  " 
 = .הילאמ תבאוש איה כ"חאו ץוחל ןייה ןמ איצומש
 = אתשיג תבו אתשיג ג"ונב ה"יחא] < ,ולוכ ןקנקה לכ
 - "גה יתאצמ ן'רב ןכא ל"נה תומוקמה לכב ה"כו
 הרומא יתלמו py ל"נ הזו אתשונ תבו אתשונ
 < וא הקינמ השוריפו ל"נה פ"למ הרזגנש ךרעה שארב
 D תקנימב חדקש ירכנ .ה"נ ז'עב ונורכז אבש תקנימ
 < < = .הלעמו אצומה לולחהנק אוה תקנימה we הלעהו
 = שממ אוה אתשוג כ"או ,ל"כע ומעוטו ve רע ןייה
 D וניבר תעד כ'ג הזו .רבע 'שלב תקנימ ומכ פ"לב
 LOB תקנימכ חדקש "2 "b ייפ pus 'עב יכ
 . "  הלודנו qp 7m ונשריפש אתשנ אוה
 .D תקנימ ל'זו בתכ םש א"מב ם"במרה יכ יתאצמ וזמ
 Lo תינחבש ןייה ךותל השאר mone . . תפופכ
 .  ש"ע 'וכו ןייה ץ צ מ ו תיבחל ץוח רחאה שארהו
 . | תפופכ תקני מ y" אתשוג ם"במרה קיתעה כ'או
 Lo "עו .ל'נה שוריפל םיכסמ הזו ןייה ץצמ רשא
 E "להב רוטה ךלה ם'במרה תובקעבו nv מ"לו מ"מ
 הפופ כ הקינמ ןישועש ןונכ ל'זו ד"כק nb ג"
 ןיצצומ ו mimi ןייה ךותב דחאה ושאר ןינתונו
 ירכד .שוריפב זמור "3 ןרמש np שודיחו 'וכו

———— 

 כ +

 mp qm ןה דחא הרושנו הרושכ "פ הלעב תא |
 לכ m ה יזיכ יקזחי) םיתחל לכ ns mno ב'א) =

C ןירשג) 

(Brücke אָרשיִג ,אָרָשְג ס"לבו e (ע'לב "wn 
 (א"ער ג"נ ףד א"מ ה'פ) ןירבעמ דציכ 'פב

 האורה 'פבו .הריד mi qna שיש תושפנו םירשג
 תרפ האורה C5 יוכרב תוחורה לעו 'מגב םוקמ
 אנתסיבשד ארשינא תלגיד האורה .לבבד ארשינא

(0m)יבר 033 [תומביד] (תובותכד) ןורחא 'פבו  
mmmמוא אבב ןב ' CNעבמד ארבג אוהה  

 'פד Yo2 .אנתסיבשד ארשגא הוקסאו תלגידב
 ns" ןמייקו Gn ry ru הניפסה ns רכומה
 ' גרס 'עמ הארנ ןכ ה"יחא] * ,גנרודד ארשיג
 ןאכו גנדורד םש סרגש ר"פדמ ץוח 'יסופדה לכב
 י"כב לבא ב"ה י"כב ה"כו גנורד e" 'פדו ר"פד סרג
 ה"כו גנרורד ןאכ an" ו"פדבו 23 77 ןאכ םג זו
 n'bi י"כ "יפבו  ,גנדורד vu "33b 5 י"כב
 דימעהל ילע השקו גנורד ys יגנוודד oan ב"בל
 ירשיג  וניתואחסונב 'ינה הארנכו וירוב לע רבדה
 דחא רהנ יכ ךומסתש המ לע הל שי גנגו רד
 000% Rhogonis ומש אינאיזוזו תיסרפ ףוחב

"eyלכבד ארשיג לעו .א"צש דצ ב"ח 'ה טרעננאמ  
yyיוריעב ה"נכו -- .אמזינ 'עו 'ה ברא  tn' 

 'וריע "וריו ג"ע ז"'טד ו"טפ תבש 'ורי ,רבקהו רשגה
 : 'ב ז"ע ונממ לעפהו .ןישלופמה ןיִרָשג : ^n א"פ
 sop יליטקד i^p: ק"ב avwei םירשנ הברה
 רשנ יכ ןמאנ יבבל יתאצמ דועו ,יִנָשיִנ ירשנו
 םיסרפה לצא אוהש טאבניצ לש גשומ כ'נ הרוי
 םינודנ וילע רשא רשגה םיברעה לצא bles ומכ
 תופרחל הלאו םלוע ייחל הלא םיעשרהו םיקידצה
 ירבגו .ב"ל תבשב "שה תנוכ והזו םלוע ןוארדל
 רשגה לע ןירבועש העשב שיקל ר"א יקדבימ אכיה
 ^b תנוכ :pr .רשנ ןיעכ אמיא אל ותו רשנ
 םיסופה תעדכ רושגה לע םינודנ םישנאה יכ
 ןכ לע הנוכה המלענ םינווחאהמ לבא רומאכ
 לע יומאמבו ירווא ע"עו .אל ותו רשג ושקה
 א"כח ^b ע"מב ירמאמבו .'ע דצ םירשו םיכאלמה
 (יז ייב 2 תורהנה ירעש ב"א) --[האלהו ז"נקת דצ
 ,(גנגורד (G'22 בותכ ונלש 'חסונבו .אתרהנ ירשג

 יקליו ו"עפס ר"ב Führmann) = ע"לב) רָשֶג*

noeישארב) לחנה תא םריבעיו ב"לק ז"מרר  

 5; 103 לבא 'גרותמה ייג ןכו )* Db "לוהב ןיוצמ pa "וכו רמוא הדוה' 'ר ינשמ לש רובר (' n» 11 -צחר
 ונינפל 'ילוהב לכא םש תבשב m )? .שיע יא בר יעמ חכומ ןכו ןיווצמ אוהש הארג וניבו לש םישב לבא ונינפל
 יוכלהל תנשמ םהלו «so ןירבו ףיירב הלמה האבוהש םוקמ לכב (mu רורג rms )5 .ידיא ברד הירב תשש בר רמא

CONDורוסא ' inbא"ילה  eimךסנ |" יוכלהב  ^Dור גנו םש אימ 'להב ם"במרה ש"מ הזו .דיכק ,. 
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 ססוג 'שלמ ושריפ y'p לעבו 'וכו אוה ארטסינ
 קפס ילבו אוה לודג קחוד הז לכו .הפירעח רחאל

 ול ןישוע רציכ הדידמב קופיע תוצמש ןיפרוע
  ןיופוחו nos ןילטונו ןיאצוי ד'יב יחולש
 = דע "וכו ומוקמ תא ןיעיצמו ותוא ןי רבוקו
 wm התסיפתו ה תיג םוקמ הל הצוח ןידדומו
 = דבל אל ירה .'וכו התסיפת איה המכו ,הרוסא
 הארמ ןינעה ךשמה םג לבא 'יברעה הלמה תארוה
 <  והתרוכק םוקמו התרובק :התיג ןורתפש עבצאב
 < :ח'מ 'דהנסב ונינשש ומכ שממ NU הסיפתו
 < ומע ןירכקנ ps sunm הרומו ררוס ןב ןינעב
 י"שריפו ותסיפ תב Ty יאמ אפפ בר רמא
 .ספת 'ע ךורעה ^52 sm 'וכו תומא עברא ךותב

mamתלמש  ^b nmaיאש הממ התרובק םוקמ ' 
 ובקה רצ ח איה וזיאו :ו"טפ mons אתפוסתב
 É תוחותפ תווע מ ה ש nain וז (ח'מ ויט יולהא)
 E לכונ התעמו .'וכו רועישכ הב שי םא וכו ת ל
 qu לש me nz לש התיגמ ץוח שרפל 25
 ץוח דמעו העקבנ י"מ ib הרפד הז ןכו ,םדוקה
 ךורעה 'יפכ אל (התיגמ can ב"ער 'יפבו) התגמ
 ט"יות p "b 1b m3"' ב'ער 2/2 והומכו ליעל
 ל"נה ע"למ רבודמה ןינעב ON יכ ,ץוח ^m םש
 םהילע רשא דחי וצבקנ םינכא :דוע הנורתפש
 לש "למ 'צואב e)  "יע תונברקה םיטחשנ
 ונינע המודא הרפב רמאנה תיג כ'או .גאטיירפ

 | .הטיחשה םוקמ

(Betrüger, Gaukler 0% י"לב ^b) n = nà 
 :האל האונש יכ 'ה אריו .(א'ע) ב"עפ ר"בב

 FN א"ס .הב תוטנוס םירוק ירוחאמ תותיגה ףא
 תורוקה an" 'טסמאו 'זיפ ר"פדב ה'יחא|* .םישנה
 ?y י"כ "3 בוט רתוי לבא תורוקח ס"טב ו"פדבו

mp vaעבו ' Exoי'כב  bpםישנה ףא  
 ףא ע'פדבנו הב תוטנוס wn ןירווק יווחאמ
 םישנה ףא ןורחאה ר p 'עבו .םירוק ירוחאמ םישנה
 י"כ דומלתה ירקיע רפסב ה"כו םיירוק ירוחאמ
 ה"כו הב תוטנוס ןגוהכ ce" sp 'עב תוכז א'רל
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 ווטה רוקמ הרועה אלו + ב"ע rp ארמג לע רוט
"mאוהש אתשיג 'יפ י"שרו .ל"נה .ם"במרה  

 pus 'עב וניבר לש א'פכ אוהו ש"ע 'וכו יפויר
 RS [.יפויד ע'ייעו -

hà |עודי מ"למ)  ^bהמוג דועו בקי  (Kelter, Kufe 
 ,אוה ךישחמ םא לכא 'מגב םדא לאוש 'פב | =
 (' אברד הימק ימא רב ןתנ בר הימגרת (:גיק תבשע =
 ןיי יוצמש ריצבה ימיב b^ ונש mw ןיב =
 הכאלמ תושעל רוסאש אתעמש אקלסוי .לידבהו |
 שדוק ןיב לידבמה אלא רמא אל 'יפאו לידביש דע |

 יכ] חארתב הוהד ישא בר רמא ןכו ,ויד לוחל =
 לוחל שדוקמ Ciis [אנהכ בו יב אעוה
 הכאלמב ןיקסעתמ 'מולכ Cnm) ןניכםאו
 לבא תולדבהה לכ ל"צ ןיאש טעמל ישא בר אבו =
 אלד תוכלמו [םשב] «C ee הכרב ריכזהל .ךירצ |
 ,הכלה ןכו (*"תוריפ תכרבו mus תכרבמ ערנ

 ה"ב . . . יעבר םרכ )5 5( האפב n לכ 'פב =
 «Gm» m :דיכ) 'גינח ףוסבו qub ולוכ םירמוא
 ולצא ץראה םע החינמ 'יפ .האבה תגל ונחיני
 ry ןמאנש תותיגה תעשל .האבה הנשל

 אימ "5 mar mms" 'פבו ,("המורתה לע ץראה ——
mb ("p mהפרשש תאטח  p"ד"פבו .התיגמ  

 תותיג יתשב וא התיגמ ץוח הפרש GU הרפב
 איה המוג 'יפ .הלוספ תחא תכב םיתש ףושש וא
 men תפיושל תנקותמ תג mx עקוקב

 ואיבהש me sm םש 'יחבז 'פסות Up" ה"יחא]* =

^bבקיו .וניבר  nxהמוגו הריפח םהל שי  mus 
 ותנוכת ןינעב y" ןמשו ןי המש ץבקל ץראב =<
 סוואט י"בירל תיסופ הקתעה לע יופסב ש"מ >>
 התיג ךחב וניכר ןויכש ןכתי כ'או ,האלהו vb דצ = =
 הרופח התיהש now התואל םינורחא םינויצ לש = "=

 אבה ךועל ma הז ךייש ד'עפל לבא ,ץראב
 — [ש"ע ז'חא 3

sp ^e Ue yupm s^ yb» mant. 
 —— רבק םוקמו  ^Y (Grabstitteט'פ 'טוס

 = ג'כד  ope Tpןירוסא וליא ירה התסיפתו התסיג
 = התסיג מ"פ ברה 'יפו .תומא ^ התסיפת איה המכו

"by (הפורעה הלגעה) התוא ןיפוועש םוקמ 

 יינשיה םירפסה לכב היכו (* aeyo יכ קימ .הילק ביב : טימ יבותכ : יח ב"במ אבר ל'צש תיארו ברד ס"טב ריפדב )!
 תלרבא יכלהב היכו תלס יעב ב"הו ו"ו י"כב ןוכנל ה"כ (* sw ob vam יכלה ז"ואב ה"כו רמא הוה גיונבו 'מ י"כבו
 .ןניכפהו פ'א v3 ןוילגב םשו .ב'פק דצ תבש ס"דב אבוה י"כ ףי'רבו ,תבשל א'בשרה ייחמ חכומ ןכו ^r דצ ג'צירל
 היכו יתליס n501*13 בוט m ימ י"כבו יתליס היתלסמו ג"ונבש «p 'יתלסו קוירב אלש nam וכ 5 הו םש ז"ואבו
 רועו 5^ חה * ר םשב ליינה ז"ואב הלמב nón m/s (* ,ז"ואב ומכ 57« (* .ןנקיפאו סיטב ןאכב ע'פרבו .ונינפלש ף"ירב
 .ושוריפ דסי וילע רשא ח"ר תעדכ הכלה עובקל ,הכלה ןכו שיימ הזו םינואג לש תונוש תוטיש טיצר ייפ now "as יייע

 הדוהיבש n^» mo :ד'כ 'פסותה ייפמ עמשמ ןכו (* .יא mw .ב'פק דצ תבש ס"ר y v3" ףיירב םיבשרה ןירל הלעה ןכו |
 .תאבה nj» ^an י'כב Di ,היכ ןמקל ירהש איה בתוכה תהגהש 5^« האבה הנשל :האבה תגל םוקמב סרג ימ י"כבו <
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 תיִּג = תג =! תג
 ו

qus הייחא]* .לבחל וכלי םלובש לארשי | ,תונטוס ס"טב ליסאבו ו'פרב לבא ר"פדו ךורע י'כב E 
 . E.ע"פדשב לבא ר"פדו י"כ "יג יפל םדוקה 'עמ דרפנ | ןעי סיירוק סרוג 'מא 'פדבו ,םיזפא ע"ייע רועו =

  0א י"למ הלמה תא רותפל ב"ר הצרש  | Sehnurreךרוצ ילב ךפה ל"מרו .םדוקה 'עב ןוכנ ילב רדוסמ =
  ^b d. Webstuhls 3.[םיכרע העברא רדס וירחאו סוריק ע"ייע הנירא ילכ — |

 אתקיספב רעבאב ש"רו רחא 'יפב כ'כ לעב ןיכשמנ
 mmi 'עב yb m" ^ הרעה ב'צ דצ  כ'וד
 לע דמע רבכו ע"למ היתג שרפל דיבכה ןורחאהו
 רשא תאו bn דצ םש תופסוהב רעשיילפ וז תועט
 'מושרה י"ל wm nma הבקנ 'שלבו תיג יכ ל'נו
 pen תא קוחצל איבה רשא עתעתמו ימי. 'נורתפ

Up Dyהשע רשא םיניע תזיחא . ppל'צ  
 ע"לב תוטנוס 'יפו xópo; mb "by ^p םירוק
 רמאמה רועישו .תוללוהו קוחש 522 םֶשמ קחשמ
 ןהיתונצלב םיניע תוזחאמה תותעתמה ףא אוה השקה
 היולגכ הרתס ןיאש רמול האלמ געלו קוחש ושע
 .תקדצ הניאו תקדצ תארנ הרבכ"'הכות ןיאש 'יפ
 "b 'פ הבר רתסאמ וזה nsn תתימאל היארהו
 'רב ש"רא א ת ג בא ו אתגב DU שררש יעיבשה

CR?איבא םהיל ע ינא קח ש מ ה'בקה רמא  
 תויתגהש רורב הארנ ז"פלו .סיירוקה ירוחאמ תויתג

qnאבו .לכ יפב קוחש תושוע ויהש תונצל ישנ  
 ולאכ םישנ ףאש םירבד תוגלפה תורוהל שרדמה
 ויה בזכ םסקו אוש um ןהיפב ונע רקש רשא
 אל תקדצ התויהבו תקדצ הניאש האל לע ןיזילמ
 אציו 'קליבו תויתג ג'ונבו — .התוחאב ness התיה
 — [ןירבדמ :ןיטנוס ב'נו רמאמה לכ רסח ה"כק זמר

- ₪, nvà םשהו "iwi לעפמ) תיִּג = nà 
  Uebermuth;הואנב ךלוה 2%- ע'למ וא <

 ןיסכומ ולטנ 'מגב אטוז brun ei (Ge םשהו
p»יניירד םיוג (ד'יק  ^b "miaאלב תואיגב חכב  - 

 תכיראב וניבר b^ אתסגמ 'עבו ה"יחא] * .הנעט
 ' הואגב "יפו אתויגב :םרוג י"שרו ש"ע םירבד
 pma אתזיגמד יניד "nm :'ל מ"בב לבא עורזבו
 s וחינהש ב"ירגה תהגה Cy ,איתזגב ינייד

^nאתויג ^3 לבא מ"טשבו 'חסונב כ"ג "א יתיגב  
 הלאשהב אתויג תלמ םעטו .ש"ארב הכו רקיע 5^5
 הפיקתו הואג 980% י"לב m pum תוועו הפיקת
 ל"זו 'עה ףוסב "יא זיראפ ךורע י'כבו .ןידה תוועו
 .הפסאגמ לאב הרספו היתיגב םרדי יאה בר
 .C ןומדקה םכחהמ וז תיברע ההגה pep ילבו ל"כע
 —— m) ^b רבע 'שלל התקתעהבו אוה הראטלא
 D nas הזו .הפסאנמ Up ושריפו היתיגב סרוג יאה
 EO נע qm דיה תקזחו סעכ ע'לב Bs יכ דואמ
 לאב ל"צ הז יפלו ^  תיפרעה הלמה

 — [הבאסגמ

 1% יונ מאיו וצו מ נשי ריו בש Wet ב. 1 . ב יל ו

và ediס"לב)  n»דניצ 'למ רזגנו המהב 'יפ  
^B gaitha טירקסנס 'לבו = gaétha 
irdisches Besitz- ןאצ ירדעו םייח ילעבב תווישע 

  (die philist. Hauptstadt) D isםיכלמ 'ג 'מכב |  Cy (hum. Hürde(ח"צ ןאקיסקילדניצ יטסוי
^pa O^ v5 יישארב) רקב הנקמו ןאצ הנקמ 'גרת | לע םיחולש ינתת, ןכל Cp mo קלחב . 

 הכימ) תג תשרומ  sxאנינח בר רמא ד"  | (Cהנקמ ישנא 'גרת ןכו הייחא] * .(ארות יתיגו אנע
 'מולכ םיחולש ינתת ןכל ה"בקה רמא אפפ רב |  v5 sפומע םידקונב 'גרתו .יתינ ירמ ירבג (ד'ל

 תילג תא גרהש דוד ינבל תוכלממ ושרגתנש |  C S8.ןיתיג ירמ הוהד  penי') ^ Oיכנא רקוב :
  npףסוי ברט הז םוגרתה אבוהו .אנא יתיג ירמ ירא | "יש םכל השירוהו תג המשש ולש ריעה

 ה"ד  0n ow'ירדנב | [לארשי יכלמל בזכאל .ביזכא יתב] ('א  mbאָתיִג דיחיהו .א'עס  nשוכר לכ
 « ni Ce onהנקמו | בזכאל דוד לש ותיבל םתא ביזכא « nU,יא  mאנינק לכ ('א  uvaשממ הזו
 : 'מולכ לארשי יכלמל  musa[חמושרה דניצ ןושל תארוהכ , | יכלמל ךפהתי --

 ,אנניח עיפרשבו ,יא הכימ יקליבו יסונב «m ר'פדב היכ )!

bow 



S 

s 
e 

ms ud 3י'כב  vbויו י'כב ומכ ל'צו דריז "א 'א ו"ו י"כבו  .למגה ם'טב למוח תחת םשו  s Eus 
 = םע רישה בברעתנ קיתעמה לעב תנבה רצוק י'ע 'ב ו'ו Uem ןוז א ל 'יגה םשו סשו זרז =

 להת למיג qw קילס : םיזורחה ואצמנ ב"ה י"כנו .ליג או :'יגה למא םוקמב םש םגו ,בד י
 .למיג ךרע קילס :הזכ w" ר'ב י"כבו ,תלשממו ny ול רשא תרזעב no ךרע ליחתא .למונ דסח ל
 < ,תלדה mw ךרע יליחתהב תלחימ ven ישפנ ותרזעלו .ךורב ומשו דיחי וניהלא זועב ךורעה ר

 m ms bm ל"מינ ms םלשנ ל"הזב קר 'יאו םיזורחה םוקמ spes ןודנולב םואיזומ שיטירב י"כנ

 ינש קלח םת



 .ןושארה קלחל טקל m ירה

 תקושת בורמו הלוסי אל ריפוא םתכב רשא ךורעה רפס יל רקי רשאמ YT ךונח רמא
 - mp ידי ףינהל רמוא יתרמג ןכל תמאב הרותה ישרוד לכל רומשו לכב ךורע ותושעל

 — pm סופדב םילפונה םישובשה תאלחמ התוקנל האצוהה וזמ ןושארה קלחה לע םעפה | =
 .לודגה רצואה ירפס תחתַמאל אבש םג המו .סופדב וא יסמלוקב ראשנה ןורפחה תואלמל
 = ןושארה] קלחה יתרמנשירחא תותכ סמ המכו המכל ליז mii הימגר "כ ישוריפ לש

mmnysssn qmהיעב ןתנ וניברישוריפ םע םתואושהו םירקיה םהירבד המש חפסל , PM 
 < הנמאנ יתעד ךורעה לעב ירבד יתנקתו יתהגהו יתקקזו יתפרצו לינה די יבתכב יתקדקדש
 = ץרמנ רוציקבו nns הריקסב םעפה דוע יטיבהב הזה רבדה ללגב ינכרבת הפיה vbi לכ יב
 = אובת דבאנו דבוא תכרב ז"יע יכ יתיפצ יתיפצבו םולשתל וא ןוקתל םיצוחנש םיכרעה לע

 e : :טקלה תחכש וזו .ילע

 . חיכוא סדנט 'עב - ךורעה רפסב הנושאר םיאבומ א'רד יקרפ יכ יתטלחה v5 הרוש rv 7x אובמ
 יה"שע םינואגה י"ע םנורכז אב ןויצל ןושאר יכ לאה תרזעב
IX UNםדוק 77 הווש |  unאניזח :טמשנ 'ב . 

Lo ידידי ינריעה רשאכ Sachsen (Saxonia) pos איה ילוא אינושש pos m5 o, Yi 
 . .דארא ריעמ טראהנייטש בקעי 'ר 'חה ברה =

  0 0 OXVHD osיחפדוה ךרעב ירובד יתבחרה ירמ אדא ןנעב |
XX 3םדוק 'מ .  pyםיחספ ילילב ללה ןינעבו :הרושה וז הטמשנ אשודק רודס  - 

simה"דס .&^ תוכרבל א"בשהה ישודיחב ג"הרמו ג"ערמ ג'צר שוריפ  > 
nnsהכורא . | | 

XXXV .יש .סכר ע"ייע : ט'פ מ'בל מ"טש : טמשנ זיפרט תלמ רחא "כ 4  
LXVI »ם"ש י"כב כ"ג "א וניבר ^25 יכ טראהנייטש 'רד ידידי ינריעה חמ ןינעב — ב" 5$  = 

my» |פ רצ תבשל םירפוס יקודקד '.) , 
0n 050 LXVI o»ברע 'עב ימלשוריה ןויצ יכ ינריעה 558 ידידו  'wמ"וח רוטב כ"ג אצמנ  

"Dואיבה ןכו ה'פקת  jbתיב  DU rpvג'מסו ח"קוח םשב  "y!בטיה  
 | .טקלה יליבשבו א"עק 'יס סדרפב

NMשרדמב-אבוהש תחדק תקתעהמ הארנ תיככע = תיבבא ןינעב ישוריפ תתימא ל  
 י"ע ונל האב בורקמ השדח ותאצוה רשא אתרטוז אתקיספ הנוכמה בוט חק
 .ש"מו ףרז TU "ייע דועו GU NUDO ש"ייע רעבאב ש"רהמ ראופמה רקוחה

vo |24 ילמ.ךרע יייע גל'צ  
 )378 RA, 5. 18, ^b אקילייגנא י"כ ץבוקבו תוחנמל מ'גר שוריפ "כב םג | ל — — 

a» "aוניבר ). ibmונייהד ל 2 ךירצש המ לכ והירזיבא לכו  
 םעפב רנלמ) י"שרו 'מגב םינשיה 'יפופדב : ר"ע 'דהנסב יכ עדו .ל"כע ןיכס

emוהייזרבא  "epiייע ונינפלכ וסיפדה ל"שרהמה תהגה ' p"הנפל ' 
 םינשיה םיסופדה 533 :והיירזבא ה'ד י'שרב זעל אבוה םשו :ה"ק רצ
 ישפנב יתרעש ןכ יכ wn האיצמה לע דואמ יתחמשו ש"ירב טנמנטרפארול
 .רזבא 'עב
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 : ל"צ הכו ימולשת ףורצב à'5 תפסוהמ םלש ךוע טמשנ ייבא y םדוק
"cOוטמוטוא ס"לב ונממו שטד26>6 י"למ) סּוטמוטְבַא ; (Automat , durch 

(Zufall von selbst enistandenאל םיליפכ בלו :ןושאר רומזמ םילהת שרדמ  
 י"לב p^ םלועה אוה סוטמוטבא םירמואה םינימה ולא | יז יו"ט 'ילהת) ןכ
 תלוז הרקמב אב רבד לע הרומ וז הלמ םגו ינוצח pus יתלב ומצע עינמ

noms] (55s mwםירמואש ןינימה ולא :ןכ לע 'פ טו"שב ג"ונב  
 ולא "גה ג'נקתת זמו vs cwn טוקליב ןכו םלועה אה םוטמוט
 ומכ «bu איה תשבושמ ^« . םלועה אוה םוטמוט םירמואש ןיסורוקיפאה
 .[וילאמ השענ :הרקמב לפנ ל"נה תינויה הלמה 'יפו כ"א ב"ר והיגהש

 ימלשוריה אובמ p דועו תועונש umm : ל'צ םילקש 'שוריו
 Jy דצ ףז"רהמל

 לכא ןורתפ ול ןיא רכנ לא סורפ ע"לב וארקנ תונויבאה יכ ם"במרה בתכש המ
 לא סוקפ (טראהנייטש ר'ד ונריעהש ומכ) "31 T pos חופו רותפכב
 רפכה ץנ b" 439! ק-\5 עילב אוהו ראפכ לא הוקפ היגהל ל"נ הזו ראפכ

Kappernblüthe. 

 oS by ye הרוש םשו ןוהינגוה : ל"צ ןוהיגנוה

 י"כ .ץבוקב) 'רהנפל m3 "5 'יפב וירבד הלאו ח'ר 'יפמ קתענ וה 'וכו 'מולכ
 הכותב ow ןווטסוגא רמול «b :ב"ע se ףד (ג, 10, 2 D" אקילייננא
 הכותב סירא ינאו איה ]9[ לש וז nv רמאיש אוה לוכי 'מולכ
 ןווטסיגא ה"כו 'א הרעהב םש יתאכהש ךווע "33 םג "יא ותסויגכו כ"ע
 5 דצ 'הנסל ס'ר y b'w" י"כב

 (papa י"כ ה'טגר 'יפב רחא ןפואב W^ תצק (.ב'ל) ןיכרעמ ןויצה b^ ןינעב
 jo םינפלכ ww 'מולכ המוח ריעב אלו ibn (.ט"נק ףד ל'נה 'גנא י"כ
 'כיאו n3 האלמ ביבס המוחה לכש 'מאד 'כיא היתומוח היתוגנש ריע המוחה

ONTץראה דע ןיעפושמה היתוגגש  jn jmתומוחה  J'y 

 w^ וניבר ^35 לבא ארדואל היל ןנילק גו'נב 6 ב"מ תוחנמ) ארדואל ןנילק
 6251 'יננא "5 ץבוקב) תוחנמל nem י"כ 'יפב כ"ג

 | . ארדספלח ע"ייעו 29080 ל"צ
 ויניע שיטלהו טיבה 'יפ GS  ע'לב ןכו :טמשנ קדא ליחתמה רובד רחא
 .ןעטפעהניה טסעפ ןעגיוא איד .ןעיושניה טסעפ ,רבדב

9 
 .ש"מו ץניט ע"ייעו ל"צ ךרעה ףוסב

 ומכ M GT^ ףד 'גנא י"כ ץבוקב) תועובשל י'כ 'יפב ח'רו 'וכו רסוב לכו
 םיונ לש ןיקולש םירמת יגפ qm רסוב b" יקילס יניהא ינה b^ :ל'זו ןכ

oב'מ ףד ןילרעב 'פד םינומדק םינואג תובושת ףוסב א"פ "ייעו . m" 
 ,יקילס יניהא

 .הרעהב w/m 'ב רהט yp ל"צ ךרעה ףוסב
 .'א 'ז ל"צ ב'ל הרושו
 .ןקחמל שיו der Punkt : תויזנכשא תולמ יתש וראשנ םילעה תצקב
 יננא י"כ ץבוקב) הרומתל ה"מגר "5 'יפב כ'ג N^ סוטיטא ןב וניבר "גכו

mיב'לר ) 

 W GN'5^ ףד 'גנא י"כ papa ז"על ח'ר b" י'כב יכ אוה ןכיתרעשש 155
 !nen "b AL ע'ל אוהש ל'נו ע"לב לצמ לא 'ויפו א ט בא תיבב תמאב
 אטכא ה'ד :ר"ל ז'ע ^ry m ירבדב תופסותה 'יפל דגנתמ הזו םימ האלמ

 הרוש

 ח"כ

y 

n^ 

Yo 

 טפש

"Mדומע  
 ב 4

.' 5 

 'א א"י

 יב . 8

waא ' 

 'א ח"כ

de yb 

orbא — ' 

ues " 

 'א | נ"מ

 'א | ה"מ

wbב | ' 

 יב. = רה

- *" 

 'א ה"ע



 הווש | דומע
 כא :ת"יבב am ^w bon owes bon^ םינומדק םינואנ 'בושתב סגו

^en xל"צ ךסהבו ומלהל השק רוחש והארמ םש 'יאד  ammo mה"עלל  = 

BEN uwדומעה ^  wp ^eוכו ' bmץבוקבו תוחנמל י"כב ה'מגר  wb vsב'ע ) = 
Eילכ  yyסוגלוטבא ומשש  ven n (bץע סמיסמ ילכ לבא ךכ לכ ןירקי  

Eכ'ע ליטב אלו בושח הבדה רקי  
34 E 
Ere "5 ה"מגר- ייפמ הלמב nob pnywi ארימג דע הנשי םא שוריפ ןמ = ש"כ 'א | No E. 

 a (.ג"יק ףד 'גנא US ץבוקב) :

 .'ב םוריא 'ע דועו וכרע y" הבו בר 'יגה py 'ב הרעהב | ד"צ

m ——ב" 4?  = Gu eg | 

 3 v5 ץבוקב) תוחנמל י"כ mox 'יפמ הלמב nob קתעוה ^« ויניע ןתונש "פ — ^m 3' ליקי רה
bsב'ע א"י ףד 'גנא ), 

 | B eph v5 "B3 וירבד הלאו ח'רד תטישב וניבר ךלה «^o םיירומ 'יפ ןינעב = ב'מ 'ב = ש"ק
 «Lopes םיגד לש vx ^e jo םיירומה 'Yn GN ףד 'גנא י"כ ץובקב\ - 

— gne אצויה ריצה םירומ ארקנ תולודגה תויבחה לע חלמב םינטקה pim 
 . ארמח היב אמרימל Tux ןיא אנימשד ןויכ mb היינשו הנושאר םעפ
 qom ישילשמ qn ארמח והב ביהיו mus והיינמוש ישילק ישילש
 E .כ"ע רוסא

hup Mיפב כ'ג "יא אבילד אכמטסא וניבר "יג ומכו | €^ 'א ' ryb mnט"כ . i»י'כ  E. 
 wp 5269! yb אוהו כ'ע הדעמלא ע'לב אכמוטסא ייפ ^bn c ףד יגנא :

Magen D*2 

CEתועטב ספדנש א"לה םוקמב ט"לה ל"צ הרושה ףוסב . 

Yepק י"כבו ,ג'ע רצ 'הנסל ס"רב אבוה 'פ י"כב דוד לש תינינגטסיא ג'הכו 'ט 'א ' = 
 ונינגטסא (.ד"ק ףד 'הנסל 'גנא י"כ ץובקב) ח'ר י"כבו דוד לש ינונגטציא
 Tn לש

 .E .ש"מו eos ע'ייע tw : הפוסב ל"צ 'א הרעהב ₪7

 < תוחנמל n'es 'יפמ קתענ jn ןימשב ינימ יקמרפסא 'יפ 'וכו שממ האמ — ה'כ יא  ד'צק
Ss5 ףד 'גנא י'כ m cm4« לאוש האמ רמולכ ךממ לאש . . המ  Lo 

 - < | .ל"כע םימשב ינימ יקמרפסא
 | < ףד 'גנא n» nap תועובשל י"כ ח'ר 'יפב b^ ח'ר םשב וניבר איבהש b^ | א"כ 'א  ז'צק

 .םש "יא ירדנוקס ותסריג לבא Uy) ג'נ 1
 = ףד 'גנא s ymp" ןיכרע י"כב ל"זו ה'מגר לע ותנוכ 'וכו םישרפמ שי = = ה"כ מ \ דירה

 דע קוסיפ וב ןיאו mro אערא דע אליבאק ןירוקש ארוותסיא (א"עס ב'מק
qoלעמד לעמ קוש .בקעה  pusהבוכראה דע עינמש םצע אוה  Syn» 

 ₪ .םש ךורעד ארוותסא b" םג םיכסמ וללח תונורחאה .תוביתלו
 < ' :אימש / תלמ nM ףיסוהל שי 'ג הרוש 'ב דומע םשו האב ל"צ אבה םוקמב | ו"כ 'א | ה"ר

 « "53 n.'ב רהט 'עב חיכואש ומכ ס"ש |
LO גנא י"כ ץבוקבו תורוכבל ה"מגר "פמ קתעוה אתיירואד עלסב דע' ^B "ג C 
 (,ג"יק ףד |

L0 ךרוא דצב תוינטפא שמח 'יגה ג'כ פ"ר א"רד יקרפכו ףיסוהל שי nns רחא | א"י 'נ w" 
 .הבית לש הנימי /-

E / 

 - = תולמ יתש ןיכמ וק קוחמל שי הירחאש הרושבו ריטכל יפ ל'צ ןיטכל יפ ול 7 -
 .תויגוי
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 pum 'עבו הפרה 'עב האר ותמגודו ףיסוהל שיו 'וכו (שוריפ)

 דועו (א'ע ז'ט n mx י"כ ץבוקב) ז"על Ui ח'ר eb Nim" 'וכו יפוא 'יפ
 הילע ואובי p^ ארהנב יפוא יכ ל'זו (םש) ^n 'יפמ קתענ םש ךוועב א'פ
 | :'וכו רהנה לעש תוירח ומכ ןהמ תגרוה הניא Ds mas תוער

 (א'ע ג"פ ףד 'גנא י"כ ץבוקב) 'רהנסל י"כ om" "eb קתעוה 'וכו האצוהה 'יפ
 .תוסכהו לכאמה תאצוה אינוספא D^ ל'ז

"eז"על ח"ר יפמ קתעוה 'וכו הנעל  (ףד 'גנא י"כ ץבוקב n^ב"ע ) ינכ םשו 
Ui cob wnש"מו גראב ע"ייעו 'רב גדאב . 

^b(יא'ע ח"כ ףד 'גנא י'כ ץבוקב) ז"על ח'ר 'יפמ קתעוה 'וכו ז"ע םש  

 160064 ןכומב יקירפא תארוה וניצמ דועו :הזכ טמשנ הזב ידו םדוק
Iberienעב ךאראש ומכ ' DD . 

 .ןינברקע ל"צו ס"ט ןינברקא

 ל'זו (ב"ע 2" m 'גנא "2 ץבוקב) ז"על m 'יפכ im 'וכו ז'עד ק'פב אינתו
 ינש ינפמ ריתמ (jn 'ר םימד יכפוש ןהש ינפמ ןינירטצאל ןיכלוה ps אינתד
 ותשא תא אישהל תמש Ty והוגרהי םאש דחאו ליצמו חווצש רחא םירכד
 ה"כו 'שוריב ומכ ^n: ז"עב "ג תחנומ ^m ינפל יכ nm עמשנ ל'כע
 ומלענש שודיחו ומוקמל ס'ד y ryb" ס"ש י"כבו ןושארה ym" אתפסותכ
 quen ירבד ויגיעמ

 ץבוקבג 'דהנפל י"כ ח"ר 'יפמ הלמב הלמ קתעוה וניברד "יפו 'יג 'וכו רנ רוא
USא"ע ג'צ ףד 'גנא ,) 

 pb" חכומכ הלמב הלמ web קתעוהו ח"רל ךייש א'פ דע 'וכו אבר אבו 'יפ
 .'גנא OUS ץבוקב א'ע yx ףד mob י'כ ח'ר

^b(א'ע 'ק ףד 'גנא י"כ ץבוקב) 'ורוכבל י"כ ה"מגר 'יפמ קתעוה 'וכו , 

 (ב'ע p ףד 'גנא י"כ ppp תורוכבל .י"כ ה"מגר 'יפמ קתעוה 'וכו ומכ 'יפ
 ןיכושח ויארמש ויציב ןיחופנש ויכשאב חורש ויציב וחומינ ויכשא וחרמנ ל"זו
 [IR ןיערונ ןישרודו ןיפיסומו ןיערוג אנינח 'ר רבסק . . , ישוככ רוחש אוהש
 םוקמב ןיפיסומו חורממ 'ח ןיערוגו וארמ היל יוהו חורמב ותוא ןיפיסומו ךשאמ
 .כ"ע ןיכושח ויארמש ךשח הארמ ונייהו ךשח היל יוהו ךשאבש ש'א

 רוד לעב םייוו mn ברה nes pu ןד הככ :תובתה וטמשנ תאזל יא םדוק
 D') "X א'ח וישרודו רוד

 ףד 'גנא י"כ ץבוקב) rb vs 'יפב וירבד אלאו mub ךייש 'וכו רמוש ."יפ
Cb (y v3ארקנ םתוחו תווצואה לע הנוממה אפווטיפא אמיתשיא  

 .כ"ע אמיתשיא
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 ינשה pono תוטמשהו םינוקת

 תועט הרוש
Co dןתאוב ע"ייע . 
n. v5ןיגב תלמ םדוק  senהזכ ןמיס :). 

 | שיר ץ"בשת map ^b ז'בדר 'ושת :הזכ ל'צ 8
 |( יס 5 7 = "
 n paw ל"טירל 'שענ רוצ DS Uy הז לכ : טמשנ 1
 0 0 mo] ןמיפ טמשנ םישרפ לש םדוק נ'ל

 ==[: הזכ ןמיס קוחמל שי
 :ןוימלת ןב

 השש 2
 = .+ד'כ תינעת "ייעו ל'צ תיב וא םדוק
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