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 0o תבש :מ"דע 'וריב טרפבו ל"זרדב ה"נכו .ירבע לש
 < 0 ןינעלו אוה ארח אדו אד האמוט ןינעל :ב'נ
 - ןמ :'פ םש 'וכו ןנתהו איה תחא אדו אד האמוט
 < 77 .א'מ יירדנ .תאז ול התיה ודימ b^ היל אד היליד

p»אלוכ היב ארד א"נש 'קזחי  maאד אלד  
 < ינק המ up אל אד רסח המ ינק אד ,היב המ היב
 - - ge ש'מ הז אכועמ ישנאב לגווה הז לשמו
 - bras הנשנ הזה לשמה שרדמבו ,אברעמב ירמאד
 ה'כ .תרפח המ תינק העד mop המ תרסח העד

m, 

 . לכ 'פ ר'להקבו ט"יפ ר'רמב תקוח 'וחנת 'דמב
 E א"פ ר"קיובו .ז'עק זמר 'יכלמ 'קליבו יתיסנ הז
 men) המ map העד an^ ועד 'עב עוטיקב אבוה)
 5 4X me כ"רד אתקיספבו .תינק המ תרסח העד
 )0 יתינק יאמ תרסח np? mon יאמ nop תעד :ג"ל
 ")"7' .אדב מ"ר nnb ד'ע ה"מד ד'פ 'יטיג 'ורי
 : ותחיד אד .םתסכ הכלה אדב אל .ו"סד ב"פ 'ינעת
 ES ןיינש :טעמכ b' ר"שהשבו .ארווטלב ע"ייע ^«
 שי הבוהו — wb וז תונוש ןהיתוכמ אד ןמ אד
 א'פ 'וכרב שיר 'ורי : העידיה א"הבו .לאינרב
 E: Yy ז"יר ג"פ האפ 'ורי .אדה ןמ הניעמשנ ב'ער ב"ד
 < 78 איהה b] אפלי ארה ג'עס ט"מד ב'פ 'ורשעמ 'וריו
 - 7 ם'עפ א'כר Yo 'וריע Uv .אדה ןמ אפלי איההו
 < אדה איה הרמא אדה ג'ע כ"נד NÜD 'כוס 'וריו
 ןהלוכ אחינ :א'פד ie ק'מ 7v .ארה איה
 = ק"מ 'וריב ןכו הכלהה תאזכ b^ 'וכו אדהכ םינבא
 n) y^p ההוג ולתוכ היה םא אדהכ Yy א"פ
 םימעפו .ביתכד אוה אדה :ז"יד א'פ 'טוס 'ורי
 רמאנ דועו .ר'הה הזכ man ישארב רצקתנ תובר
 (Lo 0 aem מ'ד cvy וא םוקמ הזיא תנוכתל ארהב
 < 00 -ההנפג ע"ייע אנפוג ארהב ;סוסלא ע"ייע םיסלא

 2 : - שימו 0 ע'ייע n 0n op" בכרנש המו

 .P .הֶר ע"ייע א *

 .'א בד ע"ייע 287 *

 :ו"כק תבש besorgt sein) מ"לב גאר ומכו גיא .

maק"מ .אבוט אתלימא אניאד  m3 
p m222 יגייד  

 ישומש אוה הלמה שארב הזה יעיברה ms ד *
 יד .רבע ןושלבש 'ש וא רשא nbn םוקמב

 םוקמב אובת םגו ס"לב 'ד ומכ תוכימסה bm הרות
msםוקמב תובו םימעפו אטבמה ןוימדב 'ת"יט  

 "העב ראבאש ומכ ןששו 'צ םוקמב םגו ן"יז
 הביתה עצמאמ טמשת םימעפלו .ומוקמב רחא לכ
 DP .אמדק JT םוקמב ימוק ,אמק ,אנוא ומכ
 ןיסמלוטד ,ךחד ומכ שארב תפסונ םימעפלו ,המודכו

 NM רתסנ ףוגה יוניכב בכרומ אב ןכו ,המודכו .

 ,תיעבמ אוהד .כ"ד De האיפ 'ורי .אוה Y תחת
 אוהד וידומע 'פ ר"שהש b^ ר"מב ,ה"לפר ר"מש
 דוע רצקתנ ד"ע א"מד ד'פ 'מוי 'וריבו ,היתיבב
 תוכימסה תארוהל אב דועו .היתינב 035 רתוי

 הישירא חנמד אסיכ ליקש את ב'עפ ג'פ אמוי
 דועו «anb Ty .ג"ק .ב'ק mer .ארבג אוההד
 תובא מ'ד ,יכ ,רובעב «q : הלמה תארוהב אב

ry ורמילד, qvo ןירדהנפ .תפטאד לע vo rv 
 .הלאכ םיבר דועו רמאד :'ז

= V ע"לבו ירבעב תאז ,וז ומכ 03 =( NT "GM 
 הז ְי  wmע"שלב ה'כו אדה העידיה

  69 diese, dieses 1.תאז לש 'גרת  py'גרת
 ישארב) תאזה הבצמה תאו הזה לגה תא :a לש

m On aeארינד  m" punשיו .אדה אתמק  
 ישלב ןה 'גותבו רכז 'לב ןהש תויובע תולמ
 הדובעה תא סולקנא 'גרת ןכו ,ךפהב ןכו ,הבקנ
 הייחא] * — .(ןידה אנחלופ תי (היכ ,ב'י תומש) תאזה
 םימלוע יח לא וניהלא תדובעב יכ קלחל ל'נו
 הדובעבו רכז 'שלב אנחלופ תלמב 'גותה שמתשה

mדמב 'א 'ורי 'גרתב 355 הבקנ ןושל אצמנ ' 
 ,ר"י 'ירבד ,'ב 'ורי 'גרתבו הארכונ אנחלפ 'א ,נ"כ
 האב םיוחא תומוקמב pw .אתירכונ אנחלפ 'א
 יוועל 'חה לצא תואמגוד y napa" 'שלב ןחלופ תלמ
 ןכו maps" הדובע תלמ לש הכקנה po ינפמ הזו

 א ד ה כו Cr n לארשיב םינפל תאזו 'גות |
 ,לאושיב אגהנ ת ןיטרקלמ יד אנדיעב אגהנמ
 ת אז לע 'גרתה בכופש ןעי (nap 'שלב שתמשה

(3 
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 ייובדל  cmאל

 ו
A. M , 

o7רסוחמ  nvxאלו ןנולכל תואנש 'יקסמו  
 ךודכ ןהל ברואש ייובד "יפו C ייובדל ןייעב -

 בראי (" ^ie in יילחת) בותכש ומכ ודיצל ברוא דייצהש
 אמשו .ןאכמו ןאכמ ןהל הפצמו ,חשי הכדי . ,רתסמב <

 וניתואחסונב ה"כו ה"יחא] * :ש"ירב ייובר

 כתוכ הזיאמ וז ההגה ילואו ,הרעהב 3255
 םגו .א תי ל )1 "55 תמאבו םינפל i535 האב
 p3-3^ יתעדלו .ש"ירב "גה ס"ש י"כ םושב ^5
 ינה :'ציבב "יפש ינפמ הזו ת'לדב nmn י"שר
 ^5 חורבלו eo שה ל ןייושע :ייוברל יריבע
 טמשנ b c2^ "ברע תלמ ןורתפ כ'ג הזל בורקו

"yטאל להנתהש  (sich wegschleichen)לבא  

 ע"למ הלמה הרזגנ '3 355 'עבו ןאכ וניבר 'יפל
 yb אוהש ל"נ n ,ךועה תלחתב 'מושרה

^b us80118007 8*5 ], 

. 24 

(—)2y'53) 31 *באז :אָביאַד ,אָכאְר ס"לב 92  
(Wolfגו ףרטי באז ןימינב ט"צפר ר'בב ' 

 mem וראו .באזב הלשמנ cb תוכלמ ל"ר) וזו
 רמא אנינח 'ר ה ייז לאיג) בודל הימד הנינת ירחא
 'רד היתעד אוה 'וכו המש היה בד ביתכ 315

pnmיה ימרי) םדדשי תוברע באז . , ןנחוי ר"אד , (n 
 D' ר"שהשב YnDN. שירוג'יפ Ypn "ייעו oss וז
 רמא לאומש 'ר . , (רצשלב) גרהנ העש וזיאב טעמכ

pisבוז ןיב ריכישמ :'ט 'וכרב 'ייע) .בלכל ובר  
 ךירצ םדאש רחשה moy תיילעל בורק 'יפ (בלכל
 ץובקהו .5"5 .בלכ תרכהל :sw תרכה ןיב קדקדל
 וניבר 'ריפ יביד אינס המכחה 'פ ר"להקו :'ג "ילוחב
 = (ימינפה סרכה תא ל"ר) ותוא ןיאנושש 'א ןפ 'עב
 - דקנל ךירצ םש א"פלו .הינימ לכימל ולכוי אלו ןיבאזה
 יביד אינפ כ"או 'א בד 'עמ אביר ןושלמ יִביִר
 חיכוא 'א ןס 'עבו Sehleimsieb הביזה n3 אוה

 emn ישוריפ ינש ומכ י"שריפ יכ י'העב

 תונטק תועיספב אב cb c» y'bs "יפו 533
 ,feindlich gesinnt sein הז תמועל הז הביאב

(Gn feindlicher Absicht anrückenיהיוד אתקיספב  

 תומש) שאו דרב יהיו 6 דצ כ'רד 'קיספ תולכ םויב
 ןיכוכד ןישק תונויגל ינש ול ויהש ךלמל 05 ייפ
 3334 B") 3 'ישארג) תישא הביאו sn .הזל הז

ys ám 21ב ץמא '. 'D v33 m»יייעו בייר בדומ יר ש 3733 .ב"כק רצ ייתספל חייר ייפב היכו ביאר בדימ םש קר  

Xd 0
 oam Grp תבש גרואה 'מוא 

 יכיה +.דיכ (anm ןידצ ןיא 'פד ג'רב .(* ייובדל ועב
 .'א יד ע"יע יאד *
ud i 

% ÁN n" ע"ייע "NT Le ל 

 'ע .ע"ומכו 'א

\ , 
À 

 ,בוכ יב y'"yp וכו אבע TS :ד"ס מ"ב

 תומש שרדמ (?eine Eidechsenart) ראוד ₪

 (ויטפכ) םכל הזה שדחה פ"ס הבר
 םישרפמ שי ראודה תא והארהו רבדמה תא עזעז
 רשאו 55 "פ ןכו DN] * G3 ןימ אוהש

 ןב ע"ייע רברבח וא mp תחת ס"ט אוה יכ רורב 555
 — [בטיה ש"ע .ז"כק "ילוח ןמ היארהו .'א ליפנ

Om yy "NT * 

(grünen, sprossen) DN'T ^Mאשדת 'גות  

 תיאדת QU ייא ישאו אשד ץראה

 1333 לעפה כ'או ה"יחא] * .(האתד אעוא
 B^ א ד ת ס"לב ןכו תויתואה ךפהב האתד םשהמ

 — [אתד תחת תויתואב ךפוהמ אשד

 הבז aw מ"לב ומכ 3[ ח.בוד 0/53 258. =) 23
 '53 fliessen — TE) ע"לב באד םע ףדרגו

 C'Ty "חספ ויערכ תא ןתונ 'מגב ןילוצ דציכ
 רידמה 'פד ג"סבו .('בייד בדימ הדופשב הידפש

 אריו היל wwe היויחנ יבייד 61'ע)  'ובותכב
 (היכ s p» asy" בוז iw n C הימופמ
 הדנ ה"נכו ה"יחא] * ,המד בוד בודי (? ירא
 ,ג"לק םשו ,אברת ביאד in "ילוח ,בייד בדימ .ב"כ
 ןובצע ןינע כאד הליאשהב לצאנ ונממו ,יבייד בדימ
 שרוד .ט'ע 23 .שפנה "kx כז 'טולכ הגאדו
 !by" ןתמשנ ביאדתש דע )5 ,א'כ 7703 אבדימ
 .ןוכישפנ אנובדב ףוסיד דע םש 'א ר"ית קיתעה הז
 (qvo n2 "^20 wb ןובאד שרוד ,כ'כ "רדגבו

 שפנה תא ביאדמו םיניעה תא הלכמש רבר הזיא |

% 

 ןוטרטק ע'ייע ס'ם סוקיטמואד < = =
 | .סוקיתמר 5

 .יפיצייד ע"ייע יפיצאב * | =

T >י"לב ומכ יטרפה םש)  rx p' (ép. 

w 

p 

»n 

 B 3 "pU") שפג תובידמ ןכו .תוינותחתה ולא =
 ע"לבו .כאד שרש ק'רו ןייע תוכיארמ וטפשמ

"b b [דירחה  — uu 

auflnuern, ver- אכחתמו ככוש ע'לב Uo "ey 33 
(borgen seinא"וד 'פב [ומוא ג"בשרר] 'מגב  

w33 m3 (* :w^p " פייר "y חיר ייפבו פ"א י'כב כיג אילה s אמר ביאר אדופשב ימנ אילת a : ג'צ "Wes 

 'נה םיא "33 «mo (* .םורא 33 )?

" 

 .'וכו אריר היל יתיאו ג'ונבו ,רר יעב my אריר ל"צו אריר ,בייר vues ו\ =

om "as ys | =מ י'ככו ייובר ןייעב אל ' em v3 mssןייעב  um aubלבא ייובדל ןייעב אל  w33ייא תבשל ימ  
 .שיימו יב ברא y'"y שיירב ג'ונבו םשו DP ס'ר y" "35 יעב אל un קו ברעלו תחת ס'מ אלו תלמש לינ )^

 ימנ והלוכ גיונבו .ימ י"כב חייכו ייוברל ועבו ןנירמאק ב ר ע ל ןבולכל תואבר ייוכר ועב ימנ וחלוכ ל"ו 'ב בלכ יעב תיכו =
 .ייוברל ידיגער ןנירמאק ןנולכל ייוברל ירדיגע
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 ךלהש השאה 'פב תומ ביב ekannt machen) | )" /ז רתפא  ביואְו רצ שיא 'גרת ב'א) ,יושא
 4313331 C 35( קלחד ג"רבו anys v הלעב

 הרוגא Gros ביפ םילקש ןיפרצמ 'פד ג'סב 'שורי | הזל הז ןיבובד ויהו ןישק תונויגל ינש ול .ויהש
 zx דע 'וכו ה א'ס "ילהת) םימלוע ךלהאב | םולש ושע ךלמ לש ותמחלמ השקוהש וארש ןויכ
 המ םיבנע לש רמוככ Oo 5s שיהש םינשי יתפש | שא ךכ ךלמ לש ותמחלמ תושעל ידכ הז םע הז

ommה"כו הז םע הז ןיבובד  Cp3317 דימ וילע ועבצא םדא חינמש ןויכ הז רמוכ | זמר בויא  
 הכלה םירמואש ןויכ םיקידצ לש ןהיתותפש ףא | ש"ר 'חה ברה ריעה רבכו אתקיספה טשב ב"יקתת
 N'D .רבקב ןהמע תושחרמ ןהיתותפש םהיפמ | 'קליבו םש (i702 אתקיספב םג ל"צכ יכ רעבאב
 ןידהכ רמא sn רב ול שי האנה המ .תובבוד | now רמאמ רפח םגו םיבוכר ס"טב Yep זמר אראו
 רמח יתשד ןידהכ רמא «pn 'ר ןוטידנוק יתשד | ב"יפ ר"דמבו ינש םיבובד דע ןושאר םיבובד ןמ
 לודיג mena) הימעט היל יתשד ג"עאד קיתע | הלמה תקתעה איה וזו miam םי ביר מ ותרומתב
 לעב ולאכ הארי ורמוא םשב רכד רמואה רמוא | םכשה 'פב אראו 'פ 'מוחנתב יכ עדו .ל"נה תיברעה
 ךא +( טיל 590( ביתכדכ ודגנל דמוע העומש | שיר (y^ הזל הז ןיבוהצ דרבו שא a^ רקבב
 אקד (*והייתוופשל והניזח ('שיא ךלהתי םלצב | םש (e^ ב"יפ ר'משב יתאצמ ןכו e) רעבאב
 ע'נשפהב ב"ירגה לש ל"זו הייחא]* .ןבבד | my "pn .כ"ע mb הז תוינזגר םינפב ןיארנ כ"מב
 ; ב"כ תינעתב אצמנ un" ומוקמ היא יתעדי אל | 'גרת וניבר םש איבהש o בהצ 'עב תואמנוד רתי
 ,כ"ע ןשחרמ אקד היתוופשל sn ^w ונינפל םנמא | קפס יתלב הזו nb אבהצמו +" c8 א'ש: התסעכו

jas y4-5 לעפמ  ^bי"עו 'מ י"כב ןכו | הז עירמו םיעכמ  sn an ponהיתוופיש אשחרמד  

cםיביואו ,הזל  nלש הנורתפ ןכו .הזל  P333סיד "5 |  "ynרצ  'nm 6nתנוכש רעיש יוועל  
 .היתוופיש אטרפד אזח ג"ונבו : ז"יק ק"ב לע וניבר | השאב השעמ ג"עפ .ה"כד sb 'וריע 'וריב ה"כו

nnsןכ סרוג וניבר םג םלוא | כ"ד ג"פ 'וריע 'וריבו 'וכו התריבחל הבובד התיהש  yxילואו .ש"ע 'ז טרפ  
vyוכו הביבד התיהש 'יגה ' web)ןשחרמ אקד אזח :ז"ס 'דהנפ לע וניבו ןויכ | 33[ םשה  

 'ב שחר 'עב יכ ףקונ יבל ז"כב לבא .היתוופיש | vere 332 922 ע"לב ליכר ךלוה ןכו אבבד
düumderףוריצבו  cyהייזח י"עב ונינפלש "35 הז רמאמב וניבר "יג | תואמנודה 'ייע לעב תלמ  

 ןינעבו .התוופש ןשח רמ אק תוהד את תא ל | pos יכ wo הלודגו .פ"לב ה"כו בבד לעב 'עב
 [nz םשהמ הנכנ בכד יכ ריעהל שי הלמה תרזג | zar לעב הזו אָתּוכְבְדְלַעְב תחא הלמל הרבחתנ
 p" 37 'טושרה ע'למ ועזגו .בבד שרש ק"דר y" | תד לש ירפסבו Ue .'ג י'ב יא (x5 ןורקע יהלא

menmםירצונל  Beelzebubטפירשרוא רפסה יייע  | punםיתפשה תא שיחרמו  Uy mijי"שריפ  
 דימ 'וכו רמוכ המ ל"נה לשמבו ." 50 ר"שהשל | 'קליב לעב תבכרה ילב םנ אצמנו ,נ"נ דצ ג"ארל
 -  שרשמ לעפה 'ל תולפכב לעפה (ma בבוד | ובכד .אטוז יופיס םשב ח"פשת זמו יעסמ פ'ס
 ןושל לע לפונ ןושלו בז b c^  ע'לבו :בָר ,בוד | ומכ) ל'צכ ילואו .ודיעמ אלו ונד אל םדא לש
 םיתפשבכו הביז 'יפ םיכנעב יכ וילע הרומ ןינעהו אוה | ר"א :ג'פד ג'פ ק"מ 'וריב םג (םש ג"אר ריעהש |

 Ey 'וריב כ'ג וניצמ ןושאר ןינעבו [ui ושוריפ | ןנאו ןנילע ןיחגשמ ןניבבדד ps ןוגכ איעשוה
 איבה 'מולכ 'וכו ןב בודו ןדבוע יונ : א'טד ב"פ | םיבישמ ונאו ונב םירגתמ ,ונאנוש 'יפ ול ןיביתמ
 5/3 'יא ןדבועו ןכבוד "גו הביז יריל םיבנעה תא | :םשו .סרוקיפאל בישתש המ עדו םהיומאמכ םהל
 v3 ympm v5 ףד ז'על לז ח"ו p^ י"כב | .ןתינתמ הראכמ ןימכח אל ןניבכד 'יפא ןנאו
 ןדניעו ןככיר ג'ונב לכא (:'כ ףד אקילייגנא | ושריפ םישרפמהו םימעפה יתשב ןניבבר ג"ונבו

[masאתפסותבו ןדביר אתפסותה 'יג 'אבוה םש 'פסותבו --  
^b) 323ע"לב 33  i»ןיבכור ל'צו ןיככורו ןידבוע ס"טב ונינפל היפ ז"ע | בכד מ"לב ונממו עינהו  

 "יפ יכ יתאצמ הז האר לבא .('ןככור 'יגה בבר 'עבו | ,reden 230. ס'לבו רבד 'ולכ םיתפש עינה
— = -- ------ —— m — MÀ" — 

oo )'וריב ייא תושחרמ ' "optטש  ava nt»43 'פ רישהשו ג*עס ג'פר גיפ קיימ mייא לינח יורוכבו 'תנס 'וטביב לבא  

Cy! mua"םיוניש תצקב םש , ava)יומביבו .יילקש יוריו וניבר ייגכ אריזנ רב ל"צו אריט רב "גה םש קימ  ^Mרמא  

 קחצי בר רמא ס"טב א'פשת זמר omm" 'קליבו יריעז רב קחצי בר רמא 'וכבבו ,אריזנ ןועמש ימיתיאו אריעז ןב קחצי ^

 תוטש ורכזות רישתשבו ידהנסבו .א"ע ח''צק רצו ר'ער rap רצ םלשה ןיסחויב ה"כו aem ל'צו ארי ינ ןועמש יר רמא yr ןב

 ,וישר ר-יפס חבש יורי vy יייעו .א"סר א"פ יישוריק יוריו ,גיד א'פ חבש יוריבו םש יילקש יוריב ת'יכ (* .שיע םירחא םיארומא
 ,333 'עב וניבר b2" הזו ותפוז oan ny 'תפסות י"כבו (* .'בהו ו"ו ייכב ח'יכ (* .'א רומזמ שיר 'ילתת emm אשה יכ es 'טוחנתו

 ן*

 רמאמכו ה"יחא] * = = ,(אבבד ליעבו קיעמ ארבג
 = "ילקשבו cr ןישדקומה ילוספ לכ 'פד ג"רב | ךלמל :הנאצ 'פ ר'שהשב כ'ג "א אתקיספה
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 המוד יאבג וב עגפ ריעל סנכנ :ח"צ 'דהנס .ארונד
 יא רובנ תא יא ז"פ פ'ו ר"ב cw ועגפש ימכ
 אוה לשמנהו .הינחפק םוק ךמק אבוד אה יאי תא
 תרגתמ ג'יפ ר"מב 'ייעו רפיטופ לש ותשאו ףסוי
 אירגתמ אבוד אה .ז"טד א"פ האיפ Cv" ,בודה וב

nםיבוד ץובקהו  Cro c)ןיבוד  (rb vy) 

ym .GY2 "ym amזמר " סומע 'קליב יכ  
 .ידמ הז בודה (woo ט"וש UD" םשב אבוה ה"מקת
 יקליב ל"צ 3 ע"ייע באזל ידמ לשמנש תויהב לבא
 פומעב) בדה שרדש ל"י וא סר פ הז בודה וענפו

mרפחב €^  Y"לב ונייהו קוספב אוהש ומכ " 
 ןכו .ט"צ פ'ר ר"בל yv בד ע"יעו .באז 'יפ 'עו
 .ב"ע 'שודיק : 'ב ^Vp is 'ליגמב שרופמ וניצמ
 ינתו ('ה it לאינד) בודל ימד הנינת ירחא הויח וראו

sev omבודכ ןיתושו ןילכואש םייסרפ ולא  
 םהל pw בודכ רעיש ןילדגמו בורכ ןילברוסמו
 יזח הוה יכ ימא 'ר :םש "ישודקבו .בודכ החונמ
 אוהש b^ אריינ אבוד ונייה רמא ביכרד אסרפ
 .ז"ע 'מויב רמאנ ןכו men ול pues דנו ענ
 ל"צש יתחכוה ארסיא 'עבו יסרפד ארסיא לאיבוד
 הזו לאיבוד ארקנ םייסרפה ךאלמ 'יפ ארסיא
 ע"לב —2 «mw .בודל םייסרפה ולשמנש ינפמ

mz2( בבד ראותהמ —( ^bש"מ הזו רעיש לודג  
 םייסרפה המדמש הממו בודכ רעיש ןילדגמ ףסוי בר

pimוניכז  panoוריב םותס רמאמ ' moהלח  
 YN (תוורשעמ שיר ^w אבוהו ND ס'ד ד'פ)

pnתורשעמו המורת ןישירפמ ויה הלוגב וניתובר  
 ןיבורה ןוניא ןאמו ןתוא ולטבו ןיבורה ואבש רע
 .'וכו לאומש םשב הדוהי 'ר אריעז בר .אינומנרת
 ןונגיס ואיכה רצב ה"רב : ט'ג ז'עב 'ופסותה הנהו
 12( ןישירפמ vn ל"וחבש וניתובר : הזכ ןושלה
 םיבור והנינ ןאמו הולטכו םיבורה ואבש רע
 ושווי עדונ אלו אימוגות ארויעז ו'א
 B" אלו 'וריה ירבד לע כתכ ג'יפ פ"וכ on .ל"כע
 'סותבו (vnm ה"ד .'ז "לוח mecum .כ"ע והמ
 שוריפ ילב הזה 'וריה כ'ג אבוה אנת ה"ד .ב'י ה'ר
 דצ םלשה ןיסחויב ג'הכו .םיבור in^ םשו םשו
 'פ ז"עב ש"ארה b" איבהש ירחא בתכו .ח"פק
 םה ילוא יכ רמוא ינאו :ל"הזב םייסו לאעמשי 'ר
 by" ק"פ םיכור רומלתב ורכזנש אייח 'ר ינב

 ןינווה ולכקי א'עו 'כ nbn לע ותנוכו ל"כע |
 ל'כע אי יח 'ר * ג ב םירענה י"שריפו ןתבושת תא | .ה"נש 'פ 12337 ייפסב שרדה אבוה דועו .תוכז

 ,םירענ ונינעש ימרא 'שלמ ןיבור י"שר רתופ כ'או
 'גותה y "ey: pam" +" :'ג תור pens 'גות
 'וריב ומלוהל השק הזה 'יפה לכא )3^ 3^ יה 'כיא
 וא ,אינומ ות ! ןיכורה שרופמ וכ רשא ל"נה

muss» =אקילייננא י"כ ץבוקב) :א"ל תורוכבל  
 רמוככ : ל"הזב םיבנע לצא בבוד כ'ג 'יפ (.ה"צ ףד =

 וכ עגונש ןויכ םוסבל ןיליחתמשכ םיבנע לש =
 — .[ל"כע לוק עי מ ש מ םירמשה בבוד

CU» ע"לבו. w333 33: b'53 x33 — 331 
^bבובז  (CFliegeהיעשי) .בובזל 'ה .קורשי  

 אירביג תיירשמ ירטיק םעל 'ה ('ילכי 'גרת em יז
 Ü אָיַבּובּדִּכ ןיאיגסד

 לאושי לכ ויה (ש'ע בבר םוקמב ס'טו 321
 ('שיר ב בבר א"ם  ,(.ט"מ 'טוס) בבד ירכומ = =

 C wr) 'עב "יפ .רקיעה אוהו

 בבד ^h. 'כוס Diabas) ומשש רהנה םש) 333 *
 ןכ יכ חיכוהל יתלאוה ןתיא 'עב .ארהנ |

 ,איה תישרש ת"לדהו ,וושאב דחא רהנ ארקנ
 ס"דב אבוה) 'ב "5 xb" הקזח היאר יתאצמ התעו
 'ומביב ה"כו ארהנ םופד םש "יאש (.ו"כ Y" הכוס
 Diabas אוהו ארהנ םופד ל"צ יתעדלו .ז"יו :ז"ט

 .ל"נה

 ד"ער ב"כד b'3 יאמד 'וריב (ריע םשג בבר *

 : םוחתב תוותּומ ןהש תורייע ןיב הנמנ

 ^31 ד"פ תיעיבש 'תפסותבו היתברח ב בדו םטח

 בנד תונושמ תואסריג דועו אתכרוח בגר 30 "23

 תנוכתו .,ו"ס דצ א"ח מ"קוצ תאצוה 'פסות 'ייע בגד

 .יניעמ המלענ הז םוקמ

im 60078088 sein, zufliessen. 2וז ^b) N2'] 

 שארב ר"קיובו (תויברעה תולמהו 33 ע"ייעו
 (ה"כ ,ג"ל יירבד) qux Tí (ה'לפ) יתקוחב םא

 8'2( Nb" תואיבמו ףסכ תואבוד ץראה לכ והיש
^bרנדל י"שריפ ןכו ה"יחא] * = .(תובזו תובד " 

 בהזו ףסכ תואבוד ויהי תוצראה לכש ךאבד :םש
 תוסנרפתמ תוצראה לכו nes תכרובמ אהתש י"'אל
 ט'נושא םבהזו ספסכ הל תוכישממו הנמיה

(ufliessen lassen, écoulent)אוה הז שורדל רוקמהו  

 זמר 'ר הכרב 'קליב אבוהו ב"מ אקסיפ בקע ירפס
 י"א אהתש ךרהציו ךשורית 72:37 תפסאו ג'סקתת

 תואכוד תוצראה לכו רהציו שוריתו ןגד האלמ
 ךאבד ךימיכו רמואו 'וכו כהזו ףסכ התוא תואלמל
 י"אל בהזו ףסכ תואבוד תוצראה לכ והיש דיגמ

"pםש  "bתואובד ה'ר "יפו י"כ "ג ןיע ריאמ  

 הקתעה לע ירפסב ירוכד יתכחרה ךאבד תקתעה לעו
 — |ש"ע האלהו rer רצ סוואט "2935 תיסופ

 34 = <? ע'לכו אָכָר ס'לב "פו ב1 ,אָבּוה <

(urאכודכ והל ימדיא ב'עס ה"ס מ"ב  

ws )'רועו (* ,יסאפרו ר"פרב ןוכנל  yonyבדר . *) m vss nesא"ס רסח סש ךא ,ר'פרבו  ya ossליר )^ .בר  yבבר . 



 כ'כ 'ייע rn" רמאמ תא רותפל ואלנ םימלש ןכו
 לש ע"מב וילע vem ארומא 'ע ר"יש 'גהל מ"עו
 ףוסב ןייע ןאמפייר י"ר תעדו ס"ש רצ א'ח ף"זרהמ
 םוקמ ןאכ ןיאו .ןישאטארק 'פד 'ורי לש .תוהגה

 .רתוי .ךיראהל
(Kirschen, oder eine Art Trauben) j2121ז"עב  

 תוינבדבדהו שבדה 657( ןידימעמ ןיא 'פב
 .הקשמ רשכה םושמ ןהב ןיא תופטנמש פ'עא

^bךולמלא בח אוהו י"סאריצ '). pe sםיבנע  
 ןמצעמ תופטנמו ליאוה םיוגה T3 תופטנמש ס"עא
 אצויה הקשמ ןיאו .הקשמ רשכה ןהב ןיאו תורתומ

 'יפו ה"יחא] * .רבד םוש רישכמ םיבנעה |
 לש תולוכשא : תוינבדבדה י"שריפ ןכורקיע ל"נמ'י
 ,ע"ומב y^p v לש תוינמדמד םע ףדרנו כ"ע םיבנע
 — [ש"מו ינמדמדא ע"ייע שארב תפסונ ף"לאבו

;opfer P123 68אָחְבִּד  (Opferתחכזו 'גות  

voyיהולע חבד יהתו (ו'כ :כ תומש) ), 
 דומלתו 'גרת 'שלב jm יכ 0/53 «n ה"יחא] +
 .תואה שארב ךיתעדוהש ומכ | ת"לדב רמות
 SDN 'ג ^ ארזעב דחיב םיאב םשהו לעפהו
 .חבז סש ןיחבוזש םוקמ אוהש b" ןיִחְביִד [pna יד
 pavpew bw לע חספה m ןכ spi טרפנו
 אתרצעל אחבד ןיב א'עס p" תבש 'ייע םיחבז וב
 :ב"מ 'יחספו :ז"מק תבש .תרצעל חספ ןיב 'יפ

 — [אתרצע דעו אחבידמ

(Schutzengel Persiens) ow .ארסיא ע"ייע  

 ,סרפ תוכלמ לש רש (ip ןכו .אבוה 'עו

(Taubenfluss d. i. Taubenmist) i23ארוקה פ"סב  

 םינוירח 6m3*) יליגמ) דמוע הלינמה תא
 C35 הרותכש תוארקמה לכ b" םינויבדהו
 םילפעב ,הנככשי ןירוק C9 n3 'ירבד) הנלגשי ומכ

ov)ב"מ) םינוי ירוח ,ןירוחטב ןירוק (זיכ ,ח"כ  ^ 

pop O202 יח" בימ) (* םהירח ,םינויבדה  pop 
 ולא .תואצומל ןירוק 02 .יי 02( תוארחמל ,םתאוצ
 ןינשמ ךכיפל הזה 'שלב לודג יאנג ןה pn 'שלב
 א"פ .ויפמ הנוגמ רכד םדא איצוהל wow ןתוא
 תכשוי לגשהו ומכ ("הבלככ nota עמשמ הנלגשי

 ט"יאו ר'לב יסאריצ יכ עדו

 הארו אב לבא bn ז"עב 'פסותה 'ינל אימוגרת
 זמור וילע רשא 'ט D" ד"פ ז'עב ש"ארה 'יפו "ג
 רמאק הלחר Y "vm : ש"ארה bn ןיסחויה
 םיבודה ואבש רע 'וכו ןישירפמ ויה וניתובר
 םישרפמ שי .אינמגות םיבוד ןאמ םולטנו
 םהל ושר דו המש ואב לארשי ימכח םילודג
 ודימעהש תותכה ^n .שירפהל ןיכירצ ןיאש
 םהל תתל ונקת ןתד קיזחהלו םהל שורדל םיתוכה
 "םהל שורדל,. לעו ,ל"כע 'וכו ןהיתודש תורשעמ
 'שלב ר"יגורירפ : אתפירח אלופלפ לעב ברה בתכ
 ןיבוד הלמה תרזג ןיבנ הזב תמאבו .ל"כע זנכשא
 obs par רמוא רזוג אוהש 5^ יכ ש"ארה "פל
 m'as :אבבט D'b3 ארקנ ןכו Ca בבד "יע) בבוד
 םיבוד v3" שרופמש המ הזו Prediger ןשרדו
 יבל תאז 553 .אינומגרת y" (ש"ארה 'יג יפל)
 'קיע אוח םיבוד יכ ל"נ רשא תאו ,הז 'יפב קפקפמ
 לש יוניכ אוהו ,Büren O'23 שממ ושוריפו 'ינה
 ^35 אימוגרת תלמו ליעל ונחכוהשכ םייסרפ
 י"ל ד"עפל הזו המוגרת דיחימ םיבר אוה ('פסותה

"yi Behaarung 00/00 Nmרמאמכ רעש  
5mיאנג ןושלו בודכ .רעי ש ןילדנמ ל"נה  

 'מולכ םיבודהמ ןאכ רמאנש המל הפי הלוע הז
 םינעוטו תורשעמו תומורת ולטיבש לע םייסרפהמ
 לעב יכ ריעהל ess דועו .םמצע ךרוצל ןתשרפה
 היה אוהו ןנחוי י בר אוה ל"נה'ורי לש רמאמה
 ןירכח ןיארקנה םישדחה םייסופל םסרופמ אנוש
 תנישי ינב תא זיגוהל 5335 וימיב ולעש

nunומביב איה הכורע ארמג וזו ' :'Dרמא  
 ולא רמא ןנחוי 'י . . םיהלא ps ובלב לבנ |

 אגש לכבל ירבח ותא ןנחוי 'רל היל ורמא םירבח
 הבישיה ינכ vne spy בורמ לפג ףפכ י"שריפ ,לפנ
 ג'פ 'גינח 'וריב יכ .דוע עדו xy) םדיב םירופמ
 םירמוא ויה ןי ב ורה ייני 'ר רמא 'יא ג'עס ט'עד
 ןניקסעש ןעיו 'וכו שדוקה ג"ע תישענש המורתב
 ד"עפל וחלש ןיכורה von הבו המורת ןינעב ןאכ
 b ףילההל תרהמנה םדי יומג אלד םיקיתעמה
 םהילעו pav תלמב ןיבורה תלמ תא הלח יוריב
 םיברו wes תבוח יתאצי nem .ןידה תא ןתיל

mos (!י"כבו י"סראיצ ו'פדבו א'פדב ןוכנל  o»?[ קיהעבו ] .ןיסירג קיהעבו ןניסרג ב"ה ייכבו :הסרג  

 ייפמ m שוריפ וניבר תקל יתערלו א זאט)וטה שייאלב ייפו וניבר איבה רשא —DAC e  ע"לב ומכ שממ 00

 תכסמב אבוה )* .תובית יתשל ip חויר visa שיו תרזח תלמה mon אקילייגנאב ביע mos ףר ז"על ח"ר י"כב לבא .ח"ר

 עגור ip" הליגמה תא ארוקח קרפב :סגמוגמ ןושלב w^ ץיפרב לבא ב''חו «y י"כב ןוכנל mo )? mn tp םירפוס

 םינויבר pr osten" (ה"כ ,י'ו 3753( ייא ביתכבש ym ! יאנגל wp םהירוח םינוי mn" בקח ריויב 2:32 םירפס שיו

 יישר יייכבו .'ו ב*מל יש תחנמ y" םינוי ירוה raesm ףיירה 735 םינויברו ?Du ירח תובית יתשב םירפס תצקבו תחא

y" )+ביה 'יכ "גו " רה  omen py לש ר"פרב םג םינויבדה 'יגו .ו"ס רצ יליגמ סיר "y pan ירח 3n 

mm oy (^יר . oyלגש . 



 ג"מ .ז"ט תבש א"מ b'2 'מורתב («n — €« ,ביי

 ייעיבש ,הליבד ילוגע ח"מ ד"פ םשו .הליבד לש לוגעה
 'יפב ם"במרה בתכו .הלבד רככ ד"מו ג"מ ב"מ א"פ
 b173 רככ אוה הליבד לש לונע ב"פ 'מורת 'נשמה
 תארקנו םישביה םינאתה ןמ ןישועש םיחר ומכ
 תלבדמ םדא ינב ןישוע בתכ ח'מ 1631 'וכו הליבד
 ןישועו ןילוגע םיארקנו ןילוגע תורככ ומכ םינאתה
 יפל ןינבלמ ןיארקנ תועבורמ תורככ ןימכ כ"ג ןהמ
 םינבלה םהב ןישועש םיסופדה ןתואל men ןהש
 דועו ש"ע 'ב ןבלמ 'עב וניבר nys שממ וזו 'וכו
 ןישד לכהש ('ג ox עשוה) םילבד תב .'א oap ע"ייע
 דועו .ןורחאה שד 'עו .'ד רמג ע"ייע הליבדכ הב

vumלאומש . . םילבד תב ב"ער ז"פ םיחספב  
 זמר עשוה 'קליבו הליבדכ לכה יפב הקותמש רמא
 י"כב ררסה ןכו ןנחוי יבר םשב הז רמאנ ו"טקת
 ימק לשמ לעו .נ'לק רצ םש ס'ד y" 'יחספל 'ב
 .ש"מו 'ב דרג ע"ייע ט"פ ר"דמו ^ bb" 'וכו יתשד
 ,הליבר ומע סינכה n^ ךל np התאו א"ל פ"ס ר"ב

y^p ^»ס'ט :ח"ע 'מויב ילבידב .'ג בצח  
 — N'] לקר ע"ייע

 תולבונה לעו 'מגב 'וכרבב ןיכרבמ רציכב 531 63%
 ח"בבר רמא המקש תונב (:'מ ^2«

 םניאש םיירבדמ םינאת ןימ 'יפ ילבוד ןנחוי ר"א
 'עבו יניעב רווחומ אלו ה"יחא]* = .םיבושח
 רתוי .וא יבלוד an" רקיעש יתחכוה המקש תונב

 - [ש'ע *3515 גוט

 5533 — ללָפבו קרו שחכ .e D^ ע'לב) 523
 dünn, schwach machen p) השענו שיחכמ

'p3תללבורמ הכוס +.ב'כ 'כוס) הכוסה תחת ןשיה  
 רמא בר ימגב b^ .הרשכ התמחמ הבורמ התליצשו
 ךוכיס טעמ הל שי 'מולכ תלדלודמ תללבודמ יאמ
 ,הרשכ התמחמ הבורמ התליצ םא ן] כ יפ לע ףאו
 הלוע הנק ונייהו תלבלובמ רמא לאומשו ינתק אדחו

 ר'פרו ב'הו ^Y י"כב ה"כ ה"יחא] +
 R^ םינורחאה 'יסופד'יג יפל יכ םגמוגמ ע"פדשב לבא
 .תלר לורמ תללבורמ הכוס ה גו ש אר םעפב םג
 ןכ תלמ 'רסח דועו תלדלודמו ס"טב הינש סעפבו

mnoוריב ה"כו תלדלודמה ג"ונבו .פ'עאו קר ', 
 'ינכ א'ה אלב 'יא םינשיה 'פרבו 'מ י"כב לבא
 ש"ארב ,ף"ירב לכא בר רמא ג"ונב דועו .וניבר
 "כ" ר'פ רצ הכוס 'כלה ג"צירבו ר"יר יקספבו
 רצ 'כוס ס"ד y"' 'מ י"כב !T2 רמ א בר וניבר

 תעצה ד"ע ב"נר b'3 'כופ 'וריב יכ עדו aci :'ל
 ונרוחו תללודמ רמא רח לאומשו בר ה'כ "יגוסה

 'ותנמבו יוינשמבו ימגבו 'נשמב ג'וגבו )7 יריבו

 ,דרוי הנקו |

 = לבד = ןויבד ו

 תושיא ךרד עמשמ הנבכשי O0 י'ב 705 ולצא
 ירוח ,םיכקנ עמשמ םילופע ,הפוחבו ןישודיקב

o»תאוצ עמשמ  Dr»םינויבש המ םינויבד  ') 
 תוארחמל והמישיו iy ןינעל "תכדכ האוצ תוארחמ
 רשא ןויבד ה"יחא] * ,סיכ 2^ ביס ויה
 בוד = הבד שרשמ לצאנ ארקמב םינויבד םיברה קר

^p4080008 הביזה הלמה םעטו םינוילג לקשמ לע בוז  
 ןכו האוצ ונייהוסרכה תביז 060 99706 י"לב ומכ
 רחא םיררגנ םישרפמה בורו םינוי תקפמ לבז 'גרת
 ומכ השרפלו תולמ יתשל הביתה קלחל 'גרתה
 יומחלמה לע והיתתמ ןב דיעה רבכו .םינוי ביִּב = 33
 םישנא וכלה ןובערה תעשב יכ 77D ג'יפ ה"ס
 לאשנ א"בשרהו .-- הליכאל תומהבה תאוצ ףוסאל
 אלש nns תוא יפא הרותב תורקל רוסאש ןויכ
 ביתכהו "mise ארוק 'x ךאיה בתכה ןמ
 ש"מכו יניסמ השמל הכלה וז :הבושת . .הנלגשי
 םירפוס רוטיעו םירפוס ארקמ Umen ןיב ןיא 'פב

ppאלו ןבתכ ןבתכ אלו  prpל"כע מ"מלה . 
 — ]5 ,ח'כ "3335 יש תחנמכ אבוה

 דוככ ןושל Geine Frau) ותשא (E^ ּוהָתיִּבְד +
 ma התנב םישנ תומכח יכ השא לש

 םימעפ בורלו .ש"ע תיב 'עב תואמנודה יתיברהו
 (OU "ירדנב "יא חכונבו ,רתסנ qua יוניכב אב
 אובת b^ ,אלטנ יל ימרית יכתיבד cmn ל'א

 Din יל גוזמתו ךתשא

^p nb33 =( 533פופדב םיסורד םיניאת תרכחמ  
runde Masse zus. gepresster Feigen buy 

pos] bos ..(?5 ץובקהו Mo»  ה"כו בל"ע 
 ץוכקהו  possי"לבו  modd(ת'לדה תטמשהב

 תורגורגה ןמ ריזנ ינירה +.'ט ףד א'מ) ריזנב 'ב פ"רב
  qmmתו לי בדה « ybהעובש 'מגב תועובשב

 'מגב ה"ויבו %.ג'כ ייעש) התשו לכאו לכוא אלש
 ימוי) הליכאב רוסא  ovyא"עפ  "Uyירהנס :3^ תותירכ

 ,תיליעק הליבד לכא (:ה'מ יורוכב : 'ע  "bםינאתהשכ
 םידיב ןתוא ןילמעמו תשתכמב ןתוא ןישתוכ םיחל
 .תרגורג 'עב שרופמ דועו ,תפ ילוגיעכ ןהמ ןישועו
 תאו יקתמ תא יתלדחה הנאתה םהל רמאתו

 .'ט ייטפש) הבוטה יתבונת  (GUןוהל תרמאו 'גרת
 יילוח תי תיקבש אה אתניאת  n,אתריפש יתליבד

 "מרי) ץיקו ןיי ופסא  an (€ 570ארמח ושנכ
 קוספבו םש 'גותב ג"ונב ה"יחא] * .הליבדו

  aהלמה יכ וניבר ריעה אלש המיתה ןמו .אתליבד
  335ארקמב המוקמ האצמ ( wtבימ ;ביי יל 2/ 1)

 תלבר ,הלבד :  in^ ma wt) ess rats,יא הר

 J'y גיבלרב ה*כו ויבא םשב םישרשבו 'יפב קי'דוה ייפ ןכ ומכו ('
 .הליברה vp :ג"פ
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 טלובש המ ונינע יפל 'וכו ונמיה ןיאצוי ןילולבד ויה | ד"מ הבורמ התליצשב תללודמ ד"מ תללבודמ רמא
 Aon bb רזננ ילואו .ותציחמל ץוחל אצויו | םיכסמ הזו ,כ'ע הבורמ התליצ ןיאשב תללבודמ
 לידבה b divello, devello *5 mb^ םדוקה 'עב | ע'לב b o" יכ ,תורזה תולמה תארוה םע רתוי
 אצויו טלובש המו ויקלח .ראשמ דירפהו שלתו | תללבוד שרפתנ ברל כ"או ינע הליאשהבו שוחכ
 .ויקלחמ דרפנ "s ע"לבו ינעו לד ישלמ אוהש תללוד y הנשמ לש
 ילכב לש הינע הכוס וזו ךומנו לפש 2
 ונייהד העמשמכ הנשמ לש תללבורמ b^ לאומשו
 הבורמ התלצ הכוסל ןיא יכ דע ךכ לכ הינע
 '5 י"כ "גו .ינתק יתרת לאומשל ךכיפל התמחמ
 בר תעדל עייסמ הזו התליצש הנשמב "נה 'וריבו
 'ורוכבב ה'נכו -- .םינפה הארמב yn" ינתק אדח יכ

xeרוכבב ללבודמה רמצה ד"מ , wתוינשמה 'יג  
 BY" 'יא :ה"כ ףד "ורוכבב ס"ש לש 'נשמב לבא
 סרג 'ורוכבל ה"מגר י"כבו .ש"ארב ה"כו לדלודמה
 'עב וניבר (x^ .לדלודמה Up ושריפו ללבודמה
 ^3 ןכו [רוכבב] (רשבב) ללבודמה רמצה : ללבדמ
 י"שריפו .ב""לה 'ורוכב 'כלהמ  ג"פב  ם"במרה
 Dy אוה ךבוסמ לבא רועה ןמ שלתנש לדלודמה
 :הזל בורק b^ ב"ערבו .כ"ע לפונ וניאו רמצה ראש
 םע אוה רבוחמ לבא ירמגל שלתנ אלש ללבודמה
 ספת n» "b ד"וי רוטו .כ"ע לפונ וניאו רמצה
 ךבופ מ ונדועו םייחמ שלתנ םא :י"שו ןושל
 רוזגל לכונ m ^b יפלו כ"ע ^«( רמצה ראשב
 ךבוסמ ^5 ,dichtbewachsen 8066 י"למ ללבד

 -Abend = 85ל₪טסע ברע תדועפ י"לב 'יפ) -הָנְבּוד *
pe ד"עס פ"ד א'פס ק"מ "T2 (brot 

poהנכודל ג"ונב לבא כ"כב ג"הכ הנבודל ןירוחיש , 
y^ןכד . 

sich anhüngen, (רושקו רובח ונינעו מ'למ p23 
;Zusammenfügung ,אק ביד םשהו anschliessen 

Umscehliessung, Anhüng- 1p*23 קּובד, ; Leim P2 

 ונשריפ 335 )625 תבש) התימ יקבד 'ג
Quy» ח"מ אמוי) ול ואיצוה 'פד ג'רב .['א] קדב 'עב 

 תוחנמה לכד ג'סבו )מגחוי  " Cwץמוקל היקבד
 בר ל"א .אנמד הינפדב « noךריד אקביד יאה
  smררהד ק"פב ןיבוריעב  .Cישדק 'פב הליעמבו

 יליעמ) חבזמ  (Creוז תקבדש אוה התא 'מולכ
 ןתיל ידכ קבר — .יבל לע הלע אל לבא וזב
 ןויצמו :חיע תבש) ןיי איצומה 'פב תבשבשה שארב
 הלפנ 'מגב תופרט ולא 'פבו .,(*(.'5 פש ימגב הנשמה

 [ C27 "979 àישא בר ("רפא רמימא אקובר
Mies :ןיחקול ('ו'קשיו ז'עלב ירש |  pps psןתוא ןיחטו  
s Wiss msןיאבו לכאמ שיש םוקמב ןתוא ןימישמו קבד | 072375 לעפה לצאנ ראותה  

 שפתנ !DM קבדב ןישפתנו לכאמ בגא תופועה xit Nd d oue jj אוה Y דועו

 רחא ופנכש ןויכ הוכג םוקממ לפנו דחא ופנכב | 7ON י' שריפכ 4 = כ'או שלת
 Nas נואו voy ןעשנו .neo חרופ שפתנ אל | כא רברועמ B +: כ"ו ללבדמ עב מיה

Lmל ל ב שרשה כ"או כ'ע  Rd d dחרפי המב ול ןיא ויפנכ ינש ושפתנ םאו רתומו  
es aa kitsעקרקב טבחנו ןעשהל אלו 6: < ו  bw)אפג דחב והזו  

 by ותנוכ ה"יחא] + .ריסא יפג ירתב ירש | = [לבלב 4 לב ,לבב yvy ללב Dy ףדרנ לבלבו
Glas Hervorragend) 5nb31 *רופא יפג ירתב אתכליהו .ב"נ 'ילוחב ס"שה רמאמ | מ"ב םילכ 'תפסותב  

 אקובד זעול אוהו י"שריפ םש yr ,ירש אפג דחב | ט'פר םשו .הנמיה ןיאצוי ןילולבד ז"פס

 ,כ"ע ינממ םלעג בישפהב ב'יירגה בתכ )* .יקביד W^ ב"פ םש יפסותבו : ה"ד ביפ nae יוריב לבא י ק ד ב am" םשו )!

 : תאזכ nnm ותחסונו :ו"ס ייבוריעב ןכ בותכ היה וניבר 035 יכ גידעפל לבא pot י'יכב יילי ןכו יול ונינפלש ימגב תמאבו

 תוביתו 'וכו אנימא אנא קר ייא ונינפלו («a יכה לאומשר הימשמ אנימא אנא אוה ךדיד אקביד יאה nor בר ל"א

 ,יפט אפירע וניבר ^3 ,אוה ךליד אקויד אוהה ייגה ונינפל םשו ('* .םש א"בטירב יייעו .וטמשנ יוכו ףסוי בר ליא

 כ"ה י"כב «m ףשפש ys יב ןק («ya omo ףשפשה | ג"ונבו (* 25 קד ע"ייע הימגר (cb ייגכ ייפ 'ליעמב שרפמחו

 תבש יכלה ם"במרב ה''כו יריאמבו ףיירבו 'וריכו תוינשמכש הנשמב היכו תבשבשה 'יג םג ןמסנ ףשפש יעב לבא ןאכב

 .שבר 1423 ריעהל ףיסוה ל"מרו תיתכה סיטב ישמאו איליסאב 'פדבו .ףשפש יינורחאה ייסופרב לבא ר'יפרב י"לה ח"יפ

 שבר wy) תבש) ^j איצומה פ"רל בבוס ןיי איצומה יפב ןויצ יכ רבסש ינפמ ול «jm םיניעל הארנה תועט תאז לכו

 שבחשנ יתעדלו «n איצומה 'פב ירמ ג שיר תב ש ב an^ הלאה םישדחה («how .היחכ yw תיתכה לע ןהיל ידכ

nyןכ סרגש יטלאוקרא שיר  mnnהיכו ביה י"כב ןוכנל ה"כ )^ .לע לער אתשבשו .איצומה יפכ תב ש בש ה ש אר ב  

 םהינשו ו"ייקשיו איפדבו וכשיו לייצו ובשיו יבו יא ו"ו י"כבו ר'פדב היכ (* .רמא ס"טב ןאכב ע"פרבו ,יב ןק ya" עייפדב

 ףשפש .yo ey» y'o» Vogelleim תופוע לש קבד ושוריפ viseum 53) vischio וא viseo טייאלב יכ םינוט

 .'ט תואב ושבחשנ ^y תויתואו אויקשיב לי'צו (א'קטשיב ט'יק יייכבו) אטקשיב זעלב b^ סישב



 .וקבידו דחא האר ט'כ פ'פ ר'ב .היערזב קבדאד

EY 

 :םשהו .ךוונב קבדתמ רווא ןיאו ט"נ BUD ר'ב
misaהליאשהבו .םירבח קוביד ו"פ נ'רד  pi» 

 ייל ^30 וב הקבדלו ולאמש 'פ ר"שהש : קוביח
 פ"פ ר'ב .ישארל תחת ולאמש קוביד והז יא 0
 לארשי תא ה"כקה בכח הביח לש תונושל 'גב
 יילהת 'דמב ה"כו 'וכו הציפחבו הקישחב הקיברב
 .. סחנפ נ'לפ ר"מש .וחטב ךב n Y 'מזמ
 ןשימשת םוקמ ותואב 'יפ .ןתקיבד ךרד םהינש רקד
 םוקמה ותואו -- .הזב הז םיקובחו םיקובד ויהש
 ipa םוקמ ארקנ םייכריב םיקובד םיעמ ינבש

pomהזמו ,ב'ער 'נו א"עס 'נ  paiןטבה 'גרת  
e3 n iemאקביד ליבקל ] — 

anschliessen) (22 64קבדמ  (Gelenkגרת ' 

 )^ וחיל ^5«( vv תוליצא תחת
mnn(וידי) יליצא לכ לע 'גרת לבא .ךרי יקבדמ  

 ,(קפרמ ע"ייע יקפרמ לכ לע «Gn a^ pm) [ידי]

iרָבָד  (Sache, Ding, Gegenstand)דציכ 'פב  

 1272 הברה ןינימ וינפל ויה 'מגב ןיכרבמ
 םיאבה םיונד ('א תכ ליה אפפ בר רמא 6א'מ
 הכרב ןינועט ןיא הדועסה qni הדועסה תמחמ
 = הדועסה תמחמ אלש ,ןהירחאל אלו ןהינפל אל
 ,ןהירחאל אלו ןהינפל הכרב ןינועט הדועפה ךותב

nons wowהדועסה רחאל הדועסה  paeהכרב  
 ךותב אבה רבד לכ ,p^ .ןהירחאל pa ןהינפל ןיב
 ינימ ןוגכ nb ןהב לוכאל הדועסה תמחמ הדועסה
 ןיא ןהב תפלמל יריבעד ןהב אצויכו ןילישבת
 ימ שיו  ,ןהירחאל אלו ןהינפל אל הכרב ןינועט
 ןהב אצויכו םינומרו םינאתו םיבנע "יפאו רמואש
 ןיאבש ןמזב ןתיפ ןהב ןילכוא םדא ינב הברהש
 ןתרטופ nen nb ןהב תפלמל הרועסה ךותכ
 .ןהירחאל אלו ןהינפל הל הכרב הכירצ ןניאו
 'ציב) ירמאד [ג"עא] (ג'עאו) ןהב אצויכו אסירו

^m mאמהנב אמהנ ילכאר יאשפמ יאלבב (:פ'מ  
 תא תרטופ nb לכה יובד איה שממ אמהנ םא
 ירבדל תפו לישבת איה ירה nb הניא םאו ,תפה
 הרועס תמחמ אבה ('לישבת לכ תרטפ לכה
 אלש הדועסה qni םיאבה םירכר לכא .הדועסב
 (6'אשבורו הציכח הקיתמ ינימ ןוגכ הדועסה תמחמ
 תופלל אלו הקיתמל ןיאבש ןהב אצויכו גדולאפו
 גדולאפ p^ "ןהירחאל אלו ןהינפל הכרב ןינועט
 לכאמ אוהו אוה לאעמשי ןושל
 .שבדו םיוקשו םיצנ jb ןישועש

e 

^yא"דולנ  gymצ"לב  Vogelleim, gluר"לו צ"לב וא  
glutenןילוחב ף"ירה ביבס י"שרל םחוימה 'יפבו  

 'עב ב"נש ק"העבו Leim ש"אלב imm א'טיל : בותכ
 .המושרה ש"אל איהו ם"אייל קבד 'יפ ףשפש
 ,ש"ע ףשפש ה"ד ,'פ תבשל י"שריפ וניבר "יפכו
 ייסופד לש אקובד תחת) pis ר"פד ייג 'ב ןק 'עבו
 ,ו"ד ג"פ תבש ym" ,ב"נ "ילוחב mur (םינורחא
 ד"ער א"עד א"פ 'ליגמ 'וריבו .וקוביד לכאתנ אמש
 ןיקובדו an^ אבוה םשו 'ב רפס ע"ייע .קבדב ןקבוד

 :מ"ד לקב םימעפ הברה רושיק ןינעבו .קבדב
 התואל ליחה לכ וקבדש דע ג"לק זמר חלשיו 'קלי
 קיבדה ףוסבלו חיתרה .ז"ל 'יחספב + ליעפהבו ,הריב
 : ז"ל pen ,'וכו יאמ חיתרה ףוסבלו קיבדה לבא
 םינפכמ קיבדה 'וכו ץוחבמ חיתרהו םינפבמ קיבדה
 5 ה"רב : לעיפבו .'וכו we ודגנכ הקובאו
 ירבש קביד לוספ וקבדו קדסנש רפוש (הנשמב)
 ןיווקש קבדב וקבדו י"שריפו יוכו לוספ תורפוש
 אבקב וטא א"ער ט"כ 'דהנסב :לעפתיאבו .ד"ולג
 קבדימד yb y 'וכו וכב אנקבדיא אריקד
 pebon תיא ד"פ ר"ב ד Du ע"ייע ,אריקב
 הארנו אוה הרישקו רוביח ןינע הלא לכ .ןיקבדתמ
 ןיא א"פס תיעיבש אתפסותב Di ל"צכ יכ רורב
 ןיקדוב לבא ץיצעבו םיללגב םיערזה תא ןיקדוב
 ןיקבוד לבא . . ןיקבוד ןיא ל'צו 'וכו המדאב ןתוא
 Y'b תיעיבשב ש"רה שמתשמ תאזה ןושלכו 'וכו
 ןליאב הכמ שישכ ל'זו ץימהזמ הלמה 'יפב ר"מ
 ןירשוקו 53: םש ןיקיבדמ ותפילק תצק הרשנו
 לכז םש םיקיבדמ :םש תיעיבשל ב'ערב ה'כו 'וכו
 ןיקבדמ סרוג והילא תונשב א"רגהו .'וכו ואירבהל
 תועדה תכוק ושוריפ own» ןינעבו .'וכו לבז
 ש"אלב השעמו הבשחמב המכסהו pum ץפחב

sich anhüngen, ansehliessenקבדתו מ"למ אוהו  
 תכשב גשומה (m יג ^ov ישאוג) הנידב ושפנ
 וכרד יכו ('ח .יב תור יתורענ םע ןיקבדת הכו : ג'יק
 הב הקבד תורו ^« םישנה op קברל זעוב לש
 הקבר תורו :ב"מ ww .הב יקובריאל ירש רמא
 הקוברה ינב ריב ולפיו הקושנה ינב ואובי . . הב
 w^) היר) םחל יבשיו :א"צ ב'ב .י"שריפ ש'ע
 םחל תיכב הקנדנו הבשש היבאומה תור וז (גיכ

mm37 'גו םיקבדה םתאו : א"יק 'בותכ ^( 
 רשפא יכו םשו ,'וכו הניכשב יקובדל רשפא יכו 8
 הניכשב קבדמ ולאכ םשו ,'וכו הניכשב קבדיל םדאל
 .מ"מ 'יחספ ,והב יקובריאל והמ (oiv "יטיג 051
 םשו .ןוהא לש וערזנ קבדי ושעתיש הצורה

ve m )'תואחסונכו  nm'»ץבוקב ימור ךורע י'כב  pnys Vaticana 418 w3א"ותמ םכחה ביה תבומב יליגבשב  

 זיואב (* .ינשה לישבח דע ןושארה wan" תלממ bows vp ^o ירועס 'כלה ז"ואבו (* .רסח ע"פרשב לבא רענילרעב
 ,אשבורב
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 הב הרעהשב ןיגילפ המ קחצי 'ר רמא םירבדה
 הנקש ודומ אמלע ילוכ האיבה תא רמג םא לבא
 אבשכ ןינילפ המ הנתמ בר רמא םירבדה לכל אוה

moyהלעב תיבב הילע אב םא לבא היבא תיבב  
 'רל s .םירבדה לכל הנקש Cro המע לכ
 םירבדה לכל הנק mas תיבב הרעהב 'יפא ןנחוי

momהלעבל  wjםביל המביב . me»הלעבל  
 .('החיק החיק sns הלעבל השא האיב האיב איתא
 75( םירדנב ה"פ ןיפתושהב לבב by לש רבדב
 םהינש ילע תאו en ךילע ינירה 6 sm :זימ ףד
 תורזעהו תיבה רה ןוגכ לבב ילוע לש רבדב ןירתומ
 7273 ןירוסאו ,ךרדה עצמאבש רובהו תוכשלהו
 תסנכה תיבו ץחרמהו הכחרה «pi ריעה התוא לש
 ןהב וקלחנ mu השלש .('םירפסהו הביתהו
 ה"ב mne ידו הוקמו הלחו הדנ ללהו יאמש
 ,םיה תנידממ האבש השאה ש"ב ירבדכ תורוהל
 ילכו onm ןב ויצחו דבע ויצחש m^ .התבותכבו

emnתושרופמ ת וי ד ע ד ק"פב לכה לע ליצמ  C 
 תונוממ יניד 'פב תודעל ןילוספ רחא רבד ילכוא
 הקדצ ילכוא (p Cv» m" ררוב הז [השלשב]
 רחא רבדל השק רחא רכדב עגפ יא .("יוגה ןמ

 הדועסה רחאל הדועסה תמחמ אלש םיאבה םירבדו
 ןניאש ןהב אצויכו םינומרו םיבנעו םיחיטבא ןוגכ

gusוקליס רבכש ןהב תפלל  nenןהינפלמ  
 ןיב הכרב ןינועמ ולא ירה ןהידי וצחר אל ןיידעו
 ןהב תפלל ואב אלש ןויכש ןהירחאל ןיבו ןהינפל

pusךכליה ןהירחא ךרבלמ ןתרטופ ןוזמה תכרב  
p»הז ןהירחאלו ןהינפל הכרב  "bבר ירבד  

 «pss ןוממל םרוגה רבד .(' "הכלה קספש אפפ
 ק"ב) םירופיכה םויב חבטו בנג 'מגב הבורמ 'פב ימד
 ןוממל םריגה רבד רמאד ןועמש 'רכ הל רבס 6 א'ע
 (?D הבורמ קרפ ותואב ןנתד ימד ןוממכ
 בייחש םישדק רמוא ןועמש 'ר 6דיע
 ןוממל םרוגה רבד אמלא ('בייח ןתויוחאב
 ג'רב השרפב ןיוומאה םירבד .ימד ןוממכ
 ומאה «CY הטוסב «p תומושו הסורא 'פד
 'מגב ותמבי לע אבה קופב .(לכל הנק בר
 רמא בר Uy va) 'ומבי) רמוגה דחאו הרעמה דחא
 םירבדל אלא הנק אל רמוא לאומשו לכל הנק
 יסרג אברעמ ינבד 'מגב b" .השרפב םירומאה
 םירבד 5C t5) ויפ «no יורי) *1n53 לע אבהב

 תמה יסכנ שרילו ויחאל הרסואל השרפב םירומאה
 יא ייפ Gym א'עס sp תבש) ןינפמ 'פד ג"סב | לכל הנק 'מא «pn 'ר קושל התרצ ריתהלו

 בתכו לייגה ז"ואב אבוה ח"ר 'יפמ תואב תוא וקתעוה הלאה ךורעה ירבד לכ יכ היכ רצ אובמב הרומא wn רבכ ('

 ילב [גדולאפ ל"צ] m) לאפ) ייפו ףיסוהש קר שממ חיר ייפ ןושלכ [רבד] Qr ךרעב ייפ ןכו : ל'זו ז"ואה הז לע

 = ע"לב mm אציבח ל'צש nox ב םוקמב היגהל vóvh .ל"כע שבדו םידקשו םיצב jo ןישועש לכאמ אוה ימשי

poחמקמ לכאמ  nלכאמ ןימ 'יפ כי ככ ע"לבו כ פ"לב איה גודלאפ ייפו 'ב ץבח ע"ייעו םירמתו  

 וליאכ ב"ה י"כבו cum ולאפ יב (v» vox גלודאפ ס'יטב ליינה ימור (v3  ,וניבר ירכד םינכ כ"או .שבדו תלופ חמקמ

 «P שיע יד םרג 'עב וניאר ותמגודו ןואג הזיא ייפמ קיתעהש תושקה תוביתה תא עצמאב שרפל וניבר לש וכרדו ! גה

 אל הכרב ךירצ וניאש אסייד ןינעב ויבר ייפו .םתלוזו יב ףרט ,יא ףט ,קנח ,יו רד p דוע יייעו ^ mw ויט דצ אובמב

 ot .טיכ רצ תשלושמ הכרב רפס יייע ריסחה הדוהי יר 'פסותו ש'ארה תופסותב ךורעה םשב אבוה הירחאל אלו הינפל

rnaיקופאלו .זיכ רצ  i35אלש םיאבה םירברש יוכרב 'סמד ו"פב קספש  nonoןינועט אסידו אציבח ןוגכ הדועסה  

 יפסותו ז"ואב אבוה .שיע nono אלש היר ביעס א'מ יוכרבב ליז י'שר new כ"ג וזו | .םהירחאל אלו םהינפל הכרב

 :ר'יע ףד םש הנשמב לבא : א"ע ק"בב ןכ ומכ 1733 (* .ןאכד איגוסב א"בשרה ייחב y" םש דיפחה ייר יפסותו שייאר

"nיד ימולשת םלשמ  m )* smימור י"כב היכו דיל י"כב  Punדע ימד ןוממכ ןמ טמשנ עיפרשב לבא ריפרבו  

 םירבר ןמ טמשכ b" יפדבו )̂ = .ריפדב m» (5 8 73 Dui yep 'וכו םרוגה $33 ןינעב םינויצה om» ,ימד ןוממכ

 םייונש תצקב יוריב שיעו יידומ אמע לכ םימעפה יתשב 'וריב ה"כו ר"פדב ה"כ ("  .יוכו םירבד דע השרפב םירומאה

 י'שריפמ תשאל המבי ןיב השעש קוליחה nib ןכו ומצע תעדמ וניבר ייפ יוכו מיש ןמ 7o) .ודומ אמלע ילוכ W^ ע"פרבו

 גילפ יוריתש עדו an 'וריה לע כ"ג םש םיזטורו יםירברל הייד as תומבי יפסות my 'ייעו ,לאומשכ הייד iv יטוסל

 םגו ויבר ייפמ איה םרח תביהו ,ילע תאו ךילע vn ^an ייררנד ינשמב (* .םינפה הארמ 'יפב בטיה «y^ ילבבא ןאכב

 תוכשלה ררסה ct :טיל יציבב הנשמה pua ייא לבא 'ירדנב ייל תוכשלהו תביתו ש"ע הנשמד אנשלב אוה רציק

 יוכו לש ר בד ב x" 'מ י"כב לבא ריעה התוא לשב ןירוסאו לבב ילוע ל ש ב ןירתומו םיסופרב ייגה םשו יוכו תורזעהו

 הגשמה אובמו תאלהו הימ רצ ףיזרהמל מייד y האלהו ביי הנשממו ר"מ דע א"ט ob "wy )" oe יירדנכו וניבר 022

 ל ^m תעד 'הוז (" .תאלתו זיעק «m Dv צירהמל וישרודו רוד רוד רפסו האלהו גימ דצ ללירב י'רהמל

 ילבקמ יישריפ ןכו ל'כע םיוגה D] הקרצ b^ רחא רכד ילכוא ליזו א'ע nes רצ אקילייגנא vi 'הנסל ייפב ןכ ייפש

 אעגיצ ןיב גילפמ יכיה ריזח ילכואב יאר ורמאש םעטמ י"שריפל םימיכסמ ילכוא ח"ר םש תופסוחהו ,ם''וכעה ןמ הקרצ

 ,איסתרפל



 'ר אה אישק אל ימנ ותמחא ותמח Cp תבש)
 בייח הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ רמאד הדוהי
 הפוגל הכירצ וניאש הכאלמ רמאד ש"ר אה הילע
 לעו (א'כק mi ןנתד אה ותו .('הילע רוטפ
 (ביעס זיק zb ןנירמאו 'וכו ךושת אלש ברקע
 קסעתמו תבשב שחנ דצה אהא הל ינתמד אכיא
 אנת ןאמ בייח האופרל םאו רוטפ ונכשי אלש וב
 רמאד איה ןועמש 'ר ("בר רמא הדוהי בר רמא
 יכו .הילע wee הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ
 רוטפ תבשד ירוטפ לכ vp nio) לאומש רמא
 והיינמ דחו רתומו רוטפד תלת ינהמ רב wes לבא
 ןנתד אוה רתומו רוטפד יאממו ,תבשב שחנ רצה
 מ"ש qun אלש ברקע לעו Coe) ג'י פיס םש)
 הפוגל «n הניאש הכאלמב ןיתינתמב יגילפ יכ

vobלאומשד אישק אכה יא ןל אישקו  
 ןיפוכמ אמעטו רתומו רוטפד רמא אכה לאומשדא
 הכאלמב לאומש אמלא CU רנה xy הרעק
 אמייק אהו mo אריבס ש"רכ הפוגל הכירצ הניאש
 והניפש םחימה ןנתד mmm 'רכ 56 לאומשד ןל
 לאומשד הריכ 'פב CD תנש) pna ןנירמאו 'וכו
 היב תיאד אכיה והימ ,היל הריבס הרוהי 'רכ
 בווקעו תכתמ לש תלחגןוגכ םיבול קזיה
 גילפ דוחלב ("נה ןונכ quen אלש
 הכאלמב םלועל לבא הרוהי 'ר לע לאומש

 | 03 ןילוצ דציכ 'פבו C תערצל השק ריזחב עגפ
pi)וסרחב  (יחספ" vyב'עס ) ידהב (?יאוטד אתיניב 

 הילכימל אתיניב רמא ישא בר רב רמ 'וכו ארשיב
 p Cams^ רבדלו אחירל ישקד אל ימנ אחלמב
 רכס ןיוכתמ ןיאש רבד .('תערצו הפה חירל השק
 רבס הפוגל הכירצ וניאש הכאלמ .ןועמש 'רכ הל
 ב'צ) רידתה לכ 'פד ג"סב "יחבזב הדוהי 'רכ הל
 ב"מ תבש) והניפש םחימ 'מגב הריכ 'פבו ,(א'ער

 היל ןניעמש אה (Cro or הריכ 'פד ג"סבו ,(א'ער
 אינתד רתומ ןיוכתמ ןיאש רבד רמאד ןועמש 'רל
 $4 b") יציב יתפסות :ג"כ 'ציב ;ט"ב .ב"כ תבש)

 אלש דבלבו] לפפסו אפכ הטמ םדא רווג רמוא
qimתושעל  [junג'צ םש) עינצמה 'פבו : 

 jp תיזכ ןכו בייח הטמב תמה תא pn (הנשמב
 בייח ץרשה ןמ השדעכו : הלבנה ןמ תיזכו תמה
 שיר רמא (ב'ערו א'עס (TY DU ארמנ ,רטופ ש"ר
 ורבוקל תמה תא איצומב ףא ש"ר היה רטופ שיקל
 בייחמד ק"תו איה הפוגל הכירצ הניאש הכאלמכד
 וב רופחל הומב ^w היה הדומו ('הדוהי 'ר ונייה

seהכאלמ ימנ אה יא ד אטישפ וב תורקל הרות  
 אהימ ןל אריבס ,'וכו איה הפוגל הכירצ הניאש
 ןועמש יברו אדוהי יברד אתנולפ רקיע ןניעמש
 רמא ל"ז ח'רו ,(''וכו הפוגל הכירצ הניאש הכאלמב
 אכיה ןחכשא אל אידהב ש'רו הדוהי 'רד אתגולפ
 mb") אריבס הדוהי 'רכ הפוגל הכירצ הני אש | גרואה רמוא רזעילא 'ר 'פב והייקוידמ אלא ינילפ
 ש'עו ליזא הירירל אוהו רחא רב דל ארק היל אלת : גימ יוכרבמ טוירה לשמ וניבר איבה יד רק יעבו .יישריפ ןכו ('

 Di ל'צכ ילואו יוטאד סרוג ז"טק b^ הער תרויל השירדבו ,אוטיאד ג"ונב (?  .ית DU שגיא עיייע ייגה יונישו ושוריפ
 יזכב ייגה ןכו ימור ייכב ןוכגל m/3 (*  .אתיניב ל"צו הלצנש א תעי ב איהה w vp^ דצ ייחספל m 'יפבו ,ךורעב
 ימנ סרגד ריפרמ ץוח עיפדב ה'יכו ^3( אישקד םושמ הרופא ימנ אחלמב ייפא 1733( .ו"טק €T ייחספ ס"ד y b^w" יב
 ויטק D^ דיוי מ"רב אבוה רשבה לכ b' מיהגהב yr" םש ייהספל mé» ^b ןכו (* «n אחירל [אישקד ל"צ] אישק אל
 ןיטיג y" רועו תערצ 273 Vb רחא רברו .ח"ר רצ ייחספל ה"ר ייפב םירואיבו תוהגהב ןינמסנה תומוקמה רתיו 'ג תוא
 לועיגו סואמו יחס לכש (yc .ריזח ייפ N/D: 'בותכו : גיימ יוכרבבו ב"ער Y'y "תספב רחא רבדו 95 לבא ,ביעס זיג
 רחא רבד תוצירפו תונז ארקנ ל"נה תואמגודה ןמ ץוח מ'רע ,רחא רבד היקנ ישלב ל'זר יפב ארקנ וב yp םדאש שפנ

"vיבותכ יוריו .ב"ע יבוחכב שרופמו | :א'ע יבותכ  vbהטמה שימשה ארקנ ןכו :א"ל ףד  "yבייכ 'ציב :יח 1333 . 
 רבדל 5 :ןיאו .ט"ק יוחנמ :זיי mam יייע רחא רבד ז"ע ארקנ ןכו .רבד לגרה oe fy "y דבלב רבר םג רוציקבו
 וכו ז'על ושמש CM (v3 qi b, 18 A אקילייננא) "3 הימגר b^ ןכו ייוכו ם"וכעל ושמיש םא י"שריפו רחא
 רחא בייחד תלמ y" ג'ונב (*  .ד"כפר תבש 'כלה ג"הב Ty ^« :תא ה"ר :ר'צ תבשב יפסותה ושריפ ןכ ומכ )5
 ע"פרב לבא ביה v33 היכו ימור ייכב ןוכנל w^ אה יאר ייגו .וניבר ייגב "לש ומכ ייל pue ימ י"כב לבא וב תורקל
 וניבר לש ןל אריכס םוקמב יכ v3 תואב .שימ לבא .ה"פ דצ תבש יסמב quy דומל לעב ןוכנל mam רבכו והיאר ס'טב
 אהגולפ רוקמ הרעהו אצמ אוהש ומצע לע ראפתה ונ'בר יכ קפס םוש ןיא ילצאו בטיה קר אל ןל עטש מ אק ליצ

 ריכזחש jy ותרבסו ותעד טרופ וניברו un) ג"הבו 'פסותה תעד כ'ג וז ל'גה תבש תכשממ ץבונש שיירו ידוהי 'רד
mb ssתער  mךכו ךכ ראב רחא אלו אוה יכ ונעידוהל ומצע שוריפל רי ביצה וניבוש הלאכ תואמגודו .תקלוחמה , 

 ןחינש ליז ww ח*רו  .ותמחא ותמח ^m :ה'ק תבשל ni^ ן"במרה m" (' .שיע גיי דצ inb אובמב יתמשר רבכ

 ר"פרבו 3m י'יכב ימור י"כב ןוכנל היכ ("  .ל"כע אוה אבב רח אהר יל רוותמ וניאו vs אפיסו שיר אשיר ובתכ
 עיפרב יכ ט"ל רצ אובמ לש ג"פסב ךיחעמשה רבכ ('" .ינה ןיגב ס"טב ימור י"כבו )* .בר רמא : קר ייא ע"פרשב לבא

 (v3 ביה זיראפ ר"ב T5 ויו ייכב היכו ריפרב ןוכנל we" ליס י"רכ דע ל"ס י"רכ תוביתמ םילחבנה םירפוסה וטימשה

snsארימג דע והימ הביח ןמו  pimיא ליעלר וחישוק וניבר  conתצורית ןכו וז הישוקו יוכו לאומשרא לאומשר אישק  
 ה"כ תמאבו oy 5« ת"רו תוכלהה לעב ברה ans ןכו 5m איבשרה בחכו ג"הר םשב 375 תכשב א''בשרה ns" כ'ג יא
 ישוריח Cy דועו ,רצה ה"ד .יג תבשב יפסותה יייעו (זיילה תכש יכלהמ ייפ מ'מ (c תבש יוכלהמ ריכפר גיהבב

psumת'רל רשיה רפפב היכו .בימ תכשל  ^b5 ףד ו'צק m aesאתכור לכב ןרמאר אה ךוועב תולורג תוכלהב  
 qnn qw היה תיר ינפלש עמשנ ךורעב ג"הב ןושלמו .'וכו ובישה nmn mess :א'פ ףר רפסה ףוסב רועו כשיה Uy) יוכו
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  Gusspruchתומביד ג"רב ( iUיגיגח יייעו

 «pu ןכש C ןהבש הושהדצהלהמ'ה
 הלימ ;הרות ns bmp ןתשלש ייפ .רובידה ינפל
 ובירקהש רימת תלוע ,םירצמב חספ ,םהרבא ימיב
 ג"סב .ןייצחמ ןירבדמו המא ןהיעבוכו המא ןה .רבדמב
 < ןירבדמש ומכ p (CO^ (DR "יטיג) אמק איבמהד
 דעויפמ ומכהמא YD דע עבוכה שארמשיינפמ ןייצחמ
 הדעה לכ אשתו ךל חלש 'פב ונדמליב ,(* וילנר
 לדגמש b^ לבה םיבומ הברה םירבד שי יכ €

qmsןישקבמ ןהש פ'עא ןיסווטו ןילוגנרתו  
 ןיא בלכ וא ףוק לדגמה לבא לכאמ םהב שי לוכאל
 ןהילע ירה לוכאל ןישקכמ ןה דועו לכאמ ןהב
 םיכרמ הברה םירבד (o» G^ 5 mp£ רמאנ
 בותכה םיובד הברמש ימב רמא ןנחוי 'ר לבה
 3 | ןח ,חיי ילשמ) םימהלתמכ ןגרנ ירבד .רבדמ

G2תמכ ילילגה יסוי 'ר לש ונב רזעלא 'ר רמא  
 וילע n» mus אוהו nb ול שיש םדאכ םהל
 ילשמ 'קלי y" ה"יחא]* ,םילגרמ ושע ךכ
 קופפה כ"ג שרדנש א"סקתת זמרו ו"נקתת זמר
 הרימא ומכ רוביד םעטו -- ay pw םילגרמל
 לע 'יפא ה"בקה bb אציש רוביד לכ ,'ז 'וכרב
 nni אלא רוביד ps .נ'ס תבש .'וכו יאנת
 רובידו .נ'ק תבש .השק רוביד : טעמכ 'פ ר"שהש
 'א רובידב רומשו רוכז  .ז"כ m .'וכו רופא ימ
 םימשבל הפי רובידהש םשכ ,ז"פ 'וחנמ ,'וכו רמאנ
 רוביד ןתונ n'ap cb mo .ןיעל ער רוביד ךכ
 ךיתוקיתש [atn ר"פ "טיג 'ורי .ה"ס 'ומבי .הפב
 v» .רוכיד ידכ ךות :נ'ע ק"ב quam הפי
 "[ iy ג'פד ג'פ ק"מ ny :ד'ד א"פ 'וכרב
 ע"ייע רובדל yp" ג"ע א"כד ז'פ 'טופ 'ורי .רוביד
 הרוכגה יפמ אצוי רמאמ רוביד הרוה טרפבו .היילא

 '3 אשמבו ענמב אמטמ | ותלננש ונד
 ק"ב רוש inb לפנ 'מגב men תא חננש רוש
 אידהב pna ביתכד mm mena ןוגכ e^ ,(א"ער רינ
 אמטמ ןניאד תופוע לבא אשמבו עגמב ןיאמטמד
 רבדב .(' העילבה תיבא םידגב אלא אשמבו עגמב
 םילעופה תא רכושה 'פב וילע ומצע רסומש
 רבדב p^ ,(.ב'צ פ'ב) תושיק לכוא לעופ 'מגב
 רבדב C. ורכש ידכ אוהו וילע ושפנ רסומש
 תומורת לכואה 'טגב העש לכ 'פב הלכ וערז ןיאש

penימגב לאעמשי 'ר 'פב תוחנמבו ,(.ד"ל "יחספ)  
 אמלעד wen יטיח לכמ ש"מ CY ריתמ היה רמועה
 ייל ןכו [b nbus^ [ה ב הלכ ועוזש רבד ל"א
 ולא pnus [אוה ם"ט ילואו יוחנמל meom י"כב
 ןיאש רבד יל איעבמ אק יכ יל .איעבימ אק אל
 קחצי בר רמאד [snb] טושפת יאמ הלכ וערז
 םיטח nw .'וכו ונקיתש לצב ארטיל ןנחוי ר"א
 המודכו לצב ,הלכ וערזש רבד ןהב אצויכו םירועשו
 קריה ןמ רדונה 'פבו C. הלכ וערז ןיאש רבד ול
 וערזש רבדב אמלידו (:ח"ג) וליא תוריפ םנוק 'מגב
 םושהו ףולה תויסח ןה ולא sun אה הלכ
 גד 'ב תומורת א תפסות ב .םילצבהו
 ןוגכ תויפח jn וליא ₪6'פ0 אמט
 לאשיל תער וב שיש רבה ין[
 ו'הוב אמט וקפס דיחיה תושוב
 לאשיל תעדונןיאשו ווהטוקפספ
 63והמ וקפס ויתיובןיבי'יהר בה
 (תיכ יטוס nm ןיקדוב םימהש םשכ 'פד ג'רב
 ץוש ףא דיחיה תושר C meo המ ow שרופמו
 לאשיל תעד וב שיש רבד הטוס המ ,דיחיה תושו
 :'ד) הדנד ג'רבו .לאשיל תעד וב שיש ץרש ףא

i'om 6nםיחספד ק"פד  B^)ביעס  "pיילוח רוע  
 .(םתה היד ow יפסותו :יט

 יתל תמלש ןויגה האר ?Ty םש אובמה y" :א"כק חבשל ן"במרה ייחמ חכומ ןכו ג"חב ירבד םינייוצמ ויה וב רשא םלש
 יירבד) ךשפנכ גיונב )* .העילבה (תיבא) mas סירגכ :פ"טב ץעיפרב לבא דייל י"כב ןוכנל 'ה"כ (' .ב"י רצ רעגרעבמאב
 .. ךשפנכ ו'פו b' אצת יכ ירפסב ןכו כ'ע רי כ ש ונייהו םייסד יישר שיעו וילע ושפנ רסומש רבדב (הייכ ,גיכ
 ןגייחד voy ומצע רסומה רובדכ ךשפנכ :ןייגוסב מ"ב מיטשב אבוה א'בטירה 5m ,ורכש לע רתוי לעופ לכואש רמלמ
 e£3' ו'לע ושפנ ופומ ש $333, n23: היגהל רווב לינ כ"או ךוועה ייפכ שממ הזו שיע 'וכו ורכש
 תביתמ (? "רכש 'דכ אוהו 5y'1 ומצע וסומש וברב ]1950353[ 'יפ 'וכווכוש ה
 תלכ וערזש רבר רקיעהו 5m (א"ע יכ ףד אקילייגנאב) היימגרל nmi י"כב ח"כו ומצע תעדמ וניבו ןכ שריפ מ"ש

pen pasןיא ןלתשש תלובשו םילצב ^3 ץראב ןילכ ןיערוזשכ ןיטחהש ןירועשו  vyךורע "33 קר ה'כ )* .יוכו חלכ  

ava unnיכו םושחו ףולה תויסח ינימ ןה וליא םש 'ומורת 'תפסותב  "yרוע  y^^וימ ט"פ  "Dיעמו  menתאונ  

 ובר 'עב b n3'' 'רכנה ןמ שכנמה ims יירדנמ pw יכ וניבו בתכ De יכ רבד ךרעה היה םלש רתוי דוע יכ
 ןיאש רבר ליחתמו רמאמה שיר עטוקמ ע"פדב לבא תואהסנב חיכו ימורו דיל ךורע ''כב mo )* ae אל ןאכו לייכע
 )^3( י"שריפ voy ןחייצחמ ןירבדמו no ןעבוכו mo ןה ג'ונב (* .'יל 'חסונב )7 .הטוש ימור ייכבו (% .'וכו m וב
 Ay" .ריסר ג''פ 'ישוריק יוריבו ,ןייצחמ ןירברמו mo ן] ה י ע בו כ ו המא ]ה וניבר 'יגכ 'יגה Yy שילר 'יטיגר א"פס
 יישריפכ ושריפ םישרפמהו "53 םג 31703 רימאטיז יפרבו .ןייצחמ ןירבדמו המא ןהיעבוכו ח ו ש | י n3 ]הוא יתיאו
 ,'8 ק'ב ?y" ב'עקתת זמר ce תלחק 'קליו םירבר שי יפ יו רילהקב ייא חזל בורק 53 ייל amma (" .שיע ,'יטיגב

oית ץוח . 
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(bU ^bז"עב  i2פד ' psןידימעמ  
Co»ןאמכ אבו רמא ןומראו ריבדב הללוהמה  

 םינפל ריבד םשו אכהמ ריבד ארפסל יאסרפ ורק
 עדו ה"יחא|* !QU יא ייטפוש) BD" תירק

 ישא בר . . + ןו מ ר א ריבדב הללוהמה ג"ונבש
 לכא 'וכו ורק ןאמכ ב ר רמא דע ^«( הל ינתמ
 "D mp" י"כ ץבוקב) ז"על י " כ ח'ר "יפב

A 10.2םש ל"זו 33 "גכ "גה (."ש דצ  
 ריבדב ןותנ msn יכ ן ו מ ר א ו ריבדב הללוהמה
 תיבל יאסרפ ורק ןאמכ א בר רמא . . ןומראבש
 םירפסכ וניבר סרג ?D 'עב n3m 'וכו ריבד רפסה
 ושריפו ןומרא ריבדב [הללוהמה] ד"נפס ר'בב ה"כו
 םגו .ל"נה «m3 ^b ץנעה יפל m לכיהב
 אבר רמא "גו ,ןומראו אתיא ז"ע ס"ש די בתכב
 י"עב לבא m^ "i3 ומכ בקעי prs jp םג אתיא
 ךירצו א רפ 0 ל 'כו ןאמכ ה'עב וניבר 725 ומכ
 pm" ,ל"נה פ"ל psy ןכ תמאבו אָרָפַסְל רקנל

pmיכ הארנ ל"נה 'יטפושל  mwל"זרדב סרוג  
sepע םג יכ ארפָס ל"צש היארהו .ל"נ ןיאו ' 

 wb vb vb עשוהמ 5D» תירק וקיתעה םינקז
 לש y ^p ₪6 00 (Om ייטפושו

 ומכ אוהו יִכְרַא תירק קיתעה 'גרתה לבא םירפוס
 ,'ה ךרא ע"ייע 9056 א י"לבו ס"לב sy תיב
 ריבד ןמ יהלצאנ פ'לב pow עדו ארפס סרג כ'או
 םשש םוקמ Archiv ושוריפו «Os הלמה
 — [ותפד ע"ייע m .ריעה יבתכ ןירטשנ
 םיגיהנמש הערמ םוקמ b^ (כ"י י'ב הכימ מ"לב) $33

 ס"לבו 72 ע"לב ה"כו Trift תומהבה המש
 jp תיאד ןדירל 6 תוינעת 'פד ג'רב (אָרְבַר

"vbארבדב . ^bה"כו הייחא|* .הדשב  
 םגו ,כ"ע תור ש ב 'טולכ רכרמ .ארברב יישרב
 "וכבב ה"נכו .הרש ונינע ל"נה nim רבלמ ע"לב
 אה ב"עס n'b r'y .ארבדב אריב ןל תיא :'ח
 רככעו הדש לש וככע b" אתמרב אה ארברדב
 ארכדכ ,אלוננרת wn אתמכ :ה"ל תכש .בושיי לש
 לכא ארבדב מ'ה :ה"נק Cen .י"שריפ vj יברוע
 ארושכ ,אזוזנ אתמב ארושכ .א"י ק"ב ,אל אתמב

 -- [אזוזב ארכרב

 פ"לב ,רֶבַד Dtm führen גהנ ,,23 ע'לב 'יפ) 331
 ^Führer, J 53 אָנְרְבְרִמ ןכו ;אָרּובְר

"D Leiterג'רב 'ובותכב 03'3 השאהב (גיהנמ  
 ,גיהנמ b^ היתמואד אנרברמ הימעד אבר 69
 ,ר"י 'רהנסבו CU 'בותכב י"שריפ ןכו ה"יחא]*
 ,וניבר "גכ םש 'הנסב לבא אנרברמו ג"ונבו
 'גרתב 351 .'א לחכ 'עב ןייוצמ 'רהנסמ רמאמהו
 תילו רתאכ :תולונחת ןיאב ,ד"י € ילשמ

 תנש .יפוסילפה גשומב י"לב 26% ומכ אוהו
imeםירשוק ה"בקה יפמ אציש רובידו רוביד לכ  

 (ךישת זמר יילהת יקלי) y^ yam ns ינש ול
 ,ךאלמ 123 ארבנ ה"בקה יפמ אצויש רוביד לכ
 ונממ ארבנ "א 'יסופדבו 'בו 'מ י"כה ^3 יפל ה"כ
 יתמ ולכ אלש דע ב'ערו א"עס א'כק ב'ב .'וכו

siרוביד היה אל  cpרמאל ילא .. השמ  
 ו"שהשב ןכ ומכו ,ם"בשרה ש'ע רובירה היה ילא
 דע השמ oy רבדמ רובידה היה אלו הנאתה 'פ
 השמ א"פר ר"קיו .'וכו ד'הה רודה ותוא לכ ומתש
 םיפסוי םא :םשו .היחו ומצע רובידה לוק עמוש
 ומצע רובידה לוק עמוש השמו עומשל ונחנא

mmרובידה ארק אל ןלוכמש ןכ אוהש ךל עדת  
 'קליבו םשו .השמ לא ארקיו רמאנש השמל אלא
 ,טיפ יילהת) ןוזחב תרבד זא א"ד ם'תת זמר "ילהת

C2רבדנש השמ הז  cnpימאנש ןוזחבו רובידב  

 דימ ינקשי b' ר'שהש ,וב רבדא הפ לא הפ
 (ןיאלוקרא) ע"ייע ^« ויט לע וקשונ  רובידה
 אצוי רובידה היה דציכ :םש ר"שהשו .ןיאלוקדא
 רוביד p^ .דועו -- .ןינעה 55 ש"ע ה"בקה יפמ
 pam ויהש ג'ע rb" תבש 'וריב ומכ יוויצ
 ג'ער Y"7 ב"יפר Dun .רובידה b^ לע ןיעפונו
 פ"ע ןינוחו ןיעסונ ויהש s'y ו"טד ו"טסר םשו
 ה'סד b/3 תינעת 'וריב אריבד ןינעה ןכו .רובירה

vyליגמ 'וריו ' xbבירקמ והילאו ג'ע ב'עד  
 [אריבד] (אריביד) יילמש ר'א תומבה רוסיא תעשב
 ךרובידבו 67 n^ wo יתישע quam ל'א
 .ש"ע 33b ר'קיוב םג ןורחאה רמאמהו .יתישע
 ינב היל ןורמא : ה"עד ד"פ 'ליגמ 'וריב ץובקהו
 קיספת p" ןנינב ןונורקיד אייריבידב pep היתרק
 ונינב ולכויש ידכ םיובדה עצמאב ךתאיוקנ
 pa ןושארהו םש ע'הקו מ"פ p ,תורקל םינטקה
 ארוביד אמיא .'ו ה"רב ארוביר דיחיהו .איירובירב
 movp לדיבוריה,  "Y" אל pen aen םולכ אל
 דועו — אתשאל ילעמו 'ניעל ישק ארוביד .א"מ
 תונושארה תורכרב : ר"ג ק"ב הָרְבַד p] ץובק וניצמ
 "ייעו . . (bM תונורחאה תורכרכו . . . רמאנ

OPםימעפ המכ . "bםירכדה  תרשע ומכ תורכד  
po yn ev m5 noe)זמר 'פ 7823  [mn --, 

(as Allerheiligete) "2*1 1רככ ריבדה "65  
 יתאצמ אלו ה"יחא|* .ןרא'עב ונשריס

 ה'גפ ר"'כמ ןויצ קר שרפמ ןרא 'עב יכ ,םש שרוסמ

0mד"פ 5353  mהזיא ךורעכ םש רסח ילואו .ג"ע  
 ינפלו וא ,וניכו תומא בוסת וילע ושא 333
 "גה ב"הו ו"ו י"כב יכ ערו .ס"ט אוה ןאכר 7225

 !Ot םש םג לכא n 'עב v5 י'כנו ןדא 73
 --[ויתאצמ אל



 ר"קיובו .השאל הער החישהש ןאכמ התוא הניע
Gó»ךיל םלש אטאטפ רמא יול 'ר תימולש  

 Cm לע רבד האיבהש ירבד תב ,ךיל םלש
 הפי התיהש תימולש : ירצמ שיא אריו ונדָמליב
 meg 'וחנתב ה"יחא|* .םומ לכמ המילש

UDהזה שורדה כ"ג אבוה 'ט  penהתיהש 'יגה  
 ר"בב כ"ג האצמנ תינרבד תלמו — .ר או ת תפי
 אהת אלש הפה ןמ אל . . התוא הרבא אל ח"יפר
 תונאיסטסא 'עב וניבר 'יג יפל ה"מפ ר"ב .תינרבד
 ץובקב ג'ונו תינוב דו  תונאיפטסא ףא
 jn תוינרבד םישנ : ח"מ 'וכרבב ה'כו .תּויָנרֶּבִדו

 לש wem "5 b55 ליחתמה רובד ךרע יכ עדו
 y3' ה"כו רבד פ"טב ע"פדשבו ירבד :אוה ךורע

powא '] — 
weise Führung, Auf- אתונרבדמ =( *:33 f 

dührung ——גרת ' mbaonn ps»הנקי  
 .(הנקי אתונרבדמ אתונתלכוסו n sw) ילשמ)
 .םש יכ 337 'עב ויתודוא יתרבד רנכ ה"יחא]*
 y" 20  תולובחת אטישפה 'גרתו aspe רקיע
 ע"למ הלמה רמוא רוזגל שי ילוא .אתונרבדמ

f»?שוריפ כ"או .רבר ןיבהו ליכשה כ'ג ונורתפש  
 nn רבד mim לכש םוש אוה אתונרבדמ םשה

asyתונוכנ תובשחמ עודיכ תולובחת לש  
 — [עול וא בוטל

 שאר 'גרת ,Geute ם"לב הכו אָתְרַבִּד =) 523
 אתרבד ןכשוח )2 b יבמ יבשה חוקלמ = =
 3373 חוקלמ תלמ לכ ה"יחא]* .אינשד

ovשיו .ןכ םגוותמ  mioרבד ןמ  "bמולכ גהנ ' 
 ,המחלמה jb וינפל חצנמה גהני רשא חוקלמה
 רבדה בורקו .םייח ילעבל קר וב 'גרתה שמתשמו
 םה 'מולכ המחלמב הצורמ ,23 ע'ל אוהש
 תויהל המחלמה ןמ חצנמה םע םיצרש םייח ילעב
 אתרבד n ךועה תא ןייצ ל"מוו .ינשל ול

 — [ב'ר ירכד תא איכהלו ושרפל חכשו

E 2 -<יאָתרְבְר<= רכדי BI 

 P omm 'גרת ב"א) --[תועינצב אלש ^b תנהנתמ | .תירוס אטישפב ה'כו ןמנרותמה ^35 הזו אנרבדמ
 E: Cen ינרבד 02 «v2 me תילד אמיב אתניפסכו 'א ,'ד ינש רתסאב דועו
 Y :שרדנו GU 15 'קיו) השא לש יטרפה םש) C333 | יייע ארונד אנרבדמ תותליאש ףוסב .אנרבדמ הל
 Td תימלש ונדמליב ie Geschwützige) 3327 : ב"י ק"מב BNDn" 'יפב רבדמ ךרעב י"העב ש"מ
 - רובידה ךותמו תינרבד התיהש (פש יקי ירבד תב | ש"מ ךייש ןאכלו ,-- תואחסונה ייוניש ונמסנ םשו
 .יא ילשמ) תולובחת 'גות יכ הטמל רבד 'עב ב"ר
 סשהו .ס"לב ה"כו «nuage C m» ;ח"י «s ;יה

àiינש ןיאו רודל דחא רָּבַד .'ח 'דהנסב  por] 
 םירבד ינש ןיאו גה ךליו שיר 'קליבו ,רודל
 b3:^ .הגיהנמ b^ אָתיִרְּבִַד הבקנ ןושלנו .רודל
 ארד Ten : תעלות יכנאו 'פ ב"כ רומזמ 'ילהת
 mew וניהנמש רודל יוא 'מולכ .אתירבד אתתיאד
 אבוהו האיבנ השא mam לע שורדה איבהו
 לכא ,רוקמ ילב ו"פרת זמר 'ילהת 'קליב שורדה
 "31 לבא «Bw pv נ"מ זמר 'ס םיטפוש 'קליב
 ךשח | ע"ייעו - .אתירבד ל"צו אתיירבד ס"טב םש

weyיבוריע א"ער ה"מ 'וכרב 5113 הברה לעפהו ' 
 ב"ער nb תוחנמ ,רבד אמע יאמ mn" קופ ב"עס 3^
 רבד אמע ןכו .ר'נ ייחפפ ..רבד אמע המ mn" קופ
 pi "an םשש 'ג pb ע"ייעו .םעה amo ןכו 'יפ
 הירבד .ב"ער דייק מ"ב ,"וכו אמע ה מ 2323
 אוה ןאמ רשא לכ 'פ ר'להק quy ןגל הילייעו
 אל ow היל חונ םולכ הימרגב רכדו (?) םולכד

amaאל ב"עפ ב"לד םיאלכ ףוס 'וריבו  puהיל  
"yא"כ 'ציב : לעפַאב .םש כ'מ  : Ty27Nאבר  

 'וכו ארסח בר הירבדא — .שרדו לאומש רמל
 י"שר "יע owyp לייטמו וגיהנה b SAN^ ע"ייע
 דע א'עו ג'ס 'בותכ .הירבדא ה"ד .ט"כ 'ציבל

 ,תנהנתמ תא 'יפ ,םייח תונמלא תרבדמ Np המכ
 הטמה שימשת תארוהל כ'נ לעפה לאשוה ילואו
 'ובותכ ןויצב וגיבר b^ 'ה לק 'ע yp mpi" ןושלב

3pהואר ^  'ובותכבו ,התיב ךותב תרבדמ +  
 תרכדמ יאמ 'מגב םש שוופמו דחא Dp תונדמ

"ytדע יוכו הלעבנ רמא , יסא בר הרתסנ רמא  
 (יכ ,ל יילשמ) ביתכדכ אילעמ אנשל תרבדמ יאמ
 b' nw יתלעפ אל הרמאו ה י e התחמו הלכא
 שימשת ןנינעש הרמאו היפ man ס"שה קיירמש
 ,(שיע איעב ייפ יישר ת ר ב ד מ ןאכ ןכו היקנ 'לב
 ונינע תרבדמ יכ רמוא יתייה פ'שה b^ לול לנא

- - — 

 טפ 'עבו ןוכל םלש ךל םלש ךל םלש אמלשב איטטפ תוחר גיונב (* .סייק רצ w'm יוועלל ר"תמע y 'רתב חבוחו ('

 תפסיח ןאכ שי זירפ ךורע ייכבו .ךל םלש ךל םלש אטטפ cw "an טיק י'כבו ןוכילע םלש ךיל םלש אטטפ mmy ^an יג
 ושוריפו v5 אוחו ,ל'כע ךל סילש ךל םילש רחא לכל ליקתו ריתכ םימתתו טפטפת תנאכ יא הרטלא ייפ bm הרטלא םכחה

 lal) 20\% Q6! imr  רמאטה תויברע תויתואכו 'וכו רחא לכל תרמאו הברה האבו הכלהו תברה תרבדמ החיה
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 ןהל רשא הגיהנמו mis םש לע ןכ ארקנ 'לואו
 לגרומו ^n ,7 יעשיב דיחיהו ,הירחא תוכשמנו
 דיחיה ל"זרדבו .ןילמה ירצוא ny םירובד ץובקה
 ושרדש א'פו הבר "רבדב תחא םעפ כ'ג אצמנ

pwהרובדה המ :םירבדה הלא (םירבד שיר 'קליבו)  
 הרובדה המ םשו . . רמ הצקועו קותמ השבד וזה
 ש"ע 'וכו . . םירחאל הצקועו הלעבל השבוד וזה
 ןמ אל הערצל הל םיומוא טוידה לשמכ אוהו
 ומר  םש יקליו קלב ימוחנת) ךיצקוע ןמ אלו ךשבוד
 ע"ייע הרובד ומכ אוה הערצו (כ'פ רימבו ה"סשת
 psi לש ףרמ זמ ז"טפ םילכ ץוכקהו .ערצ
 ר"להקבו .םירובד mmo ,ג'מ תבש .ףדמ ע"ייע
 לש שממ וב ןיאש םירובד לש ןלצ vy ב"פ ףד
 האפ 'ורי .תמא תוא םשב ש"מ כ"מב ש'ע ,םולכ

Ubשבד : כ'ד  ^v» ycג'ד א'פ תבש ; 
 ךלדרח ^pma av ב'ב 333 (דיבעתימ) יתרותד
 ,אָתאיִרְּבְר ןזתנד אמכ :ח'מ CODD SEO ןמ
 (ר"מ יא יירבר) םירכדה הנישעת רשאכ לש 'גרת אוהו
 תפיסאו אָתיִרּובִּד 'ב י"רתבו אָתְיְרַבִ ^8 'קנוא 'גרתבו
 nap שבד תושעל no ךותב םיצבקנה םירובד

 py ס'לבו .ליחנ ע'ייע J9 ע'לב
 ונינע אשבר ס'לבו= 025( «o9 y שבה

 Honig םירמת לש ןיכ םירובד לש שבר ןיב
Bienen oder Dattelnהניפסה תא רכומה 'פב (צסה  

 וניא ותרווכב שבד 6/5 27( תרווכ תוריפ 'מגב
 לכ 'פבו )5( nbm ק'פב .הקשמ אלו לכוא אל
 ןינגפוסה (6r5 ^ne םירבדה Town 'מגב העש
 ישורי .(' ילו גנ ו פ b^ ןיטירקסיאהו ןינשבודהו
 ןינשבור C אטקירט םינגפוס (ר'ע «vo א'פ הלח)
 nbn )* קושד ןיטילח .ןיטירקסיא ,(' הלאג ילמ
 רואהש לכ ןנחוי 'ר רמא . . יומד ןיטילח תרסמה
 הב אצויו איצומהכו הלחב בייח ויתחת ךלהמ

noeרמא ל'ר  wwרמא (' ןכ  mbר ' pne 
 ריקפמה 'מגב ריקפמה 'פב .הקשמ ירי לע רכלכו
 ןמש ץימחהו ^jw (yo m 02( תוריפ ורכח לצא
 'טגב ךישחהש יט 'פכו .[שיברהו שבר] שיאבהו
 ]£333[ שיכדהשכ | (:ר'גק n3 רצחל עיגה

 שַבָּד - רָּבְּד די
 ,der Rücken רוחאו בג ע"לב 'יפ) רָּבּוה ,רָבְּ *

(das Hinter ——תמיק רבודב :'ו 'וכרב  
 דואמ ןוכנ וניבר 'יפו .ש"מו רבודב ע"ייע ךרמ ימק

 ,ומוקמ רקיע ןאכ לבא

Ama *אָתּורְבּד  ^pשרשו רקיע 29 ע"לב  
(Grund, Ursprungז"מ ז"עב  

 היל איעבמק יכהו 'וכו ןייעמל הוחתשמה א"עס
 וא ודזא יאמק יאמקו דיגס אק הימקד אימל
 יאמקו י"שריפו דיגס אק אימד אנורבדל אמלד
 תואב םימהש jer לכ חלקמה ןייעמ רמולכ יאמק
 ןהירחא תואבהו םהל תוכלוהו ןושאר ןושאר
 לש חוליקל vut אנורבדל 'מליד וא ,תורתומ
 יאו דבענ רהנה לכ 5m הוחתשה וכוליהו רהנ
 י"שר תעד כ'או .ל"כע יריסא רבוחמב דבענ שי
 אוהש ןכתיו רהנ לש qm חוליק אנורבד יכ
 'מולכ הצורמ b^ אתרבד ונייהו הזל םדוקה 'עמ
 אוה יכ רורב הארנ ד"עפל לבא .ךוליהו חוליק
 תישוק ןיבג הזבו sse רקיע ונורתפו ל"נה ע"ל
 b" דיגס Np אימד אנוובדל 'מליד וא ס'שה
 ןייע מ אוהו רהנ לש רקיעו שרשל הוחתשה
 וימימ יריסא אוה רבוחמ mmo רחאמו ,רהנ לש
 אכירצ אל 'מגב םש ומייפש המ הזו .םיכסנל
 "יפב ריהב רוא וניאר התעו .אעראמ י ע ב ג אקד
 אימד אתורכז םש יאש .ה"נ 'ורוכבב הרז הלמ
 אוה ןכ תמאבו ש"ע ר p^ p 'תורכז י"שריפו תרפ
 ןוכנל «m א תו רב ד ל'צו אוה ס'מ 'יגה קר
 Db אימד אתורבד : ב"כ זמר 5 תישארב 'קליב
 111335 ה'טגוי'כ"פבניתאצמןכו
 ל'זו (ב'ע ז"טק m ג. 5, 18 D^ אקילייגנאב)
 תומימ לכ לש ווקיע :אימד אתוובד

 .ל"כע 'וכ ןיאצוי ונממ nb םלוע לש

 : א'כ "ינעת Pes) 333 ר'אלב (p^ אָּמרַבְּר *
 כרד היתוכבישב אתרבד nmn ארוסב

 .אתרבד תווה אל
 Biene, Wespe) שי ע"לבו הֶרּובּה אָמְרַּבִּ .

 ma ץוש ce אוהו מ'למ

 ושבתשנ וג תויתואו ולטנופ םיטב y'b33 לבא ,ילוגנופ ייכב ומכ 57 רגולנופ ר"פרבו oi ריל ,יא $$ י"כב היכ ('
 ,עבו ןינגפוסה nom ייפל אב ז'עלהו xpo ןימכ לכוא b schwammartig, fungajo^ ט"יאלב ילוגנופ b" יט תואב

 ת'מק D" איצומה תוכרב יכלה זיואבו .גופס ןימכ לכוא "0 spongioso ט"יאלב יכ איה איהו ילוזנופס זעול ןנפס
 תלח m^ ויואב )* .יטלוצנפ ליצו יונלוצנפ סיטב זייר b^ הלח 'כלהבו ילונ י'פשלו ייטלוצנפל ןישועש הסיע .הרכזוה
 eX הלאג ןמו UM ןמ תבכרומו בלחו שבר יילב ונינע | «py om" םש ז"ואבו ר"פרב ה'כ Q3 .אטקורט 'יגה םש

 ו'תחת ךלתמ רואהש לכ mW שיר גיונב (* .שלה yvy (* .הלא אילמ ס"טב 'ב ו"ו vss .תחא הלמב voy עיפרבו
 אוהש ןושלב רצק וניברו .חספב gin ירי הב אצוי סרא ןיאו ץראה ןמ םחל איצומה וילע םירמוא pe הלחב כייה וניא

 ינשב ויואב ןוכנל n'3 וניבר ייגמ תארנכ שיקל ןג : תובית יתש שיר רחא ורסח קפס ילב יוריבו pK תצק תסאב

meon 
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 לכונ זא איה הנוכנ תאזה הרעשהה םאו .םשו
 אבוה) ב'פר תבשל «^g י"כב ש"מ יכ vy רעשל
 ושריפ RINDT אחשמ (םש תבש ס'דב
 לש ערזמ ןישועש ןמש ה ל'וואג
 לאומש 'ר pon לע mos Dep ןפנ רמצ
 ב"רל ןיב ק'ררל ןיב יכ הארנ םינפ לכ לע .ינפח ןב
 'b הזו יקשפמ וא יקשפ יב in Spy^ .איפסומ
 יע צ ב ומכ ושוריפ cles = 6: פ"לב יכ רקיע
 ומוקמ רקיע כ'או 'ג עצב ע"ייע םימ תכרבו םימה
 .םש יתנייצש «cn יקשפ יב 'עב אוה הלמה לש
 םשש וניברל ול הנמרזנ תעטומ 'יג יכ רורב הארנו
 יבא וא יקשב יבד םוקמב Cms יקשבודב בותכ ויה
 אוהש ומכ יקשפ ומכ שממ יקשב "יפו יבר יקשב
 "31 פ"א י"כב יכ עדו .המצע וז הלמב פ'לב כ'ג
 רמאנ אל םאו )0^ רצ nam סיד יייע) איקש יבא
 תחש w5 אוה TM pu יבא ל'צ וז 'יגב םג יכ
 wb אצויה .איקש ע"ייע :ב'ס 'וריקב איקש יבד

nibןיא יקשפד וא יקשבוד תואסרינ יכ  imbלע  
 לש תורז ןילמ יכרעמ ןקחמל ךירצו הנכמסתש המ

ioרמוא רזוגש המו  nnהלמהש ל"תמעב יוועל  
y^»ןשלבה וילע דמע רבכו אוה הנשמ איה  

 — [םש ויתופסוהב רעשיילפ

 ףד 'א קרפ הלרע (?U ODabarita^ הָּתְרַתְבִּד *
 .התרתבד ןמ היתמ ^ ר'ע א"ס

 עיפארגאיגהב הזה םוקמה לש ותנוכת לע ןייע
 .265 רעיוביינל

(Fisch) 2757 ג"רב ' ovבוט  (ציב' veא'עס ), 
 (m^ vy) תוקלש 'מגב ןידימעמ ןיא 'פכו

 ילושיב םושמ ןהב ps ןיחולמ םינטק םיגד C33 רמא
 םלושיב איה ןתחילמ לארשי ןחלמשכ 'יפ םיוג
 הייחא]* .n ןילשובמ 525 יכ ןלשב אל יוגהו
 תחא הארוה ^mm (7m o יימחנ) גאד ,גד מ'לב
 אוה הגדה ^m ,'ז ומשל ע"באר תעדל לכא .ןהל
 קוליח pi ל'זודנו .םימב ץרוש לכל ללוכ ןמ םש
 םש הנקסמו :א'נ "ירדנ en "y הגדל גד ןיב

nnז'עמ לבא .םינטק עמשמו םילודג עמשמ  
 ריצ פש 'תיאש ןטק גד אוה הגרש עמשנ : ט'ל
 הגרה לצא moy 'שלמ עמשמב ןכו m וב שיש
 יכ :א"ר UD מ'ב 'ורי : א"פד ב'ס 'ציב 'וריב
 םשכ ן'קת זמר הנוי 'קליבו aen ןטק גר הגדה
 ron לכ ש"ע אוה הכקנ ןושל הגדה א'ורס

 C דספוהו םאמנ ^5 ,ילמגד אתיתכל יזח יאמל
 אזוגמא ci (.ט'פ (cou וזחאש Ch 'פד ג'רבו
 ,שכדב הקותמ הנבלח s^ .אתינשבוד אתינבלחד
 אנבלח ל"צו p'b אמלג קר Eb" ןכו ה"יחא]*

"yו תותירכ '. qjהנבלח , s»ז 'ורוכב ': 
 ,'ח זג yp ןיעריצהו ןיזיגה שבד םירובד שבד

 'וכו הדורה שבד ףא : םשו ,שבד món vb ב"ב

 'ילוח qv 'וכרב .ג"מ א"יפ 'ומורת .,'ד דר ע"ייע
 אשבוד םש 'וכוב ano ע"ייע םירמת שבד : כ"ק

«nnהועש :'כ תבש ,רקיע אשבוד :ז"ל םשו  
 בטיה p mp הועש ע"ייע אשבודד אתלוספ
 ,יניאתמ אשבוד ףיטנק :א"יק 'בותכ -'ב רק 'עב

oyד"ק ק"ב: .אשבירב ירעשד אחמק :גנ'פ  : 
 'דהנס .ןנשבודה תא .'פ ב"ב .וריבח לש ונשבוד
 לקלקתמ י"שריפו שיבדמ ונשבוד ps .א'ק
 Ib was .תומימח תמחמ לולצ השענו
 ינשש ל"נו ץימחה : שיבדה :o i^ דינק תבשבו
 ץימחהשכ יכ הזלהז ןימילשמו וקבודי vm םימעמה
 לולצ השענו הנושמ כ'ג והארמ fM דספנו שבדה

 — o9] .ע"לב ונורתפ ןכ תמאבו םודאו

 יקשפ ינ וא איק ש יב ל'צו p קשבד
yyהמב 'פד ג'וב (ךומסב הטמלו  

 .םיעצב 'יפ יבר .יקשבודבו (.א'כ (ni ןיקילדמ
 הייחא]* ,(יקשפוד ביתכ ונלש 'חסונב נ"א)
 ל"זו (ךורעב ומכ) י"שריפו יבר יקשפדמו ג"ונב
 ע"ומב לבא .ל"כע לרג אוה םימה יעצבב יקשפדמו
 י ק ש פ מ ו אוהש י"שר םשב ב'ר בתכ prb 'ע
 םגו Up "UN ןינעמ עצבו puo ב"ר רמאו יבו"

 א ב"ו איבהש ומכ ?i^ רקיע יכ הארנ ד"עפל
 ילוא יכ ,המואמ .א"כ תבשל os לעב ריעה אלש
 אוב לבא ,יקשפ on^ אצמת אצמה י"שר "23
 'עב םישרשבו .'ו ,'ד הנויל 'יפב ק"דרה vro הארו
 'וכ .קיק Nm (4€2 n3)" 33 ורמאו + ל"זו קיק
 ןיב "פ יבו יקש 5 יבא ו ימד אנילולצלו
 'וכו p^ תלממ וירכרו .כ'ע לדג אוה םימה יעצב
 םגש mm חכומ .י'שר b" םע תואב תוא םיוש
 pi ק"דוה האר bum" יקשפ יבא nnm י"שר "יג
 אחשמ ןינעב וירכד רתיש ^p וזה "גה ךורעב
 .אביללצו ,אזק ךוועהמ םיקתענ אבילולצו ,אזאקד
 םיכרעה השלשב ךוועה "פש $350 בווק םגו
 ^ ןואגהמ חקלנ אביללצו אזק 'עבו ןאכב ונייח
 םש ש"ע ^p רכזוה ושא ינפח j3 לאומש

^b mna» )'אסרומ וניבר  y'"yיציבל ימ י"כבו ,בר רמא אסא בר רמא 3723 (* .תיתכ  "anת'כו '3 'ת א ריא  

 '' כבו .ש"יק רצ םלשה ייסחוי y" כיע ואיבה ponen םגו v33 אוה יוצמו ^m רצ םש ס"ר לעב בחתכו יצגוש ירב

  Py o n i8בר רמא יא ת יא בר רמא ייא 'טשוק יפר ז'עבו תא 'יגת כ"ג יר'ב ושא «^ nא'בטירב ?"^

cm ry סיר 



 0 לתו שיש לש ןכא קקוח בתכמד C איפרג
  vobומכ אלגר ,ורבחב ( c^ creלנריו (חיכ <
bp דושחש ורבח יוגב yw העורה ןכ ,ךדבעב. 

 הלוכ אלגרו עזב אללג אבתכמ א"פ .העיברה
 בת כמה ,ערי הירבחב אתלימ  jmןיערוק .ויהש

 ב תכב המושיר תרכינ העירק התוא ריינה תא
 ערק נד ריינה תחתש  Cעידי הירבחבנייהו :

 תוליכר השוע םא ימנ ליכרהו  plםישנא ינש
 השענש ורכחב ריכמ דחא םישנא ינש ןתוא

 תוליכרה עמש אלש פ"עא ןהינש ןיב תוליכ
OC וריבחב ריכמ יוגה ןכ ןהיניב 

 תואבצל לאשוהו Panier 53 ונינעו מ'למ) 533 *
 ע"לב ןכו n) ,'ו שיהש יייע) םהל םילגד רשא
 YE ר'מש Schaar) םישנא תציבק b^ כ
 ד'כ פ5'פ םש .תואבצ אלא םילגדןיא
 םתיואתנ ב"פ ר"מב .םילגד םילגד תורוש תוווש
 ולגדו לאכימ : ינאיבה 'פ ר"שהש .םילגד תושעל
 (94%% י"לב) םיטקט יניע וארו ולגדו לאירבג
 00 ייו) תאז ימ b ר"שהש mn um הלעמ לש
 םיסקטב םיה לע םינוח םילגד : לוענ ןג 'פ םשו
 ינב וואתנו ליאוה 00 .0D תאז ימ 'פ םשו ,םיכלמ
 תותואב ולגד לע 'אנש םילגדב ונחי םילגדכ תויהל

 ןילגדכ : תולגדנכ םשו .כ"מ y" תותוואב שררו 'וכו |
 .'וכו ולגדו לאירבג ולגדו לאכימ ןונכ ןלעמ לש

 ןישאו ינש ול שיש yy י'לב) אָלְגִיִד = 55
 zweizackige C3 דג ע"ייע) םיפנעו

(Stangeיעב ונשריפ רבכ +.'ל 'ציב) .אלגרב ורדד  
nב"נש ק"העו ,םיונישה ש"ע ה"יחא]*  ^b 

 םיגד תובבר םיפלא ה"סש תרבועמ הנד ןמזמ ינא
 "לוח — .'וכו גדל הגד הל 'מאו רע 'וכו םינטק
 ,'מ ז"עבו wn 'וכו ןה םינד ינימ תואמ 'ז : נ"ס
 'פסות p" .א"כ תכשבו םשו ,'וכו םינד ינמיס

 גד :םש sym .'וכו םיגד יברק בלח ה'ד םש
 'ורוכבב ה"כו ,םיצב ליטמ רוהט גד ץירשמ אממ
 .ןיצירשמ ןנימב mis בור ישא בר רמא םשו :'ז
 ןתאיצמ םוקמ םש לע ןיאוקנש םינד שיו
 (nb — .'ב ןחצו ןנפסא תיתלא vp ןתדיצו
 n: "npe pb "p" םיגד ל ז מ ותארוהש

 — [כ"פ יתבר 'תקיספו ה"פק זמר 'יכלמ 'קליו

 .ינוד יב ע"ייע יוד *

 ,'ב רגד 'ע רחא תיגד «yt תיִנּוגד *

^p 55iע'לב  Jeםשהו .ָוָכ-לָגַד ס'לבו  
'63 (Lügner ןבזכ <)\=-5 ע"לבו pros sos 

  323(א'עס גיס .תבש) שיאה אצי אל 'טגב השא
 הכלהב (' הז תא הז ןיליגדמה םימכח ידימלת ינש

 ימאנש ןבהוא ה"בקה  (0 o5 me)ילע ולגדו
 .הבהא  ^pןישיחכמו ןישקמה םימכח ידימלת ינש

 ןכהוא ה"בקה הכלהב הזל הז  .Üןיא 'פד ג'רבו
 ןידימעמ  vyב"כ :(  Minhאלגדו עזב אללג

 .עדי הירבחב  [^b]אוהש אבתכמ  byנקונ לזרב
 תונבזכב ריכמ בזכמ אוהש אָלְּנִּר ךכ רוצה תא

 רע םיבזכ חיפי .ורבח  sow:ריי ילשמ)  (nלילטמדו
 אתונבדכ  aD Cויפ לעמי אל טפשמב .ואלגד

 םש)  )" reונשריפ 325 א"פ .(* הימופ ליגדנ אל
Pope אבתכמ ^b םשרג יברו .(* ['ב] ללג 'עב 

 ופפרנ ^3(! b^ ןמ תוביתה ע"פרב (? .הז ם ע הז ימ י"כבו הזל הז ג"ונבו ו'פקתת זמר 'ב יפ ר"שחש יקליב היכו )!
 ךורעכ ^y םש bb" אלגר היד : ביכ ז"ע יפסותהמ הארנ ןכו .ןאכ יתיאר םירבר סוריסו ז'עב רמאמ לש ןויצ רחא ס'טב
 םשו Py 'וכו ןכחוא היבקה יכה bM" רקיעה לע ןידמוע pue הזל הז ןישיחכמה ל"הזב m ינש ןינעל רמאו וריכזתש
 3/3 עמשמ ךורעה «b^ .שיע םיברב תולהק ןיליתקמש לגר ישל ןיליגרמ ייפש לינה תבשד י'שריפ לע 'פסותה וגישה

 y" אהא ריא הבהא ילע ולגרו היבקה רמא ^3(: הכלה ירבדב ןיקסועש ח'ח ינש רמא הנוי X ולגרו יפ רישהשב
 ונל תוועמ אוהש וגבזכ ייפ ולוגידו ל"צ הבהא ילע ו גו לי רו הייבקה רמא תבייאו תכהאו ןוגכ הביא הבהאל ארוקש
 רמא nk n5 qm ויבאב !spy לגרש ןילוגרה qu 'יפא היכרב ר"א הכחא ילע וגולידו םש שרר (my .םיקוספה תא
 לבא ר'פרב ןוכגל ה"כ (* .'וכו בקעי גלרש ןיגוליר now ס"טב ויפקהת זמר tene יקליבו יוכו םיזעה יירג תורוע תאו
 Ty ^M שייירב "3 .לוגרנ ינשה ןויצבו אטישפב 'יא ךורעכו אלאגר ןושארה pus i233 (* .אתונברסב ס"טב ע"פדשב

onsכ ילשמ ', m^ vs imלבא יישרב היכו אלגר לינה זייעב ןניסרג ןכו יטישפב כ'ג אוהש ומכ ת'יילדב ל"צ םלוכו  
 יתיאר ידיל תותכסמ המכ לע י"כ ח "ר ייפ ואבשכ החעו .םש ה'ר ייפ לע וניבר תנוכו (* .תלדב ךורעכ וסרג יפסוחה

 m1 À 10, 2 ייפ אקילייגנאב) ז"על v3 m4 'יפמ הלמב הלמ וקתענ םש וניבר ירבד לכ תמאב יכ םינשי ררועמה ךורב

 ייא חיר "33 סכמה יבבוג Ya v3 "3 יפל ש"מ לבא ,יורניה ךורע vin ייג יתאצמ הז י'כב םג יכ יתחמשו (.ג"י

 י: ה ם ₪ ל na ^5 לבא ,אלייר היגהל יהיצרש ומכ אלו א ל ג ר והב שגר אותו ייתספב 'יגה ח'ר י'כב ןכו יבנוג ץ"פרכ

 סיר לעב רעישש ומכ D'D ו ג w 1 אילק רצ םש סייר יייע ייהספל ס'ש י"כב כ'ג 'יא ש ג ר ^« אלאיר ייא מ"ק רצ

 יג לש i3 שגרר ומכ שממ ותב שגר 370 (ששג עיייע) ירבעב שגרו ששמ ומכ 'וסו ע"לב אוה שג יכ b" תואב םש
 D'b3 ע'פרשב לבא אפרג ריפרבו riffel, grafio; טייאל אוהו ד'לו ו"ו י'כב ןוכנל ה'כ (" :ויפ םיתספב םיסופר

WESהנוכנ רתויה ^39  'y3 ^Wריינב המושיר תרכנ ייא ץיפרבו 0« י"כב היכ (* ש"ע ןיפרגיטנא  pi ww nnne 
 Up יישריפב םג 'יא הזה ןורחאה ייפכ )*
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 עבטא .א'כק תומבי .תלגדב תיתחתל 'וכו תלגידב
 תוינומדקב והיתתמ ןב בתכו .'ב רשנ ע"ייע תלגדב
 77046 86 A339 8& ob 5m 'ג 'א ,'א
 ארקנו 'מולכ AC RM 10 פס 0790670706 0

 דוע 'ייעו) לקו דח אוהש uen תלגד וא סירגיט
 סוריוזיתב ואבוהש םינויצה רתיו א"ל 6 סואינילפ
 לש תוינומדק לעגעיפשו לקרח y סואיניזיגל
 לקדח ןינעב bs ושריפ ןכו (ב'עק א'ח ןאריא
 ןידח וימימ ישא ר"א לקדח יאמ Ce 'וכרבב)
 Pfeil ץח tighris תלמ תארוה הנשיה פ"לבו .ןילקו
 ףירחו דח 'יפ לק ץח ומכ לקדח רותפל לכונ כ"או
 אבוה) Eusthatius רמא ןכו ותצורמב 5prym ומכ
 Térgie-zacyos óc (ל"נה םוקמב לעבעיטש םכחהמ
 רעיוביינ דוע יייעו .ץח ומכ ףירח םירגיט 'יפ 6%

 yn .לקדח un vow cx תידומלת איפרגאיג
 .ע"ומב סורגט

Probe 650 vb3 wor? = אגוד = ( D 
 = =  .Probestückםינפב "ייע ןוירטמגיד ;אמכוד

 תבשב ^ 'פב .(ךרעב ( sףד  Cערזל עינצמה
 אצי אל ['מגב] תכשד ק"פבו ,האופרלו אמנודל

 וטחמב טייחה (" C,ונ ז א ב ש אמגודב עָּבַצ אלו
 )  yox.תבש) לודג ללכ 'פד  vyימנ אכה (ג'ע

 וזח  C,אמנודל  sexta emרוע 'מגב ןיי 6
 .ט'ע תבש)  Gnאמגוד ןהב עובצל ידכ ןינממס

 אריאל  Cק"בד ג"סבו  ps vn 65^pןיחקול
  jbאל עבצה  mmwונשריפ רבכ תומגוד אלו

C אמגד אוה זעל ןושלו C [ms] (תותא) 'עב 
 ותמש ימד ג"רבו +י'מ) ה"פ תוידעב הוקשה אמנו'ז

 יוכרב) " Ceאמכוד א"ס  "b ,Üהתומכש םירג
 תפיטמ ואבש ןוילטבאו היעמש 'מולכ הוקשה

qn omןיכושח ןהש תוארהל תרויג וקשה  
 "b ח"ו b" .ןדוככב ןילזלזמ ואצמנו לארשיב
 (ריער wb אילה גיפ) ימלשורי ןיחלגמ ולאו פ"רב
 דחא הזו )350 דוב כ ל y pis םירבר ר'כ לע
 יי" (aem םימיה תשלשל אוני אל רשא ןכו ןהמ

(Cn(פש) היב בותכו  bu» wmהלוגה להקמ  *) 
 ל"צו [p'b (ןיתינתמב .ןוהנמ ^30 תיא קחצי ר'א)
 תוינעתב "C |אתינתמב ןוהנימ יגס תיא קחצי ר"א

 (אָמְנּוד) = םֶנד — (אַלְניִד 2 5

 pope ושארב םירצנ 'בב py אלגד n" ל"זו ןאכב
 — [ש"אלב Gabeb) ל"יבאג

feig, fureht- 9606 י"לב [peg oru. Db» * 
Gamה ר"להקב ', m 7mיכו : הער שי  

 הער rw אלא הבוט הער שיו הלוח הער שי
 לטרע שישת ןכסמ סוגוטפ םולגד ןוגכ הלוח
 שיא DU םוגווטפ םולגד כ'מ בתכו .ןיפכו
 ךירעמה לעבו ,כ"ע בערו םורעו וחכ ששת ינע

"OD Ndה םיפ  vw ways oy 
 זא ישלמ םולגד . . הלופכ ותרצש הלוח הער
 לבא .ל"כע אוה רוהנ יגס ךרדו חספ ליאכ גלרי

ny?אל כ'כ לעב  nmונאזנול יד ם"והמה 'יפב  
 וליח הפנ אל ומצעב אראל יד ד'ר םלוא ,הז
 b'y םוגוטפ בתכש ריבשמב יתיאוו .שופל
 b^ דוע 'ייעו ם"רהמה והומדק רבכו .כ'ע סורגדפ

mnר"טב רעלזייא  rmפז  imamמ — 'מ  
 תובית יתש יכ peo ps ילצאו .סוגרטפ יִלחד

mwןדצב ןשוריפו ורזגנ י"למ  "yתובית יתש  
 דועו .בלה qm חכ ששת 55 86.6 יכ תוירבע
 כ"או bettelarm דואמ ןכסמ ונינע י"לב 9%
 סוגוטפ סוליד «pu הלוח הער וזיא an^ רקיע
 שישת הז יפלו ^« ןכסמ שישת (סוכוטפ =)
 המ ראבל אב ןכסמו ,סוליד אוה המ שרפל אב
 ורועישו ,םינפל אב ןוילגמש הארנו .סוגוטפ אוה
 Qo vm ילשמ) םיער ינע ימי לכ םכחה רמאמכ
 הז םיער up ימי לכ ב'עס 'ק 'דהנסב ושרד ןכו

 «n ששתו הלוח 008

n3 .ם"לב)  "b nbpxלַתמַה-רהנ  Tigris NY? 
 רהנה םש םיירושא ץער יכתכבו עודיכ
nidiglatתרגד שיראוצוה 'לבו = = ע"לבו ) 

 'וכו תלגרד «wem ^m תלגד האורה i3 'וכרב

yyב"עפ ה"כ ק"מבו .תלגיד 'גה םשש 'ב רשג  
 תלגירד וניבר כ"ג סרג א"י ףכ 'עבו ,תלגרד יפיכ
 Di "יא ד"ויב "גהו .ושוריפ ש"ע v3 'יג יפל

p'o3י"שריפו תלגידל יתא הוה ^« אבו םש  
 yb ירש אכו .'ל ק'נב evo ןכו ,לקדיח

mov nbi"ליעל :א'ע יישוריקל י"שריפב  

mo» )'םשו : גיר א'פ חבש יוריבו א"פ תבש אתפסוהב  vbיריאמה ייחבו איכה טייפ תבש 'כלה ם"במרב ה"כו :ח'יד  

nsוראו צב ש ג'ונבו : יח רצ תבש סייר יייע פיאו ימ י"כב  (fג"ונב  me» )* aemלבא ר'פרבו ו"ו ייכב ןוכנל  

 ימגב בטיה ןייוצמ םשו 'ב ארא עיייע (* .ןינממס ול ךמסש ןעי ןירוש תועטב וטשפ םישדחה ייסופדבו ,רוש ס''טב ו''פדב

 א'עפ ר'בב םג M^ היריר תו גו ד pspm .תואמגוד am mW^ יעב לבא ןאכב וניבר ייגכ ק"בב | ג"ונב (* רוע

 .אמלד ס"טב ו'פרב לבא איפרב גיהכ dogma יורו טייאלב )* yn qoa "y Ty א"פר ג'פ ק'מ יוריב ה"כו )7
 יוכרבל ג*בבו mun ^M ןושארה י"עבו הוקשה תמגור am^ ויישת זמר אשנ pn יז יפ אשנ ירפסב לבא יתוקשה המכר

 םימעפ תזיא שררנ קוספת הז (" .'צ b^ תותלאשבו םש 'וכרכב ייא לבא םש ova ייל הז (" .אמגודל ליצו אמגול לינה

 ריא in" םש יוריב )"0 :ו"ל 'יטיג : טיפ 'ומביו ל'ק o^ חרק ייפ תותלאשו ,ז"ט קיימ y" רקפה ר"יב רקפהו יודג לע

0 

4s י"לב "b D'unD'W 



Gros yb ov»)ול חלש  presחטש ןב  mon | qoxןיא 'יפד ג"רב ולש הבברב אוה אמגוד .('  
 ותומכ ןיאש םגּודִמ 'מולכ (א'ער re יגיגח) ןישרוד
 'ןו רט טי מ לןימודה םיכלמ האר som תובברה לכב
 הגיגח) ולש הבברב אוה ms 'יסןכוהעט אלןכ לע

cvא"יפ ר'בב ,(*  qo»)םיהלא ךרביו (השרפה  
 תבש אלו תבש ומלוע תכאלממ : יעיבשה םוי תא
 by לעופ אלא םיקידצה תכאלממו םיעשרה תכאלממ
 ןהלש ןירטמגד ןיעמ ולאל הארמ ולא םע לעופו ולא
 תונערופש ןיינמו ןהלש ןירטמגר ןיעמ ולאלו
 תא 'ה [nnb רמאנש הכאלמ היורק םיעשרה
 ,ינ יימרי) איה הכאלמ יכ ומעז ילכ תא אצויו ורצוא
 הכאלמ היורק םיקירצ לש ןרכשש qum ,(ה'כ
 תנפצ רשא ךבוט 25 המ [('כ "5 (nn 'מאנש
 הלאב ונדמליבו 4" 45 םיסוחל תלעפ ךיאיריל
 ירוקפ ףופ יוחנת) ןכשמה תא y b£ ידוקפ
 t€ יל בוי .בותכה רמאש והז (ש"ע ^pe רוציקב

 [ןיא ל'צש ל"נ] (רמא) ןכ wy קידצמ «y אל
 םדאכ ולש ןיווטמגד וניע קידצמ ענומ ה"'בקה
 הארה ול רמוא אוהו ורבחל תוריפ רוכמל שקכמה
 א'נ ,[ןוימרה ל'צש 55[ «qua תא יל
 (" ונע קידצמ ערגי אל רמוא יוה ("ןיעה

  bi(אָמְנּוה כ =

 ביעס זיגד היפ היר 'ור י) ה"רב C 'וכו יודינ התא
 ול וחלש )^ ntn) םש יינעת m" ק"מ v3" היכו

 תושעל םיברה תא בכעמה לכ לאילמג ןבול
mus3 יציבבו א"עס גינ ילבבב) 'יחספב ,יודינ ךירצ  

 C 3 ךילע ינרזונ התא סודות אלמלא Cen 'וכרבו
mu» nnתא 07 היפ  Yr) CDרזעלא תא  

 קפקפמא רמא הדה .םידי תליטנב קפקפש ךנח ןב
 יורי .יודינ €T םירפוס ירבדמ דחא רבדב 'יפא

QU cw pmoוהמ .הוקשה אמכוד )0 תוידעב  

 התומכש םירג | שוויפ C התוכד | אמכוד
 הרמא אדה ןוילטבאו היעמש הניג 'מולכ הוקשה
 4T) "r3 Tox התימ רחאל ew" ןקזה הזבמה
 'יפב ןחכשא ןואג יאה בר ינפל ולאש ,(' (םש קימ
 יכה יא [עבצ ^5[ (עבצימ) אמכידד ןבג תיאד

 הויקשא ט"מ [עבצ ימ] (עבצימ) ןנבר ושרפמ
 הוקשא אל לאללהמ ןב mapy רמאק יכה םבישהו

bאמש התוא ןיאריימכ ויה אלא הטוס  mmn 
 רמאש ךרדכ jn הטופס ימ וליאכ הוארהו תאמטנש
 אלשו יחה דליה תא ורזג «Gv י'ג .א'מ) המלש
 ול הלגתיש ידכ הריקח ךרד םש אלא ןכ תושעל

 M" ע"פרב .תוחירבב ןירזופמ םהש םירבד Y/5 ןמ הברה שי b^ .אתינתמב ] ר ד ב מ ןוהנימ יגס תיא רזעל יבר יב קחצי
 .'ורי ימגב רמאמה ואר אלש ןעי הז לכו תועטב ןייוצמו ןיתינתמבו ייגה גארפו א'יפדבו ,ןיתינתמב םדוק הדוקנה ס''טב

cb ava )'יוכו לכש םויסה לבא תודגל התא ךירצ ייגה םש ק"מ יוריבו  Yילבבבו 33233 ייגכ "א יו דיג ךי ר  
 טקלמה תחכשב i'n עיבשפה ףוסב היכו ה"כ היר ילבב ןייוצמ ע"פדבו (? .ש"ע ןושלה הנושמ .ג'כו .טיי תינעח

inaיכ םהמ המלעגו וריב הלע אלו אוצמל האלנו 3335 הברה םש קיתעמה םגו ,כ"ע ומוקמ יתעדי אלו :םש ב/'ירגה  
 ונייח אל סודות תאש אלוליא an" םש ק"מ יוריו ג'יעס א"סד בייפ הציב יוריבו (* nm תומוקמ יגב יוריב אוה רוקמה
 bs py היכו וניבר ייגכ ךנח ןב רזעלא ייגה יוריבו םש 23333( .םידי תרהטב 'יגה 'וידעבו םשו )^ ? mW ןידנמ

veייס  ryעבו .ךונח ןב רזעילא ייא תוידעבו ' pbיה  "an3 טיק י'כב [ pnויפרב היכו  n^»ימ ייכב  myסייר  
 יעב DK יכ pb יעב אל לבא ךורע לש ר"פדב יתאצמ ןכ תמאבו ד ג ה ןב an" םג ןמסנ 'ק תואב םשו :חימ רצ 33325
 רנה ןב /3 דומע יט ףר 'וכרבד ויפב ג"הבב שבושמ רתו'ו אוה רחא qim ךנהו ,ָך ג ה ןמ שבושמ אוהש ל"נו 033
 «j^ םש קימ יוריב (5 .וימ דומע ןואג םרמע יר רדסב הייכו רגה ןב 'צ b^ ערוצמ תותליאשבו רינה ןב 03335 ג"בבו
 גיהכו ,התווכר ה מ ג ו ר והמ p'/n n3 ופרג אמגוד היד 6^ 'וכרבב 'פסותה לבא .התווכר המכד והמ הוקשה המכד
 עייבשפתב ביירגה תהימת הקלחסנ הזבו .תוכרבד ןיגוסב תשלושמ הכרב רפס y"' דיסח mmm 'ר «cbe שיארה יפסותב

cn oyתופסותה ורכז אל עודמ  ^i:ךורעה לעב  amosהחיה םהינפל יכ 4*5  ci ^imשוריפלו )5 .אמגוד קימ יוריב  

 ym םשב ךורעה ייפ Wim (' .םש תוידעל ר'יבארהו ם''במרה כ"ג יייעו .טיי 13535 verb הלוע הפי הז יורי לש
snsיכ ריכזתש ילבמ ךורעה םשב אמגור הייד 'וכרב יפסותב כ"ג אבוה ןינעה ןכותו אמגוד ה"ר תוידעל  anיג"חר ייפ  

 m3 ינשה ייפב תוידעל ריבארהו ם'כמרה ושריפ ןורחאה 003( .עבצ ןמ ייא Y י"כבו עבצ ימ וסרג הפי םש יפסוחבו
 ange- mwpm הניחב 80% ייל wm אמכור בוט רתוי וא אמכיר לינה sms שוריפלו ce cnn "y א'פב ב'ערב

stellte. Probeףוסב ב"ר ןכ טפש קדצבו  ynלבא  "bnייפל רגנתמ ה חו כ ר אמכור יוריב  .mןוכנל ת"כ )9  w33 
sk mk yon )* sx mk n yr v5ייג יפל יתמלשה ('"  masרמאנש ןמ תועטב וטימשה םיקיתעמהו ר'בב  

 !כ תיארתו 336( ירמג אלד םיקיתעמ לש ס'ט קפס ילב אוהו ןירוטנ wor ג'ונבו .ש"ע םיונש תצק ר''בבו .רמאנש דע
 תילש ומר הימרי 'קלבו ,ןירוטמגוד סרוג 3/5 לעבו ןירוטמגר ןיעמ ליהזב ר''ב ןוכנל אבוה ו"ישת זמר יר יילחת יקליב

mאוהו 'רוטמגיר תינשה םעפב םג ל"צו .כ'ע ןהלש ירוטמגר ןיעמ ולאו םהלש 'רו טמ ג 'ר ןיעמ ל"הזב ריבה  
 זירא v3 31 .י"לב לגרומ וניא םשהש פ'עא .Derry cU לעפמ ןוימרו תומר ייפ Aehnlichkeit 7///"06ד7/קוסצ יילמ
 «mx (ןועטש םכחה ברה רואל איצוה) רקחמה ע'מב רלאווגירג םכחה שיימ y*^ תחא חלמב ןירטאמגור ייגה כ"ג םש ר''בב ייא
 ןירוטנ אמגוד תשגושמה am" םייקל (ויט רצ שדחה ריגשמ) ריבשמה לעב ונילע סימעה (cimi .ג"ס Cw 'ר b^ היינש

vetריל ןמ  naturaר'ב תאצוהבו ,לגוהו הגהנה  vyסרג טיג רצ הנושאר תרכוח רעגייק םכתה ברה  n553תחא  
 p'63 ע'יפרבו :ריילו 1 v33 ןוכנל היכ (''  .ליגה זיראפ י"כ ייגכ ןירטאמגור ל'צו ליג ןיאו v3 "יגכ ןירוטגאמנור

 .וניע קידצמ דע וניע קידצמ sm ves (" .ץעה

 ורד



 י'שלמ תבצחנ הלמה | תויהבו .םימעפ הברה
ovתאז רובעב ךועה תלחתב המושר  

 ןוכנל ה"כו [Beua = sor | התביתכ | רקיע
 כ"ד ב'פ 'דהנס ^? .ז"מד ies תוירוה 'וריב
 ב"א) -- ]^ רב ע"ייע 'וכו ימד ןוכדיד אמניד א'ער

sein ^bןכו = ןוימדו ןמיס תינבת י"לב  ^p 
 הריקחו הניחב vba אמיכוד b^ לבא ,ןוירטמגיד

 ,('(הוקשה אמכוד םעט הזו
 Be- Oóyux י"לב [תּוטמנוד ל"צ]) תווינָמְגּוה *

sehluss, Verordnung80- ץובקהו  

(uoםירובד כ ינובס ח"יק רומזמ ט"וש 'דמב  
 תונידמה לכ לע תוינמגוד שורפל דיתע אוהש
 תאז וארק רמא תאד המכ תוזו וכ איצוהל
 ,(יט .,יד לאוי) [המחלמ ל"צ] (הרצע) ושדק םיוגב
 יויצ םוקמ 553 «wo התועמשמ שרפמה 'יפו

prmץמאו , newתינוי הלמ איה יתעדלו ןויכ  
 ושבתשנ "3 תויתואו הרזגו rx" השוריפש ל"נה
 ךפיהב אצמתש הרעהב ןייבוא ע"ייע 'ט תואמ
 D*'31232 ומכ םירובדכ שרוד ר"עפלו .תואמגור
 B^  תויטמגוד .שורפל דיתע אוהש רמא הז לעו
 קוספה איבה ne? nma לש תוזרכהו םייוויצ
 ךרדב ושריפ רעשיילפו יוועל 'הו an תאז ו אר ק
 .ש"ע תמאה תדוקנל אב כ'כ לעב לבא mn הקוחר
 ונממו האובת ירגרג b Getreide" מ"למ) זנד

byensג"רב (ירכ האובתה השענשכ ןָנּדיִא  
 העש לכ 'פבו (ב'עו ז'מ יוכרב) ולכאש השלש 'פד
 :גי" יציבב היכו :היל ייחספ) םירבד וליאו 'מגב
 אל יאהו ןגדיא יאה  (תומוקמה לכ נישו :זיכק תבשו

 המורתב בייחתנו ןגד והז ירכ השענשכ b^ .ןגריא
 וחיי 3323( ימאנש ןגד היב ןנירקו pesas רשעמו
 )5 ^n ^ 439 תישאר ,ןרגה ןמ ןגדכ 07
 ,המורתב בייחתנ אל ןכ לע ןנדיא אל םילכשב
 ןיכרבמ דציכ קופ ('שירב יאני 'ר רמאק יכו
 wb 5/3( ןילעופה תא רכושה 'פבו (:היל יוכרב)

inoהיכו א'ער ח'פו  PR GM'b "Duiבייחתמ לבטה  

 (D/3 םתה שרופמ תיבה ינפ האויש דע רשעמב
Croלכא ,םיבנעו םיתזב יאני 'ר רמאק יכ  pen 

 «yn ןוגיד א'ס  .והב ביתכ אידהב qj ןירועשו
 בייחתמ .לבטה ןיא יאני 'ר רמאק יכ א" LC והב
 רשעמבו ינש רשעמב תיבה ינפ האריש דע רשעמב

uyןרוגב בייח ןושאו רשעמו המורת לבא  '). 

P ו 7 

 רמאנש ול המוד קחצי תא רילוה םהרבא ךל עדת
 ,םהרבא ןב «pn תודלות הלאו (ט"י יהיכ .ישארב)
 5 try" 'אנש ול המוד ףסוי תא דילוה בקעי

cתודלות הלא  appאל ןועמש ןבואר .ףסוי  
 ja ^« 63 פש רמוא אוה ןכו ,ףסוי אלא רמא
 ערגי אל n" ,ולש ןינוקיא ויז ול אוה םינוקז
 wb ^w םש mns" הייחא]* .וניע קידצמ
 ולש ןיוטמגוד קידצה ןמ ענומ ה"בקה ןיא ןכ
 '5 mb עמשנ ^« ךל עדת 'וכו ערני אל יוה
 MU" דועו .] כ :רמא םוקמב היגהל ונרבד םינכ

 ר"פדב ומכ םלש רומאמ 'מוחנתב כ"ג טמשנ יכ |

 ל"צכ .ןירטמגיד וא ןירטמגוד תלמו quy לש
 תלמכ שממ אוה ,וניבר ^3 לש ןירוטמגד םוקמב
 יול ר"א ל"הזב 'יא א"עפ ר"בב יכ היארהו ,אמגוד
 .הידד תומכגו ד יהוניע wy קידצמ ערני אל
 וניע קירצמ ערגי אל "יא ך"קתת זמר בויא 'קליבו
 11533 כ'ג m^ וז x^ ,היריד אמגוד יול יר רמא
 ענומ ה"בקה ps 'וגו ויניע קידצמ yy אל ו"פר

seamויניע שרד וללה תומוקמה לכב ,והדיד  
ww)איבהש בויאב ל"נה קוספל יש תחנמ 'ייע וניע  

 ריכזה אלו םש ךיראהו וניע בותכ n'es ו"פדב יכ
 ןישמתשמש ןיע תארוהב (ןאכב וניבר 'יג ןכ יכ
 ןכו .ןיע ע"יע ןוימדו ןמיסו jew ןינעב ל"זר הב
 D) יא שיהש) mp ךנה b' ר"שהשב ונאצמ
 םיני ךיניע שרד (C 50 RD הפי ךנה 'פבו
 הנוי המ הנוי .אדהל sees ךריד אמגוד םינויכ
 מ'ד וקבודי vum אמגודו ןיע ואב םימעפלו .'וכו
 ג"עפו א"נפ ר"ב .הלעמ לש אמגוד ןיעמ ."י 'טופ
 יתבש 'פ ר'להק .אבה now לש אמגוד ןיעמ
 אוהו .אבה םלוע לש אמנוד ןיעמ אמנוד ול היה
 תבש ה'נכו -- 4^ ב'ב אבה םלועה ןיעמ ומכ
 "ינעת mm םלועב ןתמנוד ךאראו אוב ipo 'ל
 שיר ארפס (y תורודל אמגוד םהמ וררצ ,ג'כ
 wp : ח"כ תוכותכ Om זמר now 'קליו יתוקוחב

 : םירישה ריש 'פ ר"שהש .תורודל אמגוד םכל
 ןוימד b" .אמנוד nmn אל המלש ey sov דע
 .םש כ'מ y" םינינעה ןכות ודי לע ןיבהל לשמו
 אוב םדאב ה'נקה אובש המ ץרואהו 'פ ר'להק
 ,התמגודכ ons ו"טפס ר'מש s5 אמגודל ץראב

^vתבש  pyאמגודל אלא היתא אל ב"עס ב"יד  
^pתאזה הלמה אינה ש"השב י'שוו ,לשמל  

oj» asm mam new )'לע ללוכ  pasה"כו רחא ליחתמה רובד תחת ךרעה לכ  v33ביית רילו ו"ו  cvmו"פרב לבא  
 יוכלהמ ג"פב c'so5m (* .ר'פרב הייכ )* .ומצע ינפב ךרע ל"נה חגיגה לש ןויצ ןמ תשעו םיקבדה pa דירפה ןוכנ ילב
 םגו )* :תיש מ'בב מ'טשב | רוע יייעו .םש .ךלמל הנשמבו ש"ע וילע גישה ד"בארהו ול שי תרחא תער ב"לה רשעמ
 'וריעו ןגריא יאת nes : זכק תכש ^ii 'ציבב תופסותה ירברמ לבא gy אילה רשעמ יכלהמ ר"פ ם"במרה קלוח חיה הזב
 סי טב ןייוצמ («ce עדו ה"רב ג"ילח תומורתר ג"פ ךלטל תנשמב רוע yn הישע וניבר לש א"פכ «n תמו mx : איל

newsתופסוחב תומוקמ ). 
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mi)תיעיברה םעפבו ןוכירט ןוכרא ארקנ םעפ רוע  
 לע p ןוכיטנפ ןוכרא תישימחבו .ןוכרטט ןוכרא
 vo לעו ב"ר  ריעה הפיו ה"יחא|* qm וז
 פ"לב איה «p הנורחא הרבהו תוינוי תולמ יתעיִצ

vb 4 0oליבגהל ונינעו 66 :הרבה  
 ןוכיד = ןוגיד כ"או ,מ"לב םעפ ומכ שממו תומכה

"nvעברא ןונוטטמ ,םימעפ שלש ןוגירט ,םימעפ  
 ה"מגר 3121( .םימעפ שמח ןוגיטנפ ,םימעפ
 ריזנ יקרה רמא םא ל"ו י'כ ב'בל ייפב
 ינירה רמא םאו bv 'ל nm וילע לביק אניה
 ןכו םוי mew תוריזנ 'ב וילע לביק ןוגד ריזנ
 ,ל'כע mm ינוי ןי טי ל פ  ןושל יאהו ,ינה לכ
 קיטילפ הינהל בוט רתוי ןיטילפ םוקמבש 5«
 אובמב יייע ריע ישנא תפש =ס)ודוא66 "53 אוהו
 mam תארוה םיִנָיִנְְּב 538 יסונא 'עבו .'י רצ
 יתש לעב ןוגיד uw m" e« 6% י"לב ןוג
 י"כב me "b הפי m םגו .ןינעה לכ ןכו תויוז

ovללכ תויוז ול ןיאש לוגיע תיב : ל'זו , prs 
 לש ןוניטנפ ,תויוז 'ג ןוגירט ,תויוז 'ב אלא ול ןיאש
 אמטמ םיתב בורכ תויוז'ד ל שיש ןוגירטט תויוז 'ה

 --[ןוגרטט ע"ייע דועו ל"כע םיעגנב

 'כרת (übereinanderhüufen, falten) רָכְד 2.

yb0 ןרמרמח " swיעמ )3  

 ןראגריא א"י ,'כ 'כיאב ה'כו ה"יחא]* | .(וורגדיא
 לצאנ וומרמח יכ DN" רזנ 'גרתהש הארנו .יעמ
 ץוכקו רובצ e QU^ י'ח תוסש) םירמח םירמח םשהמ

 ,1ז806 ארוגד םשהמ לעפתא ןינבב לעפה ןכו
 Cm דגור  B" י'ג יקבח) םימ sen 'גרתמ היארהו
 ,רגד שרש ק'דר y"' ארקמ לש רגר הזה ןינעמו
 'גותה ןכו :מ'ק ןילוחב (ny םשה ונממו
 יפל) רוגדת אערא לע ^O יטיל בויא) ם מ ח ת
 .ןומֶה-םמה 'שלמ 'גרתה ורזגו (יוועל יה לצא ייכ ייג
 השרפתנ ורגריא yb" תארוה יכ רמול,,ל"נ דועו
 הממ היארהו ךפיה השענ הנינעו ^9 פ"למ
 "גו .יב ל ךפ הג וומרמח יעמ ודצב גותכש
 'כ W/ 'גרתב 153 לבא ןמגרותמב "א ורגריא
 ורמרמח ןכו erglühen ,>= ע"למ ילוא זאו ,ורגתיא
 ק"דרו 'כיאל ע"באר לכא ,י"שריפ ny ורמכנ ומכ
 יתאצמ הזלו .םירוכע ןינעמ ושויפ רמח שושב

qwתערב ףווטמו רוכע ע"לב 'יפ ,=-כ יכ יל ] -- 

Distenvov &ול &  Yיה )  

 guy c (^ 80066 (* «Ev» )? .שיע sp ws איפר ריזנ יוריב ''גה ןקתל שי הז ש'עו (* .ריפרב ps5 היכ ('
 דק ץ0%'% ==

4 13 ^ " 5 " " h 9 v" " i* .1 */Nov ( JApQOV (^ םימעפ. 'a prs prs c^v3 veda לבא ,א'פרו ר"פרו ביתו ו'ו ''כב ה"כ )" .ד8קְי 

 רמ = (.ו"מ "יישג) B3 חלושה 'פד (* 'רמג ףוסבו
 ןוגיד אלו ךנוגיד רבס רמו יוג ןגד אלו ךנגד רבס
 תוריפ חקלש ןויכ רבס יוג pr אלו pos ד"מ 'יפ 3
 ,רוטפו yn psp יוג ןגד יוגה ןמ ןתכאלמ ורמגנש

qus Teאוהד ןנדמ התאש המ רבס  mb 
 רשעמל הכאלמ »53 יוה לארשיד חורימ 'מולכ
 תוייפ רשעל נייח םלועלד u^ חווימ אלו
 pp ןיאד םושמ וחרמיש םדוק יוגה ןמ ןיחקולה
 .ושעמ ידימ עיקפהל לאושי ץואב יונל
 .ה"נ 7733 ה"נכו — .ש"ע י"שריפ ןכו ה"יחא]*
 ונממ ןישועש ש"ארה 'יפו עמשמ ןגרימד 55 ןגד
 ןכ «ow .ךועה תליחתב wan תעדכ הזו ,ירכ

"wn nowפש ג"עו מ"ד םיודנד ז"פר " DU 
 ןנירמאו 'ירדנב ז"פד 'ב 'גשמב םימכחו מ"רד םעט
 ןגגד ןנברד מ"מ אעראד הנגד מ"רד ט"מ םש 'וריב
 ןגדה jb רדונה םש 'ינשמב רבסד מ"ר b^ הרובעמ
 עמשמ ןגד ל"סד ומעט ונייה ירצמה לופב רופא
 ירבס ןנכוו ץראה לע ירכ vues ןישועש לכ
 ץראה רובעמ אלא ןגד ירקימ אל הרובעמ הנגד
 תשמחמ אלא רוסא וניא ןגדה ןמ רודנה ןכלו
 ןיפישו ןימסוכו הרועשו nen 'מולכ | ןינימה
 ו"פ 'וכרב 'פסותב אצמנ ץובקהו .לעוש תלובישו
 םירעש האמ (ןיינמ) ןינימ האמ 'וגו קחצי ערזיו
 םימעפ האמ םוועישש Dui האמו DT האמ
 תאצוהב 'פסות y" רסח אתפסות י"'כבו ,'וכו
 ףפנמ א"מפ יתבו אתקיספ .ו'ט רצ א'ח מ'קוצ

 -- [םינגדה תא
Cw ( piaי"לב  )3 zweiwinkligיתש לעב  

 יתש ;Ow י"לב .ןּוכ = pay C3 .תויוז
 ב"כו :'ת) ריזנד ק"פד 303 Gweifaeh) םימעפ

 C ןוגירט me C ןוגיד ,תחא C ןה C (: ריסק
 vn won Ü ןוגיטניפ ,עברא )* ןוגירטט .שלש
 וניא ("ןוגיטנפ C prse C que לוגיע תיב
 ג"רבו .םיעגנב אמטמ +" ןוגרטט ,םיעגנב אמממ
 .(" היל ווק ןוגיד ןכוא Ce) 23( טושפ םגד

^p $0י"לב  ponלעב ןוגירת .תויוז יתש לעב  
 ןוגיטנפ ,תויוז עבוא לעב ןוגוטט ,תויוז שלש
 ןוכואב לכא .םיתבב ןינע הזו תויוז שמח לעב
 םינוכרא ינש ויה יטורב רשא אוהו nw ןינע ("
 ךרוצ יפל םאו הנשב הנש ירמ םיררבנ םילשומ וא
 רחא וא תוחא הנשל הלשממה תכשמנ המחלמה

"pתינש םעפ ררבנ היה םינש  "iMםהמ  
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 (הָדְו .הָדָיכ (דד) ד = רגר סא =
 'מול | ונוצרו  "א"לב | ן"ילכענ ר"שיפי = + םייס | sich חורבל yep .ע"לב 22 (b^ רג ₪

(anschicken zu entfliehenתכסמ  [Fischernachlein pon — 

 םרח לש לודג 53 doga ר"לב 'יפ) P333 * ins ^B .ארניאמ 553 533 GNU תופרט ולא 'פ
 | איבה אל ךכיפל ר ג ד סרג אל ךורעה לעבש 5
 וז ארמימ איבה אמופיא 'עבד היארהו ,הז ךרע

wmלפנ אמופיאמ [אלשוח ל"צ] (אשלוח)  
 3^ ריעה קרצב ה"יחא]* ,(אעראל ארגיאמ
 כ"ג "יא וניבר am^ .לשח 'עמ חכומ ןכו ; ןכ
 ,ט"לה ט"פ 'טיחש 'כלהל 'נשמ ףסכבו ף"ירב
 ונלש 'יגכ "יא n'b ^p yb "bib ש"ארב לבא
 'נורחאה הלמהו אר תב רנד תפסוהב םש קו

(grosses  thónernes Gefüssתפסות " 

 .תורגורנ לש ת וי ג ו ד ו הליבד ילוגיעו נ"פ 'מורת
moveיגה רקיע ' symלבא .ל"נה ר"למ ץובק  

 ^3( ט"כ €T א'ח מ"קוצ תאצוהב 'פסות י"כב
 לקנב ox .ןינעה יפל םיקיתעמה ונשו .תויבח
 docha = doga ןינע דועו ,שבושמ תויהל לכוי
 .ץעה ןמ תיבח Dauge (Oaube) 'צמאה ש"אל ונממו
 Es pw השוע ג"כקתת זמר 'יטפוש 'קליב ןינעה הזמו

 E Ps : תא םפות ןכו י"שרב w yep^ : רגד ?b^ .הרגסנ
Rteש"מו תואיכדכ ע"ייע דועו תואינודו ןיקית ונממ | + . E 

 - לשח 'עבו .ש"ע ל"נה 'טיחש 'להב ם'במרה ןושלה
 4 mra ליעפהבו son הדו .הדי = ) (דף) ד | לעב "יג םע םיכפה יכ ןילוחל v5 ה"מנר à" ךארא

UN . 
E. byew p/b3i (52» ע"לב ה"כו bekennen — ךורעה] 
T ras יאו ;das Bekenntniss "T םשהו ; ידוא | E E was zu as ekenntniss L E . ןי 313 ןוגכ ר"ע ו"לד ב'פ תובותכ 'וריב pm * 

(eingestanden wird, ge wissמגב 2'2" ק"פב ' 

 ימ 'מגב ב"בד ןווחא 'פבו ,(א'עס 0 עבשי הז
 .E םייוקמב ןמחנ בר רמא OX P amm) רטש קחמנש

 וניאשב יגילפ יכ וקולחיד יגילפ אל אמלע ילוכ | ,doccia, doga 'צמאה 102 'יפ (Sumpfkahn תיִנֶד
dogariaתציב  CONDומייקל ךירצ ובתכש רטשב הדומ רכס יבר םייוקמ | תוניפס תיגד כ'ַאו םימ  

 E אל היל םייקמ אל יאו ינילפ היל םייקמ יאו .| תא רכומהד ג'רכ (םימ םגא ינפ לע תוכלהמה 'תונטק
 d הדומ רכס לאילמנ ןב ןועמש ןברו (* ,יגילפ | ונשריפ רבכו תיציב ונייה תינד +.ג'ע 2( הניפסה
 | שיש רטש b" .ומייקל Tox ןיא ובתכש רטשב | יח" 'יעשי) םימ ינפ לע אמג ילכבו C) תיצב 'עב
 וב ןיקודאו mob ומכ בושח [p תיב םויק וב | ןכתירחאו aen cos לע (* םיגונדב ומוגרת 03
 ומייקמ oW םייוקמ וניאשו  ,וקולחיו mb» moo | C ןוכתנבו ומוגרת ('ב 5 פומע) הגוד תוריסב
 רכסק יבר ירבד וקולחיו אנוממ היל יושמ הולמה | «nti י"כב ה"כ ה"יחא]* .ןידייצ תיגוגדב
 ,* ב ר כ הכלהו ומייקל ךירצ ובתכש רטשב הדומ | ב'בב ה"כו .תיגודב ק"דרה 'יגב לבא ,ןמגרותמב
 «by ןיאש פ"עא 6 רכס לאילמנ ןב ןועמש ןבר | ema" הלמה תארוהו ,תיגודו תיציב :ח"ע oe םשי
 הדומש רחאמד יוה אנוממד וקולחי ומייקל הולמה | ם"ש י"רב ה'כו .התאירק תתימא לע הדיעמ התביתכו
 אלו ומייקל הולמה ךירצ ןיא וכתכש רטשב món | mm Docko זנכשא 'של הלצאנ ל"נה vbt .ב"בב
 יתערפ רמוא 'יפאו יתערפ ול רמאיש Toy הולה | דועו ,תוניפסה תא opm oe רשא םיה ףוח לע םוקמ
 רטשה הז יכ רמאו הדוהש רחא ןמאנ וניא | ,םימ CON טוטו, Teich זנכשא 'ל הנבנ ל"נה הלמהמ

"yהזב עדוי יניא רפוכשכ לכא ,םייוקמ ילע ויתבתכ | .ל"ז ח'רו ה"מגר 'יפ ןינעבו .0006 'ע גנולעדא  
 y'b השאהכו .(" םויק qox ז א םלועמ רטשה | ם"בשרו arm») qn םהיתונקעבש mus ע"ייע
 אנוה בר רמאד ("C57 ורמאש םידעה 'מגב 'ונותכר | לע | תיגוד p^ )00 סומעל יישר ןכ ומכו) םש ב'בל
 ן י א ל'צו] (ךירצ) ובתכש רטשב הדומ כר רמא | תוריסב O^ םשו ,ש'ע Cop םינד וב ןידצש םש
 (&n3 ריינ 'טנב "j איצומה 'פכו .ומייקל [ךירצ | תויורקקה תר ר י ד ק כ תונטק תוגיפסב :הנוד
 ומייקל ךירצ ובתכש רטשב הדומב אכהו G'yo my | = גיד 03b ןושלל הזכ ןויכ ד'עלו ,ש"ע ה גו ד
 לארשי הולמ 'מגב qeu new 'פכו .ינלפמ wp | wow תנש ק'העו .אנוד יב pep הרידק 042

 ע"ייע ןיגוז תהת ס'ט תוילשלשו

 .ש"מו תוסוטרפא

 ןיגוגרבו ריפרבו 0 33 ת"כו )* mun co תיציב אבר רמא ונלש םיופסכ וניבו "ג תתיה םשו ('
 ry מ'בב ומכ יג 39 n»n ב'בב םג וניברלר הזמ עמשנ (* .ןוהתנב ע'פרבו )5 .ןיינוב ע"פרשב לבא
 : wp אל «y ה"ר םש מ'בב Di י'שריפ ןכ ומכו אוה ימלעב אפסח אל יאו אגלפ יבג היל םייקמ יאו ביבב ג'ונב לבא
 ּ תילט ה ןידכ :א גל p יב ג היל םייקמ יאו : ליתזב בתכו Dn ^3 תחנומ התיה ביבל vis תימגרל o3 לבא
 מ'בל א'בטירב היכו ר"פרב ןוכנל més )^ .יוכו ורי תחתמ ולוכ anim ונואו ליאוה אוה אמלעב אפסח היל םייקמ אל יאו

 .םויק ךירצ ] * א יא ריפדו רילו ו"ו vas (* .ג'ב ןועטש ןברכ חכלהו ces עיפרשב לבא .'ז



 , 2 a ו
 צ

 = מש yb" תכסמ ףוסב רשעמה תאדוה ריבעה
 ."מגב ןילעופה תא רכושה 'פבו ,(" (הנורחא ינשמ)
 יטופד ןורחא 'פב pn sm 6 272 ןילכוא ולאו

pn» coמגבו .רשעמ תאדוה ריבעה לודג ןהכ ' 
Ü soin GEO(יאדוה) תא לטכ אוה ףא  

 (ew' אנקסמו .יאמדה לע cm CÓ [יודיוה ל"צ]
oreםירבחד יודיו לטיב ןקית יתרת  wmלע  

 ne" םירבחר wm לטיב b^ ,ץראה ימעד יאמדה

 ןמ שדקה יתרעב un" ט"ויב החנמב םידותמ
 הנשמב שרופמ אוהש ומכ "^O יו'כ- 'ירבה) 'גו תיבה

mosרשעמ  Cr? mes mewולטיב המלו  
 ויה ןהו יולל ןושאר רשעמ ונת 'מא אנמחרד
 ,, תורשעמ ראשא ודווינ רמאת םאו ןהכל ןינתונ
 בוש ןושאר רשעמ לע pone psv (" תי ב לכ

ysיודיוה לטיב ךכיפל תורשעמ ראש לע ןידותמ . 
 ןתיש האממ רח יאמד "פ :יאמדה לע רזנו
 הארו לארשי 53 לכב חלשש יפל ןהכל רבחה
 הלודג-המורת אלא ןישירפמ ץראה ימע ויה אלש

 | הדומ C יסוי בר רמא (ב'ערו א"עס ב"ע מ"ב) ויתועמ

 םיסכנמ הבוגו ומייקל ךירצ ןיא ובתכש רטשב

 ps .ובתכש רטשב הדומש הול b" .םידבעושמ =
uxיתערפ הולה ןעוטש פ'עא ומייקל הולמה  

 םידבעושמ םיסכנמ 'יפא הולמה הבוגו ןמאנ וניא
 ,בתכנ ןידבו אוה אילעמ ארטשד mmo אוהד
 אצמנו רטשה תא לסופ וניא (* יתערפ ןעוטש הזו
 ךאיה היאר איבהל וילעו תרחא הנעט ןעוטב
 םעה םידומ רמוא רוביצ חילשש ןמזב .(* וערפ
 יפב 'טוסב וכו ךל ונחנ א םידומ 'מוא
 p" )* )5 טוס םינהכ תכרב 'מגב ןירמאנ ולא
 אקד עמשמ בקעי אנרמ ןב הבישי שאר השמ בר
 ('ןיכומם ןוני א רוביצ חילש לע ארוביצ ןדומ
 רמאקד האדוה לע ךל םידומ ונא ש לע יאמו
 'וכרבד ק"פסב .ןמא ןוניא ונע אקו רוביצ חילש
 חילש oy ןיחחוש לכה (ג"עס יג פר ימלשורי
 םינינע DU שיו qune ןישחלמו םידומב רובצ
 עורזה 'פב הדובעב mmo וניאש ןהכ 55 (* ,הברה

 "n: תוחנמ : בילק (nou ןהכל טחושה 'מגב םייחלהו p" ימאנש התימ הב ביתכד םושמ )3353

 עגיל אשנתמה jn» ^p ,(ב'פ יאמר יפסותב y" םיונשבו טעומ רבד אוה דועו ,והוללחי יכ וב ותמו 60 2

 המורת אוקנ ךכיפלו 'ב ןינתונ ויה ןיאס 'קמש | אה qn3 אצויכו אתילאה תיצהלו םדכו ןיבלחב
TTDליאוה יקב וניאש פ'עא  mmoםעמ המורת חקולה רכח לע רזגו האממ יות | שמשמו  

 ןהכל הננתיו רשעמ .תמורת הנממ שירפיש ץראה | לודג ןהכ ןנחוי C ןהב קלח ול שי בתכש ומכ

 .וניבר י'ג איבה אלש שוריחו אנוה בר ;יסא בר םוקמב ר"בארה תישוק ךותמ היגהש ב''ע מ''בל א"בטירה יייעו יסא בר ג'ונב (
vas (*3 .יתערפ דע יתערפ ןמ רסח ) ע"קו :ריינק בייב רוע יייע יוכו רטשב הדומ אתגולפבו. "mW"אלמ רפסב  

 אתיירואדמ ומייקל ךירצ no ןעוט הולד אכיהד רמאנ םא הזב יולת ומייקל ךירצ יא ש"מבד qm ג"ק רצ א"ח םיעורה
 bp ומייקל ךירצ ליסד ןאמו vy "o ךישבו עימסבו vy שרוש ק"ירהמבו יכררמ תוהגהב אבוה רודגיכא ר"רה תעדכ
 nm וב אצויכו יתערפ ןעוט קר ובחכש רטשב הרומד אכיה היה הנקת spy אתירוארמ .םויק ךירצ ner ןעוטר אכיהד

vpnע'פרב לבא ריילו ו"ו י"כב ה"כ (+ .םויק םימכח  ^wלע רע 'וכו יטוסב 'וכו םידומ 'מוא צישש ןמזב : בוברעב  
 ונאש לע וניהלא 'ה ךל וגחנא םירומ בר רמא םירמוא Dn המ Dyn םירומ CON צ'שש ןמזב iaim .ל"כע ךל םידומ ונאש

 איבה bm ךורעה v3 'יגכ ייא ז"צ b^ 'ס הלפת יכלה זיואב לבא ach רצ puo םרמע בר לש רורסב היכו .ךל םידומ

novס'ש לש  piלע היד 'מ 'טוס 'פסותב היכו ריפרב הייכ (* .םיוק ינש  : powםשו ,ןיכמוס  "anהרומ אקר  
 לואש ןב wnb5n יבר won :ליהזב יוריב ג"ונבש עדו ,השק תצק רמאמה ז"כב 52 ,ר מו או ןישחלמו 'יא ר"פדב (*

 : סישרהמה "35 איה 'נוכנ  רתויה [am^ (רבס) אריעז 9 .םירומב דבלבו רמא אריעז 'ר האדוהב ציש cy ןיחחוש לכה
 ןישתלמו ןינהג ןותמח אכהל קילס 43 (סישרהמה ייגכ) "wo 'ר mor הלחת וטע חושל «à הבורקל )150 הוה
 ןכו התבווקל ךומס הוה סישרהמה 'יגכ ישורי ךה איבה Debo יוכרב 'יחב א'בשרהו .'וכו השיהל ןיד והמו ןול רמ א
 םשב זיכק D" תיואב ייב ןרמ wein ןכו ר"בארה םשב (.א"כ רצ תשלושמ יכרב 'פסב ספרנ תופסוהב) ש"ארה ואיבה
 יארוב y" ציש oy שחלב רמוא היהש ף"ארה ייפו הבורקל ךימר סרוג דיבארש cp ח"לרהמ ישוריחב ש'ימ לבא) א"בשרה

 םויסל בויק רע ךיואמו תחנב ןנברד םירומ ימואו ןיוכמ mm אריעז יר :ושריפ בטיה ס'שרהמו (ול nom תעטומ "ג =

 ,תוכרב n^ תאצוהב ף'זרהמל תופסותב אבוה א"בשרה םג b^ הזל בורקו 'וכו צ"ש םע םייסמו ןיוכמ היהו תכרבה
 לש ןויצב לבא הבישי שאר השמ בר לש b^ (רד וא ד Cy 509 האדוה ךרע וניבר םשב wein .'מ ןישודיקב תופסותהו

 וונוחש ןונגסב יוריר אנשל ךה יכ הז לכמ וגל אצויה sn 'וריח לכ וקיתעהו ךורעב אבוהש רמאמה תלחח וגלר ימלשורי
 אריעו ^ ,תארוהב] רוביצ חילש םע ןיהחוש לכה : ךורעב ל"צכש הטונ יתער ןכ ןעי םינושארה ןמ רכר qo תיל ךורעב
 4 .ךיראחל םתל ויהש םוקמב «nup yes [יוכו] ןול ר מ א ןישחלמו pina] ןותמה יוכו 'וכו] םירומב |רבלגו ימא
 ןול רמ א םש ףכיתב יוריה לע תנוכהו רמא ל"צו רמואו סרג ר"פר יכ mem |י רמו או שבתשנ ןול רמ א סוקמבו
 3 לפא 'וחנמל היימגר ייפמ pnys יכ יל רמוא יבל ךורעה לעב לש (cw יא'עב ייפ יילוחל י'שרו (' .'וכו memo ןיר והמו

 ה ישעמ ליחתמו mnis יכסמ ייפ שארב רסה י"ח ותקחעה רשא אקילייגנא ייכ ץבוקב nas van יכ תחכונ תיאר יל ןיא
 08  'מגב לבא תיירוה an" ריעפ וינר םש ימגבו ינשמב ינש ישעמ יוריבו א'עס UD MN יטוס ינשמבו De (* .ימ ףר םרוק
 4 ,רייפרב ןוכנל הייכ ('' .ב"ח «v33 pas היכו ('* ,אנינת ע"פרבו ,ו'ו ייכב ה"כ (* .וניבר ייגכ 035 ב"עס זימ bb ילבבר

 .ריפרב ןוכנל היכ )"



 wb 'ציבב איה הכורע הנשמד הרותה ןמ בייחתהל
 ms םושמ קו הרוסא רשעמו המורת תהבגהד
 תורשעמ תשרפה כ"או .ז"ל 'מגד הנקסמ דוע 'ייעו

 י"שריפ ןכו תובש אלא הניא ןנקתמד ג'עא תבשב .

 רמלת ןעמל ימגב םש "יאש המ לע x תומביב
 תותבש וליא םימיה לכ ךיהלא 'ה תא האריל

emלכימו ירושעל 'מיליא אתכליה יאמל  Tix 
 תופסות דוע y^ ןג בר ד לו ט לט ירשימל ארק

owא"בשרה 'בושתו אלא ה"ד :ג"צ  ^Dז"כק  
 45 'לה menn תוכלהמ ג'פל ךלמל הנשמו
 ךורעב ןקתל ונא םיכירצ הלאה תמאהו םירבדה רחא
 ש"הבו* :ן גבר דמ רוס א תושמשה ןיבו םוקמב
 לבטו הז יפל וניבר תנוכו "ןנברדמ רופא א ל

wmרופא לכטה ןוקית הרומג הכאלמ איהש  
 ,תושמשה DI "יפא ןנכרדמ תורשעמ שירפהל
 תכשבו ןנברדמ 'יפא רתומ קפס אוהש יאמד לבא
 JA 'יפאד 'טישפ תושמשה ןיב כ"א ,המצע
 רוזגל ימולכ ןנירזג אל יאה co ,אכיל ןנברד
 ןיב תשרפה רופיאו יאדו וטא יאמד תשרפה
 אבי לכה «m .ןנירזג אל תבש וטא תושמשה
 ורקע יכ ,יאדו ךרע רקיע הז ןיא ב"א) -- [םולשב
 איה םא יאדו ורקע וא האדוה ןושלמ אוה םא הדי
 הזה ךועהש עדו ה"יחא|* .(תירכנ .הלמ
 pp ל'ו הלעמ לש ךרע by ר'פרב ןוכנב ללכנ
 איבהש ל"מרו ,דחוימ 'על דרפנ ע"פדשב לבא 'ד 'ע
 y' רדסל ןאכ ורדגמ אצי תאז לכב הדו ךרעב 'ד 'ע
 — ]? הזב ףא ותטישל ךלה אל המלו רד שרשב הז
 םילגרב ךולה ע"לב \ג\ כ s ny ow^ = ) דד 1

 ?my לַעָפְבו ;מ"למ אוהו wankend gehen תודעומ
 תבש) ןינפמ '53 langsam führen) תחנב ךילומ

 הדדמ השאה C םיחייסו םילגע  ןירדמו (:ח'כק
 (enob 1333? םוקמ b3' 'יחספבו .הנב תא

6a"ולא 'פכו ,(ןידדמ החרכש תלוגנרתו  
 רמא (C5 D'3 הפגה רחא אצמ 'מגב תואיצמ

 שוחינ ןירדימב יא ןיִּדּלִמב אמח רב אכקוע כר
 טעמ טעמ ןיכלהמ 'יפ .('ותא אמלעמ אמליד

 דַּד 1 - (הֶדָו .הָדָיכ (דד) ד

ne»תיאד ןאמד 'קמ דחא רשעמ תמורת איה  
 יולל ןיאס ^ והיינמ ןתימל  בייח ןיאס 'ק היל
 יורק הזו ןהכל ביהיו 'א 5 ןתואמ שירפמ יולו
 וחיי A733 חרק חקיו ףוסב ביתכד רשעמ תמורת
 תרמאו רבדת םיולה לאו (אלבט y my יייעו ויכ
 רשעמה תא לארשי ינב תאמ וחקת יכ םהילא
 ונממ םתמרהו םכתלחנב םתאמ םכל יתתנ רשא
 ואוב ינב םהל רמא ,רשעמה ןמ רשעמ 'ה תמורת
 התימ ןוע הב שי הלודג המורתש םשכ םכל רמואו

Tהב שי רשעמ תמורת  mme jwםש ביתכד  
 ינב ישדק תאו ^G קוספ n חרק "np 'פב
 הושירפה ךכל amen אלו וללחת אל לארשי
 םילשוריב והולכאו והולעה ינש רשעמ ןהכל הונתו
 ינע רשעמו ןושאר רשעמ וב דספה םכל ןיאש
 יאו היארה וילע וובחמ איצומה ואלב אוהש
 pp םשירפה אלש םיינעהו םייולה הייאר יתיימ
 ומתיא ןידומ C אל אל יאו והל ונתיל ץראה
 המב 'פב יאדוה תא ןירשעמ ןיא .('ט 'עב 'יפ
 וניא קפס הכישח pop "b Cv תבש) ןיקילדמ
 הכאלמ תושעל רופאו תושמשה ןיב והז הכישח
 הכאלמ איהש ונקתל רופא cwm לבטו ןנברדמ
 רתומ peo אוהש יאמד לבא ילבטה pp'n הרומג
 רופא תושמשה ןיבו איה הכאלמ קפסד ןויכ ןקתל
 37 ה"יחא]* .ןנירזג אל יאה ילוכ ןנברדמ
 רוסא תושמשה ןיב המלד רואיב ןיכירצ וניבר
 םינפ לכ לע יוה הכאלמ קפס םעטמ ןנבודמ
 רמול ןיאו ארמוחל ןניקפפו אתירואדמ קפס אוה

 jp אתירואד קפסד ם'במרה תטישכ רבו וניברד <
 ךורע דומל לעב בתכש opens אלוקל הוותה
 רתויו .ש"ע ה"פ תוא v5 דצ תבשל םירואיבב

nbלע יל השק  quםעט םא יוהש שוויפה  
 זא איה הרומג הכאלמ םושמ יאדו לבטב רוסיאה
 בייחל תושמשה ןיבכו יאמדב 54 לכט קפסב
 תושמשה ןיבו ךורעה בתכש הז המו יולת םשא
 ןיאש רורנ ל"נ תאז לכ בשייל 43233 דמ רופא
 | הוומג הכאלמ mm לבט ןוקיתש וניבו תנוכ

 היכ (* .ינש ישעמ mo יורי םיוניש תמכב רוע יייעו ,וניבר לש רואיב תבחרהב יטופ ףוסב איגוסה תעצה י"פע הז לכ )!
 -- .''תעב ונשרפא יט 'עבו :ג"ל 'וכרב לע ןויכ וניברו ,טמשנ עיפדשב לבא ,ר'יפרב ה''כו ר''בו זיראפו רילו ו"ו ייכב
 ךוועה לעב לש וקורקר ןינעב יייעו) יאמד יעב חכומ ןכו vob דיל ויו v3 o3 יפל יד אוה ליחתמה רובד ךרע יכ עדו
 רק'יע יכ ,תואמגורב ךיראא "v ךיעבו wn omm הרי םישרשה ועקשנ הז תחא DM ןמ שרשבו X) דֶצ אובמב ליעל
 וררסלו (םינורחאה םיסופדה ^3 יפל רד וא) 'ר ךרעה לכ טימשהל השע ליכסה ודובכ תליחמב למר תאז לכב ,םש ומוקמ

 קוצב yn" ומכ ריעתל ונל ירו ? וקודקד תלוגסו ךורעח לעב לש וכרד אופיא ערוי תמב יכ השעי אל ןכו omm יעב

 m3 (* .וניבר לש תונשי תואסריגב רי חולשל ןוכנ יתלב לבא ,כ'ע ךרע ה הז ןי א ב ' א :ליזו ךורעה סויסב ביר

 «D^" w .בימ ח"יפ תבש טייות יייע םיברה תושרב :תפסוח my" יריאמבו "à ינשמבו תוינשמב ג'ןנב לבא mo יעב

 תמלהל השק תמאכו ייחספל «^n ייפכ יילו סייש v33 ילו יוריב 'יל ןכו ונותואחסונב ייל וז הבית (* :זימק רצ תבשל
 ןידרמב יא ןידרמב גיונב(* yo אל ןידרדמ qu ןיתוו o» nme תלוגנוה :ה"כק תבשב W^ שוריפב 'וחש

 ,ותא .אמלעמ



Nen. 
  yy Tףש  jwתבש  v'opהפמ ב'עס -

A'D בוריע ." .,'ג 'וכרב 008 לע תכלכולמה' 
mm א'עס ה'ע 'מוי .ומא "men pov ו"ל: wb 

 דש ל םעטכ ומעט  menיברטב)  Cn anך"א
 ףא םימעט הטכ הב םעוט קונית הז רש המ והבא

 אתפסותבו 'וכו ןמה  "6Dאצויכ ןמשה רשל ד"פר
 לכהו קוניתל רקע הז רדה המ ןמש ןב רדה ןמ

 'וכו ןמה היה ךכ לפט  SD"פא הז דדה המ
  usn pi? pwהשענ ךכ וקיזמ ןיא םויה לכ +

 וכו ןמה  ivo ovpקוניתהש ז"כ הז רד המ
 םירד השעש ^ 'וכרב :ץובקהו .'וכו וב שמשממ
 יבל לע תתנש וללה םירד : א"ל םש ,הניב םוקמב

 .'וכו  an nij.ה"ע 'בותכ .ןירד 'ב ול וחתפנו
 הירוחאל הידד הלישפהש תחא איברע יתיאר
 היתורכח לשמ ןיטג הידדש השא לכ : םשו ,'וכו

 :יתבר 'פ ר"כיא ,םומ ז"ה  pas ponירת ןיליא
— [wp ןושל לקשמ לע הזו אבד 

 ןינע 86990 TT ס"לב ןכו מ'למ T = ) דד
 לודג qna ול אב 'פד ג'רב (תחלקו הרדקו ריס =
 ומשב רדונה 'מגב תותימ עברא 'פבו ,6: טיפ ימוי)

moo)ארכאד ארבאב הויסכו ארורב הוידש +.ר'פ  
 573( ןירפמר 'מגב ךשג והזיא cm .('הילק ביאש

C 6vג'סבו ,אבקוע רמ יבד אדוד אוהה  ry" 
vy)דנע יוגמ אדוד ןכז .אבקוע בר (גיערו איעס  

 'פבו C. אימ mom אשילד  אפנדנ הל
 הדועו התאר 'מגב הנמז עיגה אלש תקונית
 תוסח ידבע ל'א (איעו (omo m היבא תיבב
 (יג ,זיט חהומש) רשכה ריס לע 'גרת .(* תרסח יוד

 amena ירור לע

 D עילב = יִּה ןמ בכרומו ךדיר ,ידידו 1 ₪
 V = רָשֶא b 3 jb" הז b^ 23 הבקנלו

cyייונכ  (qun0"3 וינודאמ ישפח דנעו 'גרתו  
(e^ 5ארמנ 'שלכו .הידיד (אק) םיריק ןמ  

 mop w .היליר היריר ,ךליר ךריר ,יליד יריד
 ימולכ הז b^ אד ןמו רשא ושוריפ יד ןמ תבכרומ
 יתעדלו ה"יחא]* | 35 הז רשא יל הז רשא
 יעב ומוקמו ךרעה תלחתב ש"מכ ןוכנה אוה ךסיה

 — [תואמגודה איכא םשו יד

 mr שרש ק"דרב כ'ג 'יא «wa ^e ה"יחא]*
 Dyz לעו )5 5 ייעשי) הָרּדַא לע ow בתכו
 םּדּדְתֶא nT3DN יוארהו לעפתה ו"ית םהמ הדקפנ
 ןכו טעמ טעמ ךולההו עונענהו לוטלטה םנינעו
 :ג"כ ב"בב לעפתאב ה"גכו -- .ל"כע 'כו ל"זרדב
 אכקוע בו רמאד הדדימב ןניקסע יאמב אכה
 ג"הכ ,'נ ןמ רתוי הרדימ וניא הדדמה לכ sen רב
 הרדמב ס"מב | ג"ונב לבא | ,ב"בל mon י"כב
 ידרימד ןויכ 5 ב"בב םיסופדב םג ןוכנלו 'וכו
 היניקל היל snm רדהו ירדימד לכד יתא יצמ אל
 לבא .א" 'ציבב p" ,ידדימ אל אל יאו ירדימ

Ovאלב  Gvתבשב  yxודדיל אלד יכיה יכ  
 אלב ג"ונבו ,ותסרינכו י"שריפל ןוכנל ה"כ םישרק
 ,א"י 'ציב ,ודריל סרג 'ז דר 'עב וניבר לכא ד"וי
 ילהמ ב"פ מ"מב 'וכו ודא ייודדא אמיתד והמ
 ד"ויב ןוכנל סרג ארמימ ךה שוריפב von ט'וי
 ןירניד ןיא .ר"פד ג"פ 'שודיק יורי .ורדיא ייורדיא
 הנוכנזד אחרוא (ימאטיז 'פדב ןוכגל (n"3 יניכ ןוניא

 טימשהלו חורבל םירחוסה ךרד 35 e" .היִיְּדִּדִמ
 :ח"פ תבשב 5yosi: לעיפב ה"נכו .םלשלמ םמצע
 תושה יכאלמ ויהו ה'צשת זמר םילהת 'קליו

ims p'T78יילהת) יאנש  G^ moתואבצ יכאלמ  
qmmאלא ןודודי ת"א  qmםרכ 'פ  ר"שהשבו  

 ינפל T "m"; לארשיל םהל ;py ויה "א
 m pne/ ע"ייע םהה םימיב b" ר'תסא ,ה"בקה
 jT יורד לבא 'וכו המהב ןירדמ :ח"כק תבש
 ו"כד vb יוריע יוריבו) ןהדדמ :ז"טד 5^1 תבש ^«
 :לעפאבו ,יתועבצא ישארב | (והירדמ ייא גיער
 דיה תא לארשי אריו : ןונבלמ יתא b ר"שהשב
 — [כ'מ ש"ע ,םינימאמ סניאו םֶרְרַא ןיראד הלודגה

 "לבו 4535  ע"לב prat םידש מ'למו דד 9
zv, curd ócש"אלב  Zitzenרצוא 'ייע  

 ושא "23 וונצ הליאשהבו ;טשריפל ןילימה
 pep ןכ (השאה יררמ בלח ומכ םימה םילזונ וגממ
 ימוי) הנזממה ןהל רמא 'פב רויכל רד 2" השע
 םשמש השא ירד ןימכ b" ,(.'כ n3 : ה"כ םשו .ז"ל

 ה"נכו ה"יחא|* .םהידי םיצחורו םימה ןיאצוי

 םס היל הפיישד סושמ .ו'כ ז"עב םידש ןינעב

 אלק ביאש באשמ ימויב גיונבו p") רצ ימוי סיר 'ייע v5 יקליבו 'מ vss םג ייא אלק ביאש ייגו יא רבא yi היכו ('

 יב ייכב לבא א ר ב א ב הימופל ה ו י 55 ח ו ארכאר ארודב ימויבו .ארכאב הויסכו א ר ב א ר ארורב סשו ,הילק ףיישר 93021

 ןירפמר ^3)* m לע ריעהל שח אל (סש ימוי) פיר לעבו וגיב ר '* ג כ יי ג ח םיכשיה 'יפופרב 'דהנסגו v5 ןעכנימ
mu»תוינשמב אינב  n7»ה'פ 'ו ינשמב 'וריב םג 24"2 ןיופמ יפרגר תיאו רוע בתכו אמק אנשילב ב''יערבו ףיירב  "K 

yy! םיונישב ^w ונינפל (* .ןיונב ןאכ ומכ וניבר 373 סרוג יב רפ יעבו ,ןירפמר "יג לע גישתש י'שר ny וז qua 
 וניתואהסונב .תומילשב nm איבה קטשט יעבו רצק וניבר (* .אנפרג ס"טב ויו י'כב

mo» -יעב שרופמו 'ט רפכ עיייע יִדה ארפכ א"ער א''ק ק'בב  

 .ריילמ gy עיייע mos .'ג סובלכ

 תואחסונה ןיגעב vU יב ףרג

 .תופח ירגע תיוסח יקטשט תרסח ידוו אותה ךכ רדפה



25 j* niN273 Sen (2712 בדד . i is 

 הוש ונניא הז לכ לבא .תועובשד ינש 'פב ף"ירה
 תשרפתנ הניא ינוידרב וא ינוידד תלמ םגו יל
 פ'לב ןידוב תלמש אתוודא 'עב ש"מ יפל לבא
 yy" ,ש"ארה "ייע דועו בשוימ לכה ₪ יט הנינע

 .י"ק דצ ב"חס ע"בשפה

 ל"מרו .רודרד yy ס"ט ב"ער ט'נזז'עב ןירּודוה *
 וליאכ בכוכ ילבו הרזנילב ךרעה הז איבה

 לפכ רודרד ל"צ רדרד 'עבו אצי וניכר לש ןטבמ
 .ןירודוד 'ע לע רוחאל תויתוא דיגהל ילבמ ןינעה

sich abló- Oi43oyoz, 800% bz) D'INZT3 
  sende Wüchter, Couriereע"ומו וניברו

^bןירדופב ןיפינמו ןישוע ויה (א"עב  CDU)יח יו  
 םילשורימ ךרדב ןינוב ויה תולודג תובצמ ייפ ,(:חיפ ףד
 עיגמשכו םירדוס םריבו םישנא ןהילע ןידמועו
 דע וריבחל דחא ןיודוסב םיפינמ רבדמל ריעש
 ןיעדויו ןירדופה תפנה םילשורי ישנא ןיאורש
 רפסב mmp לודג ןהכ זאו רבדמל ריעש עיגהש

mnהייחא]* —— .(םיזמרו םינויצ י"לב 'יפ ב"א)  
 תועדוה wu» "b3 "p כ'כב אראל יד ד'רו
 (,instruetio ויצינומדא ויצקורטסניא ר"ב תוארוהו

(admonitioהשקה הלמה "פב רשכי רשא והזו  
 לע ונויכ ב'ר pi אוה םג הארנה יפלו ,כ"ע תאזה
 ,זמורו ןייצמ beweisen, darstellen 0050 י"ל

 הלמ איה יכ תמאהו .הז אוה םשה qb אל לבא
 םכצמ by םידמועה םירמוש השוריפו המושרה יינוי

bp nהזיא האב םדי לע רשא םילגר  me 
 'חה תחכוהכ תיעצמאה "53 הלמה תארוה ןכ
 יוועל 'חה ומידקה רבכו ו"טק x" ש"טעב םעלרעפ
 TES 'מויד ו"פס 'ורימ היארהו .מ"ש ב"ח ר"תמעב
 ושרפל ונש םישרפמהו .ן לכ ק  :תויכדיד והמ
 ,ךורעה רחא וררגנש לילעב הארנו תולודג תובצמ
 n) ,ויכ תומש) תוליבקמ 'שלמ ןלבק יכ תמאהו
 einander תארקלו תוחכונ ונינעו Pap ימרא 'שלבו

gegenüberstehenהז תמועל הז ודמעי םירמושהו  
 םיריצ D  jSchildwaehe 80/,8/% י"לב ןכ ןעי

 ע"למ אבדבד -jb רוצק אוהו אָבְרַצ = ) 2
der Luft wimmeln 22 -גם  ^Bבובז  

 )15 ואיבה 'מגב ןיכרבמ דציכ 'פב (ריואב ץרושה
 ביתי הוהד דע ליכא והבא C8 607 יוכרב) חילמ
 תא שרגמה 'פבו . קירשו הי תו פ א א Ü אברד
 תיצרק יאמ (:ו'פ ייטיג) ודי בתכב בתכ 'מגב ותשא
 תופרט ולא 'פב ,יפיכ יניבד 6*אתברד ייבא רמא
 תיל בר רמא Gr חינ (pon הילגר ורבתשנ 'מגב
 b" .(אתש תב אברד תילו אמוי תב א תקב
 יה קורשי C4 qw תליחתב ןניומאדכ בובז
 היה mmes[s] אבדד ^b G^ יז (g^ בובזל
 לע בובזה בשוישכו וחצמ לע תינונמשה אצוי
 C תינונמשה בורמ לפונו pons היה לוכאל וחצמ

^bהניאו םירמע ןיבש םיבובז יפיכ יניבד אתברד  
 תצצומש ינפמ תאטח יממ התוש os תלסופ
 ה"יחא]* orange םימכ ווה אלו האיקמ הניאו
 ןיבש תועטב ע"פדשב לבא ר"פדב ןוכנל ג"הכ
 כ"ג N" ר"פד qa "פכו anb פופ םירמוע
 "28 ץובקהו -- .תיצרקו ה"ד :ח"פ 'יטיגל י"שרב

 — ]3 לכ ע"ייע ^a הדנ

 jen 'ע emp ושוד ע"ייע ודוד +

 ינוידרב םוקמב אתוודא 'עב וניבר סרג ןכ יִנויְדיְד *
 יגלו .א"ער ז"פ הדנב וניתואחפונ לש

 הדנ תופסותב אבוה n^» ^b ד"עפל yhp וניבר
 ןושל ן"יתלד ינשב שופמש new ה'ד :וזפ
 א'בטירה ישודיחב יתאצמ הזל בווקו ,הדידנ
 לפנו דנדנ תנ םימה ןמ התאיציבו בתכש הדנל
 ן"יתלד ינשב כ"ג התיה ותסריג הז יפלו ,כ"ע רהנב
 י"שריפמ nib ןכו .ינוידרב ס"טב "יא םופדנו
 אוהש הארנו ונושל עדוי יניא ינוידרב 'יפש הדנל
 םימכ mb השכשכש ךושכיש ןושל
 םשבכ ובתכ ש"ארהו תופסותהו .כ'ע לפנ התאצב

n^השונש ינפמ למנב לובטת אל השאד םעטה  
 א'פב ם"במרה קספ  ןכו .םש ןייוצמש DN ינבמ
 תעד וזש מ'כה םש בתכו ג"ילה תואווקמ 'להד

 לבא ,ושוריפב ךומסב הטמל ואיבה ןכו 'בו יא ויו :«v33 m/s ריפדב ה'כ (* ep רצ 'וכרב סייד y יפ יייכב חיכו ('
 ה"כו אבדור 303« .איסק b mmyo^ יכלה (rows ניבב היכו .יב קוש יעב van בור וסרג ןכו אבדיר דילו 35 י"כב
 ביה v33 ןוכנל ה"כ (* .םש סיר לצא יוכרבל sb י'כב ה"כו "wai סיטב DP ריב י"כבו יב קרש יעבו ןאכב ע"פרב
 ר"ל י"כבו .האורב הגשו היתופאא 2/3 ךורע לש ריפד ^3 איבה ל"תמעב יוועל m היתופא קרש יעבו ןאכ an עיפדנו

^Wהימופא  Db)ג"ונבו ךרעה ףוסב יייע לבא אוה  masהיתופאמ אבדוד חיל קירש , *) i233אתבריר  n^»תיצרק 'עב . 
 אמוי n3 אקב תיל ןאכב ע'פרשב לבא וניתואהסונב «^n אמוי רב אקב תיל ריפרב םג 'ג קב יעב לבא רייפרב חיכ (*
 am raus yy םוגרתה אבוח pen יג בבר י'עב ליר (* .וניתואחסונב היכו "Wa ביהו jn ייכבו ?wb ר ב הז יפל ל'צו
 וכתכב וניבו קייד אלש mm עטשנ sy תוריפ לש תינונמשה בורמ לפונו miam קילחמ :וניבר ייפ יב קרש יעבו 1

 ןיכו cni 'ו לכאש תוריפ לש תינונמש ןיב שי ךשמה המ יכ ומלוהל nep תמאבו .וחצ ט לע xum בשוישכו ןאכב
 תינונטשו wi ^ לש ויפ לע xum כשוישכ ליר הימופ א רייל v3 'יג םייקל שי ילוא ןכלו .חצמח ןמ גובזה חליפנ
 הז רובעבו תיתופא וסרג ס'ש יסופדו סישו quy י"כ ראש לכ םא תשעא mo לבא .לפונ בובזה .ויפל הקבד תוריפ לש

v3 ^6ש"ע םעטה ריבסהל קחדנ ושוריפב יישרו ייפש המ . 

m 



 noa 'פ ר"כיאבו 'וכו ןידבע seems ינבד ןוהחרוא

 ןוהובא רכע ןכ יכו ןכ ןודבע אינרד ינבד ןוהיחרא
 םשב ט"פר זמר 'יעשי 'קליב אבוהו 'וכו ןכיבאל
 ןותחרא NW ןכ םינרד תוחרא ינפמ 'כיא שרדמ

ommוכו ןוהדוד ינבל ןכ רבעמל '. ymלכב יכ  
 היעשיב קוספ לש םינדד שרדנ הלאה תומוקמה
 ,םינדוד ומכ 03132 שרדמה רמא רזג ונממו ל"נה
 יישרב כ"ג (y^ באה יחא com דוד ינב 'מולכ

 ינבל לאעמשי ינב לש ןסוחיי ינפמ Cm) ייעשיל
 תשא הווטק ידלונמ ויה ןדד ינב יכ לארשי
 יישארב לש pus לבא ,('ג יה'כ "ישארב) םהרבא
 הירל pr ^« םינדור וא םינדדו ןוי ינבמ םה
 הללוהמה ריעב ןוי םע לש ירסיממ Dn (' ,'א

Trojaארקנו  Dyםג איארט  Dpםינדרד  Dardaner 

myראופמה םכחהו םינדר שרש סוריוזית סואיניזיג  
 | כו Genesis) 216) תישארבל ושוריפב שצטיליד
 םינרד שרפתנש )55 723( שרדמב ל "זר תער

Uyוךיבו (א"ס זימרס חנ יקליב אבוה) איינדרד ' 

 ץוחנהמ הז יפלו .היינררד ב"עס א"עד א'פ 'ליגמ
 ו"בכ יכ ונלש ךרעב םינויצה ינש רירפהל היה
 ,דוחל םיִנְרֶּב תארוה ונדמליבו דוחל םינרד תארוה
 אב nn .רחי םינינע ינש בברע ומצע שרדמה לבא
 כ*ג אבוהו) 'וכו 'מוא. דחא בתכ ל"נה שרד y" ול
 תצקו (רחא תצק ןונגסב יז ,'א היירל יישרל סחוימה ייפב

"y onmהמב לבא ,םינרר 'על ל"מר תרעהב כ'ג  
 ר"כיאו 'ינעת 'ורימ םינויצ וניכר ירכדל ףיסוהש
 יתש טימשה «o ורובד rw רכיה qs ילב
 ןמלוהל לוכי אלש ינפמ "שרופמ .Deb :תובית

 --[איה ס"מ ם ש ל יכ שיגרה אלו

ny) 277 634ר"למ 2/5  taeda, tedaיתעדלו ;  
Oz 3(ov vonהלילק ןושל  qp8%  

«(Kienfackel, Feuerbrand 3i;קרפ ה"רד ^"?  

 271 ןמש יצע והמ Gn'375'D ןיריכמ םניא םא
^bאַרָת ל"צ] ןרת | yy pp v55ףטונ ונממ  

 הז ץע ןמ םיושע שא ידיפלל םיארוק ןכו תפזה
 3/5 יתפש ה"יחא]* .(ריאהל רחא ןיממ וא
 הרזגנ 'מושרה י"למ לבא ר"למ אל קר וללמ רורב
 אל ג'ער "'v ב'פו תכש 'וריב "יא דועו ,הלמה
 פשב אחא 'ר אשגול רמא אב רב אייח 'ר :שכלב
 שכל שוריפב 'טגה תנווכ יתערלו ןונירד אייל 'ר
 התפילקו nw jb י"לב — אשכול אוהש comm לש)

ocלנא ןוכנל אב רב אייח 'ר 'יפש ומכ  ^ 
 < רואמ b dux^ ר"ל אוה אשנול יכ וניכה אחא
 תונוש תולמכ ןינעה 5623 וראבל אב ןכ לע שא

% 

DiN2T3 

 'וריב ומכ 3n" רקיעו הז רחא הז םצורה םיחלושמה

 "יסופדב וניבר'יגכ תואכדיד 'ורי 'נשמבו תויכדיד
 n'51 תואכררד ס"טב 'בה י"תכב לבא ר"לו ו"ו י"כבו
 יקספבו (תויכרד) תואכריד ילבב ם"'שבש 'נשמב
 תועטב הז לכו תויברד ןקתמ ט"יותו תויכרוד ד"יר
 'מ "53 תואכדיד ןוכנב 'מויל v5 י"כב לבא
 'יא 'מ י"כ 'יגל .בורקו «Cr or 07(. תואכתיד
 רומא השמ אביו ד"לש b' וניזאה ירפסב 2
 «cpm po ולש םו כי תיי ד אב התעמ

smי"לב שממ  ^B (Nachfolger) Qi0oyozאב  
 פ'ס ןנחתאו שיר ירפסב amps אלממ ,ויתחת

r5בשוי ד"וב ךלמ יל לחומ התא יא המ ינפמ  
 תוכיתיר usb אוה ארייתמ ולש (ena) המיב לע -

 ?T ןיאש התא ונריזחי sow ולש qux 'קליבו)
 peb ילבו ,יל לחומ התא יא המ ינפמ סוכיתיר

ouסעלרעפ ^«( סוכודיד ומכ אוהו םוכי תי ד  
 'פ 'א השרפ חלשב אתליכמב «nj ,(ל"נה םוקמב
 שיו ולש ןירוטקאה ול דיגה ימ ךלמל דגויו
 ל"ו זמו חלשב 'קלינו ול ויה תויכרוד םירמוא
 ,םיחלושמ םיריצ 'מולכ תואכדיד ל'צו תואכריד
 םע [תואכדיד ל"צו] תואיכרוד :הליחתב ר'תסאבו

nvםייוצמ תויהל  [ןידיתע ל"צו]  תודיתע  
 רובד T הלמה קיתעה ל"מרו — meon ךלמל
 בושחל ארוקה תא העטמו !'זטוטָקזּגְו y" ליחתמה
 דמוע רבכו עדונ היה ל"זר ימיב רבכ ףוגלטש
 תמישרכ ב'ס דצ נ'ר 'לותב ר"יש ןואגה הז לע

 — [םילמ

 ,Oheime םיכורקו םיחא *33 b^ רוד ןושלמ) םיִנְדד
Verwandteםינדד םע שרדו  yen)א'כ , ^( 

 זילפר) .ר"כב ny) יחא ינב לאעמשי יגבמ םהש
 שישרתו השילא ןוי j9* (א"ס זמר m יקליב אבוהו

 C םינרד 'מוא דחא בותכ +'ד י'י ישארב) םינרדו םיתכ
 'מוא ןמיס 'ר םינדור Ct י'א 070 רמוא דחא בותכו
 ,לארשי לש ןהירוד 733 םהש 072111
 העשב pon 'ו רמא םתוא ןידורו ןיאבש םינדור

qmeןוכידוד ינב ןוהל ןירמא ןוניא הילעב ןינותנ  
qne apesונדמליבו .ןתוא ןידורו ןיאב הדיריב  

 [30p3 (ונילת) רעיב ברעב אשמ vuv עמשיו 'פ
[w5nיא'כ "יעשי) םינדד תוחרא  G^(םשל)  
[cen]וחנתנו ה'יחא]* ,שרופמ ' ^D wm 

 תוחרוא הזכ ןהל רמא :םייסו שרדמה אבוה 'ה
 .םהירוד 5335355 ןיחא לש 1533 05001

"r$ינעת ' Tbיא ב'ער מ'סר ': "Dרעיב םינותנ  
 | ןכ "ouv תוחרוא אלא ונילת כועב ןונכלה

 .ריפרב ןוכנל הייכ ('
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 15 פ'ט כ"ג ןניסרנדכ b^ תובית ילוא וא ,אהיד
 תונב (qb) 'פ ל'צכו ,תקוניתב : תבית
 לצא םינורחא "נויצב אהיד 'יפ יכ עדו .םי תוכ
 רמאנה איה אהיד תארוהמ אל ערז תבכשו בוז
 ומכו רוחשו לפא ונינע םד לצא יכ ,םד לצא

 ,'כ הדנב תואמגוד המכ 'ייעו הדנב י"שר 'יפש
 ב"פ הדנ 'וריבו היל והידא לעפ ונממ הנבנ םשו)
 עוז תבכש לצא אהיד לבא ,(היתיהדא א"עס נ'ד
 .רושק וניאו דרפנו קמקמתנ י"שריפ :ה"ל הדנב

pumע"למ הלמה תא ןורחאה ןינעב ינא רזוגו ומע  
neoיפ ק-! 2 ' meרושק וניאו םיקלחל  

 'ורימ יל ןוא יתאצמו ;ךרו שוחכ הליאשהבו
 תוקתונו תוהי ד mz ב'ער ב"מד ג'פ 'ומורת
 ןןמשה תא ppno ןניאו pep ןיתיז ןייה תא
 םיבנע "יא שדוק ותרומתב ג"פס 'מורת אתפסותבו
 א"עפ ז"טד ח"פ ב'ב 'וריכו .'וכו תוקתונו תו כ ר

 Amy ןושל השרומ 'מאנש םוקמ לכ היעשוה ר"א
 :השקה pen .שור wp" השרומ רמוא Um כ"או
 ןינוס אהיד תיל sew בקעי תליהק השרומ ביתכהו
 men ינפו .הלוכ חכשמ איה יעל וד ןמ הינימ

pmושוריפ ל"נ רשאו : psרתוי איהש המ ךל  
 ירהנסב) ל'זר ושרדש ךרד לע means שיחכמ
 תשתמ איהש ינפמ הישות המש (sop המל (:ו'כ
 עגיש רחאל לבא 'כו יעל וד ןמ ,םדא לש וחכ
 .ופוג תאירבו וכל תולאשמ לכ הב אצמי ,הב הברה
 יכ ל"ז רפופ מ"ר ןואגה םשב םירמוא יתעמשו
 המשל אלש קסועש ןטזב הישותו הצע יל שרד
 הישות הרותה is םלועב םש ול תונקל קר הרותב
 ילשמ) הרובג יל הניב ינא .םדא לש וחכ תשתמש
 :mmn המשל הרותב וקסעתהב לבא CU ייט
 חכ ול ןיפיסומו הרובג הרותה זא ותעידי לובג
 ym ^b לע ריעהל יתיאו דועו .-- הווננב
 nen אהיד : ל'זו בתכש 072 רצ טירס ייפב) םיעגנל

^bשיאכ היהת המל )5 יד" ^09"( ןמ ת ו ח פ  
 ןמ הרפח אהיד :"עננל «iy 'יפ ןכו .םהדנ

bnש'ע ןוכנל 'יענגל מ'היפב ם"במרה לבא ]-- 

3m "b —) ע"לב nm» wb 3m] "un 

  4ואיי ,יב יישארב) בהזה םש 'גרת

 ארקמב ומוקמ הנק רנכו ה"יחא * m) ןמת
 רימתב ןכו ג'כ .'ז ,'ב 'ה ;'א ,'ג ;ב'ל /3 לאינרב

10, 2 

  cmבַהְּר שא — ןינְדִד |

 «mi ןטק שא דיפל 99+ ל'ר ןונירד אוהש
 אדה איה ןירמא :ךומסב ףכית ס"שה ש"מ הפי הלוע

emאשנול 'מולכ אדה  pomרמא רמו אוה דחא  
 ריעהל יתיאר דועו ,וגילפ אלו אדח רמא רמו אדח
 ןינרד ןמש יצע והמ 'יפש ns" ל"נה ה"ר 'וריב יכ
 ל"צ יתעדלו .הנ ז ק מ ןידהכ :שרפל הנוי 'ר אב
 הפטמוטסש, 600 י"למו pix ר"למ sm הנזקפ

 הפיו Peehfaekelholz תפזה ףסטונ ונממש ץע ^5

"bםש 'יאדכ תואושמ ןיאישמ ויה הדי לע יכ ןכ  
 ןויכ אל כ"חמב יוועל m ,'ב ,ב"פ ^Y הנשמב

 — pom] 'עב הפי

m1 43 *29 "לב  ma alo alo — a2ןירעוגש  

 Da, Da womit die םצכקל םילמגל
(Kameele angerufen werden23: 'יחספב ^pאהזינ  

 "^D .יייע\ = ןעכנימ :'ב י"כב ה"כ ה ד n3 אלמנה
 : ןוכנל ם"בשריפן ,(אד ,אד גיונבו : yb "s ייחספ

 הרעג אלא (י'שרפש ומכ) שחל וניאש יניעב הארנו

 ידכ oW ,וילעמ וחירבהל הזה ןושלב וב רעוגש
 ןכו .כ'ע ה ר ע ג אהזינ ןלוכ ןכו הכאלמ השעיש

^bא"מ 'הנסל י"שריפמ חכומ ןכו הזנ 'עב וניבר : 
 mma ה"ד gv תבשלו .היתוהיזנמ ה"ד

 רתוי וא רוחש «-p U^ ע"'למ וא אָהיִּד =) אהד
 Aes 304 ?4(9 יסרפ neos נוט

 (CEM ןיקיזנהד הדגהב dunkel, sehwarz) רוחש

6mאהיד ערז תבכש רואה ןמ דלופ הציב ןבול  
 pn wmm (א'עס ') wie" ג"רבו ,(* רואה ןמ
 דיס לש my נלש לש (Goo םיעגנ שירב
 רוחש «Ce הדנב ב'פ דיה לכבו .(* הנמיה אהיד
 הדנב b/b השאהבו wb ןכמ אהיד 'וכו תרחכ
 אהיד 'יפ :םתכ הז יוה אהידש וא רבע 620(

 לכ א"י G'b תומבי) לרעהד ג"סבו (ויע ה הי כ
 וילגר ימ ןיאש ימ לכ א"יו א הי ד ועוז תבכשש
 'פב] C (תקוניתב) ןניסרגדכ *(,  e^ ןיצימחמ

 אהיד בוז (:היל הדג) הרהט םד 'מגב [םיתוכ תונב
nmהוושק עוז תככש תרזומה הציב ןבולל  

 nons ,תרזומ הניאש הציב ןבולל המורו
 ןקתל b^» mp רחאו המלהל אשק 'יפ תלמ
 ma איבהל xum וחא o 'מולכ א'פ
 ךפיה הזו אהיר בוז קרו אהיד א ל ערז תבכש יכ
 yw תבכש ^« ןושאוה א"ה 'יפל 'ומבימ ש"טמ

ma )'גיונב לבא רלס יעב  amisץבוקב תועובשל ח"ר 033 33 'יא וניבר "32 (*  v3אקילייגנא  À 
, AM'3nni rosa תועוכשב לבא 'ב 'שרפ 'ב קרפ םיעגנ 'פ עירזת ארפסב אבוה ןכו םש ייעגנב ןוכנל mu» ל"ט om 

 !v33 ארפסב לכא ,סישב מ'כבו 'יעגנב תוינשמב c3 ףוסב א'הב nn" ^» mmn mmm ריס לשו גלשכ my mns לש

'W Y?» v33 ןיכנל ח"כ (* .םינוכנ omo פיל mra. ונישוריפלו ףוסב ףילאב וניבר 'יגכ ייעגנל amy ייפבו ow na 

 933 ^33 (* .כיכ לעב ךורעה ייג לע ריעמ ןכו בנש קיהעב «m תחיכ ל"צו םטע ע"פרבו y" סיטב יב ויו ייכבו

^N5 (* .תחור וערז תבכשש לכ ג'ונב לבא 0^3 תושיא 'כלהמ ב''פ ם"במרב םג n cבז יעב ומכ  ,W 
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 < nna אל ךיחבז בלחו .ןיהדי 'גרת o0 קוספ
en יג יילשמ) ךיתומצעל יוקשו, C (r3 arm sym 

  n'טישפב ה'כו ה"יחא]* .ךימרגל אנהודו
 ג"ונבו ,החשמה ןמש ש*3 ע"לב כ'ג אנוהד םשהו

"y גרתב תואומגוד רתיו ,אנהורו ס"טב 'גרתב' 
 .יוועלל ר"תמע  menmבוט חיר םג ע"לב אנהוד

 ארמת "יפא .א'פ 'בותכב רמאמ ןיבהל וניכז
 יבגל בירק ומכ הנימש הרמת י"שריפו אתינונהד
 מ"טשב אבוה) אמק ארורהמב לבא .ןהדיאו אניהד
 אתנחיר סרג םש קר ףדונ החירש .י"שריפ ('בותכל

 אנהוד יכ תואחסונה שבשל ךרצנ אל ד"עפל לבא | ד"פ "ישיג v^ בה קחצי ^ sa 'גינח יִאַבָהּ
 ,וננתכש ומכ בוט חיר לעבו ןמש ע"לב ונינע | 'וריב אבהיד קחצי np דחא אוהש הארנו .ו"מד

 יינש יפל nym םעט בוטב י"שריפ .ט"מ 'טוסבו | 'וריה אובמב voy ןייעו ,ד"ע ס"ד א'פ 'ציב :
E.יג םג היכ) אתינוניחד ה"דב כתכש וללה םינינע | תוכלמ ו"טפס ר"קיוב לעפה ונממו ,ו"ק דצ ף"זרהמל ' 
 אתינוניחד 5m €x ןח 'ע ךורע לש הנושאר ייג יפלו םישה --['א דמ ע"ייע םדא לש וינפ תבהדמ איהש 3

 .כ"ע ןמצעל on םירמת ןימו בוט חיר הב שיו ןמש | יריעז .'ז "נעת (םוקמה םש) [n303 ,תַבָהִיִּד + 3
A3 ןח 'ע ךורעב «2 ןיאצמנ וללה סישוריפ ינשו | ןיסחויבו 'ח א'מ 'קליבו תבהידמ  

 מ"טשב ואבוהש םינואגה יטוקילמ םה םיחוקלו ש"ע
 הנוי .'ר ידימלת תעד האבוה רוע מ"טשבו ,תובותכל
 הלשבתנ אלש הרמת ^b א תוניה ד ארמת ל"זו
 רבדהש ךותמו רסובל הבורק איה ירהו הכרצ לכ
 היהש mb עמשנ .ל'כע רעטצמ שמשה ץומח
 הלוע הזו אתוניה ^3 םג הנוי 'ר ידימלת ינפל
 קר ,בוט חיו תלעב הרמת ונשוריפ יפל הפי
 אוהש אניהאד ומכ אוה יכ וניבה הנוי 'ר ירימלת
 לכונ "פה רקיעבו .ןהא ע"ייע םירמתל ראות
 'מנה םוייסמ תחכונ היאר יתאצמו וב םג קיזחהל
 היל תיאר לכ אתלימד אללכ :םש 'בותכב

wmaכ'או .כ'ע אהויק היל תיאו  pa 
 תלעב numm אתוניהד תארוהש ונשוריפל
 הויקו רטב ונינעש 2« 'ר eon" 'וריפל pa בוט חיר

 — [וחבי רחובהו ,ןוכנ לכה

Ylיוד =)  ^b sehen, blickenרקסנאס 'שלב ' 
dhiהנשיה פ"לב  diפ'לב ,ןתיד שיראוצוהב  

 האר tue-or ר'לב Ae -o yas י"לב OX42 שדחה

 = 0ף0 וד = בח ₪ | +
 ארותפא אבהדד אמהנ יל ותייא ב'עו א'ע ב'ל

 vm" ,אבהרד אמהנ ישניא ילכא ימ ל"א אבהרד

 ע"ייע ז"כפ ר"קיו ,ןוטסירא עיייע ג'ע ח'ד ב"סימ'ב

 22 8 ?T ע"ייע אכירפ אבהד .'ע מ"ב .םזרנ

 ןירניד בהד בהד רנידמ תוחפ ןיא בהה :ביעפ ה"סק

 [nl23-- Sd ןירניד ינשמ תוחפ ןיא בהד ןירנידו

 טרפ ע"ייע אבהדד יטירפ MP 'וחנמו .ו"סק םש

 בהז ףרוצ "פ "Pam ראותהו םשה ונממו — .3

Goldarbeiterםיבהד ןוהנמ :יתמק 'פ תיזח 'רדמ  

 ןב ןנחוי ^s םישנא הזיאל יוניכו ,םיִפֶמָּכ ןוהנמ

 !y" תבהדמ an" 'מ י"כבו y" ר"לק ex םלשה
 אוה ריעה םש ילוא sp תוא ז"ט Tx "ipn ס'ד

Debaןיביצנמ יחרזמ ימורד דצב םירגיטה לע  "y 
 ב"מר רצ 'ב קלח 'ה ךרכ עיפארנאיג טרעננאמ

 .האלהו
 ,'ד תוא תליחתב 'ד ע"ייע אה *
 'גרת Cm ע"יע (spotten, lachen ךדך 4

 C5 ןוכהדי .('ח ia יילחח) יל וניעלי
 €« /3 םילהת) קחשי 'גרתו .ילע ג"ונב ה"יחא]*
 pb (rov se) 3pb" 'גרת אָכֶהַּד םשהו ךהדי
 יכ יל .ררבוה התעו -- אכחוד ג"ונב .ןמגרותמה 73

3mרזגנ (ע'ייע)  [hohnlachen, xaYy4^« "be — 

sym qmע"לב ה'כו ןמשב חושמ 053  o2? 
(fett, mit Oel gesalbtןיעבשנה לכ 'פב  

 אניהד יבגל ברק ("Cr y העובש הרזח 'מגב
 ןכו דוו ןהוד ןיווק דוו ןמשל p^ .('ןהדיאו
 (ו דיל .ייעש) בלחמ הנשרה .(י ברע ' שלב
 ov) vw בלחמ סרפעו .אכרת ןמ תנהדיא 'גות

-- 

 תמוחנתב ה'יכו אנהיר ע"פרבו בה vi33 לבא ^« זמר עשוהי pom סישב ה"כו ר'פדב «m יכו יא ו"ו v33 ה"כ ('

 אניחר ל'צו אניתאר ס'יטב 'ועובשל ח "ר * " כ ב ו ,תועובשל שגימ ץיירהל יודיחבו א"חת זמר יירבד יקליו איי ייסר אריו |

 עילב יכ תמא אוה |« טמשנ ע'פרו v3 ראשבו רילו ו"ו ייכב ןוכנל הייכ (* .יברעו ס"לב ה'כ יכ ףידע אניהר 'יג לבא יש

"b 3ןכו ןמש  ^b Aםש לכא וניבר ירבד קיתעה ל"נה םיונד 'קליב שרפמהו .בוט היר  D'b3 Yאיקנ  

 תלמו 'יפו תרפ רמולכ ותעיגנב me התא םג אהת ןמשב חושמב תעגנ סא ny" Cyb £53 ^b י"שרו qms 5m ןירור 2

 )10. 2. .A אקילייגנא v3 ץבוקב ב"ס ףר) oe ייכב ח'רו .ןמשב חושמ ייפ (ינימש ןיגב) Q3! ros web wm ןהריאו

 ינומה לשמל (sip .שגימ '] יוריחב ןכו ,כ'ע לורגה רהנה ארקנ va לובג תרפ השענש ןויכ 5m ונינע יפל קר ייפ

 וניאש b"yM םשוב לש ותונחל סנכנש ימל לשמ 05 ,ג'י ילשמ) םכחי םימכח תא ךלוה ppnm זמר ילשמ יקליב w^ הז +

 :'גותה רפת לכא ריפרבו $5 ייכב קר m3 \* .יוכו ולוכ cwn לכ םימסוכמ וירגב m וחירו אצי ללכ np רכומ

ZHיתברמ לע אתניהר אל , 
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 ןוגי 'גרת B^ ,(' ימייקו וודמד ys Cn רמצ ע"ייעו
 [לכו] ןוגכ .אנווד ^w) איל יליהת ;חיל nus יישארב)
 ר"פדב ה"כ ה"יחא]* = > ,(יה יא יעשי) יוד בבל
 'פדב 'יאו .אנווד pa usn תובית ורסח םשו

ym.םשו  pibeיו ד י ב ל  am)יימריב  /nהיי ), 
 חומשל םתאב המ +-ו'צ רצ) כ"רד אתקיספב לעפְנהו
 האר 'קליו 'מוחנתבו mype שיאה ותוא לע
 הודנש x^ ז"ט הרעה םש רעבאב ש"רמ אבוה
 'וריב : ליעפהבו ,(ח"י יח" בויא) והודני 'שלמ אוהו
 תישארמ הב ךיהלא 'ה יניע ב"עס זנד א"פ ה"ר
 הודמ . . ביתכ תישרמ . , nos "3 הנשה
 הארנו .אפיסב אבט תירחא הל בהיו השארב הל
 ינע vw שלמ תיִשְרַמ ומכ meo שרוד יכ רורב
 ה"רב ענכנ םבלו חור ילפשו יינע םהש ןויכ ונינעו
 ,םש הרעה ןברקב 'ייעו הבוט תירחא םהל םרוג הז
 ןכ ומכ י"שריפ השרש ^n ב"ער ז"ט n3 ילבבבו

omוכו ה"רב ןישר ןמצע ןישוע לאושיש ' 
 לעב םכחה יניעמ m םלענש המיתה ןמו ש"ע
 — ,הרעהה ףוסב ש"ע ^ תוא ו"ט דצ ה'רל ם"ד

ownהוד 'עב ע"ייע הודמ ] — 

 T (dieser, jener^ ירבע 'שלב :s ומכ) רד 1 *
 אלו ודל ודומ וד אל ג'ע ג"נד ד"פס ריזנ

 aub ודומ וד

 ,weleher רשא :ךשמהה יוניכ «  ע"לב) וה 2 *
(e, esהאפ "ורי 'ייע 'וריב היוצמ הברה  

 'ורי ,ד'ע ז'טד ט"יפר תבש 'ורי :ו'טו .ו"טד א"פ
 .ט"יד א"פ 'וריע w^ ,רמא וד :ח"לד me "יעיבש
 יורי = : ג'כד ג"פר יאמר "ורי ?p" ד"כד UO םשו
 ןיגב ג'ע YET א"פ האיפ v ay א'מד ב"פ ז'ע
 ןויכ רמא וד :ט"יד n'b םש .היתנב הפלמ העב וד
 'דהנס Tm" .כ'ד ז"פ םשו .'וכו ריקבמ םדאש

N'Dוד .ח'כד א'פ 'יחספ 'ורי .שרד וד .ט"יד  
yovא'פ יאמד 'ורי .רמאד  NUTששח וד ד'ע . 
vורשעמ 'ורי .םולח וד דכ ב"ע מ"ד א"פ 'רומת ' 

 M'D 'כוס 'ורי .היירכ ?bt" וד ןמ .ט"מד א'פ

 יפד .ג'סב ^B) ש"טע סעלרעפ ש"מ y" .טיבהו
 אקד ייבאל הייזח אבר C05 תכש) ןיקילדמ המב
 םטפמה הכלה ףוסב תותירכד ק"פבו .(' חרזמל יוד
 «p  ימק "ןותיבתי יכו 6^ «"m ןמשה תא
 ךיניע ויהו ('כ 25 yen ביתכר ןוכיברד C הימופל ווד
 (CY3 דימת תכסמד ג'וב .ךירומ תא תואור
 והל יגס ימייק .ווה ידדה יבגד ןויכ ייבא רמא
 ,יזח יוד b^ .אכהל יודו אכהל יוד רמוש דחב
 ןוכנל י"שריפו ווד יכ ב"עס ג'נ תבשב ה"נכו ה"יחא]*
 ה"כו יבודכ ^30 יריאמה "חבו ND ןאכ ןיטיבמ
 ואיבה ,ד"נ דצ DU ס"ד לעבו איה פ"טו פ"א י"כב
 «wu איבה ףקז 'עבו aen ם"ט יכ ריעהש ילבמ
 p" .יודלו cmm ב"ה י"כ 'יג יפל :ה"נ יוכרבמ
 'ציניו יפדו ר"פד 'יג יפכ 558 'עב דועו ,טיביו
 יודיל היליד אשיב אניעמ ליחד יאו א"צרה
 ןיעמ אריתמ םאו 'יפ הילאמשד היריחנד אפרטא
 ר"פדבו .ילאמשה ומטוח דצב םיבי ומצע לש

menגה יודיל םוקמב ע'"פדשבו רמאמה תליחת " 
 'פ י"כבו ,נ"בב ה"כו וניתואחסונב «mu יזחי ל
 "3 לע ריעה אל .ב"נק רצ 'וכרב ס'ד לעבו יזחינ

wu»דועו .הנוכנה  qw eyיניידוא ןינעב שמ  
i'3תופסותה תטישל ,ד"מק ] — 

 xm סגעמ הליאשהבו non יפ 9, 89-09 =) וד
 Sich übel |,» jl * $32 ע"לבו sU ס"לב

(befinden, siechenע"ר 'מגב קלחב  Wsרהנס) ' 
 ליטק ןירביג ןירבגד ךבל לע היוד לועית אל 67?

mmמא ימנ המלש אה ' VD)ב"י ' . (v2הגאד  
 ריזחמה 'מגב ץלוחה Ce») QÜ הנחשי שיא בלב
 .(*םיפוחד ?own הזה ןמזב לארשי Cro 29 ותשורנ
 (* (:גיכ 07( המהב ןימ תלפמה 'טגב תלפמה 'פבו
 ובלש «cB (^ ae סירבד) ונא תישאר אוה יכ
 תונאנו .וילע הוד ובל ןיאש הז אצי voy הוד
 המיר הברמ רשב הברמ )75 $5( 'מוא יבר 'פב
 .( (ביתכ הבאד ב"א) .ןו וד הברמ םיסכנ הברמ
 4« (bw גגה ןמ .הלפנ  |'מגב] תופרט ולא 'פבו

m» )ז"ל רצ תבש סיר יייע יוורו יור ימ י"כבו יצנוש 'פד ם"שב . "e a2»ןוכנל סרג :ויכ רימתל שרפמה לבא  

 וניבר איבה ^" ןרפ «ym à םיפוחס םיפוחד םייווד 3935 (* amm 2923 ) Ae וזח | ama (* .וניבר ייגכ תבשב

 אותו א'עפ ל'צ] (ה"עפ) ריבמ איבה סירפמ 'עבו .םיפופשו םיוור םש w^ ונינפלו ויה ןייופישו ןייווד [ס"פ] א'ספ ר"במ

 יפרב ןוכנל «mv םיפוגסו bn םיפוכסו םיווד חיפ פייר ר'בבו .םיפוגסו םיוד :ונינפלו .סייופכו םייווד | ףוסב ע"פ ונינפל

 ןגמב יהיאו לבא ,הגאר ג'ונב (* .רתוי תצק תוכיראב טיכקתת זמר "^ אצת יכ 'קליבו )^ ,םש כ"מ vy םינורחאה
 רפסבו ל'ז תשמ וניבר רפסב אחסונה ךכ ?pri הברמ : ל'זו זלה הנשמל ושוריפב בתכש ןארוד חמצ רב ש"רל תובא

 ,לייכע maa חיוג ומכ ןיפלחתמ com mam mss ןובאדו הגאד ימכ mae ןושל אוהו ונלש תוינשמב (m םותפרצ
 ילצמר רחב אייח יר .בי'עס re יוכרב ל"זרדב ה"נכו .ןילמה ירצוא יייע מ למ אוה וכצעב הוד יכ ריעה אלש האילפו

 433 לע (אות עיייע) .גיכ m  ,םיוודח לכ וורי תז רכר לע :א"פ ישוריק .וניניע וכשחי לאו וגבל הורי לאו . .רמא

 eve i033 לבא 'ה רמצ ys היכו (' ,יוכו יניעב יוד השענ . .אוה הוד אימשת זמר יר יילחת 'קליב וםיוורה ww הז

wmלָעְפִתא ןינב . 



 wm םשהו ה'יחא|*
^N Menstruirendeןותייא ר"ע מ"ד ב"פ ז"ע 'וריב  

 רוקמ ןמ 'יפ התשיא אלו יהורד היתורכז ןמ היל
 ;רחא ןינעב b^ השמ ינפו ,הדנ םד לש ןייעמ
 אתורכי jb ם"טב ד'ע ד"יד b^" תבש 'וריבו
 ירורד התורכז ןמ an^ 'מאטיז 'פדבו .התשו ירירד

 -- pav ל'צו

 "mH השא תא בכשי

qx m ףד ע'ייע pm ךוד, * 
 schópfen) םימ באש a ע"לב "53 Nb3 =) לוד

 ריעל תונכל wm ןיפוכ 'מגב ןיפתושה 'פב
0n 0» 53ליודמ ליודמ יא ליודמ אל אמלידו  

 יא 'יפ] .('והיילהינ היל ןנירדהמ ליוד מ אליאו
nisi [55ןהל  porאלש םדא  

 ino אוה בוחו [ליודמ אל יאו 'יפ] 0353
ps?םדאל ןל ןיכה  "AN E 

 Cnt) וינפב אלשכו והנינ םינטקד
 ליודמ יאהד ןינמז C27 17( הרשה תא אלו 'מגבו
 ןילוד (pk me ןילוד הזמ e .ליודמ אל יאהו

 | ,שביתמש םימ

son2 ע'לכ) o mms ooןיכירצש ץרא  
 Stück Feld, welches ילד י"ע התוקשהל

(mittelst Wassereimers berieselt werden mussר"א  

 ילדב nmm ןיקשמש ייפ ,(.ב" כ'כ) ימוי ילדב ןמחנ
 ברכ דחא ov הל ןילורדש ץ ר א רחא לכל ןנעב

enaה"יחא]*  m5לבא ר'פדנ ןוכנל  
 אכוה וניבר ^35( .דח א ו דחא לכל ס"טב ע"פדשב
 ךרעה לכו n'5 םשכ אלווד ה'ד כ'ב 'פסותב ןוכנל
 ומכ לכל ןנע ב ל"צ 'פסותבו ,ח"ר 'יפמ קתענ
 תא ריכזהש ילבמ ow ןוילגה לעב רבכ ריעהש
 כ'ג איהש ח'ר e^ לע ןיקלוח 'פסותהו .ךורעה

nyםימיכסמו וניבר  Dyהלוע י"שריפכו י"שר  
 :ל'זו ow "ww «'35 "5 ה"מגר 'יפב םג "גוסה
 ךירצש רוכ הרש קולחל םהל שי ex 'מולכ אלווד
 יאלדר אתיואמ העש לכב ותוקשהל
 רטא הקולח ןיד הרש התואב הב שי המכב 'מולכ
 הרש הקולח התואב שי cw אמוי ו ל כ ב ףסוי בר
 תולרל םויה לכ הכאלמ ול שי לעופהש רועיש
 םאו וקולחי קלחו קלח לכל ותוקשהלו con ןמ
 ול רוכשיש םדא אצמי אלש וקולחי אל ואל
 אתיראמ תוכניתו .ל"כע ריספמש אצמנו םויה יצחל

 yn" 'ורי ,הל ימדמ וד . . הל qo וד : כ"נד
Yoוד דע ב'ע ה'סד  nnbיומהר קוט וד דע  

 רמא שנ רב תילו yy ג'ד .ט"פ ןיטיג 'ורי .ןיבירק
 .אתיימדק לע הדומ וד אלא וליפא

 .ּויָּד ע"ייע םינש 'יפ וד 3 *

 םיקו יח "ose ךלמ (er Kónig David. TY) דוד
 B" (.היכ ("nU ןיריכמ ןניא םא קרפד 'מגב

 'ילהת) ימאנש ('חריל הלשמנ דוד omi תוכלמ
aveםלוע ןוכי חריכ )05  Cתייאר המייקתנ 'מולכ  

 &^ לע nnb ג"ירת רימעה דוד .(* םלועב הנבלה
 y תנוכ ה'יחא]* .ןיקולה ןה ולאר ג"סב
 זמר 'ר n»b 'קליב m» ws ד"כ mss לע
 שורד רתי םג הזב םושרל תלעות יתיארו ,ו"נקת
 3333 :הלא  תומוקמב p m" לע ל"זו
 ,ב"ער ז"נ 405 amo 430 ,:ח'כ ,."' :'ז :'ג
 'וריע ;:א'נק .ו'נ :'ל .'ל תבש UD :ביס
 ט"יק p^ בער 'ר "יחס פ ; .א'עס ג'נ ,א"כ
 *'n" n ;וזמ ק"מ ;.ר"י : ב" 'גיגה ;א'עס
 : ב"ע 13/5 Dv ; 2, N'yO YD 'ינ ע ת ;א"עס

mp23 ;א"ער Dלינמ ;א"עס ג'נ .ב"ער ו"'כ ' ' 
Aeומבי 3^ :2^ ' yשודיק ;א'עס ח'ע " 

 w'yp. ה"ל ב"עס א"י :י sD 'טוס ;ב'עס ו'ע

 ב"ב ;א'ער ט"נ מ"ב ;א"ער ט"מ :ח"מ ,א"עס 'מ

 ;א'עס ד"מ ז"ע ;:א'צ א"ער ז" ,ב'עס "^
 (TD ב'עס nx mx ,ט'מ :ח"מ .'כ 'רהנס
 :ב'ק .(רפק yp רחא דוד םהל דימעהל ה"בקה
 ,אעס ו תוכמ ;.י'ק .ז'ק ,א"ער ה"ק ,:ג'ק

pomר'ב :א"ל 'ורוכב : ג"מ 'וח נ מ .ט"פ  'p 
 Ay .ט"ג ,ג'נ ,'ג ,ר'מ  ,ט"ל 15,35 $5 ,ה"כ

ovrח"פ ,ד"פ ,ב'פ ,ח'ע ,ה'ע , Caו'צ , m 
yב ,'א 'ם ר"מש ', wb ;b a5 g^מ ', 

 ו"כ ,ד'כ ,א'כ /5 3^ ,'ח t/ 'ה K/ 'פ ר'קיו ;ג"מ
 ,ב 'פ ו'גדמב ;ה"ל :ב'ל ,א'ל ,'ל ,ח'כ .ז"כ
 'פ ר'בר ;'כ ,ח"י ,ו"מ ,ד"י ,ג"י ,ב" ," 'ח ,'ד 'ג

 — wn] ,'ב ,'א

TY]הודמ ל"ר)  "Db Menstruationsblutהדג םד  
vpנאכו שארה דכוכ השיגומ השאהש  

 תוכמ ןכו :אימ (n7 ןפוד אצוי 'פד ג'רכ (םירביאה
 הודמ אציש דע האמט השאה ןיאש ןינמ (:ר"

 ושא שיאו )0^ 72 p^ 'מאנש התורע ךרד

ms )'ןוכנל  vssךורעה םשב א"כטירה ייחב היכו ו"ו , *( יפרב smם לו ע ל סייטב . *) ^emאיבטירחמ אבוה הזה  
onsהירל  cesתמל רגנתמ םיקו יח לארשי ךלמ דוד רמאמו .ןינעה שריפל י"שר םג איכה יילהתמ קוספתו ךורעה  

 ליורימ אל אמלירו גיונב (* .דוד y ל"תמעב יוועל יחת ןוכנל ריעהש ומכ orm א"ל .'ל ss ותיתחמ) םהירפסב בותכש

 וינפלש חכומ ביבל new לש 'יפ qn  ,ותיילתינ היל אנרדהמ אל יאו ליורימ ליודימ יא ותוינימ אנליקש לקשמ ליא
80mוכו ןניררהמ ליו רמ אל יאו וניבר "ג כ'ג '. *) vias mvםיוק ינש ןיב שיימו ,זירפ  winןינעה חא םיעטהל . 



 1 < 7 ב =
 Yom ,C רווד 25 .אנמיז יל (wp רמימל ליכי
 אתמב רווד עיבקד אה אישק אל (Co תבשד ק"פד
 חלושש רטוש b^ ,(*' אתמב mm yup אלד אה

vosוילא בתכ לכש עודי שיא א"פ .(* תורגיאה  
 ימל mrs לכ חלשמו ריכשמה sm לבוי
 ינש me ה"יחא* A .החלתשנש
 ןורחאה ןויצל ןיכלוהו םיבבופ וללה וניבר ישוריפ
 ס"שה ורבד ידמ ןכ ןינעה בורק תמאב nen תבשד
 ןכו .ש"ע ירכנ T3 תורניא ןיחלשמ ןיאד אהמ
 חולשל ןילינר ולו ריעה ןוטלש :ראוד יב י"שריפ
 יבל mus אהד ד"ס אק ג"הב ה'כו כ"ע תורגא
 אתמב ראודל הל חכשמ אלד ןויכו הרדש ראוד
 "יא וניברד א"פכו כ"ע יתירחא אתמל הירתב לזא
 ו"פב ם"במרב ה"כו ,ש"ארב ה"כו תואב תוא ף"ירב
 עונק סדא הנידמב v^ oW : כ'לה תבש 'וכלהמ
 הנידמ לכל םתוא חלושו תורגאה ץבקמ אוהש
 םא ררכתנ אל ארביא .'וכו ויחולש םע הנידמו
 ,רווד) ראוד יכ םינושארה םינויצ ינשב םג וניבר תעד
 Am ןחלשמו תורגאה לע הנוממ ונינע (רווד יב
 םינושארה םינויצ ינשב יכ nmn npn ךפיהנו
 יתעדל ןווכמ רתויו ,ןוטלש ייפש י"שר ירבד םינכ
 אוהו 2« .o פ"לב ןכ הלמה םעט יכ טפוש ry ושרפל
 טפושו קקוחמ טפשמ NU "b 25« ןמ רוצק
 .'ב רינד p mp' "ייעו .ארקמ לש רב ת ד אוהו
 דואמו ,ראוד תחת owe הלמה תביתכ py כ'או

^b p»י'כ  màל"נה ז"'על  papאקילייגנא י'כ  
Aףד 10. 2.  ("bאטיקנ ימנ יא : ל"הזב בתכש  
 טפושה ןמז יל עבק 'מולכ רווד יבל אנמיז יל
 רמול ץר ינאו ןידה ילע quam אונא אל םאש
 הלמה תרזגל תיתפומ היאר וזו .ל"כע יתאב הנה
 רעשיילפ 'חה הזכ רככ וליח הסנש ומכ יסרפ 'שלמ
 ש"מ Tp "יעו . . יוועלל ל"תמעל תופסוהב
 יב יכ םש ש"מ לבא .ט"יק רצ ש"טעב סעלועפ
 veredarius $'53 ראודוב ןמ שונש אוה ראוד

Postreitorאיהה הלמש דבלמ יכ חרכומ וניא  
 ןינעב רווד תלמ (ש"יע) רדלב ל'זבר לצא הבתכנ
 ךועב יתבתכש ומכ הבצחמ פ"למ כ"ג תורגיא ריצ
 3py פ'ס 'מוחנתב '5 יובדל דעסו ,הלחתב הז
 לשמ :םש "או רואד ינפל יב תלמ ללכ 'וסח
 ל"צ) איינודזורפו| ךלהמ היהש ראודל ר'הל

 המכב 'יפה לבא ייל 'מגבו ןיבהל יתיכז אל יאלרד
 'מוי ול כ ב תביתו ,ב"בל מ"טשב כ'ג g^ 'כו שי
 כ"ג "יא 1? "53 לבא ,ולדב םוקמב b'b ילוא
 לד 'עבו j823 םיסופד לש ילדב םוקמב ילכב

cob)ו"ו י"כ  c5ךווע יסופדב לבא  ^wםש  
 ב"א) --[אוה פ"טו wont רדסב ומצע ינפב ךרע
 .(לוודמ אפיטכ 0e sn ייעש) ילדמ 455 'גרת
 .לודימ ס"טב :"i ןמגרותמב ג"הכו ה"יחא]*
 וניבר שוריפכ אוה ונלש ya אלווד ןינע יכ*עדו
 לבא .הז ךוע תלחתב ונרמאש ומכ ns וכמס רנו

 — ]3 .לד yvy ילך ונינעש המ

5vע'לב)  JUהמ רבד תושעל לדתשה  
 an etwas arbeiten, sich mit וכ קסעתהו

(etwas beschüftigenיחספ ' mr bu v5 

 םלתשמ וב קסעתהש רבד ותואמ b" םילתשמ
 פרגו 'א ןדס 'עב ואיבה וניברו now לוטיו ול
 תאווה יפל אלו ונינע יפל קר ושוריפו ליוודמ
 אוצמל יתיכז אלו ,ש"ע רחא ןינעב 'יפ י"שרו הלמה

pvoאל ןינעה הזמו .הלמה תארוהמ ושוריפל  
 ןורחאה לד 'עב וניבר 'יג יפל yo 'ומביב ליודת

Uy 

 m3 ףסוי בר v5 mp3: םוקמ םש p^ לוד *
 poa .ה"ס 'בותכב ה"כו ליודמ הישנמ ברד
 ,ליוודמ 'יגה םשו + ט'ע 'ודיקו .א"פ

 prn לד ע"ייע אללווד ,אללוד +

 .קפלד yy יקבולד ,יקפלּוד *
 sar ל'צש רגנר yn m ע"ייע oro רגנוד ,ןוד * -

 .ע"ייע
jo «רפד ע"ייע , 
Np qmy 

 .קד ע'ייע אנקווד ,אקוד
 vy בתכב םינינע תרושב ג פ"לב ('א ג רו

Ueberbringung  sehriftlieher חלושמ vx 

  (2 Nachriehtenטפוש פ"לב  '"yךוטסב 0363)
 וא'ער רייק ק'ב) ןיטרופ ןיא 'מגב ליכאמו לזוגה 'פב
 תב 'מגב ןידיטעמ ןיא 'פבו .(' אל רווד יב לבא

 קינת אל לארשי « v5 vyאוה א רב דב יא (א'עס

 ריפרב םג םימעפ ךומסב לבא ,ראוור יב וגיתואהחסנב ה"כו ראוד ינ Da ר'פדמ qun ע"פרבו ר"לו ו"ו י"כב ה"כ ('

 ותולעהל ךרצוה אל הקד nons העור תא הארו (רכד עיייע) תרשב היה םא ורועישו יבו ,א ו"ו v23 am (* .ראוור יב
 חסוג *'פע ותיגה ע"פרשבו | ,איכרב יא יזיפו ר'פרכו )4 3313 יא ס"טב ב"ה vox .זלה הנאוהב ומצע לצנתהל לוכיו
 ף"ירב תיכו ראוד יבל anum .רווד יבל אנמיז יל טיקנ ימנ יא ארגיאא ירב יאק ול רמול לוכי vay ל'א :הזכ ס"שה
 תורגיאה וילא רטושש בת ייכב )^ .ראוור שייארבו ימ י"כבו ראוד יב תחא םעפו ראור 7031 ראור יב ג'ונב (* ,שיארבו

 ,חלש ייפ ררש ןמ רדושש ליצש 3^ חמלש ןויגחכ רעגועבמאב יה ר'עה בטיהו
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 שוד שרשמ אוהש voy ורזג יוועלו ריבשמה
 הישווד 535 םייקל שי ילוא יכ ד"עלנ דועו .ךרד
 --[הרטמל טרפבו אבו ךלה b^ ₪23 פ"ל אוהו

mon =( nmאָתּודַח ס"לב  maלש ירכל רצוא  
 '5 ה"רב Gchüttboden für Getreide) האוכת

 ךותל וא רובה ךותל עקותה «6n :זיכ) והואר
 תא אלו (.ר'פ ג'ב) תיבה תא רכומה 'פבו .תודה
 רובה יפ לע ונתנ 0/3( םילכב ה"פב רונתבו .תודה
 (' תודחה (ח"מ) א"יפב תוליהאבו .תודה יפ לע וא
 ןיבותכ םלוכ 'הנשמב .וכותב- הרונמהו תיבבש
 ונייה רוב ונייה (פש (vu רכומהר 'מגב 'יפ .תורח

mnה"יחא]* = = .ןינבב תודהו הריפחב רובהש אלא  
 א"הב תוליהאב דבלמ ל"נה תומוקמב ג"ונב יכ עדו
 ה"פ תולהא ,א"מ ז"פ םילכ .ה"כק תבשב ה"כו תודה
 .ד"פ ק"ב םילכ 'תפסותו א"פר "חספ ! תפסותו ו"מ
 אוהש רסנ םשו .תיבבש תודה ב"יפ 'וליה s תפסותבו
  תיבב ןיב :םשו ,תודה ילתוכ oen :תודה פ"ע ןותנ

mma piםילכ אתפסות  neתודה רבשנ  b^ 
 תולהאב לבא .תודח 'עב י"העב חיכואש ומכ תודח
 השלשב 'וריב (mao ת"יחב in" ט"מו ח"מ א"יפ
 "31 py" יכ ,תודח 'עב ךאראש ומכ תומוקמ
 ייפ 32: ע"לב ןכו יתבתכש ^iw» p אוהו ת"יחב
 א"הה םג וטימשה . ורמג אלד םיקיתעמהו .הריפח
 .העידיה א'ה איה יכ ובשחש ןעי תוד קר ובתכו
 ע"מב ג"'אר 'ייעו .ת"יח ןמ שבתשנ א"הה תמאבו
 ביח) ז'מיר לע ןוכנל גישהש המו ז"סש ב"יח ג"מר

Cryישלמ הלמה רזגש  hadyt, 69076 ^ mov 
unterirdischer Raumןינב איה תודח יכ תמאהו  

 ט"היפב ם"במרה ןוכנל 'יפש ומכ ץר אה חט ש לע
 אוהש קר ו"מ ה"פ תולהאל 'ייעו ו'מ ה'פ 'ילכל
 --יח"מגרל ב"ב י"כב "31 ןכו א"הב תודה סרג כ'ג
 --[יתאצמ אלו הלמה יתשקב ג'הרל ט"רס שוריפב
 .ש"מו רוז .ע"ייע דוזד *

m1חוה =)  ^bמ"לב  ym»ףטשו  abspülen, ab- 
(waschenדימתב  'b3אל  vnןיתפוכ  vb) 
K^ m x5תיבב התוא ןיחידמ ('פר כה  

 .(' הלושו חידמו 670 mess ק"פבו .(* םיחירמה
 יויעו ve יילוחב היכו (ab ןירישכמב יעיבר 'פבו

 סינכהל וריב (יוויצ = 50607905 — אמגודזורפ |

 = Yl בוט רתוי וא ראוד ארקנ תורגא אשונ ריצ

 הגוח a] ^B .2כ!>  ע'למ הרזגל לכונ םגו רווד
 Kreiszieherחורה המש רשא לא בבוסו ךלוהו  

 :ז'ק מ'בו : ב"צ ק"בב אבוה הורווד לעָפהו .תכלל
 ה"נכו -- .ש"מ ש"ע םינואגה b^ םשב 'ג רד 73

pipiט פו ש תארוה  im? "busיב אכיאד ןויכ  
 ןאכ םגו .ליחא ילוחא אמיא ליבק ליזא אלו ראווד
 ונייהו טפושה תיב 'יפ רוואד יב סורגנש בוט רתוי
 רובדה םג הז 'עב איבה יוועל mm" ,ןיד תיב
 ירמ יל רמא :ה"כ 'יחספ ,ד"ע 'דהנס + ב"פ ,'מוימ
 ה"כ יכ תמאו יניד תיב לש ןודא ושרפו ^8 313

 ר"פדב לבא .'ב רמ 'עב ךורע י"כ תצקבו תואחסונב
xumפו יאדוד ירמ "33 " iai]ל ש ןוטלש  

 י"כ 'יג י"ע כ'ג התמאתנ wa "גו ילש רפכ
pusה"כו יאדוד וסוגש 'דהנפו 'יחספ 'מויל  

 ל"נ הזו : ה"לק 'מויל ם'ד p" 'מויל ד"יר יקסיפב
 וילע UR = רזוגו יב רמ 'עב wp י'כב ה'כו רקיע
 ?«daijus, (Keilinschrift) *D*5 p ישלב אוהש

 2^[ T'2n ג"מד ע"מ 'ייע Provinz זוחמ 'יפ 83

 י"שר ןכו ילש רפכ לש ןוטלש ייפ וניבר ש"מ הזו
 ויתויעט pun mb ,יריע ןודא sp לשומ
 םויסב ןמיס רכיה ילב יארוד ירמ איבהש ל"מר לש

quaאיצוה וניבו וליאכ י"שר לע זמורו רווד  
poהרזג ןינעבו  mxוהארהו) ראד 'עב ןייעל  
 --[השעי אל ןכו !ו"טפ ר"מש ראודה תא

ym omm +רד ע"ייע . 

 ,שד ע"ייע שור *

 ame ךוליה 0592 פ'לב 'יפ שוור ל'צ) 3931
(Gang, Gewohnheitארוק היה 'פב  mna 

 ןעמלב חתפ לבא *6r ^57 העטו ארק 'מגב
 וגהנמו וכוליה (b gp^ הישווד םכימי וברי
 טיקנ היכופ ג"וגב ה"יחא]* pj ורודיסו

 a PD ^R Y) 52( היטקנ היכריס 'מ י'כב 05
 לבא D P* D! D'E3 ק'העבו טקנ היכוריסו

 ךותל םיבתכה ולפנו רהנה ךותב רבעו הנידמב

 יכ mm עמשנ .'וכו ראודה ותוא השע המ םימה

 אמיתד והמ :ז"טק p'33 27 אבוה 'ניבר "גכ ——— ד
 חידה oW (ח'מ) תואוקמב ח"פבו m יכב הז ירה | הישוור ל"צ ןאכ םג לכא .ליזאו טיקנ הישווד

 [דע] הפרי 'מוא ןועמש 'ר pone םימב vv סעלועפ ןוכנל ןכ ןקת רככו המושרה eb אוהו

Purדצ ש"טעב  ^ cryםימה ןהב ואוביש | כ"כ לעכו .שייא 'ע דוע  "b Cםא  ymודי ב ג  Cםימב  

 חדותש ליבשב לתוכה לע הרעק הפוכה 6r תבשב

 *  היכ (' .םש תולהאל ש"רה שימכ תורהט ררסר הנשמב ליר (* .תורה סיטב ע"פרשכו ב''ה י"כבו ר'פרב ןוכנל היכ ('
Eג"ונב (* .ר"פרב  masיא 'גיוו יפרב לבא ישמא יפרב ה''כו ןיחידמה ' maaוריב תיכו חירמ ף א ג"ונב )^ .החירמה ' 

 דיער [n'y א"פ 'גיגח יוריבו ;םימ : תוינשמבו ,םימה ןהב ואביש ירכ 27023 (* .מ'ש ייס ?^b יכלה ז"ואבו תוינשמבו
^Wם 5 ר י רמוא שיר  Syןהב אוביש  cunייפמו  yn moi ossisייגש ץמשנ  yיתמלשה ןכלו וינפל םג החיה אביש ר  

 JT ג ג An" ר'פרב לבא ,'ט בג ע"ייע דיה 33 תכשב ימגה ןישלכ וז (' y תלמ
 ג ומ



ss ןוחה רפא - חד- IST 
 .האמוטה תא nmm תבשה תא החוד ןושאר חספ

 ק"מ 'וכו רובצב איה היוחד תמה תאמוט :^ 'מוי
 ייחבז .היוחד התימ (איה ירה 'מ י"כב) איה וז .ח'כ
 םושמ םשו ,יוחד w^ אל וא יוחד יוה ימ :ב"י
 אליממד :םש לעפתאב :םידיב הישפנ יחד אוהד
 .יחדיא אל ןבוק יחדיא ארכנ םתה "ce ,יִחדיִא

powהיל יחדיא אה א'עס ז"פ . ^vט'פ 'וכרב  
ovy v"וכו הנקב תיחד וליאל '. "wvתבש  Yb 

 א"ער ט"יד ג"פ 'טוס 'ורי .הנקב התיחד הזל .ו"ד
 כישכ ג"עו ו'כד ח"פ 'דהנס 'ורי nmm וזל

wb) mp'ebקפסה תא החדיש . "vב'פ יאמד  
 ותרובחמ ותוא ןיחוד ייבנ השענש רבח א"ער ג"כד
 ןיחוד ד"ע ז"טד ט"י ם"ר תבש vy (.א'ל 'ורוכב יייע)
 'ורי .רחמל החדי דומעה ףופב םשו ,תבשה תא
 תויהל באב העשת לח ר'עס ז"מד vb "ילקש
 Tob" : לעפנב .תבש יאצומל ותוא וניחדו תבשב
 ליאוה : 3^ 'יחכז :'ה הליגמ ,תחדנה ריע :מ"פ ,ז"ס

anm amaץובקהו  ^nobןיחדנ םייח ילעב .ח'צ . 
 .וינפמ nm העשה העשה ינפמ החדנה .ד"ס 'וכרב
 .חידהש איבנ ב"עס ט"פ SU .ז"ס 'דהנפ ליעפהב
 תדוהש וא . , הבור mme דע .א"יק 'דהנס לעפה

eםשהו  x "nob nun? wv wm: 
 יוחד "vw םשו ,יוחד יוה ארקיעמ יוחד :'ז 'שודיק
 .תוצמ bw יוחיד ps א'עס ore bn ,םימדב
 nno :3^ 'יחבז mm היל תיל :ג"ס 'מוי ץובקהו
 vuv 'קליו א"עס ה"מ m" — ןייוחדב ןנחוי ^
 ג"ער i153 Yb 'דהנס ^n "ma nb b^ זמר
 יתש ןועטש ןינמו ,הריי הרי 'נש anm ןועטש ןיינמ
 Ty reU ט"פר תבש 'ורי gms ל"ת תויחד
 y' 'רהנסב טשפומ םשו .תבש ןתייחד רקיעש ידי
 nmm ירמג ז'פתת זמר b' האר 'קליו ב'עס ט"פ
 החדה רמג ש"רו ?mne איבנמ וא תיסממ וא החדה

nmm51 איבנמ ^[ — 

^b) "TIT 8חֶמַשַמ  Cerfreuen['א] 'שורי 'גרת  

 אַרְחְדַמ (Cn ae ma ול קינעת קנעה

Go nmaה"יחא]*  spyידח 'עב ומוקמ  
p'b3 "bמ'לב ןכו חמש  (gaudeo) nymn 

 ףילאו לעפתא אוהו [ms הנבנ ירח שרושהמו
 ןיכה םוגרתה יכ לילעב הארנו .שארמ הטמשנ
 --[חמשת ?nei 'מולכ גינעת גנעה ומכ קינעת קנעה

ny» nm "4ומכ ב'ר  mmnילו  nk5 ' 
 )9^ 3 .לאינדב Tisch) ןחלוש אוה

 ^ YT ףכל םימה ועיגה sow בג לע ףא הרהטנ
 דע ילכה רהטי אל 'טולכ הפרי רמוא ןועמש
 ה"יחא]* — .ילכלו ודי ךותל םימה עיגיו ודי הפריש
 ךפונמ איהש רכיה ילב הפסוה ןאכ שי ל"מרלו

oovה"כ יכ בתכש המו  y'b3בטיה קד אל  — 
miחידמש דחאו רשב וב חידמש דחא :'ח 'ילוח  

 וב חידנ רדהו רשב וב «mu םשו .םיבלח וב
 םיתיז ילס וב חידה ג"מ ,ז"פ תואוקמ .'וכו םיבלח
 םימו ףושל חלמ ד"עס 273 ג"פ ז"ע 'ורי ,'וכו
 פ"ס ר"ב .חידהל mb .ו"ד e תכש 'ורי ,ַחיִדָל
 ר"להקב לעפנבו .תוסוכה תא חירמו אצוי היה ז"פ
 םש חודינו םימה לע לפונ בוט ןמש :םש בוט 'פ
 'מוחנתו 'קליבו חודינ וניאו םימה לע ben בוט

mm ^iכ'מ 'ייע  owםֶשה הנבנ ליעפה ןינבמו  
 nmm :ז"ק 'ילוח .הפיטשו החדה st» 'וכרב החדה

^nאל  vy yiורי .הל יגפ 'מלעב החדהב :'ס ' 
 — [ויברק nmm :ג"כד ו"פ 'יחספ

am mע"לב-ןכו פ"לב יחד  =\ payהכלשה  
 -um — wegstossen, um — weg -- nach הפדהו

p'e3 Cwerfenהריתי הכלהב ןישודיקד  voy 
 (C5 ןיכרעב ארתב 'פד ג"רבו ,(ב'עו יכ ישוריק)
 השענו הז ךלהו ליאוה לאעמשי 'ר יבד אנתד
 היהת הלואג ל"ת לפונה sns ןבא החד ז"על רמוכ
 'מגב ןיחלגמ  וליאו om )5 (חימ «av ירקיו) ול
 ןלוכ םיתמה לכ לע (א'עס ביכ (p ותמ תא רבוקה
 ,ורבוקל רהממ 'מולכ .חבושמ ז'ה ותטימ החדמ
 הב (pm Gre ריזנ ינירה רמאש D" 'פד ג"רבו
 החדמ m 'מולכ ,(' אנתמ ברו ארפ 327 אבילא
 ןיא 'פכו .הז לש אישוק החדמ הזו ,הז לש אישוק |

 Dn" בר היביתיא תרתחמב אכה 'מגב הרומו ררוס
 אצי )5( ז"פ תולהאבו (Cim 7mm אנוה ברל
 ינפמ (wb ןיחוד ןיאש וב ןיעגונ pus ושאר

^b wp)תא תויחהל ידכ דלוה תא ןינרוה ןיא  
 ושאר 'שרפ המד בוז בוזי יכ השאו ר"קיובו .ומא
 רצנדכובנ םיקיוהיל pues ותא CUP jp) םתכ
 ינפמ (wb ןיחוד ןיא ןכ רשפא ןוהל רמא ךל יעב
 ידידל | ןיתיממו ןוכשפנל ןייחמ pns שפנ
 הנה ירכב ןב עבשב ךינקז ושע ךכ אל ול ורמא
 ,(איכ ,יכ ב'ש) המוחה דעב ךילא ךלשומ ושאר
 םייוניש תצקב "יא ד'צפס ר'בבו ר"קיוב ה"יחא]*

wyאל החוד וניאש 'נשמב .ינ 'כוסב 1353! —  
 החוד ימנ m החמש .א"ג םשו 'וכו תבשה תא
 im 'יחספ ,הברה תואמגוד בטיה ש"ע תבשה תא

-- —— ——— ——— 

 42! Mim ייכרעבו .אמיא רסחו 'וכו ןבא תחוד am^ י"שרב לבא ^« יתדיל אמיא 'וכו «v 'בד אינתר ייגה 'וריקב ('
 y^b תבש v3" היכו (* .תב ןניוהרכ 3023 (* .ואיצוהל רחממ םש קימל vas סחוימה ייפב היכו .f) .יוכו תחריא

 .ר'עס רייד



 ךה ד ךחד ר'אלבןכו קחש .ק חצ ונממו ךח שרשמ
 ךח «B ךחד יפוליחל היארהו .שרושל ^ תפסוהב

coג"צד חלשב יהיו כ"רד 'תקיספמ : semהיתתניאל  
 המל עדי אנאד ךייח הל רמא תייכבו אכחד איהד
 תרומתו 'וכו תרמאד תכחד ,תייכב המלו תכחד
 היתתיא היתימח "נה pon jn 'e ר'להקב הז
 היתמח ט"עפ ר"בב ה"נכו .'וכו תיכבו תכייחו
 (qe ליזא אנא תיל רמא אעראד אמע יתוכ דח
 :תדלל np 'פ ר"להקנו ,יאדוהיד אבס ןידהב
 אדח wp" ןיכתדמ ןימייק היילט לק ןוחכשא
 וניבר איבה '3 qn 'עב :אָכְחח םשהו .אתרד
 mb יוחא שירב ר"קיוב bn v5 vj "יג יפל

C'Dד) תומ יוחאד אתקיספבו  
 ןה ('ב £3 ילהק) ללוהמ יתרמא קוחשל (:טיסק
 אכחוגד ןה א"ס .אדבע אתוודח המ בכרעמ אכוחרד
 אתקיספמ ןויצה טמשנ ע"פדבו ,כ"ע 'וכו בברעמ
 רבכו בברועמ הבחרד jn ^an ונינפלו ,תומ ירחאד

manאכוחד ל"צש רעבאב המלש 'ר םכחה ברה  n'51 
 ם"רהמ man רככו אביהרד :קוחשל 'פ ר"להקב ס"טב

bueםש ר"קיובו אכיחדד  DM ^Wאכוחד ןידה  
 ר"פדכו .אינהמ אתוודח המ [בברועמ ל"צו] ברועמ
 Amm ןה ל"צו אתוכוח רד ןה ס"טב 'יא 'ב ךח 'ע

 — [ש"מו qm yy דועו ,אכוחדןה ע"פדשבו

 nx פ"לב p^ אָלּולְחִּד םשה ooo ארי 'יפ) לַחְּ
 nüchtliches הלילב םדא ינב דיחפהל םדא

Gespenstתופועה דיחפהל ל"זרדבו  (Yogelscheuche 
yoיתיימ (' ןינמז (ג'עס זיכ ביב) רופחי אל 'פד  

 אמלעב ילולחרב איגסו םתה ידשו האמוט ברוע
 התא םיהלא ארי יכ ומכ האוי ןושל p^ .ל"מק
 ןוגכ תא 'הד אלחד ירא ['גרת] ^G ,ביכ יישארב)
 דיחפהל םדא ינככ ןיארנו ץע לש תורוצ ןישועש
 תופועה ודחפי חווה םתוא תדנדנמשכ תופועה

Amanהז ה"יחא|*  "bnהארנכ ח"רל ךייש  
 מ"טשה ואיבה ןכו ילולחדב ה"ד םש ב"ב 'פסותהמ
 ל'ז שגימ '] b" |« א"בשרה םשב םש בנ'בל
 םישועש הרוצ איהש ןל יגס אמלעב ילולחדב
 DU מ'טשב 'ייע וחרביו ואריש ידכ תופועל התוא
 ישלמ אלולחדב b^ ל'ז י'שוו cw בתכ 395
 אלא ילולחדכ ל"לה אלד רווחמ וניאו 'ה ללח
 .ושוריפ םש 'ייעו .אתיל י"שרב ונינפלו כ"ע ילולחב

«mהנקב הלוע  ''b Dy "nי"כ ה"מגר  
 'מולכ : יגפ אמלעב ילולחדב :ל'זונ'בל
 אהיש ידכ םתוא שולקנו םיפנעה יככס ץצקיש
 םוקמ ןליאה לכב wmv אלש ידכ ריואב לו ל ח
 ץיאל לופתשכו האמוטה voy בכעל לוכיש הבע

pmיהומדק ליענה אל . ^pהייחא]* .(החמש ילכ  
 pn ew לאינדב בתכ ג'פרל סחוימה שוריפה םג
 ןודחו ומכ ןוחדו 'וכו םילבנבו תורונכב םירמזמו
 תוניננ ןוחדו bv ^p ע"באר םגו .ל"כע הכופה הבית

menהזל בורקו  ^bםשב ק"דרה  B^םישרשה ףוסב  
 י"שריפל סחוימה אוה בוט רתויה ד"עפל לבא .ש"ע
 שנוד רתפ ךכ הנשמב ןח לש ו ןוחדו :ל"זו לאינדב
 ב"ירגה בתכו .כ"ע לוכאל ןחלש וינפל וסינכה אל
 ה ג ש מ ב י"שר ש"מ nim ל'זו'מ דצ א"ח ע"בשפהב
 ,ל"כע ^«: התשמב ל'צ ילואו ,ושוריפ soy אל
 לע הנשמ תלמב י"שר תנוכ יכ ילצא קפס ןיא לבא
 תאוקנ 55333 יכ אוה עודו ,א תפסותה
 אתפסותה תארקנ ימלשוריבו mins :אתפסותה
 ("DT הנשמ :הלש רמאמ הזיא לע הנוכה םא
 הממ וז ונתרעשהל תחכונ mew Cu רצ ףיזרהמל
 ל"זו bye 'יפב םישרשה ףוסב ק"דוה בתכש

pnmתונווחדה אתפפותבו ןחלשו . .  
 תונחלוש שוויפ n'n3 ילעב לש
 ןויצה הז רוקמ יתאצמ v שופיח רחא .ל"כע
 תונויזחרה ל'זוה"פומ'ב םילכ אתפסותב אוהו
 ןיאמט 'וכו םהילע םילכואה םיתב ילעב ןילקרטבש
 אתפסות לש ןעיוו י"כבו כ"ע ה ל ב ט כ ןהשינפמ
 לבא mmm) טרופריא י"כבו)  תוניוחרה 'ינה
 םימעפל תושבתשנו תופלחתמ vw v 'דו 'ר
 לש תרוספמכ [a^ רקיעש שמשכ רורב ןכ םאו
 ימרא ץובקה ומכ שממ אוה תונווחדה תלמו ק'דר

pm2 עילמ ןחלש ונינעו  ,-< = (ge 
"bחתמו טשפ  ausbreiten, ausspannenןחלש ומכ  

 ןחלש 'ע סוריוזית סואיניזיג y חלש לעפמ רזגנ
 ךועו nnb ^b -פצטפא :ק0ה9%שא vba ןכו

 ל"נה אתפסותה mw הז רשפ לעו .ןחלושה
 : םייסָש המ הזו םהילע םילכואה :ורמאב עבצאב
 הרזגהו Tafel, tabula. ר"ל אוהו הלכטכ ןהש ינפמ
 לש תופסוהב Di ןמז רחא יתיאר l9 ע'למ
 wm יוועלל ל"תמעל רעשיילפ לודגה ןשלבה
 תועטב לידכה ולש ל"תמעב ףראטסקובו .א"מת דצ

yiלאינד לש ןוחד  minm pmוווקמ רשא)  
 «px .(מ'צוא יכרעמ רתימ םלענ ןכו הועה אל
 אטאגלואוהו אתלוכאמ י"ע ןוחד הקיתעה 'טישפה
 00076 (.CTheodot סודות תקתעה ןכ ומכו 8

^bדק?( איציניוו ** תקתעהו ;לכאמ  "D 
 --[תוט ע"ייע דועו ןחלוש

(lachen, spotten) 3m 2.םיקנ תסמל 'גרת  
 ומכ ונינע | ךחדי | (ג'כ ,'ט בויא) געלי

quwועזגו ה"יחא|*  qmתפסונ ל"מיגו  

mo )'ןכו 'זיפו ריפרכו י'כב  maeה'מגר ייפמ  visהיכו בייבל  v33סיש  x^:3)אמליר  n'3:םישרחה ע"פרב , 
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yo» qmi *ס'לבו 592.  sym?םש  peהאובת  
 םימסכו jn 'ט 'ד 'קזחיב irse ארקנה

"mט"יאלב אוהו זעלב ו"יילימ ק"דרה  amiglio 
 י"שריפ ןכו milium 353 ani אצניבורפ ישלב

atoתוינטק ינימ + 'וכו ןינרפהו ןחודהו זרואה : ג'י  
 ש"רה הלמב הלמ שריפ ןכו .ו "י לי מ חוד ןה
 ם'במרה ןוכנל בתכ ןכ ומכו ז"מ ב'פ תיעיבשב

owלבא .לימ ז"עלבו ןוכד יברעב ןחודו : ל"זו  
 amas ל"הזב ןחודו זרוא י"שר 'יפ א"ער ז"ל 'וכרבב
 ^b י"שר ה"ד תופסותה ובתכו ץ"נפ ןחוד ; לימ
 שי שוריפ יאהלו ו'זיר מ"ו ל"ימ זרוא b^ י"שר
 ץ"ינאפ ז"על י"עו ,ל"כע ל"ימ ונייה ןחודד שרפל
 ר'לב panis צ"לב אוהו םש 'קזחיב כ'ג י"שריפ

panicumט"יאלב  .Fench, Hirsegras ;paniceלבא  

 jmm זרואב רפוא ירונ .ןב ןנחוי 'ר .ה"ל 'יחספב
 ךורעה לעב וניברש המיתה ןמו .סולכ י"שריפ אל
 ןייצ אל rms םגו ךורעה 525 ןחוד תלמ איבה אל
 bus" ןיאו .ש"ע 'א ןזרא 'עב ואיבה אררג בנא קר

prbטמשנש  "bהזיאמ הלמה וז  Twטח יכרעמ  
 XL דצ אובמב יתרכזה רבכו ,לבש ,רשד ,בלג ,'ה

mwחנומ רוע היה יכדרמה ינפלש ב"  ^eךורעה  
 יבה ןחד 'עב ל"מרה יכ יתאצמ תעכו ,זרוא ןינעב

^b mw mun 5ךורעב יכ .ל"ירהמ סשב ח'ר  
 'ייעו ל"כע הכרב ןינעל הינימ אקפנו וזיר זרוא בתכ
 דועו .וירבד םינכו ותינעמל ךיראהש םש ל"מר
 ;ל'זו quy ול ^v ב'נש ק"העב יכ ריעהל יתיאר
 ךורעב יכ תחכונ היאר mb .כ'ע א'ב ן'זריה ןחוד

 ןועב טמשנו ןחוד y mes כ'ג היה לודנה
 ורכזוה דחיב ןחודו זרוא דימת ס"שבו .םיסיפדמה
 ריצק 'יפא ךריצק ג'ע ז"טד א'פ האיפ 'וריב ה"כו

rwריצק 'יפא  m 

jp ^b bmהפיחדו הציחל  yb» = 
^o3" ןושלב דועו ץראל לגו גיצה p 

 ?Kpn סשהו ;לגרב ץראה עוננ 9492 | ,,,4=-כ
(Oruckםישנה לכ ראש ןכו 'מגב ץלוחה 'פב  

 'פד ג'ובו .אסחד םושמ אלא (א'עס vo יומבי)
 אערכרד אלייחד םושמ (א'עסלק ב"ק (oe הצילח תוצמ
 ךירצ ץילחד ןאמ יאה רמימא רמא LC pnm הילע
 ולגו דינכהל p" .(.ג'ק פש) היערכל היסחדמל
 םינחכה לא רומא :ר'קיובו QC קיחרהלו עקרקב

y» nm (5p)5 יג'כ יקיו) תובע ( wהמ האל  

m emםינככ הסוחד האל ףא םיִלָעְּכ סוחד . 
 ר"קיוב now תלמ יכ רורב יל me ה"יחא]*

 הל

 יגס ךכבו ךכס mw הבג לע הדגנכ wan אלש
 b NDom^ ס"לב אְלַחִּד םשהו — .'וכו ל"מק
 אלד הל רמא ג"ע "mn ב"פ מ"ב 'וריב ,דחפו הארי
 היתלחד pus אלא תידכע ךיתלחד ןיגב ןורמיח

y'"y aemאָנּולְתַּד ראותהו .הינלד  Gottes-) 
  "€ (fürchligerדקפמ יאני 'ר :ו"נד ה"פ ינש 'שעמ |

 פ'טב 103( ,פ"ארהב 72( ןירכח ןיויהת דכ יובירקל

 ןמ אלא (ןורבחת ס"טב ג"ונב) ןווכהת אל 'עוא (ןובח

aenibmsליחרד :ג"כ תבש :לעפהו  pasoהיפוג אוה  
 ליחד רבג (םימעפ 'ג) :א"ל םשו .ןנברמ אבווצ יוה
 ליחד ארזיב ןידה המ א"ע "נד ריזנ ףופ 'ורי ,ןיאטח
 .אלזרפ ןידה ןמ ליחד הרע ןידה ףא אלזרפ ןידה ןמ
 לחדימ אל הריס ןידה המ an^ 3/5 לאומש 'ררמבו
 אלא לחדימ אל ארעש pun ףא אלזרפ ןמ אלא
 הרעשו הריסש דבלמ יכ רקיע 53 הזו .אלזרפ ןמ
 בותכש הארי ןושל שרוד אוה ןושל לע לפונ ןושל
 ונייהד ריס אוהש «Gu ייז יעשי) men רימש לצא
 ארומ וב לפונ ןיא ץוקהש ומכ ורועישו םיצוק
 שארה רעש ךכ uns תרוכו ץצוקש לזרבמ אלא
 ןיחלגמש םיירפסמו רעתה לזרבמ קר ארומ ול ןיא

onaאיכה ח'ע זמר .לאומש 'קליבו .רעשה תא  
 אדחפמ אל ארומ ןידה המ an^ שודמ םשג
 אלא אדחפמ אל ארומ ןידה ףא אלזופמ אלא
 — bw 'קליל «jx תיז רפסב יייעו :אלזרפמ

s'enאטילש ןידה ליחד המ ט'פ , ovnתא תילו  
 jp תאז ימ b' 'ה ,'ג ר"שהש byp -- .הינימ ליחד
 ינדיחפמ התא שאה ןמ b^ ,יל Dues תא אדה

"nםש בוט 'פ ר"להק .'א ץג 'ע ףוסב שורדה : 
 oyenm .היל ליחדמ אלבח איויח היתכנד ןאמ
 — mb תַליִחְּיִא יטק אבתיד ןויכ םש ר"קיו
 י"העב יתבתכש המ Cep ^ 'שופ ר"מב תלחד

 — ]3 Tm '« ףופב

'mn (fürchterliche Thiere) mom *םיבצב  

 ,ןוונדוכבו ןוולחדב 02 6 'יעשי) םידרפבו
 שושמ אוה ילוא «in ןמנוותמה "ג יפל ח"כ

"obwלחד לעפמ ל"ר  nvn wpתולודג  
 ןווחילד תויתוא ךופיהב אוה יכ ל"י וא .תוליהבמו
 ילואו ,םינמשו םילודנ םילמנ «g ע"לב אוהו
 .םילמג רדע o yb אוה כצ יכ םוגותה בשח
 תודשלו הלנעל ינכותה םש אוה יכ תמאה לכא
 ,תחנב םדא 93 םהכ אושנל םינטק םיתב ומכ
 הטמלו .כצ p' ק'דול םישוש רפסב דוע 'ייעו

am ךרעב 

 סיחר היד .ב'ק oe .עקרקב ולגר ףוחרל :תיסחרימל םש יישריפ ןכו (* .סוחד an^ ר"פדבו יוכו אלייח אלוכר 273 )!
 אותו ש"ע ןישבכמ היר :ב''ל ai ומצעב יישר 353 ןכו אירבטירפ היגהל לינו זיעלב ר"במיירב סוחד ^pe ךססנ ייפ

 .יוכו וצחולש ץוחל ןושל ןוכנל ^p moms m^ .ב"מ meas) primero ריילבו prémore שייאל
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 .הזו פודח ןמ שממ סוחד רמאמה לעב רזוג יכ .דואמ
 --[פדה ןושל לע לפונ

8m]מ'למ)  wasהחר = .ע'לב ןכו ,היחד  
 XD" ךיביוא תא ףדהל erstossen) שרכו

 .('ךכבד ילעב תי ףתדמל ['א] 'ורי 'גרת n) יי
jiםש) ןזרגב ודי החדנו 'גרת  Cniה"יחא]*  

 'גרתב ג"ונבו ,אנזרגב הידי ףחדתתו סרג ןמגרותמב

 יכ היארו (Geil, securis» אירוקיסב הידיא ףחדתו

 הנשמב ונומאש הממ ןה ןיפדרגהמ qnm החד
 ,וינתמ לע ופחוד םידעה jb "ns .ה"מ 'דהנסד
 הייחדבש pub ר'ת םש 'מגב en^ "א הז לעו
 'ב חד ע"ייע ג'ער ג'כד ו"פ 'דהנפ 'וריב 'ייעו 'וכו
 'רהנסל י"כ ח'ר p^ 'וריה הז איבה ןכו ויתנייצ םשו
 אקילייגנא ץבוק י"כב) ל"זו תצק תוכיראב ןייגוסב

2Aב"ע א'ק ףד 10 ) pusיאנש הליקס ןועטש  
 ,הריי הרי 'מאנש הייחד ןועטש ןיינמו לקסי לוקס
 הייחד וז as הרי הליקפ וז לקסי לוקס
 ה"נכו — כ'ע «m ל"ת תויחד יב ןועט אוהש ןיינמו
 איה תמו דחא p» nbn .ח"כ ק"מב לועפ ינוניבב
 w^ ר"ער ר"סד ב'פ  "רוכיב 'וריבו ,הפוחד התימ
 'גב הינשב רחאב תמ "גה םשו ש"ע םייונישב
 (n'n&3 .הפודח nme השמחל העבראל ,תרכיהב
 ;'ג ,חיכ ילשמ) מ"למ wm .הפו ח ם bu ק"מב

moומ  vui reע"לב  <*<-* pipהפירגו הפידה , 
 'וריב םשהו 45 ךלהו mmo ד"פ ר'קיוב לעפנבו

nowז'פ  wen vy eUןרקה הז  nmaהפיחדו  
 םיפוחד ואצי םיצרה אוה cozy 'של ב'א) — ]28

 O ((ו"ט ,'ג רתסא)

drücken, drüngen (ץחל ןינע ושוריפו מ"למ prm 
 ולאו 'פד ג'סב )32-2 ע"לב ןכו ס"לב ה'כו

 הילגר prm אקר יאה ילוכ יאמ +.ח'כ (p ןיחלגמ
 יתש 'פבו .(' אישנ אוה יוהמל (b qnm^ רבד
 ח'צ תוחנמ) ושרקמב ויהש םילכה לכ 'מגב םחלה
 ה"יחא]* = .תכורפב ןיטלובו ppm דציכ אה )00
 תכורפנ ןיאצויו 'וכו דציכ אה "יא )1( 'מויבו
 תלמ "ל 'טורת e' "5 'קליבו ןעכנימ 'ב י"כב לבא

"p phumעב לבא .ה"ע רצ 'מוי ס'ד ' bs 
 1X5 1333 ה'נכו — .םיסופדככ וניבר סרג (שיעו
 ,ט'נ םש .'ב bp ע"ייע הניכשה ילגר קחוד וליאכ
 .ר"ס 'וכרב — — דוככה אסכ תחת וילגר קחוד
 ,ותקחוד העש העשה תא קחורה לכ :ג"י 'וריעו

 = קסְר - םס |
" 

 :y" םיעלוקמ םילע 'יפ 9-— ע'לב ומכ ונינע | |
 'מולכ in einander geflochtene Blütter תובע -

 :ב"ל 305 י"שריפ 'ייע העילקב םיושע ןה םילע =
 םש 'מגה 'יפמ עמשמ ןכו .תובע ץע 5« ה"ד

 אתלת אתלת ימייקד הדוהי בר 'מא תובע ימד יכיה =

 .תבע שרש םישרשב ק'דר 'ייעו 'וכו אניקב יפרט
 רמאמה לעב שרד סדה ונבומ תובע ץע ףנע תויהבו
 ילבו םדח ומכ סדה תויתיאה ךופה ךרד לע ר"קיוב
 תובע ילע p pm^ 'יברע הלמ לע pi ןויכ קפס
 םש vpni ןניסרג  תואחסונב יכ עדו — .ק"ודו
 השוחר האל התיה ךכ ןילעב ה ש ו חר הז סדה המ
 רקיעהש בתכ סחד 'ע ךורעבו כ"מה בתכו .םינבב
 ןילעב לפוט "טו דככ 'יפ oim Pus אוה
 לעב ינפל חנומ היה םלש רתוי ךורעש ירה ,כ"ע
 השוחר האל ףא pops שוחר פדה המ "יגמו .כ"מ
 י"שר םג עדי (א"נרת זמר רומא יקליב כ"ג ה"כו) םינבב

 אתקיספה םשב ז"י ז"כ 'קזחי 'יפב ואיבהו ל'ז
 הילעש אתקיספהו.כ"ע והמ יתעדי אלו הז לע בתכו
 םתחקלו '8 אנהכ ברד אתקיספ אוה י"שר ןויכ
 שוחו הזה (om המ םש 'יאש ep דצ םכל

popsןכ ומכו) כ"ע םינבב שוחר בקעי היה 35  ^K 
 קפס לכ ילב הנהו ,(ל"נה רמאמה םדוק טעמ ריקיוב םג

 )1 קלח יד ללכ יג רנ n קרפ היונמב moo שוחר 73

 'ג שח 'ע ךורעמ חכומ ןכו שוחד תחת ס"ט אוה
bnסדה המ הכוסר 'ס פ ףוסב ר"ל י'כ 'יג 'יפל  

 0333 השוחד האל ונמא התיה ךכ םילעב שוחד
 אוהד ארבתסמו פחד 'עב ונבתכ רבכו הסוחד א"ם
 nem םוקמב ל"צ השוחד ae^ ירה .ל"כע רקיעה
 הגוה רבכו הכוסד אטק פ"סב ס"טב "יא ע"פדבו
 םילינומ םהרבא ר"רהומ חונמה ברה לש י"כב ןוכנל
 "גה ןכ תמאבו :כ"ע הכוסד אקספ mra ל"צש
 אקסיפ לש ת"ר on 'ספ תויתואו ל'נה 35 י"כב
 ורפסב yx ל"טירה ןוכנל man ןכו אתקיספ וא
 המלש ברה הינה ןכו ,'ד הרעהב ח"סק דצ פ'ג
 ^p ל"טרהו .ח'ק הועה cw אתקיספב רעבאב
 ?"be תמאכו) הכופר אמק b'D3 ןויצה אצמ אלש
 :ומוקמב בתכו noun qna הנש !ע'גשפהב יייע
 ריעהל שי הלמה תרזג ןינעבו-- e" הבר ר'קיוב*
 stampfen, mitden D31 וניגעו 9 ע'ל לע םג

Füssen tretenכ"ג תאזו  ny"עב וניכר ' pn 

 ר"קיוב שרדה הז 'יפ יפלו .ש"ע תואמגוד ואבוה םשו
 | הלועמ'וכו סוחר הז סדה המ ל'גה אתקיספבו

——— = 

ass )'יחרמל , *( יתסא לעפנהב ןכו ;an onיב היר  v3יכ . *) "b3 n'3ק"מב יישרל סחוימה . an»אק :םש  

 אנוחר הילגר וקחר אקר וסרג :אהו הייר )7( ןיטיג יפסוחבו ארסה רב אנוה גרר אלגיר אקחר אקר ימ י'כבו 'וכו תקחר
 .ב"'ג רצ ק"מ סייר יייעו .ןתנ רב
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 C ונקז םש א לבו ומש אלב םדא
mni numגרת (ויט ,'ג יתפא) הריבה ןשושב ' 

 p" .(* אתריב ןשושב תסרפתיא אמגטידו
 ןגשתפו ךלמה bine "53 "b ב"א) .בתכ אמגטיד
 עמשהב יהיו קוספב רתסאד ינש 'גרתבו תדה
 C םיסגטידב בתכ אכלמ עמש דכו Cn ייב) ךלמה רבד
 ג"ונב הייחא]* .(אמנטיד 353 י"לב ושוריפ
 /3 יתסא) ןגשתפו .אוה ס"טו םיסטגיד ינש 'תסאב
 ילב הזו .אמגטיד כ'ג 'גרת € mm ;'ח ,ר ;ד"י

prpהנשמ איה (ןגשרפ וא) ןגשתפ תארוה יכ  
 nx" איה אמגטיד תארוהו Absehrif)  בתכה
 בתכ הנשמ יכ םוגרתה םעט תאז לכב ,הרזגו

oenיוויצ אוה ונינע יפל  mumיבלו .ךלמה  
 :בתכ תחת ךועה ףוסב םג ל'צ ןכש יל רמוא

nbר"בד כ"מב תמאב יתאצמ ןכו בתכה ןגש  
 --.בתכ ן ג ש ת פ ךורעה 'יפ .אמגטאד ל"זו ה"פ

n»ןנחתאו ירפסב  Cbרצ) ג'ל  Uyתאצוהנ  
 "00 םויה Tus יכנא רשא (ןאמדעירפ 'חה

sow cnןיאש ה נ ש י אמגטוידכ ךיניעב והי  
 ,ש"מו 'ג ןפס ע"ייעו רקיעה ה"כ הנ פו ס םרא

vovילש אטנטוירב תארק אל ךלמה רמא ל"פ  
 mp ר'בדבו .דכא ילש  ןינוקיאב עגונש ימ לכש
 [אמגטאיד ל"צ] אמגטאד שרופ היה עשוהי השע המ
 היאר איבהל שי הזמ .'וכו ךלוה היהש םוקמ לכב
 ,שריפ תחת ל"צ שרופ 'עה תלחתב ליעל םג יכ
 ו"פ 'יעיבש 'וריבו .חלשו הלנ nmm שלש ונינעו
 y" 'וכו חלש תויגיטסופ שלש in" ג"ע ו"לד
 — .ש'מו יקירפא 'עב תואחסונה יונישו םינויצה
 ולטנו (ךלמב) וב vm 5"p ר"'מש :ץובקהו
 pw .ח"לד ro תועובש יורי bw תואָמְנַטּויד
 ןיַחְמגיטַאיר ןיחלשמ ןנא ןוכנימ pao תובט ןידבע
 ב"ב "ורי — ,Anordnungen)» 0/0/70: 0ד8) 5

we" ("Dbע רחא ןימתויד ע"ייע ןומיתאיד ג"ע ' 

 — [ [א|קתויד
 "לב p" ןיִסיִמְלּוט ppo5exs =-) סיִמְלּוטּה

( Wagniss, Frechheit הפצוח x6)utiats 

 א'מפ ר'בב " yxהיכרב 'ר רמא :הערפ תא 'ה
 ןכו .אנווטמד אנאספמל בוקמל ןיסימלוטד לע

 ,(נ'נ פיס ר"כ) 'ה רצע רוצע (" ג" 'שרפב ('3

 יוגה חופתכ יפ ר"שתשבו וכו בוחכ ה מ ג י ט aer y ב"לח זמר יר ארקיו 'קליג ןוכנ רתויחו יוכו הכותכ איתש אמגטירל לשמ גונב (

pw = pm 
 ב'עסלק mb ry .קחוד תיבה לעב veo ב'פ תובא
 קוחד nb הארו דחא םוקמל ^ ךלה תחא םעפ
 ח"כפ ר"קיו ,רצ םחל םהל mme ^p םידימלתל
 ונוממב קחד p^ ('ה n» בויא) םליח םימצ ףאשו
 יכו גועו pmo לש ןנוממב קחד ימ יוכו mo לש
 ונוממב קחד ימ 'וכו בירחנס לש ונוממב pm ימ
 P" ףשו ומכ ףאשו שרדו 'וכו עשוה ןמה לש
 דובכל המרנ ןכיהל 'ב קרפ ארפס שירבו .םש כ"מ
 ןיבמ mon לעמ רבדמ תויהל קחד ימולכ הזה
 הניכשה המצמצו הקחדנ ולאכ p" םיבורכה ינש
 "p" 'קליבו םיבורכה ינש ןיבמ השמ םע רבדל

bל"ת זמר  ^aןכיהל . mewהבורמה הזה דובכל  
 sm רבדמ men] ל"צ] תוארל pm לוכיבכ
 ,םהיניב םיצוחלו םיקוחד ויהיו א"יפר הבר רבדמב
 :ב"מ 'ובותכ .ו"ק ,ג'מ ק"ב bye לש ינוניבבו
 qo אנינשמ אל (פש יובותכב (pu אקיחד איוניש
 א"כ תינעת .אתלמ יל אקיחד ב"עו ד"יק מ"ב
 T" :לעפתא .אבוט אתלימ אוהל אקיחד א"ער
 pmipm p םשהו .ןותקחדא par :ד"נד ר"פ הכוס
 ג'מ ב"פ תובא pm תעש .'ו 'וכרב :אקחוד
 .זוז ע"ייע cpm תעשב .'ה 'גינח ,וקחד תעשב

"Y"וכרב ' n'pט"ד : "(mד"ע ג"סד א"פ 'ינעת  

 .םעה pm ג'פ 'מוי 'תפסות .קחודמ איהש הלאש
 "טיג .'א רגא ע"ייע אקהוד הלכד ארגא :'ו 'וכרב
 :'ח 'ילוח gw ברג ע"ייע ארובצד אקחוד ,ה'מ
 ww .'ל 'ציב «à עלב אניכסד אקחוד בגא
 ec היקחוד יאמ : ד" 'יחספ .'ג דג ע"ייע אקחודב
 ,הככ nueb והצלאש ץחלה הז המ b^ היטקואל

nוחנמב ונרמא ' qY2ןניקחוד :נ"ס 'ישודיק  
 ויחא שיאו הז מ"ל ב'א) — ['וכו ןתינתמ ןנימקומו

 Cn ,יכ לאוי) non אל

mw "wx ^p ס"לב ה"כ woe" =( NB3O3 
(Anordnung, Befohl ux וג י"למ אוהו 

 אטגטידל לשמ רמאל רעומ להאמ +א'פ) ר"קיו שירב
 ץקמ יהיו ףוסב ונדמליבו .(' תמתוחמו הבותכ
 ףסוי C שריפ ;nis יג (אתויל  אמיוחנתב)

 אהי אלש תינשהו ,רב חקיו דבע דרי אלש תחא
 א הי א ל ש תישילשהו .םירומח ינש pmo םדא

 ונקז םשו ומש אהיש nan ע'פרב לבא .ו'\י"כב ת"כ(* ey ךרעה ףוסב y שרו 8 היגהל לינ (* .יוכו הבוחכ ente אמגטוירל

 םירומח ינשב םרא סנכי אלשו םירצמל רכע סנכי אלש רזג nas יז ג שלש an א'צפ ר"כביכ ym a n כ נ : םילשהל ונא ןיכירצו
 ייא .הלועמ nen" ייגהו .ונקז םשו ויבא םשו ומש sinc אלש דע םרא סנכי אלש םוקמל םוקממ האובת םירמח וכילוי אלשו
 םירומח ינשב םרא סנכי אלשו רב תקיו רבע הב סנכי אלש nor רזג תוריזג שלש :ר'ב םשב mop זמר ץיקמ יקליב
 aem קחודו שיע ריבה ייג םג םייקל הצור win" הפיהו .ל"כע וניקז סשו ויבא םשו ומש בוהכיש רע DUM סנכ' אלשו

 45 תכיתיתיא א תריוגו (an om" אתנריב 30023( אהינויב ץ"פרשב לבא ר"פרבו יביהו יבו 'א 0$ י"כב הייכ )*

an vos ms )* uera )"רילו . 
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 < mee) p התיה תוארקמ ונממ ומלענו אלפ הזו
0r 5םיד ותיחשה  menoםיד ובנגי אלה ('ט ט'מ  

 pm ןושלבו oe יהיכ ילשמ) T לוכא Cn הידבוע)

 ייכב) ולא :ד"כ 'וכרב :לשמ ךרד לע הברה לגרומ
 אלא יתאב אל (א'ט (nami nez אלמלא cun 'ם

 ונאב אל ולא rp "וכרכו som oss עומשל
 ,וי ד .,ד'פ "לוח ,ויד ^30 םש תבשבו ,ונייד ^2
 jo אבל ויד .ה'כ ^in ק"ב .'וכו סנרפתיש םדאל

men puושמתשהו איגופה לכ ש'ע ןודנכ  
 היל mb ט'רו ,ה'כ p'3 pv היה ולאכ ויד תלמב
 הבקנלו .ש"ע 'וכו אוה אתירואד ויד אהו ויד
 : ד"כר ז"פר 'דהנס 'ורי .התעשב הרצל היד :'ט ^223
 םשו 'וכו סופפ ךייד א"כפר ר'ב ,'וכו תאש ךי יד אל
 יוכו ונילע אל אלמלא :'ח 'יחספ ,הכ דע ךייד ה"נפ"ס
 'וכו ונינב תולדגמש ונייד א'עס ג'ס Dy ,וניי ד

spורי .ונייד רמול םכיתותפש ולביש דע ה"לפס ' 
 תוכרבה לכ םכייר אל :ה'לר ר'פ תיעיבש
 אל :א'ל תכש .'וכו וניליבשב םלועל תואבה
 אל :3^ 'טוס .'וכו ןידוח ןניאש םיעשרל ןייד
 .ז"י rry .'וכו ןתריבא ןהל ןיריזחמש םיקידצל ןייד
 ר"ב 'וכו ןתוא ןילכקמש הבושת ילעבל ןייד אל
 אלא ב"הועל םהל ןקותמ אוהש ןייר אל ר'פ פ'ר
 רועש וא ןמז רועש לע הווי כ רושיקבו .'וכו
 A'yb ד"כ 'ציב אמגודל p" המ 533 תומכ
 אהשש :ז"ט 'ועובש .ושעיש ידכב o "יבוריע

 רומגל ידכ תיהש םא :ר"כ ^233 .האוחתשה ירכב
 רונידכ רובד ידכ qn נ"שו y" ק"ב ,הלוכ תא
 :ב"מ "חספ .העומ תעדהש ידכב m'y ב"ב ,ימד

 אלל םימעפל יד op רושקהב sm anms ידכ
qv4 "30 ותעשר ידכ מ"לב ומכ אוה v3ב ') 

 ידכ , .סוכה תגיזמ ירכ א"מ n'b תבש 'מגודל
 ש"ע 'וכו ךופל ירכ . . ןתיל ירכ + . העימג
 .ןהימר ירכ לע רתי .ה"מ wa .איגוסה תוכיראב

"umbרובכ קולחל ידכ :א"ל . pe»ידכ .ב"ל  
 ידכ םושמ .ה'מ we  .'וכו תלד לענת אלש

anmדחוימ 'עב ואינה וניברו .ט'נ "יטיגב ה"כו  
 חור nm ול אהת אלש ידכ ה'עפ ר'ב .ידכ ע"ייע
 'טגורל ם"יטו 'כ רושיקב יד אב p" .'וכו המלש

my. novוכו אחיכשר אתלימ לכ ירכמ א"ער ', 
 'וכו ןיתינתמל הימתס ןאמ ירכמ ב"ער 'ב 'ציב
 יאמ א"עס b" מ"ב .'וכו ביתכ ידכמ :'ה םשו
 .ןנורסח ידכב אל ןנורסה ידכמ רתי "פא ואל
 יילוח ,ארכנ אוהה תיימ יכ ידכמ ב'ער ח'ס "טיג

"ss sלכ ידכמ :ט'ק םשו ,יאק ףוע לע  
seinייד וא יאד בותכ םימעפלו .'וכו אנמחר ןל  

 Uy 'יטיג אמנורל ם"ימו ף'כ by רשקנ םגו אלמ
 םידפחה לכמ יתנטק ו"עפ v3 .התימב אוה יארכ

 "; — םיִמְלּוטְּד

y^p עורז ישנאו םיפוצח. "bs ןיסומלוט ^b 
 י"ל לע קדצב ריעה ג'ו ה"יחא]* ,(םלט

 שי קר ל"נה  manoישנאו םיפוצח אל יכ וירכדב
 תינויה הלמה ןינע חצמ תוזעו הפצוח םא יכ עורז
 ס"טב סרג יכ ןכ שרפל חרכוה ב'וו .המושרה

  yב"נ פ"סבו א"מפ ר"בב ה'כו ^ ןיסומלוטד ו ל
 .לכא הנורטמד אנאסמל ברקמל ןיסומלוטד ו ל ע
 יתשבו) ליסאבו 'צינוו ורזיפו ר"פדבו ךורע י"כב
 by ןוכנב (אנסמל ם"טב תונורחאה תואצוהה
 ךל 'קליב ןוכנל «aU .(ןיסומלוטד) ןיסימלוטד
 תשא ירש רבד לע א"מפ ר"ב םשב ט"ס ז"מרס 35
 .אתינורטמד אנאסמל ברקמל ןיסימלוטד לע םהרבא
 ס"טב 'יא ב"נפ ר"ב םשב א"צ זמר "wo 'קליב לבא
 pi "א לע 'נוכנה "נהו ^« אפומלוטד ולע
 :הזכ 'ינה םש קר ןיסימרוט ה'ד ,ז"י 'ובותכ י"שרב
 ןיפיטרוט לע א"מפ ר"בב רמאד איהה יכ ןיסימרוט
 bsp םיקיר םישנא אתינורטמד אנאסמל ברקימל
 :סמלט 'ע ךירעמב אנאזנול ם"רהמ בתכ הז לעו
 ז"י "ובותכב י"שר ש"מ איה תיתימאה אחסונהו
 'וכו תשגל ובל תא ברע ל"ר אוה י"לו ןיסימרוטד

xpאלו  cob wmרקיע . "aןיסימלוט . 
 היכרב ר"א ד"ע א"לד ז'פס 'ובותכ .'וריב ה"כו
 םישרפמהו .אנורטמד המסב עגמל ןסמלטר ל ע
 ppp mw» px ילצאו שוריפכ םהידי ואצמ אל
 אוה אניס וא הניסו .הניפב ל"צ המסב םוקמב יכ
 ומכ שממו לענמ b" מ'לב ןואס ומכ ירוסו א'לב
 רמאמה D^" ךל ךל 'מוחנתבו ,ר'ב לש אנאסמ
 ולענמ ףולש ל הערפ אב אוה רבע ןושלב

5nשרוד יכ רווב ל'נ שרדה ןינעבו .הלענמ  
 nnb ^b ירש ומכ יִרָש רבד לע ר"כב רמאמה לעב
 היניס ירשתו ולענ הצלח 'גרת ןכו לענה תובצרח
 yi" אניס ירש )02( לענה ץולח Ce :היכ יירבד)
 ep כ"או .יהולגר לעמ היניס men :ט"ל תומכי
 ןיסיטלוטד לע הערפ תא 'ה עגנ יכ אוה רטאמה
 w"m אנורטמד לענל ברקש הפצוחה לע 'מולכ
 הלענ ףולשלו ץולחל הצור יכ ונינעו me» לש
 םוקמ רקיע תישומש 'ד תויהבו -- הילא ברקתהל

qunןיסימלוט 'עב ] — 
 ךועב רועש ואתל לעפה ראות אוהו מ"למ) "[

 zur ךרוצהו קופיסה רועש קר ונינעו תומכה
(Genüge, hinreichendהדג שירב  GU Wb)תוידעו  

 p^ .ןתעש ןייר םישנה לכ רמוא יאמש QD) א'פ)
 רחאלו הרוהט איה הגהו המצע הקרבש השאה
 התואב העגנש המ האמט איה mm המצע הקרכ ןמז
 nns. amp אלו ךליאו ןאכמו אמט העש
 הונאצמ אל םלואו bn בתכש יד 'ע כ'כב יתיארו
 ,כ"ע nb" ןנברד ןושלו םיונכהמ דחא cp גותכב
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 הכיפשב ןידומ לכה ג"ע ב"לד mU 'יחספ 'וריבו
 ב"כד ח"פר 'טוס v^ ,ןכה יד הייזהבו ןכה יד

 הינה "nb .ןול עטשמ אוה pb ןקתמ יד ןאמ ב'ע
qpוכו יד ןמ ל"צש הדעה ' ^bאוהש רתבל  

 רמול ךייש זא המחלמב ודמעי ךיא ןהל ןקתמ
 ז'סד ד'פ "ינעת 'ורי .םהל עימשהלו ןהכ תרהזא
 ןוהיעמ לע ןיעיבר אתינעת יד ןותעדמו ןיגב ג"ע

 .אתינעת יד ןיעדי אלו

jp יִּב sb» ןכ םא ומכ (denn, wenn) "] 8 * 
 יכ 5^ וא "557 wp .'מ ,ב לאינד

 :ו"נד א"פ ה'ר nv .עלבנ ף"לאו ow ןמ רצקתנ
 ב"פר ה"ר ^? 45 אל יד :א"םד ב"פ 'ציב 'ורי
 ג"מד ה"פ 'מורת (Uv x ויה אל יד ד"ע ז'נד

vyאוהו ןכלד :הזכ רצקתנ םימעפלו 42 אליד  
 המ ןכלד ר"ע ד"ד ב"פ 'וכרב v" ןכ אל יאד ומכ
 :^ דצ 'וריה אובמב ף"זרהמ mun הפיו .ןירמא ןכ
 ןירמא ןנ א המ ס"שרהמה i^ תמאבו p ל"צ ןכ

n3יאלכ 'וריב ' nbט"כד  "vx yoק"ב  
 'ייעו .'וכו ןירמא ן ג המ ןכ לד ^30 ד"ע ב'ד ב"פ

 .תואמגודה הברא הברה pe :לָּב 'ע דוע

 'פ ז"עד v (Tag, BY dies^ ר"לב) ואיל 4
 אמחד ןויכ Gn טילד א'פ) ןהדיא ינפל

 ר"לב p ow" pop^ [סדנלק] רמא Ts אממיא
  םיכירצ ב"ר ירבד ה"יחא]* | .(אדנלק ע"ייע םוי
 איכה םשש אדנלק y ומצע ירבד י"ע תצק ןוקת
 [205v] י"לב ןולק "יפו תערגמ ילב רמאמה הז

 אוה סאיד 'יגו ,ל"כע .ev ר"לב [4:6] םאיד ;בוט
naואיד "יא ונינפל לבא ב"ר לש  nnינפמ  

 pop ושרדו Kalendae D35p תארוה המלענש
 — [בומ Ov = ואיד

 אוכל רהממ י"לב dio, 0566 ^p) YT ,האיך *
'B ר"שהשב (schnell herbeikommen 

 ינפל לארשי תסנכ הרמא ידוד המוד  n'3pnע"שבר
 ויד ויד יל תרמא  wes"יפו הלחת ןבגל תא ואיד

 'ה םש ז"עלב אוה ואיד ל"יו כ'מ ^ nידוד שרדו
 תאב רמאו ואיד ואיד ונייהד ויד ויד ןוקירטונ
 כ'ע הכהא רשקו העוכשו תירבב הלחתב ונלצא

 « »'neלע ריעמ םא ףא הרעשה לא עלק אל
 זמר יתאצמ אל שופיחהו הריקחה בור רחא ומצע

  mim(ויטפ) שדוחהד יתבר אתקיספבו .הז רמאמל
 קחצי ^ רמא "גה  DMתא ואיד ואיד ונל רמוא

 םשו בוכל 'פדב ה'כ ,והומדק ןכגל תא התא ןבגל
 רצ  ivoכ"ע ומד ומר י'ג ןילונע יאצח ינשב "א

 נאלקש 'פדבו ומיד ואיד "גה גאוס 'פדנו
  oopsול ןיא הז לכו ומיד ומיד  meרקיעו

 קחצי ר"א ל'זו תוילגרמ ז"ארנה ןקתש ומכ "גה

aigu uu I X Aor 

 טל

 רמא יול 'ו יאדכ יניא אנהכ רב אבא 'ר רמא

 ךומסל רזעילא 'ר אוה יידכ sm הדנ ,ינא יאדכ
 :ה"פק ב"ב .ומוקמ אוה ןאכו יאדב ע"ייע וילע
 יתוקוחב ירפס .יל םתחלש םתאש יידכ ינא ןיא
 תובא ורמאנ המלו בקעי יתירב תא יתרכזו ח"פ
 השעמ יידכ םהרבא השעמ ןיא םא אלא תינרוחא
 בקעי השעמ יידכ קחצי השעמ ןיא םאו יידכ קחצי
 ז"צק ףד ה"ערת זמר יתוקוחב 'קליבו 'וכו יאדכ
 השעמ ,יאדכ םהרבא השעמ ןיאש פ'עא 'ינה ב"עס
 בקעי השעמ יארכ קחצי השעמ px ,יאדכ קחצי
 1033 םלועה הלתיש םהמ דחא השעמ יאדכ יאדכ
 ^21 םיִאְדְּכ ונא ןיא 'א e/o ורתי 'תליכמב ץובקהו

6mר"שהש הבקנ  Coיניא הרמא :ינקשי  
^mm) — mwןהב ודבעתשי אלש ,א"יק  

 ד'ע ג'ד א"פ 'וכרב Y^ .יאדמ רתוי לארשיב
sopהנאצ 'פ ר"שהש ,יאדמ רתוי חושי  mm 

 == --[יאדמ רתוי הבבחמ

Geleher, e, es) "1 34 1ה"יחא]* | ,(רשא 'גרת  

 לאינדב טרפב ארקמב ומוקמ אצמ רבכו
 י'ג מ -- mb 5,5 — ד'כ 01^ ^ 73

meo ." v0רבע 'שלב הז ןמ רזגנ יד יכ  
 D qe .הבקנ ע"לב 425 ys .ע"לב 23% וא
 םימעפ הברהו .3 קר ראשנו ד"ויה הטמשנ ס"לבו
 'מולכ ידיד לשמ ךרד לע qua ייונכ oy רשקתנ
 ןווחאה ידו הז = ven ןושארה יד יל רשא הז
 ךפיהב רמא 1^( ודעב רבדמ יונכ Dy רשא = אוה

y"yב'ב .יאמ ךדידו ידיד ב'עס ט"יק תבש ,(רד  
 .וכדידמ אבט יריד ,ב"ל Ton ,הירידו ידיד יד
 א"עו ב"י "ועובש ,וכדידל — ידידל :'נ 'ציב
 יינעת 'וכו יל יזח ידידל .ךדידל אלא . ,ידידל

insרהנפ ' iroב'ב :ה'פ מ"ב .'ו 'ליגמ  A'y 
 ,ךדיד תושמשה ןיב ב"עס 'ב 'וכרב :ה'ע :ג'ע

quamהידידל הוקבש א"ע 'מוי ,ל"נה ב"ב רתסנ , 
sob q^ ryהידיד  metsז"טק ב'ב . Pow) 

 :ב"מ ןילוח :םיברהו .היברד אה הידיד אה ג'ק
 והניאו ןדידב ןנא א'עס m 'וכוב .ןדיד אנת

maוהדידלו יחד אל ןדידלד ב'עס ג"מ 'כוס  
emא"עס ר"מ הכוס .וכריְרמ אפירע ידיד .'י 'גינח  

 'כוס 'פות 'ייע n ןוהליד ירמא ןוכליד :ז"י ק"ב
 :הבקנלו pa ry והדיד אמגוד ו"סר ר"במב ,םש
 ,יהרידב אפיס אנת יהרידב אשיר ינת :'ב 'בותכ
 ,אנא ןכריד ןמ .ח'עד 376 'גיגח 'ורי : תחכונ הבקנלו
 אנא ןוכריד ןמ 'יגה ג'ע ג'כד Yo UD 'וויבו

[b')R ע"ייע 

"D dass es ist) "1 2 *וזנו רשא וא יכ 52  

 .'ו ,'ד ;ז"כ ,ח"י ,'ג n; ,'ב לאינדב הארוהה

adi 
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 .ארווטלב 'עב ויתשריפ םיסראיד ,היטראיד *

 .ןימתויד ע"ייע ןומיתאיד *

(Wolf — y'bs ssp ס'לב ^p) N27] ₪ 
 ,(אשמר יבידכ ברע ינאזכ 'גות

 וא ל"צ יכ העטו ונורכז לע ןעשנ ב"ר ה"יחא]*
 /3 (3b" ברע יבאז וא n ייא קוקבח) ברע יבאזמ

 -- [ש"ע 33 'עב ירוביד יתבחרהו ,('ג

o dפו ע'לב ' pb») ($3 0939. Mooאָחויְר  
Dintenfassאוה יכ ןוכנ רתויה לבא  p'b 
"y Rus 5252תבש). הנובה 'פב (ךועה ףוסב . 

 (םש) ארמנ .ארקיסבו םסב וידב בתכ (ביער ריק
 תיידמד +.ג'סק גיב טושפ 5372752 .אתויד :ויד
 םידוקנהשוע 'מולכ קלחה וידב תיידמד b^ .(' היל
 ('הבקנש האירהד 'מגבו .ארשאל םידעה ןיב ויד לש
 p" הפיוט אתוידכ Cro ^«« | תופרט ולאב
 טייטמד בותכ ונלש תואחפונב ב'א) .וידכ הרוחש
 תערל .שש) ימיתחד אוה אטויטא ידהס .היל

Teu"םירגד ןאמ .דחא ןינעהו אתוידא ןניסרג  
 ןאמו וידה ונממ רסוהש קוחמ םוקמ אתוידא
 .וילע טיט וריבעהש קוחמ םוקמ אטויטא סירגד
 ל"צ] (יטאטמב היתיטאט) ןושלמ אוה וא
 הייחא]* ,((ג'כ דיי היעשי) [אטאטמב היתאטאטו
 הרעה "א n^ רשא ליסאב 'פד quy ןוילגכו
 ע"ומה 'יפש המ לע LII) רצאונמ יייש א"בצ לש
 אלא ףיוזמ יוה כ'אד אריהנ אלו ל'זו םש בתכו
 ת"ילדהו ת"יטהש אלא pni] וניבר] שוריפכ לכה
 דואמ םיבורקו דחא אצוממ אוהש ןיפלחתמ
 .ו"יתהו ת"יטה D תומוקמ המכב ןכו .אטבמב
 "פא ךכ כ'ג 'יפש הנוהכ רתכ 'סב יתאצמ בוש
 .א'כצ by jum .כ'ע ונלש תואחסונה יפל
 טייט 'עב ןייצמ היה ומצעב ןתנ וניבר תמאבו
 םשו .תיידמד רחא רפס "3 לצא טייטמר "גה
 y3' כ"כ לעב.סגו .המואמ ריעה אלו 3 קתש
 . .םיטב תורושו תודוקנ השוע טייטמ "פ טוט

Ww"תרזגמ תיידמ  vב'בל ה"מגר י"כבו .כ'ע  
 קלח ותואל היל טייטמ ל'זו 'יפו טייטמ כ'ג סרג
 .ל"כע םולכ םוקמ ותואב ףייזל לוכי וניאד וידב
 "םכו ,א'בצ לש הרעהה םע הפי הלוע en^ הזו
 םשב טייטמ ה"ד םש 5'2 'פסותב םג M" וניבר
 וא תודוקנב ת'ו b" היל טייטמ ל"זו ת'רו
 יתאצמ ב'נל ר"יו תופסותבו .ש"ע 'וכו תורוש

onאטויר . nnוא ל'צו ,ישכר ירתא היבכראכ  
 mb י"כו ,םירפסה ^33 אוהו אטויט וא אתויר |

€ — M M  — M — M À 

 ויד - ויד ,ואיד *

 אָתָא ל"צ ד"עפל] התא ואיד ואיד ונל 'מוא התא
^bתלמ קלחל הצרש ל'ר והומדק ןבגל תא [אוב  

 תוכרקהב ןושל הזיאב אוה ואיד תלמו םינשל ידוד
 אוכנש ונייהד ואיד ונל תרמא התא 'רפמו האיבו
 ונילא אובת התאש ונייהד ואיד םירמוא ונאו ךילא
 הבוש 'מא ה"בקהש 'דמב ורמאש ר"ע אוהו הלחת
 nen .ל"כע ךילא 'ה ונבישה "ירמוא לארשיו ילא
 ילבו .רהמו אב 'יפ ּויָד sel ימושרה י'לב יכ ןויכ
 ןוילגמ אבו רתוימ ואיד ואיד וא ויד ויד קפס
 תא ויד  ,ויד יל תרמא ע"שבר 'יגה רקיעו םינפל
 ,ואיד יל תומא ע"שבר ל'צכ וא הליחת ןכנל

weתרמא התא ע"שבר ורועישו הלחת ןבגל תא  
 ןכגל תא ויד לארשי תסנכ הבישה m לעו ,אוב
 הבר רבדמבו .הלחתב ונילצא התא אוב b^ הלחת
 ה"בקה ינפל לארשי ורמא pmo ר"א 'יגה א"יפ

pnmירה .הלחת ןבגל אתא תא ןיא םימלועה  
 בישהש המ קו בותכו רמאמה תלחת הופחש
 .הלחתב ונלצא תאב התא םא 'מולכ ,לארשי
 ןכו רמאמה לכ bn» שדוחה b' כ"וד אתקיספבו
 המלש ^ םכחה בורה לבא ש"הש 'קליב רסח
 םילשמ 'ק תוא :ח"מ דצ םש אתקיספב רעבאב
 DM :סרגש רוופסקא י'כ by" אתקיספה תא
 ןכגל תא אתא ןבגל תא wes ואיד ונל רמוא
 ןבגל תא א תא יכ קדצב ריעהו ,כ'ע יהומדק
 כ'ע ןבגל תא wes לע שוויפה אוה יהומרדק
 םא ליעל יתבתכש ומכ ורועישו תמאב אוה ןכו
 תא ואיד ,אוב רמוא התא DR ^D ואיד ונל רמוא
 ם"והמו .(הלחתב) ונילצא התא אוב ob ןננל
 ר"שהשב הככ כ'ג mani ואיד 'ע ךירעמב ונאזנול
 'שלמ ואיד 'יפש no JM .תחא ואיד טימשה קר
 כ'כ לעבו ,האורב הגש כ"ע רשנה האדי רשאכ
 ינאו ל"הזב רמול ףיסוהו מ"י םשב שוריפ ךה איבה
 יתעדלו .כ"ע אב ואיד 'ינוי תרזגמ האיב joy ורתופ
 ל'תטעב יוועל 'הו .ל"גה י"ל לע כ'כ bp ןויכ
 Himmlisches, Góttliches ioc, dius י"למ ורתופ

 pw כ'כב המוקמ האצמ רככ תאזה הרזגה םגו
 ןנאמעריג mm .'ג ויד yp דועו .יל רווחת אלו
 b" יתבר 'תקיספה תאצוהב mw תולמ "פב
 י"לב 'יפ ומיד ומיד 'יגה םייקל הצר ןנאמדעירפ
 ליחתי לארשיש הצור wapa 'מולכ םע 9%

 .'וכו הבושתב

 *mu א'פ nbn 'ור' (dass sie seien) ןואיי .

 ומכ ןואייד b" ןול ןידנע ןואייד א'עו
 .ע"ייע יוה שרשמ ןוהיד

es mit Dintenschwiürze ('יזיפו ר"פרב לבא ,ב"ה 10 י"כב 05 )* . טז קש  nianהאירהר זמ"אפרבו .האורהר סייטב . 
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 יו ר"קיוב רמאמה ןינע ןכו .ארמיא ,אדדא ע"ייע
 "ny השא לש ןב לע יו 'מולכ אתוירד ארב לע
 ו"נפ ר"במ הז שוריפל דעהו חוו (nep לזמה
 הינעה ןב B^ אתבולעד ארב ותרומתב אבש

 -- [כ"כב n^ .לזמה תערו

 | ן רע רחא ויד 'עב וניברמ .אבוה (ףוע ןימ) ויד *
 ,ש"יע ףוצרפויד

Gweb Y'l*הארוהבו רכז גוזל ידופי רפסמ םש  
 לש תונושל לכב הוש טעמכ האירקבו

 טירקסנאסב לשמל (:מ4סַפסזפפמַופס) א'נמרג--ודוה
 s 55 השרחה פ"לבו שיראוצוה ,הנשיה פ"לב 6%
 'לכו duo ר"לב 800 3óo י"לב duh, du :ודרק

 םע mn ידוסיה רפסמה תבכרהבו zwei זנכשא
 sup Cep ל"זו לצא לגרוה הברה םירז תומש
 ,ילפויד ,יפויד .קסויד ,רטסויד ,דמויד ,רטויד ,יגזויד
 ינפב ויד — .ןקויד ,ףוצרפויד ,ארפויד ,ןוטסולפויד
 .ףוצרפ ויד םשו nme ויד ^n 'בוריע ny" ומצע

nnד"ויה תטמשהב ויד תרומת  ^wלשמל ּוּד  
 ר"מש .ה"פר ר"ב ; ודנט ע"ייע ּוד ןט :ח"יק 'ומבי
 'וריב .ףוצרפויד ע"ייע ןיפוצרפ וד א"פר ר"קיו ,ה"פ
 םיפלא ויד ל"צ םיפלאו וד ג"ער ב"כד ה"פ 'וריע

 .םיפלא ינש b^ םיפלא וד וא

 ג"יד מ"פ 'וכרב 'וריב (ץור ייפ 949 י"לב) ויד *
 mb ןירמאו דע 'וכו ברב הוה אדבוע א"עס

 המו ןול רמא םונייפוסד ןול רמא תא ןאמד ןמ
 "גבו mm ןנינפ הי ל וי ד ל"א היל ןותדבע
 nen תמאבו ,היל ויד תובית והנתיל ס"שרהמה
 ןויצ תכהא ושוריפב ף"זרהמה םגו ןיבהל תושק
 ל"נה י"למ אוה ד'עפלו .ןתוא שרפלמ ודי ךשמ
 ץוול בוה תא mi ורועישו חרבו qm ונינעו
 wir liessen ihn ש"אלב םג םירמואש ומכ חרבלו

laufenןגינפ םייסש המ הזו וב ונעגנ אל 'מולכ  
 nnm .והונרטפו חורבל ךרד ול ונינפ 'מולכ היתי
 (פש) ף"זרהמה היגה הפי !DU "NÉ סונייפוסד
 תצק לבא ?Severus "b ךלמ אוהו םוריפיסד
 סוריוסא הז יטרפה םש בתכנ ל"זו לצא יכ השק

poa wyםשכ) יינה האבוה ז"לקת זמר לאוי  
 455 cw אוהילואו סונייפופד ןמ Oron יוכרבד יורי
 ארדבוע "35 םש 'יא בר תחת םגו Pompejus ימור

 ואיד 'ע ל"תמעב יוועל 'חהו .'וכו א ר ב ג דחב הוה
^bהקוחר ךרדב 'וריה הז , yrואיד 'עב ש"מ , 

Diimon) "1 *ךליו :ד'ע פ"ס ר"ב (2ה0צ8,  

qm CK (גיל ישאיב 151p 55 ןבל 3e" 
 wm ותיב ךותב םיטסיל ופנכנש דמלמ 1* 11 35
 'ב רקוק 'עב "גה ה"כ .הלילה לכ וב םירקוקמ

Ü 

DUET CREDENS PETRUM ONSE ווק 

 הנורכז 335 אב רשא ,ויד תלמו — :אטויטא
 םיבתוכ ws עבצ םש הנורתפ ,ח'י 5 הימריב
 עבצ ותוא וב שיש ילכ הנינע 'וסו 'פו ע"לבו וב

 וידב ומשל וב בתכו :ג"לק תבשב ה"נכו .בותכל
GNOשדח ריינ לע הבותכ ויד כ"מ ד"פ תובא , 

 ym וידב ןהינפל םשור :ד"מד 3e "טיג 'ורי
 לכ ויהי BN :חירל 'פ ר"שהש .ארקיסב ןימתוח
 . | | ייח 'קליו ;"m פ'ס ר"בב ץובקהו ^« ויד םימיה

mn'bmeהמכ ב'ק  n97המכ ןיכפתשמ  
 "y תח ינב בותכל ידכ ןיובתשמ ןיסומלוק
 ל"נה yp" שבת  bm^ אתויד ס"לבו  .םימעפ
 יא ויד web ויד ורמאש cms ,'כ הדנב דועו
 ל"טק אתוידד אתוחכפ יכ אנימא הוה ויד ומא
 .חכפ yp sme [אתרח ל"צ] (אתורח) יכ
 עקבמ םש י"שריפו .אתוידד אטרוק ילפ םשו
 םש י"שריפ אתשביב ה"דבו ,ש בי ויד תוכיתח
 תופילק 'יקלוששכ וידב mn ןינתונש qui ןכש
 ויד יכ הזמ עמשנ Oy שביתמ Num םירצוקה
 ןעגיססילפ םיא) הליזנה תנוכתב היה אל םינומדקה
 ויה בותכל ןיצורשכו שבי םא יכ (דנאטשוצ
 א"פ ןילפת 'וכלהב ם"במרה דיעה ןכו ותוא ןירוש
 ןשעה ןיצבקמ וידה השעמ דציכ ל"זו ד"לה
 ןהב אצויכו הועש לשו תפז לש וא םינמש לש
 ןיתתולו שבד טעמבו ןליאה ףרשב ןתוא ןילבונו
 תעשבו ..ןתוא ןישבימו .. הברה ותוא
 וב בתוכו וב אצויכו םיצפע ימב וה רו ש הביתכ
 ה"ל סואינילפמ םג ןכ עמשמ הנושאר םצענו ,'וכו
 ןיצכקמ םימעפ בורלש וידה השעמ ןינעב בתכש ה"כ
 (fit enim (attramentum) רפנ וא תפז לש ןשעה

ct fuligine pluribus modis resina vel pice 

 ןירושו  me.הביתכה תעשב ןשבכה
e'bb תרזגנ ויד תלמש קפס ילצא pu התעמו 

 ותוא תוורשל ןשע הנינע 9323 יכ המושרה
 וב בותכלו  Dintenruss, Tuscheהמ הזו

PN ("p תבש 'תפסותו mb N'b תבש) ונרמאש 
 ןיווש  mp "powתיירש והמ .ח"י תכש

  "mשבי היה ותייוש םדוקש עמשמ  "yכ'ג
 א ת ויד תביתכו ,ל"נה ןיליפת 'וכלהל הנשמ ףסכ

— Jn mos הלמ תביתכל הבורק ew שלב' 
 אתוירד הרב לע יוו (הוש) הרמא כ'פר ר"קיובו

 כ'מו 'וכו טוחש תייה רבכ ךאלמה ילולא  ^pהמ
 שויפש " sb'ע ךירעמב ונאזנול ם"רהמ הינה

"ep א תוידד אוב לע יו ג'ה mn אתויד 
new ןיד pum ל"כע ויד 'עב "יעו הרוחשה. 

 תונושלה לכב טעמכ הרמאנ הווחש תלמ יכ
niger, ater. ר"לב ומכ 'ער לזמו ןואל הליאשהב 
ym ווחש םנינעש ass p'5» po י"לבו 

(exustis 



vb3 המושרה הלמהו  .ע"ייע יפויד "am ovp 
der einfache oder Dop- תקנימ לע הרומ ר"לכו 

»pelheber 

Speise, הדועסו ,לכאמ 5808% von) pm * 
mmn 3'y3 ו'כד ח'פ "mo ורי' Ofahl 

 'דהנס 553331 .ןוהנימ בנגו וריש תדבעו ןירויד הבסנ
 "qm ס"טב 'טארק 'דבו .הדועס ימד ותרומת

"PSTו י"לב)  (Doppelpaarמוסד ק"פב ' 

 אנאת ) 62« השממ לודג ונל ימ 'מגב
 תושר הלטינ התיה יגזויד לש תבש תבש התוא
 num Coa ,םינש (* ויד b mb^ הנתינו הזמ
 'מולכ prm לש תוגוז 'ב י נזוי ד 'יפ
 . תושר הלטנו עשוהיל תבשו השמל תבש התיהש
 .רובידה לפכו גוז ונייה vm .עשוהיל הנתנו השממ
 יקליב לבא תולמ יתשב יגוז ויד ג"ונב ה"יחא]*
 ראותה י"לב הזו .וגזויד "יא םש קר was 'ינכ םש

s'y) —[gepaart, doppelt = 9/usóc, ovי"לב ^5  

nmnםינש לש ), 

 .טייד ע"ייע רטויד ,אמגטויד DO T, ,אטויד *

 ויד 'ע רחא רטויד 'עו ,אמגטד 'עו

 ,טורטייד ע"ייע אטירטאיד .ןוטירטויד *

 דומע ןמו םינש b^ 86 = ויד ןמ בכרוה) דַמּויּד
 ןישוע oppelsüule) דמויד 5/8! תעלבנ 'עו

 בימ ביפ יוריע) 'חכ ןיארנ ןידמויד 'ד תואריבל ןיספ
Cnm" mכוסד ג'רבו ' CDידמויד רמוא בקעי 'ר  

 ה"יחא]* ,ןידומע 'ב ןידמויד b" .חפט הכוס
 ^33 כ"ג ^Dun rra m םש יכוסל י"שריפ ןכו
 שרופמו : 1^ םש ה"כו :ט"י 'יבוריעב «im ןידמויד
 ויד רזעלא j3 הימרי 'ר רמא ןידמויד יאמ C םש
 קודקד ילבו ןידימויד גה 'ציניוו 'דבו ר"פדכו .ןידומע
 .דמויד םושמ ןודינ :'ד 'כוסב דמויד ריחיהו .אוה
 ,ךורא דמוידכ השעיו wy כ"ד ב"פר 'וריע 'וריבו

  ce[ש"ע ^«: ךורא דמויד אהי המכ —

b^y]) mmy" *ןירמויד ] ^p80 סו "לב  

 לש ץימ diamoron ר"לבו 8

 ז"סר 'יעיבש 'וריב Maulbeersaft) םירוחש םיתות

 ןכו יתנקתש w5 ל'צו ריסא ןידמויד ב'ער ז"לד
weinעב ואיכה ןכו "7 'ע םדרוק הטמל 5^2 ' 

 "תופסוהב רעשיילפ לודגה םכחהו .וטסויריא
 תצק הזנ קחדנ xen רצ א'ח יוועלל ל'תמעל

 .ש"ע

ebפדו ר'פדו ב'ה י"כ 'יג ' "rbה"כו 'טשמאו  
sx" quo poפ'לב אוהו רקיע יל הארנ ןכו  

 .דניצ ob ןמ דשו ער חור b xv" ס'לבו לכ
davaקסנאס 'לב ' deváשיראוצוהב  dévונממו  

 ומוקמ ל שרד יכ הארנו os deus ר"לבו 066 י"לב
 לאל ראות הנינעש ל"זנר לצא הלמה תארוהב
 עיייעו mob ריב) םלוע לש ומוקמ אוהש ךרבתי
 בקעימ ודרפה ירחא ןבל רמאמה תנוכ כ"או (פוקמ
 וילילא ויה םהש וידשל :ויווידל ונייה ומוקמל בש
 ל"נ 'וכו םיטסיל וסנכנש שרדמה דוע רמאש המו
 ובשומ םוקממ עסנ 'ולכ ומוקמל ך ליו שודש
 םוקמל b" ומוקמל רחא םוקמל ךליו ןושארה
 ותיבל 30353 םיבנגש םעט ןתונ הז לעו דחוימ
 ומוקמ בוזעל חרכוהש רע שוויו ונוממ וללשו
 r'y5 כ"ט 'יפו 13105 שרדמב 2031 — .ןושארה
 ןינעה ךשמה יפל קר en^ הזו .ש"ע 'וכו ולש
 ורפיאל ל"צש רמול ל'נ זא וז 'יגל שוחנ םא לבא

wmפ"לב 'יפ ודסיאל תחת שובש  mmןיגמה  
 'יגה 'ציניוו 'פדבו 1^ "531,508 'עו דסיא ע'ייע
 שוחנ םאו אוה ס"ט ילואו ויווירל :ויווידל םוקמב
 תואמר D^ 2:2 = ויר פ"ל אוהש ל"י זא וז "יגל
 "j35 aw שורדל ןויכו List, Betrug המרעו
 ינמ ומכ mm ןושארה ובצמל בש 'ולכ ומוקמל
 יל mw ws הז לכ לבא ,המרמה ימראה ןבל זא
 עמשמ הרואכל דמלמ תלמש ןינעה ךשמה תנבהל
 לעב םגו ויווידל ןכל רזח המל םעט תניתנ איהש
 ךשמהה ויניעמ םלענש ךותמו וילע דמע כ'מ

imnושפנב  nyאל 'וכו דמלמ רטאמהש רמול  
yos?תלמש רורב ל'ג 33 ןויעו שופיח רחא לבא  

 -Un באכו למעו ןוא b 355 "bb" הרזגנ ויוויד
heil, Unglückאוה בוט קבדל רמאנ התעו  pin 

 בשיו ךליו נקעימ ןבל men" ירחא אוה ךשמהה
 ולמעלו ןואל בש p^ ויווידל sim 'ולכ ומוקמל ןבל
 יכ םעט תניתנ הזו 'וכו וסנכנש דמלמ ןושארה
 בותכהו .םיכנג ואצמנ ותיב תרתחמב והארק ןופא
 ךללגב 'ה ינכרביו יתשחנ (ז'כ .'ל יישארב) .דיעמ
 ,ער בצמבו ינוא ןב בקעי תאיב םדוק היה ןבל יכ
 pn" הזו anys םוקמל בש בקעי ןמ ותכלב התעו

 .וחכי רחוכהו ,רווב ל"ג ןורחאה

 הארקנ המוקעה וא הרשיה תקנימה י'לב) ₪יָּבּויְר *
 ףוס 'וריב diabetes) ר"לב ןכו 80%%

 ןיפיפומו טיכוידב םילעמ ינת ר'ער 121 י"פ 'יבוריע
 ןילעמ תכשב הלוחל (קועב 'טאטיז 'פרבו) קדעב

mo ips wmm (Cאיימקתת זמר ךליו , *( ms (^ Paar — 60% 6 (*. doי"כב ןוכנל  qnביח יבו יא . 
 .הפסוהה לעב אותש רכיה ילבו םוקמ pw ילב רמאמה הז דמויר יעב איבה לימר ('



2c TOR Viam, A , "T oque us * 2 ה Sici eie : 
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 םינש [p^ ,ויד ןמ "22m ND = קפויד
qmי"לבו קש ר"אלב קס  "^ 

Dop- 000-5666 איקסיד 2"N! saccus (6XXX06 

  (pelsack'פד ג'רב  ^D"כרב) ותמש ^ C6nר"ת

pim אל הז ירה םוקמל םוקממ תומצע Town 
 םחיניו איקפידב  byינפמ םהילע בכריו רומחה

 םדא לטונ 'פד 'מגבו .(* ןויזב גהנמ ןהב גהונש
 תבש)  Campהאילמ איקפיד וחכש תחא םעפ

  meויטסב  C'מגב םיחספד ק"פבו [^ m'מוא
 [שמח 55 םילכוא « CX,('ץמח האלמ איקסיד

 רומחה תא רכומה 'מגב הניפסה תא רכומה 'פבו
spp קשב תקולחמ soy רמא Cm» o» 

 ינמוכו '(.  emתא ול ןתונ 'מגב םיצע לזוגה
 ןרקה « pi» Gy pאיקפיד התיהש  Cויבא לש

 דיב תדקפומ  ^b snsןיחנומו ןירבוחמ ןיקש ינש
by רחא דצמ דחאו הז דצמ דחא. menn לע 

 ר"ב י"כב בותכןכ ה"יחא]* ,גרכלא לאעמשי
 'ג תואו  sm mpiתלמ תארוה ע'לב יכ ןוכנה

Manielsaek בכור לש קש .= םיברב (r7 
pn רמאמה שבתשנ ב'ה י"כבו des Reiters 

 "יל יבו 'א ו"ו י"כבו םירבוחמ םיקס ינש ןתנ י"לבהזכ
 ל"נה 'יחספל י"שרו .ארימג דע י"ל ןמ ןמ  ^bאיקסיד

 לבא םיקש ינש תובכרומ תולמ יתש ל"הזב
  "53"יחספ ס'ד 'ייע ^5 י"שר "^ nה"מנרו

 ב"בל י'כ  "^b(ותסריג יפל אוה ןכ) קפיד
 רוע ןמו ותליכא ךרוצל ןבתה וכ ןיאשונש ףוצרמ

 :א"ל 'דהנסל י"שריפ ןכו כ'ע יושע ^ nאיקסד
  222ק ש (איקפיד  bvי"כ ח'רו .'וכו רוע

 תכש 'וריבו .ושריפ אלו אייקפיד סרג םש 'דהנסל
 'וכו ריתמו רשוק איקיפיד לש םינזא ג"ע י'ד ז'פ

 'צמנ דועו  ^an'וכרב 'וריב  ioיקפיירד ר'ע ו'ד
yy ו"כד vb "wp ^vm םירפס האלמ איהש, 
pn יהיו ^" 'גות ב"א) -- [איקיסייד :דוע "גה 

 ןוגא דכ אוהו )75 :בימ ישאיב) םהיקש םיקירמ
 C (ןוהייקסיד ןיקירמ

 וא וכרע 'ייע טיבויד ןמ שובש אוה וא; יִּפויְּד

 -zweilo םיבקנ ינש לעב 307% י"ל אוה

-/ 
\- 

mpm *גמ יִפויָּב —  

yp non +2 סומד « 
p'b DYODYT +סטסנד ע"ייע סטסניד תחת . 

CDUלב ּוד = ויד ןמ נכווה) רטסיד " 
 כ"או דצ b" רַטְס ןמו םינש 800. 0

 הכאלמ תעשב האמוטל רוביח Gweiseitig ותארוה
 :ויד ;םידדצ ינש b^ ,(ג'ס) םילכב p'5 םירכהב
 דח רטסלו Cn ^ לאינד) ביתכדכ דצ :רטס ,םינש
 רי אוהו ןידדצ cow ול שיש yy אוהו (' תמיקה
 םינש יד ישרפמו רטסיד 'מאד אכיא CÓ םודרקל
 תויפיפ ברח ,ינזוידו C [אטופויד ל"צ] (ארטפיד) ןכו
 תופלכו לישכב ,ארטסויד אפייס 'גרת O1) יטימק םילהת)

ow)ארטסויד תלספומו ץיפוקב 'גרת )9 ,ד"ע . 
 imb Bb 'יפמ קתעוה שוריפה לכ ה"יחא]*
 'כיא 'יג םשו -- .ךשמהה תצק יונישב םשו ל"נה

NTהאצמנ וז 'יגכו רוטסידה  "wyהלמה םעפה  
 ונתנש רמסמ א"יפו מ"ב םילכד אתפסותב
 וילע ךיסמ nva (טרופריא ייכב (rn23 רט סידב

 ם"במרה ןויכ וז אתפסותה לעו 'וכו האמוטל רוביח
"b3ש"רהו .תוכיראב ש"ע םש םילכל 'נשמ  

 אוהו !b^ ר ט ס ד :חסונה יסרנד תיא םשב איבה
 שוכב תוטמ ךוסמל תושוע םישנהש ןיעכ לקמ
 הטמלמ nw" הלעמלמ דחא םיבקנ ינש וב שיש
 ברעמל חוזממ דחא ןהב תובוחת תודי יתשו
 אוהו תוטמה תא וב תוכיסמו םורדל ןופצמ דחאו
 devidoir צ"לב ר"יידובד ל"צו ,כ'ע זעלב ר"יידובל

Haspelוריכזה ילבמ) ש"ר לש 'יפה ב"ער איבה ןכו  
 naspo ט"יאלב הזו א"פסנ nno אוהו ש"ע (וכרדכ

"Up 1שוריפ יפלו .ומוקמל ןושל אפרמ  
 רטסד תלמ רוזגל ןכתי ילוא הז iyw ws לש
 (ל"נה 'ילכ 'תפסותב 'חסונב "אדכ) רו ט סד וא

prsונינע דועו לקמ ושוריפש כ , ג\נ*+3  
 (eJ p'bs nep דיה יכ דיל המודש .רבד לכ

POM 

 .Diospolis אלפסויד ומכ אוה ילוא) ארפסויה *
 on תחא םעפ ,ו"מ תבש cn5 אוהו

 | .ארפסוידל יבר

- —— —M 

 שירהו v דצ טירסל גיתרו ,יש תחנמה wan ןכו תילאמש ןישב םרוג לאינר 003 ק"רוה לבא רטשלו בוחכ לאינרב ('
 .ארתפר «D'b3 i^m 'יפבו (* .םודרק (^y םודרוקל גיהרבו ע"פרבו ביה V33 ה"'כ (* .וניברכ ךימסב 1053 ט"יותהו
 ה"כו איקסירב ל"צו איקיסירב am^ םשו ימ ייכב רוע ייא וניבר 733( יוכו רומח ג"ע םנתיו איקסרב com אל גונב )*
 א'קפירב Tyn םינפבכ םוקמ לכב ר"פדבו .אייקסירב תהא םעפו ג'ג ''כב תהא םעפו ו"ו ךורע ייכב ian" רקיע
 ףוס זיואב היכו איקסירכ ןוכנל am^ ישמאו ans יופרב ci Den ויטס יעב «mu .איקסוירב ןוכנ ילב ע'יפרשב לבא
 יישר i vpy^ הגוה םשו תבשב תואחסונב «^m איטוסב ויטסב םוקמב םש nium ימ י"כב m^» m'b "o nae יוכלח
 י"כב לבא יישרבו םיסופרב היכו ^n 'יפב היכו (* :טיסק רצ תבשל ^p ןייוע' הז ןוקיתל םעטהו תועמ :תוריפ םוקמב
 ס'טב ןאכב ר'פרב לבא ןאכב ר"פר ייגב ומכ איקסיד ןוכנל 'ציניוו יפרב םשו יג ןמכ «sys me (* .איקיסיר 'יא ימ יב
 ppm (* .איקסר קיבל טיטשבו אייקסיר aa (" .י'כ may ייפבו תואחסונב «^n ינמוכ 'ג ןטכ 'עב ומכ ל'צו ינומכ

aonםישנאה תחתמַא יא ,רימ יישארבל יא יורי : tpeאירבוג , 
*6 



xmןיעכו םייסו פרטט 'עב וניבר קיתעה וללה  
 םש «m Y'3 י"כבו ,יפויד 'יעב קדא b^ הז שוריפ
 — .סכפרא 'עו קדא ע"ייעו מ"כב ןאכ ל"צכו קרא יא

ymב"ה י"כבש  ^ijהלעמל הפשיו  mmוכו ' 
 םש «wl ושריפש 'ה ףש 'שלמ הלמה היהת זאו
 םלוא 'ציניוו 'פדב 2/2 ^& הפשיו 'יגהו הקרה ןינע
 שיו ל"צ יאדוב הז יפלו רחא תלמ דוע W^ םש
 ונרמאש ומכ אוה ןוכנ רחא תלמ אלב לבא רחא הפ
 pen mae "ג הזיאל «y םלש רתוי ובלש ימו

 — [הנכמסתש ימ לע ןהל שי םהיתשל יכ

 = 000 ל -— ,Om 406 י"לב) אטופויד

 רומא ר"קיוב Teppich, Decke) אָטיִפט

 (אייגרת זמר רומא pon ליפ) םכל םתחקלו םינהכה לא
 אטופויד pon אלא תיחפקד לכמ יל רייתשיא אל
 ול שיש ליעמ ייפ .הילע דיהסמ אטופויד ןידהו
 ןושל sm אטיפט א"ס .ךכ י"לב ןירוק תורוצ ינש
 ;יפקפס6 ט"יאלב ה"יחא]* .ו"טיפמ שממזעל
 תנוכו .םש 'קליבו ר'קיוב וניתואחסונב 'יא א"סכו
 doppelt, zweifach» לפכ b O(oxcoc^ י"ל לע וניבר

 ינפל 3n" היה ןכו אטפויד ^30 ד"לו 'בו :א ו"ו י"כבו
 וניבר םשב כ"ג סרוג אוהו םש ר'קיול כ'מ לעב
 'מושרה י"למו רקיעה א"ס 'יגה םלוא .אטופוד

y^"yטיפט  exיתבתכש המ יפל ןכתת ת"לרב 'יגה  
 ורפסב בתכ רעלזייא םכחה ברהו ,ךועה תלחתב
 דנוא — כארפש ןעשיניבכאר רוצ עגערטייב)
 לע וניבר תנוכ יכ (ג"ל רצ עדנוקסמוהטרעטלא
 ,zwei Gestalten תורוצ יתש b^ 900 טו ייל

— [Formen 

 תלוקשמ ונייהו ךנא אוה 82%1%% י"לב) ןיטפויה +
 Zimmermannswage םינובהמ לידבה

(Lothwage, Senkbleiיתתנ האר אקספ ז"פ ירפסב ;: 

 ילכ םיכירצ םתא ןיא ץראל םיסנכנ םתאש םשכ
 'א יורי 'גרתבו" .קלחמו ןיטפויד עבוק אלא ןייז
 הב :wap הז שרדמ יפל אבוה 'ח ,'א ירבדל
 דצ א'ח ר'תמעב יוועל 'חה ושריפ הוגלפו איט פר

Yep1% י"למו םינש 866 י"למ  "D Qf,רג  

 א"תת זמר םירכד 'קליב ןילמה שרפמ רחא ךשמנו
 ןוטיפויד ל"צו קלחמו ןומ יפו י עבוק םש סרגש

bossב ' mmרשיה לכש ןיאו ,כ'ע רצ לכל  

 ןיטפויד * — יִּפּויּד

Cherigןיפיטמו יפוידב ןילעמ +-ד'ק) 'יבוריעד ג"סב  
 ^j תולעהל mew עידוהל אב "יפ .( קרא מ
 הל שיש תקנימ ןונכ יפוידב !b" .יפוידב תויבחמ
 לכב באושו תיבחב דחאה ויפ סינכמו תויפ ינש
 הזמ הלעמל רחא הפ שיו וחכב ןייה הלעמו וחכ
 poni ןייהש דד ומכ ויפב ןותנה ev 6 ח תפ
 C קירמש דע רחא ילכב ולבקמו אצויו חלקמ רדל
 יכ ונעמש קדאמ ןיפיטמ b^  .תיבחבש ןייה לכ

mאעולז יושע ילכ  (Cזוכ ןימכ  mpiותיעקרקב  
pip)ןיאלממ רצ ויפו ןיקד  wwםימתוסו םימ  

vbסותס ויפש ןמז לכו  psןיתתוש וכותבש םימה  
 ןיחתופשכו םימה תא ענומ חורה חכש םיבקנה ןמ
 ףיטמו וכותבש הקשמה תא החוד ריואה סנכיו ויפ
 ילכ ויתחת ןינתונו תוקד תופיט הפיט רחא הפיט
 לע הפיט תלפונשכו וב אצויכו לפס ןוגכ תשחנ
 ןימכ הפיט רהא הפיט לוקה תא תעמשמ ילכה
 וריתהש קדאמ ןיפיטמ ואל יאמ ןנירמאו ררושמ לוק
 וציקהל ןישקבמו ןשי הלוחב ואל הלוחל םימכח
 הלוחל nn ץקיש ירכ לוקה הז וינפל ןישועו
 יאה יכ איובל לבא הנכס םושמ וריתה דבלב

vos simאבול אישקו תנשב לוק דילומש  
 ,6 בלב ריש לש לוקב אלא nox אל ומאד
 יעמתשמד ןשיל הצורו רוענ הלוחב םלועל קירפו
 b^ ב"א) .ימוזמז יכ קדאמ ןיפיטמד יפיט וללה
 ,(וישאר ינשמ םיבקנ ינשו לולהו ךורא ילכ "53
 ף"ירהו .המושרה 'ינוי הלמל ב"ר ןויכ ילוא ה"יחא]*

eoןיבוריע  ^pל"הזב  : ^pןיכאושש תוקינמ יפויד  
 בחרו הלעמלמ רצ ויפש ילכ גרא ימ "יפו ןיי םהב
 תא ןיאיצומש םינטק םיבקנ ותיתחתבו הטמלמ
 לוקה עמשנ תוכתמ ילכ qni ןילפונשכו ןייה
 וילע ומאש וניבו "פל inp הזו ,ל"כע וישכ
 ןינעה ףוגב םיכסמ םש 'וריעב י"שריפו .עמ ש ש

cy3 "לכ 'נשמה "יפב ג'הרו .ךורעה שוריפ 'b 
 לש יפוידש אלא . . . ל'זו (p 6n m eo^ "מ
 p" פרח לש (פרטמ ע"ייע סורטיט ל"ר) וזו תכתמ
 אוהו הפיכל nem לולח ןותיק סורטיטו יפויד
 טחמ בקנ אלמכ םיכקנ םיושעב הטמל בקונמ
 םימ אלמ אוה םאו שוכ אלמכ רחא כקנ הלעמלו

eeהלוגמש ןמז לכו הטמלמ איצומ ןיא הלעמלמ  
 ירבדו .כ'ע הטמלמ תוטורפ איצומכ ףיטמ הלעממ

 ןוילגמ אבו "קראמ יפוירב ברה סרוג, :קרא 'עב mone רמול nr ןויכ תאזה 'יגה לעו ו'ו י"כב ve תביתכב היכ ('
 עיייע קרעמ וא קרעמ an n?» mo" 'וריב יכ ףיסוהל יתאב התעו ,תואחסונה יוניש יתאבח םשו ,ש'ימו קדא עי"ייע םינפל
 תאצוחב) v3 ייג יפל ביפ nat אתפסותבו .ש"ירב קרא םכפרא y3' לבא קראו קראמ in" סרטמ ys ןאכ ע'פרבו .שיבויר
 יייכבו יציניוו יפרב היכ (+ ,חרמיש »30 ייכב (* .תפ w^ ץע'פרשבו :ר'פרב m5 (* .קרא ןמ ^ (ב'יק רצ מ"קוצ

mאעילז יב  sibusי'כבו אעולו  inזעולו יא  breןוכנל היכ (* .אעולז עיייע קובקב סיילב אעולז ייפו אוה  v33ויו  
 mI" לש ס'טב עיפרשב לבא ,ר'פרבו זיראפ י"כבו ב"ה ר"ל
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/B תומשל 'א ^v גרת ןמ היארהו .חילש' ^b 
TM^ כ ירבד ;ב"י .ז"'מ ידמב ;ז"ט ," ;ז'ב .'ז', 
 ןילופ  npnyn mim[אורקל וא חלשיו ןושל —
Dop- לופכ םלוא 338-5164 י"לכ) ןּוטסלּפּוד 

(pelgallerie6א"נ יכוס לילחה שירב  

 ןוטסלפויד האר אלש ימ לכ 'מוא הדוהי יר אינת
 ןיטלפ uw ^b .םירצמ לש האירדנפכלא לש
 ע"פדשבו ,ר"פדב ה"כ ה"יחא]* — ,הזמ םינפל הז
 לבא ?"à "53 "יא ןוטסלפויד m^  .ןירטלפ "יא
 לבא :D't3 n'5 ןוטסולפויד םיסופדבו י"כ ראשב
 ורזיפ 'פדכו ipn אוהו ןיטסולפויד ןוכנב י"שרב
 ג"יקתת זמר 'ירבד 'קליבו  .ןוטסולפודב 'מגב 'יגה
 ןיטסלפידב תחא הביתב ל'צו ןיטסלפ ידב ס"טב
 "סופדב לבא ןוטסלפיד י"כב 'יגה T'b 'כוס 'פסותבו
 דצ מ"קוצ תאצוהב הכוס אתפסותה Up" תשבושמ
 --[ןיטולפויד פ"טב 'יגה 'כוסדה"פר בקעי ןיעבו ח"צק
 י"לב [אוטפולפיד ל"צ] (ןאוטסולפיד) 'יפ ב'א)

obsכוסד 'לשורי סרג אידהבו הלופכ הרדסכאו ' 
 ,(אבטסא ילפיד (א'עס הינו (vb ארתב קרפ
 'ילהת 'קליבו .אבטסיא ילפיד s^ ונינפל ה"יחא]*
 ילפידל יתייה אתא יגח 'ר רמא ח"מתת ז"מרס ג"צ
 רומזמ ףופ ט'וש 'רדמבו 'וכו איירבטב הווטסיא

mv ^an oxל"צו הירבטב טסילפדל יתייה  
 ם"יתיב יתש תכימס ינפמוהירכטנ בטס לפידל
 .ןוטסלפוידל וא אוטסלפידל ומכ אוהו תחאה הטמשנ

^mאוה קודקד ילב 'וכו העקבה לפכל :שרפמה . 
 — Palast, palatium] ר"למ si ךורעה יפלו

  Nbי"לב)  Ogopogהככרהה ומכ אוהו 800
 "Nb כ"או תוריפ ןעוט ספ דועו םינש

jsהנשב םימעפ ןעוט  Frucht tragend (im Jahre) 
v'3 Gweimalא'פ) יאמד  G6nןירוטפ ןיתישה  

qnnתיעיבשב ט"פבו .ארפויד לשמ  C5)ןילכוא  
 ןיספ ןישוע 'פד ג"רכו .ארפוידה לעו ןיחיפמה לע
 rmn לכ 'מוא 'דוהי 'ר םתה ^pn Gn יוריע)
 אלוע רמא ארפויד MD" .ארפוידה ןמ jn ןירוטפ
 הייחא|* .הנשב תוויפ ויד neum ןליא
 לש 'נשמבו ארפוד 'יגה תיעיבשכו יאמרב ונינפל
 א'ציניוו 'פדב ה'כו ארפיד ^30 'יעיבשו יאמד 'ורי
 ייעיבש אתפסותב ה"כו ם"במרהל 'וינשמ 'יפבו ח"ש
 ש"ארבו ש"רב ה"כו חיפט «Cp ר'ל י'כבו ז'פס
 יאמדל b' י"כבו ארפילה תיעיבשב 'מ ss תיעיבשל
 'ציניוו 'פדב יכ עדו ארפיד ל'צ םלוככו איפיד
 הלמה תביתכל הבורק תאזו תר פוד 'יגה יאמדל

nomךותב וניבר איבה 'ג לקד 'עבו 'ג ךרב 'עבו  
jo. nies8ה0070%% י"ל אוהו לטסוס|א]  Dotoארפויד דיחיהמ ץוכקה אוהו ןירפ ויד תלמ ושוריפ |  

€t XE = ששי VT Ws PUT Ru SORA PA EN 1 ג 

 הפי ד"צש ,א"ח ל"תמעב cw ,שוריפה הז לבוס
"eתלחתב המושרה י"למ יוועל 'חה  quiרבכו  

 'ג דצ ש"טע ורמאמב סעלרעפ שוריפה הזב ומדק
 'יפש כ"כ bysb תואי הזב הרוכבה טפשמ לבא
 תלוקשמ ונינעש י"לב סיטיבאיד ומכ ןוטיפויד ןוכנל
 יהלאה ררושמה רמאמכ ץרא ושרי םברחב אל יכ
 ןיכירצ םתא ןיא רמאמה ןינעו .כ'ע ('ד :רימ יולהת)
 אלו ,ץראה תא pom תלקשמ םיש אלא ןייז ילכ
 ירפסה תאצוהב םולש שיא Dong ברה 'יפש ומכ
 ומכ ושריפ ריבשמהו .ןורטפ ןמו ויד י"למ םש

 ,הנוכנ והיפב ןיאו 'ב ,'נ .לאינדב איתפת

 ןמ בכרומ ד"עפלו םיחולש ינש וניבר «np ילפויד
 ילפויד כ'או םיצעוי סט: jx םינש ויד

 ג"סב ) (zweier Rüthe (Gesandtschaft) םיצעוי ינש

 wr אל ורמא חיי יינעת| דציכ תוינעת רדס 'פד
 .ןירזיגב וחומ תא וכהו ימורד ילפויד ואבש דע םשמ

"p533 ה"יחא]* .םיחולש ינש  "pw 
 י"כב ה"כו ימורמ ילפויד ^30 האיליסב דע םינשיה
 םישדחה 'פדבו .א"נ דצ "נעת ס'ד p" ןעכנימ.'ב
 י"שרב לבא .ריעהמ ילפויד רוזניצה ןמ הנתשנ
 ןילופויד ןוכנ לע 'יגה ןיטסולפויד ה'ד :א'נ  'כוס
 דע 'יא 'ח 'שרפ 'ט קרפ רומא ארפסנו .י מו רמ
 mb) תא ואיצוהו ימורמ ילפויד ויל ע ואבש
 ןכ .ומכ 'יא ינא יתרמא 'פ הבר 'להקבו .תויעקבב
 ע"יע תויעקבב שוריפ ןיויזגב ^31 םש קו
 ואבוה תויעקבב שוריפ תולמ יתשו .ש"מו 'ג עקב
 'ינה ח"פס nee" 'כסמכו .םינפל ןוילנמ קפס ילב
 םיחולש ינש pas" ש"מו .ש"ע הנושמ
 תינעתל meas 'יפ י"כב ןכ "יאש ה"מנר 'יפמ חקלנ
 סאטשרעבלאה ח'זש ר'הומ ידידימ יל לאשוה)

iom enץיפוק .ןיריזיגב .םיחולש ילפויד  b'sp 
 םישנא (' ילפוד ר"לב 'יפ ב'א) .['ב רזג ע'ייע
 ויה םתרובג ינפמ רשא אבצה ישנא ןיב םיבושח
 m .לופכ רכשו םינש יפ םהל םינתונ
 םיארוק ינוי ןושלבש שריפ הפי ךורעה לעב 'יפש
 ,(םהירחא אב חלשמה רשא םיחולשל ילופיד
 תוטמ לא הז joya ואב אל 2^2 יובד ה"יחא|*
 לעבו .ךועה תלחתב יתבתכ יל הארנש המו תמאה
 p ירש ינש y" תינויה הלמה הפי כ'ג b^ כ"כ
 ינשי pen םש 'כוסבו "ינעתב p 5r^ י"שר לבא

pen oeתארוה יפ לע אלו ןינעה יפל ןכ  
 bs Iduumviri ר"ל vy newvo ל"טוו .הלמה

 וירחא רשא ה'טנר b^ תא םייקל הצווש ימ עד
 איה ילופ וא ילפ תלמ יכ ל"י qw וניבר ריגנ

dupli (' 

"a 21! 



 ומכ דצ לכמ םיקלח ושריפו אפוצארפיד 'יגה 03
vיתאצמ אלו יתעגי יינעב ינא לבא ל"כע ןיפוצרפ . 
 םינפ ינשב ארכנ ןושארה םדא יכ רזה גשומהו

e»םינשיה םייפרפה ינוימדמ ל"זרל אב לאה ורסנ  
 ןושארה םדא לע ירטאמב רואיב בחורב יתחכוהשכ

 — [האלהו vp y "x ה"כח ג"מד ע"מב

R7 פ'לב כ'ג ארקנ רכזנה ףוע ןימ ;Geier) T1 
 תואיצמ ולא 'פב (אָתיאָד ינוומש 'שלבו
"mלקשר ויד .אוהה (היכ טיב) אירופנא ילכ  

 ww (* ב א ה 'מגב התתפתנש הרענ 'פבו .ארשיב
 .'תרויח וידד אתררמ היתופא יאמ 62 'בותכ) בייח

^bינמיס 'מגב תופרט ולא יפבו .ויד ארקנה ףוע  
 היד וז הדיסח הדוהי בר רמא (.ג'ס יילוח) ףועה
 דסח השועש הדיסח המש ארקנ המלו הנבל

cyימנ אינת תינזגור היד וז הפנאה ,היתורבח  
 .היתורבח םע תפאנמש nex nov ארקנ המל ('יכה
 אתיד :הדיסחה (ט"י ae ירקיול) ['א] יורי 'גרת
 'ובותכב ה"כו היד ומכ ויד ה"יחא]* .אתרוויח
 "ילוחב אירטו אלקש לכ y" האד ומכ הזו םש
 ק"דרה b^ ןכו האד לעפמ רזגנש רבדה בורקו ,םש
 ףועתש יפל ןכ תארקנש רשפאו םייסו האד שרשב
 ןירוקש ףוע "פ £o מ"בב י"שרו  .ל"כע רתויב
 vultur 53 אוהו ,ל"כע היד ןושל אוהו רוטלווא
 ןינעה תארוה תחכומ ןכו .Geier ;vulture צ"לבו
 -רעוולאער רענעיוו y" םינשיה םימוגרתה תקתעהמ
 ףסוי j3 כקעי ^ לבא Geier T W'n ךוכרעט
 p" הארה תא ד" ^N, 'רקיוב קיתעה סוואט

my «m = ge ol =ארקנה  Fischreiher 
 הזלו ז'ק דצ pnsb י"ביר תקתעה לע ירפס "ייע)
 ל"זו ^p &^ ארקיול י"שריפמ היאר איבהל שי
 ותוא ןירוקש יל הארנו תינזגר היד איה הפנאה
 'ארקנ דועו Reiher = héron]. צ"לב =] ן"וריה
 ינפמ 62 'גותכ אתרויח ויר —( הנבל היד הדיסחה

 האד שרשמ הלאה תומשה לכ nm הובג ףועתש
y)ןהאזיועל םכחה ברהל תידומלת אינאלאאז  " 

 ירצונה םכחה לש תשכושמ תערכ אלו (ב"עק רצ
 רככו ,האלהו ו"צק דצ ב'ח ןאקיאזארעיה טראכאב
 'כ ךרכ ד"ח תוינוטדקב רעללימנעזאר וילע גישה
 33 תחכונ רתויה meon לכא ,האלהו ח'פר דצ
 pap ויד eb ןמ רזגנ היד יכ) טראכאב תטיש

ceneלעב איבהל חכש  wm webיכ ס'שמ  

 אְרְפּויד יד -

 'ר 'וריה םשב ד"מ ט"פ 'יעיבשב ש'רה איבה ןכו
 תיעיבש 'וריב ונינפל לבא .ןירפוידב ריתמ הדוהי
 תצק םשו יםירפדב ס"טב 'יא א'ער ט"לד ט'פ

mb empב"א) — [ןירפוידב ל'צו .ןיופדב אה  ^B 
 C repo ינש איצומ ןליא י"לב

 -vorzüg הלועמו בושח 960 י"לב) ןּורפיִד *
(lichארוניצ ליכאד לכ ח"פר 'בר 'בדמב  

 "נה יפל ה"כ .ןור פי ד  ןיכס היב בהי רפיק ןמ
 לבא ,ל"נה הלמל ןויכ הפיו כ"כ לעב לש הרשיה
 ושרפל םש pmo כ'מ לעבו quet "an ונינפל
 איה רמאמה תנוכ יכ תמאה לבא !םינש ןדפ
 לודג ךלמה ma ןמ ibm aene ירונצ בנוגה
 אוהש הפי ןיכס ותרומת םלשי םלש ןכל ושנוע

 DU כ"כ 'ייע .םימדה רקי

 800-ח06- י"לב (p^ ןיִפּוסּורפּוְּד = ףּוצְרְפּיד
Dub "vw 

"'N Doppelgesichtםינפוא ינש  (doppelgestaltig 

 הימרי 'ר רמא ^Cn 7" ןיספ ןישוע 'פד נ'רב
 ןושארה םדאל ול ויה םינפ (* ףוצרפויד רזעלא ןב
 ר"בבו sinu םדקו רוחא (ה sp יילהת) ימאנש
 וגיתומדכ ונמלצב םדא השענ (שופה ve ח"ם
 ה"כקה ארבש העשב ןמחנ רב לאומש 33 ומא
 ואשעו ורסנו wol C ןופיסורפ ויד ןושארה םדא
 (Ub) ר"קיו שירבו .(* ןאכל םייבגו ןאכל םייבג
 היה ןיפוצרפויד ןומיס 'ר 'מא רמאל דעומ להאמ
 תומואל תומה (co לארשיל םייח אצו' רובירה
 ^31 חופתכ 'פ ר"שהשבו ה"יחא]* .םלועה
 'וריעב יכ עדו .ל"נה ve "יגכ הזו .ןיפסורפיד
 ה"כו ןיפוצרפ וד 'מ י"כבו ןיפוצרפ ויד 'ינה ,ח"י
 "גה בוט רתויו ,ל"נה 'ילהת 'קליו .א'ס תוכרכב
 'פדב תחא םעפו ר'פד ךורעב ומכ תחא הביתב
 'רסח 'וריעל 'מ "53 .ךרעה שארב ה'כו 'ציניוו
 יכ אוה pan םש 'וכובב mon ןכו םינפ תלמ
 ןוילגמ ילואו אוה םינפ תארוהמ שממ 55 ףוצרפ
 ר'בבו תומביר ז"טד 'ג 'נשמב םג לכא םינפל אב
 לפכ אוהו םינפ ףוצרפ Tm ורכזוה mb פ'ס

popaכ"א) — [תונוש תולמב  ^pוא םינפ ינש י"לב  
"vהארוהנו ה"יחא*] .(םינפואו םיניגע  

 היה רציכ ה"פ ר'טשב כ"ג הלמה האצמנ הנורחאה
 "My היה ןיפוצופ וד אמוחנת ר'א אצוי לוקה
 לארשיל םייח ןתונו הולכק wow תומואל גרוהו

000 

 תא עכצאנ האימ אתרויח היד וא הנבל היר | Db'" ר"כמ ונאזנול יד ם'רהמ איבה ךיועמבו .'וכו

— — ——— M 

 .תחא הביחב ר"פרב m3 )! .ש"ע תיעיבשו יאמרל שירו םיבמרל יוינשמ ^b» .m^ 'יבוריע יישרב שרופס 5 1« ('

ms )*יפל  sosג'ונב )^ .ןיפוסורפויר כוט רתוי ל"צו  warpןאכל בגו ןאכל בג םייבג . pb n3ויפתח זמר 'ס יילהח  
 ,ייל 'ילוחב ונינפל )? sn ע"פרשב לכא ריפרב m3 (f a י"כב ה'כ )* ,םייב ג ואש עו :רסה םשו



 AT | ןקויד רו | זמ

 דצ א'ח יוועלל ל"תמעל ויתופסוהב רעשיילפ | הלמה תנומתבו -- :טראכאב רעישש הממ ךפיהה
 — [ש"ע ב'מת 'וריב האצמנ ינורמשו ירופ ןושל לקשמב אתייד
 .קבד עו praep spes > | SOUS אתא sep ןיעמ . . ג'ע ג'ד זיפ יילקש
 ר'עס א"מד b y'3 'וריבו 'וכו הינימ היתפטחו

nnsהידי ןמ אתפטחו אתייד . — TWותוי ויד  
 ומכ (אימ Q1 ליעל) j«4 ךרע רחא ורדפל היה ןוכנ
 י"כ לכ רדס תונשל יתיצר אל לבא 'שמא 'פדב

 — [םינשי םיסופדו

ip"ןמו 300 ןמ בכרוה)  iodי"לבו תומד  

 ןקויד .כ"או ieona ר"לבו cixóva תיעצמא
 PAS ןמ הנושמו הרוצ לש היינש 84

(Ebenbildןיחלגמ ולאו 'פד ג"רב  pu»)א'עס ויט ) 
 תומד ארפק רב ינתד הטימה תייפכב בייח לבא

 וכפהי היתכפה םהיתונועבו םהב יתתנ ינקויד | 800 ןמ בכרומ Doppelhohle Pew =) רוי
 ולאו 'מגב םיתבה תקזח 'פבו .(*הילע ןתטימ | (הרעמ ^6 49-00 ןמו לופכ e^ 36 וא

 ןושארה םדאד היתרעמב אטמ יכ 007272( םירבדה | רבעו םש (' הרש m" ויהיו ףוסב ג'ס 'שרפ ר"בב

 pr? meus" תלכתסנ ול mes לוק תב התאצי | יא וארו C [mus bw] התטימ ינפל ןיכלהמ ויה
 םיהלא םלצב יכ b^ .לכתסת אל המצע ינקוידב | ןיריטוידב ותואורבקווניבאםהרבאל הנפומ תיש וז

Jw(יו ייט יישאיב) םדאה תא השע | ע"פדשב לנא ו"פדנ ה"כ ה"יחא]*  CÓהשנה דיג 'פבו  

 ןילכתסמו ןילוע (CH? pem המהבב גהונו 'מגב | Up זמר יחיו Cb ףופ 'קליו ר"בב ה'כו ןירטוידב
 ינקויד mess ןילכתסמו ןידרוי הלעמ לש תומדב | ןורטוידב (a^ .ךורעה םשב איבה כ'מ לעב לבא
 םיטבש 'ו 'מנב ןירמאנ ולאו 'פכו C הטמ לש | תרעמ ןינע 'מושרה י"לב אוה יכ רקיע ל"נ והזו
 ימע הבכש רמאל ודגבב והשפתתו 6י'ל יט | ךירצו ןוריטנויד תחת העוטק הלמהו .הלפכמה
 תארנו ויבא לש ונקויד תומד תאב ניי טיל wwe» | Tp "Row ^33 qun םולשתל 'ט mw שנרל

ya9 לודג ןהכ ול אבד ג'רבו ,( ול | ויה רבעו םש רבב ג'ונב לבא :ש"ע תיש ( Geoתומד  
 לאושד ג'רבו .(* חצונו המחלמב האור ינא ונקויד | וניבאל הנפומ םוקמ הבג ואוו ותטמ ינפל ןיכלהמ
 בתכ ר"ת )^ b's תבש אתפסותו .טימק תבש) םדא | ןכומה םוקמב ולש ןירטוידב ותוא ורבקו םהרבא

 םדא תרוצ b^ .תואנקויד תחתו הרוצ תחת ךלהמה | םוקמכ* :תוביתה יכ קפס ילצא ןיאו a5 ןמוזמו
 C ותורקל רופא ויתחתש בתכה לתוכב תרייוצמה | תלמ רואיבל םינפל ןוילגמ ואב יול ןמוזמו ןכומה
 .(" םישעמ ראשו קחצי דקענ דציכ ןירייצמ א'פ | .ש"ע כ"מ לעב ins mb בורקו ןירטוידב הרז

mimmדיק ק"כ) ונבל אל ןתי אל 'מגב םיצע לזוגה 'פבו | ייח ףופ 'קליב יכ יתבתכש המל תיתפומה  cy 
 תועמ ןיחלשמ ps לאומש רמא הדוהי בר רמא | רכעו םש :םש im^ ל"נה תובית והנתיל הוש

vmהילע ןיטותח םידע "פאו ינקוידב | הנפומ םוקמ הזיא וארו ותטמ ינפל ןיכלהמ . ^bהרוצ ינקויד  
 םידע "פאוי ןהיניב אוהש ןמיס ןונכ ול העודי | -- [כ'ע ולש ןירטוידב ותוא ורבקו onis וניבאל
 P" בתכ הזה בתכב בותכה ןהל רמאש ןידיעמ | (ןושארל ךומסו ינש םוקמ C ןירטויד י"לב p^ ב"א)
 ובתכ אלא וב בותכ המ ןיעדוי םידעה ןיאו אוה | גישהש 5 "ייעו כ'כ לעב שריפ ןכו ה"יחא]*
 וזש ילע ודיעה ונל רמא ינולפ יכ הטמל qn | הלמה איה יכ ןוכנל הלעהו שוריפה הז לע קדצב
 Yep) 3^0( לבקמה 'פד ג'סבו !LC "איה ילש ינקוידה | תאזה הרזגהב והומדק רבכו הלחתב 'טושרה "נויה
 wow לע סנכנ התא לכא םנכנ חתא יא ותיבל | לודגה ןשלבה םג קיזחמ היה ובו ףראטסקוב םכחה

vos ns (!דיל י"כבו  pumע'פדבו ב''ס פ*סב ונינפל אוה  "bmןויצה . *) 0800500 (* .תיש יעב ה/'כ — zweiter 
i73 )* .Rang, Preisוניבר ייגכ לבא ןהיתוטמ ופכ  "y (D "33 "Wסייד  "UY D/Dף"ירב וז ^33 םג אבוה םשו דיכ  

 לכתסת לא ןושארה םדא לש ומצע ןקוידב ל'זו ce ב'בל הימגר י"כ 'יפב היכו (* .זיפש D^ ריייוטב «no ש"ארבו
 ןילכתסמו ןידרויו חלעמ לש vpisa ןילכתסמו ןילוע ג''ונב (* .םיבשריפב םג w^ וניבר «b^ .הלעמ לש םלצב אר בנש
 .A 5. 18 אקילייגנא) י"כ היטגר ייפמ חכומ וניבר ייגכ לכא ,העיטקב רטאמה אגוה יי לאינד pou .הטמ לש ונקוידב
 תומר ימולכ ,תיגוכסל ועב דובכת אסכב קוקח בקעי תומד ימולכ חלעט לש ונקויד ןילכתסמו ןילוע ליזו ry bus) ףד
 בא יטוסב 'יל ןכו תומד תלמ ייל עיפרב לבא ריב v33 ה"כ (' .יוכו תטמל wm לוכיבכ רובכה אסכב קוקתה ונקויד

pos owטוסבו ,וייטק זמר יר בשיו ' owייל 'קליב לבא ןול חב ול תארגו דוע . *) vm»פ"רב אבוה ת"האבו פיא "33  
 יייע ('* ,יישריפ ןכו (* .יתמחלמ maa ינפל תחצנמ m לש ונקויר גיונבו .ךורעה לע זומרל סיר לעב חכשו טיצ דצ ימוי
 ברתל עדגוקסמוטרעטלא ןעשיריי רוצ עגערטייב רקיה רפס האר לכיהה לתוכב הביתכ ןינעב איפקת o^ איבשרה 'בושת

 ^ ימיב יכ ריעה אל ?on jo ךרעמ תחכונ היאר איגהל לרח אותו nes דצ ce האלהו יל רצ איח ליז ףעל חונמה

pnmיומויב ריע ב'מד ג'יפ זיע 'וריב ייארכ לתוכה לע רייצל וליחתה  sאלו אלתוכ לע ארייצ ןורש ןנחוי  msותייריב , 
 מ"טשבו איגוסב א''בשרה ייחב אבוה חיר ייפמ קתעוה ארימג רע 'יפאו | הזה en ( nn^ ף"זרהמל «a אוב האר



 ם"ט אתקוד קר תוחפשמ ומכ ונייה אתקוד יכ הזמ
 א'צת יכ תוליאשב ה'כו אקתוד ל'צו
 האלהו b x' ש"טע סעלרעפ "יע 3p'2 'יס
 תוליאשה לע זמרו הביתה תרזג לע רבכ ררועתהש
 זמר 'ר םיטפשמ 'קליב וז ס"ט my יתאצמ ינאו
 .היקתויד bui היתקויד ל"נה מ"בב סרגש ט"מש
 יכ אצמת לב דניצ 'שלבו יתבתכש ומכ הלמהו

dutanסעלרעפ רמול הצרש ומכ החפשמ הנינע ןיא  
 שיראוצוהב קר האצמנו אטסיפאדניצב ומוקמ דקפו
 החפשמ םלוא (ו"ת דצ ראססאלג לעגעיפש 'ייע)
 (ב"יק יטסוי y) jaiti"" הארקנ אטסיפאדניצב
 djeiti הלחתב התביתכ nmm טמשנ 'רהש רשפאו
 .יטסוי רתופש הממ לבקתהל יואר רתוי ל'ג הזו

 -- [ךיראהל םוקמ ןאכ ןיאו

pom *האוצ רמש י"לב [ןיפתויד ל"צש 55«  
 testamentarische — ..ת0צ6-- %

(ungבתוכה 'מוא .ג"בשבר ט"פס ב"ב אתפסות  
 ח'פ ב"ב 'וריבו .הנתמכ וז ירה זעלב ןימתויד
 רמא הז לעו ןומיתאיד ותרומתב בותכ ג'ער ז"טד
 לכ לע יתרזיח יול ןב עשוהי 'ר םשב ןינח 'ר
 יל רמא אלו ןומיתאיד והמ עדיל תונושל ילעב
 ם"רה יכ wp ,א'ח ר"טב ז"מיר בתכו ,רבד םדא
 (אמגמד ע'ייע) אמגטאיד ומכ ושריפ ונאזנול יד
 ז"מירו ךירעמב הזה "יפה יתאצמ אל ow לבא
 "Duden = pne םע התושהל בשח ומצע

mamןכו 806/ש לקשמב ןומיתאיד  npיוועל  
 יתעד ןכל םינויה ירפסב אצמת אל וזכ הלמ לבא
 םוקמב ןיסתויד ל"צש כ"כ לעב לש ןוקיתל הטונ
 Jn תלחתב המושרה י"ל לע ותנוכו ןימתויד
 תאזה הלמהו ןומיתאיד םוקמב ןיסיתאיד ל'צ ןכו
 ,הרתפל ןילוכי ויה יאדוב תונושל ילעב הנוקת ירחא

 .ארווטלב yvy ותחיד *

 zeta, dineta ר"לב ןכו 843% י"לב רודמו רדחו טיי
'D3 (der Ort wo man lebt, Wohnung 

 ימי'דב ןהיתש ויה (ו'צ ףד אימ אייפ תנש) קרוזה
 דציכ 'פכו .('רוטפ קרוזהו בייח םישומה תחא

B CEPS qm חמ 

1 

 » תואנקויד רכש לעו קודנופ רכש לעו ףתכ

 C ינקוידו  תוווצ ול רוצל ווכשש ייפ

 םרב 'גרת t) יטיל mm^" םלצב ךא LC לתוכב
psa cb apuרקיעו הרוצ איה ינקויד  

 תרייוצמה הרוצהו ןינוקיא וב תרייוצמה םדא תרוצ
 .וזל הינש וז 'מולכ ינקויד דיסה לע וא ריינה לע
 יתש ול שיש ילכ אוהש opm ןיעכ
 אנקוידב םרב םלצב ךא mn ב"א) .( תויפ

^p5^2 ה"יחא]* ,(םדא תינבת תומד י'לב  
 ינפמ וניבר רבכ וריכזהש םוגרתה םעפה דוע איבה
 "כב Di ןוכנ לע אוהש ומכ xn" רקיע קיירש
 ימלשורי 'גרתב קר אצמנ אנקויד יכ עדו .ל"נה
 )"37 W'; ,ו"כ ph ;זיכ «QU ,יא יישארב לשמל) יא

aeiלבא "כ  ^bםישרדמבו ימלשורי דומלתב  
 אבו ד"יפר ר"בדמב לשמל םירחואמב קר םינשי

 ילואו .םהינפל חטתשנו דוד לש ונקויד תומד
 תוכימסה Dm ןמ שומש ms אוה אנקויד לש תלד
 תומד = ןוקיא לש תומד b" אנקויד mes כ"או
 שארב תלדה תראשנ לגוהה בורמו ,הווצ לש
 ב"ח עגערטייאב ז"מיר ey דרפנב ףא הביתה

 -- ג דַצ

EN[א]קתויה  grosהלע רשא תיב 95 2  
 mi הליאשהב הזו ןשע ונממ |

 : שיראוצוה 'שלב לצאנ ונממו םישנא וב ורד רשא
(Familie 3 n 113 קרפ מ"ב 'כסמ r]טי  G'yb 

 הירכחל wb אל היקתוידב אתפיקז היל תיאד
 ה"יחא]* .(ותחפשמב י"שריפ אתיניב ףיקז

 י"שריפכו  'וכו היקתוידב אפיקז היל ףיקוד ג"ונב
 :א"מ "סר אראו פ"ו תותליאשמ כ'ג עמשמ
 יעבתמ אתתיא בסנימל יעבר ןאמ וליאד אתליאש
 סחיימד א ת ק ו ד מ ביסמד כסנימלו קרבימל היל
 אתליספ הב תיאד א תק דמ ביסניל ירקיל אלו
 ייורשאל יכז סחיימד אתקודמ אתתיא ביסנד ןאמד

wapהיתניכש  mopגינח 'ר רב אמח 'ר רמאד ' 
 תוחפש מ לע אלא ותניכש הושמ vpn ןיא
 הארנ ,'וכו G'yo 'y יישודי לארשיבש תוסחוימה

oeםייס םשו םשו  myל"הזב : piriרמאמה שירו כ"ע ודי תמי תח ןוגכ הז  ^D3ינקויד ייפ :וניבר  myוכו ' 
nשממ  ^b3ר"ק ק"ב תופסותה םג וכלה וניבו תטשבו .םש מ'טשב אבותש ןחנוי ^ : p nינקויד ייפ יישר |«  

 ייל לע ןויכש לנו סיכו רורצ .on קי'בד ינקויד ייפ כ'כ לעב לבא חיילה wb ןיפתושו ןיחולש 'כלה ם'במרב ה'כו ןיגמיס
.Gefüss zum Aufnehmoen, Behiülter 9oy £:ov -- Soy fiovןיפתושו ןיחולש יכלהב מייימהגהו  wbחילה  "nw 

 רכשל ףתכ רכשל 10:3 )! .אוה רז ייפה הזו שע ^3( םינק ינש ep ויד ינקויר ^D םשב y" 203 ךורעה ייפ איכהש

 m3 (* .יוועלל רייתמעב אבוה יגרת v33 ה"כו אנקוירב San (* ,יישריפ ןכו (* ,ר'פרב ה'כ (* «uo קרנופ רכשל רמח

 ל'צו ןינוקיארב הייוצמה םדאה תרוצ רקיע ס"מ םש קר ו'ו v3 תזל בורקו זיואפ י'כו ב'ה 3 לש הרשי ייג
mmnי"כבו .ןינוקיא וב  nam waייפ  peבקעי . yenקוליח שי וז יינ יפל יכ .שימו ןינוקיא  paןיגו ןינוקיא  

 ואבוהש תומוקסה לכב ןכו אטוידב 3:3 )^ .רמאמת םויס רסח |« ןואנ תביה ירסה D» m שבושמ ע'פרכו .ןקויר
 b" "3n (Tp רצ תכש סיר יייע) יזיפו ילופאנ תוינשמבו יוריב לבא ךוססב



»" (NoNTT- INI — 
[Sehiedsrichteramt = 3iowca]תליגמ שרדמ שירב  

 C יטיידב ןותנ אוהש רתסא

 diatre-—Ót&7pncroc, ov ימורו י"לב (p^ טּורְטייְד

tus, umםיחותפ חתפמ שרח ידי השעמ  
(gedrechselt, gestochene Figuren enthaltend 

 ינוריעל :םהינש יניע הנחקפתו 69« כ"פ ר"בב
nep וינפל nmm גגזה nun ינפל רבוע היהש 
jen לקמב לישפה ןיטורטיידו תוסוכ האלמ 

 ו"כפבו « GUאייח 'ר רמא  ibהפוק ודיב היהש
 האלמ « moהעשב ןיטורטיידו  mmeתולתל ץפח

 (*הב ומצע הלותו העקותו דתי איבמ היה הפוקה
 ב"א) ,ןיבושח תיכוכז ילכ 'יפ .ותפוק הלות כ"חאו

  vb3 ^pתונמואב יושע ילכ  mneתועלקמב
 הלמהו ב"ר םע ןידהו ה"יחא]* = .(םיציצ ירוטפבו

  arma"יא ןיטורטייד 'יגהו .ךרעה תלחתב הבותכ
  573יישארב יקליב) "שרפה ףוסב ה"כו ט"יפ ר"בב

 'יג ייפל ר"ס פ'רב ה"כו מ"פר ר"בב ה"'כו 02 זמר
 'פדב לבא םישדח 'יסופד ^ ^x'טה תטמשהב

 האצמנ םשה ראותבו .ןיטורטיידו ל"צו ןיטוריידו
 תוסוכ האלמ הפוק א"פס הבר תור שירב הלמה
 ר"תסאב .ןופירטויד ס"טב "ישדח 'ופדבו ןוטירטויד

 אטיריטויד תוסוכ ולא :תוקשהו 'פ  bwילכ
 'ב יל ורמש ז"כפס ר'משבו ,תיכוכז  mbוללה

 לעבו .8.4-ק%-< ינוי ץובק והזו אטירטאיד ויהו
 כ"מ |  "bםוקמ לכב « ^bוזמ ד'עפלו .וניבר

y'"p vn 3'p לכד סורטיט רוזגל שי הלמה" 
  poo[ש"מו —

 טשפומ םש לצאנ IO ע'לב qm לעפמ) הֶכיִּד +
(das Zerstossen, im Mórserט"י תבש : 

 הקיחש ןירסוחמב יגילפ יכ םשו הכיד ןירסוחמב

 ,בטיה ש"עו הכידמ רתוי הקיחש י"שריפו

 2" ע"ייע DD2YT ,אסכירד *

 o3 'עו 'ג יִּב yy אלי +

soie [NIשָמְש 3*5 ס"למ  bedienenםשהו  
mw"שומיש  Q3»300806, י"למ  

unterthan sein. 0996םשהו  Dienst, douAsíu 

(Diener 00096 Staatsdienstברע 'מגב 'מויד ק"סב  

 יוהנ אלייד ךיתחא רב יא "CD ימו) םירופכה םוי

t5 D 

 Cw דגנכ וז תוטייד יתש (תיפ «v^ ןיפתתשמ
mosא'עס גיס ביב) תיבה תא רכומה 'פד 'מק הכלה  

 יטיידש תנמ לע ול רמאו ורכחל תיב רכומה (א'ער ד'סו
 תמש ימ 'פבו ,('ולש הנוילעה יטייד הנוילעה
 יניד 'פד ג"םבו ,(א'עס ח"מק ב"ב) ערמ ביכש '523

mnesרמוא הז (א'ל'דהנכ (* ר ר וב הז 'ג ב  
 רמא הנותחתה יטיידב 'מוא דחאו הנוילעה יטיידב
 B^ ..ןתודע ףריצו 'ר ינפל אב השעמ אנינח 'ר
 היד m 'פ הכיא תליגמד תומולחבו .(* היילע
 .ארבתמ יתייבד אנוטייד ימלחב nun Gans רח
 ייא א"סכ ה"יחא]* "oma אתירש א"ס

 וניבר "ג לבא ,ם"פ פ"ם ר"ב ב mo ר"כיאב
 ךיע ןייע ^« wma אתיינת איה ר"במ ןויצב
 ימלשוריב | תמאב | אסריגה | ןכו | אתיינת
 ,ארבתימ אתיבד אתינית ג"ע ה"נד ר"פס ינש 'שעמ

Ya»י"שרל סחוימה 'יפב  Y33םש כ"ט 'ייע . 
 ^3 .DN mom .תועטב םשרנ 'ורימ ןויצה םשו
 יטייד ןמ אלילק ןושל היהת זא רקיעה אנוטייד

^bד"ע ה"ד ג'פ תבש 'וריב ָה'נכו — .ןטק רדח  
 יטוידמ pen (לודגה sem 'רל) ול הלעמ יתייה
 rS םש 'וריב «mo .הנוילעה יטוידל הנותחתה

UYהלואשל שרד ,ג"ד א"פ 'ומבי 'ורי  onmיט , 
o^רדמבו ,לואש לש הנותחתה יטיירל ' "bam 

 "NY שירב 'קליבו .הנותחתה אטוידל 'ט רומזמ
 תויארב יתיברה דועו .לואשבש הנותחתה יטוידל
 «ox יִטיַּבִל וא יטבל םש סווג וניברו 'ה טב 'עב
 'קליב תולמה שרפמו wb ש"ע דואמ ןוכנ הז
 הבר ילהקב .יטבמא y" יטוידל שרפל העט אציו

me obאטוידב ןתנהל םיעשר לש ןכרד תכלל  
 י"כ יפל vp 'וריע אתפסות .םנהיג לש הנותחתה
 ,הטאיד 'ב «vU "ג יפלו המא האמ לש אטויד
 יפלו תואטויד שמח ה'פס םש אתפסות ץובקהו
 ט"קוצ תאצוהב (CPP תוטאיד .תואטיד רחא י"כ
 mer השמח .ג"יד א'פס ב'ב 'וריבו (ח"'טק רצ
 תולמה )1% תבית vy וקיתעה םינקז 'ע יכ עדו
 my O :ט"ל םש) m3 דיי :איי ;ביכ ,יח בוי להא

 (Symmachus) סוכמוס 'גרת ןכו )^ י'ח ;'ג יה םש)

 ינו 'ישרשה רצואבו ,(ג" חיס "להת| | תיב תונ

 p! Büller 0xeodov "p" 6004 שרופמ יתאצמ

 (W'3 — [הלעמ לש 23 'יפכ שממ הזו היילע
 טפשמה ipo הנינע םימעפלו 53 וז הלמ b" ןכ

 סרג ןבו (* .ריעק wy" ס"ר y" תואטייר am^ פיא 33 לבא ריצק ייס יס ייבוריע יכלה ז"ואב «no תואטויד 3023 (

v3 monריפדבו ,ו'\ 33 ןוכנל תיכ )^ .אשויד 3033( ,חימק ףרב ןכ ומכו אטייר ביבל  ^wתרסח עיפרשבו השלשב  

 ח'ר B3" כ*ג W^ אטייר ייגו ב"בל םיבשרו לינה יוריעו תבשל tem םש בייב יייכ ה"מגר ייפ ןכו (* .יגב תלמו חשלשב חלמ
 .ןירסיק לש יטוירב ^36 הבר רתסא שירב וניגפל (* ,(ביעס wy ףר 10. 2, A ייפ אקילייגנא "3 «yxp ןיררחנסל י"כ

 «m3 mon ג"ונב (*
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 .צ'לב b" הנוממ ל"רטשנמ nnb .ח'מק תבשבו
Verwalter, ministreה"ד ,ט"מ תבשב י"שריפ "ייע  

 איבהש יוחא Up cx םלשה ןיסחויבו ,רודסק
 יפל ורזנו יוכו םימ באוש א"י דוע בתכ י"שריפ
 י"שר Dy ןידה יכ יניעב הארנ ןיאו הלד 'שלמ הז
 ףד ב'פ תבש 'וריב 'תיאדמ הז לע תחכומ היארו
 43« לכ וקיתעה םינקז yn ,א ש מ ש אדא ריע 'ד
 לעפהו 800% y" ונממ םיאצויש תומשו םילעפו

— ]800( 600 

  "y min A07 "eb 5לד רדסב . . .

NU +םש)  (Dpbאמיד רפכ שיא :ז"נ "ירדנ  
 י'א ימי ע"ייע דועו

 י'א םד ע"ייע ימוד הַמיִּד %

 :' 'וכרב y"' םיארומא הזיאל יטרפ םש יִמיְּד *
 sS vy .ח"י 'ליגמ v "ינעת :ה"מ .א'כ

imו'ט : "mooתומוקמ דועו .'ב תוירוה :י"'ק  
 .םירחא

 (ןורסח ןינע Bedürfniss 060 י"למ ר"עפל) ןמויד
 המל )« ^5 יגדמב) wb םילחנכ ונדמליב

 לארשיב ןמויד ןתיל שקיב םילחנכ qms הניכ
 .'וכו ונממ ןיאלממ םדא ינבשכ הזה לחנהש המל

obהבצק ול שיש רבד 'מולכ יד ןינע  www 
 2v» רמאמה ל כ ו ה"יחא]* "nne עבונ
 םשנ ג'עו (vb ףד א'עשת זמר pos 'קליב
 ןתיל שקיב ס'טב "א ow לבא wp ונדמלי

qvosלארשיב ןמויד ל"צו לארשיל  ^bי"לב ןורסח  
 bedürfen, nóthig haben, mangeln 060% לעפמ

 ךושמהה ןיאו 34 י"למ והורתפ my ריבשמהו
 ןכל Bestündigkeit רבד תדמתה ונינע יכ והלבוס
 ןקתל ריבשמה לעב mim שקיב ןושל לע השקתנ
 סינכה ל"מרו .קוחרו ih הז לכו 'וכו שקיב א ל

 — [!קהבומ רכיה ילב וניבר ירבדב 'קליה ירבד

 .סומד ע"ייע םּומיר *

 הייחא]* ,(וטסויריא (py ןורומיה 79:

 ,רמויד 'ע רחא ,ןידמויד ע"ייע דועו

 .[ש"מו
5————————————— —— 

 -  xaןורומיד 0070)
 ל

[Nov :אְלאָיִד 3 ) 

 הנוממה אוה b C^ ףילחת אל הימק אקושב יזח
 לכ עדוי אוהש ףילחת אל הימק יזח סכמה לע
 דציכ 'פד Yom .('ןידל .ךשפתיו תישעש המ
 ןיסנכנ הרובח ינב אנוה בר רמא CY» ^no ןילוצ
 הרובח [ינב] «b^ ;דחאב וליפא ןיאצויו השלשב
 ינב ?T תעב ןהמ תצקמ ואבו חספה לע ונמנש .

 6 אלאידה ורנישו חפפה לוכאל סנכהל םדא
 ינבמ] ןיראשנה רחא שפיחו vernm ןונכ אוהש
 לכמ וצבקתנ אל םא 'יפא ןאצמ אלו (* [הרוכח
 לוכאל .ליחתהל תושר ןהל שי 'ג אלא הרוכחה
 ןויכ ואוביש דע ןהל ןיתמהל ןהילע ןיאו םדבל
 תוחפ לבא םלוכ Ü םדא 035 ךרדמ רתוי ווחאתנש

ounראש ואוביש דע וניתמי אלא ולכאי] אל  
 ויה םא לבא ,ןיסנכנה pu הז ,(" [הרובחה ינב
 ורחאתנו ואציו ןתצקמל ןתצקמ וארו ןיצבוקמ
 אלו C אלאיד ןהב רדהו ונרמאש רועישה ןמ רתוי
 דחא אלא הרובחה ינב לכמ ראשנ אל 'יפא ןאצמ
 "פא לוכאל ליחתמ ואציו pw ויהש |(" ןויכ
 אל המל ול רמול «pi ןניאו ודבל דחאה
 רתוי לכא םא םימד ןתונו אניבר רמא ונל תנתמה
 ילימ ym היתווכ אתכלה תילו (' וקלח לע

 והב רדהו אבוכ [ישניא יליעד] אנדיעב לעד <
 ח'ר ייפב ה"כו ר"פדב ה"כ ה"יחא]* ."אלאיד
 "31 'מ י"כב לבא ונתואחסונכ הכרכ 'יגה םש קר
 הלמב הלמ קתעוה רכזנה שוריפה לכ הנהו ,אבר
 ^303 'יחספל ח"ר 'יפמ ונמלשהש םירסח תצקב
 אוכמב 325 יתחכוהש ומכ מ"ק רצב סופדה b^ לע
 תופסותכ ומשב ח"ו b^ ףוות אבוהו XIII דצ

^nbbןברק 'כלהב ם"במרה ךלה ח"ר תטשבו ל"גה  
£'b nobו"לה  ismךלהש ןעי וילע גישה  

 — DD הנשמ ףסכ 'ייע א"עב 'יפש י"שר תטשב
 םייק אלייד אה ג'ע בילד nb ^ne 'ורי ה'נכו
 הדובע יבג p^ הקירז הל my תאו הייזה יבג
 ^Q^ b רגרמכ) ורובד הנש המלו הזה ביתכ ןהכד
 mes ינפו הדעה ןברקו opu ןושלב התונכל
 יתשב אל ייד אלייד םוקמב וסרגש ינפמ וקחדנ
 אלייד ונאצמ דועו .רימאטיז 'פדב אוה ןכו תובית
 .ח"מק תבש .ט"יק ק"ב 'ייע ארא יטרפה םש לצא
 אלאיר ארא "יא ט"פ ר"דמבו אלייד אדא :'מ ז'ע
 pav שמש אלייד p'33 י'שויפו אדא ע"יע

vss )'אלייר  vy a» o "mתלמ ייל שיא י"כבו ןושארה  v3» wnןעכנימ יב  ^amיקושב תימק יו ה ג אלאיר  

mהפלה  "yדצ 'מוי סיר  ibיישרו (*  ^bךלמה רגע ןאכו רכע ינויו סילב ונינע יכ תמאה לבא ,ךלמה ירטוש . 

 OM ךלמ רגע השענה ךהותא ןב וגורחפו לינה 'מ v33 ייל ןכו א ל תא קוחמל ןוכנ רתויו nep תצק ףילהת א ל ייגו
 ורחאהנש ןויכ ייגת mà ייפבו (* ,ח"ר ייפב «om (* .ח"ר ייפב ה'כו ריפרב ןוכנל m (* .וילעמ vip pes וחיאר

 ייא וחב ררהו ar^ ,אלייר יירחא ייסופרכו ,ר'פר יפל ה"כ (' .וניבר ירבדב ל'צכו ח'ר 'יפכ mos )^ .םדא cis ךררמ אוכל
 yn3 ל"צו אלאיר א ב ררהו ייא noy ייפכו (:אילק רצ ייחפפ סיר) ןעכנימ 'נ י'כב היכו ןיסנכנ ה"ר ייתספ יפסותהב םג

mo»שב | (* ,ח"ר ייפב ^55 םויפב " ^W m^ח'ר ייפבו | (* ,ןוגכ  jm» ^wהפפה לכואה םימר . 
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Chenינש 'שעמ 'וריב  s'bד"ער 3  vnול  
 pe ןהש qu ןללחמ . . םינגפיד לש תועמ
 תורייוצמ תועבטמ ול vow 'יפ רסמרותה לצא
 סינקסיד 'יגה פ"טב רימאטיז 'פדבו םינמיס ינשב
 יוועלו ש"ע ושוריפב דואמ pmo השמ ינפ ברהו
 םכחה םלוא .הלמה שוויפב הורעשה לא עלק
 designatio ר"ל אוה יכ בשח ויתופסוהב רעשיילפ

Bezeichnung der Nummernןמוסמ היהש עבטמ  

 — p3] ץחר רשא םירדחה רפסמ וב

 תבכרומ הלמ ר'עפל |קָפְסיִר-ל"צ]ו קפסיד .קפכייד
 יטסוי 'ייע raca = ratha פ"למ

 הככרמ 'יפ אתוודיר ימרא 'לב rhedha 1531 ד"נר
Wagenתנעשמ ₪% = 35 פ"ל ןמו  nuoהילע  

 mun ןיטיכב CLehnwagen, Ruhwagen) קפסיר כ"או

 בירח [peor אקשא «CU ביעס (mu ןיקזנהד
 ןיאשונש הבכרמ ןוגכ אסכה לגר b" .6 רתיב
 ג'רב ןניפרגדכ תומהבב םימעפו םדא ינב ותוא
 תלייעמ יכ yo wy ןילח) ונב תאו ותוא 'פד
 בותכ ?jr תואחסונב 3/8( .קפסירב אתיינרוכ יל
 ןילוחל v5 mex 'יפב ה"יחא] + .(קפסיר
 כ'נ an^ (ב'ע ז"לש ףד A. 5.18 "D 'קילייגנאב)
 רקיעה איה pep 'יג םלוא .וניבר 'יגכ אקפסייד
 י"שריפו א"בשרה 'דיחב ש"ארב ף"ירב י"שרב ה"כו
 ן"רה 'יפ ןכו הב בכור היהש הל גע peo 'ילוחכ

^b»תבכרמ לש ןפוד :קפסירד אקש י"שריפ  
 זנכשא 'שלב [Reitwagen] א'גווטיר ןירוקש םישנ

wemלע הרומ הלמה תרזג םגו .'וכו הלגע ןיעכ  
 כ'או 'עה תלחתב יתכתכש ומכ ש"יוב הביתכ

 — [אקפפיר גופ תחת אוה הפיה רדסה

pp yy אקסייד ,אקםיר * 

 *[" yy DYpD.סקסד

 + אָלָּפיִד  yy.ןולפד

ny xy +ץד ע'ייע , 

 " "byןימ אוה ד'עפל)  cwnאוקנש 153
Cl'rommeltaube — columba dasypus 

 (איעס 2/0 יילוח) ףועה ינמיס 'מגב תופרט ולא 'סב
 [ליסת]  obהנוי 3 םושמ רשכו ןירות םושמ

 ןירות ow ןירשכ nam לש ןירותו (* יפיצייד

Eu -- pg 
rechten, בירמ ושוריפו pgs (שרושמ לעפה Is 

  $23 (reiten, hadernג"פ  wmןהינש '(
 ןיניידמ [ mהז [הז םע  ms.'וכו םויב טולשא ינא

prm Us] יורי Cann 0/5 65 יישארב) 4353 בריו 
 ה"נכו 425 םע ןיידאו 2703 ה"יחא]* .ןבלב
 פ'ס םשו ,ןיניידמ ויה המ לע ב"כפ ר"בב לעיפב

  yeר"להק .הז םע הז ןיניידמ ץומהו שקהו ןבתה
 ןינעבו .הכלהב ןיניידמש םימכח ידימלת :יתסנכ 'פ

 ןיד השוע  ip i23 ^Wאתצצחד ינייד ב"ער
 ארבג אכיא יח"נ 'וכרב .אתצצח  ע"ייע ינייד יכה

"m" אכלמד אנמרוה אלב. so prn יאדוהיב 
 תומשהו םינינבה  yyםשה הנבנ לעפמו .'א ןד

 ןויד  ^bסינידמ ימל 'ג טס 'ע וניבר 'יגל ה'כ ביר
3"p (ט"כ יגיכ ילשמ) , . ר'קיובו ,ןינויד  ןאמל 

— [pr ^an e'pnn זמר ילשמ pon 
 . Q"p ב"ח) יאניד ןב ע"ייע יאַניד *

ND"תעדל)  wa»תופיוה  Grüzeהיהת זאו  
 .A ם'למ .ד"עפלו Geraupe אסיד ס"לב

 ג"רב הציבב (םיטח וא םירועש ילבש ןמ לכאמ
 ןירימעמ ןיא 'פבו .אפיידב ןיברעמ (US) ט"וי 'פד
 C אפיידו ידרא והייניב אכיא C? vy תוקלש 'מגב
 (ב'עס ויל 0252( ןייה ןמ ץוח 'מגב ןיכרבמ רציכ "3
 ןיכרבמד יגילפ אל אמלע ילוכ ארירג אסיידב
 אלב אדירג תופירה ND"? ^b ,תונוזמ ינימ ארוב
 ה"יחא]* ,אסירה לאעמשי 'שלבו שבד בוריע

wmע'לב  ^p As J^םישותכ םיטח ןמ לישבת  
 יתייא 2/3 7^ 'ציב ה"נכו .אסידה ס"טב 15 "531
 .אפיד יבד אקוש : ד"כ מ'ב 558 אלו אסייד היל
 וניבר 'יגו ךנפ ע"ייע אסיידד אכניפ : ד'כ 'ינעת

 איהו ז"עלב ס"יירט p^ י"שרל םחוימה p^ .םש
 ןעפיורג ענעססאטשענ trezo Y'53 הנשונ הלמ
 םיטח לש אסייד :ו'ל 'וכובב י'שר ?b" ומכ
 אסייד ןידה ב"ער ט"מ 'ירדנבו תשתכמב תושותכ
 ירעשדו יטיחד אמחלב יטיחד הלכימל ילעמ ןיכיה
 פ'למ הלמה תרזגל היאר הזמו 'וכו ירעשד אמחלב
 יניערג וא ילבשמ לישבת ןימ אוהש 'טושרה
 לכאמ אסייד םש "פ ן'וו ,םיטח וא םירועש
 א'לב p"D ב'נש ק'חעבו .ןילשובמ םיטח לש

 -- Kern] ל"ר ן"ירעק

signum ר"למו duo (ר"למ תככרומ הלמ Dp" + 

Doppelzei- duosignum. או ןמיס" "D 

 תיכ )* .ישמא 'פרב ת'כו ןו תי ורה תחת סייט wm ןוחימח ייא ליסאבו יציניוו יזיפ יפרבו ,ר'כב 0731 ריפדב 3 ('
 אקשא לע am" ר'פרבו vy ויו ייכב (* .יררא סיטב ע"פרב לבא זיעל «n ייפ י'כו יא רוא עב חיכו ב'יח ו"ו י"כב

 תואחסונב ייל ןכו קיחעבו םירחא 'יסופרב לע ייל ןכו לע ומכ אקשא «m שארב 'א meon יכ קוחמל שי לע תלמו
 .יפיצאר ונתואחסונב ומכ יציגיוו 'פרב לבא ר"פרב ח''כ (* .ןידוי יכשב 'יסופר ראשבו קפסויר ר"פרבו ר"ל י"כב ייא רחא ר"ויב קפסיר 2(

7 " 



 (א"ער זילקו ב'יעס ו"לק רצ כ"רד יתקיספ) הרעוס הינעד

 [ןיחכשמ אנא] תיל א נינפ ש ד אתעיב "פא
 ' .ותנוכו "ow הז 'ע לע כ'ג זמור ןינפש 'עבו
 'b אוה דחא pup םלוכ ןינפשו יפיצאדו לצלצ
 יישארב) רות 'גרת ןינפש CO עודיה דחא רות ןימ

js aneיימרי  Cr mהקיתעה ןכו אנינפוש ס"ל אוהו  
 235  ע'לב mi ('ד דיפ ילהת) רורדו 'טישפה
 ors וללה תונושל שלשב הנכתנ רות כ'או .רות

vyי"ל י"ע ,(לצלצ) ע"ל  "mי"עו .(יפיצאד)  bb 
 c3 הנווחאה הלמה וניבר איבה ןכ qr (ןינפש)
 .םש וניא ומוקמ רקיע הרואכל יכ ףא לצצ יעב
 אנינפש 'גרת יכ 'מוא יתייה אניפתסמ ילולו
 תורוהל ןפשה ארקמ 'שלב שמתשנ רות תקתעהל
 םילגר תריעש 'מולכ רבודמה אוה הז רות ןימ יכ

mu» somןפשה םינקז 'ע תקתעהכ אוה  Üacó- 
 ןיבהל וניכז הלאה תמאהו םירבדה ירחאו .,%
 ןיושכ יפיצאד .ב'ס 'ילוחב הכלהה pow כ'ג
 לש ןמיס יכ הנוי ינב םושמ ןילוספו ןירות םושמ
 (:ביכ יילוח יייע) וביהזישמ םירשכ תויהל אוה ןירות
 אמתסמו ^«( םילודג ןפוג יפנכ אהיש י"שריפו
 תואלמ וילגוש 'ולכ ןיפיצאד ואוקנש ןירותב

mumהנוי ינכד ללכמ ואציו ויפנכ ולדגתנ רבכ  
 ןילוספו ן יר ו ת םושמ אקוד ןירשכ יפיצאד ןכל

 ,(בותכ יפיצאד ב'א) — [הנוי ינב םושמ

 ןויקד np spo yv php .יקנד .אקי
 1[680 b3" ב"ר תעדל) אסטקייד 4

 אטטוקיא 'עב יתב תכש המ ןוכנהו
 אפטייקרו (Cn ob חישמה ןהכה םאו 'פ ר'קיו (ש"ע
 הרומ טרפבו המ רבד הרומ "53 p" אניע דחב

«qumםהינשו כ"כ לעב תעד ןכו ה"יחא]*  
 ףרארסקוב םכחה תאו תישרש ת"לרב זוחאל וגש

ponםש יכ אטטוקיא ע"יע ותנושמ  yp 
opoל'תמעב יוועל ורדס ןכו  "wnקו 'ע  

 שבחמו אפור 242100 י"למ אטסוקיא ןקת אוה
 הארגכ והלבופ .ךשמהה ןיא םגו אוה ךרוצ אללו

 -- [ש"ע ל"נה 'עב ונשוריפמ

op *סונאיטילקידו סּונָיְטילקיד  Dioclet, 
Diocletianusהאמב עורי ימור ךלמ  

 ךלמו האישנ הדוהי 'ר ןמזב םופסמל תישילשה
 T" (ישימחה ףלאל ivy תנש דע ה"מ תנשמ
 הינוחמ אריזח טולקיד כ'עס ו'מד ח'פס 'מורת
 סיימפל nn ךלמ דיכעתיא איישנ אדוי 'רד יילט

 אתבוש אקפמב ייכנ ןווהית ןינבר רתב ןיבתכ חלש |
 ןירמא ו קרפה םויס דע רופיפה לכ ש"ייע ^2( דימ

opm * -סּוניטילקיד  

| 
 Bw ררסנ היכו א ל צ צ 'יגה ץ"פדשכו sb v3 לכב היכ ('

2 "eU 

 ה"יחא]* — .אלצל'צ ול המדמ Cru 'עבו .['וכו]
 .'ק 'דהנסב ה'כו ב"ה ,ד"ל ,ו"ו י"כב «nx ה"כ
 ילצליצד אתעיב ב"עס 'פ תבשבו אלצליצד אתעיבכ
 'מ י"כבו אתלוצליצ תבשב םינשיה "יסופדבו
 ז"ואב mn אתליצוצ פ"א י"כב לבא אתלצלצ
 ^31 bus אלצצ 'עב ה'כו Yi "D 'D תבש 'כלה
 סרג ןאכו אתילצוצ ז"פ רומזמ ט"וש 'רדמבו אלצוצ
 ר"פד 'יגיפל אלציצ וא יאלציצ 'יסופדה'יגיפל וניבר
 'ינה רקיעו .ה"ע ב* בל י"כ ה"מגר 'יפב ה'כו
 ,םש ב"בל ס"ש י"כבה"כו אתלצלצ וא לצלצ
 ךועה ףוס ש"מ הנהו .רות 3-55 ע'לב ושוריפו
 "5 לכב םג ןכ יתיאר ילול 'וכו המדמ 'צ 'עבו
 איה ליכשמ בתוכ הזיא תהנהש יתרמא זא ר"פדו

 וניבר ןאכ רבדש ןעי (ש"מו קדא p" אמגודל "ייע)
 ןכ יתיאר םולה םגה לבא ,רתסנ qus sexy דצמ

 ה מדא 'צ יעבו :ל"צ קפס ילבי"כ לכב םג בותכ
 תבשו 'דהנס .ב"בד 'מג וניבר איבה םשו .'וכו ול
 הציב p^ םייסמו (ךומסב p" ,אתקיספ «my ל"נה
 ,כ"ע אוה ןירות pom יפיצייד אוהו ףוע לש
 ןיוש יפיציידו לצלצ (אלצצ) תולמש הזמ הארנ
 רות ps איה יפיצייד תארוה םגד ל"ר ןתארוהב
 ל"ת יתאצמ רשא דע יתעני nim .לצלצ ומכ
 יפיצ אד XD רתוי וא יפיצייד יכ ובד ושפ
 dasypus ,000070 'ורו י"לב אוה ונתואהסונכ

mnפש ל"ר תכגראל התרוצב הבורק  Kaninchen j 
 ויו יא" יקיו) ןפשהו תבנראה םינקז 'ע וקיתעה ןכו

"p (Ct T^ "38ינדססט6  ^b5 (Rauchfuss) 

 :'ט 3s bus ורמאש המ nm םילגר תריעש
 תא ונתכ אלו םילגר תרויעצ ול ובתכו
 תאו ד'עס א"עד א"פ 'ליגמ 'וריכו 'וכו תבגראה
 ןקית Tychsen םכחהו םילגרה תריעצ תא תבגנראה
 ,ט"כ רצ ןעירוטשראפ ף'זרהמ 'ייע םילגר תריעש

mmם"ד "ייע םילגרה תריפ צ "יגה ת"האב  
beדצ  o^םש ץטיואניכאר ן"רהמ 'גה בתכו  

 "נש רמוא ינאו p סופדה myo אוה ילואו
 ריפצו רמס ומכ רפצ תארוה יכ איה תיתימא
 'ע טסריפס y haarig, zottig"' ויעש ומכ ושוריש

 eolumba ןירות ןימ לש יוניכ ןיבנ התעמו (רפצ
dasy pusתוכלוהו תובבוסש תוצונה בורמ ןכ ארקנש  

 א"לב ארקנו ויתועבצא רע הזה רותה po ילנרל
Trommeltaubeןיאו ('יסקעלסיאיטאזרעוונאק 3(  

 dasypus איה איה יפיצאד תלמש peo ילצא
 וגיבו תנוכ ןיבהל wir אכהל וניתאר אתשהו
 רכזוהש ל"נה 'מגה ינויצ pi סינכהש אלצצ 'עב
 אתקיספהמ n" ןויצ םג אתלצלצד אתעינ 03



 - ןיִתְניִקיד ןימְניקיד * - סּונוטילָיה ,טּולקה * | גנ
 הושהו לס השועושריפ יוועל 'חה םגו .לס 'יפו אלקיד
 וניבר "יג יפל ,ב"כ ב"ב) האלוקיד תלמל ארלוקיד
 ורתופ ןויצ תבהא 'פב ף'זרהמו .(ש"ע 'א לקד 'עב
 ונניא הז לכו .ש"ע תפסונ ש"ירהו לקד ןושלמ
 :סרנש ם"שרהמה "ג הארו אוב לבא יל הוש
 :ושוריפו אדיל קד ןידהכ ריבעי אלד 3355
 ורוזאב יולת חתפמהשכ [ע"ייע] דילקא י"לב חתפמ
 en" הזו ,כ"ע ןיליפתל ןויזב אוהו דנו ענ אוהו
 שי 'עה תלחתב הלמה כ"או .אוה חרפו רותפכ
 'עב ורדסל ךירצו ידומלת ןילימ qus הקחמל

 — [ארילק

 'ע emp אנמוקיד ע"ייע תיינמוקיד .יניימוקיד +
qp?ינאיטסונא ע"ייעו . 

POS *ןיתְניקייד  jas ^e»ןווגמ העודי הבוט  
 י"לב תלכת לש וא קורי

 ce וא NOVO ע"לב hyacinthus ר"לב 6

n»פ"לב  Hyacinth, Edelstein von der Farbe 

(er Hyacinthblumeםשב וניבר איבה ןיטניקי 'עב  
 תוילגרמה תא איבמ התא :בקע היהו ונדמלי
 י"כבו ;ר"ב י"כו 'זיפ .ר"פד 'יג יפל ה"כ ןיטניקידו

W^ןוניטנקידו  Nim00000 םשה ראות  
 ןינסוקיידו סרג "נתת זמר בקע 'קליבו qas ע"ייע
 ס"מ אוה קפס ילב לבא .כ"ע םירויצ b" ב"נו
 'עב 'ציניוו יפדבו "^a י"כ 535 ןּוגיטנקידו לצו
 הזיאמ הגוה 333 ל'נ הז לבא ןיטניקיה s^ ןיטניקי

3m»ר"משבו  e'oףסומה "גו ןותינקייד יול : ח"ל  
 לכא .ןוטניקי יול ר"מש םשב ןודכרכ 'עב ךווע
 םיסופדבכ התיה הנשיהו הנושארה 'ינש תמאל בורק
 תלמב ומכ תפסונ איה ת"לדהו ,שארב ת"'לדב
 ר"בב יכ היארהו .(סימלוטד (yy ןיסימלוטד
 םש bn ט"ע פ"פב שארב ת"לדב ןכ ומכ האצמנ
 ,םיעלס ךמס bsp ף"וק .o , הטישק האמב
 עשוהי ^ win תידבע המ א"ה ר"וי ןוירט ת"יט
 יקליבוג wnrpym תוילח ולא יול ^ םשב ןינכסד
 ןתנהל ןכררש (היתינקידו "גה ג"לק זמר חלשיו
 "Y היכרב ר"א האנואה תא 305 b" םימזנב
 ^m האנואה לע דיעמ ימו האנואה תא בתוכ א'ה
 .הטישק לש א'ה ovy אוה האנואה לע דיעמ
 3bp 'טושפה תועט איצוהל ידכ רמאמה לכ יתנצה
 ןיטנקי 'עב ב"ר ירבד ירחא cs אלש ארוקה
 תוילח םש ר'כב "גה רקיע יכ חיכוהל הצורש
 ^m הלאשה לע הפי בישמ הז יפל אתניקהיו

"Nbםירקיה םיחאל רתסא רואכו ,כ"ע אכה תירבע  
 ריעה םיחאהמ דחא ןיאו וז ב"ר תעד האבוה ידנאב
 יצורתל ןינכסד י'ר אב אל יכ תאז 38 תועט לע

v9אלא הריבע המ א'ה  "oוגייהד רמאק הטישק  

 אל אכלמ סונאיטילקיד ןניזב אריזח טולקיד היל
 :םיונש המכב ג"ספ ר"בב רופסה לכ הנשנו .ןניזב
 אירבט אדהב ןיריזח יער הוה אכלמ סונייטילקד

mm qm»וכו 'וכו יברד הירדס יטמ ' "pןירמא  
 םרכ ןנוליקא qoum יער םוניטילקידל היל
 ע"ייע  ,יוכו םידבעושמ ps אכלמ סונייטילקידל
 תיעיבש 'וריב רופסה ןויכ הז השעמ לעו ןיטנגרא
 'וכו סיינפ ינבל קיעא סואיטילקיד ר"ע ח"לד ט"פ
 סונייטילקוד קילס דכ א"עס ו'ד ג"פ 'וכרב 'ורי ,ש"ע
 ןומח אכהל אכלמ (סינטאלקיד ס"שרהמה "ינבו)
 ןיגב .רוצד הירביק לע עספימ אבא co אייח 'רל
 ס"טב םשו .ו'נד rb ריזנ «mi m" .הינימחימ
 'ובותכ m"  .סונטילקוד ל"צו אכלמ פונילקוד
 ץמחד אמי [אכיאהו  ל"צ] (אהיו) : ה"לד ב"יפס

(Emesa)ורי .ואשעו תורהנ הווקה סונאיטילקוד ' 
ryט"לר א'פ  vy»אנא ןמת ביתכ חכשאו לעא  

 'וכו רוצד הדירי pns תינכש אכלמ סונאיטלקיד
 ש"ע הדנרקסיא 'עב הז ןינעב ירובד יתבחרה רבכו
 pvp סונאיטילקיד יכ תעדל יתיארה םשו בטיה
 דוצל בהואו רוחושמ רבע היה הכולמה שפתש
 טולקיד והוניכ ל"זרו םש רומאה םעטמ רעי יריזח
 אריזח Diodet) תוכלמל עיגהש םדוק ארקנ ןכ)
 יונשה םעטו (Gn vz5 ןי רי זח ny ור 'מולכ
 תא אנוש היה אבצ רש טולקיד ותויהב יכ הזה
 רשא תעמ לבא ל"נה ר"'בו 'ורימ הארנכ םידוהיה

ynםינונחתו דסח חור שכל תוכלמל סונאיטילקיד  
 'וריה אובמ "יע ראטקיפ רפוס לש רופסהמ הארנכ
 םידוהיהל ביטהש וניצמש המ הזו 'ג דצ ף"זרהמל
 סוניטילקיד pb דכ ד"עס ר"מד b ז"ע 'וריב 'יאדכ
 ןמ רב ןוכסני איימוא לכ רמאו רזג אכהל אכלמ
 אייח 'ר גלידו ץפקמ המל (p התעמו .י אדי
 סונאיטילקיד תא תוארל רוצד תורבק לע אבא רב

"wyיוכרב  nme C^ווצל סונאיטילקיד עסנש  
 ריעבש bb" הדנרקסיא 'עב יתבתכש הממ ררבוה

vxידנד סילקרה לילאל חבוז סונאיטילקיד היה  
 .ןּויּרְרִג ע"ייע סונאיטילקיד ןינעב םינויצ רתיו —

yy nyp nop *א לקד '. 

 .סוקילקד ע"ייע סוקולקיד ,סּוגּולקיִ *

"waףוסב 'ייע [אדילקד ל"צו ס"ט]ו אירלקייד  
 ותמש ימ 'פ 'וכרבד 'ורי (ךרעה

yt)ארילקייד ןידהכ .דכעי אל .רבלבו (ר'עס ויד . 
^bתופיטנ םהב ןילותש תואלשלש ינימ שרסמה  

 שרפמה mm ה"יחא|* .(ןיטישכת ראשו
nםשכ כ'כב ה"כו רלוק 'שלמ רמא  wp 

 b" השמ ינפ ברהו .איה הרומג תועטו ריבשמהבו
 ןידהכ סרג םידוח ופס לעב "פו לפ אולוקיד



LI 

^b ob» = 49 y^p syכבוסו ךלוה  
 -Umherzie ארייד כ"או )3 לעפמ גוחב

(hender, Hausirerןושל אלא רורד ןיא :'ט ה"רב  

 ליבומו ארייד יב ריידמכ רורד ןושל המ . . תוריח
 y3' יכ וב שי םיוניש הברהו .הנידמ לכב הרוחס
 לכב אתרוחס ליכומו אירד ראודמ יכ "יגה 'ג רד
 ארייד ריידמכ "יגה 'מ י"כבו ושוריפ ש"ייעו אתנידמ
 ארייד יריידמכ הגוהו אריידב יריידמד 73 י"כנו
 'ינל בורק פ"א י"כבו .אריד יב יריירמכ vb י"כבו
 Gn רצ היר סיד יייע) אירד יב רודמ יכ :ךורעה

 המ 'ציניוו 'פדל 'ב קרפ 'ב 'שרפ רהב ארפסכו
 זמר רהב 'קליב םלוא ארדיאב רבדמ רורד ןושלה

bnםשב  »'nארייד יב ריידמ רורד ןושל המ  
 [bu אירדיאכ 37 הנידמ לכב רחסמו אירדיאכ

 )0 .כ"ע תונרגב ומכ b^ [אירדיאב

 .טורטייד "yy penb תחת ס"ט ןיטורייד *

v +אָשיד . meהאשיד  yyשר . 

n" 1שלבו אתעור ס"לב) ' canונינע אתעיד  
 תטמשהב לעפה ונממו Schweiss העז

(ausschwitzen Feuchtigkeit j^ynהעש 55 'פב  > 
 יתיידמר (Wim G^ nob ירכנ לש ץמח 'מגב
 ה"יחא]* = .ןיעיזמ b opos^ יאדו יתיידמד ןויכו
 npp3^ לבא א"ער ר"ל ז'עב שוריפב "א וניבר 'יגכ
 .יריפאו יעלב אמלא nos והל אניזח 'יגה ונינפל
 יתיידמד והל אניזח וניבר 'יגל בורק "גה 'ב 'מ י"כבו
 'ופסותו י"שרב N^ יתיירימ "גו .'וכו מ"ש יתיידמדמו
 p3" לבא ז"לק b" תוטמ תותליאשהבו 'יחספל

msאקילייגנא) ז"על י"כ  G'y '2 mוניבר ^33 ייא  
 א'סהו .'ב D npn" 'מוחנתב ה"כו ושריפ אלו
 םשמ קתעוהש תותליאשכ ומכ אוה םש אבוהש
 'יפכו — ש"ע ונושל תוכיראב 'מוחנתב ספדנו
 'טולכ ותידמד ןויכ "גה «C 70 'יחספל ח'ר
 וותפש הארנ כ'או 'וכו ילחש לחשמ םירוחשנ
 ילחש לחשמ הפסוהמ לבא רוחש ןינעב ויד ןושלמ
 לחש y'"y הטילפו האקה joy ושוריפש עמשמ
 ןיכאוש p Gy" 'מוי) ליחש ליחשמ cw וניכר 'יפש

cronי"שרו .ץוחל ןתוא ןיאיקמ  "bייחספב  
 'יחספכו ןוציחה ןנפודמ ןיקשמה ןיטלופ : יתיידמד
 א'"שירטשירט nb םש 'מויבו ש"טרטשרט זעול
 transpercer תפרצ '53 אשירפשירט y ילוא

idurehstossenותיידמר :וניברכ י"שריפ ,ד"ל ז"עבו  
 - [ץוחכמ םהינפור ןיעיזמ

 £33 31 ->!2 ע'למ) ד'עפל) ?"n 2 סא
 unterdrücken, schünden) לכנמו

----- 

 דנ ?"m דפ — ןיּתְניקיִיה .ןיטניקור *

 יאמל 'ישוקהו םימזנב ןתנהל ןכורש  תוילגרמ
 דיעמ ה"יו בתוכ ה"י היכרב 'ר ץרתמק ה"י ןניעבד
 — ,ומוקמב ראות הפי לעבה ןוכנ לע ייפ ןכו 'וכו

"v3םישחת תורועו ד"ע "^ ב"פ תבש  mov) 
C5 msןונייט 'מוא אדוי ^  ^b!ןונייט 'עב ב'ר  

 חיכואש ומכ איה תמאו ןוניטניקי ןמ רוצק אוה יכ
 .ר"להק"ג ןוניטלאע"'ייע לבא .םינקזה 'עמ י"העב םש

 .סיטרקד ע"ייע סוסרקיד ,סיטרקיד *
 Dp yy ןרקיד ,ןרקוד *

p'53) p" mp *ר"למ ןוירוקד  decurio, nisןימ  

 םיימורה לצא תודיקפו הררשה יניממ
 ריעה וא הנידמה תגהנהב ןיב אבצה ישנאב ןיב

Commandeur einer Reiterabtheilung (Decurie)1  

Rathsherrוניזאה ירפס )2  "D 'Dהשעמ ב'נש  

 וניזאה 'קליבו) ןוירקיד ץרש הדוהיבש סומלופב
 ןב ms דחא +ןוירוקיד pas רתוי ו"מקתת זמר 'ר
 'תליכמבו .'וכו .ועיגה אלו וגרוהל סוסב לארשי
 [סוקירילק ל"צ] סוקידילק 'ב 'שרפ קלמעד 'תכסמ
 רזוג ןוירוקיד ודי לע לטבמ ןוירוקיד הריזג רזוג
 ןנחתאו 'קליבו 'וכו ודי לע .לטבמ ןומנה הריזג
 רזוג [סוכירילכ ל"צ] סוכירילפ 33 ג""תת זמר 'פ
 'וכו mà ןוירוקיד וידי לע לטבמ ןוירוקיד הריזג

 .סוקיטפיא ע"ייע

 רוד לעפמ נשות ס"לב םשה wm" רייד 1 *
Einwohnerרוגל אכש אוהו  (QUר"ב  

 בשות רייד 33 C a2) ישארב) בשותו רג ה"נפר
"NDאתיב יראמ ואל םאו רג םתיצו םא אתיב  
oy)שמוחב יישר ), ^wד'ער 3^ ג'פ ינש 'שעמ  

 החממ רייד ןיאו רייד ידי לע החממ תיבה לעב
vyבוריע 'ורי .תיבה לעב ' mbהגב א"ער ג"כר  . . 

 םשל יוישעה תא הנב 'יפאו sv רייד םשל דחא
 אתייב ב"ער י"ד n'b מ'ב 'ורי .וריידכ אוה ירה רייד
 תארוהב םשה ראות כ'ג רוידו .ריאד ארייד םע
 תואמגודהו ש"ע ומצע ינפב ךרע ול עבק וניברו $03

 .יתפסוהש

 Proselyte) 53 ונינעו הזל םדוקה ךרע ןמ) 3 2
 T3) ^5"( אמטמה 'מגב ןיקזנה 'םב

 אוהה +א'עס 5( המכ דע 'פד ג"סב (' תורוכבבו
mmאתרייד 52 ארייר הירכחל ירק . ^bרב רג  

 אתרייד רב רייד "יא "יטיגב ה'יחא]* .תוויג
 'יפב ה"כו וניבר וטכ b^ תומוקמה ינשב י'שרו
 (.ד'צ ףר אקילייגנאב) םש קר 'ורוככל י"כ ה'םגר

 — [רנ ל"צו Mmm תב ארויד "גה

 .ישמא יפרו ריל v33 ןוכנל ה"כ ('



55 — (Om Tq -- nw? a 

i'bץוכקהו — .םהיבא בקעימ ןדיב שי יקיתייד  
 [^D א'פס מ'ב יורי ,תואקתייר אצמ ב"עס ^D מ"ב

 — bw] ןיקיתייד םגפל יוצמ םדא ןיאש

qm =( q1הקד הגיא הכיד קר קחש ונינעו מ"למ  
 ע"לב ןכו  .הכיד ע"ייע הקיחש ומכ ךכ לכ =

(stossen, zermahlen DS 5ציבד ק"פב ' 

 ג'רבו .ץע לש ךודמב ןיכודינ ןילבת (ינשמב .דיי)
 יברמב) הכדמב וכד וא Cn'y ימוי) םירופכה םוי 'פד
 יטישכת לארשיל ןהל דריש דמלמ , ,('ח יא"
 םימשב p^ (* הכודמב ךדינה רבד Ü ןמה םע םישנ
 קריה ןמ רדונה 'פד ג"סבו .(* הכודמב ןיכדנה
 הייחא]* .ןיכודינב אמליד (א'עס ח"נ יירדנ)
 ה"כו ןינכודמב 'ינה ע"פדב לבא ו"ו י"כב ןוכנל ה"כ
 .קודקד פ'ע ומלהל השקו םישרפמכו ונתואחסונב
 רבד ת"הא "ג האבוה ל"נה 'מוי ס'דב יתיאר ןכו
 תחת ם"ימל י"נ תויתוא ושבתשנ םש סגו ךודמה

qnא'פ 'ציב 'וריב ה"כו לעפנה אוה ןיכודינו  
«€'y 5"םושה . . ןכרדכ :ןיכודינ  ןיכורינה לכ  

 ילבבב "ייעו 42375 ןיכורינ. לדרחהו םיילחשהו
 ורזגל ךרצוה ןינכודמ in^ םייקל הצורהו .ד"י 'ציב
 p 23 y'b gum" ךכד םע ףדרנש ןכד שרשמ
 ,ונולבק ws םינכודמ n ר'בב ה'כו קחשו ךוד
 .ונילבק ונא םיככודמ 'יגה ח"מתת זמר 'ילהת 'קליבו
 ןנבר יג יג'צ .יילחת) םיכד שרדנ "po ר"בב םשו
 ינוניב אוהו םירבשנו םיכודמ ונא 'יפ .םיכוד ירמא
 ראות אוהו ונא D'33 ^w 'קליבו qm ןמ לועפ
 םשו ,םה םיכד ,ד'ק תבשב ןכו ָךַּד דיחיהמ םשה

apםיכד  orasושוריפב קד אל 'ב ןכד 'עב 5/2  
"yםש . "pדועו .ש"מו 'ג ןכד ע"ייע  p 

 ,המצע ינפב הכורל אלא וקלחנ אל .ד"י 'ציבב לקה
 wb 'ציב v qm יולצא ילצא תכייד יכ :םשו
 ילקנוא 'גרתב ינוניבבו .לומתאמ ךוריו ר'ע ס'ד
 אכר 'גות ב"א) — [אתכודמב ָךיִאָּב "n s" 'דמב
 .('תייח אעראל ךדכד (C02 ap nnn יתיח ץראל
 ךירכד ג"וננו יוועל לצא י'כב היכו ה'יחא]*
 'גרתה mp איבהו ןמגרותמה לעב כ'ג סרג ת"לדבו
 בורכ יתאצמו םייסו "mv ךדכדי חושי הכרי
 לפכבו .ל"כע תועט ל"גו ש"ירב ךוכד םירפסה

n'enךר ר'לפ ר'קיוב רוע הלמה האצמנ ר"מלהו  

 יהותוחת ^G ייט בויא) בהר ירזוע וחחש וי תחת 'גרת
 ייגו Pme ג"ונב ה"יחא]* ,(איעישר ןתייד
 'פריגה ןכו .ש"ע אינתווא 'עב םג ב'ר איבה ןיתייד

 — [ןמגרותמב

(übertuschen) D 3 *ע"ייע ויד םשהמ לעפ  
 .'א ויד

 י"לב סוכודויד תחת ס"ט סוקיתיד ,םוכיתייד *
Nachfolger, 3i&30y 0;תחת םקה  

 .ש"מו תואכרד yvy ומוקמ שרויו רחא

pr"ס"לב)  pinsיפ 899% י"למ יקיתיר ' 
 'פב Anordnung, Testament) האוצ רטש

 ןיבתוכ ולאו nm^ m€ גימ (vb pe ןיחלגמ ולא
neaהנתמו יקיתייד ןירבושו ןיטיג םישנ ישודק , 

 םישנ ww אצמ (:חיי ףד זימ איפ) מ"בד ק"פבו
 wb ^p .ןירבושו הנתמ יקיתייד םידבע ירווחשו
 אד רברה רקיעו .יקיתייד האוצ רטשל pop ןוי
 ישארב) ודיב וינדא בוט לכו ,(' תויהלו םקימל אהת
 C [הידיב] הינובירד אקיתיד ['א] 'שורי 'גרת (יי 2
 "ס Y? B ימוחנת) לפרמא ימיב יהיו ונדמליבו
 Sins ול רמא (יקיתאיד cus mem mp יונישב יה

 ושפנש הממ דחא ץפח ול ררוב ונב אהיש יקיתיד
 'יס יחיו 'מוחנתב «m ה"יחא]* .תשקבמ
 םשו .ןהלש (vá) ינואהו ןהלש יקיתייד jn 'ח
 ילוחו ליאוה םדא רמאי אלש D^" ןנחתאו 'פ
 אל ול רשא לכ קלחו יקיתייד השעו ןכוסמ ילש
 'ורי my ללפתי אל יקיתייד השעש ליאוה רמאי
 ד"ער ג'פד א"פ "ינעת "w^ ב"ער ט'ד n'b 'וכרב
 האיפ (v oras^ םהרכאל vnm יקיתיידב
 מ"ב 'ורי .,'וכו יקיתייד בתכש אירב ד'עס 13 ג'פ
 תועובש יוריבו opum אדה ןונכ רטסית ,ח"ד א"פס
 : ב"נק ב"ב .יקיתיידב לכה ירבד רטפית ms ז'פ

n'b 33 mיקיתייד תלטבמ יקיתייד ב"עס ז"טד , 
 רזוח ותקיתיידב רוזחיו אירב וליאש לכ :םש 'וריו
 םלועה pas ג'ע כ"ד. 3/6 'דהנס v^ .ותנתמב ףא
 הלטב תצקמ הלטבש יקיתייד לכ ךתרותב תבתכ
 ושאר 'פ ר"שהש ,ו"פ ר"מש ;ט'יפ ר'קיו 'ייעו הלוכ
 רשא לכ תא םהרבא jm א"ספ ר"ב — .זפ םתכ
 ו"דמב ,יקיתאידו הרוכק ירמא ןנבר . V קחציל ול

mo )'שוריפב  o3 oanהילק בייב ^ : mmזייד ג"פ תאיפ יורי אות הזה שוריפה רוקמ  YDיקיתייד איה וז יא  
 תעירי םתל הרסח רשא ,לבב ימכת ושע nim יוריח emen quar .ינולפל יפכנ ונתני nb םאו רומ עלו הויה ל יל אה ח
 יקיתופא non cy ושע ןכו םקימל אתת אר jo רוציק יקיתייד תלמ man ולאכ ןוקירטונ ןיעכ «o5 ןושל טפשמ
 ויד טב עיייע) לובזורפ nón py (pub y'"y .גימ (ry סיפארס תלמ םע («Cr* nain אמוניה nón Dy pnbw עיייע

omהבוט רחוי וניבר 73( יקיתופא רפש 31733 (* .םתלוז . qon asmתוכקעב  mnוינורא בוט לכו ט''נפס ר'בב  
 םישנ יטישכת ןמת by ג'יונבו (:רייק V" ימוי סייר יייע) רילו pm יב .v33 חיכו )? Spi sp וז רמא ובלח 'ר וריב

 ר"פרב ייל ^3( ייפ ןמו .י"שריפ ןכו (* .ךורינש גיונבו ךורינה רגר ר"לו שיא 53 )4



 n) 3 ילשמ) ומוקממ רדונ 'גרת ב'א) — [תינולפ

 .(היתכודמ ינשמד

  ₪ T1ףּוּר  ^bיעצמאה י"לבו 4% ר"לב 800%
 עינצמה 'פב Oberster, Fürst) סכוד ןמ רצקתנו

 יאישנ אישננְו Ob ר"בדמב mo» Ay ביייד (vb ישורי

 ךוד [ןרהא ןב רזעלא] G7 י'ג יגדמכ יולה
 ,ונינפל 'מאנש םּוכּוד ומכ ['יפ] הוה ןי ג כר ד
 ר"דמכו םינכוד ל'צו סינכוד ךוד ג"ונב הייחא]*
 ןינכוד היה רזעלא 'יא ד"פס ר"דמבו ,וניבר 'יגכ ^31

 — [ןינכוד ךּוד ל'צו

 = VU תלמל S תפסוהב SU ע'לב) ָךַד רע
 ןידא ('פ /'ח) ארזע ָּבִּב הבקנ 'שלבו ;הז

 אמלוע n) /2 220 ץלה רענה 'גרת nt ^b ,ךד רצבשש
 .'ו ;ז" ,'הארזערכז ילב ףִּב הכו ה"יחא]* = 202

woo m?ה תפסוהכו .א"כ ,ט"י .ז"מ ,ירםש הבקנ " 
 «mo שרדנ mb ר'ב .!*= |> ןמ ע'לב ומכ דֶה

nג ,ג'צ  qujoול  בורקו אמי  qr&) q-& 
 ךר ומכ יִכיַד ^ תפסוהבו qms »'"p רומלת 'שלב
 דרנד ןירכיכ המכ .ו'פ מ'ב ,הז = A» עילב ןכו

 .הז חור לש ios הז לש לעבל "פ יכי דיר מ ל |
 העומשה לעב י"שריפו יכיד ירמ : ג"מ 'יחבז :'צ "לוח
 סרגו «n^ הז איבה .'ב רמ 'עב וגיברו תאזה
 לעב ושוריפ ד'עפלו ,יברו cab א'ס יכד ירמ
 םימוגרתב הברה יכיד .םלועה ןובר ןיעכ הזה (םלועה)

 — vyp an] יוועלל vnb ע"ייע

 הרוש פ"לב ע"ייע '57& 105 אוה ר'עפל) ^37[ *
  (Reihe, Schichteוניבר איבה ףנס 'עב :

 יד גי ןיפתושה 'פד ג'רב  pp G3.רבל יכיר
  ^bםינקה אוהש אנפדו םינקה ישאר איצומ

 םידמועה  pinoהציחמה  nnoלידג יכלר א'פ
 יפייכ יצוהד והיישיר והילד ןיוכיל יצוהל והל

 .כ"ע ורבח לש דצ ותואל רבל  "b mimןושאר
 א"פו .יפוניס ה'ד 2/20 י"שריפב אבוה ח"רל ךייש

 י'כ ה'מגר 'יפ מ הלמב הלמ קתעוה 35*3
 אכוה ד"בארהו ש"ארכ ה'כו יכיד ןוכנל 'יגה םשו

 תחת ל"שר לש הגהכ ל'צכו ב"בל מ"טשב 37'
  37ילוא) יכירי י'שר 'יג ןקתל  vasותמישל

  095ןאכ ל'צכו יכרא :יכרא תחת רחא םוקמב םג
^pm ש"מו יכדא), y'"p 60/6 י"ל אוהו י"שרב 

 ש"ארה 'יפש ומכ  ןוכנ רתויה  : 5^nיכיר יפונס
 "פ  paןיטלוב םיקד םיצע רכחי םינקה תורו ש

 רצל  ynר"בארהו .כ'ע  "pםיאכדנ 'שלמ יכיר

y"'- qom = ונ 
T2178ורי םשהו ' xy ry] ve unרילהקו  

pיילהת) אכד שרד יניל 'פ הבר תור ,תירחא בוט  

€xשפנ לש הכודכד דע ] — 

T1אכד ,יכד ס'לבו מ"לב הכז ומכ אָכְּ /21 9  
(evitisch) rem seinהספד ק"פד ג"סב " 

 ורשכוה 'מוא ש"ר הכלה ףוסב טחושה 'פבו 6«
Cr5 bn)ןייד אל אייחבטמ תיב יקשמ  jn 

 ,יכד רוהט 'גרת .ןיוישכמ ןיאש אלא 322
 אצמק ליא ר"מ ח"פ תוידעב ינוניבה ןכו ה"יחא]*
 אקוש רפוח 'פ ר"להקב [v3 ןוניאד םשו 42[
 RD"37 יטיחד אמהנ "פא :ו'ע ימוי  .היָיַכְדד
 יתיזב א"בטירבו אתיבר ס"טב ^ לאינד 'קליבו)
 ט"עפ ר"בב לַעַפְבְו .(ןורתפ ול pi 'מ י"כב ה"כו
 ןיכירצ םשו 'וכו אילוטק ןמ התי ןכדמ ןנא תילו
 קוש אתיכד אל ,יכדמ ווהד .הירכט היכדל ונא
 הירכיט אייכדמ DN ןיכירצ :רפוח 'פ ר"להקב .ןלפ

vyד"ל תבשבו בטיה . — qr) oumו הדג ': 
 לעפתאב .'א רבח ע"ייע .אלילגב ןכדמ איירבח
 427 םשהו ;אמוי יִכְּדיאו אשמש ברעיא :'ב 'וכרבב
 תומשל n^" ;האלהו 'ד ,ב"י 'רקיו םוגרתב אָתּוכְּ

 — ]* m יבדמבל ;'ל 35

Ort, Gegend םוקמ ^b ס"לב 51 N22 30 71 
daqyu bbb רזגניכ קדצב טפש סעלרעפ 

 ישרחה פ"לבו dahi הנשיה פ"לב (ץער בתכבו
ODorf, Clan 4&2 2םילעופה תא רכושה 'פד ג"סב  

 C אינלפ אתכודא אירס א ב נ ג (ב'עס ג'צ םיב)
 אוהה (ג'עס ג'ע ב"ב) הניפסה תא רכומהד ג"רבו
 יאה רמא mm אערא חרומ Np mn אעייט
 ג"הכ ה"יחא]* Deo ^p .ןלפ ךודל אחרוא
 ב"בל י"כ mbi "יפב ה'כו 'חסונב ה'כו ova י"כב
 "qU3 sm  'וכרב ה'נכו .הרזמ פ"מב y'p73 לבא
 םשו ,ןלפ ךודב אמחל לוכינ .ג"מ : "מ םש .ןלפ
 :*" םש ,אתינלפ אתכודב אתפיו לוכינ :ב"מ

voא'עס כ"ס 'ומבי ,'וכו ינתק אלר אתכור לכב  
 יחיכש אלד א"עו 3^ ק"מב .יתירחא אתכודב
 דעומ לש ולוחב לבא אתכודל אתכודמ ילזאד

mieרופא אתכודל אתכודמ ילזאד ישניא  
 ץ"ירל מ"הוח 'כלהבו ש"ארו ף"יר 4 'פסותב ג'הכ
 ,ה"כ 'כלה ט"וי 'וכלהמ ז"פ ^ves n דומע תאיג

rumםתהל ילזאר ישניא יחיכש אלר .. 
 ,'א לכק ע"ייע ושוריפ ןינעבו םתהל יתאו ילזאד
 אתכורל )^ יג'צ יילהחה םיכד שרוד ה'פר ר'ב

v33 m3 (!דיל 4  "gm 27 mןאכב לכא ,אתכורב וגתואתסונב ומכ םשו 'ז רס ךועב תיכו  "M(ר"פרמ ץוח) עיפרב  
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 לכבו 'וכו ןירילוא לש ןיכד ., תכתמ לש ןיכד רמסמב
 ןוכד םש 'תפסותב ב"מ ז"פ 'ילכב ש"ר סרג תומוקמה
 י"לו ןויכד ומכ איה יכ ,תאזה 'יגה םייקל הארנ ילו
 ןינעה יפל ןוכנ ייפ (ב"ער ןכו) wm .ימושרה

 — [הלמה תרזג eb אל לבא ש"ע

 םדוקה 'עמ ב"ר תעד יפל 423 jap ןכד א
 ס"מ ד"עפלו ,8050% 'מושרה י"למ |

oyיביל יבדטב) םכאנצל תרדגו 'גרת (ךרעה ףוסב  
ocלכ ןויכוד י"לב ^56  .ןוכינעל ןווכדו  pps 

 ווקיו יפ ר"בב .לובק תיב תויהל ןכומ אוה רשא
OUO Denומכ אוהו ונולבק סוכוד ירמא ןנבר  

 אב אל ג'רו דיעפל ה"יחא]* .("לב ןוכד
 ןמגרותמה לעב םא ףא יכ תמאה תדוקנ לא התע
 ז"כב [ןוכנעל ל"צ] ןוכנעו) ןווכד ןכ ומכ סרג
 תאצוהנ ונלש 'גרתב mm wm ם"ט ןווכד
 ןוכעל ןירידו 'א י'רתב cam אטטולגילופה
 ז'כב לבא .ןוכיד שבתשג nm ןורידו 'ב י"רתבו
 קיתעהש המב 'גרתה תנוכ שרפל ub ליעוה אל

y n i332תחתש חוטב ןוכנ יבל ןכל ל"נה הלמ  
 רדג b^ (%/6. (6/% י"לב אוהו pos ל"צ ןוכד
 'גרת ןיבת הזמו Dornzaum zur. Einhügung םיצוק

 םדקהניגה תר דגה ינפב כ"ג קיתעהש ב"י ,ב'מ 'קזחיל
 יתש לע הארנכ םלוא ןוכר ל'צ ןאכ םגו יאויל ןכוד
 ןעי הניגנ 'שלב pan הניגה יכ 'גרתה ןווכתנ תוקתעה
 ויה םשש nau טולכ םוקמ ייפ יאויל ןכוד 'גרת ןכ
 ןכל ןאצ תורדג 'שלמ ןיבה תרדגהו ,םינגנמ םייולה
 (ןוכר בוט meo pa רקיתעהל םימורע ןושל רחב
 הנמדזנש ינפמ ב'ר יניעמ המלענ ר"בה תנוכ םגו —

 --['א ךד 'עב y" הנוכנה am" תעטומ ^3 ול

 "ייע לבא stossen ףחד 'יפ 2 ע"למ ילוא) ןכד "

 ד"עס ה"לד ה"פ תיעיבש w^ (ךרעה ףוסב
 "רדנבו (ש ^? רקיעכ ןוכיד een תיעיבשב ונכידו
 ךד ע'ייע ve $33 ןכו ןינכודמ iua א"ע ז"ל
 וזה 'יגה דימעהל השקש ךיתעמשה רבכ לבא 'א
 ןיכודינ ל"צ 'ירדנבו םיככודמ ר"בב ל"צו הירוב לע
 DK ףא ומלהל השק v לש p»m ונכיד ןכו
 ייגל תאש רתי 1723 'מושרה ע"לב יל ןוא יתאצמ
 ינפו םינפ הארמה וסרג ןכו ןוכירו ונכיר ש"ירב
 יתאצמ ש"ירב 3" .וכיראה יכ םשוריפ y" השמ
 YD) רצ ט'קוצ תאצוה) ב"פ "יעיבש אתפסות י"כב
 ןירוסא ןיכו ויה םאו oen ,לגוב ןכול ותומו

^bוכו םינשל דחא םיקולח םינק '. ^p jmלעב  
 ,ומצע םשב כ"כ

Crobe) 018323תמשה .(' םגד 'עב ונשריפ הוקשה  
 והמכ ןיא יכ Caos ידבע לע 335

 .הימכד תיל םורא 'גות no) יא בי ץראב
 ילב i5 jb ושוריפ כ"או me2u גונב ה"יחא]*
 ב"א) — [רשא = אוה 'דו ימרא 'לב אמ וא ירבע

^bי"לב  npnהניחבו ןויסנ  C 

 erhóhter Ort, die כ 'פו ע"לב "j2 =) ןכד

fleche Estrade vor dem Kaufladenםוקמ 'יפ  

maםידמוע םייולה ויה םשש יאבטצא ןיעכ טלובו  
me»םילוע םינהכהו  ewתא ךרבל  (ynיפב  

 i73 .הילע ןותנ ןכודהו +:ה'ל ףד (ve תודמב ינש
 p^ .םנכודב םייולו ('ד ןיכועב היכו .יג  הלגמד
 וילע ןידמועו ןכוד אבטציאה םש לאעמשי ןושל
 יאו GN 213 תונח 'מגב wem אל 'פבו ,םייולה
 (Katheder» אנכוד שיר ןניבתומ ןיעברא אכיא
 ןיאו םירענה דומלל ועייסיש ויתחת הנוממי ^5
 אנכוד שיר ותוא רוכשל ידכ ותוריכשמ ברל :ןיכנמ
 ןירכוש רוצה . 'מולכ אתממ היל יעייסמ אלא

ms[אנכוד שיר] " *), ^b)שאר אנכוד  

 ואש 'גרת ב"א) ,םירענה תבישי םשש C הבטצאה
 אינהכ ןוכידי ולוט 0« 009p cnm שדק םכידי
 םילכב ז"פ  תותלקהבו -- C) (אשדוק ןכוד לע

p» 6$םושמ רוהט תורידק לובק תיב וב שיש  
 ןישוע ןוכד p^ .לובק ילכ םושמ אמטו הריכ
 הבטציא ןיעכ שרחה jb nas לאעמשי ץואב

manmןלעמלמ תורידקל םוקמ הב ןישועו לולח  
 אוה ילכ 'מולכ לובק ילכ .היתחת קלוד שאהו
 שיש ןוכדי רחא b^ .בחר אוהש וכות ולש בחרה
 ביתכדכ וילע הריכו ץע לש תשתכמ ןימכ וב
 ה"יחא|* ,"הכדמב וכד וא Cn א" . יברמב)

 "יא ןושאר "יפכו .'ה y" ט"דסל ג"הר "פמ קתענ
 הרוצה 3 םשו םש 'ילכב ם"במרהל ש"מיפב כ'ג
 ףקוה "oe .ט"ילה ו"טפ ^55 'וכלהב דוע "יעו
 לש ןוכד ד"עפל יכ spy ל"נ הזו .ןוי כד "ג םנ
 בוט רתוי וא ןוכדו bp לש ןכוד ןמ (5m םילכ
 המ רבדל לוכק תיב םוקמ 0% י"ל אוה ןויכד

 'תפסותבו 0
 ואשעש אסכ :ןיכר 'יגה םימעפ הברה ה"פ p'3 "לכ
 ונעבקיש דע אמט ןיכד ואשעו אמט היה . . ןיכד

 שיר

zum Aufnehmen irgend. etwas 

 בוחכ mme 5« פ"עא nan ר'יפרבו ,טמשנ עיפדב (* .םגד ע"ייע ק'מ יוריב n'3 חסונה יוניש 02 וניבר איבה ךרעה חז ('
 ייפ ןאכ רע (* .שיע םגר ךרע ףוסב ביר בתכ ןכו (* .פ"עא :ונקה רימג אלר רפוס הזיאו כויא ירבע לע ןמ תירב איעע

 ,הלמב חלמ וניבר y" קתעוה םשמש 35 v3 mom :ב''חו ^Y י"כב ^) «m תבשב הינכו )^ .עיייע תוטצאה ע'פרבו

 ןכורמ ןילעמ .»" ייכרע .א'נ יכוס .תלוע |יתייח בוט רתוי פייא ייכבו] ינא ןכורל חלע ירבח יל םירמוא DW ב'"עס חייק
 vmW אכה ya רוע p" יאויל ןכור םש 'גרת לש ייפב ביי ,בימ יקזחיל קידר y" םייול לש ןכור ןינעבו ןיפחויל

Yu)איפ ק'מ  DUאנכודל ןירוחיש ןובז קופ ריעס  matsע'ייע תנבורל ליצש  mas 

HN 

AUT 
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 ט"מפ ר"בב :אתקיספו ר'קיוד תומוקמה ינשמ
 נ"פ זמר won 'קליבו םשו ןוטילקנא yi אבוה

"anאיפכודמ ארייתמ התא ןיאו ח"עפ ר"ב .הנוכנ  
 זמר חלשיו «pi 'ייע יליטוטסא ןמו איכרפא ןמו
 הטמשנ םש לבא ,יטילטרטסאמ הנוכנה 'יגה ג"לק
 ןיכרפיאו ןיסכוד ומעו ח'יפ von .איסכודמ תלמ
 א"י ר"להקבו ןיטיליטרטסאו ל"צ  ןיטויטרטסיאו
 בוט רתויו ןיטאלוטרטסא ןוכנב N^ הובגמ םג 'פ
 ןיטיליטרטסיאו :הפקשנה תאז ימ 'פ ר'שהשב
 יבוש p' ר'שהשב ל"צכו ידפח 'פ ר"כיאב ה"כו
 ןיסכוד םירשעו האמ ר"מפ ר"ב .ןילטרטיאו םוקמב
 ןיטילטרטסא 'ירשעו האמ ןיכרפא םירשעו האמ

sןוכנל  yiזמר ךל ךל 'קליבו סוגיטרטפא  
DOS Uyהתוא האור אסכוד ורופ 'פ ר"כיאב  

 ל"צ] םילוטוטסא . . Dies התוא לטונו
 רחא רדס וניצמ רחא םוקמב לכא [סיטילטרטסא
 ,סוכרפא . . םוכוד . . ןוטלש ו"טפ ר"משב לשמל
 ןיקידנאו ןיסכוד תוברל :הלעא יתרמא 'פ ר"שהש
 םוכורל אמיס סוכרפא דרט ל"פ ר"מש ,ןינומגההו

a»ןיכרפאו םיסכודו םינומגה 5'3 פ"ס םשו . 
 .אסכוד .ארויפיפא . . ארפינ ררסה 'יא ^N) ז"עבו
 (אמוק ,רפנ .ןומגה ,ארויפיפא ע"ייעו אמוק .אנומגה
 ןוילעה ןודאה רחא הגרדמב ישילש אסכוד כ'או
 ר"מש ה"נכו — .היה ןומגהל הטמו ovre אמוק)
 ל"א הב םחלנו ךלנ ולש סוכודל ךלמה רמא ג"פר
 my השע piv עדי «n לוכי התא ps סוכוד
 ושע ולא םינטק םילעוש :וזחא 'פ ר"שהש .'וכו

co»הירצ ויה 'פ ר"כיא : vmהעברא ומע  
 סכור יקירפאד סכוד איבועו סכוד ןיסכור
 השבכד jb :םשו 'וכו יניטסלפר סכוד 7202587
 ע"ייע הרוש b" ד₪%] אייסכט עברא גילפ
 mb ר"ב .אייסכוד עבראל [וניבר !b" ^2 סקט
 לבא כ'מ y"' י"שרל סחוימה 'יפב ג'הכ םי סכור
 אבה ךועב ש"ע םי םפכור יעל ךייש ר'עפל
 סוכרפיאו אבצ רש ר"לב םוכוד b^ ב"א) .[ז'חא
 המחלמ ריגנ י"לב פיטליטרטסיאו םישרפה רש "55
 הרצ תעב לבא הכרה תואבצ ירש ויה ימור ריעכו
 רש והנשמו םלוכ לע המחלמ דיגנ םיררוב ויה
 ,ית רחפא) ןמה םהל רפסיו קוספב 'גרת .םישרפה

mm «^אכלמ יסכוד םע ינמתיא ), 

 333 ]0*0 0 כי 3 ל'צ] םי םסכוד ,םיִאָסְכיֶד *
n5" םיכד שרוד mn)ג יג'צ ') / 

 (םיִמסְכָיִּד = b"Np2"3 * — ןכד י
 "יעיבשב ןכו ת"ילדב ןכדל ןאכ םג 'יא םיסופדבו

ovיפל  ps cowיוועל סרג ןכו ןיכדומ  
 by ותוא הושהו !ןכד ןמ ליעפהה אוהש ובשחב
 הזב הגש לבא presen וקיתעהו = 22 יברע לעפ
 ילואו הככ món יברע לעפ ןינע ןיאש כ'חמב
 .ףחד ונורתפו יתבתכש ומכ 3 | בותכל הצר
 'תפסות י"כבו אוה D'D ןיכדומ יכ תמאה לבא
 ,ןיניכרמ ל"צ הזב םג ילוא .ןי כי כרמ ןיא 'יא 0«
 לבא ןכר תחת ךכו ל"צ תיעיבשב מ'כב ילוא וא
 mm רחובהו .הנוכנה 'יגה | וזיא ררבל ונדיב ןיא

 יעצמאה י"לבו dux ר"ל ןמ 0/53 םכּוד =) םּוכְּד
(Feldherr, Herzog, Fürst, 0% |ג"סב  

 'קליב אבוהו א"ער טייל (mx  תונוממ יניד ns 'פד

 mo 'פ ר"בבו .דחא סוכוד יל ונת 075 זמר 'ישארב
0o)ןיסכוד לייעמו ןיסכוד קיפמ ירש  QCר"קיובו  

 C יתוא לטונו יתוא האור אסכוד )755( היהת תאז
 .המאיו C 'צק כ'רדס) .הכרבה תאזוד אתקפפבו
 (יל ^n ביש) "Ty בסיו הכ בציתה בפ ךלמה
 דינעתא 6*סוכד הוה יא אנהכ וב אבא ר"א

 .סיטילטרטסיא ריבעתא סוכרפא היה יאו סוכרפיא
 (* n ^o€ יס תומש יוחנת) תומש הלאו שירב ונדמליבו
 ,וש b^ .סוכוד לש quw םגרש דחאל לשמ
 ל"צ] םיטלוטירטציאו ונממ לודג סוכרפיאו
 הכיא תליגמב .ונממ לודג סיטי ל ט רט פי א

py(א'כ אתהיתפ) חתפ ירדנסכלא יבר  by, 
 ר"קיובו moss ילג ('ח :ג'כ ייעשי) .הדוהי ךסמ תא
 my (" (טייפ) אפראו 'ה ונאפר פ"סב היהת תאזב

 ילג הדוהי ךסמ תא  לגיו תיבה תא ונפו ןהכה
 םיושה ולג 'מולכ תואלוכ ילג א"ס .היסכוד
 כ"ג איבה 'ב לב 'עב הייחא]* .םירישעהו
 ונינפלו תואלוב ילג "יג דוע איסכוד 'יג לצא
 MD 'יל 'ב לב 'עב םיניוצמה תומוקמ השלשב
 (ר"קיוב) יסכד ילג שרפמ יתייה וניבר ירבר ילולו
 הלגמ p" (םיתלצעב b' ר"להק) הייסכד ילג וא
 היסכד ןמ ת"לד תואה (DW הסוכמ mme המ

meseאוה ר"ל זא ילוא איה  ^D teg osהסכמ  
Tmח ,ב"כ "יעשיב ק"ררה 'יפש ומכ ונורתס ' 

 שממ ר'לב היסכד וא יסכר כ"או .בטיה ש"ע
 ךוצוה ונינו לכא .הסכמו ךכס 'שלמ ךפמ ומכ
 M/D הארש p" רש b" סכוד 'שלמ היסכר שרפל
 תוגרדמה ןינעבו--ונינע ךכ יכוער וילע דיגיו תואלוב

imםע  waררפה הרומ הז לע יכ  ym pp 

por y» )'יתקיספה םשב ןיקתת זמרו 'כרנה תאז יקליב אבוה (* ,יוכו ינאור רחא סוכור ג"ונב (* .וניבר ושריפ יב  

 יקליבו ,סונד סופדה תועשג םש קר לאומש יקליב היכו (* .אתקיספה םשב ל'צו שררמה םשב weip זמר לאומש יקליו
 תקולח nmn וניברל לבא ונינפל m3 (* .ימוחנת םשכ rop זמר תומש שיר 'קליב אבוהו )^ .סוכור W^ 'תקיספבו הכרב
 bb" לש םויס אוה יוכווגאפר ונינפלו ,חירישע הגש 'ו תרבוח רח ש ה ב תאו לע יתבחכש המ ןייעו יב לב yon רחא ןפואב תוישרפה
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 קולח ya לעפה ראותמ הנכנ םשהו המושרה
 לעו abweichender, getheilter Meinung תעדה יוטנו

 --[ובבל תא וטה . . קוספהמ mss איבה הפי הז

 Ruf, dia "bb sw ב'ר תעדל) ןֶסְכוד ₪
Ansehenתעטומ ^3 ד"עפל לבא  

Genתואיצמ ולא 'פ מ"ב 'ורי   zbחיד  Gyאל  
mnsןוכריד ןסכודב ימחמל אלא . ^pדובכ י"לב  
nwןיסכורפ 'וריב ג"ונב ה"יחא|* ,(המכחו  

 ^Y איבה jm רקיעה ןושארה לכא ןסכודכ ג"יו
 לעפ קפע ימורו י"לב םש 'יפו ןיסכרפ 'עב ומצעב

ammiכ'ע , sum0856 = ימורו י"לב ןוכנה  
praxisןכו  ob ^bןיסכורפ :השמ  amenןכלש  
pumןודל ןיגהונ םתא ךאיה טפשמהו  cyשיו  

 רופיס ותואכ םש 'יאש ג"לפ ר"במ היאר איבהל
 ^T ןוככג הוה ולא ל"הזב ןדקומ םורדסכלאמ
 יתיתא ןוכ ני ד r5 פ'ר spin ,ן יניי ד ןותיוה

 — [ימחמל

 התארוהו סוכר ,םסכוד ןמ טשפומ םש) אָתּוסְכּוד *

ducatus 3'5313oox&cov צמאה' "53 

(das Amt des Dux, Prüfecturר"שהשב  'pאל  

 45 אכלמ היל sm ןכגד אתוסכוד בה :יתעדי
 321 (n» nn אתוסכוד בסנ

 ףלקנ 81%, 90006ד% "53 (b" סּוטְסְסְבּוד
 von Doppelseiten םירבע ינשמ דרגנו

(geschült, geschabtפב ' j" sextoףלק 'מגב  
nat)תוישרפ יתש 'מגב הבר ץמוקה 'פבו ,6ט'ע  ') 

 ףלק המ ףלקכ אוה יוה .(' סוטססכוד בר רמא
 וילע ןיבתוכ סוטסוסכוד ףא ןיליפת וילע ןיבתוכ
 אתלגמ יתיימ אגהנמ ל'ז יאה בר ייפ .ןיליפת
 דע היל חתמו יועשד אחמקו יומתב ארבעמד

wa"יקפיפ ןיר ת ווהד דע היל ףילקו  
 היל aye הידוחל ףלק יאקו «3p אלש רהזיו
 אצפעב בות רשכ יפלכמ אתלגמד אפא אוהד ףלקל
 ('MD אוההו רשב םוקמב תוישרפ בתוכו המשל
 אוקנ אוה הינימ ףי לק אד אניוחא
 והל me תוישרפ וב ךווכ סוטסופכוד
 .אוה pn אגהנמו ןיליפתד אחליש אוהד אעבקב
 ףלקה לע ןיליפת ןיכתוכד יִביה יכ בר רמאקו
 לע ןיליפת ןיבתוכ ימנ ןיכה אתליגמד אפא אוהד
 ושכ הז לע בתכ bw ףילקמ ףלקיאר סוטסוסכוד
 השמל הכלה היל ןניבתומו רשכ הז לע בתכ םאו

pen vobסוטסוסכוד לע הזוזמ ףלקה לע  

 םּוטססכוד — (םיִמְסְכְָּד = םיאסְכיִּד * |

 יפדבו םיאסכידל םיאפכידל 'מא אנינח רב עשוהי
 bmm" 'קליבו .סיאסכדל סיאסכידל "יא .אדריפ
 הביתב היגהל «b םי םסכודל in" ח"מתת זמר

nnsםימסכידל  symומכ 98% י"ל ד"עפל  
 םיתבב םימ הוקמ b^ ז"חא אבה ךרעב ןמסכד

Wasserbehülterיפש המ הזו ' n»nרזעלא 'ר  
 ד"עפל .כ"ג הזו םיה םטלק pon 'יגלו םימה ןטלק

^p 00% "5י"שר 'יגו ,םימה תצובק םוקמ  y 
 ,הזל םדוקה 'עב

Cisterne, Wasser- Bp? (עב 'מושרה י'לכ' 1302 
 . QGehilinissונדמליב  nw npיחנתב\ הטמה

mme יב :גיכ "onm ינלהני תוחונמ b לע C5 
 היה אל ינימוסכד להאו להא לכל תישענ ראבה

  nsימולכ רחא םוקממ תואלמל ךליל רעטצמ ןהמ
^b ב'א) .ולהא דע ךלוהו cen השוע היה ליבש 

 הוקמ | י"לב  meהזנו הייחא]* .(םיתבב
 :'ד 'יס .והילא חקיוד יתבר אתקיפפב כ'ג ןינעה

 ינמיסכר השע והילאו  qui,ערז םיתאס תיב
 'יא 'יפופדבו  my:ינמיסכד תלמ רחא  "bליבש

  nmוללה תולמ יתש ףיקהל ליכשה ם'זרהמ
b'y; תובית יתש םינכה קיתעמ הזיא יכ mom 
"by ןכ שרפל העט דימלת nns םינפל ןוילגמ 

 שופמ ךורעהש 330( ןאכד ךרע « usbונייה
 .ש"ע ןאכ םנ 'יפ ךכלו ליבש  pomזמר 'ילהת

 :ל'הזב שרדמה םשב איבה נ'צרת  Wwימ לע
 ינלהני תוחונמ  mmeלהאמ ךלוהו ובנתמ

 םגש 5/3 'וכו רעטצמ םהמ דחא היה אלו להאל
 ינימוסכר 'יג התיה טוקליה לעב ינפל  pimאוהש

 םומיסכמ ומכ  maximum 1553ןכל לודג רתויה

 דועו ,ךלוהו רבגתמ ןינעה יפל וקיתעה  ^an,ןימוסקיד
 ןץיטערג ע"מ 'ייע ןומיסקייד  134. 185 N'2nש"מו

— [nw סעלרעפ 

^p) 1533תועדה תקולחו תוגלפ א( "53  
^b 277 Meinungstheilungףוסב "ייע א"עב  

"$ qm 7 ימוחנתב) ןקז םהרבאו ונדמליב n 
  phaהרש ייח  ponהמלש ןכו  (ה'צק זמר אימ

 ןיקזהש ןויכ  "bn'מאנש ןסכד ( 0Dיהיו יד יא"
"p (ב"א 1235 nw וטה וישנ המלש תנקז תעל 
  "53תייטהו הנקז המלשל היה לופכ 35

 ה"'יחא|* « mי"ל לע ב"ר  ^p 800%, 8000לופכ
vb vy ^p יוועלו .ריבשמהו כ'כ לעב ^b» 
Y" אלב ר'פדב ^i םלוא .הבשחמו תעד MEx 

  nos. nxי"לכ אוה הלמה ןוותפש ד"עפלנ ןכלו

 סוטסוסכוד ע"פרבו י"כ ראשבו ,ויו via ייג m3 )* ,לינח תבשב m3 קר ונלש ימגב ייל om לבא בייעו wey ביל יוחנמ ('
neל'נה הלמב ימושרח ייל טפשמ יפל הניכטסתש המ לע ןהל שי תואחסונה . 

H * 



 סּוטְסְסְכּוד

 וב וקלחנש פ"עא רקי ע אוה ןכו שממ רעיש
 תופסותו י"שר םה םינושארהו ,ל"כע םינושאְרה
 ןיליפת "וכלה שירב ם"במרה תעד «vu תבשל
 ם"במרהד אנשלב תופלחומ תואסריגש (s ש"ע

ioרוט  i15 nsיכ ורמאו ונענ םלוכש  
 לוממש הזו ףלק ארקנ רעישה לוממש קלחה הז
 וניבר תעדכ שממ הזו סוטסוסכוד (sop רשבה
 , . ל'זו ט'מק b^ ץ"בשתה ריעמ ןכו ג'הר םשב
 יפל הז רופאל שיו םינשל וקלח ירה ףלוקשכ
 םינואנה םשב bw bu" ךוועה לעב תעד
 רצל ראשנה קלחה אוה סוטסוסכודש ev" ל"ז
 'וכו רעשה דצל ףלקנש קלחה אוה ףלקו רשבה
 לאשוה רבכ רועה רוביע השעמ ןינעבו .-- ל"כע
 (ב'לש p" הבושת ירעשב אבוה) ןואג םולש רש

vpnםייסו ונושל תוכיראב  . jb me.םיצפעה  
 pp םהילע ףלזמו םידדצ ינשמ םהינפב ולאה
 םוקממ רתוי יצפע רעשה םוקמל ףידעמו םימ
 םירואיבב ע'ל לעב ןויכ "ne כ'ע ^« רשבה
 : בתכש המב ךורעה ןיוכתנ הזלש :ָט"ע תבשל
 אתלגמד אפא אוהד ףלקל היל ריבעמו
 דועש 'מולכ אצפעב בות ושב יפלכמ
 ג"עא רשבהל הנופה רצה דגנמ ףלקה רבעמ םעפה
 תחא םעפ ותכלהכ רבועמ אוה רבכ רועה לכש
 הלמ p^ ב"א) — [םיצפעב םעפה my ודבעי ז"כב
 nup .וירבע ינשמ ןקותמו דבועמ המהב רוע "53
 רועהש ןניזח אלד אדח .אבוט םיקסופה b^ יפל יל

pomםינרבע יתלאש הז רבר לעו יקספ ירתל  
 היה םאש יל ורמאו םהיניעב קחצמכ יתייהו םיבר
 לופכ «m םהל היה הז רבד תושעל םריב תלוכי
 נע רוע ןמו םינש דחא רוע ןמ םתושעב לפוכמו
 בותכל הוצמד ןויכו השק ותו .םיקד mmy ינש
 תויהל ןנבר יחרטמ אל המל סוטסוסכור לע הזוזמ
 יובד לע קלוחכ yw !םהל יוצמ סוטסוסכוד
 תופסותה ילעבו ,דמלתהל יתאב ךא הלילח םיקסופה
 ואיבה Góp היד :טיע תבשב םיצרש 'נומש 'פב
 שלבש ת"רל רמואהו .והוחידהש ףא ישוריפל ךמס
 הייחא|* | .(ול שחכ סוטסוס רשבל םיארוק ינוי
 הז 'יפ כ'ג ואינהש םשו DU ץ"בשתו ז"וא 'ייעו
 שחכ יאדוב nn סוטסוס רשבל pep י"לב יכ

wmהנוכנ רתויה 'יגה ליוגב ה'ד ,ר"י ב'בב לכא  
 ושב םוקט שוויפ יוה סוטסוסכוד ןושלו :ה"כ
 ונייה qm ,סוטסוס רשכל ןירוק ירמ ןושלבד

 p [C59" ..[ טסוכ פ'לב .תמאבו .כ'ע םוק
 "פל שיו רשכ םוקמ b" טסוסכ ךוד כ'או רשב

 4'3 3n3w המ סנו .ךומסיש המ לע ^n לש הז | םוקטב וילע ןיבתוכו וב רעישהש המהב ג'עש

 .רתוימ הארנ תמאבו ייל ויו «v 3" י"כב (?

 קרפמו ,רעיש םוקמב סוטסוסכוד רשב םוקמב ףלק
 ףלקה לע אהימ אצי סוטסוסכוד לע בתכ םאש בר

muהזב הניש ןניבתומו  armןניקרפמו לוספ  
 אפאו ,ןיליפת ןינעל תוחנמבו ,הזוזמ ןינעל תבשב
 רעיש םוקמ אוה ףלק ירקימד אסיג אוהד אתלגמד
 רמאקדו ןניבתכ o C היליד יאוג qm יאדוב
 רעיש םוקמב סוטסוסכוד לע ןיבתוכ הזוזמב
 אפא אתעד אקלס WT שממ רעיש םוקמב "ואל
 יניסמ השמל הכלה אידהב אשירמ  אוה אתלגמד
 ללכב ופוג רעיש םוקמ אצי ירהו ףלקה לע ןיליפת
 ףלקנש םוקמ אוה רעיש םוקמ יאמ מ"ש אלא ףלקה
 אצמנ רעיש םוקמ דגנכ אצמנש ) (םשמ) ףלקה
 ןיבתוכ ןיאו וב רקיעה רעישה םוקמוודבל דמוע ףלקה
 סוטסוסכודו אתינרחא אפא ןמ אלא ןיליפתל םש
 המהנה רשב by קובד mme םוקמהו ודבל דמועה
 אלא םינפה ןתואמ mb וילע ramo יא וב
 wa "יפש עדו ה"יחא]* .תורחא םינפמ

 מ"קת ןיליפת תוכלה ז"ואב ץרמנ רוציקב אבוה
 מ"כב רכזוה ל"נה ג'הר םשב וניבר 'יפו .בטיה ש"ע
 ח"וא רוט ףסוי תיכבו ו'לה א"פ ןיליפת תוכלהל

^pםשב אבוה םשו תבש ישודיהב ן'וכו נ'ל  
ymהמ שדח רבד  bwל"ו ןאכד ךועב  .. 

 'וכו ףלק ארקנ רעשה יפלכ אוהש ינשה קלחהו
 דובכ אנמיס ביהיו ל'ז ym תעד i דע
 אהיש 'מולכ ובד ותפה םיהלא
 םוקמ אוהש qnn םוקטב ןתביתכ
 בתכ ל"ז ם"במרהו םש jn בתכ דועו .ר ת שה
 שרפל איה תועטש ל'ז ל"ינול ימכחל הבושתב
 הביתכהש רשבו רעש םוקמ וחיניש ןכ בותכלו
 ^B b" אוהו qnn םוקמב ובתכיו ןהב תרשוימ
 ותואו םינשל רועה קולחל היה םכודש תמאהד
 אוהש ינשהו סוטסוסכוד ארקנ ועשה דצ לש
 םוקמב ןיבתוכ סוטסוסכודכו ףלק ארקנ רשבב קובד
 אוהו רשבב קבד היהש םוקמב ףלקבו שממ רעש
 כ"ע ^2 סוטסוסכודה ןמ רתוי רמתשמו הבע

 ט"כ 'ייעו D^ ^D רודה ראפב הכושתה האבוהו
 ישודיחב יתאצמ ןכו .ה"לה ג'פ pen 'וכלהל
 (m 'שוריב יתאצמו ל"זו :ט"'ע תכשל ן"בטרה

mop cu" me nie "vsהשרפ וילע בותכל ידכ  
 ףלוקב אמיתד אדה לארשי עמש ןיליפתבש הנטק
 [ןוטסוסכוד ןיהב םרב ג"וגנ] ןיטסוסכא רועה ינפ

 ינפ ןושלו .הזוזמבש תוישרפ יתש נותכל ידכ
 ןיכתוכו רשבל קובדה דצה אוה ףלקש עמשמ רועה
 דצה אוה סוטסוסכודו שממ ושב סוקמב וילע

 היל ו כ ר'פרב ('
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 (der huppó א"פורה זעלבו הלופכ ותלברכו רבה
Gehaubteתופכ ודוהש תפיכוד ומש ארקנ המלו  

 ןושל sse mn ונינע דבלמ mn תלמ ילואו) 'וכו
 ףוע o^b 23A y'b3 יכ .אוה ןושל לע לפונ

qupupaהמודו הבע ותלברכ י"שריפ 'ילוחב 538  
 ןירוקו 'וכו םש התופכו שארה ךותל הלופכש ימכ
 .Wald- paon silvestre הזו כ"ע אייבלש ןואופ ול

pfauףוע ארקנ ןכו  Auerhahnייע,םירפס תצקב ' 

 ןהאזיועל םכחה ברהל תויחה תודלותו רגנ 'ע ל"מר
 אבש ןעי רקיעה והזו .תופכ ודוהש ג"ונבו---,ז"יר דצ
 ףוע םשב וניבה ל"זרש היארהו .תפיכוד תלמ שרפל
 ופיסוהש ינפמ Auerhahn ארקנה ףועה תא תפיכוד

 .שרקמה תיבל רימש איכהש והזו .ow 'ילוחב שרפל
 תמאכו .ארכ לגנרת ףועה ןכ ארקנ imb 'יטיגבו
 I&33 לוגנר n :הטישפב תפיכור תקתעה
 םישרשב אבוה ןואנ ארירש בר לש תעד כ"ג הזו

prףכד שרש ] — 

 Widder ליא b" אנעד ארכדוא 8223 פ"לב) 321 1
 ,pív& "53 ןכו רכז b" רכד ןמ לאשוהו

 הואיצוהש ימ 'פב (ואמת!גס 406מש ןמ ליא 7%
 ותאר ירכד והנה (' (ביעס זימ ייבוריע) ןשיש ימ 'מגב
 טיכ .גיכ 40 n^ 'ברטב) השמח םיליא 'גרת .אתכרבמל
 .ו"כ ה"רב ה"נכו ה"יחא]* —— .אשמהח ירכיד (האלהו
 : ה"ס ק"ב .אלבוי ארכדל ןירוק ויה איברעל יתכלהשכ
 ;ז" Uu 'רזעב poa ץוכקהו ,ךנימ יבנג ארכיר
 .יבנג יבנגר ירכד והנה .א'נ "לוחב 4" ,'ז
 ןירכד ןגאד רובס תא המ ע"פס ר"בב הליאשהבו
 םיליאכ םיצורפ b" ןינרכד סרג י"שרו ןוכתווכד
 סרג ה"'כק זמר אציו 'קליו םש כ"מ p" םישיתו

psז 'ציב : תופועהמ -- .ןוכתווכד ייוזיבד ', 
 ארפוכ יחנמ Y) "nbb : םיחמצהמו .ארכדר יעיב
 תיִנָרְכּוד--.'ג רפכ 'עב ושוריפ 'ייע אתבוקנל ארכיד

 -- [ז'חא אבה p' ףוס 'ייע

(münnlieh רכז "b אָרְכִּד D'b3) ^23 2 "GM 
 .יה ;זיכ ,יא ישארב) הבקנו רכז 'גרת

 ybp 333 ה"יחא|* (הבקונו רכד 03 .'ז ;יב
 ב"יפ 'וכותכ 'וריו ג'לפ ר"בב ץוכקהו .רכד רב
 C10 אנאו איירכד ןמ (אנוה בר) אוהר ,ה"לד
 ,א'לק ב'בו : כ'נ ףד b Y'b" 'ובותכ ,אתבקונ ןמ

quaראותהו — 'וכו יאנימ יכיל ווהיד ןירכיד  
 איהש 'יפ א"ער א"י 'ובותכ אדלי אלד תינרכוד

 — mb] םדוקה 'עמ אוה י"שריפלו .רכז ומכ

Q2] "b 23 ys ןכו ob») *27 5 שא" 
  (gedenken, eingedenk sein'גרת

 ND 3233 -« — םּוטְסֶסְכּוד

 הנה תורועה npibne המואמ ועדי אל םינרבעה יכ
 getheiltes התוא םיארוקו הוריכי םילארשיה םינמואה

saa 0ףעל חונמה ברהל ענערטייב 'ייע רבדה  
 םיקפופה שוריפ תתימא חיכומש (ח"כר ,ה"כק דצ)

 — [תומואה ימכח לש תושדח תוריקחמ

N'DYD239%609ו0+ "יעצמאה י"ל אוה ד"עפל) ? 
 "ייע Stadtvorgsetzter ריעה דיקפו הנוממ

 יאמ (ז'כ 025( ריעה ינב 'פד 23 "Cp ףופב
 .ןיזרט 'עב ונשריפ .אתמד השרפ איסוסכד
 א"עס יח 3'3 ןויצ ונינו 'יפ םשו ה"יחא]*
 חיכואש wy אניזרטלו האשרפלו ארושל
 איסוסכד nbb לבא .ב"בל י"כ nox 'יפמ קתעוהש
 nmn רשיילפ ראססיפרפו יוועלו .השרפתנ אל
 ת"לדו הררש b^ .איסוסכא ס"למו oucía& י"למ
 y" ל"נה תינויה nos איה «o ל"נ רשאו .תפסונ
 יייע = ר"ל  י"כב יכ היארהו .ט"מקת דצ סואיזריימ
 אכלמד אשאדפ 'יגה השרפ תחת ומוקמב יליגמ סיד
 אוה יכ רבדה רורב יתעדלו אתמד אשארפ ל"צו

aol, gibאשדאפ (אשאדפ) כ"או לשומו ןודא  
 איסוסכד תארוהמ שממ ריעה לשומ וא ns אתמד
 ריעה ינב י"שריפו .ריעה (qus דיקפ הנינעש
 וחלושל ןמוזמ ןהל אהיש סוס בכור םדא ןירכוש
 אבוהו) כ"ע וכרטצישכ ריעה לשומל תוחילשב
 ילב (ו"פש b^ השורק ירבדו ה"ב תוכלה ז"ואב
 ךוד ןמ הככרוה הלמה יכ רבסש ינפמ דלונ קפס
 לבא תואחסונב כ'ג 'יא היסוסכוד 'יגו .סופ ןמו
 םיסופדב ה"כו Y אלב איסוסכד ןוכנב ע"פדו י"כב
 הנהו .םש ם"ד y" "5 .י"שרבו ס"שב םינשיה
 אוההל לאשו איסוסכד והמ ול השקתנ יינא
 ברו תשש ברד הימק אתינתמ רדסמ הוהד ןנברמ

newהלמה ול רתפ  Upייבא יכ אתמד אשדאפ  
 ושופל new 35 ךוצוה ןכל ינוי ןושל עדי אל

  "y[ק"ודו .תיפרפ הלמ —

 ינמיס 'מגב תופרט ולא 'פב] (GAuerhahn תַפיִבְד
 ודוהש הז תפיכור ey) גיס יילוח) [ףועה
vmm me»הייחא]* = .שדקמה תיבל רימש איבהש  

 ל"צו ףופכ רווח ש הז ס'"טב N^" 'זיפו ו'פדב
 p3^ ןכו mme כ'ג a^ 'ב n י"כב לבא ודו הש
 reu ףד אקילייגנא ץבוק) arb 'ילוחל י"כ ה"מגר
 תופכו סווט ןיעכ שארב ול שיש תופכ ורוחש 'יא

(Syארקנה ףועה לע ותנוכ כ"או  Wiedehoptןכו  
 ^m 7" "ירבד ;ט"י ^W 'קיול םינקז 'ע וקיתעה
 .Wie- upupa אטאגלואווה וקיתעה ןכו éxoj י"ע

dehopf5 םש 'רקיול י"שריפמ הארנ ןכו /nלוגנרת  

cya» )'םירמוא סימכחו ךוטסב ןייוצמ אתכרבמ . 
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 'b הזו םירכד יבנע וסרגש ינה היד ב'ער ח"נ | ה"יחא]* = en» ריכרו Ones םיהלא רכזיו
 .םירכ 'עב ומוקמו איה תישומש תלדו רקיעה | ילימ :ט"כ 'רהנס ל'זררב הברהו ליעפ ינוניב אוהו
 .ש"ירב הרכ ןינושש שי םשב סרג דכ 'עב וניברו | ivy "לוח ics ידכ ע"ייע) ישניא יריכר אל ידכד
 י"כ ה"מגר b3^ ה"כו הדכ םש "יא 'נושארה יינבו | np םש ,ישניא הל יריכד רכדימ mem אתלימ
 חיכואש ומכ שוריפה לכ (pny ונממו ןילוחל | "ינעת su yy 'וכו אנביתי הוה דכ אנריכד
 םודכד יכניע וניבר פרג ריזנבו .םשל יעיגהב mys" | .אנריכד  היתוביסב אנריכד אל היתוקניב :'כ
 הנמרזנ תעטומ "גו :ו"'ק מ"כב ה"כו 'א םדכ ע"ייע | הליבט .ז"ג םש ,םלשל ךנירכדי אנמחר :ב"י תבש
 םינויצה לכ ואיבהב קד אל יוועלו moss ל"צד ול | sp ווה :ח'י 'וכרב :לעפתיאב grow 323 ןאמ
 --[!םרב 'עב ל"נה 'ס דע אתודהס :'כ 'ובותכ .הירוכּיאל ירעצמ
 | :ר"כ הדנ .םסה ע"ייעו רכדימ אל יפט 35v ןינש
 הירכדא .ב"פ 'דהנס : לעפאב .רכדמ היל ורכדמ יכד
 הימיאד אמש היל ירכדא יכ .ה"צ םש .הירמגל בר
 ןתוכדא Yb: -'טוס .ג"נ הכוס :א"ל 'וכרב ,'וכו
 'ובותכ .ירדהא ירכדמ א'עס 'ג 'יבוריע  .אתלימ
 op ןומה לש ע"לבו ףנע מ'לב 'יפ mos = ) לד | ye 'ינעת 'ורי .שדקמה תיב ןברוח הירכדא .ב"ס

n'b3תרכדאד אוהה ךל םק ד"ע . vpכ ב"ל פ"ס  ^bןפג  (Weinstockהאיפב ד"פב  Qv) 
 .םיינעל קלחמו we" תיבה לעב לקדבו תילדב | ןכו בטיה ש"יע ןיקחשמו ןירכדמ ןיחינמו ןירכדמ
 עיגמש המ up ינע לכש האיפה טפשמ אוה ןכ ; איהה ב"עס £2 sub cem. -- mob" ר"משב
 םיינע םש שי !DN אוה רקפהש וב הכוז ודיל | ה"כו 'וכו ימנתיפ ןרכוד הב ביתכ הוהד אתידוא

 (' הושב האיפה תא קלחנ העשתו םיעשת םירמואו — [ןורכז מ"לבו ,ס"לב
 עיגמה «www לוטיל ונממ דחאו דחא לכ לוכיש |

 רמאש ןיעמוש mb ('זוכנ רמוא דחאו .וקלחל
 המכ ונממ דחאו דחא לכ סופתנ 'מולכ ,הכלהכ
 םינהכ תרותב שרופמ ןכ הכלהכ והמו לוכיש
 ןהינפל חנה € יט" (p^ בוזעת ('ג קרפ cep יפ)
 'מוא דחאו קלחל םירמוא ט'צ obs C וזובי ןהו
 ןיעמוש ^m תופי vv 'יפא אירב אוה 'יפא )* זובל
 רומלת ןכ לקרו תילד ףא לוכי הכלהכ 'מאש
 'מוא דחאו זכזכל םירמוא ט'צ 'יפא םתוא רמול
 ימאש ןיעמוש mb C לוונמ bs" הלוח 'יפא קלחל
 קלחל לקדנו תילדב רמול תיאר ms .הכלהכ

 טעימ בותכה הבירש רחא זכזכל  תוריפ ראשו | לרעו nn (Uem רבא (VU ע'לבו
 האצי לודגכ וב טלוש ןטקחש ריצק המ ריצק oon | הברחו רכז הינש הארוהב ונממו ארוכד לרע : רכז

 p" הז  .לודגכ וב טלוש ןטקה ןיאש לקרו תילר .יוועלל .ר'תמע p" םוגרתב
 ריעמ לאיתיא . ינרב השמ ינוב םלושמ וניבו | םיוכ תארוהו שושה «jp ww ןיִרְּכְר א

 הלדמה םיאלכד CUm גימ) (" vp הזיאבו .אצנגמ | תכסמ COWurm) תעלות , 2  ס'לב
ovoםיבנע (:ריל "5 ןינימ השלש  pssתונכרק 55« .ןפגה תא |  me(:ו") תוחנמב ('  

 'פכו .(" תוילגרה ןמ אלא תוילדה ןמ ןיאיבמ ןיא | ג'ונב ה"יחא]* .(ועילתהש cux י"שריפ
 *Uy) גינ (nob רילומה וב אצויכ 'מגב וגהנש םוקמ | p«3* ןוילנב ב'נ א'נב :ח"ל vos ןירכר יבניע
 ' ל ב א לש תוילד ולכיש דע םיכנעב posi ר'ת | 'ילוחב תופסותה ואיבהש חסונכ בוט רתויהו ארכר

 :ז'נ 'יטינ Ohikrin םוקמ םש) ןיִרְכִיִּד ,אָיְרְִּד *
 ןירכיד רפכ 'ב ,ב"פ ר"כיא ,אירכד רפכ

 ל"נגה םשב םוקמ 71 רעיוביינ תודע יפל אוהו
 ,סילופורתוילא לש הנופצב

"GMורוכז ומכ ר"עפל) 323  ^bוסרכמ רבדמה  
Bauchrednerש"מו ןידיב ע"יע ), 

 ,(ורוכז 'גרת סלקנאו ורוכד בוא לש 'ורי 'גרת
ny).גרתש בתכש ןמגרותמה תטישב ךלה 35 ' 

cwקיו 'ורי 'גרתב ונינפל לבא ורוכד ' b^א'ל ; 
 תויוצמ התקתעהב קר ינועדי לש םוגרתה אוה n ,'כ

^neב"ו ^3 יפלו) ורוכז יקסמ 5^ תוקתעה  
 .עודי םרג יעבתו ?omi י"כ 'גרתו ןמגרותמהו

 — [ורוכז 'עו ןיריב ע"ייע הלמה תרזג ןינעבו

^b das münnliche Glied) N27 *ארכד ס"לב  

 nà3^3 )* .וזבזבי :כ''ותב (* .זובל 33( שירה b5^ חכומ ןכו זבזכנ ל"צו חבנ ביה '''כב (* .תדשב 'יא ו"ו י"כב ('

aanהלוח ייפא ןקז 'יפא : כ'ותב (*  mn»ימגב לבא תוינשמה ררסב היכו (' .זיפ תועטב ע"פרב (* .תאיפל ש"רב  
 .יישריפב היכו לגר 'עב ה"כו תוילגורה Son תוילגירה ו"ו י"כב (* .לאעמשי 'ר קרפ םדיק טיפ gm תונברק לכ יפ ררסנ
 לנוא היד םש nob" י'שרו .לכבא לש תויגפ ולכיש דע cin םש קר ט'פ דצ m 'יפב ה'כו o v33 םג ה'כו )*
 mn הנוכמו גיל ,א"' םיטפושב רכזנש םוקמ לע ותנוכו כ"ע םימרכ לבא אוהו לבא לש יסרגר nee :אוה םג איבה

 mm ונמזנ םג יכ ריעמ Abel vinearum ךרעב סואיביזיא םגו בו רפסמב סש םיעוטנה םימוכ םש לע mm םוקמה
, 
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p» 53ע"לבו אלד  ^b (Dאשנו הלד  
(tollo ר"ל םג ילואו herausziehen, heben 

 'וכרב) 55 אדיפסהד ארגא  335 Ca'עב ונשריפ
 חיכ קימ) ןיחלגמ ולאו 'פד ג'פבו ,רגא  Gnלרד

 הינולדי ( ^bימ  א'פ .ייולד אריפסהד ארגא ומכ
 שרופמכ ותוא ואשי .םיוחא תמה תא אשונש

 'ובותכ) רידמה ייפב  cy.הינועטי ןעטיד (א'ער
Cw ו רי b הינולדי לד אלד Ge po) ירמאד אכיא 

 ימאנש ותוא ןיהיבגמ םירחא ומצע היבגמ ןיאש ימ
Cn הנה הלע ךל רומא בומ יכ Coma (ילשמ 

 םיצרש 'ח 'פד ג'רבו ( n3אנרקו לאומש +.ח'ק
 ינפלמ ולאש .יריכעו ולרד אימל וזח 'וכו יבתי ווה

  rmארבגד לאומש עדי ןכיהמ ( n2יתא אק
 אקד אימל והניזח בישהו .היעימב שייחו אברעממ
 ביתכד ןוהליד אתפסותב ולדימ יפסומו יפט ולדמ

C ןתפסותב ולעש טיי ..'ז .ישארב) ורבג םימהו 
  mmיתאק הבר ארבגד לאומשל היל עימש

 יריכעד אימל והנזחד ןויכו אמוי אוההב אברעממ
 יתש אלד רשפא יא יתאקד ארבג אוההד עדי

 והיינמ  imiוהנהמ יתשד ןאמד עודי  Webיריכעד
 ,יתאק הבר ארבג רמא ותעומשמו היעימב שייח

  qmיהת 'יפו .היעימב שייחר רמא אימד ארכוע
 הינקנקב '(  mnא ל יא יקנ הירמ ג יא 6

 ז'ע) אהית תב טיקנד ןאמכ  onm Croףירשו
  enmארמחד אנקנק ןמ [אהית ל"צ]  Cהידקפו

 ןילשלשמה | ןילכוא הילכואל אנרקל לאומש
 ששח ןמ הייוסאל ןווכיאד אסכה תיבמ היענמו
 הייוסאלד עדי אלו בו רעטצמד ןויכו היעמבד

 גס wb*p) לָּד — )53-2 לד

 (וידיב השוע mm 'מגב ןילעופה תא רכושה 'פבו
 רמא (:א'צ 53( (* [םינאתב השוע היה 'מגב ל"צ]
 'פד ג"רב ,תילדומב rw" ברד הירב C new בר
 יבג לעש תיל (נ'עס זיטק (ce היילעהו תיבה

^b owיבג לע 6*הלדומה לודג ןפג תילד  
 ז"עלבו e e) הימרי) ויתוילד qo ןמ תונליא
 pergola ט"יאלב אוהו הייחא|* ,הלוגריפ

Weinlaube, Weingelünder, pergula 353ילוא  

 שובשה תחת :ז"טק מ"ב י"שרב זעלה םג ל"צכ
 זעול ודי לעש won ל"צש 5^ וא אדי לפ
 אוהו תילד תלמ םשו םש 'וחנמו 'יחספב י"שר
 י"שריפב אצמנ דיחיהו ,Weinlaube 476116 צ"לב
 תופנולכ ג"ע לדומה םרכ : תילד ה'ד : א"'יק תובותכ
 תילד א"עס vb תותירכב «i .ז"עלב ה"אילירט
 ןפג לש איליירט י"שריפו הניאת iy תילדומה

aenקזחיבו ' o^ a^ויתורומז :ויתוילד י"שריפ  
 ב"יד י"פ מ"ב v3 051 -- .פ"לב אָתָיְלָד ןינע ןכו

yתילד  nnsלש וקיסופ לע הלדומ התיהש  
 'וכו תוילד יתשו ג"עס ג"נד ג"פ הכוס v .וריבח
 תומוטק תולד 5/5 כ"מ 'יפו תוילד ינש ל"פ ר'קיובו
 לעפה הנכנ םשהמו .כ'חמב בטיה קד אלו כ'ע
 רבד לע jexi yp ךשמ ליעפהב ושוויפו הלד
 ע"לב לעפה ןינע ןכו ותלוזו ןליא לע לשמל דחא
 'כוס v .א"י :'ט הכוס (Giehen. הלד מ"לבו 32
 הלע הלדה :ח"יד א"פר 'יבוריע 'ורי ,ד"ער א"נד א"פ
 y" הלדומ : לועפ ינוניבבו ,תעלדה תאו ןפגה תא
 ג"פ תודמו א'עס ט"כ דימת :'צ "ילוחב ןכו ליעל

 — [יב 355 yvy תוסנולכ ג"ע הלדומ ח"מ

 ןוכגל m» (! quy ינב תבר איהו) Philadelphia ריעמ הקוחר תועש שש החיה ותנוכתו םינפג לדגמ ייפ 6%

 yn ייכבו ריפדבו (3 .יב ךדש יעב ה"כו אשיש בר ג"ונב (* aei השוע איה וזל תמ רו ק ה meo יכ יב ךרש יעב
 ג'וכב לבא .ןושארה vy3 כ"ג ייא לד אלד . . לרד m )^ .ביהו ו"ו ייכב ה"כ (* .ךומסב יייע רקיע ןושארהו הלורמה
 היגוולי יאולד היגולרי לריר :םש 'ובותכבו יוכו לרייד :י"שרל טחוימה («px .ָינולדי לדי אלד s הינולדי לריד קיימב

vas a»ק"מל 'ב  anהינוליירד לדיל אל ר"א היניולי יוליד  D^)לדיד תועטב טמשנ 376 (ומוקמב קימ  mao 
 .ךיגווליד mb יבותכד הז קר ייא תכלל בוט cp ר"להקבו יובותכמו ק"ממ תובבה ביכרה 578 י'ר ייס יר מ"חונמב ייא ןוכנבו
 מיטשב אבוה אמק ארודהמב י'ישריפ ןכו כ'ע ותוא וולי םירחא תמה תא הולמש ימ ייפ הינוולי יאוולד ייגה 53 ול יעבו
 היבגמש :וניבר D^ רגא יעבו .םש י'עבו :'ו יוכרבב ןכ ומכו דפסמבו יכבב ולוק םירה יבותכב verb לדידו gy יבותכל
 אקר ןלדימד יאמל והניזח ר"פדב mb בורקו ב'יה ייכ ייג הייכ (* .ש"ע קימל יישרל סחוימה 'יפמ חכומ ןכו רפסהב ולוק
 י'כב «'n ןפקותב ולעש . . ןוחליד אפקותב ייא םש קר 'גו יא ו"ו י"כב היכו ^« ןוהליד אתפסוחב ולרימ יפסומו ופט
 ילג ואשנו ותיבגה יכ ואר ונינע ר"עפלו - ר'יפדו ביח vin ייג ןיבהל לק רתויח לבא ,ופטקד סיטב Den ע'פדב היכו דיל

onהיבגהלו תואשנל ופסיו רתויב  yםיל הנפהש יערה לע תורוהל ןושל תוחצב אוהו םיל הלפנש תורבכ  "yיישריפ  
 ילואו b^ sp תישארבמ nue איבה הז לעו pn תרובג sy 'וכו ןוהליד אתפסותב b^ 5^ וא ,הילובקאל היד םש תבש

 ,יוכו ןוחליד אפקותב םיסופרה ייג םייקל לכונ ןורחאה ייפ יפלו .ופיקת אימו אלא הככ ייל ונינפל לבא 'גרתב ןכ .בותכ
v33 mo (*ליז פייא  mnnתופסותב ה'כו הינקנקב היל  natםש  ema)ןוכנל ה"כ )* .תינקנקא ג'ונבו ,תבשל ן"במרה  

v33קר ר'יפרב היכו ויו ביח  D'63 Dbתאר ע"פל 'קנ הירמג יא שוריפו !הינקנק ירמג יא תועטב ע"פדבו יקניק  EM 
 (Mim תינקנקב יתח ייפ «^m םשב אבוה ן"במרה ישוריחבו .םש יופסותב יייעו אוה לודג םרא DK האר b^ רבו הפי ורומל

qmינייד יב יפב שרופמש ומכ םינקנקבש ןייה קורבל אנרק לש ותנמוא החיה תאזש יפל וקרובל לשמ  nmnכ"ע . *) m3 
 einsehlürfen wt אימגה ייפ ףרס ס'ילכו יא ףרש עיייע ןקנקה ןמ ןייה n תא אימגהו חירה ושוריפו ב"ה י"כב ןוכנל
 ייכב «mo א היי תה mor 5n .ארמח ינקנק ןמ n ףירסו omm תצק לובלכב םש T ףירסו an^ המאב M^ ע"פדבו

 .ףיראסו וא ףיראשו ל'צו ףיאהו bon תועשב םש ךא ויו
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 תחכשא אפסח ךל תייל גד ןמ "גה א"עס 351
 תילגד jb ב"עס ג"לד ט'פ 'ובותכ 'וריבו אתינגרמ
 תללצ לשמל המוד לשמה .אתילגרמ ןמ אפסח ךל
 wyo איצ (p ךידיב פרח תילעהו םירידא םימב

wyב"עפ נ"צ ק"ב ,(ואל יא ה"ך  :ז": מ"ב יפסות  

 י"שריפ אנילד אל אל יאו אנילד ארוד תילד יא
 .'וכו אנילד opp יושמה היבנתו noun םא ןוכנל

pomיאדהב תילד יא "גה ג'מ זמר םיטפוש  
 px איבה וניברו avos אל אל יאו ךדהב אנילד
 — pb אוה ןאכ םלוא ז"חא אבה 'עב po הז
 ילדמד הנועמד ירימגו א"עס ד"ל 'טוסב : לעפַא
 םדאהשכ b" יוה הינועטד אתלית היפתכל שיניא
 אלא אשונ וניא יושמ היבגמ רזע ילב ומצעב
 רמאמה יצח איבה 'ה ףכ 'עב וניברו .ואשמ שילש
 ילדיא אמוי ילדיא :ז"ט .ב"בב : לעפתיאב .ש"ע
 הבגוה תחרוז המחהשכ שמש הבגוה 'יפ אריצק
 בתכנ ןכו ןוכנל י"שריפ ןכו ילוחה לקימ b^ ילוח
 ילדימ "גה pen ו'ק זמר הרש ייח 'קליב ודצב
 אילדימד אה .'ח "חספב ןכו ,אריצק ילדיא אמוי
 ילואו ,י"שריפ yr הברה הובגש b^ יאתתימד אה
 םירה ונינעש nb -- .ע"יע אלדמא ומכ אוה
 — [ז'חא אבה 'עב תואמגוד 'ייע vom היבגהו
 ןינע םדוקה ךרעב ומכ ייפ יִלְּד = אָלִּד =) 53
 Tun ךשמה אוה (v י"כב תמאבו הלד *
 «b Js" ע'לב ןכו bbs wow crm ,םדוקה
 ע"לב = אולד תויתוא ךפיהב ןכו Schópfeimer ילד

ew (32ילדב ןמחנ בר  wv435 3" ב"כ)  
 ב"צ ('p .לבוחהד ג"סבו .(' אלווד 'עב ונשריפ
 אנילד תילד יא quem) הזל םדוקה ?^y  בי'עס

 ייטפוש) ביתכד היל רמא אנילד אל mos אל יאו
ewm (n 5מולכ 'וגו קרב הילא ' DMבאשת  

 .(* ידבל באשא אל ואל םאו ךמע באשא ראכה ן
 (ב'ער vy תומבי) הפונאה לע ןיאשונד פ'רד ג'רבו
 ינב .b^ .) רתפ.רתס וכל לופיג אלור ולרד יאלד
 לאשא תוקומע תומכח ילוד 'מולכ םימ ןילודה םדא

 = אָלְּד- לד - אלבר 53
 םייקיא אלו ארב היל םייקל אלד הייטל ('ןווכיא
 עדיתיאד «jr אתנב אלא לאומשל ארב היל
 Cms אמייקתא היתוטלו ןווכיא הייוסאלד ברל
 הישפנ לע הירבדאו היתעד שולחת אלד שה
 ימנ  הייטלו Gy» 5 pu הבורמ פ"סב שרופמכ
 אושבד אנוק היל קיפנו אנוקל
 ינפל "יגה nmm ןכו ה"יחא]* .היניעב
 אהי רמא :פ"א י"כב ה"כ תמאבו pp 'עב וניבר
 אנוק היל קפנ ךניע ב אנרק קופיתד אוער
 שרופמ N^ + 'פ ב"בבו Cip רצ תבש (^D הי ני ע ב

 אקפנ היניעב אנרק היל קופית אנרק ךמש המ
 ןוילגה תרעהו .ם"בשריפ ש"עו היניעב אנרק היל
 .ש"מו ןרק 'ע ע"בשפהב יייעו איה הנוכנ יתלב םש

"boeךוועה  c»ילכאמ ברל ליכאה אנרק  
 pm^ .אנרקל בר ללק המל ןוכנ הלוע האופרה
 ןיסחוי ךורעה םשב ריכזה ןואנ יאה וניבר לש
 תועטב אבוה DU TN (פ'ק דצ) אנרק 'ע םלשה
 ישודיחבו ,תופסותב לבא .לד ל"צו ל"ר ךרע
 הזה "יפה רכזוה םש תבשל א'בשרהו ן"במרה
 םירהו אשנ ןינעב ה'נכו — .ל"ז ח" ר pes הרצקב
 ווה ןתנוי 'רו אייח 'ר א'עפ ח"י 'וכרבב : היבגהו
 אתלכת אידשק הוה תורבקה תיבב ילזאו ילקש

qmm mהיילד אייח 'ר לא יובק יוליע  
 תלכת y3' ה"כו 'מ י"כב "יא ירבק יוליע ^« 'וכו
 'קליב ה"כו יר ב ק ל ע 'ה bye 'וכרב ש"ארבו
 ט"פקתת זמר b" תלהק 'קליבו ב'נק זמר D 'כ ב'ש
 אק 'יגה אידשק תחת םשו םש 'קליבו ,ארבק לע
 יתש ובועתנ 'פ י"כבו תלכת ךרעב ה"כו אררג
 'וכרב ס"דבו אררג ל"צו א ד ר ג אידשק תואחסונ
 ירחא המל יתעדי אלו ןוקיתה הזב קפתסנ ג"מ דצ
 לעבו jm וניכרו רבד םוקי םידע םינש פ'ע יכ

pbתעשב אלש 'יפא םהילע ךומסל םה םיאדכ  
 םשו םש 'קליבו ונהיבגה :היילד י"שריפו .קחדה
 y'3 תומכי *y'3, 1^ 5/3 הי ק 5b :ותרומתב "יא
 אל אפסח ךל יאלדד ואל יא :א"כ תוכמ ,ב"עס
 ג'בשרא 'מגב וזחאש ימ ףוסבו Ü, רותס רתפ םכל | תורשעמד ה"פס 'וריבו ,היתות אתינגרמ תחכשמ

3n c'e )'57 רמאמכ (* .ןווכיא דע ןווכיא ןמ mאיה םנח לע ייפא םכח תללק :איי תוכמ :יצ ירהנס .ו'נ יוכרב  
 ישמא ירבו ,ילור 'ציניוו יפדבו ,לוד 'עב ןאכב ר"פרבו יאלווד yi הלעמל עיפרב היכו "a ייכב ןוכנל «m (* .תאב
 Mim בוט רתויה וא ישמא יפרב ומכ לר ל"צו אלוור כ'ג em רילו ו"ו ייכ ץוח .vas anim ריפרב ןאכב n8 ךרעו .אלור
 ייל ןכו יושמ b^ ארור nón סרג Wow ys soy ינפב ךרע ןויצל קלח וניבר (* .דילו ו"ו י"כבכ םדוקה ךרעמ ךשמה

qosונתיגוסב מיטשב יתיארו .הזל םרוקה יעב אכוהש םיטפוש  omאגילר ימע תולרל עייסמ אהת םא אלווד הילייר יא :  
 ךושמ יביצ יושמ ןיעכ עמשמר [יארור ל'צו] wert והב 3:523 םירפס nwe .עוייס ותואל ךירצ (יניאש ל'צ) וניאש פ'עאו -

 ^4 לכלו תונייוצמ תואסריג יתש 37a הז ייפ יפלש ירה .ל"כע ליז pe orm לע sone אהתש ותרוחסב cy קפעתה

 י"שר תער |« םדוקה ys ונאיבה ןכל הנורחא ייג רחא ןניררג ןנאו הנושאר oi רחא ררגנ ונ'בוו רחא טשפ הל שי
 לופינ 3733( לשינ Jp בירו לופינ ייא ישמא 'פר דע םיסופרה לכב .'וכו וכל יגה אלוור ולרד ר"ל י'כב )^ .םש קיבב
 הנוכנ nun "an ןי ג ע ה י 8 לו .םותס snb םכמ באשא ייגה ריב v33 ) .רתס יר בר ור תפ תש ביר b ו כב

 .שיע איעב bt vt" ייפ לע וגישה תופסוחה ילעבו וניבר תער האבוה 'פסוחב .תוביתה תוארוה יפל אל לכא
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 ןירשע לד epis ה"כו 'מ י"כב ה"כ) הנש םיעבש
 אתולילד ה"כ לד ןישמח והל ושפ והילע תשנע אלד
 'קליבו ibus אגלפו ירס יתרת לד ה"כ והל ושפ
 TD יובותכ .'וכו אפכה mam לכימו (אתולצד
 לד . . יחרפו יחראל (הדועס) wm לד ב'עס
 לד .א"נ ק"ב eme יחראל יתרת לד . . תלת
 ןכו mom רפה ושוריפ :םלוכב ^« הרקת הינימ
 יישודיק .רקתסא ע"ייע 'וכו הניע לד :ב"ס 'ובותכב
 אשו םרה b^ םנהיג ימקמ ךיערכ לד א"ער א"פ
 י"שריפ 'וכו אביטרל הוילד ב'עס 'מ 'יבוריע .ךילגר
 y3' וניבר 'יפו "יג יייעו ש"ע 'וכו ץעל היבגמה
 הלא לכו .תואחסונה nya ןייצא םשו 'א ספר
 םתצקכו mb םדוקה 'על ןינע יבורק תואמגודה
 pip JJ ע'לב ללָּב לעפמ לד יכ רמוא רוזגל שי
 המ לבא — bn ^b .לד ס"לבו expe התיחפ
 (אוולד וא) אלווד םשה ךרעה הזב וניבר דוע איבהש
 :'כ 'יבוריע ה'נכו .אלווד יעל ךייש הלד לעפמ
 אלוודו אליבזו :ג'ק מ"ב .הידהב אלוודל היל ירד

spunלבז ע"ייע 'וכו , pawא"ער ד"ק םש ,רואי  
 ברקמ יאו ז'ק 'ילוח .אלוודב ייותיאל ךל יעביא
 ריגואד .ז'ע מ"ב .אלוד עיזב יא . + . אלוד יבגל
 ק"ב .אלווד .ע"ייע .אלווד (w^ ,אלוודל אריגא
 ילד הוה .'ד ק"מ ms ליקשו אלוד ילד :ה"פ
 .א"נ :'נ ק"ב .ז"ק ןילוחב ץובקה ראותהו -- אלווד

 — ms] ע"ייע יוכו יִאְלְרִּב אתירא

 הטמל לטלטו yuan Jo  עילב לָּהְלִּד =) לד
 -hin- u. herbewegen, herabhün הטמל הלתו

(genבטורהו רועה 'פב  "»n)רבאה +(א'עס זיכק  
 ילוספ לכ 'פב 'ורוכבבו .המהבב ןילדלודמה רשבהו
 ןקז םילחו לש רכזב השעמ n) היל יורוכב)
 ילעב cmo ot ולא ןימומ יפבו .[לדלודמ ורעשו]
 ג'פבו .המהכב םירשכו םדאב ןילוספ ןילודלדה
 לכא המהבב לדלודמה רבא (א'עס ו"ט) תותירכב
 ו"פ תרהכ לש הפוגבו ,(" רוהט םדאב לדלודמה
 ירמאד אכיאי ןילודלדהו תולביה (0o םיעגנב

(oso 2 לד — (bx לד np 

 תא אעביר ולכאו אתוולד 'ג ולד ע"כ Cy "טיג)
 b^ .,'וכו ארטימ אתא ףוסל אתלת לוכאו 'ד ילד
 ילד תוריפה jp אעביר ילקשו םימעפ ^ ןיקשמ
 .(' רתוי אוהש שילש לוטו רתוי me 'ד תא

mom6ה"ל כיב) םיתכה תקזח 'פד 'מק הכלה  
 C "ves אנצ mex והיא היל ילד יא C אבר רמא
 היל בהיד mb" אכיא יא b^ ,הקזח יוה רתלאל
 ותיבל וכילוהל ןורוד יריפד אנצ אערא ירמל חקול
 הידידמו np] לש תוריפה תליכאש] ררבתנ
 יא א'פ .(* הקזח היוה דימו "רכומל היל ביהי
 התוא לש תוריפמ וגי עט ה ל חקולל רכומ ורזע
 רחאב 'מגב ה"רד ק"פבו .(* הקזח יוה רתלאל עקרק
 ש"רל םילגר לד העברא מ"רל 67 ה'ר) לולאב
 השמח לילחה פ'סב .המהב רשעמ לד העבוא
 .לדב לד היל אמי לו Gun vo יכס) הששו
 mmm «sx תכשה יאב qm סנכנה רמשמ 'יפ
 רכשב תכשה יאצוי לע תוריתי 'ב תולח 'ז ןילטונ
 ןיכירצ ןיסנכנהו amne ןיאצויהש תותלד תפנה
 סנכנה ונינשש vm ןיאצויה וחתפש םירעשה רונסל
 אמינ ןנירמאו תותלד (nex רכשב 'ב 'ז לטונ
 שש 27 וליא קולחנ סנכנה רמשמל אצויה רמשמ
 רמשמה Dy התא קולחת האכה תכשב ןכו ששו
 אניצוב ייכא רמא ןניחדו ,לדב לד 'יפ והזו סנכנה
 וליפאו וישכע הבורק האנה רמולכ ארקמ בנט
 הנטק איהש תושיק האנה «qu 6 הטועמ איה
 הכירצש תעלד תליכאמ הב yen דימ הלכואו
 תבשב תולח 'ב יל בוט ךכ לשבתתש דע רוחיא
 'ופפותב ה"יחא]* JN תנשב רתוימ וז
 ת"ר ןכ 'יפ אניצוב ה'ד : ג"פ 'ובותכבו ,םש 'כוס
 לד 'כוסב p" י"שרו .ךורעה תא ריכזהש ילבמ
 לד ומכ רפה לד ^«: ןאכמ הז קוח רפה :לדב

n0 prosב יכוס תכסמ שארב ןניסרגדכו +:'ז '.) 
 תונפד לד הכוס לצ אכיא nup תוותשע לד
 תואמגוד ףיסוהל שי on ל"כע הכוס לצ אכיל
 ויתונש המכ ח"פש זמר ג'ס 'יעשי 'קלי :ט'פ תבש
 םהב וניתונש ימי 'מאנש הנש םיעבש םדא לש

 'צוניוו mb 'פרב לבא ,ריפדב ןוכנל m (* .אב א יר ג"ונבו .ביבל v3 הי מ גר 'י 5 ב ה" כר (* ovem ןכו ('
 לעו 5t ח'ר םשב םש ב"ב ם''בשרפב אבוה הזה bn" לכ (* .ונתואחסונב ןכו n»n וניבר 'יפמ חכומכ אלס סייטב ימאו
 ייפ רחא וניבר ךשמנ ייפה הזב )^ ,יניעב תארג ןיאו no ^on הז לע בתכ םייבשרהו Mp ינש ןיב wn יתמלשה ויפ

 וירחא ךילשהש וא ופיתכ לע ול maanb קיזחמל עייסש ימולכ רערעמל היל ילד יא א בר רמא :ביבל ייכב 5m הימגר

 ול שיש ma אלא npm jos יג היתושרב הרמע אל ןיירעש by הילע רערעמש הרש התואמ תוריפ לש אנצ ותיבל

ovyרחלאל יריפד אנצ ול היבגהש  "nקיזחמה ול רמאש ןויכ איה ולשר אתיא םאר הקזה  miimתוחמל ול היה ול  
 ב'יבל מ'יטשב אבוה ר'בארה ןכו ןושאר ייפב םיכשרה ךלה וז הטישבו .ליכע ירש תוריפב ךל שי המ עקרקה אוה ילש אלהו
 .תטועפ ריפרב )^ .תיל אמיגו ג"ונבו י.רפח ע"פרשב לבא רייפרב הי'כ (* .וניעטהל ל'צו וטיעלהל סייטב w^ רייפרבו -- .ש"ע

 תויגשמבו .רוהט אותש םראב תלרלורמה רבא ונעמש לבא ונעמש אל ל"א והמ המהכב תלרלורמה רבא הנשמב םש גיונב )*
"an m ybת "מ גר 'יפב ת"כו ,לרלורמה רבא |  v3תותירכב ימגב היכו תותירכל  :vbםיכמוהל ט'תיפבו  ct 

 .תחא םעפב



 wm ונינע ע"לב לד 55 ןוכנ הזו ,כ'ע םהל שח
 ב"ערו א"עס םש bib" ןכו .תובישח ול ןיאש לדו
 .אלוונו pw י"שרו הלדלדו אלזא אעראד אמעו
 vpn .ויסכנ רכומ אוהו ולדלדמ :רהב 'מוחנת
 ר'דמב .ןויבא ע"ייע םיסכנה jp לדלודמ לד ר"לפ

on moלש לד ןינע םלוכ .םכליבשב םילדלדתמ  
 ךודב תולפכ אלנו ,'עו יפה תולפכב אוה ארקמ
 ש"מיפב ראובמו לד םרכ א"מ ה"פ 'יאלכב הליאשה
 ןיטעומ וינפנש ל"ר לדלודמה qn לד ם"במרהל
 לד םרכ והזיאו ד'ע ט"כד ה'פ םיאלכ יוריבו כ"ע
 ייחספ .תודובעב רישעו םינפנב לד הנוי 'ר רמא
 האג לד jn ולא ןתלבוס תעדה ps העברא :ג'יק
 "יטפוש 'קלי .ט'נ מ"ב ץובקהו .,'וכו שחכמ רישעו
 יקסע לע אלא םילד לארשי וארקנ אלש D ^b 'ו
 םנועב וכמיו 'ב b^ רהב ימוחנתב 'וכו האובת
 לדיו wb :םשו ,םילד ושענש Gn ovp יילהה)
 םישעממ םילד ויהש . , on "טפוש| לארשי
 ללד לעפה םג רזגנ לד ראותמ ילוא -- .םיכוט
 לדמה םרכב ג"מ ib האיפב 533 bv3 ליעפהב
 רוזג לדלודמ םרכ :לדמה םרכ םש ם"כמרה 'ריפו
 ראשנה בוזעיו רוכמיו ותצקמ רצביש אוהו לד תלממ
 p" םינפנב לדמה 'ה ,'ז האיפב bow 'וכו ךורדל
 האיפל ש"רה p^ ןכו .ש לו תה :לדמה ם"במרה
 הארנ ז"פבו 'וכו אוה יפולש ןושל לדמה ג'מ ג"פ
 יאמ ב"ער 'ד ק"ממ חכומ ןכו pw "y ושרפמש
 י"שריפו 'וכו םינפגב לדימה ןנתדכ יפולש ןילדמ
 םשו 'א לדמ 'עב וניכר שריפ ןכו .םינפגב שלות
 שרשה b ww ם"טהו ,תואמגורה י"העב ןייצא
 ,םוקמ לכב 'וריבו ק"מב הכו ר"ויב לרימ an רקיעו
 לדימה והמ ראובמ inb ד'פ תיעיבש 'ורינו
 .רחא חינמו םינש לטונ וא םינש mi» ns לטונ
 "יאש הממ p ונייה לד 'שלמ ורזג 'וריהש היארהו
 הבי ע ש ב אמיתר אדה ג'ע ז'יד ג'פ האיפ 'וריב

 לד — 5353-9 לד .-

 C 'הטמל ולדלדנו רשב לת ומכ אוהו ןילותלתה
 .תלדלודמה ןרופצו 072( תואוקמב ט'פ ןיצצוח ולאבו
 לאומש רמא (א'עס דימ יילוח) תופרט ולא 'פד 3/331

pusoןכורב ולדלדינש  [new]ולדלדיאד אכה  
 לדלדנ G2 "nm דבכה הלטנד 'מגבו .(* ילודלדיא
 קרפתנ לרלדנ b b^ ןישפרטב הרועמו דבכה
 רבאה 6טיכקו  .זיכק יילח) ןנתדכ יולת ראשנו
 יישודיק ה'נכו הייחא]* .ןילדלודמה רשבהו
 ומימשה b^ םצע וב 555m ונקזב שלת :ר"כ
 pex לדלודמ רבא .ל"ד ג"פ 'יחספ 'ורי .ומוקממ
 אלשב ןיתינתמ ד"ער ד"מד ה"פ ז"ע .v^ .תלדלודמ
 qn תועקובמכ ןמתוח לדלדינ לבא ןמתוח לדלרינ
 לודליד pum .ש"מו 'ב לבד ע"ייע תלדלודמ הכוס
 ןילודלדה ץובקהו .עדוי יניא הז לודליד ,ו'מ 'ילוח

"yןילרלדהו ח'מ ו"פס םשו 'יעגנמ ןויצב ליעל  
 ,םילודלדה הלועמה in" םש מ'היפבו ,שארבש
 DU 'יאד 'יגה תחת ב"פ םיעגנ אתפסותב ל'צכו

[pbwben — ' 
 םשהו JJ ע"לבו ,ללד לעפמ תוינע ןינע 53

(rmuth mbyחישמ ןהכ הרוה 'פד 103  
 תורישעב וא תולדכ וא אנמחר C (mans תוירוה)
 העברא 'פ תותירכבו .(* תולד ילדב יביתכ ט"מ
 תותירכ) הלוע ןברק ןיאיבמ וליא 'טגב הרפכ ירסוחמ

c^שדקמ תאמוטו םיתפש יוטיכו לוק תעימש  
 [תחא] השבכ nnn ןידירפ יתש ןיאיבמ וישדקו
 השבכ מ"ש .הפיאה תירישע תולד ילדב ןיאיכמו
 הפיאה תירישע ,תולדב הנוי ינבו ןירות ,תורישעב
 יטס) ןושמש 'מגב 'טוסד . ק"פבו .(* תולד ילדב
 'מוא 'ר אינת «C 'יס ו"י ייטפוש יקליו טייפ ר'רמב :יט

 התיה היואר הלילד המש ארקנ אל אלמליא
 ובל תא הלדלד וחכ תא הלדלידש הלילד ארקיל
 'טופב ה'נכו ה"יחא]* .וישעמ תא הלרלר

boןיאו י"שריפו השעמ ישנא ולרַלְּדְנו א'עס  

pnyn )'דצ טירסב ג'הר ייפמ  vsעיילב אוהו .תי יט ב לו ל א ת ןילוחלתתו :דוע ייא םשו  LJ.ץובקב  JJ " 

 אקילייגנא י"כ ץבוקב) :ח"מ תורוכבל vis היימגרו .וניבר ומכ ייפו םש ייעגנב ביער כ'ג איבה ןילוחלת im Hügel^ לח

Ge qsןילודלר ייפ  vyילופקיא לפקאר אה גיונב (* .לותלת  mםש תופסותמ לבא יקורפא קיופאד (לישר ייגכ)  

meיגכ ' "nouusץבוקב) ןילוחל י"כ ה" מ גר '' ₪ מ חכומ ןכו .יג לפק 'ע דוע  v3אקילייגנא  (vw mאל  

 ילורלריא לרלדיאד רשכ ימאר אכה יבוקניא בוקניאד הפרט ובורב לאומש 'מאר המ ימולכ יבוקניא בוקניאר onn אישק
 הפרט ןנווב הנקה ןמ טשווה ילורלריא לרלדיאב ף'יוה תטישל לבא .ליכע «a ובורב ולרלדינ אלא ובקנ אלש ימולכ

y7 שייארה o x pomינדעמו יו  bmג"ונב (* .םש  mani)תולרב הלאמ תחאמ יאהל  vwתורישעב  yrתוירוה  

 ונינפל an "y" וניבר לש ושוריפמ אוה האלהו מיש תוביחמ (* .איגוסה לכ ty mos ילדב ןאכ תולרב ןאכ ב'ער יט

 תולד ילד p^ .ךיראהל ומוקמ ןאכ ןיאו קרה גיטה (swim (: ט"עק ףר אקילייגנא v3 ץבוקב) תוחירכל vs mur 'יפבו

 ולעש ןויכ (יט ,'ח שיתש) איה תלר n 5n רוגמסס 'עב טותאק 3 ייג יפל i5 ימויב דוע «no תוינעה תגלפה

 B/p V3 "33 כיג ייא יח שיחש «p ייכבו (תולרלרב ע'יפרו 3 ראשבו) יוכו שדוקה חור ןהמ הקלתסנ תו לר 15535

 .תוחלרכ ונינפל שבחשנ ונממו תולדב יב י'כבו ,ומוקמב 'מוי סיר ny תולר ילדכ
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 ז"סד ד"פ nupn ,'וכו רמול הכירצ תבש ברעב
ovyאליד אכרוצ אל . mo cmאל א'עפ ה"נד  

 אכרוצ אל : ה"ד ב"פ תכש .וכע דריו אליד אכרוצ
 ג"פ םיאלכ .רנה תא וקילדה [אלד ל'צ] (ואלד)
 (א ל ד פ"ארה ייגו) אל יאד אכרוצ אל ג"ע ח"כד
 :ד'נד 185 הכוס .עבור תיב תליחתב חירקהל והמ
 'וכו יפוד 'רכ אלד ןיתינתמ יעב איימורד בקעי 'ר
 א ל א ומכ אלד : הדעה ןברק לעב b nbn^ ש"ע

ny? p»רבחתנ םימעפלו .י"הבמב ף'זרהמה  pp 
 DW המ ןכ אלד :ח"יד N'b "בוריע 'ורי ןכ תלמ
 ותרומתב 'יא םימעפ בורלו .ןורחאה יד ע"ייע ןירמא
 ושוריפו (ןכליד) ן כ ל ד תחא הביתב וא ןכ לד
 תאז ד'עפ ד'מד p sov 'ורי y" ןכ אל םאד

mesוכו ינתינ ןכ לד וללח תא ךעמל ךירצש '. 
 תדלוי השאהש תרמוא תאז .ו"ד ד"פ 'ומבי 'ורי
 ?rb "טיג m 'וכו ינתינ ןכלד ןיעטוקמ םישדחל
 y'"y סיפורטינק הלילב אצויה ןכ לד yy ח"מד
 איה ןכ לד ג"ע ג"כד ו"פ "בוריע 'ורי ,סופרדנג
 : ד"ר  ב"פ 'וכרב 'ורי .'וכו ש"יב ילוקמ אתינתמ
 nep" 'ורי ,יד ע"ייע םירמוא ןנ ל"צ ןכ המ ןכלר
 יינעת nw" 'וכו ינתד אדהכ ןכלד ד"ער א"לר ה"פ
 אוהש רבד ןכלד התוש ןאכ תיל ג"ע ד"סד א"פ
 ה"לד ד"פ תיעיבש 'ורי .'וכו ןיואל ינש תמחמ אב
 b So^ .אנליטק אנא ןכליד bus ל"א א"עס
 ע"ייע תואמגוד רתיו .ךגרהא ינא אל םאו לוכא

 .ןורחאה יד

(Platane, Ahorn =? (ע"לבו אָבְלּוד פ"לב [N]353 
 : פ"רב  DNןיריכמ ןניא (" 2 nםינומרע

 .יִבְלּוד  nb'גרת )5 ל יישארכ) ןומרעו זולו
 בלורדו ל"צו ה"יחא]* .בולרדו  maל"נה

 ןכ אסריגה  quג'גו ב'ה ו"ו י"כב  sbyומכ
 +(יבולד ע"פדב אוהש  n»nא"ער א"פ 253 ןוכנל

 יבלוד םינומרע « cà Tייעשי 'קליבו ןומרע 'עב
 המקש תוגב :'מ תוכרבל י"כב ה'כו ד"יש זמר א"מ
 תונב ע"ייע יבלול היגהל םש ל'נ קר .ינלוד

 .המקש ( b^? 333ג"ע 'פכו .םיבליד םינומרא ו"ט
 ו"טפכו ,בלורדו ל'צו בולרדו זולד רויח רטוח :ףוסכ

"y! ןומרע :יבועו ס"לב אבלוד ^p) םיכלּוד. 
 יאמדל ש'רה  wbה"ול ישו תערכ אלו א'מ

Kastanien- א""נאטשק םירתופש ל"נה ב"בל ם"בשרו 
  baum:אבלוד אמיאו :ב"ל 'כוסל י"שריפ ןכו

  yy'וססות ילעב תגשה יייעו ,ר"יינטשק ןומרע
 .םינומרע ה"ד .א"פ 3722 .ג"כ ה"רבו אבלוד ה'ד םש

 gby[N] — (ליִלָד לד

px PORC OE T. ] MET 

 זס

 ,לדהל sow ny הביע םא לבא לדהל תנמ לע
 — rb yb] האיפל ש"רה "ייע

i53 =-( 53ד"עפלו אללוד = טוח וניבר תערל  
 הגיראה יטוח b" א לוד ס" ל אוה הז יפל

Gewebefadenק"בב ב"פב (ךרעה םינפב דוע "ייעו  

 bam "p ולגרב רושק לילד היה Geyer ףד א"מ)
 «be אל 'מגב ותמבי לע אבה 'פבו -- .('טוח וא
 תואחסונב בותכ ב"א) .ליודת אלו ןובז Cro תומבי)
 ,תוינעל אובת לאו רוכמ י"שריפו לוזית אלו ןיבז
 לאו הנק b^ תופסותה ובתכש ומכ לאננח וניברו
 ,קושב אללוז רתס Co 'ילוח) ןמ היאר איבהו גראת
 "wy יפלו bbw snb סרג ךורעה לעב לבא
 ןתשפה ןקתת לאו יושע דגב הנק "יפה היהי
 יילוח) היח ינמיס 'מגב תופרט ולא «b .(וגראל

prm) 60עגנימד ןאמ לכד ימורב  pavהיל  
 b^ רבכו ,אקושב ביתיו אללוד רתסו אתירותסמ
 יצינעל ןירוק (o לאעמשי 'שלבו ..יקותסיב 'עב
 [ה לזע מ ל"צ] (הלחמ) אתירותסמלו לילד ןתשפ
 זיראפ י"כב ה"כ ה"יחא]* .הפשא זעלבו

m»ט'ק י"כ "יג יפל 'ג רתס ךרעב . yש"ע  
 ןיא (ללד am^ ר"פדבו) לילד ןינעבו . — בשיה
 ןינעב תונוש תואסריגו ,יברע ןושלמ אצומ הלמל
 p ש'ע יקרתסב 'עב ךינפל יתנצה אללור

anm2'33 ר תפס 'ע ט'ק י"כב יכ ףיסוהל יתאב ^ 
 ה"מגר י"כבו ..אלוור 'שמא 'פדו ר'פדבו אלוד
 השוע 'מולכ יאלווד רתסו : ל'הזב יתאצמ ןילוחל
 ומכ הלמה תא רזוג ה"טגר כ"או כ'ע התכאלמ הב
 הכאלמ השע ע"לב ונינעש ליוד 'עב יתואנש
 טוח דועב b^ רתס 'עב 27« nb רבדב קסעתמו
 קתעומ ב"נש ק"העבו .אללוד רמאנ שוכב הוטנה

ryאוהו סקלפ .א"טשייר ש"אל  die Reise 
— [Flachs 

denn wenn nicht == es sei) No Ab o * 

  3 vnm ennףלאה עלבנו תובית
 ןורחאה י ד ע"ייע אל יאד ושוריפו 77 םימעפלו

 אוהו 'ורי ב קר אצמנו :" רצ 'וריה אובמל ף'זרחמו
 ; "לד א'פ תיעינשב לשמל ילבנד אלא ומכ
 אל םא יאק אל p^ אשיו לע אלד איתא אל
 .אפיס לע אלד איתא אל ג'לד pen אשירה לע
 ופינכמש םושמ אלד אמעט תיל xy ז"יד ג'ס האפ

nav ("pbאלד אמעט תיל יוה ג'ע ר'ד ב'פ  
 ג'פ הלח .קלדה בורב רואה תאצוה wow םושמ
 לכא bn" אלד אונתסמ אל הנוי ו'א .ט'נד

 ילד ^3 ריעפלו .ץרפ n רימלת «or ומוקמב מ"טשב אבוהו כ'ע ילד יסרגר me :רמול gom יישר m ןכו ('
 . ל'לר ה לעב כ'ג "א :ט'' קיבב לבא Gowobe, Lola רייל mnn m רקיעה רינארה ^3 COM יוכו רקפח לילר .

 ,ילר לעב ןוכנב םש סג (ומוקמב מייטשב אבוה)
9 * 
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 םמא ןטכב היהש םויה ותואכ . . םויכ (א'יק ומי | ומוקמב ב"בל ל"מרל ןושל אפרמ האר לבא
- [w"p וכו" 

 ותעד ףוטנ io ע"לבו חלד ס"לב) חַלְּב 4
 -vor Angst 00800726, ver הגאדו ןוגימ

wirrt seinגרת (דחפו הגאד ^( םשהו ' "nbאחולד . 
 (קחשא תועטב ע"פדב .ו'כ ,יא ילשמ) םכדחפ אובב געלא

nםכרחפ האושכ אובב ןכו .ןוכחולד  ct)0'כ , 
 ע"פדב ה"כ /3 םש) םואתפ דחפמ אוית לא
 הבוה דועו הייחא]* ,(ארית -א ל תועטב
 ינא «sn .יוועל לצא תואמגודה ey "ימוגרתב
 ירבד ןיב סינכה ל"מרו .ל"נה יברעו ס"למ הלמה
 שבכו בשככ לחד ומכ אוהו ותפסוה דוע וניבר
 אצומ הלמל שי יכ mb ונא ןיכירצ אלו כ"ע
 dea י"ל ןמ חרתפל הצור כ"כ לעבו .הז אלב

— [nne 

 Angeber, delator ןישלמ «v5 רּוטלּד
(Denunciant,קוחר 'מגב ןידה רמגנ 'פב  

 (ש'יפ) כ"פ ר"כבו .(' ינא רוטלד יכו 6: ג'ס 'רהנס)
 (delatura) א'רוטלד רמא ליחתה :םורע היה שחנהו
 «ay :איל כירד (Cp'bb הרפד אתקיספבו .וארובל
 יט"'<פ ר"דמב ,ו'כפו pn" "טד א"פ האיפ יורי

 י"לב ליכר p" .ןירומלד ןהב היהש vp (Ub ריבר
 רוטליד ^re x) .בויא) אובי ףנח .('זעל 'שלבו
 ה"יחא]* = .(תוליכר 353 אירוטלד p^ ב"א) .לועיי
 'ישארב 'מוחנת ןכו ןירוטליד 15 םוקמ לכב ג"ונב
 שירכ לכא 'וכו ןינישלמש ןירוטליד ךינפל שי
 'וכו po* jb ל"צו emet quos ןמ 'בר 'תסא
 (' ,ב'ח קעניללעיל מ"היבב) ןוירוג אבא 'דמב ה"כו
 םש ונממו .ןיפומח ןירכג ואיגס אירוטליר ןגסדמ
 דוע ל"נח תומוקמה רכלמ y" אירוטליד טשפנה
 וליא mor אירומליד qb any ג'ד א"פ 'וכרב "ורי
 אמלע תיל "ער ג'ד w'b תבש 'ורי ,ןירת ווה
 'פ ר'שהש .היליד אירוטליד ןמ היב םיאק ליכי
 .לארשי לע אירוטליד רמואש ימכ :ינארת לא
 רוטלד איויח .רמא 'ד ,'ג "ישארב CH 'ורי 'גרתב
 'תקיספבו ,ט"יפ ר'בב ומכ אירוטלד ל'צ היירב לע
 הפ «y :הפצר שרד (Q'bp יכנא יכנא 'פ יתבר
 ם'זרהמ 'ינכ אירוטלד ל'צו 33 לע רוטלד רמאש
 C pw ןשי ןיליט ךוע י'כבו - .םש
 רוטליד 'עב יתאצמ ךרעה רקיו תומכה טועיממ
 ךל יא רוטליר יכו :הלאה םינוכנה םירבדכ

— — M —À— M ——— —— - = 

 — vb r'e] תיעיבשלו

 סקבולדהו ה"פו תבשד אתפסותב סקבולד +
 ע"ייע סוקדבולה ל"צו ס"ט למגהו

 מ"קוצ 'צוהב) א תפסות י"כבו סקדבל 'עו סונוהבא
 .סיקדבולה ןוכנב 'יא (ו"טק רצ

paos *קפלד ע"ייע . 
 hüpfen, springen. meep) ןינע מ"למ) גְלְּד +

 Anon cim גלדמ sp א'ער ב"פ 'יטיג
 y" וכו גלוד רמא בר .ב"כ 'לינמ :ז"כ "ינעת
 pao א"ער ר"כ 'ליגמ .בר ה'ד םש 'ינעת 'ופסות
 גלדמ אוה המכ דעו הרותב ןינלדמ ןיאו איבנב
 'מגב םש 'ייעו .ןמגרותמה קוספי אלש ידכ דע
 ןהיחתפ by ןיגלדמ ג'פס יאמד אתפסות .בטיה
 הבהא ילע ולגדו ב"פר ר'דמב .תיעיבש ילכוא לש
 גלדמו הרותב קסועו בשוי םדא 'יפא 00,5 ש"הש)
 יב ש"הש 'קליב .'וכו קוספל קוספמו הכלהל הכלהמ
 ןינעב .ש"ע םימעפ המכ הלמה האבוה : גלדמ 'פ
 Yep "יס יכאלמ רי 'ייע ץפוקו גלוד ןיב קוליחה
 ש"הש 'קליו ינאיבה 'פ ר"שהשו םש S755 :םשהו
 ילע ונולידו הבהא ילע  ולגדו ו'פקתת זמר 'ב
 ww בקעי גלרש ןיגוליד 'יפא םש 'קליו .הבהא

 .'א לגד yp wm ס"ט אוהש הארנו 'וכו

 pO םויכ הרכמ 'גרת (Gene ֶהְליִר סא
 יהית vm .ןהליד םויכ (א"ל m5 יישארבל

epiה"יחא]* ,(היל  iviגרתב ' "vיא  
 הלמהו em םויכ יכ יל prp ג"ל ח"כ "ישארבל
 n וא יה ןמו הז q3 ומכ b ל = 3 ןמ תבכרומ
 nb ושרש ילוא כתכש ןמגרותמה תעדכ אלו

m^שומש הזו :בתכש ן"כמרה תעד תצק הטונ  
 jp ops הזיאל ליזא תא ןהל תימרא 'שלב ןהל

jnתואחסוננו בתכ ןכו ש"ע יוכו יל עדומ תא  
 יה יכ . . יהלד םויכ 'גרתה ןמ תוקדקודמו תוקודב
 "יא וז 'ינכו ש"ע דומלתב 'טואש הז יא םנושלכ
 י"שרבו "פופדב לכא (יוועל לצא) mn י'כב
 תערמ יניעב הארנהו ן"במרה בתכ m" .ןהליד
 רחאל הרוכבה תריכמ mm רוכעב יכ סלקנוא
 םוי הז יאל הרוכבה יל הרכמ רמא םהיכא תתימ

Cקוספב 'ורי 'גרת תמאב ןויכ הזלו .כ'ע וב לופתש  
 תי ןסחימל דיתע תנאד םויכ אנמוי pir א"ל
 | .min יקליב ka) ws יקופ יפלו .יל ךתוויכב

 ישלב רוטליד b, (Up^ ףד 10. 2. A ^o יקילייגנא (v3 papi ירהנסל י'כ ח'ר «b^ .ךל ינא רו ט ליר ג'רגב ('
 ,ץטילעיבמ סאטשרעבלאה n'es ר"רהומ לש םירפס רצואב םיבוחכב אוה nim (* .delatore ט'יאב (? weh" ןישלמ ןוי

 האמ םיכיעה רפסמו .האיוקה רככו שטשוטמ בתכמ הבו העיגיג ויתקתעה ינאו לורגה ובוטב יל וליאשה ירירי רמו



69 

 Oe .ביח) ילד תיב ע'ייע S03 * | תמאבו זעלו י"לב ליכר ^6 ךוועבו .ליכר י"שריפ

nieht) i255 * (denn wennןורחאה לד ע"ייע  

 * ,ש"מו

 y" = ד ןמ בכרוה םכלש p^ ןוכֶליִּד =) ןוכְלּד
 הנרעו בלול יפב (םכל = ןוכל ןמו רשא 'יפ

 ( 6" אמ ק אבב ףוסבו (א'עס wo יכוס)
 'מנב ןיטיגד ןורחא 'פכו .איה ןוהליד רמא ןוכליד
 ןועמש mpm" רמא אנת ןאמ (CO השעי דציכ
 ^ אמית 'יפא רמא «pn 'ר ^« אוה רזעלא רב
 .וב לספיל ותאנקו ליאוה sion ינאש רמא ןוכליד

"bאוהש אייח 'ר לש ונב היקזחל ןנחוי 'ר רמא  
 םכלש םכחה אנהכ בר 'מולכ ew» ןוכליד ילבב
 הכלה אל הניאו ןנברדמ איה ןוהליד ילכב אוהש
 (ןורחאה ברע 'עו םש 'כוס "ייע) ןנינשו דופי אלו
 םיאיבנ דוסיו יניפמ השמל הכלה ןנחוי 'ר רמא יכ
 בר רמא יכו  .ןילובגבו םייק שדקמה תיבש ןמזב
 ידהב אנהכ ברד השעמו .ןנברדמ הזה ןמזב אנהכ
 ארתב לזונב ול היהש אישוק לכ ול קריפ ןנחוי 'ר
 ול רמאו בישמ היקזחל רמאד אהו 6:ז"יק קיב)
 ^ לש ונב היקזחו .(* ןיטינב שרופמ 'מא ןוכליד

smילבב המ תומוקמ המכב ילבב ותוא ןירוק ויה  
 ןנחוי 'ר לש ובר היקזחש י'פעאו um רבדב רמוא
 וניכר תנוכ .ה"יחא]* .ןוכליד ול רמוא אוה
 יכ אייח יר תא ל"ר ילכב ו תו א ןירוק ויה ש"מב
 ףד 'כוסד א"פס p" י"אל 5335 ולע וינבו אוה
 איילכב אייח 'ר תא ארוק היה pn 'רו .א"עס 'כ
 ב"עס m'p now תומוקמה יתנייצ םשו ילבב ע"ייע

^wוריו תורשעמ ףוס ' unnsג"לד ט"פ  My 
 ירל 'מא ןנחוי 'ר :ד"נד ד"פר 'כוס 'ורימ חכומ ןכו
 ןוכידיב ןוקלפ poe ןירת איילבב אב רב אייח
 ה'כ pm 'ר לש וכר היה היקזחש ש"מו ^«
 ^ ה"ד :ד'פ 'ופסות y" םינושארה יפב םכסומ
 ש"מ ש"עו חילמ גר "גוסב ב'פ Uy ף"ירו ןנחוי
 שוריפב K^ .ד'כ 'יבוריעו :ב"יק תבשבו .ןואג םשב

meeוכְליד 29 ןוכְלָּד - ) 

 וניטאלה ןמ ךמס יתאצמ תאזה הלמה תארוהבש
 התארוה רקיע תאזה הלמה 'יניטאלה jb .ןויה ןמו
 ,רוטאליד ןישלמה ארקנ הזמו םירבד תכלוה ןושל
 תולמה בורה לע ל"זררבש גהונב "תוארב םנמא
 אלו י"ל םה תונושל ראשמ םהב ושמתשי רשא
 'מוא טעמה לע םא יכ םיניטאלה תולמב ושמתשי
 'שלב יכ י"למ והואיצוה תאז םנ יכ יבל לא ינא
 םסרפתה לע םירומ הרזגה תאזמ םילעפו תומש הזה
 אוה ליכר ךלוהה שיאה יכ ינפמו = ויולגו רבדה
 םדוק ול ועדונ אלש ימל םסרפמו םירתס הלגמה
 אורקל םעטה mo ל"זחל אציש הארנ ןכל הז
 .תוקומע הלגמ 'שלב רוטליד םשב ליכר ךלוהה
 תויהל יתעד היה םיניטאלה ןמ החוקל הלמה םאו
 ישלב ותדוקנ ןכ יכ mes יריצב ת"לדה הדוקנ
 התדוקנ תויהל יוארה ןמ הארנ י"למ םאו ;'ניטאל
 םילעפו תומשב הרבהה ןכ יכ רוטאליד קויחב
 םנמא .קריחב םלוכל הרבהה לוק י'לב 'מואש

c» mensי"לב תולמה ולאב קריח לש הרבהה  
 + * דימת יכ ונאצמ ה"טיא תואו ה"טיא NS איה

 תשמשמ איהש ןמזנ xU תואב יובעה 'שלב
 היהת ןיב me הלמה mpi היהתו . . תואב
 התדוקנ ןויה jb man ןיבו "יניטאלה ןמ החוקל
 ישלב קריח תדוקנ שמשתש המל יכ יריצב םלועל
 א"טוי mW ןוגכ י"לב תורחא תורוקנ שי ירבעה
 ps םלוא .בהזה ל"כע תוככרומ תורחא תודוקנו
 תליחתב 'מושרה ר"למ החוקל הלמה יכ קפס ילצא

  qumהלמ יכ  "avלב תאז הארוה םצעב תמצא 
 ,0+09זלפז לכחמ ונינעש 8מ:ףד%ק דבלמ החצ י"לב
 ;ריל וויט ;זיט (a^ iam םוקמ לכב בויא 'גרתבו

"y pin קתעוה G^ ויל sm r3 ;m יכ ;יח .ז"י, 

"bs websהלמב ןומהה שמתשנ תוחואמה  
qebo OnAkTop m b' mewו  

 עננאקודל מ"ע y" ל"זר לש אירוטלד והזו תונישלמ
[mp "s — 

 תביתכ ןמז יכ יל רמוא יבל ןכל ommpi ל א ע מ שי תלמ איסהרפ sym םיבש ו יה תבית ןירדהנס 'עבו .רשע םינשו
 י"נ םאטשרעבלאה ידידי לודגה רקוחהו םכחה ism .לא עמ שי היה ורבחמו םיבש יה רפסמכ אוה «p ךועה

 בתכנ םילמ Twy י'כה יכ ה'כ יתעד ינא םגו . . 5m (חילרת בא םחנמ שרוחמ תרגיאב) וז יתרעשהל ושאר יל עינה
 היה יתעדל םגמא .םיבשוי תלמ רפסמ «ce ל א עמ ש ' em :ובתכ רשא ןמזה לע םג רשפאו רבחמה ירי םצעב
 י'תאילטיא ישלב םיזעולה םב וגתנו, :רמאל כותכ דחא סעפ וב יתאצמ םג יקלטיא בתכ wm בתכה יכ p האילטיא ץראב

vyםימעפ בורלש ןעיו  nysןושל תעידיב ול בר ודיו וללמ רורב רבחמה יתפש  vvימורו  zyוירבד חפסל יתרמג  
 4314 תכרב וז תוחפתסה ירי לעו אוה םיראופמ רתויה ךורעה ימילשממ דחא אוהה v3 רבחמ לעב יכ "םלשה ורעב,

"yשפנל רקוחו תרומ לכ הטע' תוכרב םג ,אובת  nassאלש רוכעב ש"ח 'כתה ברה לש  yinוילעבמ בוט . | ') poma 
vi33ןכו ביה רייל ו"ו  n»ל'ג לבא י"ל םש )* .אמק אבב ל'צו אמק 'רפ ףוסבו "א סופר תועטב םש קר ר'יפרמ  

 ייטיג תופסותמ חכומכ חייר b" וקתענ ךורעה ירבר לכ יכ חארנו ןיטיגל וישוריחב ושרפיש «inn ח * ר ב תכ ןכ *3
 Win ןוהליר רמא ןוכליר יפריג [« בטיח ש"ע אתו היר ר"מ יכוס יפסותו ןוכלד הייד :זייק pos 'פסוחו ,ימא ^n :ריפ

qeןוהלר ירמא ןוכלר ג'ונבו ליגה 'פסותמ הארנכ חירל  om aem.ןוחליר ,ןוכליר  ^W v3.אלב עיפרבו ךורע י'כב  "wv 
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 תלמ הרסח ה"פות זמרו ban" 'קליו ב"כ רמזמ
 אייח 'ר אמל רשאב אקספ suo הבר תור ,אמלד
 אתיירואב ןייעל ןיכתי ווה אתפלח ןב vm הכר
 aen אמלד ג'עס $^ ב'פ 'וכרב 'ורי .'וכו
 Ub האיפ 'ורי ,'וכו ןיכלהמ ויה ןתנוי 'רו אבור
 ל"ב ש"רו 'גינח ןב ?b" 'רו והכא 'ר אמלד .כ"ד
 :ה"לד ד"פ תיעיבש vv ,'וכו ןורוד םרכ לע ורבע
 ןורבע ןמחנ רב לאומש 'רו אפפ אנניח 'ר אמלד
 רב אמח " אמלד :ט"מד web 'ילקש Y" 'וכו
 'ציב àv ,'וכו ןילייטמ ןווה היעשוה cim אנינח
 יברו ירמ אבא 'רו רזעיל 'ר אמלד ג'עס ס"ד א'פ
 ב'פ 'ינעת v" .'וכו סניקסראל אתיפ ירוה הינתמ
 םוחנת 'רו אדכז רב אב ינו אמלד א"עפ ה'פד
 אב 'ר שרד אתינעתל יוקפנ הישאי 'רו יעליא רב
 ^? .אמלד bn השפחנ 'פ ר"כיאכו 'וכו אדבז רב
 עשוהי ' wb ^ אמלד ר"ע ה"כד ז"פ 'רהנס
 אנהכ ברד אתקיפפ .ימורל ןוקלס לאילמג ןברו
 שיקל ןב ש"רו ןנחוי 'ר אמליד p רצ שרחב 'פ

qmוריב ,'וכו ןיישקתמ ' n»ר"קיובו :ט"נד ר"פר  
 תלהקו דרי ידוד 'פ ר"שהש .אמליר רסח ט'כפס
 וידימלתו אבא רב אייח 'ר אמלד הקותמ 'פ הבר
 תוחת ןיטשפ pim prm) "a 'וכו 58 תיאו
 רשע תלת אמלד :ו"ד ד"פ moz "v .הנאת ארח

prsוכו ןייווה '. nimכ'מ לעב  ^bתומוקמ הזיאב  
 .ילבבב רמתיא ומכ 'וריב .אמלר 5n שרדמב
 ונאזנול יד ם"רהמו .הז ללכ ול אצי ןיאמ יתעדי אלו
 םירכד eb) 553 'וריב אמלד ל"זו כתכ ךירעמב

nnbםירבד אלא ארמגה ןמ הז ןיא 'מולכ אמלד  
 והת ב'פ ר"בב ש"מכ nb5 אר הלמה p" אמלעב
 יואר ןיאו ל"כע םולכ אלו המלל היהש ר'הדא הז
 ורזג יוועלו י"ל ww קפס ילב יכ ורמאש ימל
 קר ןכתת אל הלמה תארוה לכא 30 י"למ
 'טושרה י"ל איה יכ אתרווחמ לבא ןויגהה תמכחב
 וא םירכד תעדוהו רופיס הנינעו ךועה תליחתב
 !רופיפ :ארוקה ררועל האירק ןיעכ אוהו השעמ
 :" דצ 'שוריה אוכמב ף"'זוהמ לש הפיה ותער וז

 הסכמ ןימ יעצמאה י"לב (b^ אָמְלּוה ,אמליה +
 (80ישע6  רשבב ?pi שובל וא

 אטמליר pos ר"ער ב"לד ט'פס םיאלכ 'ורי
 ונרכד רככו .אמלור )5 יטיפ םיאלכ) ש"רה "גו
 ר"נמ וניכר אינה רנכ 'עבו .ש"ע סדב 'עב הב

webםיילד  mm nv»םיילד ג"ונבו .ץחרמל  
 ע"ייע ^35 רקיע והזו ,ץחרמל הל הכילוה תוירגבו
 אוהו רשכב קוכד שוכל כ'נ םיילד ילואו .ירנב
 לע וומאמנ לליונ 'כחה רעיש ןכו ל'נה י'ל
 סינליר יכ ש"מ לבא .'מ רצ emn ישוכלמ
 רקיעו .הינלר ע"ייע ידמע ןכ אל ןינעה הזמ כ'נ

nao" yןוכליד=)  

 b^ 'וריעבו) יבר יעב ,יבר היקזחל ארק ןנחוי 'רש
 'ר ל"א 'וכו היקזח (תבשל י"כב 5 ןכו יבר תלמ
 יח תוא תורוד רדסב כתכו .ונל תינש יבר ןנחוי
 כ"ע וכמסנ אל יכ ס"ט יבר תביתש w'yb vy דצ
 non ^W פ"ש י"כבו םינושאר םיסופד לכב לבא

somיאה יכ הלעה ןיטיגל "שודיחב א"בשרהו  
 'רד היבר וא ל 'וכו ןוכליד pm 'ר ל"אש היקזח
 אוהד ברד הירב אייח ברד הירב היקזח אלא ןנחוי
 לעבו ..בטיה ש"ע ל'ז ח"ר «3n ןכו םייסו ילבב
 'רד הירב היקזח א"בשרה םשב איבה (םשו ה"דס
 ל"נו .כ"ע האלבב אוהו אנה כ בר ד הירב אייח
 אצמנ ברד הירב הייח ברו .רקיע ןושארה ןושלש

ne»תומוקמ ינשב 6055533 םימעפ  "ypאובמ  
 Ty ey ןוכליד b^ ןינעבו :ג"פ ף'זוהמל 'שוריה

 — [ט"פר ןיטיגל ן"וה

viel- אמלר ס"לב "p אָמְליִּד =) אָמְלְה ג 7M 
Geiehtךככלב רמאת יכ 'גות  

y)גרת ,ךכלב רמית אמלד )^ י'ז יירבד יא יגרת ' 
 A37 sib רטי אמלד ויט 0 יישאיב) ונמטשי ול
 ה"יחא|* quis ויט 0^ 'יטפוש) ןפ 'ונרת
 שמשמ יכ :ללכה 'מגה jm .ןמסנ םשו .'ג ה"רב
 י"שריפ 'ייעו אהד אלא אמליד יא תונושל 'דב
 .ןכשמה תמקהל אמליד :'ב םש ה'ר am ,'ז "ירבדל
 n3r^ ,ב"ער ד"ל מ"ב :ל'ק nae ,ב"ער 'ב 5233

mpילימ ינה אמליד :ג'ל ןילוח .אמליד וא א'ער  
 yr" 'וכו יגילפ אל ןאכ דע אמליד םשו 'וכו
 םימעפל יכ ולעה ןאכ ה"ד :ח" n" 'ופסות
 איה תמא םלועלד איה הלילק אנשיל אמלידו
 ןיבי םלוע תוכילה wp י"רהמל ban יללכ "יעו
 .ידימ היב יזח אמליד is'p: תבש .ר"ק ףד העומש

cpג"נ הדנ .'וכו ייותאל יתא אמליד .א"טק : 
nieע"ייע 'וכו ךפטש בגא אמליר :ל"ק  row 

 :ח"ל ט'ב ,'וכו ותליזאדא אמליר :א'ק "יחספ .'ב
 Y" UB" ע"ייע 'וכו תא 'תידבמופמ אמליד
 :ג'ג 'וחנמכו ,'וכו םולשו סח אמליד א'עס ב'כ
 ט"למ רצקתנ wow תלמ םג .םולשו פח אמש
 ָש = SUN = יד מ ככרוהו ס"לכ אָסְלַר vm הָמְלש
 (גיכ wy" ארקטב ומוקמ אצמ רבכו המל ןמו
 רמימליד רוציקמ ותרזגו .'ונוףצק אוהל הָמְל -- יד

revןיא (ב"ק י'א ר"טב  nnbעיגאלאנימרעט "ייע  
 — ^r] דצ ןייטש 'כחה ברהל

 00% י"לב םירבר רופס ^£( »357 ,אָמְלר .

«Anzeige, Erklárungא"ם 'וכרב 'ורי  

 אתפלח ןכ ןועמש 'רו הבר אייח 'ר אמלד ג'ע 3
mה'כו 'וכו הבר אייח 'ר רמא 'וכו ןיכלהמ  

 ט"וש שררמכו ,הפקשנה תאו ימ 'פ ו'שהשב
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 י"כו ןעכנימ 'ב י"כב תמאב ה"כו פילד ל"צו םילד
 אתפסותבו .םלד ג"ונבו 6: T'b רצ ייחספ סיד (y^ י"שר
 ל"צ יתעדלו םולכ הב הטנ אלשו w^ ג'יפ 'וחנמ
 רסח א"יפ 'יחבז אתפסותבו .סולד הב לפנ אלשו
 (ב'שפהב y) re" ק"ב אתפסותבו .רמאמה לכ

psתא וכ ןיחשומ ךכיפל םילד לבקמ ןמשה  
 web לכוי ps 'מולכ סילד ל'צו 'וכו םיכלמה
 םדוק ךומס םש יאש ורצב ותיארו .ןמשה תא

mbוקיתעה םינקז 'עו .'וכו תולקשמב ר ק ש מ ה ו  
 ,ר"ל im ges יישארב) המרמ ('ה ,א'פ 'ילהת) בזכ

 ;יב ,א"ל יילהת ; יז ,גיי בויא) הימ (ה"ל ו'ט בויא ;גיי

 ייפכו ,-- 8646 י"ע C ,א"כ 'קזחי) המרע (יב יאימ

wmןכו ב'א) — .[יחפפל י"שרב םג "א  
 ,(ר"לב

 הייחא]*  .םוקפלג יעב ונשריפ רבכ םּוקְסּולְד
 ונתואחסונבד ג'עא רקיע ןו רחא ה הזו

 סיכב ה"פ י"כ ינש 'שעמ 'פסותב ה'כו .ת"לרב "יא
 — [םוקסולדב אצמנו

 םיאלכר ק'פב (תַעַלְד = Kürbiss £39. ע"לבו עלד
GU»תעלד  movןויקיק "יפ .תירצמה םע  

 PPP" המ —ro .*ןוי ץואמרופמ
 יד  ם"רהמ םגו ה"יחא]* .(תעלדה תא
 pow וניכר b^ ול השקתנ ךיועמב ונאזנול
 ירצמהו הכורא תעלד רמוא ינאו :רמאל וילע
 אוה םגו םהמ לפונ אל וניבר ד"עפלו .כ'ע הלונע

yvיכ  papע"לב) ארק אוה תאזה תלגרומה הלמ  
 לד 'עב וטצעב שרפמ היה ןכו Kürbis) אלל
 ילב ןויקיק y" ןאכ ושרפמש המ לבא .ש'ע 'ב
 'ו יד 'נויל ע"בארו .ךכ ודיב התיה הלבק poo לכ
 דופפ ימכהח ל'זו ןויקיק שוויפב ריכזה
 וקיתעה ןכו .לכע הרק וא תע לד םירמוא
 הטישפהו Kürbiss, x0X0x0v0 ןויקיק םינקז 'ע

 קיתעה ןכו .ל"זר לש mp אוהו אארק : ומגרת
 ןארוקלאב (up ןכו תעלד 'יפ 25%! יברעה
 o^ ys Me Cul (ויטק (r5 mme דמחמ לש

^b (vהנוי לע 5 וילע חימצאו ) mox 
 b'n םש 'נויל טומינארעיה b" ןכו .תעלד

pro eucurbita sive hedera in Hebraeo 16- 

gimus Cieajonןויקיק ןינע יכ ריעה אוה םנש ירה  

yoוכומ עמש ןכ הנופת ילבו תעלד  "mmםגו  
 יכ ריעמ (ח'מק רצ איברע ץראל ויעסמב) רהובעינ
 ו סי, Haleb ירעב םיבשויה םירצונהו םידוחיה

 אע

 ןימ b dolamak^ המרגות 'למ איה אמליד תרזנ
 ל"תמעב רעשיילפ 'כחהל תופסוה yp" תרדא
 ירגנוה 'שלב (cx ,ג'מת דצ א'ח יוועלל

[dolmány — 

po» ppsשובלמ  oun»י"לב תרדא ןיעכ  
 dalmatiea ר"לבו 890% יעצמאה

Grollenes Priestergewandןוניפה תולענמו < +  

 בילד טיפפ) םיאלכ ףוסב קדביש דע ןהב שבלי אל
^p O0יצלק ז'עלב  ') qmתולענמו .בוט רמצמ  

 שיו .ומצ לש תלוספמ qm (' ילודפ זעלב ןינופה
 אקיטמלד ןירוק ןכו C אפק זעלב קיטמלד "ירמוא
 וניבר תנוכו ה"יחא]* ,ןיירופעמ ימלשורי

^bאקיטמלדה תא הנכמ 'וריה יכ  "pןיירופעמ . 
 ןיפטעתמש דגב אוה (ע'ייע) תרופעמ יכ איה תמאו
 יעיגהב ה"יא חיכואשכ םירמוכה שובלמ rb ןכו וב
 ןירופעמו ןילבוק ןוקיטמלדה םש 'וריב ג"ונבו .םשל
 pabyp ל"צ ןילבוק םגו .ןיסדרד ןוניפה תולענמו
 ןימ Unterkleid, colobium 353 xoAXóQtov י"לב

 יקיטמלד 5/3 ורכזוה םיימור ירפסבו ןותחת שובלמ
 "sine dalmatica aut colobio pur- "I ןיבלוקו

purato sepeliretדצ סואיסרוימ לש מ"ע "ייע  
 הנבל תנותכ ןימ bm" י"לב p^ ב'א) — [ד'נר

 .(ָאיִטַמְלַּד ץראמ האבה

 'פ מ"בד 'ורי (Sehmueksache) הינליה ₪

 תדבא (ג'ע ^n ב'פ) תואיצמ ולא
 שרפמה 'יפ .הדיד הינליד [אתכלמ ל"צ] (אתוכלמ)
 לא ןויכ שרפמה ה'יחא]* .(רקי טישכת ןימ
 ר"ל אוהו היכליד :הינליד םוקמב ל"צ קו תמאה
 טישכתו ראפ 85004> "יעצמאה י"לו ו

ier, Sehmuekילואו תינליד סרג רימאטיז 'פדבו  

 sehóne lange הפיו ךורא 2« b^ 92-9  ע"ל אוה
Muschelורזנ יוועלו  ^p m)" bbsסחוימש המ  

— [n qw הל 

me? dolus, 3o; ^m "53 pb =( p^3המרעו  
List, Betrugשלבו ככ 'יברע 'שלב ןכו ' 

 ג"סב (ךרעה םינפב 'ייע ןינעה הזמ סלד ינורמוש
 pw האנ ןתכאלמש (Gro ^nob וגחנש םוקמ 'פד
 יבוע 'שלב ןכו .יפוד p^ .פולד ןהב
 ןורתפ ןכ יכ אוה pon ר'ל 253 ה"כ ה"יחא]*
 רקשת קיתעהש ינוומוש 53 o ,ע"לב הלמה
 סילד «Y "5 "גו 53 םלדת (ג'כ יאיכ (nti יב
 b'b3 םש קר n'u רצ 'יחספל ח'ר 'יפמ חכומ ןכו

 א'ב בתכ בנש קייהעו .תרעהב אילפנא עייייע Fussbekleidung 5y» calceus רילבו Btrümpfe ealza טייאלב ('

 Bischofsmantel, cappa ט"יאלב (*  ,אילפמא עיייע )* Socken oder DBadkappe. .ל"לו  .אפקראב וא ןקוז

m» )*ייככ  v1 כו 6 .וסח עיפרשב 534 ריפרב היכו גבייה ריל . 
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 הבירע ה"מ םש ,הכותל ףלדה דריש תיבה 5 ר"פ
 ףלדה דויש nnus :םשו .הכותל ףלדה דויש
 .ןכותל ףלדה דריש תוריפ ג"מ ה'פ םשו הכותל
 ישעמ 'ורי .ףלד וכותל לפנש nop :ט"ל 'יחספ
 אפליד תיחנ יתבר 'פ ר'כיאו ג'ע n ד"פ ינש
 לש הפלה ma כ'ג הזה םשהמ ילואו — .ךטיחב

TYומצע ינפב ךרע ול דחימ וניברו .ז"חא אבה  
 -- [המל יתערי אלו

 םימה .mbpb «yx 4%( yb "ייפ הָפְלּד
gehóhltes Rinnwerkךועה םינפב "ייעו ) 

 יישרפמ שי .הפלד תיב םיתמאו (O75 תודמב 323
 יפל ב'א) | ,ףיפלו (OU ^ v^ mot רבחיו 'גרת
 תוארקנו איה תישומש תלד תוא ךורעה לעב תעד
 לעש הנותחתה לע תונעשנ תונוילע תורוק ןכ
 ללח qr שוריפ .הרקת לש םירסנה eam ןדי
 ןוילעה pns" םיפטונה po ודמע וב רשא
 ינש הייחא|* ,(ףלדה םש לע ןכ ארקנו
 מ"היפמ ןינעה ףוגב םיתקענ וללה םישוריפ
 הגושארו םצעב אוה רחא 'וריפ יכ ב"ערו ם"במרהל
 pn jb" םימה ףיט םש ףלדו on ם"במרה תעד
 ירבדב ^31 םיתמאו ה'ד ו"מ ד"פ תודמל ט'יותבו)
 mm «en qb mun תליפנ ow ףלד ם"במרה
 םייוריק ינש תיבל תושעל םנינכב םלצא גוהנ
 טעמ םהינש ןיב ןינתונו ורבחמ הלעמל יוריק
 ow לע הפילדה תיב לולחה ותוא pipi הקחרה
 םימ וד מ ע * ןוילעה vpn ףיטי םאש ידכ ףלרה
 3^ לש רחא שוריפכו 3 ללחה ותואב
 וניכר תונוכ רעשל ונכרצוה ם"במרה «b^ אוהש
 יכ קפס ילב ותערו הפלד ma םתס ןייצש המכ
 היה ןכ ילואו ףלד ןמ תורזגו ול םדוקה ךרע ןמ אוה
 יישרפמ שי תערו .ףלד 'עב ללכנו הלחתב בותכ
 הזו ב'ו לש ןושאר p by" תמכסמ וניבר לש
 תורוקה .הפלד תיב :בתכש ב"ער b Dy" םיכסמ
 ןה . . . הנותחתה הרוקה לע תונעשנה תונוילעה

impןירבוחמ הרקת לש ןירסנהש יפל הפלד תיב  
 יפול תיב GU 5 תימש) תרבחמב n ,ןדי לע
 — [אפליד ma ע"ייע an" ןינעבו — .ש"ע וכו

Q5. pb ע"לב ה"כו ס"לב poor =-( ip^ 
 י"לבו "^  Delphin, - inus; 863ןמ גד

 םיבש םיניגתה  p'b3 (eine Wallfishartתורוכבד

yosתעלד-) ' — joיִפְלּוד-) - 
 jp אוה םדיבש הלבק יפל ןויקיק יכ והוחיטבה
 הלא םירורב םידע b by^ — ,(אלל\) הרק
 o'3 א"פ םיאלכב ה'נכו — .וניבר b^  םייקתנ
 הצומרהו +'וריבו 'מ י"כב $$ תי ר צ מ ה תעלד
 הצומרה תעלד יאמ QU םשו "ID 'ירדנ 73
 חיכוא זקרק 'עבו) יאזוקרק ארק לאומש רמא
 יאזוברק ןמ שובישו יאזוכרק 'יגה רקיע יכ י"העב
 תעלד ימא ישא בר Kürbiss) 2«,  ם'לב
 רמא הימחנ 'ר . . (ץמר ע'ייע) ץמרב הנוממה
 בטיה «y 'וכו תירצמה תעלד איה moss תעלד
 Yo we 'יאלכל ש'רה 'יפו .ו"כד א"פ 'יאלכ 'ורי
 תעלד ןימכ אנניח 'ר 'מא הצומרהו bw 'יאלכ יורי
 םיאלכ ^ .ץמרב ms ןיקתממ jm איה הרמ
 םירבד השמח in א"פ םש 'תפסות : ח"כד ב"פס
 עטונ mo xb "אלכ .'וכו mov תעלרב ורמאנ
 םש ייאלכ .'ב םג yvy 'וכו תעלדו תושיק םדא
 א'פ 'ישודיק "רי  .'וכו קריכ קריב תעלד ז"מ

wy euה"כ ת ע ל ד כ ונחלני הרמא הכלהו  
 תועטב 'שאטארק 'פדב לבא) 'מאטיז 'פדב ןוכנל
 תאמוט 'וכלהמ א"יפ 'קזחה דיב ה'כו .(תלד כ
 T" ,'ב 'ציב pinos ץובקהו .ש"ע א"לה תערצ
 ע"ייע .ז"'מ ג"'פ 'יאלכ : ח"כד ב"פ "יאלכ 'ורי 35
 תעירז םוקמו .םיעולד Yo 'יאלכב nen .'א דנע
 ש"ע א'מ ב'פ 'יעיבש תעלדמ ארקנ ןיעולדה

 — [ם'במרהל מ"יפב

 תפיטנל ינכות םש «v5 s) ילשמ)  מילמ) ףֶלְּ
 פ'לבו אָסְליִּב א"לבו 'זזגג6 תיבב םשגה
mwp5*ףַלְד לעפמ  "bראותהו (ז80₪]: ףטנ  

(triefend M3pbi*נוממה םהל רמא 'פד ג"רב ' 
 אשמשמ wp אשמשר ירירבש Ge mo ימוי)
 הקינמ 'מגב ורמאש פ'עא 'פבו .(' אפליר ןמיסו
 p" ,ינפלוד ינב הל wn (גיעס יס יוגותכ) הנב תא
 ןימומ 'פבו .(' דימת תועמד תופלוד םהיניעש םינב
 תופלוד (' 6ד'מ תרכב) םודגז 'מגב וליא
 י"תועמודמ רתוי עמד תופלור 'יפי .תודרוטו תועמוד
 ה'מגו'יפמ קתעוהו דוט'ענ ה"כוה'יחא|*
 ררגנ ןכו .ח"ק ףד 'קילייגנא "5 ץבוקבו 'ורוככל
 ש"ע x ,סודגז mb 'עב ה"טגר 'יפ רחא ויבר
 תחת ילכ ןינתונ w'ys ג'ט תבשב «wu .בטיה
 b" יפלדד יחיכשו יתדח יתכב תכשב ףלדה
 b n'b'& 'ציב .ןיחל me ינפמ םימ ףוטנל ןכודש
 pam ןירפ ןיגיפלורה :אממ גר 'מגב 0075 'ח! | "ירישכמ .תבשב ףלרה תחת ילכ pim (:ח'ל)

 w3 ייג יפל 'ג לחה 'עב ה"כו ונתואהסונב םג W^ ינפלור ינב n" .ש'ע י'שריפ ןכו ('
 ע'פרשכו ,סודגוז ben ריפרבו ,בי'ה 15 ויו ייכב היכ (' .ינפלר ר'בו רייל יייכבו ;יגפליר ינב y'en כ"ה י'כב 538 ,ויו

 .ררגש 'עב ושוריס יי'עו ('

 .סורגז ע"ייעו .ןרצ יעבו תושרש 'עב דרש 'עב ןוכנל w^ לבא רפח
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 ןחלושה לע ןיגל (Gero v5 )5453 חינמה 'מגב
 םילכ וב חינמש ץע ילכ p" .יקפלדה לע ןיגלו
 ה"יחא]* .תושישאו תופוכ ומכ "qj לש
 יקפלודהו r'b רצ ה"טסב im ןכ 'יפ ןינעה ףוגבו

^bתחנה ןכומ םוקמ  peiןגירמאדכ ןיי לש  
 וינפל חינהו ןחלושה לע ומע לכוא היה רכושהב
 ןניפרגדכ השעמו .יקפלודה לע ןיגלו ןחלשה לע ןיגל
 b'sp יקפלד ןימכ יושע ns םימלצ 'ב יאמדב
 ^xi: pe"  ד"ע ה"כד Ye יאמד 'ורי לע ותנווכו
 ז"טד ז"יפ תבש vi" הביתכה ןכו .יקפולד ןימכ
 ז"ע 'וריב ץובקהו .האמט איה המל יקפולד ב"ער
 nbpeb5un jb ואב  ןבורש ss Y'yp" ב"מד .ג"פ
 שלש יקפלדל יכ ועדי בטיה ל"זר םגש היארהו
 ןחלשה ב"מ ב"כפ יילכב "יאש הממ הל ויה םילגר
 תישילשה הלטנ דע 'וכו וילגרמ תחא הלטנש
 י"לב ב'א) — [ב"ער ש"ע יקפולדה ןכו 'וכו אמט

 ,(תופוכה וילע ךורעל ןכומ ןחלש ימורו

mm 99 "bn "bs היגהל oy יקפלד * 
 ר"לב  ^D ^b ühlibiasויכשא וחרמנש

(dessen Hoden zerdrückt sindג"מ פ"ס ר"משב  

 תפפגמ ותשא אצמו ותיבל סנכנש ךלמל לשמ
 הפי .דילומ היה םא וניבשוש ל"א םעכו יקפלדל
 ילכ ךורעה 'יפ יקפלד «'6 'יפו 'וכו סעוכ תייה

yyןיי לש םילכ וב ןינתונש  y»העטו כ"ע ןבאו  
 יד ם'והמ בתכו .הזל םדוקה «qw o ותושהל
 כ"מו המח D'3D ^b ג"מפ ר'שב יקפלד ונאזנול
 ב'פ $753 תמאבו ןויכ "nb ,כ'ע שובש בתכ
 תקשנמ ותשא תא האוש ךלמל לשמ ותוומתב
 הרסח ww זמר אשת יכ 'קליבו) ^« פיר ם ל
 ,(ומלוהל השק bw רופיסה לכ ןכל סירס תלמ
 .סירס :'מושרה wm" י"לב הלמה תארוה תמאבו

snsג לעב ןחלש ןינעב יקפלד לש לגרה ' 
 יפילד ןאכ םג רימג אלד בתוכ הזיא ןקת םילגר
 הלמל ןוכנל ןויכ כ"כ לעבו .יקפלדל סיפילד וא

 .אמי ינב הדוהי בר רמא ןיניפלוד יאמ ,םדא ינבכ
^pלש םדא  Cשלב םמש ןכו ' 
 םש 'מווו b3 ^p" ב'א - .( לאעמשי
 .הידדב התקינמו הירוג תדלוי םי לש היחו ןינת
 רכזל תקקזנ םדא ינבכ םיברו םיופ םעט הזו
 ה"יחא]* .(םיציב תדלוי הניאו םינפ לא םינפ
 דש וצלח ןינת םג ('ג יד הכיא) קוספה תנוכ ילואו
 םינינתה ינבמ איהש וז םי תיח לע ןהירוג וקינה
 ימכח רפסל ובוהו םידש הל שי הבקנלו םינטקה
 סורימוהמ רבכ הרכזוהו התוהממו העבטמ תומואה
 'כחהו (ו"צ ,3" עססידוא ;ב"כ ,א"כ םאיליא)
 התודוא ךיראה (האלהו ג"נק עינאלאאז) ןהאזיועל

C) miumילב םינוימדו ןילימ יטופטפו תמא  
 דורי 'ע דוע oy .וללה םירופיסב םיברועמ דוסי
 אל ד"עפלנ םדא ינבכ ןיברו ןירפ פ"שה תנוכו .'ב
 םעטה ינפמ לבא םידד תובקנל שיש ינפמ דבל
 םדא ינבל דואמ הקודא ןיפלוד היח יכ עודיה
 המו qUvüpoexov» "₪60 תאז רובעב הארקנו
 ירופסמ ןכ ררבוה אמי ינב הדוהי בר ןתוא הנכמש
 הילע ורמאו בושייה ןמ הניא ןיפלד תיחש םינויה
 00% 207 86006 iv y£ooc 064 : ינוי לשמב

 הארקנ m3 התויחמו "השביב הלשממ ןיפלדל ןיאי
docלשומ &6 . "v  Meerbeherrseher. o'n 

 — [האלהו ג'ח קילאבמיס רעציירק

 (יז vt יתסא) jan ינכמ דחא (יטרפ «pv ןופלד *

 .רצחה רמוש ש\.)3פ"למ ילוא

(mensa) ,8900%% ^m י"לב 'Pe5* =( pp 

Drei- םילגר שלש לעב ןחלוש delphica 
(fuss, dreifüssiger Tisch(א'מ) ה"כ 'פב "553  

 ג"סב qm םיירוחא ןהל שי יקפלדהו ןחלושה
 יתש 'פד ג"רב 'וחנמבו ,(:ו'כ 'גיגח) שדוקב רמוח 'פד
 יקפלדהו ןחלושה 002 םילכב ב"כפבו C םחלה
 רנושה b3 r'yo C' שישב ןפיחש וא ותחפנש

—— - — — —— 

 םאש !b^ םדא 23D' םיברו םירפ סרג Vt .א'ע ויס ףד אקילייגנא v3 ץבוקב יתורוכבל v3 הימגר יופמ קתעוה ('
 כ''ע W^» we זעלבו גר תרוצ ןייצחו םדא תרוצ םייצחש D שי םיגד b^ אמי ינבו .ונמיה תורבעהמ םהילע םדא אב

[Syrene, siróne]ייגל היאר ואיכת אניפלוד ה"ר םש תופסותהו  veryלבא כ'ע םרא ינבמ ןילידגמו ןידלוי אתפסותהמ  
 טמשנ עיפרבו .ר'ב v5 ו"ו ייכב ps5 ה"כ (* .םדאכ ןילדגמו ןידילומ ןיניפלודה : איפ 'ורוכב אתפסותב ג"ונב
 ינאש היד :ו'כ oum יפסותב חיכו xy ייפ (ןילרעב יפר) יינומרק 'ינואג 'ושחב ה'יכו יקבלוד 'יגה יוחנמב (* ,תועטב

versaתוחגמל , no»םשו ב"ע ל"ט אקילייגנא י"כ ץבוקב יוחנמל י* כ ח ' מ גר ייפב  ^wןיעכ אקבלוד :ליזו  pepe 
5bזעלב ו" רותש  voy posuי* שר ב ה" כו כ'ע  amobזעלה ןינעבו .שיע  "yש"מ  'y3גיפק דצ אלסא  

 תרעההב שימל היאר הרואכל הז .ולוטשרלפ ןירוקו זיעלה (וטוקמב סירב אבוה) :ו'כ 'גיגתל יישר (vias .'א הרעה
onתיתפרצ תלמ יכ הלמה תא הימגר זעול הב רשא ו'רותשרלפ ^3 םג םייקל לכונ תאז לכב לכא  fauteuil 
muiיכרב לע  nó»תרחואמ תימור  faldistorium, faldestolium, faudestolium, 100018 | fadistolium, 

 ימגב ךומסב rym ל"נח יגיגחל ימ י"כבו .— faldistorium יע עגנאקור לש מייצוא y Faltenstuhl שייאלבו
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 b" רעבאב 'הו .הזל הז םירחובה seleetores ר"ל | .איה תועטו םדוקה 'עב וללכ yb" לבא ל"נה
 .א'עב < | ןקת ןכו ןיפלד ןקתו קחדה ש יגרה ריבשמה לעבו

 (ביכ 5 יירבר) מ"למ Qiitziges Fieber) npo > | "nj יתלבו םדוקה 'עב אבוה יאמד יוריב
pעודי ונורתפ)  jyהפרשו הרעבה  brennen,ורי .ףוגה תרעבמה ילוח םש ' ryב'פ  

zündenל'עפהבו  (verbrennen, anzündenוכו תקלרב הקלו ++ דחא דיפחב השעמ .א"מד | '. 

 תערה ףוויט delirium ר"לב b^ איִרְלְד =) 453 | ול ויהש ימ (ןמסנ cm "מ ג'פ) הלרע ףוסב
 ןיטיג) וזחאש ימד תואופר ףוסב CWahnsinn תודמד ק'פכו ,וקלדי םרכה יאלכ לש ןתלת יליבח

O0 ow)0 | ל"צ] (שירבו) .קֶלָּדַה רעש  םורדבש vהלעמלמ איה  sumאירלד ותזחוא הטמלמ , 
 [dolor] ר"לב 'יפ 3/8( — ]2[ סג 'עב ונשריפ רבכ | EE ה"יחא]* )57( ימויד ק"פד 'רמג [ףוסבו
 ןוכנהו 5 םג *[yp n^nw .(באכ | בוו «J'y ד"ד 35 תבש 'ורי ה"נכו ,הקלדה 'יא

pomםשה ןכו  spoy D'»3 np?יפל לכא .ךועה תלחתב 'מושרה ר'ל אוהש | יו'טק תבש  
 'ייעו הנתשנ mon si 'עב תואסריגה יפוליח | 'נפמ ןתוא ןיליצמ שדוקה יבתכ לכ ire פ'רב
 — [אירלד א"פ ןמסנ ben .איררד y wy = | קילדמה ר"מ ve ק"ב gp םש yn" .הקילדה
 ק"ב 'ורי ,'וכו הקילדה warn המכ דע bv ךותב
 הרנעש השעמ ו'פ םש 'תפסות iy ה'ד ד'פ
 ד"יפ םיטפשמ אתליכמכו ^« ןדריה תא הקילד
 הקלדה יפל לכה הרעבה תא ריעבמה םלשי םלש
 הלפנ ה"פו ר'מש .'וכו הקילד הרבעש השעמ
 הדנ א'לבו .בלח (eu שנ ע"ייע 'וכו הקילד

v5תבשב : ליעפהבו .אתקילדמ רמ אפתסמ אלו :  
 וקילדה ז"מ ב"פ םשו ,ןיקילדַמ המב האלהו א"מ ב'פ
 av  .אייניצוב וקילדא םילק p ר"כיא sum תא
 םשה ונממו .אניצוב ןוקלדא .א"מד ב"פ ז'ע
 השוע הקלדה .ג'כ : ב"כ תבש אקילדא ,הקלדה
 ג'נד ג"פ 'כוס 'ורי ,רגה תקלדה : א"ל pen ,הוצמ
 ג"ע ה"ד ב'פ תבש v" /הכונח רג תקלדה ד"ע

mueורי ,הקלדה ' b "ennהחשמל ג"ער ג'מד  
 — [ןתקילרה n'es ר"דמב ,הקלרהל

n53מ"לב) , (Thüreןילדגמ ןיא 'טגב הכורמ 'פב  
pn»חתפת הרהמב אל תלעננה תלד 65  

 תלד p" .('הכימסל 'מא ארטוז רמ איה אמ
 הרהמב אל הנושארב mx אלש ןויכ תלעננה
 עושאו קעזא יכ na ('ח ,'ג יכיא) ביתכדכ הנענ
 ימ לכש הכימסל רמא ארטוז רמ .יתלפת םתש
 נוש ךמסנ אלו תחא םעפ וכמסל voy ורזחש
 תא רכושה ףוסב שרופטכ ךמסנ אוה הרהמב אל
 איסא האניחרי לאומש (ב'עס היפ 72( ןילעופה
 C, יוכו היכמסמל ^ רעטצמ אק הוה ['וכו] הוה 'רד
 ןיעירמ הרהמב אל ול ןיביטמה לכ רמא ישא בר
 םלועל רמאש יתפידמ אחא כר ןכו רמא יוניכב ול
 ול ןיניטמ ןיא 'מולכ רמא יוניכב ול ןיעירמ ןיא
 ןיפתושה b3' שוופמכ הישפנד היתלמ םושמ
 ןיעירמה לכ הישפנא יתפידמ אחא 33 ירק 62^ 272(

Yepל'צ]  [wepow (ר"לב "פ deorול ןיניטמ הרהמב אל ול | '). — הנמלא תלד 
(Liebhaberןילעונ ןיא תררגנה | שדוחה 'פ 2/77 אתקיספ  n3תב ש ב  *) תלר ימד יכיה 

mירמארד אכי א אפיש רחד ירמאר 'כיא הנמלא | יכדרמ .התפאו יכדרמ ןיריטקלד ינש 02  
 ביתכרדכ nk mb" אפיש "פ .הט ש ג דחד | ןכו הזל הז םיכהוא ינש p^ םינפבמ רתסאו ץוחכמ
 ןנימגותמו הננעי ץעמ ^D'» G יב קוקבח) "פל היארהו ^ ,ב'ח רעלזייא 'הל ר"טבב יתאצמ

 ןיטרונש שיו ימ ש כ הל תילד הל ירמאו C אפיש | כ'ג im ןיריטקלס א'צק זמר אב 'קליה 'יגמ הז

 ול ןיביטמ pu םלועל ימא יתפירמ אחא בר ול ןיביטמ הרהמב אל ול ןיעירמה לכ 'מא ישא בר יינח phas ונינפלש

 .ול ןיעירמ הרהמב אל ול ןיביטמה לכו ול ןיביטמ הרהמב אל ול ןיעירמה לכ הישפנא אחא בר ירק 'יא :ב'י ב''בבו

 לע ישא בר רמא ןכ לע םש ב'ב y""' הבישי שאר הנמתנ ישא בר יכ רמאק ומצע לע ל'ר יוניכב תלמב וניבר תנוכו

 ןיא רטאש המב ותעדו גוטל עו רוביד ףילחתו חניכ ימולכ רמא יוניכב b^ אחא בר ןינעבו ,'וכו ול ןיבישמה לכ ומצע

 ברל ןיביפמ ןיאו ישא ברל ןיעירמ ןיא בוש ישא בר cy גיטהל וליחתתש ןויכ ימולכ ול ןיביטמ ןיא ךפיחב ול ןיערמ

 תוחמנ אל nw שארב התפר ישא בול iem ליאוה ול ןיביטמה לכ ליזו ב''בל י"כ muss ייפב יתאצמ ןכו אחא

 היכו )^  .ירימ nep אל וח ונשוריפ יפלו .לכ m ב'בו םלועל ms ק'ב יפסותה my יייעו .יוכו והוקלסי אלש ול ןיעירמ

"nim bsמ'ימבו ש''ארבו ףיירבו היפר  vobתיכו שילח תבש יכלהמ  v33פיא  (יייע parwy D^חיצק רצ :) יפופרבו 

 ומכ תמשג ה ל הי ל ד we" 'כיא ל'צו שבתשנ ךווקב םג ילואו Us י'כב 75 ןכו "5 וגתואהסונב )^  ."ל סיש

qoosעכו .ךרעב  Deקפס ילב אוה אביש וא אפיש (' .יב  ume bbשיראוצוה 'לבו ₪  gibaייפ  yyע"ייעו ךורא  
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 אתימדק ף"לא 'וכו ת"לד sow ינת :ה"נד ד"פ
 ת"לד היה ד"ער י"ד ז"פ nee "vo ,יאמד ת"לד
 בתוכ םושמ בייח ת"לד ואשעו ש"יר ש"יר ואשעו
 (יד ייה "30 דחא 'ה ט"יפ "vp .קחומ םושמו
 לכ תא בירחמ התא ש"יר ת"לד השוע התא םא
 םא C דיל (moe רחא לאל . . ולוכ םלועה
 תא ביוחמ תא אצמנ ת'"לד ש"יו השוע התא
 ,ש"ע 'ב 'ר 'עב וניבר ואיבה s םלועה לכ
 jm jw ן"יתלד ר"עס ip תבשב ץובקהו

 — [ן"יתלד

 jp הינולעאו ג"ע ח'יד w'b 'דהנס 'וריב ןתלד *
 'טארק 'פדב ה"כ ןתלד sin אוהה

 ותוא ולעה b^ ןהלד "ימאטיז 'פדב ןוכנל לבא
 רעשה ןמ והופחדו הנש רוביעל יואר היה אלש ןקז

 .םש השמ ינפ 'ייע ןהלש

 רבדב םישאה e )9 ע"לב ייפ םייד .םּוד — םֶּ
eines Fehlers beschuldigen NOnדשח ונייהו  

qumולאו 'מנב ןיחלגמ ולא 'פב (שיא רחא  
 םא יל הרמא ייבא רמא (ביעס «n^ p ןיבתוכ
 תשא דציכ 'פב ןכו .(' אגלפו sov snb ימוד
 C G3 יומב) שיא תשא לע ן עטנה 'מגב ויחא
 אוהה G2 יומבי) טג רחא טג ןיא רמוא ג'בר 'פבו
 אוהה new בר הידגנו הימח יבד אבבא ףילחד

oT5פד ג'סבו .(* הינימ היתמח ה ָםֶיּ צ הוה ' 

 יאמלעמ אמיירד Co :ט'ס יומבי) נ"הכל הנמלא
^bןיננרמ  moyסוראה יתלוז הילע אב רחא םגש  *). 

 C [תמוד ל"צ] (תומד) )6 Cro חדג) תקוניתד ג"רבו
vyךיב התלע ,. py ^bןירשוחש ךיב הטלש  

 הבומ תא רתויב לובטל nbus תאש יפל ךתוא
 ילעתשכ רתלאל ול ילעבהו יכל הטמה שימשתב
 אכיא .םד יאותש םדוק וכ תלבטש רהנה ןמ

"essתאש ךיתוונחל והל ילגת ('א ל ל"א  
 יוהתד יכיה יכד םד תאור תאש ךכ לע תרעטצמ

qvהליגר תייהש ךיילע והמתש אסינ דחב  
 ךדיאל ךילע mom ןיע ךיב ונתנו רידת שמשל

NDהברה םימד תוארל הבורמ תאש ואוישכש  

 ןינורמ הימדש השאהש הל אוה הפי ןמיס ורמאי

 ינשמ תדמצנ הניאש הביש b^ .המשגו אניש
 C ןיבביש ןגימגרתמד +(ןינדימצ 'שלמ sm הירדצ
 ןכלמכ אוהש ריצ לש לובק nos המשג 'יפ
 ןיליפת איצומה 53 .ץראב תעקתשמו תדרוי אלא
 .[nons ,(.א'ק ^30«( הצקומבש תלד 'מנב

na»עילמ אוהש ד"עפלנ ןבלמ תלמב וניבר  
 תַמָא ע"ייע ףוקשמה תחת יונבה דופי b" ןכאלמ
 שוריפל תחכונ mss שי הז e^ יפלו .א"לק ,א"ח
 ,ש"ע 'ב םשג 'עב יתאבהש ף"ירה 'ינ יפל המשג תלמ

^i»י"כב ה"כו ר"פדב ןוכנב ה"כ ליעל יתחסינש  
 ע'פדשב לבא ,ימאשכ 'יגה ימשכ םוקמב םש קר ב"ה
 המשג הל תילד הל www" ס"טב ר'פדמ ץוח
 יתאבה 'ב םשג 'עבו "המשבו אביש ןיסרונש שיו
 יתחכוהו םינושארו ס"ש י"כמ תואחסונה יפוליח
 אמתשיג ף"ירה "גכ וא המשנ וא Con רקיעש
 הרומג תועט ימשב וא המשב ^« .(םאתשיג = ?
 סופד י"שרב תמאבו .ימשכ וא המשכ ל'צו איה
 י"שר י"כבו ימ ם כ "גה ?nb םוקמב וניצנוש
 תארוה ON הז יפלו .(םש D'73 אכוה) אמשכ
 לכונ mw לובק תיב וניבו תעדכ איה. המשנ
 פ"ל אוהו ימסכ ,המשכ 'יג (b המשגל תושהל

wm apהמשני יכ י"שריפל לבא ,'ב םשג ע"ייע  
 תלמ רותפל שי 'התוא ןירבחמה םיחירב ש"יליד
 סופדב תמאב ה'כו ,ימסיק תלמ ירי לעימסכ
 D^ .'א םפק ע"ייע ץע פ"לב םסיק 'יפו .'צ וש
 (ימסיק = 'מסכ = ) המשג הל תילד 'מאד אכיא

pheםדק ימיב יכ ךורא ץע  אוהו םיחירב תלדל  
 ש"מו יתפסא ע"ייע םיבוצק םיחירב םהל ויה אל
 801 x b3 אוה ש"יליד זעלהו s» הרעה ו"צק ,א"חב

.Sperrhakenוניבר ןאכ בתכש ומכ הביש "יפו  

 ע"פדב יכ עדו — תיתימא mm "py ןיבהל השק
 | ינפב ךרעב ספדנ הנמלא תלד ןמ 'שמא 'פדמ ץוח
 ז"יפר תבש 'ורי ץוכקהו -- .המל יתעדי אלו ומצע

mn5s aresד"יפ ר"קיו .םילכה תותלד . . תיבה  
 — [השאל תותלד שי 45 תיבל תותָלְח שיש םשכ

mo nrbs eאתיב א"פלא לש יעיבר ) ep nis 
 'וריו .'נ mob .םילד לומג תלד ל"מיג

 ינש רשעמ v^ .ף"לא ע"ייע :ח"כד b" 'דהנס

ae neחול ייפו  ^wאיבטירבו ש"ארב 273 . veoארקמב יתאצמ אל ןידימצ קוספ (' שרק ייפ  Dyל"נה םוגרתה  
 א"ל 'ברמב) רי מ צ יכ יתאצמ הז האר לבא יד רש ץעיייע ןיריש יגרתו םידיטצ W^ ב"מ ג"כ םשו "a ז"ט pma יכ
 num 'פר ךורעב היכו ןיכבשו ג'ונבו .דימצ :ןקתל שי  ןידימצ תחת כיאו pase יגרה ייכבו pase יקנוא ינרת )2
 ,ש"ע רחא ןינעב וניבר ייפ «C בש יעבו .(ב'כ (om moe םזנו ילקנוא 'גרת ןכו ןיבביש ישמא opm רייפדב ומכ ליצו
 .וניבר 123 !b^ אתמ ימור וניבר ייגכ י"שר ייג oe )^. ,אתמימור תחא תביתב ס"טב ביהו ו"ו י"כבו אתמד ימוד ג"ונב (*
 לכא תיתמיחמ םייד הוה םדימ תועטב ג"ונבו .ונממ qmm nmn הדושח ייפ «nb יישרב כי'ג «w wu^ ייגכו (*
 אורכתסמ . . רזממ רדלוה 'טא בר הרביעש הסורא סישה תעצה היכ )^ ,םש יישרב חיכו וניבר ייגכ ןוכנל :3^ יישוריקב
 שיע 'וכו pe תיריר הירתב אמלעמ aep ג"עא nous אמייר לבא אמלעמ אמיירו הינימ אמייר אלר ברד חוהלימ

soקליב אבוחו (*  .יישריפבו ' yw7 .בינקח זמר ^ ( ךרעה ףוסב חכומכ moy )* ^yסש 'קליב . m3»תועטב רפח . 
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t3י"ל  Gina, vwרוכ תיב קרופ ד ג'פב  
 ח"ו רמא ,ימדל ימנ אכה ימדל אלא C Grp ב'ב)

b"הז יכ כר יפמ בו הלבק וניתובומ ונלבק  
 הדשמ ym 'יפש הרשה תא pow שוריפ ימדל
 ומצעל רייש הדש התוא ימד  רועישכו ינולפ
 ול "פש הדשב ראשנ םאו רכמש הרשב רכומה
 תמייק הריכמה הלעמלו ןיבק העשתמ הרכמ יכ
 ונומאש הרש התוא ימד רועישכ ues רכומה לטונ
 תוחפ ראשנה םאו חקולל ראשהו הנממ ץוח
 ןיבק העשתמ תוחפש הריכמה הלטב pip העשתמ
 ינולפ הדש ל"א שוריפב אוהו הדש תארקנ הניא
 (הנשמב םש 23( ונינשש וז ןוגכ הזו ךל הרוכמ
 ןינמשמ ךל רכומ ינא הדש יצח ורבחל 'מואה
 אנמיקואו שוחכ oen חקולו ןנחוי ^ 'מאו ןהיניב
 לידבהלו ר"ת C 1035 ורמא 'פב תותירכב .("ימדל

yaםיכרעו םימד ולא לוחה ןיבו שדוקה  qua ^b 
 יאני 'ר (.גיס מיב) ךשנ והזיא 'פד ג"רבו C) ךרע
 העשת ול ןתנ b^ .ןהימד יל המ jn יל המ 'מוא
 הדמעו הריקוהו םיטח לש הפיא ליבשב םיפסכ
 ךכ םיטח לש הפיאה חקיל רתומש םשכ 3^3
 ,(* הכלה ןכו וישכע הושש םיפסכ 3^ חקיל רתומ

"eהרות רפס רכומה 'מוא הדוהי 'ר 'מגב בהזה  
 met ידכ דע רמימא רמא C (:ח" "כ) המהבו

"bהעש לכ 'פב .(" ןהימרב םיילפכ  nob)איל : 
 ימדמו ןימולשתה ימדמ רוטפ )22 גילו ינשמב
 mew וז C הכושח רמאת אל "פי  םיצעה
 בייחו הנמיה הנהנו הפרש ולאכ [התא תלכאש]
 ןידמועה םיצעב "פא אלא ותאנה יפכ םלשל
 וופיא חספב ץמחד םלשל בייח vw הפושל
 השאה תא אשונה 'פב 'ובותכב C "איה האנה
 לאילמג ןבר סנכנ 6:ג'ק) קרפה ףוסב ומע הקספו

v3גוהנ ול- רמאו תואישנ יררס ול רסמ ולצא  
 wow רכדה םעמ ןואגה b^ .םימדב ךתואישנ
 (bw וחקמש םדאכ אלא הרוש רחא ץרכ הארת

 (םיִמָּד 5 03 - )12 23

 T 13$ €^ 'ובותכ :דיס :יח («nm ןיבורמ הינב

poen pyםדה . nons]הדנב 'ופסותה  
 תצק ךורעה יוכד תא ואיבה יכיה יכ ה"ד .ו'ס
 תונב «T תמיד b^ י"שרו .ש"ע רחא ןונגיסב
 ךילעבל ךיניבש הביחב ךיב תואנקתמ vno ךריע
 "ייעו parler] צ"לב = ] ץ"ילרפ זועיל ^me תמיד
 םירבדנ לכהש הבד :הסלקו 'ד ,ב'כ 'קזחיל ושוריפ

yaשיר 'טוסל י"שריפ ןכו ,כ'ע ז"עלב ץ"ילרפ  
 yy) ז"כו ב'עס ו"כ םש) לאומשד רמאמ .ז"כ
 י"שריפו 'וכו המוד תב אשי לעו המוד םדא אשי
 המוד "יפואינ לע לכ יפב תרבדנו תנעטנ המוד
 תמוד (G5 הדנב ןנירמאדכ רובידו הסלק ןושל
 רוביד אלא אוה דשח ואל אוההו ךיב התלע ךריע
 הלעב לש התוביכח לע הב םירבדנ ויהש רתי
 אוב התעמו .'וכו אוה רתי רוביד ןושל הסלק ףאו
 ירבדב םיסופדה 'ינ לש ת ו מ ד םוקמב םג יכ האר
 תעטומ i mon^ רבכו new ל'צ mos וניבר
 םלוא .הדנל וישודיחב ןכ סרנש א"בטירל םג תאז
 איבה 'א רהז 'עב יכ הלועמ i^ ערי .בטיה וניבר םג
 אתירוהזד אטוח יתיל ב'עס ט"ס ןיטיגמ ןויצב
 ת ב :םולשתכ ה'כו nw] תב] המו ד היתרשד
 mew :המוד תב המוד י"שריפו us רש 'עב המ 13
 בוט רתוי וא המוד כ'או ip הדושח תב הדושח

cem ^b ose"הרבע  px eu ys mw» 
 כ"או ונתואחסונככ ךיריע תמיד an" ל"נה עירזת
 (הדנל א"בטירה 'ודיחכ אכוה) ן"במרהו .המיד דרפנה
 "יפש המ b" ןכלו Twy mes תעטומ "יג קיזחה
 הילע ןיזיעלמש : המוד הפי b^ ח"ר לכא .ש'ע
 .ז"כ 'טוס תופסות "ייע ,'וכו הנזמ איהש םדא ינב
 תונכ n» "b ב"א) — [רוזמ ע"ייעו המוד 03

 .(ךדגנ התלע ךריע

 יוושו vnb "b b תוכימסב ןיִמָּב ,םיִמָּד — 01
 ^" Geld, Werth אימד ס"לב «m3 רבד לכ

 רכומת '6" ג'יסב ךורע יסופד לש שובש nnn 5"* םילינומ םהרבא '" םכחה ברה vy ינפל רשא י"כב ןוכנל san ןכ )!

Imam nwתנפכ 'עבו .םוקמ הארמ 'יל תאזל יא  weinש"ע ןוכנל 'יפופדה . ?) maiרבדה  ^bםיכשרה םג ןכ  O"D) 
 רחא ןינעב שרופמ 3/05 ייכ היימגר bx" .שייע ומוקמב i735 מיטשב )'n ח"ו םשב הזה "יפה אבוה ןכו .חיר b^ ןכו

Somnםאו ם מ דה ן מ ול חה כ נ * תירוביז היה םאו לטונ םוררב ויצח םלועל ימדל אלא :ושוריפ םויסב  «ww ny 
 לכ ךורע יפופרב Dun )! .גטיה ש"ע א'בשרה םשב םש מ'טשב x ven "b הלוע וז הטשלו .'וכו תועמ mp ול

 תאז הטמשהב ושיגרה אל ב"ירגהו ב"וש yon .הפסוהה תאז ךינפל ךורעא ה"יא םשל יעיגהבו 'יא ט'ק vas לבא ונאצמת
 טוקמבו )* w"y. ןינעה nia תוטיש הברה Dee א'יבטירבו (* s 'רעה s 'רלותב ליז רייש יניעמ םלענ םגו המואמ

momoרב לכא 'שמא 'רבו ר"פרב היכ (' .י"שריפ ןכו )* .ללכ רסח ע"פדשבו ו ת ב ו א ר'פרב שבתשנ ' 'Pam "b 

 :ל"הזב my םייס ns הנהו aes רצ "יתספל nos ^85 enym qo רע (*  .ה'ר "פב היכו בושה דייל vis .תבושת פ"טב

 ןחכה היה yon ואל יא עמשמ m ovo יפלש ל'ומה ברח הזנ רמע רבכו ,כ"ע הנממ nem הפרשל ןהכל היל תילו

 יפסות y"' הרופא יוליכ תאנה לבא הכיסו הייתשו הליכאל אלא momo אלדר תיעינשר היפ 'נה אה ע"צו הפושל לוכי
nbbט '. m^ירכ  sומבי .ץימתמ היר ' ivoקמועב ךורעח לעב וניברו .ןיקילדמ היר ,ויכ תבשו ול ןיא ה"ר  yy" 

 תפמשהה ןינעב שיימ לע ררועתהש ילכמ mi ךיראה n9 b ל*ומו ons b ם1 0 הנוכב טימשה תאזל יא ,הזמ רמשנ
nmnתאזה . 



PVיט יי  quד יו  

tir mp 

 ל"ת וב גהונ יחה ןמ רבא אהי אל לוכי ,לכ תא
 «bi .ולכאת אל ומד ושפנב רשב qs €? םש)
 בר רמא אדומלת יאמ ךא ל"ת ןכ םיצרשב ףא
 םיצרש ואצי ורשכמ קולח ומדש ימ ומד אנוה
 'מגב תותירכד ק"פבו .םרשכמ קולח ןמד ןיאש
 ולכאת אל םד לכו בלח לכ (:'ד) בלח לכואה

p)ובלחש דחוימ בלח המ (*ר מו א יר 0" י'ג  
 DT ^N הז Dy הז ןיפרטצמ pes וושבמ קולח
 ןיאו ליאוה םיצרש םד suns ורשבמ קולח ומדש
 אכהמ אהו הז םע הז ןיפרטצמש ןרשבמ קולח ןמד
 a םש) אמטה םכל הזו 6"א קפ  ם ת המ אקפנ
 אלו ןיפרטצמש ורשבו ץרש םד לע דמיל (טיכ
 האמוטל ילימ ינה אנימא ךתעד אקלס C אשיקיה ןמ
 ,הליכאל אשיקיה ןניעמשא אל אמיל הליכאל לבא
 ןיפרטצמ ורשבו שחנ םד C ךכו ליאוה אניבר רמא
 האמוטל יברתיאד ץרש א'דס אשיקיה ל"מק יאמ
 האמוטל יכרתיא אלד שחנ לבא הליבאל יברתא
 ןיאד ילימ לכ אשיקיה ל"מק הליכאל יברתיא אל
 דחוימ בלח המ e" .עמשמ ורשבמ קולח ומד
 ותומ רשבו רופא בלחש ורשבמ קולח וכלחש
 בלח תיז יצח לכא םאש הז םע הז ףרטצמ ןיאו
 ןירוסיא לכד הז םע הז ןיפרטצמ ןיא רשב תיז יצחו
 םישדקב 'יפאו רוסיאל ףרטצמ רתיה ןיא הרותבש
 'ט יוחנמ ;אזעס ט"ק :ה"כ nar" .ט"ע (nbb^ אינתדכ

 Yb "mob אתפסות :וייט יליעמ .ט"ל יורוכב v5 א"עס

 הרותבש 'יחבזה לכ 'מוא עשוהי i» Orb 'יחבזד 'תפסות
 תא קרוז בלח תיזכ )5:3 תיז כ ןהמ רייתשנ
 תא קרוז ןיא בלח תיז יצחכ רשב תיז יצחכ םדה
 [ףוטצמ ןיא] ורשכמ קולח ומרש לכ ףא ,םדה
 ןרשכמ קולח ןמד ןיאש םיצרש םד איצוא אוההא

oamןיפוטצמ הליכאב ןיווסא הזו  m op m 
 וושכו ץושה cy +") הליעמ תכסמב ןנתדכ
 ףועב רחא emen 'פב ,(""השדעכב ןיפוטצמ
 תנכוסמ +3"ל "ליח) תנכוסמה תא טחושה 'מגב
 ,יז p" הפרט ibm הלבנ בלחו אכהמ אירשר
 קולח הבלח ןיאש איה וז יל nob בלח בלח 02
 תצקב סשו :"ל) תנכוסמ וז וז יאו הושכמ

^p ceהושכמ קולח הבלח ןיאש איה וז  
 תרחא ךל שי ,בלחה ןכש לכו רוסא לכה אלא
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 ייפא א"פ .םירקי םימדב אלא ורכומ וניאו ויניעב
 .םהינפב לזלזת אל כ"פעא םימד םהמ mnn םא
 לזלזת אל b^ ,ש"ירב םימרב ךתואישנ גוהנ א"ס
 דיב ןהב xn אלא םידימלתה ינפב ךתואישנ
 (?x [ריחמב] ךתואמ הנקא 'גרת ב"א) -- C. המר

C2 3ה"יחא]* .(םימדב ךנמ ןובזא  b'e 
 'גרתהמ היאר ומצע םשמ איבהו ב"ר ירבד טימשה
 תא וניבו איבה ולאכ ח"כ ^ א"מו ל"נה ב"ש
 א"כ א"מב ןימד y" ריחמ 'גרת אצמי דועו ,תואמגודה

ssה"מ "יעשי . iיחספבו ,'גרתב ותלוז דועו ' 
 ,םימד ךל ןיאש העשב חקמה לע דומעת לא :ב"יק
 ימד . + + אידר ימד anb ק"ב obs אלב :'ה מ"ב

nb»ןיעידומ םימדה :'מ מ"ב :ז"ע ב'ב  TY' 
 םימדה יתמיא ,היאר םימדה ןיא א"כחו 'וכו ול רמא
 ,הריכמ 'להמ ז"כפ ם"במר y" רכממו חקמב היאר
 ידי ימד .ב"מ ה"פ ןיכרע .'ב ףיעפ ב"לר b^ מ'ח
 ןיאש םישרויה um אל תמו ילע ימד 'וכו ילע
 יפל ה"מ mes םשו .ט"יות «^v םיתמל םימד
 תיב ימד וא הלוע ילע הז רוש ימד תוינשמה "ינ
 ף"ירב 'ייע תשוב ימד . . רעצ ימד .ןברק ילע הז
 ךמרל ."mm א'עס w'b "ישודיק  .ק"בד ג"פר

cmnב"יק 'יחספל י"עו 'בו 'א 'מ י"כבו יעמ : 
 ג"ונבו (יטישפ) יעמ יתרת ךמדל (אניושמ) והניוש
 :ד"עק דצ 'יחספל פס"ד לעב ברה בתכו .ךיתנכס
 וראשי אל ךספפכ לכמש ךפסכל ךמדל p" ילואו
 ותלודנ ליפשתש אוה לשמו יעמ ינש קר ךל

 — rng] אבה ע"ייע לבא כ'ע
nuo DJ9 ס"לב ןכו מ'למ  weyע'לבו  

 חספה 'מגב pw דציכ 'פב )3 93 43 =
 'מגב הבר 4 ץמוקה 'פבו C'b "חפפ) ומד קרזנש
 נגושב וקרזו אמטנש םד +.ה'כ יוחנמ) ץמוקה אמטנ
 ןיכ ותאמוט רמא אניבר .הצרוה אל ריזמב הצרוה
 אל דיזמב הצרוה גגושב ותקיוז ,דיזמב ןיב גגושב
 .גנושב ןיב דיזמב ןיב ותקירז 'מא (* אליש 'ר הצרוה
 'רלו הצרוה אל דיזמב הצרוה גגושב ותאמוט
 'מאק יכה דיזמב ןיב גגושב ןיב C ינתק אח אליש
 ףוסב תותימ 'ד 'פב ,(ב'עס היכ יוחנמ) ^5 אמטנ
 ריתה חנ ינב ואבשכ (:טינ ירהנפ ףרגמה הכלה
 םכל יתתנ בשע קויכ Ci 6 'ישאוב) ביתכד םהל

 י"שריפ (מיטשב אבוה) אמק ארורחמכו כ'ע cwm pa בשוי אהתש :םימרב יישריפו ונתואהסונב w^ שיירב 'וגו ('
cn3 ראפתמ אוהו ויתוביבס ותוכלמ ילודגו ותוכלמב בשיש ךלמה ןיעכ םילודגה pu בשוי אהתש םימרב ךתואישנ xm 

 'ג 'מ ייכב ומכ n^5 ינתקר אה אלא "יא "חספב 53 ,'וחנמב היכו (* .אליש בר 'וחנמב לבא mobs" חיכו (* נייע
"ness )*  .קתני mתותיוכל '"כ הימ גר ''פ ב לבא "5  nit.רמאר יבררכל :''א וניבר ררגנ . *) m«3ןוכנל  

 m'a 1 v33 ןוכנל m3 (* .ךכלה גייונבו ,הימגר 'יפב גייהכו (' .אשיקיה ואל יא ג'ונב (" .טמשנ ע"פרבו ,ייכ לכב

 m553 חלמ crop ףר אקילייגנא v3 ץבוקב) תותירכל י*כ תה" מ גר bb" קתעו ה jus דע (* .הימגר "פב
 השרעכל יישריפו הז cy הז ןיפרטצמ 'יא 'חסונב' ליעמבו



DU reשי  

PM me12 8-53 ny 
 ןיעבוצ | הכלח הטחשנש תומל הפוסו הלוח הב אצויכ  Ronוימד ךכיפל  jpע"ייע .ד"מ 'וחנמ

 יפו .ןוזלח | המאה יפמו ויפמ אצויה םד .('רתומ ורשבו רופא  ysםד לאשוה דועו :ןולח לש
 רוהט  i'iתדג) הדנה םד 'פד  voםייח תארוהל | ,(ש"ע א"'ער  Co:ה"כ "חספ .שפנה אוה םדה

 ךדיד אמרד תיזח יאמ | אירהמדמ ל"א [תא אכיהמ] (.א'כ) ה"רד ק"פד ג'סבו  pbiאמד אמליד יפמ
 תומש) ןל םימד ,('יתירחא אהת םד ל"א « | Cioקמוס ארבנ אוההד  ^b.'ב רמ 'עב ושוריפ 'ייעו

  yuלוחב  piןב 'פד ימגב תבשב  wbע"ייע הז לש ומדב הז לש ומד לצה :ב'ע 'דהנס | הרומו
 ,(ב"ער ב'ע ידהנס)  ^pשפנ | ונדמליב ,וכותב וימד ול םייח  Sw'דהנס  vףד ה"מ  4bםד ימוא וניא

 בבוחל השמ רמאיו ( mini,ויתויערז םדו ומד ךיחא ימד אלא ("'ד 'ישארב) ךיחא | »5 05 ךתלעהב יקליו
 תוינשמב ה"כ ,וב ןייולת ויתויערז םדו ומד :םש ןכו | יקזחי) תאנש םד אל םא ךפדרי םדו ךשעא םדל

 פיד יייע) -מ י"כבו 'וריבו | ושע היה אנוש יכו ךפדרי םד ךכ ליבשב ('ו :ה'ל  "webר"בב ה"כו 6:'ג רצ
 ב"כפ | םימד תוכיפש אלא וישעמ ןיא ירה םדה תא  "m wn ^b.ויתודלות  ^v:ה"ד ב"פ תכש

 יישאיב) 'מאנש  CO s2יייע םלוע לש ומד ןושארה םדא | אוה המו .היחת ךברח לעו  jp.םש הדעה
  DN'יחספו .א"פ 'ישודיקב רמאמה םג ןינעה הזמ ילואו | םוקנ 'שרפבו .הלמה םד הז תאנש םד אל

 ימוחנתב) תמקנ « men 'pףוסב אבוה :ב"יק | אנוש היהש םשכ (ייל « T'מוי םיִמָּד ץובקהו .םדוקה

— [a2 "m3 ט תושפנ גורהל םד'. 3mm תונברקה em הלמה m3 
ovה"יחא]* | .ךפדרי םד ףא ךכ היחת ךברח לעו  

 לא אשונה תוותשה ונינע 57.853.710? — םד | יקזחי 'קליב אבוה ג'ס פ"ס ר'בב W mb" תצק
"Dךפדרי םדו ךשעא םדל יכ ז"סש זמר  v»רחא םצע ושעו  gleich, ühnlich seinס"לב ה"כו . 

 b3' (ךרעה םינפב y! gleichen"' המדנ לעפנבו | 'מא ןמחנ רב לאומש יבר ?םדה תא אנוש אוה
 (ביעס ry p'3 םישדקב רמוא ש"ר 'טגב הבורמ | לש םד הז רטא יול יבר nop הרוכב םד הז
 תא טחושה 'מגב ףועב דחא טחושה 'פכו | יורי ,ה'לק תבש nsa םד ה'נכו — .ש"ע 'וכו הלימ
 «pe" yo»: ,Gó תיל ""« 6 תנכוסמה | הדנ םד ,ט'ד m'b תומבי v^ .ז"יד b^ תבש

CUNתורוכבד | םד םוהיז הדנ םד םודא וניא םילותב םד  (ץנ ^ םש היכו .ב'י. nnא'מ .) וא רוש 
 טרפ זע וא םיאלכל טרפ (ז'כ x2 ירקו) בשכ | םילותב םד רוקמה ןמ אב הדנ םד םוהיז וניא םילותב
 (vy jon) השקמ איהש המהב קרפד ג"סבו -המדנל | ^ ט"פ 'תפסות y inb" הדנ ןירדצה ןמ אב

moהדנ  "pר'וי ע"ש  ^bרלונה המדנ והינ יאמו | . . תולכנ םד .נ'צק  jbשככל המודו השיתה  
 nns ,שייתל המורו השבכה ןמ דלונה וא | ה'פ תוידע ,תערוצמ לש הרהט םדו («mo םד
 אקילייננא "5  ץבוקב) .ב"י 'ורוכבל "5 mei | ,הלוע םדכ הצרמ ףוקינ םד «as Y' nU א"מ
 ומאו ליא ויבאש ונייה המרנל טרפ b^ (: ג"ע ףד | לעשו זתינה םד .'ב ףקנ ע"ייע ב'עס 'ז ןילוח
 «qan ש'ע רחא ןימטל המורש אלא לחר | שי oW םימכ ברעתנש םד .ו"מ vb ןילוח ,ןיכסה

| 

| 

 .ךרעה תלחתב ונרכזהש כ ימר = המד ןמ לעפנהו-- | 'יחבז ,שפנה םד :ה"מ םש ,'וכו םד תיארמ וב
xbםיעשרו הוכג רהכ פהל המדנ םיקירצ .ב'ג 'כוסב ןכו | הרג ,ישוקה םד . . יפושה םר = .ב'מו א'מ  

 1573 אל b/3 "ישוריק .הרעשה טוחכ םהל המדנ | הרהט םד . . רהוט cy .'ג ףש ע"ייע Yo ר'פ
 ,הטהככ ול המדנ :א'נק תבש ,םייברעל אלא ול | ע"יע ss תותירכ הזקה םד .ז"מ ,ו"מ Ub הדג

dpא'צ ןילוח .םירה ירהכ וילע המדנ .ב'נק םשו | דועו .סבת ע"יע הסיבת םד . . םד תיעיבר . 
 .'וכו הטמל םהל המרג 7^ 'טוס ,ול המדג ח'תכ | ,םריכזהל יתאלנו םדב םיולת םינירו םירמאמ הברה
 הברה תומוד .ןיטוד ץובקה ,המור ינוניבב bpm | וניבר 'יפו 6ח'כ ז'ע) אתעמר אמד הליאשהנו
 AD 43175 .ריל :ג"ל 'וכרב לשמל ס"שב | אמר .ש'מ y" לבא .ןיעב שיש ot 'א ץר 'עב
 'יבוריע :ג"לק :ח'יק :ח'צ vo .ב'ל :א"ל תבש | wes ,שארה באכ ילוח 'יפ imb pe אשירר
 וחיכ כס וו'ע וח'ע uy :ר'ע ov uma ues quon לשו ומרבו 41002 ע'ייע (:'ס יגותכ) ארמחד

 תרשבמ ie תבלח ןיאש וז :םש 5n cow ףר אקילייגנא v3 ץבוקב) ןילוחל v3 הימגר 'יפמ was באש הז םג ('

 לכב היכ (?  .ל"כע רתומ רשבהו אמט בלחהו 'טולכ הרשבמ קולה הבלחש mn ךל שי ושבו בלח יריסא והייורתר

qeג 523 אינורחמרמ '3 33( א'רהינרמ 'מ י"כבו א'רהרמ ס"טב "או ם"מה רסח ו"ו ךורע *"כבו .ונתואהפונב היכו " 

 לצא תרכזנה Demotria ריע um (ג"כ רצ היר ס"דב אבוה) אירת מ רמ פ"א v3 "ג ר"עפל איה הבוש רתויה

 אאירתמד הלמה חביתכלו .רושאב אלבראל החיה הבורקו (בילש mm איפארגאיג טרעננאמ y) any ףלא רצ .זיט ובארטש

neוניבר ירפדמ ולאכ 0563 ןוקירטונה איבה ל"מרו .יתילחא אהה 65 ןוק'רטונה הלוע  aenריפדבו 1/5 10 ייכב ה''כ (* | . 



cupri 
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TONייטפוש) םיפרתו  €n a^ןיאמדו דופא דבעו  
^bתוחור ימורו י"לב  mms mbתוחור ןה  ane 

mmm jnהייחא]* .(האמוט  e»ל"מו  
 רתויו .םימעט המכמ sm תועטו וז הרזגב קיזחה

p»בשח  omותוושהל יוועל  bpתירופ הלמ  
 ונינעו םדוקה ךרעמ אוהו das  Aehlienhe אימה
 .ימושרה ע"ל שממ הלמה יכ ןוכנ רתויה לבא תומד
 ^n דועו םש םיטפוש 'גרתב ןיאמד יכ ^b דועו
 'א י"רתב המומר ומכ אוה 'כ ,ח"י ,ז"י ,ד"י
 אמומד לכ :'ה תבעות קיתעהש ו"ט ,ז"כ 'ירבדל
 pupm הבעות ייפ £72 עילמ אוהו 'וכו ינסד

geהזלש הארנו  pum)הכימ לפפב 'גרתה  
 שממ אוהו ןיאמד yp" םיפרת םוקמ לכב קיתעהל
 הנשש םעטהו ל"גה יברעה ץובקה םי א מ ד תלמכ
 םיפות תלמש רד"עפלנ רומאכ םיפרת תקתעה
 .בעותמו לוונמ ^5 turpis תימור ןושל לע לפונ
 דקפנ ןכו המומד תלמ הטמשנ יוועלל ר"תמענו
 יתעד דועו — ambw 'ר לש ןמנרותמב המוקמ
 יילב אוה הזו אמד ןמ ץובקה אוה ןיאמד יכ הטונ
 מ"ע y Bildsiule" ןכא תבצמ b" 96% יעצמאה

 — rep] סואיסרוימ- לש

NIST *הָמְר ,אָמּוד ,הָמְּד  DU)אמד (דחא יוג  

 .א"ל "ישודיק .ב"עס ג"כ ry הניתנ ןב
 Yy ו"טד א"פ האיפ ^" .א"סד א"פ 'ישודיק 'וריבו

 'תפסותבו ,ומש אמדו US Sym gym ןב המד
 'קליבו םש ry ס"ש י"כבו ומש אמודו א"פ הרפ
 ה"כו אמרו ד'סש זמר 'מוות 'קליבו mem י"כ
 רקיע ל"נו pw ז"על ס'ד 'ייע ,"ישודיקב ת"האב
 ט'גשת זמר npn 'קליב 'אנש המ הזו ת"לדב "גה
 ונייהו תמד תמד (המודאה הרפה) התוא ןירוק ויהו

 ,126 א'ח ללירכל ר'כי yp" הלעב םש לע

"b DE n (ע"למ רמוא רוזגל ד"עפלנ ^w 
einer Schuld ver- הרבע .רבדל דושח 

düchtigךועה םינפב "יע .'א םד ע"יע ). 

 ?wy) 5 מיב) ינש רשעמל nimm 'מגב בהזה 'פב
 (*w יאמד תכסמ שיוב יןגתד אהמ ש'ת
 pp אה רועיב ול pii wen ול ןיא יאמרד 672
 53b לכא 'טגב ןיקולה qn ולא p" .'וכו ול שי
 ^ (גימ) יאמדב ר"פב pin יאנתכ yo ויט יוכמ)
 רשעמ ל ע םש תורקל ךירצ םדא ןיא 'מוא 'זעילא
 שירפהל ךירצ וניאו םש imp א"כחו יאמד לש ינע
 ירוזש ןועמש 'ר 'טגב השקמה nona 'b3 C 'וכו
 pm Go יל יוחנמ ^" ב'עס (m'y por רמוא

 mme יאמד לש רשעמ תמורת )5( יאמד ר"פכ

 < של

 ק"מ :ה"כ :מ" aD :ו"ט ,'ח 'ינעת a^ ms ,ט"כ
 .ב'ס «D^ :3* :ב" :'מ 'גינח ,ה"כ :א'כ 4^

^an :b'p .T'Oטוס :ט"מ 'ירדנ  ,א"יק .י"ק ' 
 .ב'ע Jy :'מ nb "שודיק o:3'5 4^ )3^ :א"
 4mD^^4 ,י'ק :א"צ qr) XO :ב'צ ק"ב :ו'ע
 ^imb in ז"ע qp .ז'ק .ב'ק .ט"צ i3 :ח"ל
 :'ל הדנ .ח'נ 'ורוכב :ד"מ Sn 'ילוח ,ד"מ 'וחנמ
 יאה ימד .ו'ט 'יבוריע :לשמל ימד ימרא 'שלבו
 היל ימרד יאמב הרבסאו ב'עס א"כ םש ,'וכו ןנברמ

a)»אגיזמ יאה ימד םשו ,'וכו ימד .אלולהכ  
 ^« אדוצופל ימד ןנברמ sam ,'ד pn ,'וכו
 והייעמ ןיימרד :א"כ םש ,'ב ברצ ,דצרפ ע"ייע
 y à» b" אלגעל ימד ws :ה"כ .שניא ינבל
 ק"ב .האלהו ו'מ דצ םידשהו םיכלמה לע ירמאמ

mes qbב ברא ,אירא ע"ייע הברא יראכ ילע ', 
 ע"ייע 'וכו אדוגל ימר 'וכו ארוניצל אימד .'ז 'דהנס

"nקדב /3 רנצ /3 . asy siaימד ימ :ז"ל , 
oUז"ע ,יטרדב הרמא :ד"יק  ambריפש האלהו  

 byp — חברה דועו ימד אכיה :" ^30 .ימד
 ,השעמ השענ ןימדמ ונאש ינפמ Co ןיטינ
 'וכרב 'ורי ,ינא הָמּודְמְּכ .ח"י 'וחנמ we ינוניבבו

3bהמודמכ .ט'נ מ"ב ,'וכו יתייה המודמכ : ה"ד  
 ,ג"כ תינעת .'וכו ינא המודמכ vb "umo) ,יל
 .'וכו םתא ןימודמכ .'י neon ,'וכו ונא ןימודמכ

byesאק ימ .ז"מ 'דהנס  mbובותכ יורי ,'וכו ' 
 לעפתאב :'וכו היל ימדמ תאד דע 77 127 א"פ
 ןיטיג .ז"ט .'ליגמ :לשמל ,ומדיא ץובקהו יִמְּדיא
 POS .ה"צ 'דהנפ :ה"פ מ"ב :ט"כ 'שודיק :ז"נ
 mb" b 'ילקש v" ףוגה יוניכבו in^ i ז"ע

ovyראותהו .ןנימדיא אל  sev(פ"לב ה"כו)  
 הברהו .ח"נ mob" :א"ל יכופ .'ד ק"מ .'ב 'ליגמ
 דובכ לע םתפב רמאנו מ"למ תומד oem .ס"שב
 ןינעה mus ונתומדכ ונמלצב םדא השענ מכ 'ה
 'תליכמ ,ד"ל פ"ס ר"ב : ג'ס תומבי תומדה טעממ
 ט"יפ ר"דמב .ךלמה תומדב טעממ 'ח 'שרפ ורתי

mesיומד וא ומ 'גרת 'שלבו .הלעמ לש הרובנ  
yא 'ורי 'גרתו .'ח ,'ה ;ו"ט ,'ד "ירבדל 'לקנוא ' 

 'תקיספב ץוכקהו ז"ל yb 'ל ;'ד /5 תומשל
^nmג'לפ  nesתומד ןינעבו .'וכו םכל תויּומְּח  

 קלחל א"פ ג"ומב הקזחה ורי תא ם"במרה ףיגה רבכ
 — [ןושאר

daemon, ל 'ורו י"למ ב"ר תעדל) אָמְד "ON 

Ae  שלמ ר"עפל לבא ערבי' Geist 
 ץוכקבו  bob ,3הדבענ תומדו  (Idolשעיו 'גרת

 ,ושעמל יאמרב i033 לבא יאמד י"כבו 'וכמב mo» sr 'יררנבו 'וריב חיכו (* = .'יל גיונב ('



 'וריל השמ ינפו הדעה ןברק 'ייעו י א מ אד 'מולכ
 הלמ יכ לודג ןויע רחא ל"נ רשאו .(הטוס ףוס
 'עמ הרזגנ (הכפה אוהש sm" לקשמ לע) יאמד
 ןאכד ךרעה תלחתבו םש הבותכה הארוהבו 'א םד
 ןידשוחש 'מולכ הדו ש חה האובת הלמה ןינעו
 ןוכנהו .אל וא הרשעמ היה םא ץראה םע תא
 ותושה ןעמל לבא םאד ,םיִאַד ע"לב 155087 ודקנל
 .הלמה ת"תוא ל'זו ופילחה יאדוו :וכפהל
 ןינעה יפל ןכ 'יפש ב"ערב יתאצמ הז ישוריפכו

"ny5 א"פר יאמדב nתוריפהו האובתה םה יאמדו  
 תורשעמה לע םי ד וש n םהש ץראה ימעמ םיחקנה
 תמוות b'n ow b שירב ב'ער b" ןכו 'וכו
 ימעד רשעמ תמורת טיקנ יכהל יאמד לש רשעמ
 ש"רה 'יפמ ןכ קתעוהו 'וכו mop ו ד ש חנ ץראה
 ישעמ ףוס) 'שוריה b^ כ'ג הז ר'עפלו .םש יאמדל
 אל ימד ןקית ימד יאמד On) 'טוס "וריו ינש
 Dy ןקית DN דשח :אוה יאמד pur ^b ןקית
 תביתכ רקיעש היארהו .ןקית אל םא דשח ץראה
 ימד ףלא אלב וא ימאד הלחתב התיה הלמה
 ןותימיראו א"ער ב'כד א"פיאמד 'וריב ץובקהמ הארנ
 ה'פ 'ילקש 'וריב ה"'כו .ןיימד ןומיראו םשו .ןייַמְד
 יאמדב ^b םינויצ דבלמ «mna -- .ד'ער ח"מד
 XD | .א"מ ג'ס ;ר"מ .א"מ 2b;TD D א'פ
 תוריפ חקולה הנשמה תלחתו) א'מ ד'פ .ר'מ
 ישוריפל תמסרופמ היאר 'וכו ןמאנ וניאש יממ

o5הנכמ היה הזבו דושח אוה ןמאנ וניאש ימד  
 .ה"מ ז"פ ;א"ימ ה"פ ;ד'מ ,ג'מ "Dt ,(יאמד תא
 , . . 'אדוה תא ןירשעמ ןיא .ר"ל ers ב"פ תבש
 FM א"ער ח"מ 'טוס .יאמרה תא ןיושעמ לבא
 'עב יייע יאמרה לע wx יודיוה תא לטיב אוה
 ןוקת והילא ידי y .תואחסונה יפוליחב (רד) ד
 ט'פ ם"במרה 'ייע יאמר ינירב — .ב'ע om 'ק

 — [ושעמ תוכלהמ

Morgen- הלילו pv ברעב me» v» ְםּודְמ 
"^ dümmerung, Abenddiüimmerung 

 'מוא רזעילא 'ר 'מגב רחשה תלפת 'פב (ךר עה םינפב |
 יבתכ לכ 'פבו (:טיכ 'וכרכ) [עבק ותלפת] השועה

 b3^ כ"ג w^ ל"נח רמאמ ןינעב וניבר "פל  בורקו .-

9 DY157 — יאמד 

 ולכואו ולאוש לוחכ ףא רמוא ירוזש ש"ר המוקמל
 ונממ הנקש ץראה םע תא לאוש ייפ b לע
 jn ןירשועמ ול רמאי DN הטורת תשרפה רמואו
 רתוי (ה'פר) יאמד 'תפסותב אינתו vo לע לכוא
 רשעמו 'מורת שירפה ירוזש ןועמש 'ר 'מא ןכ לע
 ךכ ץראה םע לע תבש תמיאש םשכש דע 'וכו
 יתאצוה רבכ רמא םאו ץראה םע לע עומיד תמיא
 ץראה ny עדיד ןויכ b^ .ןמאנ רשעמ ונממ ינא
 רשעמל תעבוקו עבק תבש תדועסו תבש גנוע
 תבש תמיאש רקשמ וניא רשעמ שירפה אל םא
 שירפהש ןויכו וילע עומיד תמיא שי ךכ וילע
 המוקמל mim כ"חאו יאמדה ןמ רשעמ תמורת רבחה
 אמש יל עריא ךכו ךכ ץראה םעל רמואו הברעתנו
 וילע עומיד תמיא רשעמ תמורת הנממ תשרפה
 העמדנ !nM'2 הנממ שיופהש ןויכ רמא ומימ
 ונשריפ רככ יאמד ייפ .רקשמ וניאו איה הרומח
 אצי DM יתימיד ןושלמ רחא ייפ C ד 'עב
 וא ןקותמ יא מ ןי ד א"פ .ואל םא רשעמ ונממ
 היפס ינש רשעמ ימלשויי) אברעמ ינבד 'מגבו .אל
 שרופמ (ב"ער 51 יט קרפ הטוס ימלשוריו ד'יעס ו"נד

 (א'מ) יאמד שירב .('ןקית אל ימד ןקית ימד
 שירפהל ךירצ ןיאו ןהמ ןינהנש 'יפ .יאמדבש ןילקה
 131 "53 p^ ב'א) .(' רקפההמ ןיאבש יאמד ןהמ
 ,(םתאובת םירשעמ םעה ןומה os peo שיו pen לש
 qnm ny 8% י"ל לע ב"ר תנוכ ה"יחא]*

à" óatocןומה לש 331  dem Volk angehórig 

 המדקהב ף'זרהמ םג םכותבו) םימלש ; 3«
 ןורתפל ומיכסה (יאמד 'כסמל ןויצ תבהא 'וריפל
 אוהו מ"י םשב כ'כ לעב איבה ןכו הז ב"ר לש
 ברהו .בורע ןושל אוהש עמד ןינעמ "פ ומצעב

onnןייטש  "bןכ ומכ  inpעיגאלאנימרעט)  
 ,יִאְעִמְד ל'צ יִאָמְר םוקמבו העלבנ 'ע תוא (ז"י דצ

mme "yhיִמָד ומכ  ^bתעד 'מולכ הוש  
 נווק הזו ,אל bw רשועמ OM אוה ושפאו הטונ

"pbד וגיבר  D*תי  * .Gch. muthmasso)הז לכו  

 םישק וניבר ישוריפ השלש «o יל me ונניא
 12135 ב"ערב םג M "wb" ןיד רחא "פכו) ןמלהל
 | יאמד םייורק ץראה op" תוריפ יאמד ל"זו ז'פר

 רר 'עב קודקר אלב 'שמא 'פרבו (דד) ד ע"ייע un spy" הו ('
monsהילש ףר אקילייגנא י"כ . imתלודג המורת לבא רשעמ תמורת אלא שירפהל ךירצ ןיא יאמר לש רשעמ תמורת  

amהחימ  n»אל יאמרל כייחא הברעתנו יאמרמ השירפהש רשעמ תמורת 'מאק יכהו שירפהל ךירצ ןיא ןירימחמ ויה  

 תנממ תשרפה יאמדה ונממ הנקש ץואה םעל ולאושר תינעהב בשיל יאשר ןיאר ןויכ אוה *"F4 c תבשב איעבימ
 היר :'ל 'וחנמל ייישריפ דוע 'ייעו ל"כע ויפ לע ולכואו ולאוש ימנ לוחב "פא אלא ויפ לע תבשב ולכואו רשעמ תמורת

vos» sלעב פרוג ןכו הנוכנ רתויה "ג איה וז (* .א'מ ר"פ יאמרל  cbתא ריכזתש ילבמ ינש 'שעמ 'וריב תשמ  

 ימר ל"צו jp אל 'מ ו moe םעפב "א לינה 'טופ 'וריבו ןקית אל יאמר jp cos יאמר ;םש שימב ג'ונבו .וניבר
 .ש"ע wy3 חצק b^ לק ys )* | vas "יגכ י



 " * onmםּוניִמיִמְּד -. 81

 -verdun ףעיו םדרנ ונינעו םיכשחמב הבשוהש םדא
keiten Geistes, betüubt, bewusstlos seinורי ' 

 תלכא ל"א ךרביש והמ רוכיש ד"ע מ'ד Sb 'ומורת
 ונוויכ הז w^ לעו) םדמודמ 'יפאו תכרבו תעבשו
 ש"ארהו ,רוכש ה"ד .ד"ס ןיבוריע תופסות ילעב
 הוהד :טעמכ 'פ ר'שהש .('ה D^ ו"פ "יבוריעב
 םיבו mm .— ^« איליל wmm 55 םדמדמ
 ס"שרהמה בתכ ןכו םודא ןמרזגנ ימודמד יכ םירמוא
 ןושל המח ימודמד ל"זו ל'נה 'ורי 'וכרבד ד"פב
 המחה םויה ףוסבו םויה תלחתב ונייהד םדוא
 דועו .הלעמל יתבתכש ומכ qim ל"כע המודא
 רמאנו ש>-<3 פ"למ רזגנ המחה ימו דמד יכ ל"י
 "יעו רחשה דומעו שמשה | תחיוז תלחתמ
 — [רקיע ןושארהו ,ט"ר s/n ללירבל רעכיברהאי

 ץימ םיפטנמ םיבנע ב"ר «ny תוינָמְּדִמִד רצ
Trauben deren Saft fliesstאוהו  

 ע"ל ww ד'עפלו ע"ייע בדבד ומכ םדמד לעפמ
eine Art essbarer Pastinaken pas?ע"ייע  

 היכו 203 YD קידצ PR 'פ 'ציבד 'ורי (ינמדמדא
 ולא ירה םרכבש תוינמדמד +.ר'ד Wo nae יוריב

 תוינבדבד ומכ ימלשוריב וז הלמש 555 ,תורוסא
 ןינעה הזמ ינמדמדא non ילואו C ילבב דומלתבש
 וארקנו ןמצעמ ץימ םיפטנמ םיבנע b^ .ש"ע

 תובזש תוינמדמדו ,הקשמ תובז םהש תוינבדבד
DT 

qup ^5 naרכקל יוניכו התיבשו הקיתש  
 der םיתמה לע הנוממה ךאלמ ל'זרדנו

(Engel 0608ותמש ימ 'פד ג"רב  

Gn^ an)זירכמו םידק המוד אמליד  i'm anb 

 .המודל C וה ל אנמילשמ רדהו GO 'ה) הגיגחד

^bןכו הייחא|* .םיתמה לע הנוממה רש  
"wbלע הנוממה ךאלמ :המוד םש 'וכובל  

 :םש רמאמב :ב'נק תבשל י"שריפ ןכו ,תוחורה
 ( החונמ ןהל שי וללה ןירסמנ המודל ולאו
 םינומדק םייברע םג יכ עדו .החונמ ןהל ןיא וללהו
 ץולחה y" המוד ומשש תוחורה ךאלמב ונימאה

mלע יופסב יתבתכש הממ רזוח ינא ןכלו ב'ס  
 [ח"מ דצ םידשהו םיכאלמה

D1D"] *ע"ייע ס"ט  Do"ב '. 

 'ורי Domitianus) רזכאה ימור ךלמ) םּונָיְטיִמְה *
 יסתימ mm ד"ע 4^3 ד'יפ תנש

"NB 

 'ר רמא 6חייק n3) py 'רד תורמימב שדוקה
 המח ימודמד םע ללפתהל הוצמ (' אבא רב אייח

"ONיאמ אריז 'ר  nopךואריי  nyינפלו שמש  
 שמש םע ךוארי b^ ,('ה :ב"ע onm paw רוד חרי
 םדוק 'מולכ ברע םודמד וגייה me ינפלו רחשב
 םוי תא םיהלא ךרביו b^& ר"בבו .המחה תעיקש
 תבש תוימש היב בותכש בקעי bow יעיבשה
 סנכנ )^ גיל יישארב) ריעה ינפ תא qm [רמאנש]

OYדועבמ ןימוחת עבקו המח ימודמד  DPשריו  
 [vi Dons^ ,הדמב אלש םלועה תא
 ןינעב mns היאו איבה ב"עפ ז'ד ד"פ 'וכרב
 ןב יפוי ר"א : ל"נה 'וריד bm :ח"יק תבשר רמאמ
 המח ימודמד ny םיללפתמה oy יקלח אהיו אניגח
 תעל ךילא won לכ ללפתי תאז לע םעט המ
 יוצימ תעל אוצמ תעל והמ O יב'ל 'ילהת) אוצמ
 ותאיצמ ויוצמ ןויצ תבהאב ף'זרהמ 'יפו םוי לש
 בורקו ל"כע ותאיצמ תלחת אוהש תירחשב אוהו
 : םוי לש יוצימ תעל השמ ינפ לעב b^ הזל
 ל"כע ץראה לע אוה יוצמו חרוזו אצוי שמשהשכ
 (יג יו עשוה) ארקד ןושל לע ןויכש הארנ ד"עפלו

npoוא צומ ןוכנ רח ש כ 'ה תא תעדל הפדרנ , 
 :םוי לש יוצימ 'יא םידוח רפס לעבמ 'יפב לבא
 הצמנו ןושל ,הלכו ץראה לעמ שמשה הצמתמש
 ס"שרהמה 'יפב 3/2 ןכו כ'ע חבזמה ריק לע ומד
 כ'ע ופוסל «b^ תיצמתה םד תיצמתל : ויוצימ
 י"שריפמ הארנ ןכו החנמ תלפת לע יאקד עמשמ
 'יפבו בטיה ש"ע אברעמב יטייל ה'ד : ט'כ 'וכרבל
 עמשמ ןכו ש"מ nw ,םש 'וכרב vo ביתנ ריאמ
 יוכלהמ re תוינמיימ 'והגהְב םירכזנה ח"ר ירבדמ
 ןואג םיסנ 'ו יובדמ ל'צ 'ג הכלה הלפת
 ,ו"מד ח"פ 'ומורת 'וריב ה'נכו — .מ"יימנהב ש'ע
 men ימודמיד םע האמוט peo הל הדלונש רתפית

^Yםוטקלשב רתפית :א"נד ד"פר 'וושעמ  pp 
 רתפית ב'ע ו'לד ח"פס 'יחספ 'ורי .המח ימודמד
 ג"עס א"לד ה"סר םשו .המח ימודמד םע רכקינשב
 v à^ המחה ימודמד םע םיברעה ןיב לשו
 ימודמיד דע qm ריעמ :ט'נד א'פ 'ישודיק

nemק"מ 'ורי  p? 2'bתבש ברעב  Dyימודמד  
nemויתופסוהב) רעשיילפ 'חה תעדל הלמה תרזגו  

 pea  יברע לעפמ ren) ,א"ח יוועלל ל"תמעל
^bן"ראל אכדו לפשה  platt niederdrückenונממו  

 -Unterdrückung des Son המח ימודמד הליאשהב
 לאשוה דועו .השמ6(\116א in der 130 תווי

 'וריכו .אירביטד סוניטיטרד היתרב ימוק +ןנחוי 'ר) | תער לע םְּדַמַדִ oye לעופ ינוניבב לעפה

  (Cגיונב  myךורעב 'ילש ומכ "5 תבשל רומלתה תרגאב לבא ןנחוי ר"א  "yרצ תבשל ס"ד A55 .ןברבר עיייע (

no» )'קליבו 'טלתה תדגאו 'ט 'ב י''יכב ןוכנל ' Wonרצ 'גיגח סירב  \'. *) v33 maסייר 'ייע פ*או 'מ  natומוקטב  
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 ps תיל ךמרימל ףוא הקותמ 'פ 'בר 'להקבו 'וכו
 ןשיל ףא "יפו כ"טב ןוכנל ה'כ "וכו ןיקבתשימ

vs psהברה 483 דכו .ךמד םש ר"להקבו ,ןייונפ  
 ל"ו ךמד דכ ב'ספ ר"בל כ'מ לעב b men^ .םש
 המדנ ןשיכו םהל החונ םיקידצה תתימו תמשכ
 ^«? תומה ןשיא Jb קוספהמ mum ל'כע
 der Entsehlafene N23 ס"לב ראותו ,('ד יג"
 ops" א"ער ה"ד כ"'פ 'וכרב 'וריב ץובקה ה"כו

xU205דוד  "y mewפ ר"כיאב ןינעה תכחרהב ' 
 ומוקמב ף'זרהמל ןויצ תבהא eS" 'ייעו הלא לע
 pr" "יג ןכו םיתמה ןמ אייכמד ןמ שרפתנ םשו
 'יפו ךמד :ימ 'יג םייקל לכונ התעמו .ס"שרהמה
 ppm ותריטפ תעשב 'יפו ימ ע"ע po ומכ ימ
 תעב p^ ןיכמד D^ ג'ער ב"מד ג'פר vy יורי
 ןותמח אלדר המכ םש ז'ע 'ורי םשהו .םתריטפ
 תנש הקותמ 'גרתו .היתוכמרב prem אל יוייחב

 — [ארבג תכיִמד תמיסב (א"י m תלהק) דבועה

 תיעצמא י"לו ר'למ אוה וניבר 'יג יפל) יִנימוד
Dive |. domine!ןודא ^5  oh Herr!לבא  

"yהשענ 'ח 'שרפ ר'כב (ךועה םינפב  D M 
 ויהש סוכופאו ךלמל *)  (חיפפ «v2 ונמלצב
 יינימוד Ub ןישקבמ הנירמה ינב vm ןיכורקב
 ל"צ] ונימוד יביב שארל muy ויה 'כיא תליגמבו
 D^ ב"א) ,ךלמה ינודא יחי א'ס .רוטרפמא [ינימוד
 'ענו הייחא]* .(רוטרפמא ע"ייע ןודא ר"לב
 התעו .ש"ע תואסרגה יפולח יתאבה רוטרפמא
 .וכרכ ס"טב סרג יביבםוקמב ו"ו י"כב יכ ףיסוהל יתאב
 לכא ךרעה תלחתב ר'פדב ןוכנל w^ ינימוד "גו
 .ונימד עיפדשבו ,שרדמב ה'כו ונימוד ךרעה םיגפב
 שממ אוה א'סו ינש ןויצב קרהלמה 'יא ןודא תארוהבו
 תויתואכ ונקתעה רשא תורז תובית שלש תקתעה
 !nM הארוה סצעב ה'נכו ,רוטרפמא 'עב תוימור
 ל"צ] דיכעמ ארבג אוההד הוכאל n^ רהמ 'פ ר"תסאב
 bp" ןֶלַּכ ריכע רוטלק ןימנק ןיטנפ ןימוד [דיבעימ
 אוההל היל יוו "א ג"מרת זמר ג"כ רומא 'קליבו
 ריבעתיאו רוטלק סימוק ןוטנפ סימוק ריבער ארבג
 כ'ג ל"צ ר"תסאב רוטלק ןימוק כ'או .רפסו ןלב
 הארוהב תווש ןיטנפ ןימוד תוביתו ,רוטלק סימוק
 דיגנ 6 090% pb pub" םימוק תוביתל

by0% ד ןכו לכה  (dominus)ןודא  

 ראטסנמ ריבעד ןאמ יוטלק סומוק ריבעד ןאמ
minister p alatii =ראטסנמ "גה וא  

am )'יכבו רפה עיפרשב לבא ריפרכ ןוכנל 'ח 'שרפ ' y, 

(wy - םּונמיִמְר. * 

 ו 'וכו ןיטלפ |

s" Ye ryר"ע  "oanס"טב . "hyםיניטמיתד . 
 היה סוטיט לש ויחא הזה םיללעמ ער ךלמה
 לאילמג w^ עשוהי 'רו רזעילא 'ר ועסנ ונמזבו
 ף"זרהמל 'נשמה יכרד p" הז רזכא ךלמ לא ימורל

 .ר'פ רצ

 רזגנ יתעדלו בכש 353 0/53 ייפ Te ךמד
 den Kopf neigen שאר הטנ 2 ע"למ

 ג"עפ ר"בב (תמ 'ולכ ויתובא םע בכש הליאשהבו
 הלזלזש 'יפל sni) ן ב ןועמש 'ר רמא G7 פ'ר)

 ד"הה הרובקל («soy no הניא ךכיפל קירצב
 רמא הלילה ךמע בכשי ןכל 6e 5 יישארב)
 םא 'גרת .ךימד אוה תיל ימע ךימד אוה ךמע הל
 אל ךימדת םא «Cr יג ישמ) רחפת אל בכשת

mnגה ונינפל 'גרתב הייחא]* " DM 
 וז הלמב שמתשנ הברהו .'וכו ךומדתו בוכשת
 ,המדנ n€ םש y" יו יא 2"( םדרנ תקתעהל 'גרתה
 ןכו יוועלל ר'תמע y" בכש תקתעהבו תימדנ
 v : לשמל םינשי 'ישרדמבו 'וריב טרפב ל"זרדב
 אייסאב היל ךימריא מ"ר ג"עס ב"לד ט"פס םיאלכ
 דומע ייאלכב םשו ,תפסונ ףלאהו .'א איסא ע"ייע
 ןנא ךמד יבר ןל רמאד ןאמ ןירמא אירפיצ 'ב
 םשו 'וכו 523 ךמד היל ןירמא 'וכו היל "ילטק
 .'וכו אתולג שיר אנוה בר ךמד דכ דומעה ףוסב
 יאליע רב םוחנת 'ו ד"עס ג'פד ג'פס ק"מ יורי
 . < ןפינד אחרי שירב ךמד אפוד 'ר אתכונחב ךמד
 ילב .ב'פד DU 'ורי .'וכו אדעומב ךמד יפסורק 'ר
 יבכש יניל 'פ הבר תור ,'וכו היתחא תכמד הבקנ
 יייעו .כ"מב 'ייע הל תכמדו ^G י'ג m רקבה דע
 45b vpn -- an זמר תור 'קליו ג'כפ ר'קיו
 ,שממ ןשי p^ 'וכו אתש שיר ילילב היל ךימר 35
 דכ 'וכו אחא 'ר ךמד דכ ג'ער 2702 ג'פ ז"ע 'ורי

qe?ר ךמד רכ . . ןנחוי ^ ךמר דכ . . ןנח 'ר ' 
 'וכו בושילא ןב קחצי 'ר ךמד דכ . . 'וכו אנינח
 אתשיא תתחנ ךמרד ןויכ 'וכו לאומש בר ךמר דכ

jbךמרד יוו 'טאו אלק תב תקפנו 'וכו איימש  
 ^ "qb 32 'וכו אפי ^ ךמר 33 ^«: לאומש
 "גה Db'3 ר"בכו ,'וכו ךמד ימ והבא 'ר . . והכא
 | .תומל הטנשכ והכא בר 'יא יחיו 'וחנתבו ךמד 35
 | תיבה ונפ רמא ךמר D יאכז ןב ןנחוי ^ םש 'וריב
 | ךימר ימ ז'ביר ג'ע ר"כר 'טוס mb 'וריב ןכו 'וכו

 ןורגב פימוק ריבעד ןאמ 'יגה ח"כפס ר"קיובו .לכה |
 | ק"ב 'וריב n'3 ךמדימ Am הביתב 5" 53
 תומוקמה 5335 ל'גו 'וכו רצח ve 'מאו דיקס

D'bרוב אב 'וד תתיא ארהכ 07  nmאכמדימ  

ma )'ןג "5 »33 לכא טיכק זמר אציו 'קליב  sm 
an ow np sm v3» nbb 
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 .'וכו םילחג ena םינתונש תשוחנ ילכ :יקינומידו
 תותחמ ינימ + ןושאר "יפב pup 'עב 'יפ וניברו
 ןהלש דיא םויב ז'על ןיכילומו שא ןהב ןיאיצומש
 ייסס אראו תותלאשה 'יפ רחא ררגנ א"פבו 0«
 .םשל יעינהב י"העב ש"מו ש"ע וריכזהש ילבמ ב"מ
 NDW שא ישימשת ילכש ררבוה pub לכ לעו
 "אדכ ארונל והל ןניבהי יכיה 'יפו עמשמב
 י"כב ל"צכו ומוקמב 'דהנסל ס"דב אבוה) י"כ ף"ירב
 היאר ל"שרהמה תהנה ןכו (ארונ םוקמב ס'ש
 ןוגכ הרז הדובע תוכלה xui ^b ןכו .ירבדל
 תעשב ארונ יבל ןיחל פד יקנמודו יקאווק
 m np ד"עפל איה הריזגה תעשו .ל"כע הריזגה
 תצוכק לש on םויבו םידינאפאסה תלשממ תחת
 שא לכ וחקלו לארשי יתבב םירכחה וצרפ שאה

mmארקנה .םתלפת תיבל ןתוא | וכילוהו  
oUלע ירפס 'ייע ,שאה  לכיהו םוקמ =  

 רופיס ןויכ m לעו .ב"י דצ םידשהו םיכאלמה
 ילבו םש תותליאשב "b nb" 4^ ןיטיגב ס"שה

"poעב א"פב ' pupםירבח ויה רפ תוכלמבו  
 תורנה (pase לארשי יתב 552 ןירזחמ םהלש
 אוהש ןהלש רוא תיבל ןיכילומו םילחנה ןיתוחו

vyעבצאב הוומ רפוסמה ןינעה לכו .ש"ע 'וכו  
 רובעב ןבצחמ יסרפ ;ושל עזנמ ל"נה תולמ יתשש
 ט"צ wm ר'טב) veu 'חה למע אושל תאז
 הנעמ ןיא יוועל 'חה יפכו .י"למ ןראבל (האלהו

 -- [ל"נה תולמה רואינב

 ר"לב = 3 86% י"לב סּומוד ל"צ סומיד) םּומְּד
(domusהוושו ךברנ דועו ןינבו תיב  

X523 (Reihe, 0(:ב"ק תכש) הנובה 'פד  

 .בייח םינכא לש ois xy (' החינהו הלעה 'יפא
ooתיבה 'פד  mbymמ"ב)  Gn^pסולעה  Yy 

 ןירה רמכנ 'פבו .(* ןיבייח ןלוכ וקיזהו ולפנו סומיד |
 18330 שפנ ש"ת Go 'דהנס) ןירבוק ויה אלו 'מגב |
 םשל דחא py וב ףיסוה האנהב רתומ יח םושל |

noהמחלמ חושמ 'פד ג'סבו .[האנהב] רוסא  
 nm ('רחא םומיד וב ףיסוה DN CD 'טוס)

"bב'א) .ךכדנ  pio ^pי"לב  mbןינבה סיסבו  
 הייחא]* = .(תונכל םינכאו 0235 רדס ןכ ארקנ םגו
 וניכרו ןינעה הזמ כ'ג וניבר לש ךבדנ b^ הרואכלו
 ומש דומלתכו ל"הזב וז nob ומצעב b" ךכדנ 'עב
 חזמ ונחורהו .כ'ע המוחה ןינכ תרוש iem סומוד

 ר'בארת .b^ ךותמ לכא .םלשל ןיבייח ןלוכ חקיזהו םומירה לע

"D magisterסרג םימק 'עבו .(הריבה דיקפו רש  
 אנלב דיבע אנא רוטאלק טימוק ר'קיו םשב וניבר
 שרדמב mm mea wv ויה אלש הארנו ,ארפסו
 אתקיספ ל"נה ךרעב איבה דועו .ךורעה לעב ינפל
 ארבג אוההל היל יו (ב'ע רצ כירד יתקיספ) רמועהד

masאנלב ריבע רוטלקומזוק ןוטנפ םימוק דיבע  
 ^3 לבא .רוטלק סמוק םש 'תקיספב ג"ונבו .רפסו
 B xocuoxokroo" י"למ .איהו רתויב ןכתת וניבר

 תמאנו .םש ?i1 רבכ ריעהש ומָכ םלוע ןודא
 סומוק an^ 'יפופדה תשלשב יתבו 'תקיספב
 'תקיספב רעבאב web 'ע הרעה "יע) רוטרק
 י"לב תופלחתמ ש"ירו 'ל  תויתואו (םש כ"רד
 : ןורגב pp םוקמב םנ היגהל zw ל'נו .עודיכ
 ל"י y^ םייקל הצורש m" .ןוטנפ = ןודנפ םימוק
 כ'או ןיי DU baecharium תיעצמא ר"ל אוהש
 לע חיגשמש b "b Becheraufseher^ ןורגב סומוק
 ךלמה ינפ יאורמ היה אוהו ךלמה ןחלושב תוסוכה
 queso ןויצב וניבר איבהש המ לבא -- .ותדועסב
 הנמרזנ תעטומ 'ינ ינימוד 'מול ןישקבמ me ר"במ
 y2' חכומדכ [invoco] ןונמוה וא ינמיה ל"צו ול

 — [ש"ע סוכרפא

 יקווק ינה (ש"מו ךרעה םינפב «pu יקנומיד א
 ירהנס) והל ןניבהי יכיה יקנומידו

 .ש"ע pup 'עב יקנומר סרג quen לעב ,\:ר'ע
DI^ DN]ר"פדב לבא ע'פד וסרג ןכ 75 רבדה תמא  

 'קליב wi + יקנומיד ת"לדב c3 תווקל לכונ'
 ידהנסבו יקנומידו יקאווק ח"לתת זמר guo ןנחתאו
 ב'מ b" אראו תותליאשבו  .יקינומידו יקאווק
 ה"כו pres bw" ןמיפה ףוסבו יקנומדו יקאווק
 קינולאש סופד 'קליב לבא .'ירדהנסד ח'פס ף"ירב

"anתרזגו .יקנומר ש"ארב ןכו יקנוטיר ש"ירב  
 לודג ןויע רחא .דואמ דע השק תורזה תולמה יתש
 פ'לב אוהו pep הלמהמ שבתשנ יקווק יכ ד'עפלנ

^gםינשיה םייסופה ומש וילע ורשא ףכ  
vayשאב םוכילשהו תרוטק ינימ שא , "yתמדקה  

 ןינעבו .ח"ס דצ i'm לענעיפש 'חהל אטסיפא
 TN רקעה יקנימד וא יקניטוד םא ל"ג הינשה הבתה
 ;ת שוחנ לש רונ תב בקנ b A2^ ם'למ היהת
 יתשמ הלמה תבכרומ ד"עפל זא יקנימור 'ינה םאו

manןמו תשוחנ )50,52  תויסרפ  sos Ml. 
 יקווק י"שריפ ןכו .תשוחנ ילכ pb wm כ'או

mo (!ג"ונבו ,'מ י"כב םג  momגיונב )*  ewןכא חינה  

aamעמשמ מיבל ט"טשב  us6 וניבר nןיבייח ןלוכ תקיזהו הלפנו סומיר לע הולעתש ןלוכו ד"בארה  ^bןתוא ןלוכ  
 לע הלעה 'יא ג*ע ביייר vb Ds 'וריבו «y à הולעהש "mae תתלע ^«: תב קפקפמ mm [סוטיד ל"צו] (סומיכ) יבג

 'ישמא 'פרב ה'כו רחא 153 (* = .'וכ| סוטיר y ותולעהל :םרוק תצק cen .רוטפ הלפנו סומירב
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 ושרפתנ ךרע ותואב ואבוהש םינינעה לכ םג ילואו
 י"שרו .הז qw nonni 'מושרה הלמ y" בטיה
 ילוא ,כ"ע ותארי $D התיה איה Duy ז"עב ^5
 םיטפושה ועבשנ וב רשא Themis לילאל 573 ןויכ
 ,אוה הז לילאל טפשמה עיגאלאהטימה תרותל יכ
 B" 8600 89966 "נוי הלמל הנוכה ילוא וא
 איל יישארב) קחצי דחפ רמאמכ אוהו דחפו הארי
 ,אתלחֶר פ'לב ןכו .ליחרד 'גרתהו 63 "ייעו בימ
 ןכו :םיהלא תארי Dn nme "me ^b אלחד
 (Thebais סואיטאטש םּואילבופ ימורה ץילמה רמא
 םיהלאה תא דחפה ארב תישארב (9 1

.primus in orbe deos fecit timorלעב תנוכו  

 4331 806 3v" הלמל כ"ג יוועלו ל"מר כ"כ
 יכ םייס םלוא ,'טסקוב m" הרעשה וזב םמדק

muonהתעו ,יתרמא ל"נ רשאו .דומל הכירצ דוע  
 --(הזב תצק שיגרה רבכ יכ ריבשמה רפסב יתיאר
 עבשנ טילקרפהש העובש ןימ י"לב ^5 ב'א)
 [by mns ,(התימ בייח שיא רוטפל

 — [ש'ע ^ סמד 'עב בתכש המל ותנוכ

86- "be תויסומיד ץוכקהו sss s = DY 
dem Volk angehórend, allgemein, 6'0c 

óffentlichוארקנ ןכו םעה ללכו ץוכקל יושעה לכ  
 (ללכה ךרוצל םהש תואצחרמו ןיעבונה ןימח םימ

pesאירטציא םודרגו יקליסב ןהמע ןינוב ןיא ז"עד  
nmmתואצחרמו תויסומ יד ןהמע ןינוב לבא  

ny)איפ  roףד  C70הבר 'ישארב ש א 131 ,('  C 
 אתקיספר שירבו C תויסומיד ןהב הנב אל ןיירע
 תויפ ומ יד םכל nme ינא רחמל 9^6 הרפד
 (VBp€ תיבח 'פד ג'סב תבשבו .תואצחרמו
 ינפמ תיסמד לש התיעקוקב דומעל רופא
 א"כ תיסמד לש הימי לכ .(* אפרמו תלמעמש

ovאימו אתיגורפד ארמח . . . ןינמה ןמ תרצעו  
 תנש) לאושימ םיטבש תושע וחפק תיסמוור
 (ר"יפס) יאכז ןב י"ר פ"סב ןתנ 'רד mass ,C (םש

wmםימו האנ םוקמל (" תוסמידל ךלא רמא  
 ידימלתש םוקמל הנביל ךלנ ורומא ןהו םיפי
 ונמש לרגנו הרותה תא ןיכהואו ןיבורמ םימכח
 ןמש לדגתנ jm הרותב ומש טעמתנ אוה הרותב

 (איִסּומיד-) םּומְּד — (סומיד) xy דפ |

 פומוד al" רקיע יכ בטיה עדי ism םג יכ דוע
 'קילייגנא י"כ ץבוקב) םש 'דהנסל י"כ ח"ר 'יפבה'כו
 piv השעי 'א ןתנ 'ר םש סרוג ןכו 6 ג'ק ףד
 פומוד םוקמ 523 ל'צו סומיד ג"ונבו 'וכו ורבק לע
 'וריע 'וריב "y ןוכנל «mus .אסמוד ם"לב ה"כו
 ןיחוא לש סומוד וילע לבקל ידכ א"ער ט"יד א"פ
 תביתכ לכא .ובחרל ןיחרא לש סומוד . . וכרואל
 דוע bun תומוקמה דבלמ y" הליגר רתויח פומיד
 ןכאה תא בשייש יאנבה ד"ער י'ד ז"פ תבש 'ורי
 אבוה ג'ע ג"יד ב"יפ םש "m" .בייח םומידה שארב
 אלש דע א"עו ח"מד Tn ^bow 'וריו .הלעמל
 Yy ה נתנו :הלחתב vene .סומידה vy ןתנית
 ןוב 'ר א"ע ה'ד ב'פ 'וכרב v" ץובקה .סומידה
 תעשב יתבשח b^ אָיְסומיד תינמ אנא 'מא אייח רב
 .ס"שרהמה b^ ןכו ,לתוכב םיכבדנה תורוש הליפתה

vowsעדיל ג"פר  Tw"םיסומיד עבוק אוה  
^b)כ'מ : ^bכ'או םינבא לש ךבדנ ךורעב  

 םילוע ויהש y" ז"פר ר'דמבו .יחכונ ךרעב םג ל"צכ
 וארקנ ןינבה תורוש כ"מ b) pow^ ישארל
 D^ דועו .ךבדנ 'עב was "יפכ הזו כ"ע ןיסומיד
 ר"כיאב רמאמה תא ךוועה םשב כ'מ לעב ןכ
 "נה ןכו וילגר לע סומי ד וכפשו ג"כ אתחיתפ
 סומוד 'נוכנ רתויה 3m^ ו'מש זמר 'קזחי 'קליב
 .ומוקמ אוה ןאכ םלוא mms סמד 'עב וניבר איבה
 ב"רו ,דחוימ 'עב 1733 ורדסמ היה המל יתעדי אלו

"bש"ע רחא ןינעב ) — 

 םשו טפשמו הקדצ 0% י'למ (vb סּומְּד
 לצא טפשמה לע הנוממה הבקנ לילא

 רוטפ Themis, Góttin der Gerechtigkeit) םינויה

 (ביעס זיט זיע) ןהמע ןינוב ןיא 'מגב ז"עד ק'פב תא
neי"כב ח'ר "יפ ןכ הייחא]* ."העובשב  

 D^ 633,03'3^ ףד אקילייננא י"כ «yap ז'על
 ,התא רוטפ סומיד םירבדה לכ 'פ הבר תלהקל
 .ושוריפ רוקמ תרכזה ילב כ"ע העובש 'ל סומיד
 ימחרב b" סומיד ה'ד ם ש ז"עב תופסותה ילענו

ryורימ היאר ואיבהו עבשנ [ולש ל'צ] (אלשו ' 
 הנשנה רמאמה אוהו ר'עס ח"לד ט'פ תיעיבש
 | .ש"ע 'ד סמר 'עב וניבר איכה רשא 'תקיספו ר"בכ

 איילר ביפ 'וכמ 'וריב «Ym .םש ויעל טיייוח 'ייעו בייערב היכו תואיסומיב היר :זיט 9« תופסותב םג nam וניבר "ג ('

ovy4 ר'ב (? | ,'וכ| תואצהרמו תויסומיד ןהל הנובו ebשארב "3  "Mקר ןוכנל  coיסופר ראשב אוה ןכו ןושאר  

 וניבר p" איכה תואטברפ 'עבו .תויסומר הל m3 אל ג"ונב(* .ע"פרשב שאוב רסח ןאכנ לבא .תואטברפ ya ךורע

 ,אאייסמור "יא ביעס ח"לר nb 'יעיבש 'וריבו תויסומיר "א ר"בב םשו 'וכו תואסומיר ורמא ןהמ היפ ר'במ .רמאמ

 wem ייכ חנ 'קלי "ג האבוה םשו ומוקמב תבש סייר "ייע יריאמבו un" 'פד ש"ארבו םימעפ יהשב b"W "33 היכו )*

v3תסמויר ס"טב ג'ונבו .תסומיר "3 ף"ירו תיסמיר  "uyואיסומיר םש ז"עב 'ופסותה '. *) "am oe)לנא אתי'גורפר  

 3b אתיגרפ 'ץב «m לינה r^p poni ה'כו .םש 073 יייע יקלי י"כבו אקארק דע םינשיה םיסופרב ייא וניבר 733
yi viiוניבר ושרפמ סש  wyכטיח . *( m3תיסמרל גייונבו .תיסמודל ע"פרשבו ,ר''פרב ןוכגל . 
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  i oWBםּומד  Dy — row 12'איִסּומיִּד5 85

 רעשיילפ םכחה b cn^ ושורפכ mp5 קחדנ ןכל
 ךרוצ אלל (ב'מת דצ sn ל"תמעל תופסוהב)

anmם'זרהמו  "bםימ לש ץחרמ :םש 'תקיספב  
 הזו y'5 הירבט ימח ומכ עקרקה ןמ ןיעבונ ןימח
 חוקלו npn שיר pos ב"נ ןכו ונלש ךרעמ קתעוה
 ל"זו ר"ב ש"ירב ראות הפי b^ ןכו .ךורעהמ אוה
 ם"רהמו .כ'ע ןיעכונ pen לש תואצחרמ תויפומיד
 ןוכנל וילע גישה סמד y ךירעמב ונאזנול יד
 ןינואש יל המ ןיעבונ יל המ יכ איה אלו ל"הזב
 pw" המ לבא ,כ"ע ץחרמ ארקנ לכה qo ףוס

xuיתב תואצחרמו תויסומיד  my"קודקד אלב  
[mmn — 

jp ץובקה אוהו Onpócux י"למ epe = DT 1 
  1/33 (Staat, Staatswesen 0 Ou. óctovח"פ

 הנידמה 533b אל לואשל ןהל היה ימל םדא השענ
qmeהנידמ לש איסומידב ןיקוסע  '). "£*b mo» 

 םינדמ ול ובתכנ (* תוינא 'ה רמא אנוה 'ר C ה'פ
 וחקלו רפיטופ אבו איסומידל םירצמו םירצמל
 הנידמה ינב ןיא (א'פ) ר'קיו שירבו LC איסומידמ
 .הנידמ לש איסומידב ןהל שופתש דע ןישנענ
 חופתכ 'פ ר"שהשב ה"כו שרפתתש ג"ונב ה"יחא|*

 השרפתנש דע הוז n^n תטמשהב w^ םש קו
 nium הנידמ לש איסומיד "יפו ,הנידמב םהל
 ארקנ הנידמה תגהנהב קסועש ימו הנידמה ללכ
 ein vom Staat Angestellter 6 6% י"לב

non py wmיללכ גח 0 0 : "נויה  

 תנוכ איה וז ד"עפלו óffentliche Feierlichkeit 'כמופו

 ןיפומי ד ב לייטנו אצנ הכל 'פ ר"להקב רמאמה
 ילו ,ש"ע ovi גונעת 'של כ'מ "יפו pow לש
 ,םלועה ידעומב new nnb ךלנו (sx הארנ
 'וריב bu ND ןבוי הזב יכ anp ילצאו
 ושע םילגע ושע 'ג ב'עו mos mo 'ורהנס
 ורמאיו אמעט המו ןלוכל איסומיד רחאו לארשי
 םינשל ירה )00305 תומש) לארשי ךיהלא ה ל א
 ירה )0 ,'ט יימח) ךיהלא הז ,םיטבש רשע
 לכ יכ הלא שרדש ל'נ .ןלוכל nns איפומיד
 גח יכ ןד הז ןמו דחוימ לגע ול השע exeun טנש
 הז wm" רוקממ יכ ל'גו .ןלוכל היה דחא יללכ
 mro ושרדב +הזל םדוקה ע'ייע) ne ר'קיו באש
 רחאו טכשו טכש לכל היה תואיסמיד ג'י םיחורס

 עקרקה jb ןיאצויש pon םימ b QC^ הרותב
 תואיסומיד 'רינה ה"יחא]* .אירבט ימח ןוגכ
 ש"רמ אבוה b'N י'כב ןוכנל ה"כ תואצחרמו
 j^ םוקטב 7^ הרעהב םש כ'רד 'תקספב רעבאב
 הגוב ינא רחמל ג"ונבו .תואיסובמיב .תעטומה
 npn שיר 'קליו 'מוחנתב ןושלה n'5 'וכו םכל
 ינא .רחמל ו"כפר ר'קיוב ה"כו mes שיר 'קליו

mmוניבר "יג לבא תואצחרמו תואיסומיד םכל  
nnm"תופסות ילעב ינפל םג 'חנומ  r'yםש  

 םהל nme ינא רהמל שרדמב ימנ ןנירמאו ל'זו
 םימ וניבר לש שוריפהו — .תואסומידו תואצחרמ

qu» . . punאל הרואכל ,איובט ימח  
 ,ינעה יפל קר הלמה תארוה יפל | ןכתי
 קר ד"עפל wan איבה אירבט cen ןונכ לשמהו
 תבש 'ורי) הירבטד pow] meon תריגש ינפמ
 "עס "m ב"פ תוכרב 'וריב ה'כו ,א'ער ג'ד א"פ
 prp ילב 'שטרק 'פדב לבא .ס"שרהמה 'ינל
 'שודיק 'ורי ; ג"ער ו"מד ח"פס 'מורת "1 ; ןפומיד

 (ר"לפ ר'קיו ד"ע ה"כד ז"פ 'רהנס 'ורי .א"סד א"פ
 ה"פ 'וריע יורי "ייע) הל בורק וא הירבטב ויה יכ
 ריעמ ןכו ץראמ ןיעבונ pen םימ (ד'עס ב"כד

nb»םלוא .'נ /2 ^ תוינומדקב והיתתמ ןב  
 ומכו 'עה תלחתב ?vins ומכ איה הלמה תארוה
 ה"נכו — .ש"ע 'ב "pb 'עב ב"ר קדצב ריעהש

 לע רבע הוה הנינח 'ר ג'ער ו"ד e 'וכרב 'ורי
 קפנו .א'סד א'פ 'ישודיק v^ ,'וכו ןיסומיד יערת
 ןמ קפנ 'ר 'קותמ 'פ ר"להק wow ןמ היל
 ןיליא לכ רבת ד"עס ג'מד 1b ז'ע .rv .ןייסומיד
 םיחורס חזרמ wb ה"פ ר'קיו .ןיסומיד ונד אימלצ

vw Cro» Duy)לכל היה תויסמיד 2" ובייא  
 men ה"מקת זמר סומע 'קליבו ^« טבשו טנש
 תיזכו .םהל ויה 3" רמא ייבא קר 'יאו mim הלמה
 םלענש העטו ,םהל ויה םילגע ג" b^ ןנעו
 תאז לכב לבא .ל"נה ר"קיוב שרדה רוקמ ויניעמ
 תואצחרמ : תואיפומיד בתכד כ"מ 'יפמ החונ m ןיא
 px םיחורס nme pi quy המ יכ ,ש"ע 3(
 שרדמהש יתעד ןכל ? תואצחרט תארוהכ תואיסומיד
 ע"ייעו 'דהנס 'וריב אבוהש ןינעה qa רצקו הנש
 תולכ םויב יהיו 'פ mb יתבר 'קיספב .ז"חא אבה
 .תואיפומיר םהל הנוב םהיכרצ לכ םהל השוע
 (סאיסומיד D'b3 גארפ 'פדבו) בובל 'פדב ןוכנל ה"כ

 תנשנ 'וכו טוקמל חנביל וכלתש cm תרוחכ ומש טעמתנ (cue םיפ' «cU הפי םוקמל תיסמרל ךלהש אוה w^ ן"רדאב ('

 יקליבו תסומידב ג"ונב לבא .ןוכנל ה"כ (* aen תרתוימ ןושל תמאבו ךורעה לעב ינפל חיה אל vy yos רמאמ לכ

 b mes' פיר.  *( Qmm ונינפל איהו רילו ו"ו ייכב ןוכנל היכ (* .איסומידב ל'צו םיסומידב 'יגה ז"קתת זמר 'כ בויא

wow.תוינוא שרדמב גוט לש  yyתגירמ לש איסומרל ג'ונבו (* .אוהה ךרעה ףוסל בורק שימו 'א ןא , 
 תכוט ^^" איסומיד תכיתכ םש קר ךורעב ל"צכו רקיעה em הנ 'ר מ



4 E $^ 

= (p'b*19 Db3 — ürpio32 De! 
 Staats- Onpócux ל"נה י"למ איִסּומיִּד =) DT 8 | nm (לנעב) לארשי can םיגוח ג"י 'מולכ םלוכל
 תוסנכהו הנידמה שוכר casse, Staatsgeldor החמש ןושל כ'ג mmm תופתושב ןלוכל דחא
 allgemeine) ללכה ךרוצל הבגנה סמ דועו הלש | יונישמ וז אמגודו .םש סומעל ק'דר 'ייע םילולהו
 םכל םתחקלו םינהכה לא רומא ר"קיוב — (פושא | יוארה ןמ היה שרדמב ימלשורי ןושל רוציקו
 «" (vv םתח קלו 'תקיספבו C | w'y האלהו ב'נ ף"זרהמל ימלשוריה אובמב איבהל
 יבגימל יעב (degio ןויגל n רבע jer דח (' G'ep | .רדנתהל םוקמ יל חינהו ריישו אנת ר"ומדא לבא
 יכד אתקיספ שירבו .,הגידמ איהה jb איסומיד | יכ סעלרעפ 'הל ןעללעצסימ 'סב יתיאר בוש
 יו M ועו יפית יי ידצ sm יהקיספ ששת | הזו 'וָּככ תואפמו ימ 2" ריקו י"כ 3*7

 ךיתלגלוג יתייא ךפהתמ עשרה ושע ךכ t€  לגלג | )מ4- תארוהבו — ש"מו pavo ע"ייע (pl רתויה
avvאיסהרפכו יללכ  allgemein, óffentlieh[ךומפ] ר"קיוב .(* ךינונרא יתייא  ךיסומיד יתייא | האצמנ  

 פ"עא םיחוחה pa הנשושכ תשרפ ויהת םישורק | 'יעשי pou ה'כו 'ה 'שרפ vuv 'תליכמב הלמה
 תוילונלגכו םיסמב תומואה ןיב ןידעושמ לארשיש | רבדמב הנתנ ךכיפל .'תליכמה םשב ה'כש זמר
 דיבכה m€ '9 .הכיא תליגמבו C תויסומידבו | תובית יתשו spen םוקמב איסהרפב סו מי ד
 .תוילגלונו תוינונראו תויסומיד ידי לע ,יתשחנ | )משש ומכ אוהו סומיד והמ ןיראבמ תונורחא
 תוינונרא יל ע דינכה wn ג'ונב ה"יחא]* | םייבקמ ירפס ןייע frei offentieh רקפה םוקמב

 'קליב Tm ןושלכ «nu .תואלגלגו תואיסמידו — r3] ,'ב ,'ג םשו ;" ^ /3
 ולטנש יפל כ'ת םשב ר'נות זמר שיר רומא
 ימולכ סמ ואיבה p^ 'וכו כ"הויב סומד תושפנה
 וגיכ ירקיו) םכיתושפנ תא Oman םייק לארשיש
 ךיע pays ןווחאה הזש בוט רתויה םלוא ,(ז'כ
 םירכרו םעה ללכ י"לב p^ 378( — [ש"ע ז"'חא אבה
 |j תובוחרו םינינב ןה תוללכב םעל  םיכייש
 םדאה ינב תוגונעתו 'גות ,יללכ סמ ןה תואצחרמ
 יבו איסמידו אשנא ינב poem (Cn" £3 תלחק)
 הייחא]* = .(רחא ןינעמ ולא םיכועהשלשו .ןוואנב
 .ונינפל וב רבודמש סמרו .סַמָד ,סּומָר םיכרע 5/4
 .לבלבתנ םיגשי 'יסופדב לבא ררסה ב"ר איבה ןוכנלו
 ונממו 80ע660* י"ל איה םיכרע השלש תרזגו
 תיבו יללכ ץחרמה תיב ע"לב סאָמיִדו eso םג
 ר'תטעל רעשיילפ 'כחה תופסוה y" יללכ רחוסה

 — [:פ'ק דצ א"ח יוועלל

 ר'בב Volk, 84% By) י"לב סּומיִּד = סָמָּד 2
 ילוב אהת אצויש העשב voy im ו"פ

 רזוג ג"ונב ה"יחא]* Jy ןיאצוי סומידו
 ויסולכוא לכ אהת אצוי אוהש העשב וילע ינא
 סומידו ילוב אהת סנכנ אהיש העשבו ומע האצוי
 ל"צ הנושארה םעפב םג יכ ל"נו ומע תסנכנ
 ומע ןיאצוי סומידו ילוב אהת אצוי אוהש העשב
 תישארוב 'קליכ תמאנ ה'כו vm "נכ
 םכחתמה רפוס הזיאו רו "ב םש בכ 'טם זמר'ר

maןינע אוה סומיד סעט יכ ןינעה יפל ודצב  
polosןומה 6/%)  coyםינפל ןוילגמ אב כ'חאו  

onילוב טימשה . qm3 לב ' ^bתולייח וניכו  
35mקליב ' owקודקד ילבו ךוועהמ קתעוהו  

YT(ילוכ) ןכו סומיד ןכו ו"טפ ר"משב ה'נכו  
 לש אסכ תומד שודמב ץונקהו — [ילוב ל'צ]
 ץטערג ע'מב סעלועפמ אבוה) ךלמה המלש
 remissio 152 demissio ר"לב םיִטיִּב = ) OY] | vn [תויפומיד] (תויטומיד) העברא )023. 135 א"כח

 אביו 'פב .ר'בב Biraferlass) שנוע תרכעה .ouo העברא b" [ןומורדופיאכ| +ןימודירפאב)

mn» Cb (factiones)תצורמב םיקחשמ לש  | cow cppפ 'ש רפ ' (t'yיהיוד אתקיספבו " 
 רייצו יאק רייצ רח אמה Ch רצ) הערפ חלשב | Gp pon» י"לב p^ ב"א) — [ םיסופה

- —————À—À 

 טש 1033 םג ע'פרב לכא טוהאק 733 ןוכנל n^3 noia 'א ןו'גל 'עב ליצכו ,ר'פרבו ביה vss הייכ ('

 חוה 'רדמ שירב (? .גיעו wy הרעה ce כ"רד 'ספב רעכאב המלש ר'תומ םכהה ביה וגקיח "nb אתקיספ חלמ 'וסח

 ותייא 'וכו לארשי לע ךפהמו אב אוהש עשרה wy ocn we ילשמ) ךפכפה שרר ט'נקתת זמר איכ ילשמ 'קליב אבומ

 'תה ברה תרעה y" אחפונה הנתשנ םש 'מוחנתבו אשת יכ שיר יתכר אהקספכו .ךיסומיר new ךינונרא יתייא ךיתלללג
 ירח ח א 'פב ר"קיוב אוה וחלמ וניכר ףיטה וילע רשא ןויצה יכ ךומ ס חלמ יתטלשה )* .ז"ט mk םש 'הקיספב רעבאב שייוחמ

 יהאיסומורדנא 'ע my 'ייעו mo ירחא 'פב וניבו איבה תכימש ,רטק On ,סמג 'עבו .םישודק יפל ךומס ג"כ 'שרפ תומ

ymונינפלש  ovsךכ . . "גה םש  imםהינא יפלכ ןווכמ ןכל תו י רגנ או תויננגוא ןיבגנ ןת ש ₪ 'ע א לארשי  
 שירו ^« םבל תוינגסרוב תוינונרא pin ןהש o boy לארשי ךכ הזכ ומאמה הנשנ הנשושכ 'פ י'שתשבו .סימשבש
 תוימיזו תוילוגלוגב ןסיפב םירבעושמ םהש פיעא לארשי ךכ היפקתת זמר mo 'ב שיהש 'קליב wo" וניכר "יגל רמאמה

 .שרדמב "5 'נורחאה תלטהו 'וכו תו יפו מ יר לו תוימיולו גילפ ר"קיוט vss איבת סשו .ןוימז ךרע yn" 'וכו 135
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 87 (םומוד D — )"19 םַמּד

somןירופיצ דצימל אתרצמ שרפ שנ רב דחל  
 (םיניד) mas אלק תרב עמשו האמרק ןמז השרפ

ban]תשרפ תבזתשאו [סימיד  jerעמשו הניינת  
 [הלוקיפס ל"צו] (והל pep mess אלק תרב
 'פ הכר 'תסאבו רפוח יפ הבר 'להקבו .טשפתיאו
 רדסה ךפהנ םש קר .אתקיספכ סרוג יתשו םג
 רוצמל היתדוצמ סירפ דייצ דח אמח :הזכ תועטב
 סומיד ימא אלק תרב עמש qox רצימל) ןירפיצ
 אליקפס ימא אלק תרב תונינת ןמז עמש טשפתאו
 'ר םכחה ברה הינה רבכו .תבזתשאו (אלקיפס)
 b'y יכ א"סק הרעה םש אתקיספב רעבאב המלש
 אלקיפפ תבזתשאו [פימיד Dx] ow ךפיהב
 ח'לד Wo תיעיבש 'וריב תמאב ה"כו ,טשפתאו
 היתדוצמ סרפ ןירפיצ רייצ רייצ דח אמה ד'ע
 כ"ע תבזיתשיאו סומיד mes אלק תוב עמש
 rry תופסותב mm" ןויצמ לבא ,רסח רתונהו
 ימלשוריה רמאמ םהינפל היהש הארנ סומיד ה'ד ב"ע
 םלוא .ב'סק תוא רעבאב ש"ר תרעהבו ש"ע םלש
 -suppli ר"למ הקולפס ל"צ הלוקיפס םוקמבש ש"מ

ciumןיכירצ אל דיעפל כ"ע ד"ב תתימו שנוע  
mb1/53 הלוקיפס יכ  speculatio, spieulatioהתימ  

 -amexou)d "יעצמא י"לב speculator רוטלקפס ידי לע
^D ^n Scharfrichter 09לע הנוממ אוהש  nima 

 עמששכ רמאמה רועישו .לטק בר ונייהו שאר
 b" אגשפ תוה הליחמ םימשמ תרמוא לוק תב
 דודנ קיחרה «uw» o ע"לב «o תוריחל אצי

oven su"לוק תב עמששכו  meisהלוקיפס ! 
"bל"נה חלשיו 'קליבו .חפב דכלנ ברח י"ע התימ  
àןיד רזגו התימל חרב  s'yיכ הז ןיאו  DRירבד  

 הנתשנ םיתממ ה"ד ז"י רומזמ ט"ושמבו -- תואיבנ
 תוסנכנ ןהמ ויהו םירפצה (TX :הרצקתנו אחסונה

 תוסנכג ויה ןהמו תואצויו mu תולטונו וינפל
 53 p^ נ'א) — [ [ןיפפתיא ל'צו] (ןיסופטיא)
 ישנועו pmo ר"לב אלוקיפסו ,חלסנו לחמנ

 C (ףוגה

Reihe, Schichte םינבא ךכדנ י"לכ סּומּוד =( D3] 
 אתחיתפ) הכיא תליגמ שירב )"3 ע"יע

 בהזו ףסכ לכ איבהש דע )* (גיכ 50 mo יתבר
 bs לע bue וכפשו םילשורימ אינהש
 ל"צו סומיד ל"גה תומוקמ השלשב ג"ונב ה"יחא]*

me» (?ייכב  a^י'יכבו ילצנה 'יא ע'פדבו  (nןוכנל  ^anסימיר  

a) a: VEA ANו  

 ןמ mes אלק תרב עמש הוה דכו ןירפיצ
 C הלוקיפס [עמש] הוה דכו ,אגשפ mn םימיד אימש

nmתביזתשאו םימיד אימש ןמ א"ס .אדצתימ , 

pue bינלצנה  Cויהת םישודק שירב ר"קיוב  
 טיפ) תוכרב ףוס 'שוריבו ,(דיכ פיר) 53339 'שרפ

 )5 יוחנתב) םירבדה הלא שיירב ונדמליבו ,(ב'ע רייד
 לכה סומיד ןתונ אוהשכ ןדו בשוי םדו רשב ךלמ

pobpbןיננרמ לכה אלקיפס ןתונ אוהשכו ותוא  
 הבושד אקטיפבו .'וכו ונידב ףטש שיש המל וירחא
 סומיד .לטונ אוה [mmn] (.ט"נק רצ כירר אתקיספ )
 חילצי אל ויעשפ הסכמ G" m3 ילשמ) ר"הה
 הנשה שארד אתקיספב .(* םחורי בזועו הדומו
 ר"קיובו Cap דצ |יעיבשה שדחב כ"וד יתקיספ)

 (טיכ (^b יה םלועל 'שרפ םינהכה לא רוומאב
 ג"ונב ה"יחא]* .סומיד ול ןתונ 35 ונד א"י
 םיתשב)ג רשע םינשב ןודינ רשע (תחאב) דחאב

 'קליב («m ה"בקה ינפל סומידב sr (הרשע
 א"צר D^ ה"ונמבו .אתקיספה םשב ב"פשת סחנפ
 .-- םומידל אצי 3^3 ןודנ א"יב אתקיפפה םשב
 םש מ"הונמבו 'תקיפפב םיונש תצקבו ר"קיוב םשו
 תרמעש םשכ ךינבל ןמיס הז םדאל ה"בקה 'מא
 ןידיתע ךכ םומירב תאציו הזה םויה ןידב ינפל
 סומידב ינפל ןיאצויו הז םויב ןידב ינפל דומעל ךינב
 'יפ ןכו תונוועה ןמ wen" 'מושרה ר"לב 'יפו .,'וכו
 רדסב (ו'כש תנש איציניוו De םהרדובאה
 רמאמה לכ איבהש ירחא :'ק דצ ה"ר לש תולפת

prsולטנש יפל רמאמ יכ 5^ התעמו ,אתקיספה  
 ךייש (הזל םדוקה «^y כ"הויב סומיד תושפגה
 won תושענ תושפנהש יפל (b^ ןאכל ןכ םג
 יחכונה ךרעב הנושארה אחסונ יכ עדו — .תונועמ
 דייצ n" אמח :'ינה "De ט"עפ ר"'ב תחסונכ איה

 תרב ןועמש 'ר עמש הוה דכו ןירופיצ דייצו םיאק
 עמש הוה דכו אנספ סומיד אימש ןמ הרמא אלק
 35 :ר'ב םשב w" ג"לק זמר חלשיו 'קליבו .'וכו
 סומד D'b אימש ןמ רמא אלק ma עמש הוה
 אלוק יפפ תרמא אלק תרב עמש הוה דכו אגשפ
 הביתב ל"צו הלמה הדופתנ ס"טבו ,אדצתמ הוה
 אתקיספבו ^ י"כ הרשי ^35 איהו אלוקיפס תחא
 ע"ייע אלקיפס כ"ג ל"צו והל p'eb ס"טב חלשב
 | ל"זו םש אתקיספכ 'יא א'סכו .ךירעא Den לקפס

mo )'ריפדב  nm?»ךומסב םישררמב . *( mריפרב . 

ma»זמר שיר 'ילחת 'קליב אבוהו (* .גשפ 'עב ע'י'פרב  sanילשמ 'קליבו  moוכו סומיר לטונ הדוחשמ א"סקתת זמר '. 
 אלוקיפס ןינעב לבא לינח ר"ל לע וחנוכו קדצב ביר ריעה סימידר (גשפ 'עב ץע"פרו ויו v3 ^35( בוט רתויו סומיר ןינעב )^
 יקליב wmm ןכו (" oy ןושארה לכא יקדצ co לע ןיד רזגו טפשמ 06/6 יילמ אוה סימיד ילואו .לקפס עיייע
 Wein ןתנ וניבו ליז" בתכ סומור ךיע ליתמעב יוועלו oen Co ב" הגו תלהקב ת"כו woe זמר 'ו 'קזחי

cwיל ונינפל '| 
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 .ינמתיא אל אוהו הינימ ppp ןינמתיאו םוקסמ דכ
 ל"צ ילוא הינה ןישאטארק 'פדב ןוילגה לעבו
 וער וילע vin אוה ןכ יכ רורב ד'עפלו פוקסמדב

ovו .הזע ב הוה ןמחנ רב קחצי ^ ךומסב ' 
 הדוהי .א ק ת י פ ב הוה הנוי 'ר ,רוצב הוה אנימז
 ןנירמא הלאה םימכחה לעו י מ ו ר ב הוה סטיט ןב
 .רוזחל s'y ץראל הצוחב ויהש פ"עא ונמתינד םש
 אוו רב ןועמש יכ רופיפה איבה n הז לעו
 םינטק םא ףא תונמתהל הכז אל סוקסמדב היהש
 ןנחוי 'ר יכ וחבשב רפסל Db ףיסוהו ונמתנ ונממ
 לכ וילע דיעמ (אוו רב ןועמש לש ובר היהש)
 השעמ «v םהרבא לש וישעמ vin ןיאש ימ
 הנמתנ אל עודמ רמול השקת םאו הז לש ויתובא
 אוו רב ןועמש ירהש הילזמ שיב היה יכ ץירת
 ריכמ .היהש 'יפ) הילימ לכב אתילגרמב יקב הוה
 הילכימ לוגיע mb הוה אלו (םינינפ לש ןתביט
 pn» ^ "m ama3 םחל תפ ול היה אל 'יפ)
 רפסל ףיסוה דועו .םחל םימכחל אל םגו יולע ירק

voyרב ןועמש  smפוקסמדב 5^[ (םוקסמ דכ) הוה ] 
 jo היל «3m ארגיא אדח והבא C8 היל חלשו
 ךלהתא bp אתבס p'w ןיגב .הוגב .היתביס
 תרגיא ול חלש והבא 'ר 'מולכ ,לארשיד אעראל
 ףסכ B "b >< ע"לב יכ) ףסכ qb הכותבו

(Gumme Geldesידכב  nsumלארשי ץראל תולעל  
 רב ןועמש תאז לכב אב אלו םילשהל ןיכירצו

amימ ןוכנל והבא 'ר םייסמ הז לעו  nb»רפע  
 ןועמש ינמתיא היתולגיר wow ןנחוי 'ר ךיניעמ
 mw ךל שי םא 'מולכ ינמתיא אל אירפעמד
 ולש לגו ןמ אוהש והבא יכ ןנחוי 'ו תוארל
 אוהש ןועמשו mons וידימלתבש ןטקה 'מולכ
 רמאמ רועישב יתכראה .הנמתנ אל ושאר טישכת
 לש טשפה ארוק לש בלמ איצוהל ידכ הזה 'וריה
 היה ושוויפ םוקפמ רכ יכ בשחש השמ ינפ
 דצ ף"זרהמל 'וריה sub רוע יייעו .דואמ ןכסמ
 ספא קרו ומאמה לכ שרפלמ ודי ךשמש ח'כק
 :קשמר ארקנ תחא םעפ y" .תערל הארה והצק
 ם'או 'מ "5 לבא ב'עס "b "יבוריע ,ןינקסמוד

^an "ysןינקסטרוד הנוכנה  mn»ש"דב  "y 
 רזעילא קשמד 'גרת nspobt ראותהו — .םש ס'ד
 סופדב ה"כ רזעילא האקסמד | ('כ v0 יישארב)

 ,א'פק ,א'ח יוועלל ר"תמע y" אטינאיבאס

 vermischen ברעמ b" - ע"למ ר"עפלו עַמְּר

 הנועתנש המוות 'יפ 6 "yo םשח ונממו

 עַמְּר — (םּומּוּד -) סַמּד חפ

 לבא סומד 'עב יתאבהש ימורו bs wm" סומוד
 o2 ybs ה"כ יכ םייקל לכונ סומיד "יג םג
 שוריפו Steinschichte םינכא לש ךבדנ (םמיד)
 דע ומלצ םיקהל לוכי היה אל רצנדכובנ : רמאמה
 דוסיל .והכילשהו םילשורימ בהזו ףסכ לכ איבהש
 וכפשו ייגה הבר תלהקבו .םינבא לש ךבדנכ ךמסו
 קפס ילב כ'ע וילגר לע 480 פומיד וינפל
 םינפל ךמ פ :הלמה האב רפוס הזיא תהנהמ
 ךבדנ י"ע הלמה b" הפי כ'מו .סומיד תלמ שרפל
 ומוקמ םש תמאבו סומד 'ע לע ןויכו םינבא לש
 .('(לבכו ban י"לב ב'א) — [םש יתבתכש ומכ

 Staatsgefüngniss 20 0000000 י"לב) סוומי *

npo. vemע"לב  o7»רהוסה תיב ) 
 לצעתמש ימ לכ . , ךלמה רמא ב"פר הבר תומש
 y בטיה קד אל כ"מבו .סומידב ןתני ותכאלמב
 TUO ףוס 'ייעו .יתבתכש ומכ רהוסה תיב ונינעו

 qnem סמד

 סמ סכומ ;nuosivo י"לב "nsi — ןפמד
 ג"רב Staatszóllner, Steuerpüchter) הנידמה

pomדהנס) ' Ckיאנסומיד וליטנתיא . "bםיררועמ . 
 םויה דעש םילשורימו הדוהימ םינוטלש ולטנ א"פ
 .םלשוריבו הדוהיב ןיטלוש אקירפא ינב ויה אוהה
 'הנסב רמאמה ךשמהמ ןכ רתפ וניבו ה'יחא|*

 וליטנתיא ןסינב העבראו םירשעב ר'ת :םש 'יאש
 איקירפא ינכ ואבשכ םילשורימו הדוהימ יאנסומיד
 יאנסומיד יכ וניבר רעישו 'וכו לארשי םע ןודל
 םיררועמ on (יאנוסמיד םוקמב ךוועב Di ל"צכו)
 כ'ג "א ןושאר «b^ ,.א'פ רוע רעיש ךשמההמו
 pun ויהש סמח ילעבו ןיררוע יאנפומיד :םש י"שרב
 תינעת תליגמבו כ"ע םלשוריבו הדוהיב קלח למיל
 וליטנתיא qoi b) mà ה"כ ב "יא "0"
 לאעמשי ינב ואבשכ ,םלשורימו הדוהימ יאנסמיד
 ןאכ "אש qm ילואו ^« לארשי לע ררועל
 pn יאנפומיד תלמ יכ eo" וניבר ורעיש ררועל
 ,הנידמה סמ יאבג ל"גה י"ל איה תמאבו .םיררועמ

omםלשלמ ולרח תימורה תוכלמה דגנ םדרמב  
bon3 תומחלמה לע והיתתמ ןכ ףסוי ירכד 'ייע / 

 דצ "i ץטערג ץ"ירל םידוהיה תורוק 'ייעו 'ה .ז"ט
 --[ש"מו 'א לילכ yp דועו הניגת ארודהמב ז"כת

 איהו Damaseus N'mb3 DM ריע) םּוקְסַמְּד *
 (איסא «pp QU yb קשמר

 | אוה אוו רב ןועמש Tp" ה"סד םירוכיב ףוס יווי

* 

 כיכ לעב תרזג ריעפל ג"ל ןכו כ"המב הזב העמ ^x לבא (לימו בתכש ומכ «wo 0600/% י"ל לע ןויכש לינ ('
 mine ^e 800%  יילמ



se | y»1 
 המורת האפ 'לפנ םאש ןובשח יפל אלא עמדמ | C3 'רומתד ק"פבו 00 תומורתב ה"פב (ןילוחב

 ןילוחל הז עמודמה ןמ לפנ וישכעו ןילוח ןיאפ 'גל
pnsעמדמ ןובשח יפל  bb) bwאל האס ונממ  

 הבש 'נמ דחא אלא עמדל האס התוא בושחנ
 (היפר) יאמד 'תפסותב .(' ןילוח in ראשהו עמדמ
 עומיד תמיא ךכ ץראה םע לע תבש תמיאש םשכ
 ןימינבו Grp ne ^y? sm) pra ium vy לע

 ,ךסנמהו עמדמהו אמממה (ינשמב : 22( ןיקזינה יפב
 שממ ךסנמ רמא בר ךסנמ רמתא C ייטיג) 'רמנ
 'וכו (*רשכ j^ Dp ךסנ ןיי :ברעמ 'מא לאומשו
 לבא דע 'וכו עמדמ ונייה בועמ ךל רמא דע
 ורכמל לוכיש ;(.דינ peu) pyw דספהד עמדמ
 ירפסב .(* האס התוא ימדמ ץוח המורת ימדב ןהכל
 תא ובלח לכמ (Geop '5 mo) חרוק "np 'שרפב
 ו כו תל ל פ ג ם א ש] C2 חיי יברמב) ונממ ושדקמ
 הלוע המורת ורמא ןאכמ Cy דקמ אוה ירה
 ןהכל יולה ןתונש רשעמ תמורת b" .'קו 'אב
 ןתשדקמ ט'צ ןתוא ךותל min םא 'קמ 'א איה
 ונממ ביתכד ארק שרפמ יכהו הלעת האמב לבא
 רזח םא לבטה הזמ ונממ תאצוהש המורת התוא
 .'קו 'אב הלוע רזח 'קל םאו ושדקמ וכותל
 םיסנ וניבר b^ רחא וניבר ררגנ דיעפל ה"יחא]*
 'קו 'אב עמודמה תא ןילעמ ל'זו םש חתפמב 5^
 םיקלח ט'צב המורת 'א pon לופיש תעבש ושוריפ

pomםאו ןהכל ורכמיו לארשיל ןירוסא ןלוכ  
 ראשהו דחא קלח ןיאיצומ םיקלח האמב קלח לופי
 לכמ ירפיסב הז רבד רקיע אצמתו ,לארשיל רתומ
 הלרעד 'מגבו 'וכו לפנ םאש ונממ ושדקמ תא ובלח
 'מורת 'וריב ןכו ד"ע .א"סד ב"פ הלרע «n ב"פב

Yהגוי 'ר רמא ןילוע ןהש ןיינמ (ד"עס ב"מד  
 םירמ התאש רבד ונממ ושדקמ תא ובלח לכמ ביתכ
 אוה המכו ושדקמ הז ירה וכותל bw םאש ונממ
 איה יכ הלמה לע ינא רזוגו — .'וכו האממ דחא

 'רומת) ארמג .ןובשח יפל אלא עמדמ עָמּודְמַה ןיא
Crןאמ  Ninןנחוי ר"א אבא 32 אייח 'ר רמא  

 'מורת האס 6"מ) ה"פ 'ומורתב ןנתד א'רכ אלד
 .'וכו העמדנו ('ןילוח האממ תוחפל הלפנש
 הדוהי ^« (הנשמב :אימק (nie םדא לטונ קרפבו
 b" .האמו רחאב עמודמה תא ןילעמ ss 'מוא
 התוא ןילעמ העמדנו ןילוחב הלפנש המורת עמודמ

DNהלפנש המורתה וז 'מואו דחאו האמ םש שי  
 יאמא (.בימק תבשב) ןנישקאו ,ןירתומו ןילוח ראשהו

wp wmתבשב השעמ השוע אצמנו אלבט ןקתמ . 
 המוות רמאד ל'ס רזעילא 'רכ הדוהי 'ר ןניקרפו
 ןיבשחמ ps ןילוחב הלפנש המורת 'יפ nns אניעב
 ולאכ אלא pom לכב ה ברוע תנש התוא
 האפ האממ לטונשכו איה דחא םוקמב הנותנ
 ראש לבא המוותה איה יכ 'מוא ינא 6דחא
 אלא ןירוסא ויה אלו םדוקמ ויה ןינקותמ ןילוחה
 דבלב הלפנש 'מורתה םוקממ הלטינש האפה וז
 ועמדנו 'קמ תוחפל הלפנש 'מוות האס ןנתד
 'מוא רזעילא 'ר רחא םוקמל עמודמה ןמ לפנו
 ךותל הלפנש 'מורת האס 'יפ .יאדו 'מורתכ עמדמ
 האס ןיאס wm ולאמ ולפנ דועו ןילוח ןיאס 'נ
 'נ רופא לכה רבס א'ו ןילוח האפ 'פל תחא
 לש האסה רמוא ינאש םינורחאה 'פו םינושארה
 ןיאש יפל םינורחא 'פב הלפנש איה המצע המורת
 ןהמ דחאב ןיאו האמו דחאב אלא הלוע עמודמה
 ןיא "רמוא םימכחו .ןהב התליפנ תעשב האמ
 הלפנש האס p^ .ןובשח יפל אלא עמדמ עמודמה
 תוחפל םיאס ןונה ולאמ ולפנו ןיאס םישמחל
 םיששל האס הלפנ ow לבא תעמרמ םישמחט
 ןיאס האמב האס התיה ולאש יפל הלוע ןיאס
 בושחש יאדו 'מורתכ עמדמ א'פ .הלוע התיה דחאו
 עמודמה pan הניעב התחמ המורת הלוכ וז האפ ומכ

 .רסח 'וריבו תוינשמבו םש 'סורתב לבא .הלפנש nés םש 'ופסותב היכו ey ב"מק תבשל יריאמה 'יחבו 'רומתב היכו ('
 הזה 'יפה ילואו .ש'ע 'ד ףק 'עב וניבר b^ איפל בורקו (* .האס ןיאס דחאו האממ 'יסופד ראשב לבא ר"פדב היכ (*
 (איע M23 ףר אקילייגנא v ץבוקב) הרומתל ייכ הימגר 'יפב םלוא .וחיכוהל יריב ןיא לבא תבשל חייר eb" קתענ
 ימורת לש האס 'מגב שרפמרכ הב שיש המורת poen יפל אלא עמדמ עמורמה ןיא : ל"הזב ונתיגוסכ שרופמ יתאצמ
 תלטבתמש ןילוח האמב לפנ םאש אוה 'מורתה que יפל ןילוח לש quo םירשעב הלפנש ומכ האממ תוחפל לפנש
 רזחש ןוגכ רחא םוקטל לפנו עומיד ותוא ןמ ךלהו ןילוח לש juo םיושעב הלפנש ומכ האממ mno5 הלפנ וישכעו
 עומיד לש האס התוא 'מולכ wm 'מורתב עמרמ 'מוא רזעילא 'ר ןילוח לש pao Dunes עומיר ותוא ןמ האס לפנו

 ןילוח לש p" ןתואב תלטבתמ הניאו תיארו 'מורת האס התיה ow ומכ עומיד לש האס התוא axem ןילוח 'פל הלפנש
 'פ ןתואל n^ םוקטל הלפנו הרזחו התלעש המצע האס איה האממ mnb ןתואל הלפנש 'מוות לש האס רטוא ינאש
 איה הלפנש האס איה התוא בושחנ אל 'טולכ paen יפל אלא תעטרמ qu איכהו ןילוח '5 תלטבתמ הניאו ןילוח לש
 myow "n ןילוח לש o5 הלפנ יכ וישכעו ןילוח ראשו 'טוותב םיושעמ רחאב אלא האס התואב ןיא אלא חתלעש

 wav ושוריפ en) 'וכו ןיי ןמ (* sy" אירכ אלדו ןיתינהמ 'מאקד paen יפל אלא ונייהו תלטבחמו qn האטב
 התפמה רפסב אבוה ןכו טינשת זמר חרק 'קליבו ירפסב היכ (* .עמרמ n" ow י"שריפ ןכו )^ .ןיטיגל י"ישריפב היכו

 .ךורעב 5« ora ףד א'כפר תבשל םיסנ וניברל
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 הליחתב 'מולכ (םש 'תליכמב ןאמדעירפ 'חה
 םולכ ונממ ןיידע לטינ אלש אלמ לכה ןיידעשכ
 עומידה ןמ עמדה jb הלטינש 'מורת הז ךעמדו
 לש לבטה םע םירוכב לש ןילוח ןהב שיש רחאמ
 [אתליכמב ל"צו] «abb ימנ  ןנירמאו המורת
 םירוכב תומש 'ד ןייורקש 'מורתל םירוכב םדקוי
 ןנירמאו דע הזה 'יפה לכו ,'וכו עמדו ימורת תישאר

 ךוע qus mx mum ילב הלמב הלמ אבוה
 עַמָּד תלמש «wow ררבוה םינפ לכ לעו "a 'למ
 i200 ,לבטו ןילוח תבורעת עַמָּ םשהו ברע ונינע
 :םייסו הלמה שוריפב כ"חמב קחדנ ל"נה םוקמב
 :םדוק תצק ש"מו כ'ע עמד ןושל והמ עדיי יניאו
 תעמד ןמ לאשומ רהציו שוריתל זמר ךעמד היהיו
 pow תודרויה תופיט ותדרב המריש רובעב ןיעה
 עמד שרשב ק"דוה 'יפש המל בורק 'וכו העמד

quem 5mתגה ןמ דוויה ןייל וא ןמשל יונכ  
 y" עמד ןינעב רחא . 'יפו ,כ"'ע nob הפט עמדכ
 4 ךכלד ונתכש ךתאלמ ה"ד .'ד 'רומת 'ופסותב
 : הושה ןכו .חלב תגהונש יפל עמד 'מורתל ירק
 באתכב) בתכו םיניע עמד םע ךעמד חאנג 5 הנוי 'ר
 : ל"זו (רעיוביינ 'חה תאצוהב ב"סק cmo לוסאלא

p". oJ, JJ, (1-9; ,\שמ ג  : 

 לזונה לכל pw אוה םייברע לצא עמד :ותקתעהו
 ,ל"כע ןפנ לש עמד ןייל ןירוק ןכלו ותלוזו םימ ןמ
 800 6 8- טפארפאית לצא ןיי ארקנ ןכו

povסואינילפ לצאו  arborum lacrymae €? M^") 

 | רקיעה הלבקה יפכ לבא הלמה תארוה יפכ הז לכו
 ij לבטו ןילוח תכורעת אוה עמדש יתרמאש ומכ
 ןתינש ןהכ eb" תומורת אתפסותמ היאר תצקו
 ןירוסא וליא ירה םירחא םירבד וב אצמו המורת ול
 תואחסונבו ,י"כב ןוכנל ה'כ) ן יי כי ל ש מ לכהש

povעמדה תיבש ירה .עמדה תיבל (ןימילשמ  
 םירבד וב 'יברועמש המורת ?p תפיסא םוקמ ארקנ
 תבורעת 'מולכ עמד y" ךעמד שורדה םעטו .םירחא
 ע"למ עמר רמוא ורזג ל"זךש ל'נ pum 'מורת
 ,ברעמ M) תוארוה יתש הל שיש CS המושרה
 טשפו .חל תושעלו befeuchten הקשה ,ביטרה )2
 הוליאשה ל"זרו תינש הארוה םצעב אוה ךעמר תלמ
 , — ונרמאש ומכ הנושארהארוהב הזו ברועמה רבדל
 )121 ר"פ יאמר 'ורי עומד ,עומיר טשפומה םשהו

 B" יאמר 'ורי .עומידה תמיא ה"פר יאמר 'תפסותו |
 'ורי "D קפס mob 'מורת אתפסותו .ה"כר | י"כב האבוה C3) 'ומורתל ה"מגר י"כב ס"טב "ארכ

 לבא שמוחב ןינילפ המ ?ipo vo ג"פס 'מורת
 ישעמבוו עומר תלר :ו'טק תומכי .אל עומירב

 בתכנ ןכו ברעמ הנינעו תודוקנ om yes ע"ל =
 ועמטנ םלוכ :לשמל yop :עמד םוקמב םימעפל
 ,ועמדנ :ועמטנ י"שריפו 6 'ע יישויק| הנוהכב
 "ישודיקבו .העמטנ העמטגש החפשמ .א"ע ןישודיקבו
 אלד יכיה יכ ול היהת הלואג אמיאו ב"ער 'כ
 :ח"מ ה"כ 'רקיול י"שר "ייע ,םירכנה pa עמטיל
 כ"ע עמטיש והחינת לא דימ :ול היהת הלואג
 'ובותכב N^ דועו ^ "שרפ 'ח קרפ רהב ארפסמ אוהו
 לולח קפס הב עמטנש לכ הסיע תנמלא :7^
 ואיבהש עמט p' כ"כבו ע"ומב יתיאר דועו .'וכו
 םיוגה ןיב עמטנש קונית :ןויצ םוקמ הארמ ילב
 ןיאמ יתעדי אלו ,כ"ע ןמטנ עקתשנ ומכ ושריפו
 nsus אל ס"שב יכ ל"נה רמאמה כ'כ לעב חקל
 pun רמאמה לע ןויכו וחעטה ונורכז חכ ילוא
 Cà תוהירכ ,יהיועובש : ח"ס תבש) םירכנה pa הנשנש

 273 בתכ ברעמ 'מולכ עמד הלמה תארוה ןינעבו
 עמדה דיזנב לכאנ 'גה ל'זו דז 'עב ןוכנל וניבר

mme)ביפ  ^e OUלש ןמש וב שיש לישבת  
 תארקנ ןילוחב ה ב ר ע niv המורתה יכ המוות
 לכאנ ה"ד :ד"ל 'ילוחל י"שריפ ןכו P עמד

v^ה"מ גר 'יפ ךותמ עמשמ ןכו ,םש 'ורהטל  
 ,ב'ע ג"ש ףד אקילייגנא י"כ ץבוקב 'ילוחל י "כ

wmי"שריפ  pbז"קו .'ה . i) "bxא"ער  
 א"כפ תבשל ם'במרהל מ'היפב ןכו ;ברעמ : עמדמ
 ומכו .המורתו ןילוחמ ברועמה רבדה אוה עמודמהו
 (עמודמ לש) wap ל"זו ב"מ ג"פ 'ומורתל בתכ ןכ
 לע שריפ ןכו המורתה אוהש עמדב בוועמ רבד
 b^n תועמודמה ןמש ירכ .roam ג"פ 'ד 'נשמה
 'מורתה וב ברעתנש רכרה אוה . . עמודמה יכ
 ןמשו ןייה ידכ לכ . . עמד םשה התוא אוקש
 ןינעמ ןניאו דבלב תוברועמה וב הצור תועמודמה
 א"פ יאמרב p^ ןכו .ל"כע המורתה אוהש עמד
 . . המורתו ןילוחמ ברועמה 333 אוה עמודמהו ג'מ
 העמד המש 'מוותה יכ עמודמ והואוק םלואו
 ךתאלמ (v3 23 moe) בותכה 'מאש המ אוהו
 n^ T5 ז"טפ תולהאל ש"רה cy ל"כע ךעמדו

53wועמדב  ^bןנישרר ןכו .ש'ע 'וכו ותמורתב  
 ולא ךעמרו םיווכב ולא האלמ .'ו הוומתב
 אפסכד אתכסמ םיטפשמ אתליכמב ה'כו המור ת

mולא ךתאלמ (ןאמדעירפ 'חה תאצוהב ז'צ  
 . . המורת וז qvem האלמהמ ןילטינה םירוכיכ
 תומש השלש היורק איהש המוות :םש דועו
 ירפיס אלו) וזה אתליכטהו .עמדו המורתו תישאר

 שרופמו ב'ע 3 ףר אקילייגנא "5 ץבוקב ה"מנר
 אלמה ןמ ןילטינש םירוכיכה ולא ךתאלמ : ל"הזב
 -- "pa עומר rb הדג ,(יאמר 'יא א'ימ ר'פ ינש | תרעה 'ייע ן"במרה ^62: 'קליכ םג "יא אלמה 39
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 ידמ ירעו א"ער 1" תומבי opo) םשל )0( איקמו *

yr Go n 23)הל ירמאו היתורבחו ןדמה  
 ךרכ לאומש רמא ןאמ היתורבח היתורבחו רהינ וז
 "גה | .ב"ע  'ישודיקבו .איקמודו יקדיח יכשומ
 'קליבו sperm יקסוח יכשומ ךרכ . .  דנווהינ
 ברהו ש"ע העיטקב w^ ד"ס ףלא זמר 'ז לאינד
 ורוכד ביחרה האלהו ^m רצ wn ח"כב ר"יש
 תפש לע רושא ץראב Carcha איה ךרכ יכ הלעהו
 יכשומ Karak םויה הארקנו לקדח רהנ לש תיחרזמ
 0088801 םכ םיארקנה Uxii יקסוח ,גזטפטווגסה איה
 px ודננכ רזע ול אצמ אל יקמוו ןינעב לנא
 PU דצ איפארגאינ ורפסב רעיוביינ ללוכה םכחה
 ומע pum םיימצע תומשה (sme ךלוה האלהו
 וא יקמוד םוקמ םש לבא .ומוקמב י"העב חיכואשכ
 רעבורגו שרעב לעססאקו .וראבל ודיב ps יקמור

Juden TYרצ ז"כח  s'epוקמורד ןקתל הצור  
 exi רקיע c» b רשאו .200ך%+ Uy ורתפו
 ריע .איהו Pausfaxír שממ אוהו איקַב מּור

osלש  "Dos cyץראב  Gedrosiaתלשממ תחת  
 mn טרעננאמל איפארגראיגב תוכיראב yp" סרפ
 הפי התעמו 3" 3^ x" טרפבו האלהו " דצ

p"ןהל שי ידמ יוע יכ לאומש  mmn 
 לפונ ןושל ילעו nens דועו איקבמור (איקמור)
 Gedrosia ץראב ריע כ"ג יקסוח ילואו ;Qo" ןושל לע
 cw טרעננאמ y Ko" סוכראינ לצא הארקנש

 «aU ,'כ רצ

 ,ש"מו אָמָּב ע"ייע תֶמְּד +

 .אירהמד yp ָאיִרְתְמְד *

mלעפמ)  py imעילבו 1? .ןוד פ"לב ןכו מ"לב  
richten, urtheilen DDU ^D olןיד םשה , 

 א ןייד qu ראותהו Recht, Urtheil, Prozess אָ]יְד

 מ"למ םלוכו OU2 יבוע 'שלבו ס"לב ה"כו טפוש
 ימ p^ ,ינייד ונור Oups 700 םיחספד 3*1 (עודיכ
 .ןידל ימע אוב ול רמוא היה םולכ ותוא עבותש
 "ירדהנסד ק"פד ג'סב .(' םיניידל ריהזמ היהש א"פ

Grmןועמשו יאזע ןב ןועמש םימכח ינפל ןינד  
 ינייד 'וכו יאניכח ןב miim ירצמה pn אמוז ןב
 ינייד DK יברו ימא יבר י"אד ינייד ,אנרק הלוג

Wd. m" כ 4 Ww .ו קיצה יי (44 QUSE La x Mc בבא ₪ de ED D dal iQ VE co 

 גשומל

 — [לֶכָמ
 ע"ייע התרזגב עמד הבורק אמגודו

 אכיהמ .א"כ ה"ר (םוקמ ov» NOT .אירהמד *
 אירהמדמ (תיתא י"כב) תא

 Demetria יכ ןוכנה אוה ד"עפלו אירתמדמ פ"א י"כבו
 טרעננאמ 'ייע הלברא ריעל הבורק רושאב ריע התיה

mmnליעל ןייעו 332.  n'y xב הרעה '. 

Dy vBאָתַעַמַּד  (Thrüánoעודי ומעט  
 תוחיל יפט ונינעו מ'למ | =

nonו"ט ב'ב :הכוב ןיעמ . mbףוס 'קליו .'ל  
 םיקופפ הנומש) ךליאו ןאכמ נ"סקתת זמר הכרבה
 .עמדב בתוכ השמו רמוא ה"בקה (הרותבש םינורחא
 ק"מ ,'וכו ארדה ןינש 'מ דע אתעמד :א"יק תבש
 ירסקד ידומע ותיחא והבא יברד הישפנ חנ יכ :ה"כ
 ראשבו (y3 m3" 'ב י"כבו 'מ י"כב 5 אתעמד
 Uy S ms v דצ ק"מ ^p ואבוהש תומוקמ
 תעמר ולכ 'פ ר"כיא ,םד ע"ייע אתעמד אמד :ח"כ

oenקוחשה תעמדו תירוליק תעמדו לדרחה תעמדו  
 דוע 'יא םשו 'יגה הנתשנ תיסח 'עבו .ןלוכמ הפי

vunשלשו ל"הזב ר"כיאמ רמאמה לש ינשה  my» 
 (רבקה פ"טב 'שמא 'פדב) vpn תעמד ןיעל ןה
 השק רוחשת לשו היכבה תעמדו ןשעה תעמדו
 תבש (y"" אסכה m3 תעמדו דוע ג"ונבו .םלוכמ
 תבש תועמד ץובקהו .(א'ער ב"נקו ב'עס א"נק
 :ג'ק 'ובותכ +'ה 'גינח ,םש ר'כיאו :ה'קו םש

urילקש ,ח"יק 'יחספ תועמד ויניע ' bטוס ' 
apוחנמ ' vm qrויניעמ תורשונ תועמד  ^E") 

 yy" היניע יעמד ןירתנ אקו :ג"ל "תבשבו .חינ -
 הליאשהבו -- .תואחסונה יוניש :ה'ל תבש ס"ד
 אהוש העמד ב'ע b' הדנ השאה םד ונייהו ץימ
 ןכו . .ןקז ע"ייע אוכל mass העמד . . , אובל
 ונינע ןכ 102 ע"לב yo לעפהו (Saft de ע"לב
 ,ףלד ע"ייע תועמוד :ר"מ 'ורוכב : תועמד תליזנ
 דע הכוב (ספירנא) היה ז'נק b^ םיטפוש ירפסנו
 וגלז w^ .א'מ 'טוסבו) תועמוד ויניע ילגלג והיש
 ח"בשר דפ 'ורוכב אתפסות דיחיבו .(תועמד ויניע
 ןירכוע םימהש עודיב תעמוד וניע התיה םא 'מוא

 ,ןיעובק םימהש עודיב תעמוד תויהלמ הקספ

 אעררהנד |ינייד] לאומש רב אפפ בר אתידכמופד | 'וכרב Y (om בשע ןימ ₪3 voy עומד +
vbםיאלכ 'וריו ב'עס י'ד  m'ebימוינמ רכ אדא בר | ל"ד  py  .)'פד 343 הנימו הנימ ' 

 רבד אניד ,(ג'שו (n'y ^m ןיפרשנה qn ולא | המילחהו סרניקה םיאשר rb ןה ולאו א'עס
 ווכחמ הרש לכקמה 'מגב לכקמה 'פב ארצמ | ,רטאהו עומרהו

 Wb תוירעו טימ ביפ ינש 'שעמבו (* .יישריפ ןושאר 'יפכו .ייניר וניר ומוקמב סיר fus bh ייכבו יניר ונור גונב ('

^w vaגיער גינר ביפס שימ 'וריבו ,םירמוא םימכח ינפל (םינדה) ןינרה םתסב  ^Wאמו! ןבו יאזע ןב ןינדה ןת ולא  

* 12 



(e 

 ךל +אנא ןיאד ומכ) אנניאד יכה :ז'כ 'ובותכ
 ןיידה רעוכמ .ה"'ק own .ךרכח ימלא והלוכלו
 ויניד mb רכש לטונה 'וכו ןודל רכש לטונש
 אתליאש ליאשד אנייד יאה :םשו 'וכו ןילטב
 אניד שיניא ןודיל אל םשו ^51 אניד ןדימל לוספ
 ," wb .היל ינפד ןאמל אלו היל םיחרד ןאמל
 ק"ב .םימשבש םהיבאכ לארשי תא ןד ןושמש
 הברח אל :'ל מ"כ .'וכו יאסרפ אניד ןיארד :ח'נ
 :'ח ב"ב .הרות ןיד הב ונדש לע אלא םילשורי
 ,ותימאל nes ןיד ןדש ןייד הז וריהזי םיליכשמהו
 .ריתי תורוכב vm ןידי ןידי הרוי mw .'ה 'רהנס
 ןה ימ תא ןיערוי ןיניידה ויהיו My ףוס 'ו םש
 pw ,ותוא ןינד אלו ןד אל ךלמ :ט"י םש .ןינד
 יתעפשהש הבוטב .ח'ק Dn תמא pow :ו'מ
 תועובש .םתוא ןד ינא הבו יתוא ןיסיעכמ הב ןהל
 תא ןד ינאשכ .'ר ז'ע ,הפי ונודל לדתשה ,יל
 pow .םלועה תומואכ םתוא ןד ינא ןיא לארשי
 'ורי. .'וכו ןידה תא ןד TP תומבי 'תפסות :ר"מ
 יהת לא +ר'פ mo ןנינת W'yo n^7 א"פ 'דהנס
 ןב 'דוהי ר"א רחא אלא ;emo" ןיאש ידיחי ןד
 ןד ןיאש פ'עא 'וכו Tm" ןד p ה"בה ףא יזפ
 jy ביתי הוה mis ^ םשו  ,ידיחי םתוח ידיחי
 ץוכקהו 4s ע"ייעו ימרגל ןייד ביתי יל ומח "וכו

ovןינייד יווה  Cepירוס רוקמבו ,'וכו קחצי 'ר : 
 דומעה ףוס םש v "ep" ןלפ 'ר ימוק ןודימ לזא
 לכ :א'כ "בוריע :ל עפנ ן ינב ב .ב'ע שירו 'א
 .תחתור האוצכ ןודינ םימכח ws לע גיעלמה
 .הפוסב Mm המ ןודינ הנשה שארמ א'עס 'ח ה"ר
 שארב (JY םדא ID םש ,ונודינ ןיחתורב .ב"י םש
 םשו .םוי לככ ןודינ םדא 'מוא יסוי 'ר 'וכו הנשה
 (םנהיגב) הב (pi 6^ םש ,ה'רב qmm לכה

ouvתורוד ירודל הב ןינודינ ^« שדוח רשע . 
^Y Upםשו א"ע ז"נד א"פ ה"ר  ani»ןינודינ  

 "שוריק .אניד ןורינו א"עס ח'נ כ"ב .םימה לע
 ןודיג דיחיהו וכור רחא ןודינ םלועהש יפל בער 'מ
 רוביצה ןיאו נ"ע ו"סד ג"פ תינעת m .'וכו ובור רחא
 [bise רוד p "ירדהנס ,ובור רחא אלא ןורינ
 3353 ז'טמ ג'פ תובא .ונודינ הברבו ולקלק הברב

 ר"תפא .הב םינודינ םיעשר :'ח ^01 .ןודינ םלועה | ,ורבח ןר רג .ב'ק םש ,הילטקו mov pmo + ט'מ
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 '033 םיתבה תקזח ?b33 Cm' 27« ןיטח הערוזל
 py ורבחל רמואה (CUm א'עו r8 272 ןינמואה
 אטוז אנידו אבר אניד ,וז הדש לע יל ןיא םירבדו
 שדקמ שיאה 'פד bp 'כלה ףוסב והייניב אכיא
 יניד הבר אניד b^  ,(.ג'מ 'ישוריק) וחולשבו וב
 גרוהב אלו םימש יריב אטוז אניד ,הנירה םימש
 ישנא 'מגב ;pon .(" הנירהל םרוגב אלא שממ
 םלועל םדאב nm^ ןודי אל %.ח"ק (mo לובמה רוד
 ןייח אל 'טולכ חור אלו po אל 6n יישארב)
 תרזוח ןתמשנ אהת ^sow w .ןינודנ אלו
 ינפל תונודנ תוחורה ןיא *(.  vip vim הנדנל
 יניא הנדנל חוו ריזחאש העשב א'ד .םלועל
 «!T ג"ונב הייחא]* .ןהינדנל ןחור ריזחמ
 אנוה 'ו םלועל ינפל םינודינ וללה תוחורה ןיא
 הנדנל חורה ריזחמ ינאש העשב רמא אחא 'ר םשב
 ,וניבר ^35 an^ םש 'ישארב 'קליב לבא 'וכו
 יחור ןודי אל an^ ב"עס ט"כד Ub 'דהנפ 'וריבו
 (םש 'קליב ה'כו) 'טוא ה דו הי 'ר םלועל םדאב
 העשב םהב יחור ןתונ יניאש יחור ו ל ןודי אל
 "ירמוא םירחא דע 'וכו םדא ינבב יחור ןתונ ינאש
 הדגא יפלו .הנדנל הריזחמ יניאש יחור ול ןודי אל
 יתאד דמעני אל ל'ז ןואנ הידעס בר םגרת וז
 דצ סוואט י'בירל "יסרפ הקתעה לע ירובח "יע
 'מגב דוע אצמנ ל קב לעפה -- .יתכראה cen ט'לק
 n3w :המצעב ןיר האל me רוחאל sp 'וכרב

u^דהנסו םשו 'וכו ןדו בשוי השמ ' srליגמ ' wb 
 Y3 תבש ,'וכו ותמאל now ןיד ןדש ןייד לכ
 אלו ןירדהנסב (יתחה הירוא תא) ונודל ךל היהש
 דע 'ח ןכמ ןדש ןיד לכש ב"ע ףוס םשו 'וכו תנד

meeז'כק םשו .ןהל ןריזחה רשע  : onmםשכ  
 תוכא ,'וכו םכתא ןידי םוקמה תוכז ףכל ינותנרש

ibיבוריע ,תוכז ףכל םדאה לכ תא ןד יוה ז"מ " 
 א"ער ז"ט ה"ו .םיכרכ יבשויכ יננירת לא :א'כ
 התוא לש וישעמ bb אלא םדאה תא ןיגד ןיא
 .בלכש ןיניד mb תלהק שקב :א'כ םשו ,העש
 'גינח .דיזמכ גגושל ןד התא אמש ivo 'ליגמ
 טפוש »7^ םש ,'וכו ונודל וכרקמ וכרש דבע .'ה
 תומכי : ו"ט םש ,ותימאל now ןיר ןרש ןייד הז

 יבו לש ליו ם'ר'מ לת ה jn ולא גחכש nba ישוריה תנוכו .היחמ ןב רזעלא 'רו היניכה ןב men םידימלתה ןה ולא
 השעמב ע"ר ינפל הצרהו א"כפ ר'קיו א'ספ ר'כמ הארנכ ע'רל קהבומ רימלת היה יאניכה ןב men חמאבו אביקע
 אחפסוהב יאזע ןב שירו יאניכת ןב אנינח 'ר cy weno ןב רזעילא 'ר mos ןכו C07 'גיגח) הבכרמ השעמו תישארב
 nis הרואכל )* .יישריפ ךורעה («b^ םימש יריב א ל 'יא ו"ו ייכב )! .ש"ר תא שמישש ץמשמ סשמ ךא ר'פ תוכרב
 ןייח אל 'מוא 'ריתב ןב 'דוה' 'ר :םש 'רהנסב "גופה ny איה ךכד איה ס'שה ןושלמ 'והש ןינהל השק רמולכ
 םשב רימ זמר ףוס "שארב 'קליב ה"כו 'וכו א"ר חור אלו ןיד אל םלועל םראכ mm ןורי אל 'סאנש qur אלו
 ייאש Y^p 'רהנס .אהפסוחהמ היארהו 'וכו ןייח אל ארמגב "גה תחנומ החיה אל וניכר ינפלש 5a ד'עפל לבא "ירדהנס

 .יוכו א"ד םלועל ןהב mm אלו py אל םראב cms pv אל 'ה רמאיו ימוא 'ריתב ןב om 'ר ל'זו םש



b ידי 
mb qmmהמורמ ןיד :ב"ל םש .אנירד אמוי .'ח . 

 UP :ד"כ מ"ב Sp ק"ב .ז"צ 'ובותכ :ה"מ 'וכרב
 ןייע ןיד לעב .ןיד תיב ,ןידה תרושמ םינפל :'ד
 (םימחרה תדמ וכפה) jm תדמ bb^3 ר"ב .םכרע
 ט"פ תיעיבש .ה"ד 35 תוכרב) ימלשוריב לבא
 תורשעמ :ו"לד ro ^v ary ט"לד e" ,ד"ע "לד
 אובמ y" ןוממ py ושוריפ (ג'עו ט'מד נ'פ
 תושפנ יגיד ,תונוממ יניד .א"י ף"זרהמל ימלשוריה
 ע"ייע ימרגד "NJ ,א'מ ד'פ ;א'מ .א"פ 'ירדהנפ
 ps מוחו לקו ש קיה :ןיד e^ דועו--'ג םרג
 תומכי .ד"כ 'יחספ :'ה mob ,ןידה jb ןיריהזמ
 y" איה הרהזא ואל vp ןיד תרהזא י"שריפ : ב"כ
 לבא ותוקלהל אקוד הז לכו .תומביל י"שריפ
 ze םלוע תוכילה y" ןידה ןמ ןיריהזמ ותימהל
 :ד"נ ידהנפב .ןיריהזמ "ps bp on" o רעש
 ןישנוע ןיא וא ןידה ןמ ןישנוע ןנירמא םא אתגולפ
 ד"י :'ה תוכמ .ד'ע ay םש my "ייעו ןידה ןמ
 .'ב ק'ב 'ופסות 'ייעו :ו'ק nar" ,ב'עס ז"י ,א'עס
 אתליכמב לבא םידעו :m םשו הז אלו ה'ד
 ןיא כ'נ ןוממ שנועד ראובמ +.'ב 'ופסותב אבוהנ
 ק"בל א"בשרה 'ודיחב 'ייע לבא ןידה ןמ ןישנוע
 ב'ב .'נ D m'b& mw^ יכאלמ די דוע "יעו םש

aepאבל ויד :ט'ס "חבז  jbןודנכ תויהל ןידה  
"yה"ד :" 'ישודיק תופסות  orןושל לצאנ הזמו  

 :ה'כ ק"ב "יע mm qm qn וניא pu :ינכות
 תודמ (ys v 'יחספ .'נ puni :ז'ק :ט"ס "יחבז
 ג'פ mob" 'ורי ,ג"ע ג'ד א"פ 'וכרב ^"? ,ה"מ ג"פ

i58ירפס ,ז"פר ר"דמב :ח"נד .א"פר 'שודיק יורי  
^b NUSךוד :ןושלה םש דועו בטיה ש'ע 'ח  

 ח'פס האיפ 'ייע sy im ראו תהו -- .ןידה
p"גינח ^ תבש .תוהכ ויניע דחוש חקולש ' 

 'וכו תמא ןיד ןרש ןייד :'ח ב'ב .'ז 'רהנס ר"י
 רוד mas םא א'עו ט'לק nie .ליעל אבוה
 לארשי יניידב קודבו אצ וילע תואב mas תורצש
 ע"ייע) יטפריזנ ילטב ינייד ילטב יא םשו 'וכו
 ילינמ .ןיניידה יכרוע . . ןיניידה ירפוס םש .('ז זג

a"הארי :ט'ק תומכי .יניירד אתרעמל הולייע  
 'ובותכ .'וכו ויתוכירי ןיב nne ברח ולאכ ןייד
 :א'כ 'טוס un יכרועכ ונמצע ונישע :35
 : ג"לק ב'ב ,'וכו ןיידל וירבד םי עטמה הז ovy עשר

psינייד םשו ,תואור ויניעש המ אלא ןיידל  
 אתזינמד יגייד :'ל ט'ב ,(אתצצה ע"ייע) אתצצהר

(nox y^pע'ייע) יניירד אדוש .ה"ל .ב'ב  
 לע עספי אלש ןיירל poo sr 'רהנס ,(ה רש
 וניאש ןייד דימעמה לכ םשו ^« שדוק סע ישאו
 ינייד .י'א ינייר . . חלוג ינייד 11 םש ,'וכו ןוגה

v3 5n yp nbnיליפשר ינייד .ט'כ . v3 

 גצ

"bלש [סוקידיטנא ל"צ] .סוקיטידנא 'יפא ןאמתו  
 apu .ה"מ ןילוח .םימורע cvi אל אבא תיב
 לכ mb םשו nv» pm omm ןמ הטמל הנקה
 תועובש ל עפ ןי גב ב .חומכ ןודינ הרידקבש המ

ge iabב"ב .אניד יאהל ינייד וניידיל יכיה  
ubיכיה  mmsב"י ילינמ ,אניד .יאהל ינייד  : 

 רחאד הישפנ חנ יכ :ו'ט «oe ,יל הונייד ל"א
 יתיל יתאד אמלעל אלו הינייריל ןדימ אל ירמא
 בטומ מ'ו רמא ^« םושמ היניידיל ןדימ אל
 ןינב — וכו יתאד .אמלעל יתילו היניידילד
 ןיניִיּדיִא mao ד"ע א'כד yb "mb 'ורי :לעפתא
 sm 'וכרב אָניִּד gy 0v הו -- רזעל 'ר ימוק
 ,'ו םש "Sr אלב אניד .דיבעד ה"בק דשח ימו
 םש ,'וכו םהמע הניכשש ןידב ןיבשויש 'גל ןיינמ
 ךנדש ןיד לכב :ח"מ .הרות ונייה ימנ אנידד ל"מק
 לע ןיד רסומה :ז"ט ה"ר .ח'נ .'וכו הבוט הדמ ןיב
 ןיסינכמשכ א"ל ,ש"ע p תלחתה ^ תבש .'כו ורבח
 ןידה תוויעו pun יוניע ןועב .נ"ל .'וכו ןידל םדא
 מ"ב gun קמוע sv "mee .'וכו pun לוקלקו
 ב'ב B 'כוס b "vy .אנירד אקמוע :ז"יק
 ,'ח "ינעת .ןידה ןמ םלועה (לכ) תא רוטפל .ז"ט
 השענ ^r 'ליגמ .הלעמלמ ןידה vbp ןיקידצמ
 אניד יבד אחולש ןנירדשמ .ז'ט ק'מ ,םיעשרב ןיד
 .'ה .ןידה ןמ ארי :'ד ינינח aon היל ןינמזמו
 לע םהל שי  ןינידה ." ,'וכו רג לש וניד הטמה
 תומכי .הקדצל «a ןידל cw )7^ .וכמסיש המ

Yורי ' s'b "snbרהה תא ןידה בוקי :ח"יד  
 הכלה 3b» ומצע עקות :ט'ק .('ב בק ע"ייע)
 qu ןישוע .ח'כ rn .('א עקת ע"ייע) אנידב
 'וכו םרמע ןבל ןיד השוע התא םא :ט"ל 'ירדנ

paיאהד היניד .ז'נ ,ןיד ול השוע דע ןכוש .'ז  
 לארשי ינידכ םהינידש D'UN :ח'פ .יאמב ארבג

UD sןישודיק .ןינידה ותוועתנ :ז"מ ,:א"מ  
 ק"ב .ת"ד לע אלא םדא לש וניד תליחת ןיא :'מ
 ^pe ^«( םימש ינירב בייחו םדא ינידמ bb" : ח'ג

^pח'כ 'ירדנ :^ 'יטינ .אניד אתוכלמד אניד , 
 ןיד :'ל מ'ב qon הז קחצי רחפב y c2" ב'ב

manיאה :ג'עק ב"ב ,האסרפר אניד :ח'נ ק"ב  
 :ג"ע םש .אנירד אקספ :ל'ק 3'3 .יאסרפד אניד
 bw "y ןידה תא םהילע ןתל לארשי ןידיתע
 תא ןתיל ןידיתע ולקלקש םיטוש i1 ז"ע 30
 ןתיל דיתע התא b ינפל ז"ט yb תובא .ןירה
 ann כ"חאו pun תא px :'ז "רדהנס ,ןיד
 ןינשוי ויה אל «ar .'וכו ןידב ןיבשויש ^ םש

pulה'צ ^« כ'א אלא . n3אניד לטב אניד  
 ז"ע .ןירב pono ןיא כ"מ ט'פ 'ובותכ n9 ע"ייע
 pw ב'נק זמר 'ר wan 'קליב אבוה נ'צפ ר'ב ,ח"י



 רוע op 'נ ןד ךוע לכ ביכוהש ל"מר לש ותועט
 — r5] םדוקה

dieser, n1 jy 7 053 R33 j2 =( ןיד 7€ 
  (diese, es'גרת 427 אנד ,ןיד הז 'גרת

 זא 'גות ,ןידייה ולא ימ 'גרת  ,ידיה ps הזיא
 הפ 'גרת .ןדמ עודמ 'גרת .ןידכ הכ 'גרת ,ןידיה

opהלא לכ ה"יחא]* ,(ןידכיא ךיא 'גרת  
 לשמל ל"זרדבו 'גרתב הברה םילגרומ ףוגה ייונכ

unהיעשי :ןיד הז  aןיד ןמ ןיד ןילבקמו 'ג  
 /3 תלהק .ןידה ארוט 'ג /3 ^37 שארב א'הבו
 (nobi ,ןיד וא pun 'ו ̂ םש ;ןיִרֶה אמלע 'א
 ;אתורוכב יל ןנד המלו ב"ל ,ה"כ יישארב ףוסב ן'ונ
 "ילהתל 'גרת y" 'ייעו ןיעברא ןגד 'ז /'ב 'ירבד
 ויכ mw" יד ,ב"ל יישארב) הכ 'גרתו 'ח ה"ע ;'ו ,ד"כ

 YO "ישארבב לבא DN" ןנדכ )"6 v2 יקזהי ;היי
 יקזח* 'גרת osa napi 'שלבו Us :הכ 'גרת 'ה

nb3 ינש 'גרת רתסא ;'מ ,'א תלהק ;ז"י / A 
 /3 לאינד np m3 ףוסב א'הב לגרומ לאינדבו

ub vb qms un^ז"מ ; vnו ;ר"ב ,5'3 .ו"מ  
 uU 1:35 3^ יט /3 /0 ארזעב ןבו 9

Yeןוימדה 23 ;ד"כ 4^ — . nya3 לאינד / 
 הנד לע ,^m. "מרי p/m 'רזע ;ט'כ ,'ג ;"י
 לאינד הנד ירחא יא", ;ו'ט ,'ד YD ,'ג 'רזע
 הימרג "p לשמל ל"זרדב «mo .ו'מ ,ט'כ ,'ב
 ט"צ ק'ב .ןייב Tw רחא ריב ע"ייע ריב הארישעד
 vb 'רהנס .שיב קסע ןיר Copies בותכו ב"עס
 'ונותכ .שניא רב p תיל ^i ז'ע aem ילג ןיד

um |לכו ןיד ןמ לכ  jbטוס .'וכו אנל וכומס ןיד ' 
 "פו "3 '3 שר ע"ייע bom אעיטק שאר p .ה"ל
 תויתוא ןוניה ןידד תויתוא pon ט"פס ר'ב .וניבר

sos py omes vpn qsןדו ןדל איעב אניל  
 ןמ ד'ע **r ב'פ wo 'ורי .ןדל איעב אניל רמא
 זיפ 'ילקש 'ורי ,('ט ow תלהק יגית =) אנד תמדק
 'ירדנ ןיִרֶה :העידיה א"הבו ,אנד ךל רוסא xy ג'ד
 ןידח 'מאד 'מיליא :'ו םשו 'וכו אוה ןידה א'ער 'ה
 אלו m 'מאר ןוגכ 'וכו ימנ ןידהו 'וכו אינוא
 323 + א" ^51 ארק m] ,"" םש .'וכו ימנו רמא
 יכהד אתעונש רמא pun :ה"כ .אנשיל ןידהב
 ןידהל ןיקספ א'ער mb ,'וכו רמא pum בר ימא
 א"ער 'נ .ארק ןידה jb אלא םשו 'וכו אקוספ
 ב'עס YO ,ארבג ןידה .ב'ס .אמלע ןירה ןמ ינהתיא

qm wa - qn 
 ןוהל ארק יאחוי ןכ ש"ר םיהלאה ינב ואריו ו'כפ
 ןיד תיא לבא ןייד תילו ןיד תיל םש aem ינב
 ןיד תיל העוצרה הרתוה ח"כפר ר"קיו .ןייד תיאו
 ארקש ינייד ןוגסד ןמ :הלחתב ר"תסא ,ןייד תילו
 --[תובקנ תונייד יתסנכ 'פ ר"להק ,ארקש ידהס ןוגס

 Tonne, Fass) תיבה ₪5  ע"לב b &j31^ — ןד
 יכרד םושמ וב ןיא יִנַּד ינד השא המבד ג"סב

 'פר ג'רב .תויבחה וקזחוי אוה שחל p^ ,ירומאה
 אשמשד אהיז (ב'עס ח"כ c9 הנוממה םהל רמא
 ^" נ"סב .('אלחד אנד ךנטיסו אשמשמ ישק
 SOT יונ אפפ בו רמא C7 ז'עב לאעמשי
 הייחא]* ,'וכו ריסא ארמח אבוכא לארשיו
 (me דוע יכ תורוהל ' ו כ ו רוציקב וניבר תנוכ
 ירכנו אנדא לארשי :ףכית ow ז"עב הלמה
 'עב םג אבוה ןושארה רמאמהו ,ירש ארמח אבוכא
 ע"פדבו ןאכר ךורע י"כב םג 'יא אבוכא 'יגו N' בכ
 ה"נכו -- .אכובא ם"טב ןאכד ע"פדב לבא בכ 'ע
 "יגל :ג"מ 'ורוכבבו .אלבא ע"ייע im 'דהנסב
 קוטנר י'כב היכו יב ןל יענו
 y3' האמ :א"נ mi ץובקהו .םש 'ורוכבל
 :ךורעבכ י"שריפו ינד ונוד תכשב ג"ונבו — ארמחד
 ^b וא pens לעפה ורזג כ'או ,יתויבח וקזחתה
 ann 'מולכ . קבד b" ינד ס"ל לע םתנוכש
 וב שי ינד ונוד ג'ונבש עדו .יתויבח וקזחתהו
 ח"ד ו'פ תבש 'וריב ג'הכו ירומאה יכרד םושמ
 פ"א "53 לבא ,ירמאה יכרד םושמ ינד ונוד ג'ע

nסרג ןכו ומוקמב ס"ד 'ייע וב ן י א ינייר ונאד  
 םייסו ו"פס תבשל ן'רה 'ודיח yos ןיא ה"ארה
 אתפסותב םנ"א ינד ינד "גו .כ'ע ריהנ אלו
 .יומאה יכודמ הז יוה כ'ג DU קו ח'פו תבש
 ,"גה C ןי א וא ש י םא עירכהל ידיב ןיאו
 יכ 53 רשאו .'א םש 'עב םג וניבר סרוג ןיאו
 ₪5 y'b ww ינשה ci ילוא וא ןושאלה ינד

^bילעב ךודכ שחלב 331  awרפעמ ושא  men 
 רָבְח 'גות ןכ ןעי )0 יטיכ "my יייע) םתרמא
 רבדו ףצפצמ 0/53 כ'ג אוהו ןטר ןיטו :רכח
 אוהו תחא n»n3 ינדינר ל"צש ל'נ דועו .שחלנ
 רובידה ושוריפו das Murmeln 4292 "py ע"למ
 ןינע כ'ג mmn יתשב pro םא וא שחלכ
 הז ירח ךומנ לוקו שחלב 353 רמאש b" רמאמה
 הארו אוב הז לכ תיאר םולה םגה .יוומאה יכרדמ

 bs קיחעבו םש ריפרב ןוכנל היכו אשמשר אה'ז v3) ''כמ pu) v3 לכ וסרג םשו .וניבו ושריפ הז יעב ('
 םלוכבו ארהוז ח"ל רצ סיר לצא ימויל פ'א ייכבו .ליכה אמוי י"עב «mu הז ךורעב ר'ב ייכב ומכ ארהיז ס"טב ע"פרשב

vyייכב היכו אהיז  vasi vהז 'עב לכא אהיו היגהל הצור ס'ר לעבו אהיז 'ב  nosםג יכ היכוהל יליח תא  
 .ס"ט קפס ילב womt ימויב םירפסה a" לגַא ,םייקל 555 ו ייג
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 ןיד אמ םימעפלו אהב pl ויתאצמ םימעפל
 רתויהו כ'ע pyb nns הבית ביתכ םימעפלו ףלאב

qo:דקנל  psםולשתל וא  msתטמשנה  Pub 
 'גרתה jm המ תחת €« 5 תומש) mb ומכ
 ^m 'יטפוש 'גרת ןידב הפ 'גרת -- .ןיד המ םש
 ,מ"לב הֶזָּב ומכ ןיִדָּב b^ ז"ט .'א 375 ייעשי ;'ג
 ידי יתאצי הזבו .ןידכא ע"ייע ןידכיא :ךיא 'גרת

 — [ב"ר ירבד םולשת תבוח

nm D" *ל'זר ושרדש המ הזו (וניבא בקעי  
 שיר 'קליו ט"יפס ר"ב :ו"ט ב'ב : הילע

 בקעי תב הנידו היה בקעי ימיב בויא ^N בויא
awהתיה המואת א"עפ ג'כק ב"ב  bpהניד . 
pow9 ד'צפ ר'ב םשב איבה ב'נק זמר שגיו M)אל  

 (היל .ז"ל יישארב) ויתונב ms" דחא Mns (םש ויתאצמ

 אלא (ויט וימ םש) ותב הניד תאו 'מוא 'א בותכו
 יהנס .'וכו ויה via ישנ בקעי לש ויתונבש ךדמלל
 א"עס ר"יד ט'פ 'וכרב 'ורי .םכשב הניד תא וניע .ב'ק
 רכז הניד לש הרוביע רקיע יאני תיבד םשב יבר
 ר"בבו .הכקנ תישענ לחר הללפתנש רחאמ היה
 התלפתמו nmn רכז התיירב רקיע W^ ב"עפס
 ןכיה הנידו ו"עפס oen .הבקנ השענ . . לחר לש
 ב"צפס םשו 'וכו הינפב לענו הביתב mm איה

noiץרופו : רפוח 'פ הבר תלהקו .הנידב קדטצנ  
 .הניד וז שחנ ונכשי רדג

po" *ןּוניִאְר ןמ רצקתנ  ^bרשא  pnבכרוהו  

 וכרע 'ייע ו ה א דיחי ןמ יוברה ןוניא ןמו ד ןמ
 ףיסוהל שיו תואמגוד יתאבה ךרעה ףופב םש
 TUR ןירגיד ינש בס ב'ער י"ד n'b מ'ב v :דוע

qm nmךלו יליד ןידבע  np ^bדעב ןירגיד 'ב  
 ךלשו ילש היהי חויר ןישוע םהש המו ךחרט רכש
 יאתווינ pow p .ז"לד א'פ 'ירדנ 'ורי .הושב

psוריבו .אפסכ אפסחל ןיירק ' $T)א"נד א"פר  
 :ב"כד b'7 'דהנס 'ורי ,'וכו יירק ן ו ג י א ד 'יא א"עס
 םדוק ךומטסב םשו .אתיינרחוא ןיתרת ןוניד יהו
 mes ינפבו ןוניד יה ל'צו 'וכו יניד יה "א הזל

"anתוירוה 'ורי .ןוניאד יה  bהמ ר'עו ז'מד  
 ןידחיימ ןוניד !השמ vam ר"א הימע היל ןירחיימ
 "^D ב'פר ub "ma" היל ליטק וד הימע היל
 'וריב ל"צכו 'וכו ןירחיימ ן' א השמ "גה ר'עס
 יירחיימ [ph ם ש מ םוקטב ג'עס m'y א'פ 'מוי
 .ב'ער א'פ 'ליגמ vo .ןיאד םוקמב ןוניד ל'צכו

 .'וכו ןוניד השמ ל'צו ןוניההשמ ס"טכ

 אזוחמכ אבר זירכמ :'ע 'ישוריק (פוקמ (oc y יאנה +

 לוספל םלוכ יאנז יאלמ יאלט יאנר יאלכ
 דועו ,כ'ע תוחפשמ וא תומוקמ תומש י"שריסו

P3 emיאנה * — )19  

 :" 51 ןידהד יאממ .'ג ריזנ ,'וכו תדבע ןידה המ
 א"עס mb .תאטחד pun ב"ער ז'כ ,ארבג ןידהד
 jp :ב'עד א"פ הליגמ 'וריב ארק ןידה ןמ ףלילו
 . < ארניד ןידה :ד"מד ב"פ 'יטינ 'ורי .היירק ןידה

punיבוריע 'ורי וה = 8 רתסנ יוניכבו .אסקניפ ' 
soג"ע 73  sponדצ  vmגרת .-- עצמא ' 

 Ans ןידיאל 'כ 'ו ,'א לאומש 'גרת :ןיִדיַא הזיא
 ע"ייע אדיא הבקנהו רובג ירקתמ prs .ב"ל דימת

WTןידיא 'עו , oiumידיה ןכו ןיד ןמו יא ןמ  
jmיד .יה ןמ בכרוה  "momןיד דועו  pun 

 'ורי לשמל 'שוריב הברהו .והז יאו הז ימ ושוריפ
 ימ p^ [ןוניי ל"צ] qu. qn .א"כד nb האיפ
 ג"כד Ye "יבוריע 'וריו .ג"כד .ב"פ יאמד v^ ,הלא

yורי ,מ"ר ןדייה ' n2!ר ןדייה :ז"יד ט"יפס ' 
 'וריו ,יסוי 'ר ןיד ייה תובית יתשב כ"ג םשו יסוי
 וניצמ ןכ ומכו] יסוי 'ר ןידייה ד"ע ג"לד ו'פ 'יחספ
 ןמגרותמב y" ןיִדָיָה םימעפלו Pon םימעפל 'גרתב

dj ywיעב יסוי 'ר ד"ע ב"פד ג'פ ק"מ 'ורי  

 אוה ןדייה א"עס ד"מד ב'פ ןיטיג Y pan ןדייה
 ST ּונְיִה .ּוניַיה וה = ו רתסנ יוניכבו ,רחמל
 mb 'יבוריע ay (והנדיה amma eyes תעלבנ
 "יחספ 'ורי .(םימעפ 'ב) יעצמא ונדייה ג"עס ב"כד
 רועיבה תעש [ונדייה] o "m ד"ער ז"כד א"פ
 'ורי .רוטפ web ונידייהו ג'ער Frby ה'פ םשו
 אנמ 'ר ימוק אעב אריעז "oy" ו"ד ד'פ תומבי
 ה'פ 'דהנס 'ורי .'וכו אתינתמד הבר הבר וגידיה

i53ללוכ ונידיה ד"ער  vemוריב ה"כו הנומ ' 
 ד"ע ב"נד ג"פס ריזנ 'וריב לבא .ו"טד ו"טפ תומכי
 — יהנומ ונ יד ייה ללוכ nn  תועטב "יא

wooשוריב כ"ג תלגרומ ייה תבכרהב אד הבקנ ' 
 תיתא ארייהב 207 ה'פ ow 'שעמ àv לשמל

"bהזיאב  TUב'פ תבש 'ורי ,תאב  m^אדייה  
 הרמא ארייהו ay י"ד ז"פ תבש v amis^ איה
 א'סד א"פ הלרע יוריו .ו"טד Y פ"ר םש ה"כו אד
 ר'פ 'וכרב 'וריב לבא : ט"כד ב'פ mbb" 'וריו א'ע
 הנשמ וזיא ושוריפו אד הרמא הדיוו ג'ע 1"
 ף'זרהמל vn אוכמב 'ייע ןישקמה ירבדכ הומא

voד"סד ב'פר "ירוכיב 'וריבו -- .אדיי ע"ייעו  Yy 
 .םהל.הזיאמ 'טולכ ןוהל wn םוקמב ןולדייהו
 p'by jn זא 'גרת -- .אָדייַה 'ע דוע "ייעו

pmארקמבו  "p?  ,עיי"ע pU snmגרת ' 
 הכ 'גרת anbw דועו ^ n/ /3 ;ח"כ ,'א ילשמל
 םש 'גותב דועו 'ישארנמ Coa ליעל y" ןידכ
 : עודמ 'גות .'ח ,'א ינוי ;'כ .ב'כ wm ,'ר ,ב"ל
 אה וא ף'לאו ןיד המ וא ןיד אמ ומכ אוהו ןיִדָמ
 הימרי 'גרת ,רבס ןידמ 'ז .'מ 'א 'ורי 'גרת תעלבנ
 !ןיד 'ע ןמנוותמה בתכו .תיבנתא ןידמ 'ט :ו'כ

Ee" 



 .(אתנימ p^ ב'א) ,6:א'נ (nv רועיב ול שיש
 הנדנדה : תיעיבשל מ"היפב ם"כמרה ל"זו ה"יחא]*

ipאטנימ ארקנ ךוועבו [ע"לב] ענענ  
 יתמשו רבכ .תיעיבשל ב'ער n" כ"ע ז"עלב
 תונקעב הזב ךלה השמ וניבר יכ ו"כ דצ אובמב
 'ייעו 'א סורא 'עמ הארנ ןכו ךורעה לעב וניברד
 תוכלהב םלוא .ח"מ ה"פ םיאלכ ם"במרהל מ"יפב
 ילע השמ וניבר איבה ד"יהו ג"יה לבויו הטמש
 'וריבו ,ונינפלש 73 ןכו) הנדנדה רקיעו . . הנדנדה
 יהלמה שוריפ םוש ילב (הנדנרה cuan 'יעיבש
 שרופמ אצי ופמלוק תטילפמ ם"במרה b^ םאו
 הארנ זא qu לעב וניבו תא ריכזהש המב
 bt ם"במרה ינפל היה םלש רתוי ךורע יכ רורב
 ע"ל איה אנדנד mm הלמה יכ ^b רשא תאו

mלושלש ידיל איבמה ץומחו רמ בשע 292  
 חמוצ וא בשע po l2 ארקנ OO יברע 'לבו
 גאטיירפל ןילמ 'צואב רואיב תבחרהב y" דחא
 יהל ןעצנאלפפ p" לבא | ,ךרעה הז פרילואוולו

 —]109 ףעל
 y" ןיָּב ןמ napi ןושל הֶנְּד 1 *
 'יחספ 'ורי was ich 7383 [D) רצקתנ) הָנְּד 2 *

 DDR הנד המ יירתב ונע ג"עס ב"לד ה"פ
 .ןנ 'עו אנ ע"ייעו
aufgehen) 121רזגנו פ"לב ה"כו שמשה תרז  

 שמשה תאצב יכ ךומנ b^ £2 . 3  ע'למ
 1233 עיפוה אל הנדע עיקרה חרא ץורל ותפוחמ
 ךתקדצ 'שרפ םינהכה לא רומא ר'קיוב (ופקת
 p^ .אחנד אשמש ןוכיותאב )025 לא יררהכ

nmןוכעראב אחנד אשמשו ג"ונב ה"יחא]|* , 

 ח"ד Y5 מ'ב 'וריכו .ןוכילע החנד אשמש םשו
ivoןוכבג תיא ג"לפ ר"ב .אשמש ןוכילע החנד  

 nm אשמש ןוכתוכזנ אל םשו ,חנד אשמש
 ^31 Y3 םשב ז"כשת זמר "ילהת 'קליבו .ןוכילע
 D'b3 'ורי מ"בו ר"ב םשב הזל םדוק םש לבא חנד
 אוטימ םש ש'מ vp שנתשנו תיחנ אשמש
 ינב .חרזמ b^ אחנידמ םשה ונממו — .תיחנ
 לש 'גרת )0^ v5 יישארב יב יגרת 'ורי) אחנידמ

 -- [יאחנידמ וארקנ mi ינב יכ yr (m .ינומדקה
 a יישארבל ילקנו שמשה ול mum sn כ"א)

 Ü (אשמש היל nmm (גיל
donativum Y53 ^p yo" — 2'07]הנתמ  

 Go- mov3bb רשה קלחמש הרושתו :
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 (ביטנוד  ביִטְנְּר — יאנד * וצ =

 תומוקמה תומש םאו .יאגז םוקמב יאנז י"שר תסרינ |
 Dn יאנז וא wir יאלט יאנד ל" זא ילוא ןה
 ,Dabanas, Tela הזכ וארקנש 53233 תומוקמה

Sinas, Sigaraלצא ןתנוכת לע "יע 1168,  
 רבדה בורק כ"או .האלהו ב"כר "3 ה"ח טרעננאמ
 עובמ די לע Dabanas אוהו יאנבד ל"צ יאנד יכ
 ארקנ םוקמ םש יאלב ילואו Belias רהנה לש
 m "€ DU טרעננאמ Cp הזה רהנה ןמ
 רעיוב'ינ 'כחה בוהל תידומלת עיפארגראיגבו
 תומשש בשחש ילוא הלאה תומוקמה ודקפנ
 יא לט 'עב was םג לבא .םה nine שמ

^bםש  "יעו .ןה תומוקמ  ^bםירמוא שי  
 ,ש"מו

 רצוא א"פ יאמד אתפסות ps) םש) (?) בנד *
 הרצוא ןוגכ ץראל ץראל הצוחמ וב ליטמש

 333 'יגה 'תפסות י"כבו .ןובשח יפל בייח בנד לש
 םש הנומש ד"פ תיעיבש אתפסות י'כב ייגה ןכו
 יסופפו .םוחתב תורשעמב תובייח תורייע ןיב בנר
 יאמד 'וריבו 233 וא בבד בכד 'יגה DP 'פסותה
 עירכהל ונידיב ןיאו .בונו an^ דער ב'כד א"פ

 .ושרפלמ wr ונכשמ iy an רקיע

 mb 'שלבו <> y'bs בגז מ'לב) אָּבְנִד 9
 וכ , 42 prbb רזגנו אבנוד 8223

 "טפוש) 33; לא בנז ןפיו 'גרת .uma) דניצ 'שלבו
C 35הייחא|* ,(אבנד שירב אבנד רטקו  
Ya47 יישארבל 'א 'ורי 'גרתב bולקנוא ,'ג ' 

 rb 'דהנס ,ז" ,'מ  בויא 'גרת ;'ד ,'ד תומשל
 ותיבתומ אתשה אשירכ 'אנביתי הוה אנדיאה רע

 — ['וכו תויראל בגז יוה דע ^« יבנדב יל

 יד  ג'רב Ivy ןניקשת (הדליל םצע םש) 233
 ןמחנ בר n3 ^p (א'עס יע יישודיק) ןיפחוי

 יתית 535 ה"יחא]+* .המש גניד הנטק

 Mim ,המש ךכש יתב אבת י"שרפו ןניקשת גנוד
 הל רכס xn w"b ^D" אראו תותליאשבו .ךורעבכ

 — [ןניקשת קיכיד יתית רמ

mm 8sתודע יפכ ונינו תעדל דועו 35  
 Krausemünze 49095, א תנימ אוה ם"במרה

"y menthaייע 'פו ע"ל אוה ד"עפלו ,אתימא ' 
 ('(א'ט) תיעיבשב 'ז קרפ לודג ללכב )1 רעה םינפב
 לכ 'מגב ןותחתה ןמיס 3 (b3' .אנדנרה רקיעו

 סיטב ןאכב עיפרב לבא .'ג עבצ 'ב yo ,אליגר w^ שרכ ,ףול יעב םיסופרה ייגל וניבר איבה ןכו ןוכנל ו"ו ייכב ח'כ ('
 ;ביכ ריק ;איו .ז"צ onnb "y" ינרתב הכרה y" (* .ישש קרפ :ית zw nonp v5 ,'ט ייטפוש ;^ o ייעשי

 "a /'ג םוחנ
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 ארקנ ww לעו איבנ לש ('* (םצעה oen לֶאיְִד *
 אצמת וילע ל"זר ושרדש המו .לאינד רפסה

 :ו"ע :מ"ס 'מוי .א"כ 'י בורי ע :הלאה תומוקמב
 זיעה qUÉ ד ב"ב ,ו'ט ,א"ער 3^ 'ליגמ

n5ועוב ש ,ב'עס ח'צ :ג"צ ' ד הנ .ב"עס ' 
 ;מ"צ «gr .ח"ס ac se .ה'פ ר"ב +:ה"ל
 ר"מב ; ז"כ ,ג"יפ ר'קיו ;ג"מ ,'מ ,'ל ,ח"יפ ר"מ ש
 ר"כיא .טעמכ 'פ ר"שהש ;ב"פ ר"בד ;ד"י ,ג"י ,ב"פ

vארומא םש )3 — לוכא ךל 'פ ר"להק ,ותמצ  
 37 רמא אניטק בר רב לאינד בר ישילשה רודב
 יב .י"כ ."3 po" ב'ער m" 'גיגחב ה'כו .ז"צ ק"ב
 יפל ב"עס יח ק"מב ה'כו (: א"י דצ םש (D ןעכנימ
 ק"מבו 'גיגחב 3533( C א" רצ םש פיד) gs י"כ ^3
 mx אניטק בר רב 'מולכ và ל"צו אניטק רב
 הירב לאינד 'ר ד'ער ט"יד א"פס imp" 'וריב
 לאינד ג'ע ה"ד ג"פר תבש 'וריב לבא הנטק ב ר ד
 'ר "3yo "T ד"פ 'כוס 'ורי ,אניטק יברד הירב

 רתפ אטייח לאינד G -- אניטק ברד הירב לאינד
 ,ינא יתבשו 'פ ר"להקו  ב"לפס ר"קיו אירק

 רופיאו וכנד ב"עס ט'צ ק"ב (םצעה םש) 33531 *

 ר"עפלו כ"ע ויה ןינמוא ןינחלוש י"שריפו
by oy, enפ"ל וכנד יכ ןוממב םיקוסע ויהש םש  

 רסיא ןכו (qo) ע'ייע) הנטק עבטמ po ט\'ג
Uy 

Kraft הרובג n3 Oóvoya; v b3) D'B33 ג" 
  (Stürkeיתא 'פ ש"הש שרדמ

 יילב p^ םימניד ךב שי ןכא Cn י'ר) הלכ ןונבלמ
 וז "נוי הלמ vy הייחא|* ,(תלוכיו חכ
 ,יה יימחנ) bg ,(א"י .ימ בויא) ןוא םינקז 'ע וקיתעה

 טיכ יא הייר ; 'כ "m בימ ;איכ .יח ייטפוש) הרובג ,('ה

 ;יב טיכ יא היר) m3 ,(ה"כ /3 לאינד) אתרובנ ,(א"'

 MD בויא ;דיי ,יכ יילהת) pp G^ a3 ;'ט a יב היד

 — [(יח ^a יא הייר ;דיי

 השונו הול י"לב (pep poo סֶטְסֶנד
 Glüubiger, danista 353 ד

Loiherףוסב ונדמליב (ש"מו ךרעה ףוסב דוע "ייעו  
 בייח mme דחאל )05 ימוחנתב) עירזת יכ השא
 יוחנתכו ;'ט ,'ב ^37 באומ תא רצת לאכו .סטסנדל
 וגרג השעש ןויכ ןיטסנד wb" הולש ימל 05
 ל ד 09( 4b רצבו .התוא ושפתו םהינש ודרי

nnaינא ילצא םתאבו ז'ע םתחנה םא 05  
(ownג'סכו ,רכש םכל ןתיל  p]המב  
bw) cwהיד גיפ) ימלשורי [ןיקילדמ  (y) 

 ויפדבו ,ריל ייכב *) «n יממניר 59^ םוטסניר
 9" פוסב '"« סוטאניר 'זיפו ר"פרבו

"BD ר'בב (sehenk besond. für Soldaten 

 תונויגלל אביטנוד ןתנו אביטטסא השע ה"בקה
 תאז ר"קיובו .ךרביו תובשיו  mmnל"צ] (ףוסבו)
 רשב +(ח"יפ! $25; "'שרפ [ףוסב  omוביטנוד ןתונ

 ה"בקהו  pnsר"הה וביטנוד ( s movיננה ('ד
 שירב ונדמליבו ,םימשה ןמ םחל םכל ריטממ

C תוירוסית ךלמל vm. 05 מוחנתב) זנחתאו 'שרפ' 
 קלחל סופורטיפאל ךלמה חלשו הנידמ לכב

 .תונוינלל הביטנוד  ^oןושל הדימע הביטטצא
 זעל ןושל הנתמ ןתנו הכאלממ חנש 'מולכ זעל
 דרמש ןוינלל לשמ :בוקא המבו .תונוזמב וכריבש

 אלו ןוביטנוד ול חלשו ךלמב  Tyורקוע אלא
 הויל אלא ןקיזה אל ודרמש העשב ולאו ,ובירחמו

 אל דובכ יננע ןהמע  wrענמ אל ראבהו ןמה ןהמ
3^ ^p קלב 'וחנתב ה"יחא]* ,"וכו qno 

  ama ^aבייח ךלמב דרומש ןויגל םלועבש
 הלא לגעל ורמאו וב ודרמו וב ורפכ ולאו התימ

  Tubsהתואב םתולכל ךייצ היה אל לארשי
 םהילע הויל אלא ןתביחמ זז אל כ"פעא העש
 אוה ןכו ,ראבהו ןמה םהמ וקספ אלו דובכ יננע
 ,'מוחנת םשב ו"סשת זמר קלב 'קליב םיונש תצקב
 ונתואחסונב ה"כש עד ליעל אבוהש 35 'יגה ןינעבו
 ןתונ וניא הביטאטסא השוע אוהש העשב ד"ושב
 השוע וניא אביטנוד ןתונ אוהש העשבו אביטנוד

 הביטטסיא ע"ייע 'וכו אביטאטסא  pour'ישארב
 איבה ןכו אביטאנוד ןוכנ רתוי ג'ע 'ה ףד ^ זמר

  "an'כחה ברה ל"ומ רקחמה ע"מב) דלאוונירג 'חה
 יגושאר הנש ןרעטש  "Dדצ יא ^ Qר"ב םשב

 תונויגל ל אביטנוד ןתנו וניבר "גו .זיר אפ י' כ
  ^Nר"מב 'רדמב כ'ג  r'bאביטנוד קלחמ ד"וב ךלמ

 ללגיונותיו  ה"נכו .'וכו אביטנוד קלחמ םיהלאה
 הביטנוד ןילטונ ויהש סוכודו פוכופא ו'טפ ר"משב
 םימיה לכ ר"וב ךלמ םלועבש גהונב א"מפבו ,'וכו
 םהל ןתיל קקזינ אוה ול םימלשומ תויובהש
 הנתמ :כ"מב 'יפו 'וכו תינונא םהל קלחל אביטנוד

 ךכ ךלמה תיכמ סופו  quen ^bאיבה ןכו כ'ע
 םלש רתוי ךורעש ירה ח"יפס ר'קיוב ךורעה םשב

 ונינפלש חסונכו .וינפל היה  ^bןילמה שרפמ
 ז"י זמר "שארב שיר 'קליב  Upאביטנוד תלמו

 בוט רתוי וא +(ר'קיומ ןויצב ךורעב םג ל'צכו)
 ואיבהש ןוביטנוד דיחימ ץובקה אוה אניטאנוד

  wmב'א) — [ונדמלי םשב  "bתונתמ ר'לב
 רש קלחמש  wayסהיביוא דגנ םתאצ תעב תוליחל
 ,(אביטטסא ע"ייע

ma (!ייכב  v»ריילו  smרווסת 'עב ח'יכו תוירווסות ע"פרבו . 
 ,ישמא



 וינש רבשמ [םיטסינדה ל"צ] (םיטסונדה) ןיאש
 — ums] הבוגו

ilo gos iilo ע"לבו ס"לב אקנד ^b Np קנּד 
 תותש  sechster Theil eines Drachmaי"לב

Oavéxnמיק 2^5 תוטועמ םינשל 'מגב לבקמה 'פב :) 
 לתשה עודיה anon ^b .אקנד אוההד אעביו
 םיליתשה דבוע אלא לתש אלש ימו יצחה לטונ
 אנ שילש לטונ 73553 C הדש ה ללכב
 רתונה ןמ עיבר לוטיל וניד קלתסהל אלתשה
 תונליאה דובעל ומוקמב דרויה סיראה לוטיש רחא
 הרשב nb הלועש ןליא הדש ןוגכ איהו שילש
 לעב ןתוא ןיקלוח םיבוהז 3^ mw לכב הלוכ
 אבשכ ^? לטונ הזו ^ לטונ הז אלתשהו תיבה
 לטונ ומוקמב &'D דיווה קלתסהל אלתשה

ownלעב לטונו לכה שילש ןהש 'ר  menןהש ^  
 5^3 תותש ןהש 'ב וראשנ הנשו הנש לכב וקלח

yu»שילש וקלח לטנש רחא וראשנש 'חל , 
^b oumתותש ןהש םיותונה 'ח לש אעביר  

 ע"ו רמא א'עפ ו"כ ה'רב הייחא]* ב'יל
 הטישק העמל pop ויה יקיופאל יתכלהשכ
 יישארב) הטישק האמ ישורפל מ'נמל ס"שה רמאו

0x5אקנד יכ ררבוה כ'או ,יקנד העמ )^  mw? 
 jn רני לש mme איה «np העמ תמאבו העמ
 ישוריפלו ימכרד לש עבטממ תותש ונינע אקנר
 ,ח'מ 'יחכז ,אקנדב n :'פ מ"בל י"שריפ םיכסמ

n^ם"נשר ,אקנד רב ה"ד .א"י 'ורוכב ,אקנד  

 'ומבימ עמשמ ןכו .ןימשו ה'ד mo : ו'מק ב'בל
 אגלפו ששמ דחא אוה אקנר יכ .'נ 'ורוכבו .ה"ל
 ,ה"ל תבשל י"שריפ "יע ב"ימ דחא אוה אקנר
 הלאה םירורבה םירבדה יפ לעו .אקנרד אגלפ ה'ר

^bרקיול ן"במרה ' Fbומלהל השק 'ה 'שרפ  
  "bv(ש"ייע א"עב אקנר תב —

py ^b) p21 ₪ומכ 0/53  pxע'למ ילואו  
(unter der Last üchzen eגרת ' 

 ה"יחא]* — .(קותש קנריא On 3 pmo םוד קנאה
 יכאלמ ;,א'ל vb ;ג"מ ,'כ ,'ז ,'ו 'קזחי 'גרתב ןכו

o^ /3יוועל .תעדלו . piv'&ף'לאוו קנָאְרִא ומכ  
 'nàn3 b רשאו קנאתא ןמ דלונ wm (העלכנ |

 — [ךועה תלחתב
(Schmerz, Aeehzen p2]*ב"עס ב'מ ^533  

 י"שריפו קנד wow אמחל לוכינו ליזינ
 D כ"או קנא רהנב סרג נ"בבו b' "2 ,ומש ךכ
 כונו .הזל םדוקה ךרעמ אוה הלמה תרזג יפל
 1161847010 , -Schmer קנא = קנד רהנ קי תעהל

zensstromתורהנה םינויה לצא וארקנ ןכ שממו  

m3 )'ר'פדב . 

Dep) — 000)חצ קנָּב * -  

 סוטסניד תומה ךאלמ השוע עעורמ תיבב בשויה
 המכ ומילע mb ישי )5 (no nn ביתכד ולש

wmיירבר)  C c3השת יכ  qj"תאשמ  
 ה"יחא|* .סיטסנד י"לב הולמ b^ .המואמ
 'חה בוה eb" רצואב י'כ ןילמ ךרע לעב
 איבהש ירחאו ,וניבר ירבד לע גישה םאטשרעבלאה
 םיטסנד יכ ודובכמ הליחמבו :ל'זו בתכ ושוריפ
 הרזגה תאזמ תומשו תולמו םילעפו ,סוטסנודו
 י"לב סוטסנד 'יפו .תלוכיו הלשממ ןינע םלוכ
 jp איכהש םירמאמה לכו הלשממו תלוכיה לעב
 םנמא .תאזה הנוכל םלוכ םימיכסמ םישרדמה
 רמאש בותכה ןינעש רמול אוה . . 'שוריה רמאמ
 ךאלמש הנוכהו nen יכ תרזגמ איה mb ישי
 שיש בוח רטש (xx ולש בוח לעב אוה תומה
 דבע ר"ע וילע לשומו רטוש nus השענ וילע ול
 לש ותיב לא ובכוח רטשב אבו הולמ שיאל הול
 qr .ל"כע 'וכו ותמשנ לטונו וטובע טובעל הז
 ןויכ הז י"כ ןילמה qs רבחמ לעבש תואורה

by7% י"ל  ^B  Gebieter, Herrscher, 

 יכ רבדה ןוכנ «nem nb לעבו ןודאו לשומ
 ונינעו הככ ראבל שי ךל רצכמ ןויצב ונדמליב
 לעבו ידי לאל שי ילא ונפתו ז"ע תא םתכזע םא

x nbiלעו .הז לע רכשו לומג םכל בישהל  
 ,י"כ 'יגל סוטסאניד הלמה תביתכ דיעמ הז רועיש
 לע קפס ילב וניבו איבהש םינויצ ראשב לבא

v5תלחתב המושרה  quךשמה תמאבו .ןויכ  
 mew הולמ הלמה pup יכ nys5 הארמ ןינעה
 non ידי :bp .השג לעפמ ^mb "w שוד ןכו
 ;'א ,'ד ב"מב mps םינקז p" וקיתעה 8%

(Theodotion  DYmm ." mp ^5mnnקיתעה  
 ינוניב םישנ בותכ ולאכ ^O 0 "עש) םישג ו
 'גרתה pan 450 ל"נה תינוי הלמ y כ'ג השנ ןמ
 דועו .(םש ק"דרו י"שר 'ייע אבוח 355 ומוגרתב
 | a" m3 'ירבד) mb לעפה תא םינקז p וקיתעה
 טבע לעפו +יד n^ יימחנ ;יז .ביכ ;ז"י ^ ילשמ ;ר"מ

 דועו 07 7 לעפה vy Cn .'ו ,וימ יירבר)

 ר"משמ וניבו שוריפ תתימאל היאו איבהל שי
 mm pam וסיכ אלמש סוטסינרל לשמ ט'כפ

mae o mu Tapלא שיו אבי שקכמ  wm 
 יממ ערפיל אובישכ רמול םיחרובו םיעמוש לכה
 לשמ 'וכו הולת ףסכ םא ל"פונ omn .הולש

  mןמ הו לש « ooo[סיטסניר ל"צ] |
 ינא pov ל"א וינפל רמעו אב ןמז רחאל וחכשו
 | הול w'b שיר הכו 'דמב .'וכו ךל ביי ח ינאש
 עוופ ww הול םדא שי םלשי אלו עשו
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 לעבל ןינתונ ףסכ לש רניד m5 תושעל ידכ
 לש ד'כ אלא ול ריזחמ pun ועבוטל עבטמה
 אוהו .ב ה ז ול שיש ימש ל'צ ר'עפלו כ'ע ףסכ
 "JU ותואב תופסותה בטיה ש"יעו cm רניד

y131235 ה"מגר י"כב יתאצמ הזל בורקו .ןובלק  
 ב"יק .ףד ג. 5. 18 אקילייגנא י'כ «ymp .'נ
 ."a" ד"כ ןהש sp לש םיעלפ 'וב . . (נ'ע
 ימאקד יאהו אוה רניד זוז יאהו זוז ד"כ ןהש ףסכ
 ןיזוז ד"כ ע ר כ ה ל סנכנ זוז ותוא זוז ה"כ pm בר
 רנידו .-- bsp דבל דחא לכ ןילקוש ויה םא

amק'ב :לשמל םימעפ הברה רכזוה  Tbא'מ , 
m'yםילקש 'תפסות .א"מ ז"פ תועובש ,ח"מ  Je 

 ,האלהו : ה'סק ב"ב .ה"פ cow "ys אתפסות
"bep QU» Cum ^ "vyתותירכ :מ'נ  Am 

 תלוז הברה דועו .מ"צ 'בותכ .א"עס א'כ 'ליעמ
 'נשממ חכומדכ בהז רניד אוה בהז םתס .תומוקמ הלא
 mne אל בהז ילע ירה :ו"ק ףד תוחנמד ג"יפ 'ד
 דוע 'ייעו .ףסכ רנידמ mne אל ףסכ im רנידמ
 m3 .א" ז'עלו ירוצ ףסכ ה"ד + ו"ל ק"ב י"שר
 ב"ב cep ury תוכימסבו qur ץובקהו .םיעבש
 יאלמתה העקב העקב Ty ג"יד ט'פ 'וכרב 'וריו םש
 .בהז ירניד ו"פ תובא .תאלמתמ nmm בהז ירניד
 ,-- בהז ירניד יפלא ףלא ^ b^ ןנחתאו 'מוחנת
 ע"ייע YD: שב ארגינאו אקנא וניד
 ןונדרונ .ןוידווג רגי ד .אקיינ 'עו ארגנא
 ארנירד :כ'נ ז'ע vm yvy םיונישה רתיו
 ע"ע אפיש אנייוט  אנאייורה
 ירניר :ז'ס 'ובותכ b" ףש .אנירט ,אניירדה
 ב"עס ט'מ 'ורוכב .קנייס "py עיע יקג אי ם
 י"שריפו איפרס אריתסיא . . אב רע ארכיד
 ףדנ jm בטיה ש"ע 'וכו ילאעמשי האברע רגיד
 ץבוקכ) 'ורוכבל ה"מגר י'כ b^ ןכו .ןוניאד ה'ד 'נ
 רניד (:ב"ק ףד bun opes אקילייגנא 5
 םוקמ mw לש עלס איסרוס אריתסיא . . איברע

 ארניר .ז"ס 3*2 תובא ירוצ רניד 7
 רניד האנירפק י'שריפו (Gy הנארפיק
 רזגו הנושארה תא רסיק לספש השדח הרוצמ
 י"כב לבא .ואיבה אל ךוועה לעבו .כ'ע וז לע
 יתאצמ A) 2. 10. אקילייגנא י'כ ץבוק) ז'על ח"ו
 ילואו .ושריפ אלו (תלדב) האנידסק ארניד בותכ
 עבטנש רניד אוהו .האנירסק ארניד ל"צו אוה ס"ט
 ןאמרעקוצ p" עבטמה ma היה םשש ןיוסיקב
 po לאעטשיו ינוי ר'לב b^ ב"א) --|ח'כ רצ םש
 הלמ p nn^ ,ןירסיא הרשע ויושו יימור עבטמ

pntרנד = רנד -  

| 

0000706 (— xoxóo  wehklagen) , Ayégov 
Leidenstrom)תורהנ ינשו (= 6 05% 060% ==  

 עססידא סורימוה y" לואש לש רוכע קמעב םילזונ
 לצא רכזוה pam) קנד רהנ םגו ,ד"יקת .נ'יקת ,"

 .בר תריטפ

 יאקנד אלק עמש ט"עפ ר"ב (יטרפ םש) יִאָקְנּד *
 שיא לוק עמש b^ 'וכו רמא ארפס

 .יאקנד ארקנה רפוס

 "לב bo cm anb v3 (QU) = רַנּ
Jnvápiovר"לב  denariusויושו .עודי עבטמ  

 וב בתכ 'מגב טושפ טג 'פב Qn) םינפב האר
 wes (.ויסק ביב) Img) מ י ז וז [oou (יזוז האמ)
 אפיס בהז ירניד היב ביתכד אשיו ישא בו
 ינשד ארמית אנמו ףסכ לש ןה ןירניד היב ביתכד
 .'ח)  תותירכד ק"פב ןנתד ןירנידל  ירניד ןיב ןל
 OM mop שיש השאה Gon vb mw ןכו

 רנידב ד"כמ דחא רסיא 'CT ט"ב) בהזה 'פד ג"רבו
 רניד [רכממו חקמל הינימ spei יאמל] ףסכ לש
 הייחא]|* | .בהז לש רנידב ה"כמ דחא ףסכ לש
 מ"טש p" .מ"ומל 'נימ 'קפנ womb ^b" ןינעב
 וסרג ("D םישוויפ המכו המכ איבהש ומוקמל
 ייאדכ ws ^a יתמלשה ןכל ונתואחסונב ומכ
 'ישודיק 'וריב ירהש ףקונ יבל ז"כב לבא ונינפל
 'וריה ל"זו יתרגסהש המ b^ 273 ר"ער ח"נד א"פ
 רנידב העבראו םיושעמ nw רופיאה n :םש
 Sm רנידל העבראו םירשעמ דחא ףסכ רניד ,ףסכ

nmרנידל ד"כמ דחא ףסכ רניד 'וריה מאש  
oamל"י ילבבבכ ה"כ אלו   "sawףסכה ריקוה  

 םימעפלש הארנ .ב"י "שודיק ילבבמו ,לכבבמ רתוי
 רנידב םיתשו םישלש ודמעש דע ולזוה ןירסיאה

onלוזד אה ירסיא רוקיאד אה אישק אלו  bw 
 אה אזוזנ עכואו םירשע םוק יוסיא רוקיאד אה
 (רניד אוה אזוזו) .אזוזב ןירתו ןיתלת םוק לוזד

"mחהל תוידומלת תולקשמו תועבטמ לע ' 
 םג יכ יתאצמ הז האר לכא .ג'כ דצ ןאמרעקוצ
 ינש רשעמ 'תפסותו א"ער ז"לד yo 'ועובש 'וריב

nbלש הנומש יכ עמשמ  amלש הנומש וא  
 בהז רניר כ"או ףסכ ירניד םיתאמכ אוה בהז ירניד
 ומכ "mp» ow ה"כ ww ימלשוויל םג דחא
 ר"רח בתכש nb3 ונשייל ד"עפל הארנ ןכל ילבבב
 ףוסב : תורוכב 'ופסותב אבוה) ןתנ רב הדוהי
 תועבטמה תוערכהל אוה רגיד ותואש (אנברזמד ה"ד
 (b) ףסכ ול שיש ימש Agio) עבטמה ילעב רכשו

 יג טרפ עיייעו בי'בל הימגר "33 mo 'א yas יעב אבוח ןכו ('
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 םג הנשנ יאתסוד j2 יסוי אבאו יאתסוד ןב ןוכנ
 43 דצ תלד ms ה"דס 'ייע 'ירחא 'ומוקמב

 פ'למ ר"עפלו תופירא won תעדלו ןרּוטְסּד
 תמלתשנש תוריכשב הדובע )כ

 ןיכרעב ein voraus b ezahlter Dienstlohn) המידק

 .היל יגס הרש לבא (Cn שידקמה 'פד 'מגב
 'מנב יל שדקו אצ vvanb  'מואה 'פבו .ןרוטסדב
 (ביעס יס ישודיק) רפע v5 תיב יל שש me לע
 וז b meo^ היל טיקנד ג'עאַד 'כירצ אל
 ןדיד 'חסונב כ'או .תוסיראב ולצא איה הדשה
 בטיה קד אל הייחא]* .(ןירותסדב  בותכ
 ןרותפידב ןיכרעבו ארותסידב 'יגה 'שודיקבד כ"חמב
 ןוכנ רתויה ^bi י"כב לבא ןירוטסדב ע'"פדבו
 םש קו ח"ערת זמר יתוקחב 'קליב ה'כו ןרוטסד
 ןיכרעב י"שר "גו ,ןרוטסידב ל"צו ןרוטסירב s^ ס"טב
 ץבוקב) .ןיכרעב ה"מ גר י" כב ה" כו ןרותסירב
 הדש לבא :ל'זו ary .בינק ףד אקילייננא י"כ

ososןרותסידב היל איגפד ויתודש לכ םרחיל  
 תופיואב nns לש mme חקיל לוכיש
 ררגג ה"'מנר !b" ^3 רחאו כ"ע ןהב תויחל לוכיו
 :ארותסידבי"שריפ 'שודיקב םגו ,ןיכרעל י"שרו וניבר
 יכ .תמא mm .יתוקוחב 'קליב ב'נ ןכו 4 תוסיראב
 רתוי וא י"שרו ה"מגר 'ינכ ןרותסיד וא an^ רקיע

 ד'וי אלב ךכ ןיכו ךכ ןיב י"כ ךורעבכ ןרוטסד בוט
 הרומ הליאשהב קר הלמה ןינע לבא ש"יר רחא
 הדובע רכש ונבתכש ומכ התארוה םצעו תוסירא
 ןוכנ המו המידקב רבועהל הדשה לעב םלשמה
 לכוי אל המל א"רסב ס"שה רמאמ הז יפל דואמ
 רכשב ומצע רוכשל לכוי ירה ויתודש ל כ םירחהל
 ponen רכשב תויחל לכויו םירחאל הרש תדובע
 םאש הפי הלוע ןישוריקכ "גוסה םגו המידק ול
 הדשה ןיאש רחאמ תשרוקמ הניא העקב הל הארה
 רעשיילפ 'חהו יוועלו .ק"ודו ,רכשב ורבע קר ולש

^bתמאה ןמ קחרתה ריבשמה לעבו .קחודב א"עב  
"yרתוי ] — 

'b mw wyb5 wpps — po"פ'לבו תעלכנ  
 המותחו הבותכ תרגיא b^ 5\--> אקטסר

 Gimtliches, versiegeltes Schreiben "pen) יוויצב

 אקסר הילע ותייא +.'ע יישוריק| ןיסחוי ^ 'פד 353
 (ובייק ק'ג) ליכאמו לזוגה 'פד ג"רבו C אתונימזד
 'פנו ,לודגה ןיד תינמ C) אקסר טיקנר ןונכ

 ארקיעמ (.ו"ל (pe ןימתוח םידעה 'מגב טג חלושה ו

 ללוכ b deni^ ןמ לצאנ denarius ל"ר] רניד לש
 יכ ,ןירסיא ד"כל והולעהו הרשע לש רבד [הרשע
 ףסכ לש רנידהו תשוחנ לש עבטמ היה רסיאה
 לקשמ יכ .אמכרד לקשממ טעמ רתוי ולקשמו
 ןימכרד הנמש הלקשמ רשא איקנואב ןירניד העבש
 כ'א ןימפרד ינש שדקה לקש תיצחמ לקשמו
 pan הזבו .שדקה לקש תיעיברכ ולקשמ רנידה
 וימד (i5 םילקשד ןיפרצמ קרפ 'שוריד רמאמ

wo» ewןיטרק ןירניד לוקשל  "bר"לב  
 ימולכ | ה"יחא]* .(תיעיבר םהש | ןירניד

denarius quartusב עבט 'עב וניבר סרג הפיו ' 

 לעו .ונרמאשכ quartus אוהו ןיטרו ק ןירניד
 םיימור bus רעשה תונתשהו ןינוש ןירניד לקשמ
 תומוקמב ןעגנוכוזרעטנוא .לארטעמ הקעב 'ייע
 םיימורה לצא םגו .ז"עת דצ רפסה חולב םינייוצמה
 pon sw ןייע am םהמ "vw ףסכ ןירנד שי

 -- [רעללעשל םיימור

ow NDÍT*אנתל יטרפ  "pינש 'שעמ 'פסות  
 :מ"ק תבש :ז"מ מ"ב ,ב"מ ג"פ תוידע ,א'פ
swיבוריע " ys bמוי ,ב"ער ז"ל 'ציב ' 

 (דימ גיפ תוידע) ,'5 יכוס ; (א'כפ ריקיו) :5'3 :ב"י

 תורוד) .א"פ b 65 rb mu^ ;ז"ל 'ובותכ
 יסוד 'ר אוה הז יסוד 'ר לבא .אסוד 'ר םינורחאה
 ,(הרעהב p "x'3 ף'זרהמל s "p סניכרה ןב
 ג"ס "ירדהנס ,ז"ע : ו"ע מ'ב .ב"עס םשו :ט"ם ק'ב

 'ורוכב .ב"ער ט"נ ,ב"עס ו"כ 'ילוח ,א"ער ט"צ ,א"עס
 — .ט"נפו ד"לפ ר'ב .ב"עס 'ד (mm .'נשמב :ג"מ
 האלהו א'ע x" מ'הד .'ייע סניכרה ןב אסור 'ר
 ה"פ m233 אסוד ןב אנינח 'ו ,תומוקמה נ'שו

 קפתסהל שיו ,ט"מ ג'פ תובא ,ו"טמ ט"פ 'טוס ,ה"מ
 pw רכזנה סונקרוה ןב לש אוה ויבא אסוד םא
 הלחת אינהש השק כ'אש 07( וז רחא הנשמב
 ג'פ םייח ךרדב "יעו באה ירבד כ'חאו ןבה ירבד

maxב"יק תבש .ג"ער ז"פ דצ ב'ח 1403 אבוה  : 
 ,'נ ק"ב .ה"כ :ד"כ תינעת .ר"י 'גינח :ב"יק 'יחספ
 ג"פר ק"מ ףוס 'ורי אסוד 'ר — D" ר'ב Y מ"ב
 'ורי אפוד 'ר ימוק אפכש אלוע .ךמר ע"ייע ד"עס

rpטוס 'ורי איחלממ אסוד 'ר .ב"מד ב"פס ' JOD 
 אצמת 53 אסור T יכ ע'צ תצקו .ב'ע ם"ו
 אסור 'ר 003 אינוחנ 'ר — .ף'זרהמל 'וריה אובמב
 ןכ "MD אבא — ,ה'רסב אינוחנ ע"ייע תכט רב

"NOTתפסות י"כב לבא .ד"פר האס 'תפסות ' V 

iss )'אקתיפ יכ ערו .אנמזהר אקתיפ יתייא  DÀ erosוא תרגיאו בחכ ייפ כ"ג  mmmעיל  Asl,חודשו יילבו  

mוב בוחכל חול לש  "y^אקסיר ג'ונב (* .'ג אקסט 'עב ש"מ . 
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nnsפסוק סיד ונינפל איבהו איקידולב םדא יננמיז  
 .(ןחלוש א"ס ,ןיזיפר ט א"ס .תוטומ ו"יב ןועט
 ןיעט קיפנ :חנ תא םיהלא רכזיו (ג'ל פ'ר) yb יפבו
 ר"קיוב .(* בהרד סוקסיד וגב imm ימודרג היל
 תומ ירחא .שירבו .(' ךתקדצ e^ 202 וא רושב
 C םיאנ םיסקסד ינש ול mme ךלמל c'e ר'קיו)
 ול וסינכה ייל ימוחנתב) תומ ירחא שירב ונדמליבו
 ה"חא|* — .אוה זעל ןושל b^ .ןמצעמ סוקסיד
 התארוהש deseo ט"יאל לע וניבר תנוכ הרואכלו
 B deszka" ירגנוה 'לבו Tiseh ש"אל ונממו ןחלוש
 לכב כ'מ לעב ררגנ m שוריפ רחאו ,חולו ףד
 היה חרכומ יכ וניבר דעב ץילמהל ונכרצוהו םוקמ
 תחת א'ס ותוארב הז ז"על ןושל vp ןכ ראבל
 םשב יתאבהש ומכו ןחלוש א"יפ ר"בב סוקסיד

use 5ל'נו  ND COרפוס הזיא היגה הז  
 הנינעו א"יפ ר"בב 5/2 יאש ןיניפרט הלמה דצל
 תלמ האב כ'חאו ןחלוש cpkms(a י'לב תמאב
 םיסיפדמ וא ךורעה יבתוכ לבא 023 םינפל ןחלוש
 א'ס וסיפדהו וניכר ירבדב ועט ירבסו ירמג אלד

preseןחלוש י"לכ תובית יכ וכשחו ןחלוש י"לב  
 ^w ןוכנל ריעהש ומכ סוקסיד non לע תובסומ
 pow ח"יק הרעה :ו"ל רצ mb אתקיספב רעבאב
 יתעכק orb לע רשא «vem Umso 7o ןוכנה
 ץבוקב pon ךרע י"כ רכחמ לעב םג לבא .אחסונה
 וניכר ירבד pan ה"חזש ר"רוהמ לש םירפס רצוא
 פוקפד יכ וניבר y" שרופמ אצוי ולאכ הככ
 ייפ סוקסיד :ל"נה "5 מ"ע לעב om ןחלש י"לב
 איבהו ז'עלב pp ןירוקש «pp ןחלש ךורעב
 הכשחמה תלחתב וארה םישרדמה ןמ םירמאמ הז לע
 הלמ תאזה הלמה יתאצמ יכנאו .הזה ןינעה לע

mvםיניטאלה הב ושמתשי הרומג . nimהלמה  
 בושחאש המ אוהו .דחאה ןינעה .םינינע ינש לע

 ןיטיגב ןורחא '(,  Cem יקסיידב והניעקפא יאמב
 ףדה שארב םידעה Denn ל'צ] (ובתכ) ]23[
 Dnm הוהד אוה יקסיידב 323 אלא "Cn ייטיג)

^bםיתח הוה יקסיידב בר  "x jbןהו 6 בתכה  
 לבא .תודע תייארל ןניאש mes לש תורנא
 ןמ אלו בר םתוח היה בתכה תחת תורטש ראשב
 ןיב בתכה יבגל וגג ןיב דצה ןמ 55 ךכלה דצה
 ןהינש אלא והל ןנישייח אל בתכה יפלכ וילגר
 !DN טושפ טנג אוה םא טגה ירוחא ןכו ןילוספ
 לש ופוס וניאש ןהמ דחא ףוסב םידעה ןירקנ
 ה"יחא]* — .ושכ אוה בתכה יפלכ וננ ןיב דחא
 יישודיקב ה'נכו  ,ו"ל ףדל "ייעו ןאכב י"שריפ ןכו
 איצוה י"שריפו אתונמזהד אקסיד pus ב'ע 'ע

 .א קס ד NT ארבנ אה םשו .וקיחמ הנמזה רטש
 בותכ יתאצמ יקסייד i^ םג לבא .וניבר 'יגכ הזו
 'מנב םש ייאש .'מ תוחנמל ה"מגר י"כ 'יפב

pps an»י"כבו 'וכו ךומסלו םוקיל יקפידא  
mem (יקילייגנא י"כ ץבוקב 'N qrב"ע ) סרג 

 יקסידא הב בותכלו 'יפו .אקסייד דוע יקםידא לצא
 ןגאו ^« הלוגל ןרדשילו םי רפ ס «n 'מולכ

oppןאמ אכיא אמש הירשמל ךומסילו םוקיל  
 יקסיידא ןגיכמס 'וכו אבר רמא אקסיידל m" אלד
 הארנ ,ל"כע 'וכו רדא ןירבעמשכ הלוגל ןיחלושש
 .רפסו בתכ y" הרזה הלמה רתפ ה"מנר םנש הזמ
 א"פירב דאל אתונימזד spon :םייט ב"נש ק"העבו

 — Vorladungsbrief| + ותנוכו א"לב

 80686, diseus "Y "53 םּוקסיִצ = ) סקס
 alls. myp דועו לוגע רבד לכו רודכ |

Seheibenfórmige, Sehüssel, Tellerםינפב 'ייעו ). 

 האלמ התיהש יטבמאל )070 ולכיו 'שרפ ר"בב
 םעפ א"יפפבו .('םיאנ םיסוקסיד הב wn םימ

 ןכ בוחכ םימעפ nrw ce ,םיסוקסויד ג"ונב (? .דצב :קר רייפדבו (? .יקסירב בוט רתוי :ח"פ mq םש ג"ונב (

 ^43 םיסקסיר וא םיסוקסיד יכ תטאה לבא תורוצ | ביו supe ייגה ריב םשב ב'עס 'ה ףד ו"ט זמר יישארב pa לבא
pnריקיומ ןויצב ךומסב ךורעהו  wmןמ ץובקה  opoתכתמ קצומ יאו לש רודכ "לב ושוריפש  runder 

Metallspiegelתכאלמ התארנ הניאש ומכ לשמה ןורתפו  natnיטבמאב סתויהב םירודכ ינש לש  wonןמז לכ 43 םימ  
maeוהבו ותת תרדעה ירחא קרו (םילודג םירודכ ינש כ"ג םהש) ץראו םימש תכאלמ התארנ אל והבו והת םלועה  

mesםילכ השענ ולכיו שור רמאמה לעבו ילכ ףרוצל ואציו םיפיו םנוינצ תכאלמ  quio)ילשמב קוספ לא שורדה  

 w^ איקירולב 'יג (*  .ךורעה ייגכ ןיסוקסיד Son ןיסוקיפיר סייטב am" איסקחת זמר ob ילשמ pou .ש"ע יד ,חיכ
 יב ?y י"כבו .רי תכטואב םיאיקב ויה אידיל ינב co שימו שיע 'א איסא יעב היכו איה תחאו איקירילב םש קר רייפדב
 אלו 'א ויו ייכב ןוכנל ייא סוקסיר cm .זיפרט יעבו ןאכ עיפרב «nt איקרולב ל'צו איקסולב יא ו"ו י"כבו איקירלב
 יבו יא ויו ייכו ריל י"כב ןכו ר"פדב ןוכנל 'יא ןחלוש wo ןיזיפרט WD 'יגהו .ר"בב תועטב «me סוקסויד ע"פרב ומכ
 ןיטפרט איס, :תזכ am ow TD^ יפרבו ,א'יפ ריב םשב זיפרט 'עב שרופט היכו ןיזיפוט רקיעה לבא ןישפרט םש קר
 שימו רקחמה y/o יייע) זיראפ '73 ר * ב ב Ww" ןחלוש 'יגו anie ומכ pym" "ןחלוש יילב (ןיספרט 'שמָא יפרבו)

omnרופיפה ותואב ''א לבא ייל וניבר ןויכ חילע רשא זייכפ ריקיוב ונינפל (* שימו יג םררג עיייע (*  .(רלאוונירג  

 .םיוניש חברה שיעו $oy m ביפ מ"ב יוריב ייל ןכו 0« 'ג םדרג יעב יתני'צש ןושלה התואב ןרקומ סוררנסכלאמ
 mmm תמלש רתוי תשרפש לילעב mess wp osi רק .אידה 5r .אינובטא ךועמ לבא 'יל ונינפל םש ריקיוב (1
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 ןינעבו -- .ש'ע "spo 'עב אצמת וז יתועשהל
 אקסט ע"ייע disco תיעצמא תימור הלמ תארוה
 התויהל הרעק הלמה ןינע תינש הארוהבו ש"מו 'א
 ר"בב הלמה Ty וניצמ וז הארוהבו .הלולחו הלוגע
 ול חלשו ודבכש ךלמ לש וכהואל לשמ ד"לפ
 רתוי b' זמר D mj' 'קליבו האנ סוקסד האנ ןורוד
 שרפמה העט ןאכ םגו ,האנ סוקסידב האנ ןורוד בוט
 ןורתפ הז psu דבל אלו ןחלש 'יפ ודצב בותכל
 ירבדכ DW יכ ומלהל ןיא סוקסידב ןושל םג הלמה
 לע גישהל שי ןכו "opo ל ע ל"צ ה"כ שרפמה
 DW םגש י'פעא א'יפ ר"בב ןכ cv" כ'מ לעב
 המ לכמ ובו . . דחא סוקסיד ונינפל איבה יא
 'וכו סוקסיד ו ג ב 'יא ג"לפ ר'קיוב ןכו ,'וכו ארבנש
 .ןחלש לשל אלו הרעק תארוהל הלוע הפי הז לכו
 ושאר תא םינכמ ינא :ךלמה לע םא 'פ ר"תסאבו
 .סוקסידב השאר תא סינכהו :בשיו 'פ Dun סוקסידב

ovםיסוקסיד ץובקהו ,רניקוד ע"ייע :ט"לד א'פ ז"ע  
oyזמר רתסא 'קליב רחא ןינעב דועו ליעל  

 תויקסדו תוסוכ םש ויה :תוקשהו ה"ד ח'מרתת
 רבדל הלכא םרט mm ,— ולאמ ולא תונושמ
 ל'זו סוקסיד יעב ונאזנול  ם'רהמ ירבד רכזא רכז
 ר"כב ,התרוצ p" ו"טפ ר'משב הנבל לש סוקסיד

veןיסוקסיד  mmy ^b pioל"כע , msןושארה  
 bw" ר"במ ןויצב לבא ליעל ש"מ יפכ העט יאדו
 שרפמ DJ םיכסמ םמע ושא וירבד קירצהל שי
 יכ ל"יש qun שארב יתרכזהש 'קליב תולמה
 Bioxov יעצמא י"ל ןינעמ אוה b" 23 םיסוקסיד

DBildarbeitשרח ןכא השעמ  Dmm mno)רשא  
 ,ה"ק ,ב'ח yes ז"מיר "ייע ותלוזו ןכאב םירייצמ
 'עב ומוקמב ןושאר ןויצ היהי אל הז שוריפ יפלו
 לוגע ילכ rb "bm י"לב סוקסיד b^ ב"א)--.[הז
 .ןחלושה לע לכאמה םיאיבמ הב רשא הרעקו

 C (הנטק הרעק ןירקסיד 'יפו

 : ה"מד ח"פ' 'ומורת v3" (יטרפה (ov סּוקסיְּר *
 ,הנביב סוקסיר לש תרוגמב השעמ

 ש"ו לבא סוקסיד סרג א'פ תואוקמד אתפסותו
 סוקסיר סרג 'תפפות םשב נ'מ א"פ תואוקמל
 םיקסיר י"שרבו םיקפר 'יגה ב'ער ו'ס 'ישודיקנו
 ןיאו ל"כע ms opo לש וא םדא םש "יפו

 .עירכהל יריב

jooואטוקווהא ר"לכ "פ-אָניִלְפיקסיד -—  
(Unterweisung, Zucht, Lehreונדמליב  

 Mybppp"n יסומינ עדוי הזה חלופה :ארקיו ףוסכ

5% 
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- (oppo =( jompps = (b'pp": — טקס T 
 «by m ,ךורעב איבהש םישרדמה «wv הזלש
 ןחלושה לע לכאמה ינימ ןהב ןיאשונש םילודג םילכ
 ןוילעה לסבו )^ יימ .יישאיב) בותכה ש"מל המודכ
 ירח ילס pys ימגמ םישענ םניא לבא לכאמ לכמ
 לש וא py לש וא סוח לש םילכ תומדב לבא
 לודגה שרפמה [Hieronymus] ומינורי' הנהו .תכתמ
 לאינרד םגב nb תא אשנ רצלמה יהיו םירצונל

Ge 6^םורופוקסיד  [Xexooóp]אשונ 'יפ  
 .לכאמה yb םהבש םילכה אשונ 'מולכ סוקסידה
 הנבל לש סוקסיד םישרדמב יתאצמ ינש ןינע
 תאזה הלמל יתאצמש תינשה הארוהה לע אוהו
 םיקחשמ ויה שיש לש רודכ תומדב היה אוהו י"לב
 וערז רשא ותרובגו שיאה חכ וב ויה םיסנמ יכ וב
 וניכ הזה ןינעה לעו קוחומל וקוזל ול הלשמ
 אצמנ ןכו סוקסיד תלמב הנבל לש רודכ םימכח
 סוקסיר תלמב שמשה  רודכ תא וניכ ןוי ירפסב
 הנבל לש רודכל וב [תונכל ל"צ] יוניכ ל"זר ודמל
 «p םוקמ הארמ ילב ןורחאה ןויצבו .בהזה ל"כע
 ןושארב הנבלה :ו'טפ ינו תומש לע קפס ילב-
 הריאמ תכלוה איהש לכו ריאהל תלחתמ ןסינ לש
 ירה םשו 'וכו אלמתמ ולש סוקסדו םימי ve דע
 p" ךורעה כ"מ "פו .הנבל לש "opo אלמתנ
 הרודכו הנבל לש הרעק תמאה לבא !'וכו ןחלש
 הנבלה לילג by 10060186: ש"אלב ןנירמא ןכו

 המח לילג לע ל"זר םג ונויכ ילואו
 06 800% י"לב ןכ הנינעש סוקסד תלמב

 םכחהכ ימ b' ר"להקב .כ"פ .ר"קיוב ורמאש המב
 ז"עקתת זמר תלהק 'קליבו תומ ירחא שיר 'מוחנתכו
 שדחב כ'וד אתקיספבו b *n23^" 'תקיספבו
 יפל ו"ל דצ mb אתקספבו .א'ק רצ ישילשה
 רעבאב המלש 'ר תרעהב "ייע) דראפסקא "5 "ג

vm cvו'הדא לש וביקע חופת :רקסיד  
 גהונב המתת לאו . , המחה לגלג ההכמ היה
 ותיכל דחאו ול רחא po nep" םדא םלועבש
 ורחכו רקסיר r'"p סוקסר ומכ אוה pom 'וכו
 חופת תוביתל ותומדל הככ םימורע ןושל ונימכח

 הנושאר הארוהכ הנינע סוקסיר יכ ,המח לגלגו בק
 disco הלמה pip ןכו ,לולגו לוגע רבד לכו רודכ
 בטיה עדיש וניבר יניעפ המלענש האילפו ט"יאלב
 היה לקנב וז תיקלטיא הלמ (sm ,ומע ןושל
 יכלו .הז ךועב ואכוהש םישוררה ןוותפ תוארל
 disco לע ל"ו וז ט"יאל לע תטאבש יל רמוא
 ומכ deseo ט"אל לע אלו רודכ 'יפש וניבר ןויכ
 היארהו .ל"נה ןילמ qup י"כ sime לעב ועישש

 "po עייייע דועו (י
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 תומוקמה 553 ישילשה שרוחב 'תקיספב ה'כו ג'צ
 יפל W" הרפד 'תקיספב קר םקסד 'עב םינמסנה

no»םוקמב ל"דשרה י"כה  "an poןינוטיק  
 ןירקסיד m^p הרעהב ןקת רעבאב ש"ר 'חה ברהו
 'ינ םג םייקל שי ילואו .ןאכד וניבר סרג ןכ יכ
 Kiste זגרא b xoig^ י"ל זא mnm ןינוטיק ינש
 ,ז נרא ןישרפמ שי םייס ב'נש ק"העב תמאבו
 לעבמ אלו הז שוריפ אצי ןתנ וניבר ןטבמ םאו
 לע ןויכ וניברש ל"י זא רוצקה ךורע לש רבחמה
 הבית 000, céxoecoy "מורו 'יעצמא י"ל
 יד ם"רהמ תמאבו .המ רבד וב ןיעינצמש זגראו
 הפי הנטק הבית ל"הזב ןירקפיד כ"ג b^ ונאזנול
 תויכשמב 'יפ ע'באר םגו ,ל"כע ז"עלב אינירקסיא
 ,םיזונג םהש ימולכ ףסכ ינופצמב (םש ילשמ) ףסכ
 שמתשה רשא ןירקפיד הביתה תארוה יפל לבא
 אוה יכ רעשל השק תויכשמ 'גותל סליקע הב
 'יע צ מ אה י"ל םע איה תחא הלמהש ובבלב המדי
 הלמהש טילחהל שי ^5 pep ונלצא ps ןכל ל"נה
 יכ עדו .הרעק 'יפ ךרעה תלחתכ 'מושרה י"ל איה
 אצמת לבו התע רדענ ףסכ תויכשמל סליקע 'גרת
 'גרת קר םשו) ונידיב רשא סיניגירוא לש 'פאסקיהב
 ורמשנ 5 ;cofAéz Toi» .60טס(סט םודותו סוכמוס

 המ דואמ רזו רחא ןינעב ומגרת 'ינקז y םגו ונל
 לכ ילב לבא iv) 7 וקיתעהש

 סלקנוא רוזח 'עבו ןאכב ךורעה יפופד 'ינ קפס
 שאר הז לע דמע רבכו .ס לי ק ע oun אוה תועט
 ב"ח םיניע רואמב םימודאה ןמ הירזע 'ר םירקבמה

b'D(לעססאק 'חה ברה תאצוהב 392 דצ) ה"מ  
mm 5mרמאמה איכה רקסד 'ע ךורעה לעב  

 ל"נו סולקנוא םשב (ג'צפ v3 לש ל"ר) רכזנה
 קר וילע ונעמש אל םלועמ יכ תועט ותויה

nםיבותכ םגרת אל יכ ונניא ןתנויל םג הרותה  
 ל"מר לבא .ש"ע 'וכו €( הלינמד p'b הארנכ
 ךוועה תאצוה לש אובמב גוא שיבכע יווק
 'עב םגו אוה דחא שיא םש סליקעו סולקנואש
 שינכע ירוק לעו ליעוי אלל םילמ הברה רקסד
 רפוס תועט ןאכד ךועב קפס ילב יכ ,ונינב הנב

amםויקא )"5 ^3 יפל) אירכמוטסא 'עבו . 
 ^ mb .טקלפ .האלפ .םלע ,ארטצמ ,האיסנתא

i35ל'צכו םישררמה םשב סלי ק ע 'גרת וניבר  
 תויכשמב קיתעה ילשמב ונינפלש 'גרתו .ןאכ םג
 'מולכ תירוס הטישפב ה'כו אמאסר ירוגנכ ףסכ

 « (ןירקסיד pou - אָניִלְּפִִקְסיִד =) ןלפקְסד |
^b obwאנילפישיד ז"עלבו ירסומו יתרות . 

 pn» תלחתב הרומאה ר'לב ומכ ט"יאלב ה"יחא]*
 ינתרקל ל"א . . 'יגה 'ו bb^ 'רקיו 'מוחנתב יכ עדו
 לבא םה nb תוכלמה יסומינ עדוי וניאש יתינפ
 יקסע עדויו cop .אוה .םויו ov לכב ןירטלפ ןב
 םשב ד"סת זמר "p" 'קליב «nu 'וכו תוכלמה
 הז ונדמלי וניבר כ"ג איבה 'ב ןגפ 'עבו 'מוחנתה
 חלופה דע 'וכו ךלמה תא ופיעכהש ןגפו חלופל
 לבא ויתגרה ןכל יתוא םיעכהו יסומינ עדוי הזה
 יתינפ ןכל יסומינ yov וניאו אוה טוידה ןגפה
 ליבקמ חלופ ירה דיל ויו ט'ק «v3 u ו תו א

 רחאו .'מוחנתד ינתרקל ליבקמ ןגפהו ןירטלפ ןבל
 אנילפיקסידו ןאכד ךועבכ דוע ל'צ יסומינ

 — [ילש

pps qupps = "po"השדחה י'לב ד"עפל  
(Teller. myp OusxXgiov, Otoxdtptר"בב  

 אתתיא אדח תתא ינחלש רמאיו (ח'עפ) ט'עפ
 שירבו .הוגב ןיכס wm ןירקסיד דח היל אניעט

wan(ג'צפר) ד"צפ הדוהי וילא  "monתויכשמב בהז  
 [סליקע ל"צ] (ילקנוא) 'גרת G^ a2 ילשמ) ףסכ
 ונדמלי שירבו .ףסכד  ןירקפד וגב בהרד ןירוזח
 המ ןירקפד תושעל שקבמ אוהשכ הזה ןמואה
 כ'ררספב) תומ ירחאד אתקיספב .('השוע אוה
 אתקיספבו (C153 הרפד 'תקיספבו ,(' (:ע'ק דצ םש
 םלועבש גהונב C Gp רצ) ישילשה שדוחבד
 ותיב ןבל דחאו ול דחא ןירקפיד ינש השוע םרא
 םירפס שי .'וכו ולש אל האנ השוע אוה ימ לש
 ןירקסיד ןישופמ שיו םי סו קס י ד ןהב בותכש
 ןוכנל אתיא םיסוקפיד 'יג ה"יחא]* .הועק
 ד"ויב רקסיד ךועה תלחתב כ'ג םשו ו"ו י"כב

woתארוהו ירקסיד וא ןירקסיד ומכ אוהו ןוכנ  
om»ןישרפמ שי תעדכ הועק :השדחה "53  

 וז .ךורעה לעב הושהש ירחאו ,וניבר איבהש
 ררבוה םיסוקסיד ןהב בותכש םירפס 'יג םע הלמה
 myp אוהש סוקסיד ןורתפ עדי בטיה אוה םג יכ

mm amןושל וניבר ש"מב יכ סקסר 'עב ש"מל  
 רודכ הנינעש disco ט"יאל לע ןויכ אוה ז'על
 זמר ה"כ ילשמ 'קליה סרג ולא םירפסכו .הרעקו
 ןירוזח ס לייק ע 'גרת ג'צפ ר"ב םשב א"םקתת
 "גה ר'כב ונינפלו .ףסכד סו ק סי ד וגב בהרד
 y'3 םשב ז'עקתת זמר תלהק 'קליב ה"כו ןירקסיר

 רמאמה xm הזל בורק w^ תומ ירח א ישרפ שיר 'מוחנתב co יתאצמ הז האו לבא 'שרפה שירב ייל ימוחנתב ('
noonםיאכה םינויצב  n»nוכקע תופת תולמ רחא )!  .ונדמלי תר מ יר ח א שירבו ךורעב ל"צ ילואו אתקיספת םשב  

 W125 רבכ יכ ןעי רראפסקא "33 «o קיתעמה רצק הפ רעבאב המלש ^ םש «3n אעיטק ראש 'וכו 'יא ריתרא לש

 ש'ע סקסר 'עב won םינויצה רתיו (* ,ומוקמ לע הפ רפחה רמאמה היה ךורעה לעב ברה ינפלו הרפד אקספב -



"NB * — ירקמיד) 9 "pes 

pyהיכ תומשל) י"שר . nnb (wvץ"ידטב  = battu(ךועה ףוסב 'ייעו) מ"ר םושמ רמא ז"יפר ר"קיובו |  
 ק"פס w^ :ד"י "יטינ :'ח "יחספב p" רכזוהו | תיכשמ 'גרתה כ'או ,טרעממָאהעג .ןעגאלשענ =
 ,ריסד YD "ישודיק  'וריב ה'כו ד"עס ג"מד ןיטיגד | השעמ םירויצ וב םילוספש ןכא תיכשמ ןבא ומכ

vnןבא  pwםג  pin opp»תויכשמב  ppתונא) ,ט"צ 'וחנמ ,א"עס ^ ם'ב .ב"י "ישודיק ילבב |  
 — .א"כפ ר"מב ,ה"לפ "vp :א"ל הדנ Ob 25 | ףוסב ש"מל היאר mb הרואכל זא 'גרתה ןפואב
 'רו ^ ןוגלפתיא xy ו'כד יאמדד DO So ^« | ןירקסיד והומכו 900% ןמ רזגנ ילוא יכ סקסד יע

^bתבש אתפסות — .יאני 'ר יב יתסוד | ר"בבו .הזב ידו ,םתוח יחותפו שרח ןבא השעמ  YBBDר ' 
 'קליב — ,רזעילא 'ר םושמ רמא יאני 'רב יאתפוד | --[ארק סי ד דח :ןירקסיד לצא my רכזוה ח'עפ

 יא תסוד ר תא וחלשו ד"לו זמר 'ב םיכלמ
 ת"ס 'תוא םידמלמ vm יבס " תאויאניןב
 םשו) בשיו שיר mni" ה"כו 'וכו ןוקירטונ בתכב
 יפבו (אייבס ^33 תאו יאני רב יאתסוד 'ר "גה
 יאתסוד 'ר תא וחלשו 'יגה ח'לפס רזעלא 'רד
 Yy ב'ס דצ םלשה ןיסחויב «3n 'וכו הירכז 'רו
 דימלת הז יאתסוד 'ר אוה יכ בושחת אלו ל'זו

w^ףלא שי יכ  pwהימתמ רבכו כ"ע םהיניב  
 וז יכ 'ר תוכימסה לע 'ד ms שיר ה"דס לעב
 'ע ךורעה ש"מכ (Tow ז"ביר ידימלתמ הליחתה
 ןידמול ןיאש ץפחה לע המתת לא רמוא ינאו .ייבא
 p35 הדגהה ילעב יניעב אוה לקו הדגה ירבדמ
 םינש תואמ 'ד וא 'ג לש הבורמ הכרבב אנת הזיא

"yר — .הרעהב א'ע .דצ ף"זרהמל 'נשמה יכרד ' 
 "ע :ד"ע .ר'פ "שודיק הדוהי ןב יאתפוד
 'ילוחכו .'ל ןיכרעב לבא 'דוהי 'ר ןב 'יגה .ז'ס סשו
 יר'ב ןמ ד יאתסוד 'ר — .'ר 853 כ'ג w^ :נ"כק
 ipa .ו"ק mo" .'מ ז"ע anb ק"ב .ה"מ 'יבוריע
 יביב ןמד יאתסוד 'ר an r'ysn" זמר 'ס 'ילהת
 םש 'קליבו יריב ל"צו אוה ם"ט ילואו יביב ע"ייע

Cא"ערת זמר  ^Wר"קיומ אוהו יאני 'רב יאתסוד 'ר  
 יליגמ :'ז וכרב ןותמ 'רב יאתסור 'ר .ליעלד

inםוקמכ ןותמ רב יאטסוי 'ר ל'צ :'ל 'מויב לבא  
 'מויב 'מ י"כב ה"כו :ט"צ "יחבזמ הארנכ יאתסוד 'ר

"yמ רצ םש ס'ר ', b'mןכו .ר"י רצ 'וכרב  
 ^ יב אטסוי 'ר א'ער *Y ז'פ ק"ב 'וריב יתאצמ
 ינלאש מ"ר רמא 3^ D" ילשמ שרדמ -- ,ןתמ
 םיעשו jb3 והמ בבשייבמ יאתסור ^
 ינלאש 'יגה ן'קתת זמר ילשמ 'קליבו 'וכו רסחת

 יאני 'רכ יאתסוד 'ו אוהש הארנו .יאתסוד 'ר poo ע"ייע א"עס ^( םיררנב אתיקורסה *
 ,-- wn תלחתב ונרמאשכ מ'ר רימלת אוהש | יאתסוד 'ר Dositheus) י'לב יטרפה םשו יִאָּתְסּוד *

 qD "לוח יקיוומפא 'ודוהבא יאתפוד | ןכש מ'וד ודימלת ca 'רב י

 .אתינקסוא ע"ייע אתינקסּוד *

(Sladt ריע $7« פ'למ Eo (ע'לב NDpo 
 'מגב ןירבעמ רציכ 'פב  bw cvyדיחי

 הדוהי בר רמא (.טינ ייבוריע) םיבר לש תישענו
 שאר לש vy ^b ambi שירד אתרקסיד ןונכ
 "ם Ge ייבוריע) C רוזתנד אתרקסד C)» הלוגה
 anm וליבשב אלא םיבר םיאב ןיאו רחוס היהש
 (איער re יליגמ) תארקנ הליגמד נ'סבו Tm לש

vwאדחב וא ארהנ דחב היל איגס אוהה  
 הבשנש רבע 'מגב $3 חלושה 'פבו .('אתרקפד
 .םיוגל ןברזיאד ידבעד אתרקסד איהה 67D ייטיג)
 היירק .ךרכ 365 y" הלמה 'יפ ww" ה"יחא]*
 כותכ רשא ןיטיגב ns ר"ויב םוקמ לכב סרוגו

Dvאלבו ד"וי אלב אתרקסד 'מגב  v^רקיע  
"anןכ ומכ בתכנ 'פו ע"לב יכ  --. "mהארקנ  

 תבש y" הדוהי בר היה םשמו אתרקסד ריע ןכ
 ריזננו אתרקסידמ הדוהי בר רמא .'ו הטוס .ג"צ

 ה"כו ב ר ל"צו אתרקסידמ mm" * ב ר רמא .ה"ל
 תמאב ה"כו אתרקפד an spun imi" .ה"ל הדנב
 ה"כו אתרקסיא ס"מב 'מ "23 5380 פ'א י"כב
 תחא vy התיהש עדו .(: ז'פ 'ומביב אתרקסאדמ
 pb תלשממ תחת ((** ,9?*) ox קאריעב
 םייסופ pon רצוא סרילואוו y 1 המשש

mynn aenרענזעיוו 'חה וועישש ומכ אלו  
vmט"פש רצ איפארגאינו רעיוכיינ 'חה ), 

 אוהש אתרקסו שרפל כ'חמנ םג wb םהינשו
 סעלרעפ 'ייעו יטרפ םצע םשל וקיזחהל רפכו ריע

nepםוקמ לכב השקמ 'גרת ןכו  T$תובאב | אדיננ  "bןיבוריעד ה"פ 'ד 'נשמבו ח"מ  gnח"נ ,) 

 — i5 "X] ש'טע

(tר"ויב אתרקסור ייג  ^wי"כב  Tאתרקסיאר "3 לצא םש יוריעב ימגב היכו רייפק ייסר ייבוריע יוכלה זייואב ה"כו  

 ביה v33 m3 (* .איבטירב היכו Y אלב ןוכנל ייא (.ט"יק רצ my סיר לצאו יניצנוש יפדבו פיאו ימ "33 לבא

 םיוניש הברה איגהש םש םיירב y" ראושנר D י'כבו יאוזתנר ג"ונבו וזתנד ו'ו י"כבו e" עיפרשבו 6853 ןכו
ayהיכו (*  v33יכנימ  cs có?אוהה  v33 "wיב  "y ym eneייא םוקמ לכב לבא .בימ רצ יליגמ ס"ר  
 .ארהנ רחב ימנ יא אתיקסיר דחב היל יגס ג'ונבו אתרקסיר .
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 'מ "53 םלוא ת"לדב 'ינה י"שרבו 'מגב םש לבא
 רתויהו .ד"לק "€ פ"ד y"' אנמור םש ייגה 'פו

p»פ"למ ת'לדב ייגה  new)ךיעה תלחתב  
 ,הנמ ,הנתמ :הארוהה תבחרהבו דיב ןותנה רבד לכ

ponל"צ וז הארוהב קיזחנ םאו  nmn»הלמה  
 quem ^33 .ד"ויה יל ןכו תלד רחא ד"וי אלב

 — [וינק תבשל ym" :'נ 'וכרבב "יל ןכו

 וא ןיכסל nens תיב spnoy פ"לב 'יפו קּתְסד
 ונממ םשהו T —2  פ"למ ₪111[ ברחל

(Griff des Scehwerdtes 422אביו  D2רחא כצנה  
 רתב אקתסד ףא לעו 'גרת «GU 53 ייטפוש) בהלה
 ע"לב ןכ ונינע בצנ ןכו הייחא]* .אננש

cbeהפיו .יברעה קיתעה ןכו ברחל הזיחא תיב  
 p^ י'שר לבא ,ברחה די בצנ םש ק'דוה "פ
 אוה . . וכותל בוחת ןונשהש לזרבה אוה בצנה

Torenיפ יפלו .,כ"ע הרעת פ"ע ברחה ' mלכונ  
 nb קית e QI» Bm^ םג אקתסד שרפל
 ונייהו ברחה קית ברחה לצא כ'או המ רבד וב
 אטפיה ןירוקש אתקה 'יפ םייס ב"נש ק'העו .רעת
 .יתבתכש ןושאר 'יפכ הזו y'« ר"ל  Heft א'לב
 Handhabe]— = באה טנאה :וקיתעה ןמגרותמהו

 SUP ןירוטסד סרג ךורעה לעב ןירּותְסִד "₪
 יפלש ךיתעדוה רנכ הייחא]*

 ב'נש ק"הע ^3 ןכא ןרוטסד רקיעה ךורע Us "יג
 ןירותסד ונתואחסונב ומכ סרג ליחתמה רובד ךרעב

 — [ןירוטפד םש םג םינפב לבא

cw" nma | הָעיִָי םשה, v bye עד 
mnemotech-) םיעיִדומ ; Wissen, Erkenntniss 

;(nisehe Zeichenאָעְדדִמ  Kundgebungםלוכ  

 שירבו ^G יב תבש שירב .(םה מ"ל עזנמ
 ןהש םיתש האמוטה תועידי (א'עי 'ב) תועובש

QNיועובש) םיתש תועובש 'פד 5223 שרופמו  
 אלשו לכואש [עברא ןהש םיתש תועובש] 62
 'ב האמוטה תעידי .יתלכא אלשו יתלכאש לכוא
 .שדקמו שדוק 'ד ןהש שדקמ תאמוטו שדק תאמוט
 לעבד האצוהו ינעד האצוה :'ב תבשה תואיצי
 תוארמ .תיבה לעבד הסנכהו ינעד הסנכה 'ד ,תיבה
 תרהב התדלותו תאש 'ד ,תרהכו תאש :'ב םיעגנ

Y" - יאָּתְסוד * 

"PN 
4 
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 הימשמ . . ינמיז רב אבא 7Y יתסוד 'ר .ב'ער
 י"המבו .ד"ער Yys א"פ 'גיגח 'ורי אבס nb" 'רד
 יאתסוד — .המית הזו יאתסוד ךרע דקפנ ף"זרהמל
 םלשה ןיסחויבו ,ה"מ ie הלרע nem רפכ שיא
 יאתפוד םש הלועמ i) Ty^ איבה :א'ס דצ
 יאתסוד ןכ יפוי אבא .יאמד רפכ שיא

 Xy ב'ס €T םלשה ןיסחויו אסוד ע"ייע

  TID? EUNד"עפל) ^ bפ'למ רותסד 3+
(Sehweisstuch עיז לש .תחפטמ 

 םירפד הייזח (א"ער 75( ןינמוט ןיא b תבשרד 033
 ה"יחא]* ,(רדוס ע"ייע רדוס b^ רדותסד

 י"כ יינ לבא רדותסיד סרגו וניבר ואיבה רדס 'עב
jpרפסב 153 ונתואחסונב ה"כו רדותסד םש  

 'מ י"כבו ש"ארו 5793 לבא ל"ר "יס ת"רל רשיה
^3nג יפלו .רדס 'עב ואיבה וניבר ןכו ארדוס " 

 םאו ר"למ וא 599 פ"למ היהת וז
 תלחתב יתנתכש ומכ אוה זא 'קיעה רדותסד 'יג

 — [ךרעה

sudarium 

 וניה T3 mem OU פילב (p^ ןּאְסּד
Handgesehenk m3n9פב (די —2 ןמ ' 

 2273 הברה ןינמ וינפל ויה 7033 ןיכרבמ דציכ
Gunףוסבו ,(' אתולג שיר אנתסד והל רדש  

 ותיבהיד אנתסדל תלקש א ג א (opi C35 תבש
 (pou וזחאש *(.  co? ium הילהינ היתיבחי יל

vo(התומח) אקנחד אנתסד הימק וביתוא (ב'עס  
 תואחסונב ב"א) .קלח אנתסד b" .|ּהָתַמָה ל'צו]
 ונכ ה"יחא]* .(ש"יע אנתסר בותכ ןריד

 ןתסר יסרפ לעפהמ אנתסר יכ ל"י ילואש יתרמא
 קומב לשובמ רשב תכיתח הנינע התסו םשהו
 (s 'וכרבמ qm 'מגב תומוקמ לכב w^ ש'ירב "גו

yi vתבשב לבא םש ןיטיג  nwםג  "y3 
 אבוה pb י"כו ת"האבו ס"ש י"כב ה"כו תלדב
 "נה 'פ י'כב יכ עדו ,נ'צק דצ תבש ס'דב
 הז יפל ש"ונ "גה לשונמ ושנ לושב
 )7-5 לעפה jo 45 פ"ל אוהש ל"יד תועט הניא
 תמאב יכ האוו אכ .בטווב לושב ושב תכיתח
 ישא בוד הימקל קתפ :'נ 'וכרבב י"שריפ ןכ
 ,לשובמ 3023 לש הגמ י'שויפו אנתסד

 ולוח שייארבו .אנתסיר אתולג שיר והל ררש ז"עק ייסר הרועס יכלה זיואב היכו [ר ר ש ליצ] (ארש) ימ י"כב חיכו ('

"ouvויפ אתולג שיר יבמ אנתסיו והל וררש גיונבו ימגב םג םינושארה : ^D YDאנתסיד והל ותייא סרג יה  

 אגתסיר תלקש 78 [op] ימ ייכב תיכו bm ביה יב ,יא m ייכב ןוכנל ה"כ )* :ב"יק דצ 'וכרב םייד y" אנתסיר

 (.ג'צק ס'ר) n'es ובה יל ותיבהיד יאנתסיד jun תירמאו תלקש אנא תימק פייא י'יכבו .אלהינ anim יל וכחיד
 יל vane הכיתתה b^ אנתפר n ןירה 'יחב cu Ww אתסר ייגו 'וכו יאנחסיר pt" אנ'מ א ק D'b3à 103 לבא

 אנתסיר v5 יישרב סג ל"צכ ילואו .heil, Portion, portion" צ"לב 'יפ ן"ויטרפ boy וא ration צילב אותו .זעלב ן"ויסר

 יייעו mW רוחפל האלנ ^pe אפרמו am יוכרבב «^m ןיושיירטשנמא יאנתסיר סיטב ייא י"שר יסופרבו ,ן'ורטשניימ
 אג א Dp שימכ 5n א ת או םקו ס"טב an^ עיפרבש ym m זעל ןינעב ןחשר יעב שיימ רוע
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 העיד הלודג .היל ינקמ אקו תעד היב תיאד שניא
 ףוסב 6'ה"ב קה ל ש תויתוא יתש ןיב הנתינש
 ידהנס) קלחד «^Y 625( יוכרבד [ןידמוע ןיא 'פ]
 "יבוריע) ןירבעמ דציכ 'פד 'מק ninm QC (.ב'צ

v2ביעפ ) ymאבר )7 ^ ילשמ) ארקת הניבל  
sosהרותל ןיעי דומ השע  ^eןינמיס ןיעידומ  

 המ תינק העיד .(' םידימלתל ןמז עבק םידעומ
 אד 'עב | םייונישה (y ND" ר"קיו שירב תרסח

 (oe m ידוקפ הלא שירב ונדמליבו ,(שימו יא
 ףרחמ mm שרקמל סוניירדא םנכנשכ (ר ייס
 הלעה םימלועה לכ ןובר דוד רמא וילעו ףדגמו
 תושעל םיזרא ץוקל םילוכי ויה .וליאש ןהילע
 יילהת) ימאנש ןילוע ויה עיקול תולעל תומלוס
 .תומודרק yy ךבסב הלעמל איבמכ yov ('ה הע
 אעדומ רסמש יעדומ לכ ל"ז םשרג 'רד הבושת
 יעדומו ןתונ ינאש וז הנתמ לע ינא סונא רמאו

 [ימ לשורי ב ל"ר] אקריפ יאהב ןנת C) התדלותו
 רפכמ חלתשמה ריעש ['וכו] עדוה אלו עדוה לעד
 אברעמ ינב הלע ומרו (.ו'כ ^in תותירכ :יב יועובש)

 (תומשא) יבייח (C3 תותירכ ףוסב ןנתד איהה
 cv ןהילע רבעש pem [תומשאו תואטח ל'צ]
 אלהו ושקמו  כ"הוי רחא איבהל ןיבייח םירופכה
 ל"צ] (רדומב) תותירכד איהה הומקואו כ"הוי רפיכ
 .יב mmn :יה) ןילוחד ג'רבו C כ"הויב דרומב
 B" = .ותגגש לע ןברק איבמ ותעידימ בש (א"
 םאש ןודזב הנישעת אל רשא 0? m "pU ביתכ
 אטח םא [זא ל"צ] (eso השוע וניא ול עדוי
 אטוח וניאש דמושמל טופ תאטח בייח גגושב
 איבהל הצוו ול עדונו גגושב אטח םאש גגושב
 גגושב לכאש העשבש יפל ונממ ןילבקמ ןיא ןברק

DNענמנ היה אל אוה בלחש ועידומ םדא היה  
 ןתוא האר 'טגב ןיזחוא 'ינש 'פבו C לוכאלמ

 .ינאש ןתוא הנקמ תרחא תעד "Cw 275( ןיצר ול הלגתנו אעדומ יתרסמ םידעל רמאש יערומד

  ^bינאש  paינקד ידימל אליממ יתאד םעדימ *( אלו הלטבמ ינא סנואבש םכינפל ינרסומ וישכעו

 וניבר תנוכש m ליז(.  ?( ym אקילייגנא י"כ ץבוק) תועובשל $v3 m ייפ רחא ררגנ יכ ימגד אנשיל רצקמ וניבר ('
 תואטח יבייוחמל ןיינמ :הזכ ןושל יוניש תצקב אירטו אלקשה ce ייאד :ג"לד wb תועובש 'שורי לע איה ש"מ לכב
 אדבוש יול םשב שיר «sn רפיכ רבכ אלו רע «m^ כ"הוי רחא איבהל ןיבייחש כ"הוי ןהילע רבעש ןיאדוו תומשאו
 עדוה אלו עדוה :ליהזצ רתוי קוירב :הימד rvb ימוי יוריב תינשנ איגוסה לכו ,אתינתמ איה כ"הויב (P רכומ ב

neyןנינת ןכ אל ערוה עדוה אל אחינ יוכו ריעשהש םשכ יוכו רפכמ חלתשמה ריעש ד"יב תתימו תותירכ השעת אלו  

 הייכוס יול ^ םשב ש"ר sn רפיכ 323 אלו יוכו ^«( ןיבייח sme ןהילע רבעש ןיאדוו תומשאו תואטח יבייח
 היה ןכ יכ nmi עמשנו וניבר שימל רתו' תגווכמ cv יוריד הנורחאה ןושלהו sno איה םירופכה םויב 33953
 הפי nun ןכו 'מוי יוריב ייארכ ררומב הנוכנ 03 רדומב םוקמב לי'צ ןכ יכ p (us תועובש 'וריב םג וינפל בותכ

anoתבית םילשהל ונכרצוה קפס ילב לבא ,ימלשוריד תומוקמ ינש ןייצש ילבמ ינפלש ךורע ייכב ל"ז סילינומ  
 רשא ליזו ביע א'כק ףד אקילייגנא ייכ ץבוקב .'ב תוירוהל י"כ ms 'יפ ןכו (*  .ותרמא וניבר בסה וילעש ימלשוריב
 היה יכ הז אוה בלה בלחה לכוא היהשכ םדא ועידוה וליאש עורי םא 'יפ ותעירימ בשה ותעידימ בשה הנישעת אל
 לכו 'וכו ימולכ תנישעת לא רשא שייר היב ירק יכה ותעידימ בש וניאש רמושמ אצי ותגגש לע ןברק איבי וחוא שתופ
 םש MYD3 יכ אקילייגנא ייכ ץבוקב םש bn3" חיר b^ יכ ןידבאד לע לבח לבא .ליכע תכסמה mo גיפב שרופמ הז
 ייא רייפרב (* = .ונתואהסונב ייל (* .יאקר D'b3 ע"פרבו ^Y ייכב ןוכנל m (* .ידימ אל ותו יח ףרל שוריפ קר
 3/330 עדו .םוקמ הארמ רסח ןכל םש הואצמ אל רשאמו הוכרב ףוסב סיטב w^ עיפרשבו ש"מכ ל"צו תוכרבד ףוסב

 ^43 nn ם ש ל ש תויהוא ינש ןיב הנתנש am^ ת'האבו .ריפ 70375 aec pos היכו תו מ ש יתש ןיב ייא 'וכרבל
 'פ ייכ ^3 :ח"פ רצ 'וכרבל רוע יייעו וגיבר "ג לע ריעה אל .טיכק רצ ירהנסל סיר לעבו ה'בקח לש סרגש וניבר
 ^| זיטש זמר הימרי יקליב היכו וניצנוש ous 'פדב כ'ג ייא ןיעירומ ייגו בית "כב ה"כ (* ,תובית יתש ןיב
 ימא רזעלא יר ם"קחת זמר 'ז ילשמ 'קליבו הרותל םי עי רו מ תשע יוכו ym 'גו הטכחל רומא אכהמ רמא רזעלא

 ת"כו n«1n5 ן'עידומ השע ym 'גו רומא ל"צו .המכתל ןיע'דומ השע התא יתוחא המכחל רומא אכהמ
mo paךליו  mmלנה תומוקמ השלשב יכ רבו םוקי םידע השלש לע  bkn m ommsרז ע ל א ירל  m3 

 mam ןכו ןושארה ייעב היכו תומוקמ יגב לינה 'קליבו bue ימ «v33 mo הנוכנ ייג (omi רזעלא 'ר םש ייבוריעב
 רמא אבר הרותל םיערומ השע אוקת הניבל עדומו 'וגו המכחל רומא אכהמ רמא (ןויצ 'ע ךור עב היכו ביירגה
 תלחתב יכ a^ ל"נ ןכל ? אברל ןיעידומ השע רמאמה "bn ררסה ךפה וגיבוש הז המ כ'או .תרותל םידעומ השע
 ותואר ירחא אבר 3:535 םכהתה גתוכ mme רזעלא יר ל'צו יא 'בו :תזכ אבו תלמ לע םיוקב רמא אבר וניבו גתכ
 ערומה :כית v3 ea יפל ךורעה ירברב 5/330 יל רמוא יבלו אבו ומאמ רכזוה לינה רמאמל ףכית ייבוריעב יכ
 ןועידומ ''8 הרותל ןיעידומ השע ומא [וזעלא 'בר —[ 'א 735 א*%קה הניגל
 רמאמ לע 1535 ןויכ ^13( עבק םיערומ ןווחאה רמאמבו .ם'ירימלתל ןמו yap םיועומ .ןיגמי'ס
 :םידעומ תחת ספרג ס"מב ישמא 'פרבו .ןויצ יעמ רורב הארג רזעלא ^ וניבר סרג ןושארה רמאמב יכ תיארהו ,אברד

 אאלו) תוטוקמ השלשב p» ques :ןיעידומ תחת sam ^w ץ"פרבו .שיע ויתורוקנ vy תכובמה לירגה ל"מרו ןיערומ
 רמאר ונייה אנשיל הז יפלו bp v33 רסח ןכו אבר רמאמ רסח Cop רצ 'וריע ס'ר לעב בתכש ומכ תומוקמ ינשב

 .םש ס'ר לעב קרצב yn" ומכ יפט um (א"ער ת'ג 'וריע) יוכו ימירבא
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"yמ"וח ע"ש  ^bוכו ומצע תעדב הלות .ח'כר ' 
"umbהלות .ב"ערו א"עס ה"כ  nyומצע  . . 

 אתשנש אתעד :ה'כ "טיג םירחא תעדב הלות
^t")היב תיל המכ .ז"י ק"מ יאתער אחידב :'ע  

 הז .ב"עס ה"כ םש pais אברוצ יאהל אתעד
 ותעדש הז :ה"מק ב'ב .ב"עס 'ק 'דהנס הפי ותעדש
 ןתעד ןיא .םש ב"ב הבחר ותערש הז . , הרצק

^v mp)ז"עד ב'פ 'גינח : "piםילשוריבש תעדה  
"mbםש יפסות 'ייעו 'נשמב :ז"פ ןיטיג  ,ג"כ  

 ןנכוד אתעדא .אוהו ה'ד :ר"לו ךכו ה"ד .ח"פ
me»ובותכ | ,י"ק :'צ ' ap a5 psa siב'ב  

 :ו'כד ב"פ 'ובותכ w^ ןנברד ןוהיתעד לע ,ח"מ
 mB€ ףד) vb wb 'טוס התלע ונתער לע יכו

wpאקלס .'ב ייחספ (ד"סק רוציקבוג ךתעד אקלס  
 רוציקבו .ו"מ :ה"מ 'טוס :'ד DU ,אנימא ךתעד

 .םש ,ךתעד אקלס יאו א"עו ^ 'יחספ א'דס
 הצורשכ י"שריפב לגרומ ןיתעד אקלס nn 'ועובשו
 אתשוקל היתעדא mpos הלחתבש המ יפל ראבל
 י"שרל ול ps םילוקש הירדצש הישוקב לנא
 יכאלמ די 'ייע רחא דצמ רתוי דחא דצל moa ל'ז

^bהעד ןינעב םישורד — .י"קת  "y ny"וכרב ' 
 'דהנס .א"מ 'ירדנ :ב"ס 'ובותכ :7'( mbb" :ג"ל
 תועובש nis ץובקהו .םתלוז םינרו ,נ'צ

Qoרתב ןנילזא  ^t nmipsתועדהש םשכ .'צ  
 .ז"יד א"פ 'טוס 'וריב .םישנב תועד ךכ לכאמב
 תועיד שי ךכ התשמבו לכאמב תועיד שיש םשכ
 םינויצה רתיו ה"פ 'טוס 'תפסות y" םישנאב

 ב'יק nbb^ הטימב תועיד עברא .אדטס ןב 'עב
(UDוריבו ' "DDב'ד א"פ  vyןועד אלא  nv? 

 b^ תיא ןועד ןועד רמאת 'יפאו ןנחוי 'רל תיא
 יקולח e^ .ל"כ ןועמש 'רל תיא ןועד ןועד ןנחוי
 ןוועד ןוועד ג'ע ל"ד ves 'ובותכ 'וריבו .תועיד

 היתורזגו העידי ונינעש am — ,ל"בשול תיא
 — vv] ע'ייע

^b (Gehweiss) ND] *העז .ומכ אתעור ם"לב  
 ךפא nyr3 ('יסופר תצקכ) 'גרת .מ"לב

neg)ךפאד אתעידב (ט"י 50 . 

T2p"7*אוה םימכח ןושל  "pהישע רחאל  
m nach gerade12« ןמו " ןמ 323  

 .ע"ייע הלחתכל וכפהו

"Gnקְדְעִד  pops co»ומכ תופלחתמ 'קו 'עו  
 יבוע 'לכ קד 'שלמ pue אעוא

(Gerstossen. 2םתחת םיעשר ךדהו 'גרת  )"2 

 'גות ןכו ה"יחא|* .(איבייח קדעדו כ" מ

 תתכ 'גות ; ינניקרעדו G^ re) בויא) ינרפרסיו
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 pu דפו — עד
 בר רמאד אה יכ יעדומ וגמ יקפנד יערומו ,ןוצרב
 אלד י'פעא התרימט אתנתמ אה 6 יט (vi הדוהי

 הנקהש ןבואר דציכ התרבחל אעדומ יוה הב יבגמ
nnsרמאד אתוימט הנתמכ ןועמשל ויתודשמ  

 הדש ןתנו wn העדומ יוה ורמטיא וליז םידעל
 רמא אלו ורמטיא רמא אלד םתסב יולל תוחא
 אתעד ןדמוא רתב ןנילזא ארכב וא אקושב הובתכ

 יולל אתרימט אנתמב ןועמשלד יכיה יכ ןנירמאו
 אלב לטבל לוכי הנתמו טג ,אתרימט הנתמב ימנ

DXםא והזו  jm)םתס רחאל  wmרחאל הנתנו  
 אלו הנושארל העדומ היינש איווה ורמטיא רמאו

 אמק אנשילל לנא הייחא]* .ןהינש ונק
 והל רמאד ןונכ אתרימט אתנתמ רמאד ףסוי ברד

 וליז אמתסב והל רמא אלא ורמטיא וליז ידהסל

 רמאו אנירחאל אבהיו רזחד ןויכ אכה הרשכ ובתכ

 התרבחל אעדומ היינש איווה ורמטיא וליז ידהסל

»'vיתאצמ  masזיראפ י"כט קתעוה ךוועב י"כב , 

 י"כ ה'מגר "פב יתאצמ ותצקב וניבר "יפש עדו

m rabיא אמק אנשילל אמתס והייניב אכיא  
 ורמטיא וליז ל"א אלד ליאוה ונתכ וליז והל רמא

 אל ונתכ וליז ל"א ארתב אנשילל nns איוה
 יקושב ואכחית ידהפל anb רמאד דע הנתמ איוה

 התרכחל אעדומ sm אבר רמא יל ובתכתו אתיירב

 קושב המיתחו הביתכ רחל הבוט הנתמ בתכ םאש

 רחאל ונתכ המצע הנתמ התוא רדהו אונב וא

 איוה היינשד וז אלו וז אל הנתמ הניא אתרימטב
 היל אחינ אל אהד הנושאו התונהחל אעדומ

newsהנומט היינשו ינשל נתכו ליאוה חנוק  
 | .ש"ע ם'בשריפ .ךלה הטישה וזנו 'וכו 'וכו איה
 מ"טש "ייע אינוסה וזב ואצמנ תוטיש הברהו
 יבושתו ה'ר, b^ .מ"וח mov תיב "ייעו ומוקמב
 ג"ע rp רצ 'ז 'ו b^ םינשו םיעבש ללכ ש"ארה
 ..םתח :ח'מ ב'ב ןאכ איבהל שי n .-- ד"עו
 םש ב"ב .אתלקשא ע"ייע אתלקשאאו אעדומא
 ע"ייע 'וכו ונירבד n" אעדומ :ט"י 'ונותכ .ט'מו

DNאטינא אעדומ רסמד ןאמ יאה :א'כ ןיכרע  
my"יפו אעדומ ' minןיכועל י"כ  yao ew 

 אטיגא רסמר ןאמ mn" (:ג'מק ףד אקילייננא י"כ
 ויה םידעל רמאו טנג תתל ותוא ןיסנוא ויהש
 איוה אלו אערומ היעדומ ינא סונאש םיִדע
 לוקיש — .יאה ה'ד םש 'ופסות yn" -- .,אשינ

"v a5 mb mpmא"עס ח"יר א'פ 'רהנס . 
mans nmט'פ  absלקש ע"ייע  ny" — wm 

 תערכמ תער ,ב'עס 'צ ןילוח הטונ תעד , . הרות
 :ח'יד ND 'דהנס 'ורי תעדה תערוכה .םש 'ילוח

ny" Qo3335 רופא .'ד 'וחנמ .ג'נ 'יבוויע  ny" 
 א"ער ר"צ ןילוח ט"וכע לש ותעד 'יפאו תוירבה



 אבה ע"ייעו .ץּועד :ץּוענ רבד :ץער ךרע ףוסב
[rns — 

wo yTT *ץער בוט רתיי  ^pינורמוש בתכו ןושל  
"mo (das Samaritanischeןויכ .ב"כ  

 א"עד א'פ 'ליגמ 'וריבו ץעורל ןהל ךפהנ ואטחש
 'עב «o ת"האב ה"כו ץערל ןהל Tem ב"עס
 'גרת ץעדל א'פ : ל"זו א'סב w^ םש לבא ץער
 ץועד :ץוענ רובד ומכ ישוקב 'מולכ ץעדו גציו
 ח'ו'יפמ הלמב הלמ ק תע ג אוהו כ'ע
 yp m אקילייגנא י"כ yap 'ד הנ םל 73
 שרפל יליח תא יתיסנ םשש 'ד רשא ע"ייע .(ב'ע

 ,ץער 'ע דוע 'ייעו תואחסונ ?n" יפ לע

 אלבטו רסנו חול «^wes pb» CO y ףד
Brett, Tafelרפס וא ריינהמ רבעו דצ דועו  

qn pan (eite, Columne eines Blattesג"רב ףדל  
 םילכב ו"ט 'פבו C ז'טק (n39 שדקה יבתכ לכ 'פד
 לש my (Gm ויט 79( רוע ילכ yy ילכ

emרכומה 'פכו ,לתוכב ועבקש [םימותחנ ל"צ]  
 רסנ p: CY^ ב"ב) תלרה תא רכמ 'מגב תיבה תא
 הילע ןתונש םותחנ לש איהש הלודג הלבטו חולו

on5ןנימגרתמדכ וצימחיש רע קצב תורככ ןהשכ  
 לכ תא ךל [ונב ל"צ] «ow רינשמ םישורב
 ךיטושמ ושע ןשכמ םינולא Cro) יקזחי) םיתוחול
 ןח ל ש הב] CC קספ co) "yw ושע ךשוק
 אמטמ [הדוהי'ר Um) םילכב ב'כ'פב
 ןייושע ןהו הריש וא לדגמ poo "יפי ןיפרה ינפמ
 םייתחת ןייושע ןהו םירפס וא םילכ םהב ןתיל
 ג"רבו 6ה'ע) ז"ער yon .(''םישילשו םיינש
 ןיכלולהו ןישדעהו ןיפדה Cre הרג) תקוניתה 'פד
 (' םיבנעה לע ןיחינמש םיוסנה b^ .ןחידמ

FU - pu" ₪ חק 

 הרזנה um .אקרקדל קדער € היל (nn קרהל

 — [ז"'חא אבה 'עב ראותה

 קד בוהצ רעש 'גרת dein (dünn)) קָדָעִד ₪

05a" mpבוהצ רעש  pur"ע"ייע  
«Q1רעפ ילקנואב ג'ונב ה"יחא]*  poo 

 pp בהד וזיחכ בהלצמ רעש cnm ,קדעד
NS) Upסומע 'גרתב קדעד  ON G7ץובקהו . 

 ;'ב קד 'עב אבוה ^ ,ז'ט mov ppu רכז
 ד"כ ב"כ 'יעשי 'גרת ,"י ,ג"כ'בדמב יולקנוא אָיקדעד
 ב'פ 'רהנס אתפסות .א"ס ,ז"ט 'קזחיל ןקדעד הבקנלו
 ה"כו ןיקדעד אירמא 'ב קד וניבר יגל ^i 'דהנס
 שדוחה שוריק 'וכלה 'יפב ה"כו ן"רה n3" 5 ח"ר 'יפב
 ןיקדעד ל"צו ןיקרער ס"טב ג"ונבו ז"ילה ד"פ ם"במרהל
 ,פ'או 'מ י"כמ ןייוצמ 'הנסל ס"רב התע יתיאר ןכו
 היפ ינש 'שעמ 'וריו Tv ח'יד א"פ 'דהנס 'וריבו

 — [קיקד p ע"ייעו ןיקיקד אילזוג p ו"גד

einsetzen, einstecken ירבעב ץענ ומכ ^b bb) ְּץע 
 j רקדב (cem yr) o0 ע'למ רזגנו

 "iy 'גרת (מ'ואב שימשתה רבא תציענמ 252
 ץיערו i5» .יל תישארבל ילקנוא) ת ו ל קמה תא

 י"כב ןוכנל ה"כ ה"יחא]* .איוטוח תי
 ץעדו "א ע"פד ראשבו םשו 'שמא 'פדב ה"'כו ו"ו
 mov 'א י'רת py ליעפ ינוניבבו ,ץער 'עב ה"כו
 הייצד ,ד"ע Yao וניבר איבה ow ץד 'עבו .א'כ יב
 ן"יעב 3m" השארב התיצער i53 לבא השירב
 ריעהש ומכ תעלבומ ןיעה y שרשב יכ רקיעה

puעב ב"ר ' y?תיברע הלמ היארהו ש"ע  b'y 
 שימשתב [Ti תציענמ 3*5  ע'לב רמאנש ומכו
 ושע ץ עונ שימשתמ gv תועונשב ומאנ ןכ
 'ע ךורעה 'יגכ ביטו תומיש דע עקרקב תועבצא

veש"ע  nb! -- mp) peb wmל"צ] (רעו ומע קסופ 'מגב ךשנ והזיא 'פכו וניבר "יפ  [by 

 קחעוה )* .זיטפר mn yy ילכ לכ ס"טב עיפרשכו אוה סייטו רוע ילכ לכ yy ילכ ל כ רוע םש קר vn היכ ('

 mom םינהכ תרות ןש wy ךשרק רינשמ םישורב ןנימגותמדכ םויסה םש קר א": דצ ט"רסל גיהר 'יפמ

 Je ושע ךשרק :ףוסמ קר היארהו יזחימ דסיקוספה ןויצ ביחרה וניברו ,הזב שיגוה אל ל"ומהו c'e ל"נ תונווחא

 .ש"ע qon ןויצ *"ny ןווסחמ שבשמו ףיסומו ץרוג היה 'כ השע ליכסה ew" .ןיעורכשאר pes ןנימגותמש

 וכררכ וניבר טימשהש תויגרע תובית ףוסבו הלחתב רוע ייא cb קר ^r רצ טירסל גיהר ייפכ הלמב הלמ קחעוה \?

Smלש  "b pow smוכו הריש וא 5530 ומכ תייטב ת א ק ב ט '. cb "bרורסש רבר לכ  mרחא  mםי'תחת  

 (v3 יסופר לכבש ym ,הגררמ Cn הגררמ 9 אוהש 3^5 ןחסזכור תייטב ומשו םייסש ה מ הזו ,םישילשו םיינש

 ci טימשה וזפחב ל'סרו .םילכד יגשמה התואמ ops תארמ ןוכנל אבוה nno 'עב לכא 'תמלשתש המ טמשנ ךווע

 ומשב pn" וניבר וריכזהש בלול יעמ הארנכ ה'ימגרל ךייש הזה con (* .םירמאמה בברעו 'ןיפרה ינפמ אטטמ,, תוביח

ocןישדעהו ןיבלולהו ןיפרה "505 איכה  'y3 nvחפלט  moןיפרה ררסה ז"עבו ,תורהט ףוסב ג'הר סרג ןכו הדנב  

 .ןירוחטו ןבגנמ השדעהו pem ןיבלולה w^ :הימר mb ry יוריבו ןאכר וניבר ייגכ ('ב שדע עייעו) ןיבלולהו ןישדעהו

 ןבגנמ תושדעהו ןיבלולה Db] י"פ תורהט שיירב היכו ל"צכ] [ןיפרה] ייפס mes אתפסותב 3^3 "א ןבגנמ ייגו

qb qmתורהשל שירו  D$ייפב םג ייאש ומכ ןחירמ 'יגבו ש"ע .ןחירמ ייגה רגנ וזה ייגה םייקל ךיראה  ymףוסל  

 .תפלט עיייעו םי היר :ז"פ בג"ב יופסות רוע y" ןיפרה ה"ר םש הרג יפסותב "v םש ז'עב יישר םג pamm תורחש
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 וכ היה אלש ינפמ לואש תיב תוכלמ הכשמנ
DUםהכ היה אל :ו"ט דימת .יפוד  cwיפוד  
yyהשנמ) היהש :ט'צ 'דהנס .ש"מו לוכשא  
 .יפוד לש הדגהב שרודו בשוי (היקזח ןכ

 רתוי וא הליאשהב םדוקה ןינעמ wo יִפוד 2 *
 npo" (תטמשנ ן"ונהו ןפו ד ומכ בוט

 ידימ אצוי וניאש םרח ילכ לע הדיעה הרותהו :'ל
venג'הכ .םלועל   c3ה'כו 'פפותבו .י"שרב  . 

 .on̂ ז"עב לבא ,אלא n .ו"צ 'יחכז 'פסותב
 י"כ ף"ירבו 'יחספב פ"א י"כב "כו ונפוד ידימ
 b" אבוה םש ס"דבו +.ב"מ רצ nob" סיד) ן"בארבו

nף"ירה  v5ידימ 'מולכ ויפד ידימ םתכמה לעבל  
 ,כ"ע ונפד ידימ יסרגד תיאו ולש תועירהו יפודה
 Sr על nó3 י"כ 'יפב יתאצמ ינא לבא

ymp»כ ףד 'קילייגנא י"כ ' (yז"עב םג סרגש  
 Yo ב"פ םילכ ש"רב יתאצמ ןכו .ויפוד ידימ
 ץראב הנומט manm ל"הזב הנופד mam שרופמ

 .וילושל וי פו ד היושע

7g) sis]זגרא = 8 סו "לב  

 לאשוהו םירקי םיבתכ וב עינצהל
 רקי 337 לכו תונוט םינבא המש םושל ילכ לכל

(Gehatzküstehenארקיו 'פ ונדמליכ תוילגרמ אלמ  
 B^ ב"א) -- הבית ןיעכ ילכ b" ,וינב לא בקעי
 ןויכ ב'ר n^nwj .(לופכו qup זגרא י"לב
 ריבשמה כ"כ לעב ושויפ ןכו Biz י"ל לע
 ש"מכ 'יפו וילע גישה רעשיילפ 'חה לבא יוועלו
 םינוש םילכמ תויאר איבהל ףיסוהו ךועה תלחתב
 תורוהל הנושארה םתדועתו םדוחי רדגמ ואציש
 ,armarium , "[ 0000000550 , 0 132 ללכה לע

 הלמה יתאצמ ןכו .אוה חרפו רותפכ "יפה הזו
 המל יול 'ר רמא י"פ יתבר 'תקיספב השבתשנ

mbןיוטטולפ ול היה 'וכו םעפ לכב םתוא  
 'וכו העש 553 ולטונ mm ןטק בהז לש רחא

eל"כע זגרא וא רדח ונינע יפל ם'זרהמ ןואגה . 
 םיבתכ לש זגרא 'יפ ןירטמולפד ל"צ קפס ילנו

 — [םירקי םירבדו

pesלופכ ןינע וניבר תערל)  Nueי"לב  
 לש תיב .Doy י"למ וא duplum ר"לבו

Wohnung mit ב"הועו הזה obw br םיועש ינש 

  zwei 'T'hüren, Eingüngen (Dies — Jenseits)ד'עפלו

 יתשמ תככרומ  mosתורחא  "p(ש"מ םיגפב

 vnm (י

mns \'יא .טימ יחיו יקליו , 

 ןּולפד =

oy») 503 cרמכ . cwיו דגנ 'עבו אפר יבל יליועו כ"ג  wmאפר יכל ילייע רסוחמ  
 פר ישר אריכער «c אל ג'ונבו 007 יפר am" םשו שיארכו ףיירבו יבו יא D" י"כב

 ףד

 יבל ילויע רמכמ רסוחמ sum (.ר'ע (m3 שידנה
 'מגב לוזגה בלול 'פבו .דבה תיב b^ .(' אפד
 ג'עא אכירצ אל Cró 5( ישוכה נורתא
 mb ןוגכ עבורמ b yer^ ןיפד הד ב עד
 יפד ינש ןכו (ט"מ םיעגנב s"b  םידגבה לכבו
 שרקה mn Yao .ןהמ דחאב עגנ הארנש קולח
 תומשל pns 'נות y" הייחא]* .(אפד

a»האלהו ז'ט ; v5ץובקהו .האלהו א'כ  cw 
 .תכתמ לש ףד Yo ב"בב ה"נכו .האלהו ז" ,ו"כ
 אוה תלדב עוטנה הזה רמסמה המ  ד"יפ ר'דמב
 םייקמ ה'בקה םירזוג םיקידצהשכ ךכ ןיפדה םייקמ
 רונת לש ףד ד"פ ק"ב «mb אתפסות .םהירבד
 ב"יפר תבש v^ ,'וכו וב הפוא mno תיוזב ונתנש

gan ys i"דצו רבע תארוהבו .ןיפד דבעד  
 םתאש ח"מ ד"פ םידיב הלמה w^ רפס וא ריינה
 יעב וניבר b" ףדב םשה םע לשומה תא ןיבתוכ
 יתש וב שיש ת'ס ב'עס ט'כ 'וחנמ Ww לשמ
 nns ףד וב שי םא 'וכו m ףד 523 תויעט
 Su עצמאב 55 םשו ab לע תלצמ המילש
 םדא השוע G'b יירפוס יסס) «pe ,ףדה mo :םש
 'וכו ןיפד הנומש תב דעו ןיפד שלש תבמ תועירי
 טעמי אלו תרגיא הארנש ינפמ ןיפדב הברי אלו
 הלמה שייעו 'וכו תוטטושמ ויניעש ינפמ ןיפדב
 ךירצ ב'עס ד"עד ג'פ Coin € .םימעפ הברה
 .הפופב תאו אפד שארב Oo רתסאב) שיא אהיש
 אב ולאש D'ED ר"ב ,ו'ה ג'יפ 'ירפוס 'כסמ ה"כו
 DN ה"כ ^b ר'קיו :.'וכו ןיפד 'גו םינש 3125
 ר"מש DT ינש ארוק דחא ףד תורקל דומל היה

p^אצומ התא ז'ט  CHהארה דחא ףדב םימעפ  
 — n» r'y] לש התונג הימרי

 םכל םתחקלו 'פ .vp" (reppicl) אטפיד "סא
 אטסיר pun אלא O9 ןושארה םויב

 הסכמ ייטורו י"לב p quU^ ןמ Nf יתוחתד
 ה"עבו pb yy םינוש םיעבצו ןירויצב םקורמ
 n ee' ה"יחא]* ,(ש"ייע אטופויד סרג

mmר'קיוב םש ןכו .אטיפט 3333  quoa 
 ריהסמ ידיד qb אוהד אטיפט ןידהו : רמאמ ותואל
 | אבומו (:ב'פק רצ) םתחקלו אתקיספב ה'כו ,יולע

 — [ש"מו ש"ע טיפט 'ע ךורעב

 ב'כ bY* (Makol, Tadel' יִפל (bw יִפוד 1 *
 אל המ ינפמ rp זמר א"ש 'קליו ב'עס

 ילויעו = ג''ונב ('

 וכו ושפתו אצי הליפאב ולש רטמולפיר לטנו ךלמ לש ןיטלפב סנכנש nw" כיפ רימשכ cyon רוע תאצמנ לבא ייל
 .'וכו ךל ונהג ימ mm רטמולפירה חמו
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 הנקז אחא 'רד שורד תא שרפל mm" 'ר אב כ'או
 הניא םימיב אב ןקז בותכש הז 'מולכ םימי דגנכ
 ןמיס הזו םימי דגנכ הנקז םא יכ הלופכ ןושל
 םימי 'מולכ .ןולפיד תבכרומ mr ןושלב הדוהי 'ר
 " yb בויא שישי npn םינקז 'עו .הנקז לש
 ,הטס\ י'ע Q^ ian בויא) םישישי קיתעה סליקעו

mmnתינש הלמ יכ ל"י  popי"ל אוה  grau, xoAóv 
aktוקיתעה םינקז 'עו  Uyהָביִש תבית וז הלמ  

 ט'כ ,'כ ילשמבו ,'ט .'ז עשוהבו ,ב"ל ,ט"י 'קיוב
 םימי 'מולכ dies חס( ומכ ןולפיד "יפו 'יג כ"או
 שרפא אבא 'ר לש שורדו ny mam ,הנקז לש
 בש pow י"לב "פ ב'א) — ['ג joe 'עב ה"יא
 יימורו י"לב .ןולפד יכ הנוכנ רבד ה"עב 03 .שישיו

^b7 .לופכ vmהיסנק (ר'עס ט'לד) ז"עד ק"פ  
 ילואו [nons ,(לפכב וסנק b^ .אלפידב
 שרפתנ אל יד לבא קסאי י"ל לע כ'ג ב"ר תנוכ
 ^" י"לב .אלפיד יכ היאר איבהש המלו .בטיה
 ז"לד י"פ npb vB^ רמאמ ףיסוהל דוע שי לופכ
 ץחרמה רחא ןיריטופ ילפידכ ןיריטופ ילפיד ג'ער

"eש"מו ינלב ע"ייעו תוסוכ ינש  mp "yrע ' 
 אבטסיא ילפיד א"עפ ה'נד ה"פ 'כוס 'וריו .יה רטפ

 — (ש'מו ןוטסלפויר yy (הווטסיא)
 cF—— וייר רייק יי דקירה ירייה

 ,Seite, Wand לתוכו yov רצ ס"לב 53(s =) ןפל רו יי יידו
Rippeרזגנ ילואו  jo ^b Oo ys 

T0202»הסוכמו ןומט אוהש רכר ןפר כ"או םתוסו  
m»רצ ארקנש ע"לב  latusלעפמ  lateroהסכמ ) | 

 אבהו ןפוד ^NY? b ףד ינשמב) תורוכבב ב"פב
 pw תלפמה 63 תותיוכד ק"פבו C וירחא
 (.'מ ףד א'מ) הדנב ה'פ .ןפוד אצוו 6 םיעברא
 ימיו (' האמוט ימי voy ןיבשוי ps ןפוד אצוי
 דלוהו (nnb תרבועמ השאה nm" DW ^b .הרהט
 םילכב ב"פבו C, אצויו הנטכב התוא ןיערוק יח

= 3 -- pbes 

 m (יא .ד"כ יישארב) םימיב אב | (' 07D) ס"פ »33

qmםימלוע ינשב 'יפ .ןולפידב אב רמא ןמיס 'רב  
 ה"יחא]* = .ו"לפוד לופכ זעלבו ב'הועבו ז"הועב
 ןורחאה לע ילואו .duplum ר"לבו duplo ט"יאלב
 סרג ר"ל י"כ יכ עדו .ן'ולפוד ו"ו י"כ "יג יכ ןויכ
 ייסופדב 'יא ר"בבו ת"לד רחא ד"ויב ןולפיד םינפב
 ג"ונבו .ןילפוידב םיגורחא 'יסופדבו ןולפידב םינשי
 אכא 'ר ןולפידב (ןילפוידכ) אב 'מא הדו הי 'ר
 יצחו myn'3. ייחל שלופמ ןולפכב אב 'מא
 ל'הזב 'נ ןלפ 'עב וניבר איבה ןורחאה רמאמה
 'מולכ ,ב"הועה nb" שלופמ ןו לי פ ב םימיב אב

npoשלופמ  mmeהרש ייח 'קליבו .כ'ע רשי  
 היכרב ^ ןילפודב אב םימיב אב סרג ג"ק זמר יס
 ש"מ ב"נו .ב"הועה ייחל שלופמ ןוליפב אב 'מא
 שוריפ pipi mim .'ג ןלפ 'עבו ןאכב ךורעה
 ר"בב רמאמה ךשמהמ היאר איבהל שי וניבר
 הנקש הז ןקז ןקז םהובאו שוודב חתפש
 ןדוי 'ר לש שורד יכ wm טשפו תומלוע ינש
 תוליפכב b^ ןולפידב אב רמאש המב ןמיס 'רב
 .תומלוע ינשב 'מולכ ליעלד ןבומב כ"ג ונייה
 ךורעה 'יגל ויוחא לש שורדה אב אתכמסא ךרדבו
 mb" שלופמ ןוליפב םימיב אב רמא אנא 'ר
 ןירדצ ינשל mne רעשב אב 'יפ אבה םלועה
 תארוה יכ כ'ג 5" כ"או ב'הועל ז'הועמ 'מולכ

poe"ונינע  qvi Sooםירעש ינש לש . 
 .22:* 23 תומלוע ינש וארקנ 'פו ע"לב םג תמאבו
 יתשריפ הז לכו .הזל הזמ םיאצוי יכ םינולמ ינש
 | ד'עפל יכ ,ידמע יכנא ןכ אל לבא וניבר תוטישב
 אחא 'ו שרדש המל ךלוהו כבוס הדוהי 'רד שורד
 םדא ךל שי אחא ^ רמא ל"זו הזל םדוק ףכית
 הנקזב וניאו םימיב ,םימיב וניאו הנקזב אוהש
 'ר הנקז דגנכ םימיו םימי דגנכ הנקז ןאכ לבא
 הבכרוה הלמה ד"'עפלו ןולפידב אב רמא אדוהי

"b dies jשישי ה ןמו םימי  hochbejahrt 

| 

 | איהש b^ .ץחמה ילושב הנופד  תיבחו 075(
. . 

| 

 לע וניבר nys ןווכל "sm ןכתיו : זימ ףר ינשמב mx בבכורו'  mb (* .א"ס יפ סיטב 'ג ךלפ יעבו ןאכב ר"פרבו ('

omףרב יכ :ז'מ  ce"המהבב ירייא  "yעיבשפהב  'yי"כב ה"כ (* .ןפר  à^ .רסח עיפרבו  *) m'3ןוכנל  myb73 
 E רגועה םאה nno םאש NW'yb ד"מ הדנב איה הכורע

 ?"MY מיכב 'יפש הזמ Des vg" ומא התמשב שרפל

 שוריפ יכ ym (5 אומגש D" רז הז

 וגיבר הצור ךיא כ"או WW הייד

 .תדינ ימי עיפרשב לבא
 יופסות ^C אשירב תוימ

BD "y כ'ג י"שריפ ןפור אצוי ה"ר ב"ער א"נ ןילוחבו תאפרתנו ץוחל רבועה תא ותואיצוהו היעמ וחתפנ SD vy jen 
  paאוה  paליכע אשירב תיימ אות (.רימ) הרג תכסמב ןל אמייקד והואיצוה ומא התמש רחאלש ימול ןיאו ןייח ומא

 ילוא  vasלע השקה הזמ הלודגו .דוככ םושמ וריכזהש ילבמ וילע גישמו ךורעה לעב וניברר ייפ עדי בטיה  "bוניבר
 ץיבשתה  vp ccsםיאנתה ןיב תקולהמ וניאוש תממ לטב (ךורעה לעבר) ושוריפ ירהש רועו ל"זו  DMהריל אמט איה

nam ץיבשתהו 'וכו ןוכננ הזה ''פה ןיא heh א ל א וז תקולתמל v» המ התמ איה םאו אל סא "ip 
 wb תומ ל הבור קו רליל השקמ איהש אלא ירמגל התמש comb הניא ליז ym לעב לש ותנוינש ץוחל

 ארומא יכ אוה קחור לינה ץורית תמאבו ג'עצב in" חינהש עיבשלפתכו ש"ע יוכו nes הארק תומל תבורק איהש

 v3 הימגרו Uy הנופד תלמ bs" ךומסב וניבר ירבר םולהל השק ןכו ןאכ שי תועט הזיא ילואו .ורובר שרפל ךירצ

yap) se mmsאקילייגנא י'כ  faאצי אלש ןפור אצוי ןוכנל 'יפ (.'5  Tאציו ערקש ןוגכ אלא שממ םחרה  
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 ןויצ םוש לע ןווכמ היה אל m^ ןפוד ןושלמ | דצב אוהש .ןפוד ןושלמ הנופד .ץראב הנוממ
 יכ 'מול הצורו ןכ ראיב ומצע םשמ קר | ןפוד .ןיפד ןומטל ןירוק לאעמשי «cob ,בקיה
 י"ע רמאמה רומגל ונכירצו ןפוד ןמ ראות אוה הנופד | ונשריפ רבכ 67 'יבוריעד "מק הכלהב המוקע
 ראבל וניבו ףיסוה כ"חאו תדרפמ הדוקנ תמיש | ויבג לע ךכיסו תיבה תחפנ bs ייפ .['ב] דג יעב
 דצ ב תיבחה ל"ר אוהש רמאו ץראב הנומט והמ | הרשכ תומא 'דמ תוחפ ךוכיסל לתוכ ןיב יוהו

mmימולכ בקיב הנומטו הקוקח איה תיבחה 'מולכ בקיה | .('וש אר ךכפה יבגל ברקד ןאמכ תיבה ןפודל  
 אלא בקי לש הלוכ הללח ךותב אלו ('תגב | qo ביבס איהש תיב לש הרקתל הייזח א"פ
 ישוריפ p בקיה דצ ב ש"מ הזו הנפדו הדצב | המוקע ןפוד אוהש ומכ תומא 'דמ תוחפ איהו רשכ
 לכ וניבר ונעידוהש רחאו .ש"ארהו ש"רה ם"במרה | D$? C ךכסה דע C תומוקע לש תונפדו
 הלמה תארוהב יכ ולשמ ךפונ דוע ףיסוה תאז | ריואב לטומ אוהש דומע «OU תוליהאב ב"יפב
 .הנומט הנינעש ל"נה ע"למ השרפל שי הנופד | האמוט איבמ ones TO (6' ףקיה ול שי םא
 הזיא ל"נה רמאמש יתבתכש הממ onn ינא הזבו | לתוכב עובק דחא ושארש Up "b .ונפד תחת
 .'ה "יבוריעב םימעפ המכ ה'נכו -- .ק"ודו אוה ןויצ | 333 b^ ונפד תחת האמוט איבמ ריואב ינשהו
 ךשומה יחל ,'י םש ,יובמ לש ונפד .יעצמאה ןפוד | ביפ לש b^ ןינעבו inm ש"רב יייע ה"יחא*]
 וא ןפוד בורב וא .ב"י םש  ,יובמ לש ונפד DD | "b 25 יכ תמאה qm ךורע י"כב ה"כ םילכד
 תוחפ לכ .'ז יכוס .םימעפ המכ ש'ע Db ינשב | ךורעה םשב ןוכנ לע ואיבה ןכו הסוכמו ןומט
 ,'ב דג ע"ייע ימד .דובלכ ןפודל quo השלשמ | ךורעב לבא ite ב"פ םילכל ט"ות לעב בנוה
 תבש ,י"שריפ 'ייע תבש ןפודכ הכוס jew :םשו | ראותה איה הנופד תלמ יכ וניבר תנוכו .'יל ר"פד
 יא אנפדד יא :ג'כ מ"ב ,אמלעב ןפוד :ר'נק | השוריפש ע"למ התרזג יפ לע הנינעו ןפוד םשה ןמ
 ע"ייע לבא אמטא 'עב ךורעה i^ ןכ אמטאד | ב'ערה ש"ארהו ש"רה ם'במרה ושריפ ןכו ןומט
 התחפנש man Ye ק"ב ,םילכ אתפסות .'ב קפד | יכ בשוח יתייה םינשב ma יכ עדו :ט"יותו
 .תישימח ןפודב b 'דהנס .'וכו הנפד לע לבקמו | דצב אוהש ןפוד ןושלמ הנופדי ש"מב וניבר תנוכ
 םש והכיו שרד Den .ם'לב ה"כו ישימח yov "b | םישרדמ וא ס"שמ ןויצ הזיא לע התיה "בקיה
 תישימח ןפודב ןנחוי ר"א 0200 2?( שמחה | חולב ו"פ דצ או ב מ ב ליעל רמאמה הז יתבתכ ןכל
 לש y Ty "m' .וב ןייולת דבכו mew םוקמ | ךורעה רפסב תואבומה תואחסונמ תומוקמ תמישר
 י"כ ח"ר bb" קתעוה שממ םש וניבר 'יפו 'ד | jer רחאלו המה היא עדונ אלו םמוקמ ןויצ ילב
 הכומסה האיר me ןילוח .י"העב חיכואשכ 'דהנפל | קיציא ר"הומ ןואגה ןב ביל 'חה ידידי יל הויח
 המכ םש "יעו התמתס ןפודו םשו ,ןפודל | םוימ בתכב) m" הפיה anys גרעבסדנאל ןרהא

o3ד'עפל* (ח"לרת פ"מהוח  bwאנפדב אתכיס 'יפא א"ער ב"ל ןיטיג .-- םימעפ | םוקמב ךורעב  
 y'"y &^ ^m .'ט D 'עב ושוריפ p" איפר | א"ימ ו'פ תואוקמב ןייועי ב קנה דצ :בקיה דצ
 Db יתש ב'ער 'ז 'כוס ץובקהו Ww קבד | שרפמ ש"ארהו .בקנה דצב שיו ןיבואש האילמ

"amתונפד ןהל ןיאו ב'פר ק"ב םילכ 'תפסות | חטכו ןפוד דע ב קנה דגנכש םימה לכ . pe" 
 ןהיתונפודו r'eb Den .ויתונפד לע האמוט רד"פס | בקנה ןפודב אוהש in^ ךורעהו ש"ארה ינפל היה
 ןוהיחרא ןכד ר'ע א'נד א'פ 'כוס v" .ןהירחאמ | voy "ms גשומל כ'ג יעמתשמ דצו ןפוד יכ
 ארירק איי יד ןלילק אָחְנְפּב ipt" אייריתעד | תאז הרעה לע pa לכ לעכ יתשש אטהיר םופל
 (םילתוכ) תונפד תושעל םירישעה ךרד 'מולכ לילע | ירבדב סרג תמאב ל"נה ט"יותה יכ יתאצמש ירחא

qunםגו ,פ'ט אוה קפס ילב לבא ב קנה דצב  | popןליצ םש 'וריו .סנכת הפי תורירקש ידכ  
 ןהיתונפד ב"עס ר'ג 'ילוח ,ב'מ ב"פ םילכ .תונפד לש | התעו qs ןודינל תואוקמב ןינעה ךשמה ןיא

qqע"ייע ' הנופד וניכר ש"מב יכ םירהצב שמשכ יל  p?יתלמ יתפטה רבכ הרזגה ןינעבו — .'א  

 JD תורוכבל v3 ה'ימגר ייפ ןכו כ'ע םחרה mai ילתוכ וממגו (.'ע ^5( השקמה הטהבב ןנירמאדכ וא רצה ןמ
 ג'ר גיפ הרג 'וריכ .— כ'ע אצי כיתאו םחרה ma m וממגנש pas ןפוד אצויו (.ריעק ףד יקילייגנא v3 ץבוק)

vyךר ר דלוה אצי :ןושלה  qeךוד וכפהו  cmmורי) ' ce(' .ומצע עיפרשבו ר'פרב הייכ )!  meה"פרב  

 ס"ר) 'ב "33( D' '"כב םש יכוסבו .ךכיסו ה'ירב א'עס ירד 'כוסב ''שריפב כ"ג 'יא «wb (* .תומוקע תיב עייפרשבו
 on» עיפרשב לבא ריפר יעב היכו ב'ת «e33 p» rm» mes תומ א 'רמ תוהה 5 אה an" שרופמ (םש
 תומא יר ךוכיסל לתוכה ןיב שי סא ויבג לע ךכיסו תחפנש ma :םש יוכופר רמאמה שיו mes 55 דג ya .תועשב

 .(ע"ייע) ץחמ לש ייפ והזו ("  .ופיקתב שי םא ג'ונב (* .חלוספ



- 

 םינק לש רדנ אצוה b^ ןואג יאה ברו .לקדה יצוהמ
nup Nieםינקה תציחמ ןהב ןיקיזחמש ןידמוע  

 mns). nbe חורה nmw nmn אלש
 סחוימה 'יפב שממ ה"כ 5s ב"ב לש ^6 ןינעבו
 ה"דב Ce) רצ p פיד לצא) v5 'יג יפל י"שריפל
 לדגמו אנפרד ודג לש םייח ל דנעקו :אנפד

amsרנעקו 'יא י"שר יסופדבו .לקדה יצוהמ  y 
 י"שר ירבדב ק"מל ח'בה 'יגו 'וכו לדגמו אנפדמ
 ולש אריפו ר"ול ןירוקש ץע יפנע ל"זו אנפד ה'ד
 י"שריפב תמאב חכומ ןכו 'וכו דבעקו ש"ייב ןירוק
 ןירוקש םינומרע yy יפנע :אנפדו ה'ד .'ד ב'בל
 [Lorberbeeren ש"ייב ןירוק ולש ירפו [laurier] ר"ול

 "יחספבו * ר ע ה"ד ,ג"כ mas י"שריס ןכו [6%8
 ב'בלי'כ ה'מגר'יפ ןכו ,ארכשו ה'ד ,ו'ג

5mאצוהב  oemתופכמ רדנ תושעל ןינהונש  
 --[ל"כע b^ ןירוקש רע לש yy אנפדו .םירמת

Asovo 7351אירופב איכויטנא לש שרגמב ריע  
my "nאב (הטמל  ww"לש ינפדב ול  

 ,יב ריכיא) ומדי ץראל ובשי 'כיא תליגמב איכויטנא
 בוזי יכ השאו (Ob) ר"קיובו CI'SBD 323 היכו ;'א

 םפשמ לובגה דריו ,ינפד 'גות הלבר .המד בוז
 םילשהל ךירצו 'גרתה רפח ה"יחא]* ,הלברה
 [bs (םיימפאל) אמוחת סוחייו mp 'א 'ורי 'גרת
 ינפד תודוא ונרובד ונבחרה רבכ .ינפדל [םיימפאמ
 ןורכז אב ןכו .ש"ע יכוטנא 'עב איכויטנא לש

Advיו0/פשא \ «péלע והיתתמ ןב לצא  
 nnm התנוכתו 'ג ,ז"י םשו ,'ה ,ב'י ,'א תומחלמה
 ₪ "\צדוטשפוש 'א ,'ב 1^. תוינומדקהב 'ייע אירוסב

in( 46098 v fig > 6ריעה 'ארקנו 4  

 (Lorbeerhain) םינומרע יצע תרישא ow לע
 יכוטנא ע"ייע Apollo, Diana םילילאל השדקומה

cwnונארטש ;ז'ט .ו'ט ,'ה סואימלתפ  UD 
"venהתלבו לש ונפד א"לפ יתבר 'תקיספ --  
n"םינויצה  '"pכ"א) -- [יכוטנא 'עב  DU 

 םיארקנ םירחא תומוקמ (Di .איכויטנא Ty שרגמ
 ה"יחא|* | .(םש תועוטגה ינפד תונליא םש לע
 אמ םשב םינוכמ ויה תומוקמ הלאו תמאב ה'כו
 והיתתמ ןב y"' ןוילע לילגב הקשמ אלמ nno ('א

 תאז 553 לבא מ''בב ג'תכו

87 — (p — פד 

 אינורשמ ל"צו הינפר איגורטמ

 ביק

 ע"למ העזגו ס'למ הלמה הלצאנש ךרעה שארב
 תנשמ וניבר ןוכנל 'יפש ומכ ןפצו ןמט לכ
 'וריב רמאמה שוריפ הזמ ילואו .הנופד msn םילכ
 ןפודב עשוהי ןיילת אלא ב"עס ה"סר ד"פ 'ישודיק
 עשוהי 'מולכ .ןקחרמ אלו ןברקמ אל ינא רמא
 הסוכמו ןומט רבדב םינועבגה טפשמ הלות היה
 םאו .ןקחרל אלו ןברקל אל טילחהל הצר אלש
 .ןפודב אלו ןופ דב 'יגה ןכתת זא 05 ונרבדכ
 עשוהי ןיילתש 'יגה ג"עס  ג"כד ו"פ 'דהנס 'וריבו

penaהזו ןיפדב ל'צו  wenםוקמב 53 ע"לב  
pooענצומו ] — 

y'b3 ^b) [2ףחדו הכה שול  (schlagen, stossen 

 וערוזל ורבחמ הדש לכקמה 'מגב לבקמה 'פב
penמ'ג)  CUPאינושרמ ינב ותא  Cהונפד , 

 יכה והל רמאד יאהו C15 טג חלושה 'פד ג'רבו
 ג"וגנ ה"יחא]* .והוכה 5b" .הונפדד םושמ

 ןקתל הארנ רתוי לבא ,םש אוה ילואו יונפד םושמ
 הצו אלש pub :ח"פ תומביב ה"נכו .וניבר ^35
 ,ךורעבכ mm .וה כה י"שריפו ^« ל"ת ונפד
 ונפד ינתקו 'וכו ונפרד רמימל אכירצ : םש 'ומביבו
 י"לב ^5 ב'א) -- [םידעב ונפד ונפד יאמ אמיא 'וכו
 ה"יחא]* .(ופוגמ םד תאיצי דע הכוהש ימ

 הכה b" +טחדפש b" אוה יכ ב"ו בשח ילואו
 35 היה בוט רתוי לכא רעלזייא 'חה ברה תערכ
 demüthigen עינכה .B^ 9066 י"ל אוה יכ רמול
 ימ לכו .ל"נה ע"למ הלמה nw יכ תמאה לבא
 ןפוד ןושלמ רצה לע הכה הלמה pip יכ רמאש

  ww[העוט אלא —

Lorbeerfrucht, Lor- 82% י"לב) אָנְפִּד = j[57 

  iםוקמ 'פב םיחספב
 וגהנש  Colןילקד ןיכיכומ « vאסא (א'עי

 ארד  C.אנפדד ארכישו  ^bירפמ ןישועש רכש

 ורואלל ןירוק י"לו אנפד ומשש ןליא  C,ינפד
 [דעומב] הצופה תא ןיוקמו 'מגב ןיקשמר ק"פנו

 .אנפדו אצוהב ףסוי בר רמא ןירקמ דציכ 6" קימו

 הנידמה גהנמכ לכה ['טגב] ןיפתושהר ג'רבו (23
  65,אנפדו אצוהב יגיהנד יכיה ייותאל יאמ ייותאל
  "bהתוא ןילדגמו אנפדה ןמ רדג לש םייחל ידבע

(beerbaum 

 ינב סרגש ^Y ייכמ ץוח ןאכב ךורע "33: עיפרב ^35 ('

 .םוקמ bp :םש b^ וניברו .תצק יונישב ךורע "3 לכ oe וסרג ןכו אינשרמ 'עמ הארנכ אינשרמ וא אינושרמ :וניבר ייג

p»ריעה םש י'שריש . onmרצ) יידומלת איפארגאיג ורפסב רעיוביינ  (Ceרי'על והושה  Maschurלבא  pתנוכת  

 למנה םוקמ םע אינורשמ םוקמה תושהל לינ ןכל םש מ'במ הארגכ םימה די לע וא רהנה mn לע החיה םוקמה
Musarnaלע  mhךוכ היה טרעננאמ יייע יסופה םיה  àרצ  m^רקיעה אינשרמ וא אינושרמ וניבר "3 םאו האלהו  

mתויהל ןכתת  oy Martianaקיע ותז (* .האלהו ח"ק דצ םש טרעננאמ יייע יִנָטְפישאנ םיה ףוח לע ' y'wy "am 
 aurea, laurus ר'לבו lauro טייאלב ( .3 דר yov אדר ^3 אלו אסא

Oo P וי 



X 2l 

 = : ל"זו (ב"ע rb. gen 'קילייננא י"כ ץבוקב) 'וחנמל
pe pesהיה  nóסופדה ןמ טעמ לודג רונתב  . 

 .רונתה ןמ האיצומשכ הדור אוהשכל ןושארה
 = 2 רונתבש סופדמ לודג אוהש 'ג סופדב הנתונו
 = sb םאו הקד איהש יפל הנוקת לקלקתת אלש

mmסופדב  nmnהניא הלידג החפנ תלקלקתמ  - 

 < רבשי אלש סופדל ותוא ןיריזחמ ויה רונתה ןמ
 " pxab דחאו רונתל דחא םש ויה ןיסופד 'ג םזחולה
 =  ולקלקי אלש ידכ סופדל ןינתונ הדור אוהש דחאו
 LOL " ותורעק ןנינתו ג'יפ ר"דמב ןכו .'וכו םחלה תא
 "= =ויהש (תויסופד ס"טב תואצוה תצקב) םיסופד ולא
 E ]3[ י"רת ב"'א) — [םיסופדב םינפה bn5 םישוע

 "< ימדמ אוהו (א" xD יישארכ) nn םיבנע םדכו
 .(סופמ y'"p .ןיבנע (ressbrett) סופדל

 = = ןיאיצומ ויהשכו סופדב רונתב ותוא ןיפואו סופדב

 ל ללונ Seitenwand des Grabsteines pei) =) קפד

 —-- ה"חא|* | .ללג 'עב ונשריפ רבכ קפודו
 | וניכר תטיש "5353 יתכראה 'א ללג 'עב םשו
 — חכומ קפוד ןינעבו 5^ םינושארה תטיש 'יפב םג
 אכה prb לצאנ םא וא םישוריפ ינש םש ךרעהמ

PNןפוד = אקפד ומכ קפוד "פו  "bעלצו דצ  LL. 
 < הלמה תא רזגנ DW וא רכקה תועלצו ידדצ ונייהו
 " ךכד nem ,ובד לע האכה מ'למ pos לעפמ
 | ןעשנ ונייה moy gm ללוגהש ןבא קפודה ארקנו

qum) moyילודגש תעדל תיארה התא ללנ  = Le 
"pnבל  mneשאר סינכהל יתארי ילולו .ןכ " " 

own pאל רמוא יתייה הלא םילודג  pieno0 " 
mn75 הלמה תרזג ןינעב םא יכ םתער לע  f 
penומכ 190% "למ ילוא  Lo més ido; 

"bהבר ארכגו .ןויצו הכצמ ןבא  wpדיהסמ  "Lo by 
 ןינתונש םיגבא יתש םה קפודי 'יפש n3 אוהו הז
 יופסות 'ייע "ןויצל v^x5 nmm ושארל תחא
 :'ד 'בותכ 'פסות Ty "יעו דע ה'ד :ב'נק תבש

o E 

ha יי 

"d 

LIV 
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Has 

! D 

8% 
 5 יי כ

nen enרפסב 'א קרפ שיר . 
pois m 

Daphnes portusסוראפסאבב | התנוכת +( . 

 טודזריה (ny םירצמב .Daphnae Pelusiae 3n (יד

 הימריב םוקמ לכב וקיתעה םינקז 'עו ep .'ל יב
 זלה wy pep ילב איהו Toys ידי לע סחנפחת

 -- [םירצמב

 ,Form, typus ל0הק% 'ורו י"לב סופט =) םּופְד

"B Gestalt ——תינבתו הרוצ ) 's3העש 55  
 סופדב ונשעי רשפא Cro ייחספ) םירבד ולא 'מגב

 םעפב הנעבקיו  רייוצמ סופד «b qv^ ונעבקיו

iom .C nns33( ןיפתושה 'פד  Greלכלו  
 'פבו Ünbxy. ינפב סופד יתארב הפיטו הפיט

 «pn" ev ט"ב) [Bi] ןישמוח השמח 'מגב בהזה

 ןמ רשעמ םותחנה ןמ חקולה +ג"ס) יאמדב ה"פב

 "פא המחה לע תננוצה ןמו תננוצה לע המחה
 לכמ רשעמ רטלפה ןמ .חקולה .הברה ןיסופדמ
 היפ יאמד) ימלשורי LC ריאמ יבר ירבד סופדו סופד

 םותחנ רמוא ריאמ cm היהש

 המכב שמתשמ רטלפו דחא ('סופד השוע
qunmןיסופד. ול שיש 55 ךכליה  Cהברה |  

 TM ןימש דהאו דחא לכמ רשעמ ונממ חקולה
 הדוהי 'רו .רחא םותחנמ רחא ןימו דחא םותחנמ
 םותחנ 'מוא 'דוהי 'ר יכ לכה לע דחאמ 'מוא
 םותחנמ שָמתשמ רטלפו ןיפופט המכ השוע
 ירתמ רטלפ Geys וינ טיבב) הכלה ףוסבו .(" דחא
 .ץבז ארבג on  םותחנ ןיבז ירבג אתלת
 --.ןיבז אוה ארבג דחמ ימנ םותחנ ג"ונב ה"יחא]*

 הירב ןימכ ואשעו סופדב ולדנ .ו"ל «c ה'נכו
 הזו .ז"עלב א"מרופ סופד י"שריפו apo תרחא
 'וריבו .הרעהב הטמל 'ייע 'ד ספט 'עב וניבר "פכ
 ירה םשו ,סופדב לדג wm ירה ד"ע ג"גד Yo 'כוס
 תוחנמ 'מג וניבר איבה 'ד ספט ym" .סופדב לדנ
 bn ןיסופד השלש סופדב םתוא תמשו ר'ת .ד"צ
 היה סופד «pe קצב איה ןיידעו םופדל הנתונ
 אלש ידכ סופדב תנתונ mm אוהשכו רונתב הל
 הל יפאד «jr אמק סופדל «mm לקלקתת
 ה"מגו "53 יתיאר לבא ושריפ אל וניברו .החסנ

E Y בי 0 1 SMEN / 2 

mmn C» וקו 3400 ₪00 || 
A£orno) bes םוקמ (^ avs ח םואינילפ יייע', = 

Cp cU» 

 רמאמה יצחו יוכו הל יתארב הפיטו הפיט לכו גיונב )!  .ושריפ אל חיירו יישרופ ןכו שימו qya ע'יייע ןויכו ייפו (

 יאטרב לכא וניבו ייגכ am" מ'בבו יאמרר ה'פר ד"מ Mim ט'יבב םש הנשנ וז םג(*  .שוטשט ךרעב אבוה ןווחאה
nסופיטו סופיט לכמ ^ ינשמבו .(םיסופת ףיזרהמ תאצוהחבו) םיפופט ג'מ ת"פ יאמר 'וריר ינשמבו .ןיסופט יסופט  

wnרקיעה וזו (סופוטו סופוט ף"זרתמ  ypוניבו 'יפש 'ר ספט  jnזימ ז'ט םילכר  bow)הליפת לש  ^pספוט  
 זיעלב [l'orma] המרופ

ambת''לרב , 

 ילבבבו סופט יעב חיכואשכ יוריב בורל לגרומ תייטב 'יגה וזו .ליכע ןח רחא סופטו סופר . .
me )*י"כב  anסופט יוריבו ספט עייפדבו  ceהיה ש :ייל . ^( moכב " càל'צו ןיספט ע'פרבו  

 ,ףיזרתמל ןויצ תבחאב ei" ןינעה לכ wei" בחורב p (" .ןיפופט

15 

, 
IE 



T EROR 8ב ל א שכב 00.2 4  = 
|; 4 dt 3 xw . צל % E 

 he3$ — (קפוד=) קפד
E I 

 דיק
Ond va s 4% 

. 

= em 
 י

» 

1 

 בוי ןובכשי אל יקרועו .םיקפודכ םיארנו םדה
 אלש ל'ר וחוני אל םיקפודה ג"בלרה ^6 0" ל
 ילואו ,כ"ע 'וכו הנישה bp ללכ םתעונת טוקשת
 "יג Bb" :ר'ע nob" א ק פו דב והניכתח רמאמ
 ש"מו ש"ע 'יחפפל ח'ר ^3 יפ לע yos 'עב וניבר

 .ןיקרועה ידיג כ"ג ונינע

por ques =( 7517םינש 860 י"למ  m» 
oepvó | =אינודנ  ^b! Mügiftלופכ רהומ הלמה  

(doppelte Mitgift(ח"יפס) טיפ ר"בב  byבזעי ןכ  
 ול nim ותשרגמ ותשא ןנחוי 'ר CON : שיא
 ןתמו רהומ Cn pb עיייעו יפ ישרפז ר"בבו ,ןירופוד
 תוינודנ יתש ןונרפיד י"לב b^ ב'א) * .ןונרפארפ
 לעבה תיבל האיבמ השאהש המ ןונרפארפ "יפו
 .(לעבה ןתמל וז הלמ הקתענו אינודנה תלוז
 הביתב ןונרפארפ ל"צ הז ןוכנ 'יפ יפל ה"יחא)*

nns0000600 י"לב ב"ר 'יפכ שממ התארוה יכ  
was die Braut aus der Mitgift mitbringtתמאבו  

 p'b3 םש קר תחא הלמב ןכ בותכ ןוכנל ר'פדב
 mo: vb י'כב «mu ןונרפארפ ל"צו ןוכרפארפ
 ןינרופרפמ יל אבה ה"ספ ר"בב nns הביתב ןוכנל
 יעב ךורעה ^3( urbe) רייק ומר תודלות יקליב) ילש

 "3 i" .יפל) א"פפב סרג ןכו ?ju ארפ 'ה ןרפ
 ןויצה אוהו ןונרפ ארפ ןתמ ןינרופרהמ Cb 'פ ונינפלו
 הלמב ןרפ 'עב םג ל" ןכל יחכונה ךרעב םשרנ רשא
 ^31 ,ןינרופארפ ל'צו ןורופארפ bo 12227132 ,תחא
 ןונארפ רהמ ר"ב םשב 2^ ,ד'ל שארכל ן"במרה
 ר'לק זמר 'פ חלשיו 'קליה "גו ןונרפ ארפ ןתמ
 הלמב ל'צ םלוכבו ,ןונרופ ארפ ןתמו ןונרופ רהומ

 הנינע ןונרפיד בוט רתוי וא ןירופוד תלמו .תחא |
 דוד חמצ לעבו ,תוינודנ יתש ןוכנל ב'ר 'יפש ומכ
 £1 (Gpudium) ר"לב ןידופיר בותכל שבתשה
 םינקז 'עו .כ'כ לעב וילע גישה רבכו תותירכ
 Q"b) ויט ביכ תומש ;ביי ,דיכ יישארבכ) רהמ וקיתעה

 — eepvfá] י"ע

 .ש"מו ארפויד ע"ייע פ"מ םירפד .ןירפד *

 .אפסרפ ע"ייע D'D n'Ob ר"ב אפוס ארפיד *

 ,'ח 'ומבי יתפדמ אחא כר (םוקמ «?c 'תפד *
 bw" : ז"פ "לוח יתפדמ mov 'ר .ר'נ

 V. ,894 טרעננאמ y Sophta" אוה

 45 yvy איתפד אירכל לכה .'מ ב'ב איתפד * |
 .איתפ 'עבו ש"מו א"י

wype'y =( "De?ןקותמ רוע = 8006 י'לב  
 rohes Pergament, zubereitete הביתכל

sThierhaut, Fellע'לב ןכו י"לב דועו  'D!וכ  

 'פב Register, Urkunde) המישרו םירטנוקו רפס

  (Pulsוארקנ ןכ |

 nns השארל nns םינבא יתש jn קפודוי דע ה"ד
 :ז"מ 'דהנס 'ופסות Uy" לבא "ה בצ מ לש הלגרל

n^י"שר "55 ת"ר 'יפש םותסישמ ] — 

 ע"למ וא אנפד = ןפוד ןושלמ וא spe קֶפּד
 ראוצ ^m םוקע רבד לכ 9( = אקפְדַא

 לש תוכיתחו 'מנב תואיצמ ולא 'פב (םינפב 'ייעו
 יא ןמיס הפוג הכיתח יוהילו €« (n3 רשב
 מ'יו ראוצ י"שר b^ ב'א) — .אמטאד N^ אקפדד
 yn הייחא]* yr אוהשכ קפדה םוקמ
 פרג ץמא 'עב bow אנפדד אמטא 'עב ךורעה 'ינד
 קפרב 'מ י'כ ^3: אקפודב והניכתח :ד"ע 'יחספב
 JB ש"ע אקפרא אמטא 'ע ב'ה י'כב ג'הכו

 אמטא 'עב יתראב רשא י"שרב ז'עלה b^ ןינעבו
 זעול םילפכה ה"ד .ב"נק תבשב יכ יל ps יתאצמ
 תתימאל mss הזו [888₪] ש"קנלפ :י "כ ב י"שר
 ב'ה י'כ ipi" םייקל ל"נ התעו .םש ישוריפ
 מ"בל מ"טשב יתיאר םולה םגה ןעכנימ י'כו
 ראוצ י"שריפ א ק פ ר ד יא D'33 י"שר 'יג איבהש
 בתכו [תקופמ ל"צ] (תקפרמ) 'שלמ ךפיה אוהו
 קפרמ ןושלמ :pm אוהש «o ש'בצירה הז לע
 קיזחהל ונכרצוה ראוצ :י"שר 'יפב כ"או ל"כע
 :by .ש"ע ע"לב «m קפרמ ןושלמ אקפר ^23

^bזחא ינש 'יפב לבא יתעמש י'שר רמא הז  
 הרעהב אמטא 'עב וירבד יתשריפו אקפד ייגב י"שר
 יא :דע ה'ד :ג'נק תבשב תופסותה 'יגו .ש'ע
 אכהל וניתאד אתשהו אמטאד יא אקפדאד
 | אקפדד י'שר ^3 ןושאר "פב םג םייקל לכונ
 'ופסותה ^35 אקפדא ומכ אוהו ראוצ ןינעב

we veראוצה ומכ םוקע רבד ע"לב ] — 

an die Thüre (תלדה לע הכה מ'למ pb3* 
  (dopfenאתריגמ יבגל איתא ה"פס ר"'קיו

 התנכש לצא האב p^ .היל wpeto אחיתפ אערת
 סנכת אלש תקפוד איה חותפ רעשהש ףא
 'יטפוש) תלדה לע c'pe3ne מ"למ wm םואתפ
 תוקפדתמ ויהיש ידכ ה"מ "b ר'בב .-- G3) ש"י
 ןוהיונ 'מולכ "יפו כ"מ לעב סרג ןכ ןהילעב לע
 "31 'קיעו קחוד הזו .ןהילעב בל לע perm ביבח
 'פ ר"שהשב ה'כו תוקפרתמ vat ידכ ונתואחסונבכ
 ייפ 35( ע"ל ןכו (Cn en eme מ"ל ves wm יתנוי
 .ש"ע 'חסונה הגתשנ 'ב poe" 'עכו ןח לעכו ביכח

 ה"כ אריוג אקופד ימק ט'פ ר'מב "753 אקופה *
 אשניא ע'ייע אוה ס"טו םינשי 'יפופדב
wm)תוא .ב"סק  Cpקסר 'עו 'ב דרג 'עו . 

Schlagadern) oppi" * 

 ץוי c2 ושא םיקוועה האוסוב



  - wi" =( "m wp(ץוד = ץ 115

 אשבכב אשיר (ג'צ (por .לילשב im 'מגב | לעו ריינה לַע (א'עס ^g יטוסב ןכו o9 'לינמד ינש

 p" הווקמ ןידדצא ביד. הטיחשה תיבא היבתוא | ריינה לע אל 6א'כ ןיטיגד ינש 'פבו .ארתפידה
 "357 PB m3" ץד יא יריחנא היבתוא ,ריסאו | 'מגב ^j איצומה 'פכו .ארתפידה לע אלו קוחמה
 אהמורד אשירב הייצד .ריסא אל יאו ירש היל | אלו חימקו חילמד ארתפיד (א'עס טיע תבש) רוע
 תורוכבד ק"פבו ?C 272( הניפסה תא רכומהד ג'רב | ^9 םש ימוחנת) אראו שיר ונדמליבו — .(' ץיפע
 יאתתל הצד יתת אתכיס לקש (:'ח) אמט גד 'מגב | v שירבו .(' תוהלא לש ארתפד איצוה ('ה

Geb»תואסקניפו תוארתפד  Cקרפבו .6 לאע יאליעל הצד ילד לאע אל | ךאיה עדיל ול שי  PS 
omn mew smןיאפרתמ ןיא 'מגב ןידימעמ | סקנפ 'עבו הייחא]*  C "Dהציד אריר  

 הציד ;ןיעה ןמ אצויה sTO ^b .אתעמדו אמד | 'וריב 0505( .תוארתפיד ל"צו תוארטפויד ס"טב
 .ןיעב שיש םד אמד ; טחמה ומכ רעצה וב בקונש | המ ד"ער ו"עד א"פ Cann 'וריבו .ז"יד ב"פ האיפ
 "ילוחד ןויצ ןינעב 'ב שר 'עב «c עד הייחא]* | ןיאיצומ ולאו ןהירפס ןיאיצומ וליא תומואל ןניב
 תיבא היילת אשבכב אשיר ל"הזב en" 'יא ל"נה | ןיאיצומ ולאו ןהירתפד ןיאיצומ ולא ןהירפס
 היב ץד יא היריחנא ריסא ןידדצא ירש הטיחש | תר בו ת כ תוארתפד ח"פר יתבר 'תקיספ .ןהירתפד
 ןכו wow אל יאו םדה בוזיש ידכ היחתפו ידימ | דיתעלו ןישוע םדא ינבש המ לכ ה"בקה ינפל

subרורב יל הארנו כ'ע הכלה | בובל 'פדב ןוכנל ה"כ 'וכו חיכומ םוקמה  was qomתובקעב  
 אשבכב אשיו n pow r'e3'5 בתכש ף"ירה | 'קליב ןוכנל לבא תובתוכ ס"טב גארפ סופדבו)
 רוסאו ווק אווקמ ןידדצא בייד הטיחש תיבא היילת | זמר 'ב לאומש 'קליבו .(ט"נקתת זמר 'כ ילשמ
 קופילד יכיה יכ היחתפו ידימ mi ץד יא היריחנא | ארוקו בשוי היהש ךלמל לשמ ג"ער vox ר"סק
 ש"ארב "יעו ל"כע רוסא אל יאו ירש הינימ אמר | ןויכ ינולפ ינולפ ארוק היה vy לכ ארתפדב
 ל"נה ר'פד 'יג יפככ וניבר 'יגו 3" b^ ז"פ | ארתפדה ךילשה Tb nb ל"א ינולפ דע עיגהש
 p" הווקמ «x^ ף"ירה "יג Dp ירמגל כ'ג םיכסמ | .א"יפ יתבר 'תקיספב אוה ורוקמו 'וכו המח הלעהו

^bהמישר ארתפד  mbםירובגה םיבתכנ ובש  | my ^W5 ה"מגר 'יפב " powץבוקו י"כב ל'זו  
 ןילוצשכ 'מאר 'כיאו . . 6 א'מש ףד 'קילייגנא | זמר חלשב 'קליבו Rangliste ש"אלב םתלעמו
 הו קמ הטיחשה mas היבתוא םלש רונתב ותוא | םירפ סב קודבאו וניתמה ותרומתב בותכ א"מר
 ןיאו דחא םוקמב ייווק םדה 'מולכ רוסאו ווק | םינקז 'עו -- .'וכו ילצא בותכ ומש םא ילש
 סותסי 'ולכ ידימ הב ץד יא ריסאו ץוח אצוי | םליקעו ,(דיל טיל (moe תורוע הסכמ וקיתעה
 ףוס ג'הב אמד יואק אווקמ an" ןכו ,ל'כע .בקנה | י"ע א m הירכ) הלינמ וקיתעה ןויטודואיתו
 אשיר ל"זו ןילוחל א"בשרה 'יחב ג'הכו םד תוכלה | .mmy לע ובתכ םינומדק םימיב יכ 0%
 ביאד בדימ תחתל הטיחשה תיבב היילת אשבכב | י"לב b" ב'א) — mb] ,'ה טודוריה y ןידבועמ
 יא יריחנא יריסאו אמד יוק יוקמ ןידדצא אמד | ארקנ הביתכה ons םנו וילע בותכל ןקותמ רוע

TEיריסא אל יאו ירש היל דכעמר ידימ היב ץד | , 
| 

| 

 «'yn3 b המלהל השק היל דבעמד xn" לבא | ונינעו תעלבומ ן"יעו .ש"ע ץעד ומכ ץּוד = ) 95
 ר"פדב קו ה"כ היל ירבמד וניכר "גכ ל"צד | לוזגה בלול 'פב einsteckon, einsetzen) ץענ

 לעפמ ליעפה אוהו 'ד רב 'עב ע'פדשב ה'כו ןאכב | אבילול שיניא ץודיל אל אבר רמא G9 זיל יכוס)
 שר 'עב ש'מ הזו כקנו רקד ונינעו sui מ'לב ירב | השנה c Cem C pur אל p^  .אנעשוהב

mex )'םשו איעס ב'יכ ןיטינו איער טיי יליגמ  ^am .יא ץפא עיייעו ץיפא  *) mies mésקליב לבא ' meeזמר יר  
 ,JMeiehnungen | 600 70/9466 )* .תוהלא לש ארהפיו העש התואב איצוה 'וחנת coe היעק

 לכב גיונב יכ עדו .ץודל אל גיונבו אנעשוה 'עב mu» ve sb יכוס 'וכלה ז"ואכו י"שרב  כ'ג ייא pm ייגו (+
 ארמיממ ףיירב ת'כו אבר קתעוה םינושאוה לכב טעמכ לבא .רמאו ה'רב *ve לש ןוקית vey חבר רמא תורמימ
 רמא איע ז"ל יכופב ןושאר רמאמב סרגש אנעשוה yo התארג הזו אבו סרג 12/33 וניבו לכא .ךליאו תוצמ לש סרהד
 לכא ימ י"כב 273 W^ אבר (x^ יוכו ץוריל אל לינה רמאמה בוש איבה הז לעו .'וכו אנעשוה ילרגר והנהל אבר והל

oumרתויה  mai»הבר  "yץוריל אלר רטאמה הז 'יפו .ומוקמב סיר  "yיישריפ ןכו אנעשוה 'עב  row)ןאכו .םש  
 לעא אל אצר יתח am" ריפרבו .הצר ילר ייל ונתואחסונב (*  .ץועני ייפ ץוריל הלמה םא 'כ ןינעת pa וניבר b^ אל
 שרופמ יתאצמ לבא ושריפ אל וגיברו |הלע ל'צ] (לא) ליעל הצר ילר הלע אל הצר nn יא ויו '"כבו .הלע אצר ילר

mua v3a3ףד יקילייגנא ייכ ץבוקב) יורוכבל  sn (ey roOםיקמב יאתתל .לתוכב הצענ הצר .רתי אתכיס  wow 
 'ציגיוו cp] cap pan הזמ ליכע לאעו בקנ mum ןבאל ןבא ןיב םוקמב יאליעל anm wy אל בקנ הית ןכא 23

 איה הנוכנ יתבתכש
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 [ Tun y"y pתואו ץעד ומכ ב'א) — [גלשא ="
> «m xao3 ךותכ ןדיד תואחסונכו תעלבומ v 

 C quy ןינעמ 'יפו אחמורד אשירב היתיציעד
 Y kleiner Schild" ןטק ןגמ po הָצִּד =) ץד

 םייברעה תצידו (א"מ) םילכב ד"כ 'פב (םינפב
meהייחא]* — ."רתויב ןטק טירת 'יפי .םולכמ  

 םשו האלהו ז"י דצ ט'דסל im 'יפמ קתעוה

 ונקתל ל"נו היתיבותלא הפנא תייטב המשו :םייס
 -aus Palm םילקד ילעמ ןגמ )49 ע"לב som הפנא

nmm blüttern geflochtener Schildהיתיבותלא  
 הז יפלו ןטק דלי e Ael^ עיל ד"עפל אוה
 ם"במרה b" ןכו וב קחצל יושע דלי לש ןגמ ונינע
 ןיא ה"פנאלא ארקי ןטק סירת םייברעה הצידו
 b" ש"רו «p קוחשו געלל nbw רבדל יואר
 יא (ןתנ וניבר B5 m» cvi" אוה ןטק סירת
 הצידל היגהל .ל"נו 'וכו רבלב הדיצל היושעש ימנ
 כ"או .ש"ר 'יפכ קיתעהש ב'ערמ חכומ ןכו דבלב
 לש הודחו הציד ןינעמ הלמה תארוה 'מוא ורזג
 ם'במרה 'יפב ה"פגאלא תיברע הביתו ns" ךרע
 ל"צו uy ירבדב npn ןפואב ראבל לכונ
 יפילקמ ןגמ **e  ע"לב הפנא ילוא וא הפנאלא

yyילוא הציד תארוה ןינעבו .ילכ שימשת ילב  bi» 
 55 Gigra) tizhin דניצ 'שלמ >> פ'לב הרקיעש
 לאשוה ל'זר ירבדכו תינחו ץחל לאשוהו רח רבד
 'גמ דועו ץח cpár צ"לבו ,/;+ פ"לב ןכו ןנמל

yy66+ י"לב ןכו .אתירפסא  ynרבד לכו  
 — .[לוגעו ףופכו םוקע

Wonne, Freude החמש &y 7 2705 n" =( v" 
 heiter sein. 2b) בוטו חמש <> יברע לעפמ

 'נרת +" ivo ייעשי) שושמ התא ושיש Cmm הציד

 המע וצוד ג'ונב (n^n .ןיציצר .הלע וציד
 ' לוסאלא באתכ ורפסב חאננ y איבה ןכו yp ד
 לכ .רמול ףיסוהו qn ^an ןמגרותמבו :ה'נק רצ
 .תואמגודה ey yr 'לב םגרותמ ץלעו זלע ןושל
 אפקות '2 "מ 'א ה'ר 'גותב טשפומ םשו

memןפוליק 15 כרעו י"פר 32 ל'זרדב ה'נכו  
 ותוא וסיעכה jer רחאל . , הצירב ןהל הכרה
 אינה עטרק 'עב qun ע"ייע הצידב ןהל טעמו
 ץודת וינפלו 6: (op הרקע ינרד אתקיספ וניכר
 03'3! אתפיר אדהכ אעטרקמ C^ o5 30 הבאר
 ברהו אתיפה w^ הליגנ 'פ ר"שהשו אתצפה אדהכ
 pm א'כ תוא םש 'תקיספב רעכאב vw 'חה

xniתייצרו :וניבו "גכ ייא תיתאבו  sysרוע אינה ךנל  "aה'הכרכו  

 .םוקמ תארמ ילב )* amma vys אשירב הי תי ח נ או .ו"טק רצ
qw»תובותכל  .n 

 ו"ו 53 ה"כו ר"פד לש הרשיה 'יגה יפל אוה
 בייד 'טיחשה תיבא היבתוא im^ ע"פדשב לבא
 היבתוא ריסאו יפק אפקמ ןידדצא ירשו אמד
 רוסא אל יאו ירש ידימ היב ץד יא יריחנא
 ^33 ולח הארנה יפכו .ןילוחב ונתואחסונב ה'כו
 -- יס"שה 'יגל ותסריג וושהו תוינקסע םידי וניבר
 ז"על י"כ ת'ר ל'ז יכ עד ל"נה vy ןויצ ןינעבו

Us pmpmקילייגנא ' snאריר ןוגכ (ב'ע ז"י  
 תבאוכו ריר תדרומ 'יפ אחדיקו אתעמדו אמד אציד
 התעמדו אמד יתאו היניעב רבד ןיצעונ וליאכ
 כ'ע 'וגו יפאב החדק שא יכ 'פדכ mem הלעמו

"mוכלה ז"ואב כ"ג "א אתעמדו ' D'vט"מש 'יסר  
 אתעמד אמד .3' 'ציכבו אתעמיד אמד ג"ונבו
 'עבו .אתעמדו אמד וניבר ^33 W^ 'מ י"כב לבא
 תצקו .אלכוא אלחתו אחדק וניבר איבה 'ג חדק
 אלו ןאכב אל אתעמרו והמ וניבר e^ אלד 'שק
 אמד "גה ןאכב ר'פדבו ,רר 'עב אלו הדק 'עב
 ז"על י"שרו .סופדה myb אוהש הארנו אתבצמד
 Stich, espoint] ןשונ צ"לב =] טננופשיא .אציד 'יפ
 י"כב י"שר b" אל «wu .הביחתו n ןושל
 "פי] שוריפה ףיסוה ל"שרהמהו םינשי םיסופדבו
 jm פ'ע ["ידימ היב ץד 5 טחמ ומכ בקונש

 "פ Oy םיכסמ bn nn Cro^ רצ יציבל סייד "ייע)
 י"שריפש המ םיכסמ ז"עב

 ןושל ץיעדו ומוגרת ix" Um ח'ל ,'ל "ישארבב
 דומלתב שי הברהו ימרא 'לב אוה הציענו הכיחת
 (; ג"צ (i ידימ .P3" ץר (;'ג תבש) הפלשו הצד

 ל'כע ונושל תא רצקמש אלא הצעד ומכ הצד
 ושוריפ ב'ו באש המלש תמכה רוקטמו ,בהזה

 אתסוקילח 'עב xv» ל"נה תבשמ ןויצחו .ךומסב
 אוהה :ו"נק תבשבו p" אתסוקלס 'עב שרופמו
 ימרתיא אדוגב אתצד אתנבכמל התלקש אמוי
 שרופמו אתנבכמ 'עב אבוה .איויחר היניעב ביתיא
 םש "5 .אדוגב אתצד תוביתה לבא ראילככ 'עב
 ^[ pD ר'פ b^ תבש 'וכלה ז"ואב "5 ןכו ךוועב

 אל ז"וא לעב ינפל םג יכ הארנו qa םשב
 א תציע ר "גה N/& י'כב לכא .ש"ע חנומ היה
 יכ תיתפומ היאר הזו (.ג"צק דצ תכש ("D אעזיבב

"^pר'צק 'יסס מ'הונמבו .ץר תלמב תעלפומ  
 ה'מקתת זמר ילשמ 'קליבו אדוגר אעצבב התצר

 | ףולש ןינעבו -

 השארב התיצקדו ניב ג'ונב ('

 3/3 סיר לעא ^^ י'כבו הי כר כו כ'ג DP י'כמו

E 

 | ץד יא 'ב  wiלכו ,היח תפו ידימ  mיתבתכש

 ושוריפ םעו .וניבר =

 ,(ה]תצד ל"צו העקבב תצר 'נה |

| 
$ 

^ 
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] == NS -e p | DAC AER לש ב ₪ T : 

d pio p = emeO ץד 
 C .הסג הדמ הלעמלו ןמוש ןמ הקד הדמ ןמוש הקד
 (ב"עס v3 .יילוח רסחת המכ דע 'מגב mese ולא 'פב
 ילכבש םיקדה G9 םילכב ינש 'פב ןנתד anb ש"ת
 sow ןיבשוי ןהיתונפדו ןהיתועקרקו ןה סוח
 ותחפנ םא םינטקה םילכה e QC^ ןיכמוסמ
 ןידררצה ןהש ןהיתונפדב וא ןהילושב רייתשנו
 םוקמכ 6 [וב שיש [bu (ובשיש) רועיש

sovארירג יעב אתמאב איעמ שיר .ןיכמוסמ  
 amm 'מגב השנה דיג 'פב ןיקדה לעש בלח והזו
 cb ריז) םיריזנ 'ב 'פד 'מגב ,(ג'צ om לילשב
 pne םאש s^  .חורסיל אלו אָיקדְל דיבע המ
 ריטקהל םירומאה mon ושאר חוליג םדוק םדה

onam cyאלש רשפא יא םישלש ףוסל איבמש  
  oumםריטקהל .רתומ ךכליה םיעמהו םיקדה .

 יוסיכ 'פב :p לוחו קד לבז (.  אמוז ןבכ ןייצחב
 ןמ הלפנ 'טגב תופרט ולא 'פבו Gne ןילוח) םדה

aאנתיכ (ביעס אינ ןילוח)  prןנישייח אל ץיפנו  
 קד ןנישייח אתקד . . . ןנישייח ץיפנ אלו קייד
 ןנישייח אל  ץיפנו prt 'יפ .ןנישייח אל אתקד
 ץיפנ אלו קיידד sw ךרד םירביא pio םושמ
 וכ הימנו ייפ ןכו .הייחא]* .אוה השק

 jT (נ'ע we" .ףד 'קילייגנא י"כ ץבוקב) ןילוחל
 ןנישייח ירזיב דיבע 'א רזב .'עב וניבר BU" המ
 ייפמ קתענ ןישק ןילועבג ול שי םא 'מולכ
 ירחא הזה רמאמה «wu טימשה ןאכו DU ה"מגר
 qon אתקד p3 'יגב םגו .דחוימ 'עב ואיבהש
 אתקדקד תחא הכיתב ג"ונבו ה"מגרד  תובקעב

yoריכזה 'ב 322  ^p wasש"מו ש"ע ח'ר  — 
 'עב תירקעה איה אתקדקד הביתכהש ה"עב חיכואו
 ילו C טוכח ps י"שר b^ 38( — [ש"ע אריקרקד
 הטיבחה כ'חאו ןכ תארקנ לקמב הטיבחהש הארנ
 תעשב דרפנה תרוענ אוה התקדו ץופנ תארקנ דיב
 ה"יחא|* p» תרוענ אוה אתקד pm הטיבחה
 תמאבו כ'ע התקר קד הז mnn רפע b" ה"מגרו
 ייעשי) bw קדכ אוה מ"לו ןכ ונינע 99 ע'לב
 ירבש תרוענ אתקר יכ י"שר תעדל םג לבא )0 יט
 «p QU" יכ ךומסתש המ לע הל שי ןילועבנ

 יכ manop ^neb ןורתפ שי  ד"עפלו ,ושרפל
 "גלו Seefiseh םי לש גד 6906 "53 אתפיר
 .ב'מד ב"פ ry "v3 םעפה דוע ה"כו אתיפח
 ni ע"ל תויהל ןכתת (ע"ייע) תישופח ומכ אוהש
 םדוקו .'ב תישופח 'עב ךאראש ומכ גד ןימ ןכ
 תונושל ןיב םשו םש s^ ר"שהשו 'תקיספמ ןויצה
 (העורת) העירה ןיקפמד תיאו + הציד כ"ג החמשה
 ,ל"נה בויאמ .קוספה איבה הז לעו הציד ןילייעמו
 החמשו הציד ןושל ץודת םש בויאב י"שריפ ןכו
 האנג gom ןכו .ץוד 'ע םישרשב ק"דו 'ייעו
 יבוע 'שלמ pun ןינע יכ םירמוא mim ,ל"נה

yep o2» = 95םינקז 'ע וקיתעה ןכו גלדו  
 דלס .לאשוהו ץפק ס'לב yp b ןכו (-((/₪)

 — rns] אבה ךוע הז porem .הנרב

Hirseh = Gazellenart, (אָציּד ס"לב ri ^e 

damaהנרב 350 ץיד לעפמ לאשוהו  
Cn רמזו (הי* יירבד, sm םדוקה) ילבב 'גרת yy 

 'גרת .ןיצידו ['א [^c 'וריב ןכו אצידו אלברות
 .(אדסחד אתצידו O^ on) ילשמ) ןח תלעיו

 אוה ס"טו י"שר 'יגל ב'עס 'ח 'ורוכבב אצייצד +
 'רוכבל mea "יפב ה"כו הציצר ע"ייע

 .םש

^ me! ה"פר ר"מש (Abbreviaturen) T3 * 

 ,ב"חאב w^p ך"צד ןוקירטונ . . תוכמ
omםד ןמ תובית ישאר הספ תדגהמ עודיכ , 

 ,ךשח ns דרב .ןיחש ,רכד .בורע .םינכ ,עררפצ

 הככ דקנמ ד"מ תובאד ה"פב ט"יות לעבו .תורוכב
C» ins wp TYםש ושוריפ  pspןיכישמ  

 | שורדה לע

py ראותהו .םינפב 'ייע ע"לב ןכו קקִּף p" 
; Kleinvieh np? המהב dünn, fein הקד הבקנל 
1583 (feines Rüucherwork np? ;Dünndürme ץיקד 

v» m) ppyn 3p» קדה ףוע. o pm תופרט 
(v2)  דדמאי 3'b3 םינטקה םיעמ ינב. ^p un) 

 הפגל הקד הליפט הקרב ודדמו הסגב  Cימלשורי
 לעפהמו .דואמ םינטק םיצע יובשו py וכד | הדמ הטמלו ןיה ןמ הסג הדימ ןיה (א'עס גיכר ביפ 2(

 היה ןכו הסגל הקד הלפט mut אכב קר "או אמק waa "on 7D ייכב לבא 'יסופדכ וניבר ייג יכ me עמשנ ('
n)ביער  "yדצ יאמד סיר  ^W ava) ionודרמו הקרב דדמל וכווש תא  moisהקר תליפט אב הקרב ודרמו הסגכ  

 'יפב כ'ג w^ ןחיתועקרק ייג (* | .ש"מו יא סג ע"ייע ןמיל am רקיע לבא 'א סג 'עב cu ייא ןמוש ייגו (* | ,תסגל
muaןילוחל  papi370 רצ יקילייגנא י"כ  cen (fyןהיתונפודו ןהיתורקרק ג"ונב לבא ןהילוש כ'ג שרופמ  m» 

 וניבו b De^ .רואי'בה בגחורב ושוריפו שיע ןווחא רקרק יעב ומצעב וניבו סרג ןכו 'ג רצ טירסל rm 'יפב

 ריבעיל יאמ xa33 )^ .ךורעת םשב .ת'נ ןילוח ל"שרמ קתעוה ןכו רקרק 'עב «mo )* .ןחיתועקרק ונייהו ןהיתורקרק
 ךיראה מ'טש לעבו איה תבשוימ חניאו ורסיל אלר תיקזדל a^ רוע אבוה ריזנל מיטשבו .ורסיל אלו איקרל עשוהי יר חיל

 battu m*"e3 nw המ mn geklopft )^ .בטיה ש"ע ןחנ וניבר תטישב הנושאר ^3 'יפב רחוי

ín 
sh 

EV 



FPRו  
pp?קוד םצעבו םיבר םינינע םיפעתסמ 2 ע"לב =  fein, genau, sorgfáltig thunא"פה לפכהבו  

 לאושד YD3 ךירגנב חכשתו ךיככב קוד (קדקד | םיקלחל רבד תקיחש quy מ"לב ומכ םתארוה
 'מולכ ,םינישב 523 ןוחט b^ ,(ב"גק תכש) םדא | תומש) םפסחמ קד ומכ pz ראותהו .םילקו םינטק

sקדקדמה .(' ךילגרכ ךלהל חכ ךכ אהיש ידכ לוכא | ... .האירב ןיפיקמ .'נ ןילוח 'ייע סג וכפהו (ד'י  
npnטבושהו | הקדל הסנמ אל לבא הסנל הסגמו הקרל  psללכ 'פד  Uy(:ה"ע תבש) , "p 

 cp ץחלהלו קחדהל ידכ בועה ewm לע קדקדמ | ,אל הסגל ןיא הקדל .ה"נק תבש .הסגל הקדמ אלו
 p^ יפל .הארנ ב"א) — ,הגירא ללכב והזו וירבח | Ye "bn) ,ז"חא אבה ע"ייע 'וכוהקד הל ירק יאמו
 קוד 'יפ י"שרו .קוחד ומכ איה קוד תלמש ה'עב | איבהל רשפא הקד nons :ט"ע ק'ב pU ףוע
 אוהש הקדמו הלכא ('ז יז ero yb ךיככב | פ"עאו ל"וחמ איבחהל רשפא יא ni המהב ל"חמ
 םוחנב םיקיזב וקתר הילודג לכו C pn ןינע | ןיא .'פ םשו 'וכו הקד המהב ןילדגמ ps ורמאש

ponoהקד היח , ire vyאמליד  mnןלשלישב וקדקדו 'גרת +" י'3 | .איה הקד '). weןיקדעד  
 ג"בשר 'מנב (:*") ייררהנסד ק"פב ןיכיכר אילזוגו | םשו .סוכריפל הקד המהבכ איה ירה הסג היח םשו
 'גרת ('ו זיט יימרי) םינטקו םילודג ותמו sm) | ןיא הסנ היח הקד המהב ןירכומש םוקמב 'יפאו

quiורי ' "meeל"ד ר"פ  Uyותומיו | המהב ןיב המ  paniםייחלהו עורזה ןהכל ןתגו .ןיקדעדו  
 Campa ['א] 'ורי יגרת €3 ^n יירבד) הבקהו | בויח הב שי הסג המהב "np המהב ןיב המ הסג

 ןוהיקיקדמ ̂ 'גרת (א'י ^io 'ישארב) לודג דעו ןטקמ | ע"לכו .תאטח בויח הב ps הקד המהב תאטח
 241 ב ןוכנל ה"כ ה"יחא]* .ןוהיבס דע | wen on E ןאצ ןוגכ הקד המהב כ"ג הארקנ

 ןוכנל mov ןוהיקיקדמ ל"צו ןוהיקדמ "ו י"כבו | pos (םילפסה) ןיבקונמו ט'מ Y 'כופ :הבועמ
 תוכית םגו ןוהיקדקדמ ס"טב ע"פרשב לבא ר"פדב | ץ וב קה .קד רחאו הבועמ דחא ןיקד ןימטוח 'ב
 אכס דעו אילטמ 'א י"רתב ג"ונבו ורסח ' ור י 'גר ת | יניד לעו .םיעמ 53 "פ nbn מ'ב,  v3 ןיקד

cpmןמיס ד'וי ע"ש ןייע  voא'ש 'נרתה ןכו אבר דעו אריעזמ םגרותמ סלקנואבו | יורי -- .האלהו  
 —3^ TB ;'א ,ב"ט ;י 'ח "מרי ;'ב ,'ל ;'ט ,'יה | םיפיטה ןמ ךמצע רומש ד"ער ד"ד ib 'וכרב
 השלשל הזה ךרעה pom גארפו 'שמא 'פדב יכ עדו | לכא םיקדב רמיתד אדה pom ןיבמ תואצויה
 לכב ךשומה טוח וריכה אלש הממ הזו םיכרע | יייעו) ג"ע א'עד א"פ 'ליגמ 'וריב ה'כו ,'וכו םיסגב
 םדי וכשמש םינושארה םיסיפדמה סע pom .ךרעה | : הבקנלו G'bpn זמר סומע 'קליו ys 'וכרב ילבב

 ללכנ ר'בו ב'ה ,'א Y י"כבו ךרעה תא דירפהלמ | pups ףדרנ קד cm  ,תוקד היניש  ,ו'נ ןילוח
 םצע לע תמאב יכ םדוקה 'עה by הזה ךרעה Di | .ןידחוימ תומוקמבו rms אבה ע"ייע .קיקד ,קדרד
 הניחטו הקיחש pop "b קקד = קד לעפה תארוה | PU" הקד םימס תרטקמ שמתשנ npy ראותהו

 ןויצ יישר «pan ומכו ל"גה םירמאמה לכ ועבטוה | הקד םוי לכב ר"מ Y 'מוי  .ע"לב הכו ב" ויט
 ססוכ ןושל 'יפש t) חכש) ךיככב קוד ןושאר — np jb] הקד םויהו

p3הניחטו הקיחש ןינע קקד ומכ םדוקה 'עמ 'יפו  | OV) y)ה"גק תבשב םג ןינעה ןכו  M^yDיאמו  

 אקיירר סרג 'מ י"כבו אלכואב הקירד הקד הל ירק | um הדפקההו החגשההו ןויעה הליאשהבו

 היכו ירגנב חכשתו יככב קוד גיונכו .תיתימאה ייגה עוכקל קר הצו יכ שוריפ ילכ וניבר ואיבה 'ב רגנ יעבו ('

 הרעש אומחד ירגינר :א"נ תבשב רמאמכ שממ לשמה «ns .ש"ע ךוועבכ b" י'שרו .ם"כש זמר D' הווממרי 'קליב

bלכוא אוהש םירועש יפל רומח לש ויתועיספ . neniיב רגנ 'עב וניבר םגיצה ונווכתנ תחא העירל םירמאמה ינשש  

amטבושתו (*  ^bעב וניבר ' bobתכשב ג'ונב| שבושהו קרקרמה ןכ ומכ סרג םשו 'א  PY! :n'yטכושת  

 PP" :ע"לב טקטק 'יפו .טקטקמהו טבושה an" ב'ע גילד ו'פ mop יוריו xy ג"יר .ב"יפר תבש יריבו קרקרמהו

 קפס ילצא ןיאו .וילע הכמש vy ברעה יטוח רשימ ל"ו טקטקמה הז יפל ונינעו קילחההל ירכ םעפ רחא םעפ תכמ

 כועה טוח תתומשכ :קרקדמה י'שר "b nb" ימלשורי לש טקטק וא דקדק ומכ תויתואה ךפהב אוה קדקר תלמש

 ושרפל ונכרצוה קרקדמה יג | םייקל ידכו .יארמ רתוי חותמ wm אלש ןכשייל תומוקמ תומוקמב voy רכוכב הכמ

 ע yon (i9 ע"למ לבא יצינ'וו 'גרתב ג'הכו (1 dureh Anschlagen dünner machen תאכה י'ע ןיטוחת ינוע 5

 אירמיאו ןיכיכר אילזוג ררסת 'רתנסבו תואהסונה ייוניש cn םשו קרער עיייע (*  .ןורקדי שבתשנ יינורחא 'יסופרב

qeu[ןיקדע ל"ע]  ns»ינש ישעמ יוריב ייא וניבר ררסכו .ב'פ 'רהנס יפסותב  Yi mbח"יר א'פ ירהנס יוריו ג'ע  

 אחולו איערא אחולו ל'צו רצק וניבר (* שימו קיקר you ןי קי ק ר = אילזוגו ןיכיכר אירמיא 735 םש קר ר"ע

 לש np'b רעו יחל w^ קרפה ןמ :דיילק ןילוחב הכלהה ךרדב זחא 'גרתהו הנוילע יחלו תיתחת hb ימולכ אתיקרר

y'"yp mwאוה ס"טו אתיקר 'גרתב 1733! .לכאמה ןחטגו קחשנש םוקמ אהיקר ייפו .אקפ . 
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mmןינעב םימעפ הברה דועו אקודל  bmלעפה  
 תומכי ,ותלוזב אלו דוחיב 'יפ genau, nur אקווד ,אקוד
 אקוד אלא :'ח תבש 'וכו לבא אתרעש אקוד א"ע ו"ע
 סולו סוקול אקודו ב"ער א" ןיטינ .ךל אנימאק
 .אקוד ואל וא אקוד .'ג mom .ד"מ םשו 'וכו

mmoאקוד ואל ימנ אכה אקוד ואל םתהדמ .ז"כ , 
 :'ה ןישודיק ,אקווד הטיש עצמאב א"ער יל םשו
 ,כ"מ p" אקוד יאהו ב'פפ 'c .אקוד אשיר
 אנקוד ארפס יאה א"ער " ז'ע :ראותה ונממו
 ץבוקב ז"על ^m י"כבו .קדקדמ רפוס b^ .היבתכ
 ED" :ט"כ תוחנמ .אוה אנקייד [a^ ('קילייגנא ייכ

pwבר יבד . nemימייסמד םושמ אלא 5  
 — "pap הב

b» p3קידָא לעפאב קקד = קוד שושמ הז  
 םושב חיגשה ונינעו ס"לב «mu (קידוא =)

 (mer םודס ינפ לע ףקשיו genau achten) בל
 בביתו .קידואו ['א] 'ורי 'גרת (ה"כ טיי יישארב)

DNארסיסד הימא אקיִדְמְו (חיכ ,'ח ייטפוש ארסיס . 
 «Jo ךזח 'גרת יט דיי (ve וחינשי vos ךיאר
 6ויפ 7D הערפ חלשב יהיוד אתקיספבו  ,ןוקידי
 יתמלשה [mns .[רשא תב] חרש תקידוא
 'תקיספב ה"כו mb 'יגה םשו אטמופא Twy יפ לע
 ה"כ חרש n^ .ב'נק זמר לאומש 'קליב אבוה ןכו
 ע"פדבו ?mw ס"טב ע"פרשב לבא ר'פדב ןוכנל

mxתקיספמ ' pe)ךזח 'גרת םדוק קודקד ילב  
 'תקיספד ןויצ םינכה אל הנופת ילב וניברו 'וכו
 תקדא "יגה אטמופא 'עבו .'גרתה ינויצ ינש ןיב

wo»ומכ  benל"צו (תקוא ם'טב  np*N 
 'ובותכ 'וריב wub ןכו ס"לב לעפא ןינב אוהו
 תלהקב ה"כו ,ארפק רב ןוהל קידא א"ער ה"לד 0^3
 א"ער ז"ס מ"כבו .היל קידאו המכח הבוט 'פ הבר
 'ר קידוא ז"יפ ר'ב .יב חינשה י"שריפו קידואו

pvןוהלקל ילילגה  "pe^. posבינש זמר ח'נ  
 ןאמ רמואו זירכמ mm ז"טפ ר'קיו .ןוהלקל :רסש
 וירחא וטיבה b" הילע ןיקדוא םייח ob ןבזמל יעב
 הברה קידואו קידאו ,ינש "סב כ'מב b" ןכו

 — x'yp] .א'ח יוועלל ר'תמע y" םימוגרתב

 [ pps =( pםג  mםדוקה 'עמ  winע'למ 23
 רבד לע הקר החגשה ונוותפו א'פה לפכהב

 genau nehmen, subtil voy הדפקהו ןטקו לק

verfahrenקודקְד םשהו  (sorgfültige Forschung 

 ןשיה 'פד x03 םירפוס יקודקדו הרות יקודקד
 :לעפה ס"שב הנוה ה'יחא|* ,(,ח"כ = יכוס)
 היתויתואב pups אלו ארק :הנשמב ,ו'ט 'וכרב
 popa ש"ק אווקה לכ x'yp ו'ט םש 'מגנו
 mp 'ילהת 'קלינו .לואש ע"ייעו 'וכו היתויתואב

 ו
 תספוכ b^: אקיירד י'שר bon ןכו .הלכאו
 mmt ןינעה הזמו ל"כע mes ןילכוא תקדמו הפי
 .הברה שתכנו קחשנ b^ ב'ער ד"י 'ציב יפמ קייד
 ךורעה ףיסומ לעב 'יפל ונכרצוה אל תאז לכ ירחא
 b^ וניבר יכ pm תלממ קוד וניבר ירבד ראינש
 ,'ז לאינדב ה"כו ppt .קד לעפמ ןוח ט ןוכנל
 והניקדו ןינמס לזג .א"ק ק"בב ה"נכו -- א"ב ,'ט ;ג"כ
 'ב לאינד y por" לעפאבו .ןהב עבצו והנרתו
 ,ח"יד ב"פ 'טוס 'וריב ןכו .ט" ,'ז ,'ז ;ה"מ ,ד"ל
 ןינעה ןכו .ינוניב אלא קדּומ אלו הבועמ אל
 'מולכ ּוקּדְקַּדנש תומצע עבור ז"מ ב"פ תולהאב
 uy ק"פ v3 הליאשהבו .ש"רה y וקחשנש
 םשהו .תוינעב קדקודמ א"לפ ר"מש  ;קדקּודמ
 דועו .-- תוינע יקודקד :א'מ ןיבוריע טשפומה
 קחוש וליאכ הדפקהו החגשה ןינע הליאשה ךרדב
 ןילוח v ז"ע ל"זרדב הברהו qna ונינעו pn רבד

p? pei (^עב כ"כ .לעבו) חכשאו ' puiקוד 'יפ  
 ow» py אל «no .(ע"פלנ ןיאו קודב ומכ
 אברוצד ג'עא א"עו nm'bp ב"ב .(םימעפ המכ

pםשו .קד קרד ןויכ קדימל היחרוא ואל  
 אלו קייד דחו קייד אלו pu m א"עס א'כ
 ב"עס ^n 'בותכ ,סרג אלו קיירד ןניבתומ . . סרג
 ילוכ ןניקייד יא .ח"מ 'יבוריע Qo pb ארקיעמ
 אדוהי ינב א'עס i' ben .ןנינת יוה אל יאה
 ,אנשיל יקייד .אלד לילנ ינב . . אנשיל יקיירד
 אתעמש רמגו קייד :ב'נ 'יחפפ m'5: :ג'ל 'וכרב
 הוה מ"ו :ג'פ «ev Op ,ייבא .ע"יע) 'וכו
 ,אמשב יקייד ווה אל יסוי 'רו mm 'ר אמשב קייד
 ווה ףוסבלו pen ,אמשב ותיקייד אל יאמא םשו
 לעפה לגרוה הניחבו החכוה ןינעבו .אמשב וקייד
 אחא 23 אשיומ קייד אניבו :א"ל 'נותכ ל"נה

p"אלו יקייד רמכ אל בנ'עס 'ג ק"ב .אפיסמ  
 ^Y) י"כ 'יג יפל) ." ז"ע .ט"צ ?"nob ep" רמכ
 אתיירכו ןיתינתמ .ה"ע ק"ב ,אקייד ימנ ןיתינתמ
 ביתכד ימנ אקיד :ט'ל 'דהנסו ,'ז םשו ,אקיד ימנ
 ^51 ינתקר ימנ sp .ה"נ ןילוח :ד"נק תבש ,'וכו

Demבנותכב ' spy? ir^ליעמ .רמאק ןיתינתמד ' 
 p" 'יפו וניבר 'יגו אוה ךליד ap אוהה : ז"ט
 יקילייגנא ייכ (yap יליעמל ה"מגר י"כבו 'א קבד 'עב
 "jo .אקוד איהה :בותכ יתאצמ (א'ע «me ףד
 ןיתינתמאד קדקדמ התאש קודקד ותוא 'מולכ איה
 יכה יל אריכס אלר קודקד ותוא אחי ךלש יאק
 אמלער אתעמש אלא יאק ןיתינתמא ואל 2"

"DNןכ שממו כ"ע אמלעב ארמימ  ^pסחוימה  
 והייורתו :א'ל 'ובותכ -- .םש 'ליעמב י"שרל
 איקודמ : א'ל 'יחבז .ינלפימק ןיתינתמ אהד איקודב
 . . אקודל mm אלד sys 'ז ריזנ ,מ"ש אשירד
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 == םירפוס יקודקידו תווש תוריזג .ז"ט הרומת .תווצמ
 < Y'3 .השרפה יקודקד .ח"יד ב'פ uv 'ורי .'וכו

B'Dןיא א'פ  ORבקעיכ ז'ע יקודקדב םיאיקב  
 םירבד יקודקד Bnb רומא ח'כ פ'ר ר"מש ,וניבא
 — [הטיחש יקודקד ב"כפ ר'קיו .עומשל ןילוכי םהש
 )^ יט בוי ינפושי הרעשב TUN unn ב'א)
 רזגנ הז רקיע jb .ימע קדקדמ אתניב יטוח דעד
 ןניטרסמו «Cr לרעה 'פ- «mb תכסמ ,אקווד
 b" ףירז ףרזמ some לבא אתרעש אקווד היל
 תנש ,אקייד םג רזגנו 4735 קודקדב רבדה הז
 הוה 'מולכ ינתקד ימנ אקייד 6 ר'נק)-ךישחהש ימ
 הזב ירובד יתבחרה רבכ ה"יחא]* ,(קדקדמ
 ב'ר "ינ ןינעבו  .ומוקמ םש יכ םדוקה 'עב ןינעה
 ףרז 'עב וניבר םג סרג ןכ יכ ריעא ל"נה תומביב
 .'ב ףרז ע"ייע רתוי ךיראה ונתואחסונב לבא 'ב

vmיכ ףיסוהל .שיו — .אקיר ל"נה תבשב  
 רבד רבדל הסומנו הביט תעידיו ןושלה תמכח
 רנע ןושלב הנוכמ א"קיטמרג 'ארקנש vios לע

(Grammatik pup? nenש"מו ןיטרק ע"ייעו  
 — nw] ב"ר

pr p3ןושלמ  pyרבד ^5  bpלע לאשוהו  
 הייארה ענומה ןיעה לע שוופ לק םורק

(dünne Augendecke, Staarאבילא ןיעבש ןיקוד  

 ולא 'פד i03 vvv אל ולע םא רמאר ע'רד
 (.גיע ייחפפ) חפפב [ם י ר ב ד ל"צו] (ס"ט ,ןירבוע)
 אל] 6ה' םיחכזב שדקמ חכזמה 'פד ג'סבו

vwןיעבש ןיקורב אלא ע"ר ]. vy" p'b3 
 ייפא] (ב'עס יח ז" רופא םימי השלש 'מגב
 'ר 'פד ג'רבו ,[ןימוי ןיתלת ןניעב ןיעבש ןיקודב
 אתשה ןיעבש ןיקודב 'מיליא (.א'ג (c0 לאעמשי
 C איעבימ הרוראל sn המככ הובגל איזח חנ ינבל

emלש ץירח 'מגב ןימומ וליא לע  pyיורוכב  
 רוחש קד אשוא ןמד הישאי 'ר יל חס 6 חיל
 ירה ףצ ןכל ew וניא qx mo הז ירה עקושמ

ow [nr]םומ וניא עקושמ  o3) Cולא ןימומ  
 םושמ קד אנמחר 3n2 יאו (.ד'ט יורוכב) םורחה 'מגכ

none?[אילמ ל"צש ל"נ] (אילמ) זעלב קד 'יפ  
 ,ארמגב שרופמדכ עקושמ םימעפ הובג םימעפ
 מ"כב אצמנש זעלה פ'ע זעלה יתנקת ה"יחא|*

57aקוד בתכש 'כ ,א'כ יקיול 'יפבו י"שריפב  
 )3/5 D/ ייעשי) .קודכ הטונה ומכ wo ןירוק

UR TN % e E DO e xb 
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 תותליאשב b^ ןכו קדקדמו תלמ הרסח ה"צשת זמר
 ^ ףד 'ג םרמע 'ר רודסבו rop 'יסס ןנחתאו 'פ
 בקעב 'קליה 'יג Bb :'כ 'וכרב .ב'ס o^ רוטבו
 דע תיזכ דע ןמצע לע וקדקיד bm א'נתת זמר
 לע וקדקד om 'מ י"כבו po" ג'בב ה"כו הציבכ
 "ילקש  ,ומוקמב ס"ד "ייע mus דע 'יפא ןמצע
 קדקדמ i2 "nm) דואמ הרעשנ ויביבסו :'ח
 א'עפ 'ג ק"ב :א"כק by" ,הרעשה טוחכ ןהמע
 קדקדמ ה"בקהש דמלמ ס"שת זמר 'ר 'ילהת 'קליו
 קיתעה הז ןפואבו .הרעשה טוחכ 'יפא ויביבס םע
 n'3pn ז"כ פ"ר wp" qum ףוס y" בויא 'גרת
 ,'ד 'ילוח .ש"ע 'וכו הבר םוהת דע ןהמע קדקדמ
 n'b האיפ 'ורי .לארשימ רתוי הב ןיקדקדמ הברה
 ןיקדקדמ ןיאו mb53 ןיקדקדמ cow דח ,א"כד
 ןיקדקדמ ןיא תוסכב ףא רמא sim תושפנ ייחב
 ינע אב םא 'מולכ ,וניבא םהרבא לש ותירב ינפמ
 ילוא ךכל ךיוצ םא ןידיפקמ ינושיבלה רמאו
 תונוזמ ול ןינתונ ינוסנרפ רמא םא 558 אוה יאמר
 ןינתונ תוסכ os^ שייבתנ sow א"א לש ותירבמו
 "ייעו ד"לפ ר"קיוב 721 ,הורע יולגב ךלי אלש ול
 אירב רבד . . ב"ער ב"נד wo 'כופ 'ורי .םש כ"מ
 ר'ע ה"פד T'b ןישודיק 'ורי ,הב קדקיד אלש

vwעקתשנש החפשמ לכ ןנחוי  n3ןיא לוספ  
 3'3 יורי ,(.א"ע ילבב יישוריק 'ייעו) הירחא ןיקדקדמ
 .ןיקדקדמ תויהל תוחוקלה ךרד ןכש ר'ער ר"יד ד"פ
 המ ןוהילע יתָייא ומל ללועו אבת 'פ ר'כיא
 ,ילע אתקדקרד המ ןוהילע קדקד ילע אתיתייאד
 ללועמ וישגונ bp" יתשו Di 'פ 'בו 'תפאבו
 זמר ^pe" 'קליו ב"פפ ר"ב .'וכו ןוהב ןיקדקדמ
 יא דמע ע"ייע 'וכו ןירב :קדקדמ בשוימ ןד ג'סר
 קדקדמו םתוא ןד בשוימ 'לועה 'מוא תא ןד םשו
 לכ ןיב :" "לקש :םשהו .פוקידיטנא ע"ייע ןידב
 'וכו הרות לש היתויתואו היקודקדו רובדו רובד

oorוכו היתויתואו היקודקד רובדל רובד ןיב '. 
"Tubה 331 יכ א"עס ט'צ ' nלכ רמא "פאו  

 תוכא .הז קודקדמ yw םימשה ןמ הלוכ הרותה
v'63 'וכרב 'ורי .םירבח קודקדב תינקנ הרותה 'b 

vy v3ולא  Toxר'בד .'וכו 3235 לע קודקיד  
veץובקהו .תויתוא קודקד : "upהארה :מ"י  

 y" םירסוס יקודקדו הרות יקורקד השמל ה"בקה
mob neunיסכו " "p vboט"יות תמדקה . 

 | Tp ם'מר ר'פ "ילקש "וריבו ליעל ^p i "ילקש
 י"שריפב "גה 5n mes לכב 'מגבו כ"ע | יקודקר ,'ד pow .הוות לש היתותואו היקורקיר

rnm» )* oy» vyרתא ררסב 3753« 'א קרב 'עב  

UTD יא 

 ג"ונבו .י
 ע רוע יייעו à רא 'עב ג"הכו )'

nntהרר —  
 . . ;רב
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prp pn פ"לב 'וכרבל ^b va qZehnzahl, 
 ןיאמ יתעדי אלו כ'ע אפק אוושכל  sxול

 ו

 1006 Rmpypz] ל"צש ע'פלנ]) אריקדקד *
 :א"פד b'3 ק"מ יורי 6

 ןיתפז אתזוכ ןיתפז אלו אברג ןיתפז רמא לאומש
 אתפיזד אתזוכ ןיתפז אלו אריקדקד אתפיזד אברג
 אריקדקד ןוילגב שרופמ בותכ יתאצמו .אדילג
 בע תפז ןימ b^ אדילג .ךכ ארקנ קד תפז ןימ
 ושוריפ ןיאו כ"ע אדילג ומוגרתש רופככו חרקכ

smכ'אר  nbn mobאתזוכבו אברגב רבדה  
 אטהיר םופלו ןברק יריש לעב הז לע דמע רככו
 קד בותכלו םיקבדה pi דיופהל רובס יתייה
 אריקד םוקמ cw "p אריקד תלמ שרפלו אריקד

Idikara == Diakaraעב ויתודוא ונובד רשא  

 תפזה בור םש לע םוקמה ארקנו אריקד יהיא
 תנוכ כ"או .םש אצמנש )2? פ"לב) רמחהו
 ל"נה םוקמ תנוכתו לבבד ארומא אוהש) לאומש
 ןיתפוזש (ינימיה me mn לע לבבב כ"ג התיה
 ,אריקד vp לש קד nen דעומב תויבח b^ אברג
 גהנתי יכ ןושלה ןפוא תא יתיאר ןויע רחא לבא
 אריקדד אתפיזד ל"צכש תורבכב הז טשפ יפל

nsn p?תינש  c»אלו וכפה  pnerאתזוכ  
 אריקדקד ןורתפש עבצאב הארמ א די ל ג אתפיזר

puma jbושריפ הז םעטמש הארנו .לק ל"צש  
 :אריקדקד אתפיזד הדעה ןבוקו השמ ינפ לעב
 אכילו אוה py aum לש b ולש תפזהש
 בע אוה niv תפזהש :אדילגד אתפיז ,אחריט
 לאומש תקולחמכו .וופא ךכלה אחריט אכיאו
 לאומש תקולחמכ שממ ש"יע 'וריב ןיפלחמד תיאו
 םש קר א'עט 2^ ילבב ק"טב אעדרהנמ "b" ברו
 ןיתפוז ןיאו אתזוכ ןיתפוז ךפיהב לאומש רמא
 אזוכבו אחריטל שייח םושמ 'טגב ושריפו אתיבח
 הריתי אחרימ אכיא אתיבחבו הריתי אחריט אכיל
 .ק"מל י"שרל סחוימה 'יפב ה"כו זוכ ya וניבר b^ ןכ
 אזוכבש ילבבה 'יגכ 'ינה רקיעש הטונ תעדה תמאבו

nemןטק ילכד לק  enןכל לודנ חרוט וב ןיאו  
 אתיכחכ ןכ ןיאש המ אתזוכ ןיתפוזד לאומש 'מא
 יתייה אניפתסימ ילולו .רוסאו אוה לודג ילכד
 אלו אתזוכ pner 'מא לאומש $m 'וריב היגמ

[netאלו אריקדקד אתפיזד אתזוכ ןיתפז אברג  
 תיאו תנווכ ר'עפלו .אדילג אתפיזד אברג ןיתפז
 אברג ןיתפז אלו אתזוכ ןיתפז 'שוריב ןיפלחמד

 םש לבא ר'פרב «p הייכ ('
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 .עבעוועג סענניד toile צ"לכ אוהו א"ילט וא א'לייט
 רעד qns ללעפ סעססייוו dae וא ,ןעכטייה ןייא
 dünnes Gewebe, tela 3/531 ט"יאלב ןכו .טיוהנראה

 י'"כ ה"מגר 'יפב ה"כו וניבר ןויכ וז הלמ לעו
 (א"ע .ביק qp יקילייגנא v yxp» imb תורוכבל
 םוקמב ןכ ל"צ pep ילבו ל"כע א"לייט זעלב קר
 בנע ,'א הרס quon ,'ב ץרח ym .ךורעב אילמ
 לכ B^ וניבר יכ תעדל omen 'ט sn ,לולבת ,'ג
 ,ה"מגרד b^ עבטמ יפ לע ל"נה תורוכבד איגוסה
 ירקי) .קד שרופמ 'ג 'שרפ 'ב קרפ רומא ארפסבו
 א קוד וא ןיבג 'גרת 'לקנואו pun הז €« 3
 bs" אוהו פיננ ידי לע קד קיתעה 'ב י"רת לבא

Zwerg, 66רועז 'טישפה 'קיתעה ןכו  ^D 
 תבבופ הנניא וניעב תלמ כ"או רתויב ןטק םדא
 ע"באר B^ ןכו .הניגנה תמאב דיעת תאזלו קד לע
 תעד לבא ,כ"ע המוק רצק py תויהל ועמשמכ קד

 15 = אכק

 אבילא י"שר תעדכ איה קוד 'ע םישרשב ק"דרה -

 — [אתכליהד

onm הרשע ^e Ao "bs was תעדל) אקד 
 הרושכ Ooxó;, 80%6 "bs אוה ^« בוט

Balkenב"ר 'ייע ) monaיוכיב האורהד  Cy» 
DNפ .6 הרשע אקיד ארושכ ('אפק ןכ ' 

 ב'א) .-- "Np הרשעלו ep הרוקל pop י"לב
^bי"לב איקוד  ^b mmpאפק  [xxzz4] "b3 

 איקדופק כ"א ,ונלש ףכ רפסמב תוא wm םירשע
 םיוגב יתכר 'קספ הכיא שרדמבו ,תורוק םירשע
 איקדופק יסוי 'ר הל sb ןהנמו :אידהב בותכ
 'פ ר"בבו .תורוק י"לב epit ;םירשע י"לב אפכ

mmןיירש ןירשע ינמ ליז היל רמא +ח'פפ) םלוס  
 ^ רש 'עב ה"כ ה"יחא]* .(ךתיבד היסרכב
 ל"צו ןייוש ר ש ע D'b3 'יא 'ב סרכ 'עב לבא
 איקדופק תלמל איבה םש ר"בל כ"מבו .םירשע
 יעל «jm .םיושע י"לב איקד . . ךורעה םשב
 (המואמ wem? ^o אל איקדופק 'עב יכ) ונלש
 ןכל תוכובד "גב זחא וניבו mm .הרשע ל'צו

"bי"לב הנוותפ ןכ תמאב אוהו הרשע אקיד  
 "ג יכ וללמ רורב ב"ו יתפש תעד ז'כב לנא
 וניבר איבה אלש המית תצק לבא תירקיע שרדמה
 ה'נד ד'פ ינש רשעמ 'ורימו ,ר"כיא לש רמאמ
 «p'w בשח םשד רמאמה לעב יכ כ'ג חכומ ב"עס
 'וריד ל'ז יכ אוה הרוק ופקו הרשע אקיד יכ ילבב
 תאו ךיתייב וג ןיירש ר ש ע ינמ ליזיא ל"א :פש
 (-decurin א'רוקד אפק ךובנאד אלדמ חכשמ

m )'היכו 'חסונב  v33ס'טב ןאכ עיפרבו בג'ח  wpיעב ןוכנל לכא  npאפק ;יח  
 .אקייר ס"טב
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 (ןויקיד = ןויקד - "pupa בכק

pnerאלו העשל איהש אתזוכ  pnerךומסב םש ןכו ,תרסוא הניא | אברג . nb)וניבר 'יפש  
 'הב 'דב man המאב רצ םוקמי .ותנוכ הווטצא | הלועו ורמא לאומשד אבילא כ'ג תוהשל איהש
 ינפב ןישוע ןכו איטמגרפ הילע ןיחינמו םיחפמ | אתזוכ [pner ונבתכש המ Dy דחא הנקב 57
 דועו (הבטסא) הווטצא 'עב בתכ ןכ "תויונחה לכ | העש יפל ןייה ןטק ילכב ןינתונש העשל איהש
 אבטציא לאעמשי ןושל ייפ "b ןכד 'עב בתכ | הריתי אחריט אכילו טעמ תפזב אלא ןיתפזמ ןיאו
 תארוה יכ תמאל ןויכ דואמ («m» a ןכוד | mus ודימעהל ןייה וב ןינתונש אברג ןיתפז אלו
 יתבתכש ומכ יפא ת"יבל תעמתשמ 'פו ע"לב ה קד | אחריט אכיאו הברה ותוא ןיתפזמ ךכיפל םיבר

"p memתליחתב | תיאו ק"ת ןיב קוליחהו .השמ ינפ  quonהנוכנ ^3: אבטצא סרג ב'ה י"כו  
 ןכד 'עב «wa בתכש המל שממ תמכסמו איה | םעמ ותואב לבא תונוש תולמב קר ןיפלחמד
 ן"ידאל p^ ןוכנל םייסמ ב"נש ק"העו .ש"מ ש"עו | בתכש םינפה הארמב יתאצמ בוש .אחריט םושמ

5nש"אלב ל"רו | אכהד "יגל ,'וכו אברג ןיתפז 'מא לאומש  .Lade»וריע 'כלהמ 'ד 'פ ם"במרהו ' 
 'וכו םיחפט .'ד n3m ה ב צ מ nmn בתכ ז"ט 'לה | לאומשד אבילאד עמשמ ,'וכו ןיפלחמד תיא 'מאקד
 אוה קר ןתנ וניבר e^ הקד pan sun םג «̂ | 'להד ח"פסב ם"במרו . . ינשיל ירת con רמתיא
 הוטסיא ומכ ןאכד אבטצא וא הווטציא רתופ | ברו לאומשכ ל'ר] והייוורתכ קספ [ד"י 'לה] ט"וי
 רחא ררגנ הזה לודגה רייתהש ילצא peo pe | אכהד "גו אלוקל [.ב"י ק"מ ילבבב אעדרהנב ימיד
 םרוג ןכו הוטסיא an^ וינפל התיה תמאבו ,וניבר | אגתב בר ללש אצומכ יתחמשו ל"כע היל עייסמ
 דומע הוטסיא (b^ ב'נש ק'העו 'ב ^Y י'כ ןאכ | יתיכז אל יתוינעב לבא .ל"נה ישוריפל עייסמד
 DR ה"ד ,א'ס "יבוריעב b "vnm "p^ הבצמו | זוע םינפה הארמ לעב ביהרה אל prm ןיבהל
 הז יפל ל".,ילואו הציחמ ?inp הינפל שי | ל"נה ינוקתכ 'וריד לאומשד ארמימב mano ושפנב
 םירוצ אל = Jb ,£« 35  םילב .הקד יכ | ךשמה םינפ לכ לע .ילבבד לאומשל ותושהל ידכ

pimפ ףדב לבא . תוהבגו | ןוותפ יכ וריהצי תורושה ןיב ונשוריסו '. np v4שר "פ " 
 םיבבוס וללה י"שר ישוריפ ינשש ל"נו ןטק nne | חוטב ןוכנ יבל ןכל ,לקו קד ונינע אריקדקד תלמ
 םלוס ג'עס ט"נ 'וריעב ןנירמאש המל םיכלוהו | אתקדקד ומכהבקנ ןושל אוהו א תי ק דק ד ל'ציכ
 — vby] הצי ח מ תרותו וילע nne תרות | קדו לק ושוריפו 'א קד ry ב"עס א"נ ןילוחב
 ,'ב דלג ע"יע השקו בע שוריפ ארילג וכפהו

by»אריקוקד "פ כ'כ  qm)עמדכ לזונו  pra 
 י"לב אריקד ןמו ע"לב קד ןמ בכרוה ותעד יפלו
 טפשמ b^ 3400 י"לב ר"עפל php =) ןויקד | mm יוועל b^ ןכו ,Thrüne 84%קטסש ל"ר עמד
 Recht und Gesetz, Bestrafung) שנועו 422. הנעמ ןיא ויפב םנו וילע גישה רעשיילפ

 אלא דואמ הבוט ץראה תוכלמ יכו מ"פ vas Ambos ל"נ רשא תאו
 הברה bm" .(* תוירב לש ןויקד לע הבוט איהש

npיברעו פילב)  ^b X5ןויקד עוכתל הזה םראל ה'בקה הנימ ןיאבצ | הובג םוקמ  אווטציא  
 עובתל ינומדקה שחנ אב )305( ג"כפבו .(* ולש | vor- O2 'פו ע"לב = ןכוד ומכ טלונו

(prung, erhóhter Ort, Laden der Kaufleuteהימ 13305(. ו "מ 'פבו ,) לבה לש ןויק ד | ) 5( 

 ,ידיד יקיד 6" עובת דח היל רמא ךילע יסמח | 0 i859 דיחי לש ריע 'מגב ןירבעמ דציכ 703
O7ןירסוא ןיא ('ה עבר א הקד םש שי םא  | ̂b320 ,ןוכלע  ^bטפשמו ןיד י"לב ןויקדו יקיד ), 

 כ'מב תומוקמ בורב אבוה ןובלע 'יפו הייחא|* | ה"יחא]* .הווטצא הקד b" .הז לע הז
 וניבר תגוכו ךורעה םשב טוקליד תולמה שרפמכו | ןיבוריע 'וכלהל 'גשמ דיגמב ה"כו 'מ י'כב ג'הכו

TDבוח עורפ ונייה ןונלע ש"מב | עברא הקר םהינפל שי םא ג'ונבו ז'ט 'לה  jn wxp ym 

 -Recht, Recht ןידו טפשמ 863 י"לב) יקיר *
(acheז"חחא אבה ע"ייע , 

mes )'תוירב לש ןויקר תעבות איהש 'יגה ט"פס ר'בב (*  .ב'ה י'כב ןוכנל  m»30 זמר יס ה'מ ייעשי 'קליב " 
 וו"קתת זמר יז בויא יקליב ה"כו (* .סויקיר can :ית ףד ו"ט זמר 'ישארב 'קליבו ןיכומסה תומוקמב ןכו v3 םשב

omוגני ר ג"ונבו (* .'יא ר'בב לבא הזה הלמ הרסה  mo»זמר יישארב 'קליב  .m5ו"מ ייגו (*  ^wיייכב ןוכנל  

 םש לבא y'33" ה"כו yàn ע"פרשב לבא ר"פרבו i'm ו"ו י'כב ןוכנל ה"כ (?  .ו"'ט :ר"םב ע"פרבו .ר'גו 370m ר"ל 465

qoosתרמא וליא ןוכנל  $nזמר ךל ךל יקליב ח'כו יריר ןויקר עוגת תרסאר רכו . . ןדיר ןויקר  oyןוכנל םשו  
penתלר רחא ריויב . 



r epis לק - ("קידק יקח xp 
mnoרניקוד 'ע םדוק ע"ייע ינקוד * | תחת םויקיד ל'צכו )יא( תינוי הלמ , 
ovpי"ל לע ןויכ ב"רו ,'ב הרעהב .ל"נה'קליה 'יג לש  

ovראות אוה הז םלוא 80006  pen5 | השוע "יפו p3ע"לב 'יפ אָלְקּד —  P»רמת אָלְקִּד "לבו  
 םילקד Lut נורא bo אלוקיד ונממו Palm .טפשמו קדצ DG יקיד םשהו .טפשמו קדצ
 השוע b" הָאְלּוקיִה ; א 0 + ₪ aus Palmblüttern | דימעמ ה"בקה ps :יתעבשה 'פ ר"שהש ה'נכו
 כ"הוי 'פב Korbmacher) םילקד ילעמ גראנ לס | .הרמוגו הלש יקיד הבוגש דע ותמוא לע ףנח ךלמ
 קיפנ אבר Ga wy 'מוי) לדנפה תליענ 'מגב | e" כ'מו .ןיספופא ע"ייע ןינעה mb בורק רמאמו
 jb "פאו 'מנב npo" יברע 'פבו .(' ילוקידב | כ"ע ךורעה פ"כ הפרחו ןובלע cpu ןאכ 03
 שיר G5) ייסר mansi אבוהו :ב'יק ייחספ) יוחמתה | הבוט םהל יתישע ט"יפ ר"משבו an קודקד ילנו
 ,ךתותמ אנרד ירשו ארגיאל poo אלוקידב ארות | ,םירגה ינבב םהלש [יקיד ל"צ] (יקייד) יתישעו

"b ne"יכו כ'פ ר"דמבב ה"נכו .ןויקד ומכ כ"מב  | ^bוב לכואש דחא ילכב רוש שאר האות םא  
 («yu .(* גנל חרב כ"יפעא ותליכאב קסועו | אלא ודימ שקבל ךאלמ אב ןותא לש ןוי ק ד
 אמינ איה Comp י'קליב אבוהו .') "רדהנסד | תובא תירב אלו תוכז הל ןיאש ןותאה המ ל"א
 תכלהמ התלקו הנישי איה e" .ליפש אלוקידו | ןידת הזמ ,'וכו ךדימ ה ג ו ב ל ע עובתל יתיוטצנ
 הנשיש תי Puy השא ומכ איה ןכ םימה ינפ לע | ןובלע ומכ ןויקד רתפ הזה רמאמה לעב םנש
 ופמשו םימה ואבו הדיצמ התלקו רואיה תפש לע | יכ וניבר תנוכב ש"מל היאר הזמו ךורעה 'יפכ

maneןובלע  prse oenהואשנו התלק תא | — [שנוע ןידו בוח  semוארקמו תעדוי וניאו הנשי  
 «C Gv ^ תלהק) תיבה ףלדי םידי תולפשבו רורב

D'DYT *(םוקמ םש)  w'bosy cvג'ער ט"לד  | emאל  wemמגב ' nunביכ 23( רצחבש .) 
 םינמוא 'יפ .לבכל ילוקיד ותיאד יאלוקד והנה | vL 'יפ) םיסקט ארהו יעב והבא 'ר

 ימגב השנה דיג 'פבו C. םרכמל תותלק תושעל | ןוחלפכ ןיירמש אייגיסד ןויכמ ןירסיקד (המוח 53
 אברתד אתיז יכ אוהה Cms pat לשבתנש qv | m עמשנ «c םיקודד םיסקמ אדה איה
 םתלאששו ןואגה תבושת .ארשבד אלוקידל לפנד | (Caesarea ןירפיקל היה בורק םיקוד םוקמהש
 ןנוצ רמל אישקו אלוקידל לפנד אברתד אתיז יכ | 'ח .ד"ל 'בדמבל 'א 'ורי 'גרתמ דעפ הזל יתאצמו
 nob ^b אלוקידל - יכיה nmm חתור וא | 'ב cC 'גרתבו ןירסיק דע הלוגנרתו סוניקוידו
 אתיז יכ רמאק C) יכה לפנ המצע אלוקידל | קסנ קשמרד אתוניע pov jb ^W Yb קופפ םש
 וועיש וכ שיש הלודנ הרויל לפנש simt | ל'צ] (אגלת רוט סוניקויר ל אמוחת ןוהל
 לפנד היד םש תופסותנ ה"יחא]* ap | םיקוד הז ד"עפלו "וכו ןו יר םי ק ד [אלוגנרת
 לפנ אלוקידל ואלד ןויכ ושקהו ךורעה b^ ואיבה | ריעש רמוא יתייה אניפתסמ ילולו .ז"ע 'ווי לש
 העלבד יאמב הירועשל ישא בר 320 'מאק יאמ | 'וריב רמוא אוה ןכו הלוננרת ריע איה סוניקויד
 היה אישוקה לש הפקות םושמו כ'ע אלוקיד | הלוננרת [סינוקיד [y (סוניקוינ qb םש 'ב 'נרת
 ןואגה ינפל ^33 התיהר רמול ע"בשפהב חרכומ | ונתרעשה םאו ןכ תראותמ זלה vy ירה ןוירסיקד

DNקיע ןכתת ' omהרוי עלבד יאמב | ע'לב אוהו סקיד 'וריב . b»גישמ הוטלא םכחה  
doלב ןכו  di, (uk "Uumלע | ןכו !אלוננרת  ^eןואנה  mnm 5nליסאב 'פד ךורעב  
 המכ ןכ םאד רנתסמ אל הרטלא 'יפ (ינפלש | התושהל רבדה בורקו Ornithonpolis י"לב הארקנ

(GBophoris) "Ye Dyאיה איהו  Dio Caesareaתיאד יאמב ןנירעשמ אל אלוקדב יכו רועיש אוה |  
 רנסש אלישכת ms תיא יא ןנירעשמ אלוקדב | .(ןירסיק)

 m'a ז"ער "יסס | כ'הוי 'וכלה ז"ואב היכו v voy mea  ץ"ירל כ'הוי יוכלהב ה*כו ונתואחסונב כ''ג ייא אבר יג (
 ג'ונבו .ש"ע ימויר ח"פ שירב תומחלמב חכומש ומכ אוח ס"טו ר"יר יקסיפבו ג"הב ה"כו הבר ךורעב ר"פדב לבא פ'ירב
 [םילקר ילע ןהילוקידב שרופמ םשו] ר"יר יקסיפבו םש ז"ואבו תאיג ץיירבו דילו 'מ י"כב לבא  ףיירב ה"כו ילבודב
 ילואו ילוכרב ^3 םג םשו ומוקמל c "y ירוקירב D'W י"כבו וניבר 'יגכ 'יא רושע תחיבש 'כלהמ ג'פ י"ימגחבו
 תביתמו .קיפנו היערכא א ר דוס ךרכ אנוה בר רב הבר ודצב היארהו שובלמ יניממ ןימ ל כ ר פילב יכ איה םיט חנניא
 .איגיאל קס ג'ונב (* pn רקר ע"ייע 'רוקיד "ג ןינעבו .ילוכד 'יא גיחבבו ילביר ונינפלש 'וג 'שבתשנ ילוכר
 pe ב'בל הת'ימגר b" י'כב «i'm (' .לפש 'עו 'ב «c עייייעו (ame אית ג'ונב )^ .ם"בשרב שרופמ וניבו "7535
 v33 ןוכנל תיכ ("  .לבבל יאלקיר יתייאר  ג"ונבו 'ישרב ןושאר 'יפב ח"כו כ'ע םילס ןירכומש יאלוקד וחנה : שרופמ

 .יכיח סיטב 'ציניוו יזיפ 'פרב לבא ןילוחב יפסוחב («meo 'שמא bm ר"פרו ב"ה ו"ו
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spp 551אבה ךרע ןינעמ  "b rnsםירמת  
(CPalmfrucht, D a t£elתופירה וילע חטשתו  

 .ןליקד cmbp תחטשו 'גרת )€^ s 52 לאומש)
 תופירח ןושלמ mew רתפש הארנ ה"יחא]*

qmלפא וכפהו ץיקה תלחתב ןילשוכמה תוריפ  
y'"yושריפ םישרפמה לכ לבא  me"ומכ  

 םנ ורתפ ןכ לע G'5 7« ילשמ) תופירה ךותב
 : לקד 'ע ןמגרותמה כתכו .ןישותכה ןיטיח ןליקד
 איהו םירפוס תועט וא תישרש noun ןיאש ל'נו
 אוהו אילקו אחמקו םגרותמד ילקו חמק אנשילמ

poתוינטק יניממ  bspהלפנ תועט ילואו  
 תקתעה היהת זאו אקיקד תויהל ךירצו התביתכב
 ךוע ןייע (pu ביטה שתכנו קחשנ 'מולכ תופירה

 5 [קיקד

 Palme, Dattelbaum רמת yy ^c ע'לב) לק

 והוא'צוהש ימ 'פד 03 CN לקר ע"ייע
 אלקיד יתות וניתתיבש אהת (א'ער איג ייבוריע)
 ויחש  ןונכ vns לבוסש לקד b mns^ ליבסד
 הזל הז םיכומס ('ם ייל קד ' ג ו א םילקר 'ב
 קירפד אלקיד .וריבח לע ךטסנו ןהמ דחא הטנו
 וילעב הדופש לקד p" ,(פש ןיבוריע) אגרכמ הירמ
 ןהימד וקיפפיש הברה תנריפ ןעוטש pus ,אגרכמ
 הדשב וילעב לע ןוטלשל שיש אגרכ לכב לוקשל
 לאעמשי 'ר 'מגב םיתבה תקזח 'פכו C םילקדבו
 לקד יינא DN" (ג'עס ויל 27( םישדח 'ג רמוא
 יתוריפ רישמה לקר b^ .והייניב אכיא הרוענ

empיימחנ) ןושלמ ןתרימג  enיתרענ ינצח םג €" . 
 הקזח איוה אל תורידג 'ג ןניעב רמאד לאומשל
 ירה ןניעב םינש 'ג רמאד בול רדג אל אהד

pmהרוענ לקד א"י .הקזח איוהו םינש 'ג  
 הנשב םיִמעפ השועש ןירפויד לקד ושוריפ
 היצחו ה ג ש ב תורידג 'ג ןינעב רמאד לאומשל

mאל ברל תורידג השלש רדג אהד הקזח  "n 
 רועה 'פבו C oue. 'ג הל ליכאר רע הקזח
 תילוק map pom) תמה תילוק 'מגב בטורהו
 .אלקיד ןמיסו הרוהט הבחרל האמט הכראל הפשש
 התויח התמש האמט הכראל הפשש תילוק 'יפ ךכ
 לכב ny3b ןימכ ותפילק ךותחישכ לקרה ןונכ
 )* ףושיש ןויכ תילוקה ןכו ןליאה שכיו ויתוביבס

+ LL ed "לק ua 
"Ub Po MNT 
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 דועו ילוכו D רועיש הירועשל ישא בר רב רמ
 .ל"כע אתיז ib 'ל שי םא 'מגב ןנירמא אה
 ד"מש ףד יקילייגנא י"כ (yxp ןילוחל ה"מגר י"כבו

"b Gvיאמב הירועישל ישא בר רבס :ל'הזב  
 לפנו חתור היה אלוקיד 'מולכ אלוקיד ימנ עלבד
 ישא בר רבסו nnm אלוקד ךותל אבות אתיזכ
 הרואכלו ל"כע 'וכ עלבד יאמב םישש הירועשל
 תחלק אלוקיד י"שר 'יפכ ה"מגר תטיש יכ הארנ
 ,ןתנ וניבר תטיש דגנ םש תופסותה ולעהש ומכו
 אלוקיד תארוה יכ ןכ שרפל הצר אל וניבר לבא
 וקפמ ווה ב'עס i'6 מ"בב ה"כו לס own לכב
 םילס ןוכנל י"שריפו אברתד ילוקיד ילוקיד הינימ
 האלקח יא ב'ער 'ז יליגמב p» gm םיאלמ
 אל p^ תיחנ אל היראוצמ אלוקיד יוהיל אכלמ
 רפכ ןב ונדועב ךילוהל bus mme bon דירוי

yהבר  אלוקיד לקש א"ער א"נ 'ירדנ .י"שר  
 אכוה 'ה nb px כ"ע .לודנ לס jn "b ,הייפח
 יפל 'ח רפכ 'עב «m'a הייחפ 'יגה ?cv רמאמה
 'ינה 'ציניוו יפדב לכא 'בו 'א ו"ו י'כ 'יג
 רפכ 'עב ןויצה לכ ^5 ר"בו ב'ה י"כבו ,הייפח
 רזוגו — .ךורע יסופד ראשכו ר'פדב ייל ןכו 'ח
 םירמת ירוסו ע"לב b^ 'ג לקד ןושלמ הלמה ינא
 וארקנו םילקד ילעמ םילס גוראל םדק ינב לש ןכרדו
 הלמ האצמנ יתעדלו A9 ע"לב הלאה םילסה
 הל ווה אתיא אדה .ב"נד תורשעמ mo 'וריב וז
 ,הפק 'ע y" "ייעו ה ת פ כ וג המורתד ןיזוברי
 תושעל ןיליגר תודונה םג לבא דבלב םילפה אלו
 jm .ה"ד ב'פ תבש 'ורימ חכומ הזו ןילקד ילעמ
 תודונ הפי הדעה jp לעב 'יפו ןו ל קיד הקוקז
 תוכרב 'וריב ארלוקיד לבא .לקד ןמ תויושעש
 ךיתעדוה תירקיעה "גהו אוה ס"ט ד'ע ו"ד ג"פ

 הצוש יוועל תעדכ אלו ש"ע איולקייד 'עב
 הנהו — !םילס השוע p^ האלוקיד ומכ ושרפל
 לש 'יפו ילבידב קיפנ אבר סרג :ח'ע 'מויל י"שר
 ושריפו ילקידב ןוכנל סרג 558 ז'ואו םיבשע
 ישכיר ירתא היבכרא ומכ הזו .םיבשע לש כ'ג
 y'"y 'וכו אלוקיד ףוחסילו p" תבש ה"נכו אוה
 אלוקסיד "53 אלקיד יתיאר הנוהכ רתכבו .'א ףחס
 יתאצמ אל יכ ןויכ הלמ הזיאל יתעדי אלו לס

 - [תוינוי pon ירצואב ל"גה הלמ

 וקתעוה וללה םישוריפ ינש (* wp o ייבוריע תוכלה ז"ואב היכו י"שר םג ןכ 'יפ רכרה Nim (* .ריפדב היכ ('
 ייפ םיבשרה לבא שיע i35 מיטשב no םשב ךווא cos תצק אבות ןכו םש i5 ם'גשר ייפמ חכוטרכ ma 'יפמ
 תרענ לקד ייגא רמא :ליז ג'בל mos י'כ 'ריפב יתאצמ ןכ יכ mor תובקעב ךלה em ש"ע רחא ןינעג

 WD" הוענ לקרגו םושמ איגס הקזח לש םינש 'בב mes םימעפ 'ב ירפ תנעוטו תדמוע ההככו איה 333533

 לקד סרוג אוהו ןואג wm יר םשב ביבל שיארב רכזוה ךורעב אבוהש ןושאר b .ל'כע םינש יבב תוררג יג רורגל
 "m" יציניוו 'זיפ 'פרב לבא ם'נשריפמ חכומ |« ריפרב («m3 ב'ה an י"כב ןוכנל w mum^ הג ש ב m^ .שי'ע רענ
 ,רייפרב ת"כו ףושפיש ro יפרב לכא 'ב ףש עיייעו 'שמאו amm י'פרב היכו ב''ה יב יא 10133 היכ (* mes ס"טכ ע"פר
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 םדוקה ךרעמ םשה ראות (CPalupilanzer ילקד +
mw ^mפ"ר ר"ב ,םילקד תעיטנב יקב  

 השוע התיה אלו . . nns הרמתב השעמ א'מ
 vm ג"פר ר'דמב ןכו .'וכו דחא ילקד רבע תוריפ
 תוריפ התשע אלו (הומתה (nw התוא ןיביכרמ
 רומזמ םילהת שרדמב ה"כו ,'וכו .ילקד םהל רמא

vxטוקליב לבא  owזמר  min mennתלמ  
 ,ילקד

 ותחיתרו «men spp Je ייפ אָלְקּד = 3 לקד
(Ueberstrómung, Wallungלכ 'פד ג'סב  

 אל ףסוי בר רמא (א'ער מו בייעס טיל ייחספ) העש

 אלזא אמליד ידדה ידהב יטיח יתרת שיניא טולחנ
 הל קילס אלו התרבחד איריצב אבנתיו אדח
 .עומיח ידיל יתאו אתחור עבראמ אימד אלקיד

sm "bהטיחל תולעל הלוכי הניא םימ לש  
 איריצב אבתיו "גה הייחא]* nmm" 'דמ

^sןעכנימ 'ב י"כב 051 ו'ו י'כב ןוכנל  n»ןוכנ  
 י"שריפ ןכו ץירח וניבר ושריפש יו רצ 'עמ הארנכ
 ר"פדב ה"'כו אבתיו כ'ג [x^ םשו- קדס :היריצ
 םשו ע"פדשב ה'כו הדיצב ס"טב םש לבא ,ךורעב
 י"כב pi ןוכנל w^ עומיח ^« "màn תלמ הרסח
 N72" תוריפ Nb» "b ןינעבו .ץומיח i33 'מ
 ןכ םימ לש nmm ('ציניוו 'פדב Du תועטב
 תיכוע הלמ איהש ונוויכ הפיו י"שר םג ^6
 nmm אימד אלוקיד בתכ כ'כ לעבו .המושרה
 לספס ומכ תוכופה .תולמה ןמ אוהו י"לב םימה
 ,Strómung 080 י"לל «p .כ'ע ןתלוזו למנ

 ילבמ וילע גישה רעשיילפו יוועל ורתפ ןכו
 וא אלקיד 'מ י"כו was "ינו .הלמה תרזנ איבהש
 אלוקיד כ'נש רוצקה ךווע תסוינכ בוט רתוי
 אלב אלוקַּד :הזכ תצק ןוקית Tox ונתואחסונככ

Tvהתוושהל ידכ  eyתואו יכרע 'שלב התאירק  
 לגרומ הזו איה הכווא הרבה תרומת ו"יו

m -- 

 -zwei תויפיפ by3 ןזרג .(oue  י"לבו לקה .

Ginkige Hackeורי ' PDרופחי ח'יד א"פ  
 ,'א רקד ע"ייע רקדב om" "גה ילכבכו .לקדכ

oכ ^ א'שב תשרחמ וקיתעה םינקז ' vb vy 
 .ל"נה

 (00.4%77//0| מ י"לב סוקּולקי ( סּוקיִלקה

 ,Bachwalter תוכז דמלמו ץילמ %
 'ה םלועל 'פ םינהכה לא רומא ר'קיוב ( א

vpn)ךרדב ךכירדמ (ט'כפ  (enיעשי) ךלת ' 

Uomoהכוז תאו ינולפ סוקילקד ךל הנק דע  

5p1םּוקּולקיד =) סּוקילק - \ 

^ 

 הלעמ ww חומה ("v2 | ויביבס אניפושב
 י"שריפ ןכ ומכו הייחא]* .ץוחבמ הכורא
 םשה טמשנש 5 p^ ךכ תולמ רחא .ש'ע
 ןיא קר ה"מגרמ קתענ 'יפהש יל רמוא יבלו יטרפה
 ידי תחת רשא 'קילייגנא י"כב 05 mw ידיב
 לע לבחו ןילוח 'יפ ףופב םיפד הזיא םיוסח
 היל ווחמ אל ב"עס n 'וכרב 331 .-- 1ןידבאד
 יזח אלד cum co ףלא זמר יב לאינד 'קליבו) שניאל

 לייעד אליפ אלו אבהרד אלקד אל ys) היכו שניא
 'עבו תוארל לגרוה אלש רבד 'יפ אטחמר הפוקב
 'יגה 'מ י"כבו ,ומאמה יצח קר וניבר איבה 3^ ףק
 וניבר איבה ow לד 'עב .אלח אל שניא יזח אל
 איבה גרג 'עב .לקדבו תילדב ב"טו wo ד"פ האיפ
 אמהנ ימקמ Bn" ב'עס ^ 'ובותכד ארמג וניבר
 pen 'א רמת 'עב ןוכנל «sm אלקידל אגרנ יכ
 Ye מ"ב asp ס"טב ג'ונבו ושוריפ אצמת
 .ש"מו 'א ררג ע"ייע אלקידד אדרינ t^p "יחספ
 'מ י"כבו אלקיד חווצ אלקידל היקבה :םש 'יחספ

mWב י"כבו ' NUאווצ פ"א י"כבו  y)ם"בשרה  
De Dvןתוא השועה םירבד העברא 'א דומע  

 לתוכל לקד pa meon ןה ולא . . ושארב ומד
 אלקיד א'עס ט'נ ק"ב .םילקד ינש ןיב רנועהו
 : םש ,'ב םרא p" הֶאסרפ אלקיד . . האמרא
 :ב"צ ק"ב .'ו ןטק DU ןייע אניטק ww אלקד
 יכושד אניק ^33 אשיב אלקיד  ליזאו = לייטמ
 יב ךדש י'עו 'מ ms אשניא "y יכרשד ל'צו

qeיאה ,ו"כ בכ"ב ..'א  sopuאבק ןיעטד  AA) 
 הלועו לקדכ רמתתש הטח הדיתע :א"יק 'ובותכ
 onn" 'קליבו ,י"שר p^ םש p" ,םירה שארב
 n'y 'דהנס "וכו לקדכ הלועו אסריגה ו"תת זמר
 לש סוס ןיאש לבננש לקדו לקד לכ ps נ'ער
 לע ירפסב יתבתכש המ p" .וב רשקנ םייסרפ
 ב"ב — 98 הרעהב א"י דצ םידשהו םיכאלמה
 רמא אנוה כו רב הבר . . הלונס יאמ .ב'נ
 ךא 'ב 53b 'עב 'יג ןכ en" הינימ לכאר אלקיד
 יאמ "oe ,בט לקד :ד"י :3" ז"'ע .עוטיקב םש
 ,סוולקנ 'עו 'ד בצח ע'ייע בט לקד תוריפ בט לקד
 nns םיוה לקד לאעמשי ג'יפ עיוזת אופס
 ט'כ "נעת npo "y .א'יק nob" םילקד ץוכקהו
 , , QU טיכ חימרי) mpm תירחא םכל תתל נ"עו
 ר'ב .ילקד והנה .ו"כ ב'ב .ןתשפ ילכו םילקד ולא
 .םיננח םה וליאכ וינפלש םילקד האוו ח'לפ
 רקד ע"ייע ג'ע €"qY ר"יפ תבש 'ווי :י"ק תבש
 | an יילתת) חרסי .רמתכ קידצ 'גות נ'א) - |'א

 ,(בלבלי אלקיד ךיה 0^

 קוחמל שו ('



 הינקידלו הישירל היעבצ לזאד אבס ארבע אוהה
 אבוה Grape הישירל הירווח לזא דע 'וכו
 ט"ל t .ש"ע 'א דעס 'עב תצק יונישב רמאמה
 ב'ב .'וכו ןרווח ןוהנקיד איבס ןיעבצ 772 א"עס

mיתייאד דע | 'וכו הינקידב הישפת אתא  
 ילתא א"ער ו"צ 'ירדהנס ,הינקידל היזגו ארפסמ
 .הינקידו הישירל man לזא הינקידב so היב

ownsוכו הינקידב אתרבעמ היל תיאד ןאמ :'ק ', 
 'ע !mp "y .שרופמ םשו אתרכעמ Cyl אבוה
 'מולכ היל wn sop יכיס ב"עס 'פ «me .ןקרלז

mmmילכ אבוה ^ ךס 'עבו י"שריפ 'ייעו ןקזה  
 טעמה ב'ע פ'ר ר'ב .אנקידד יכיס ^31 cv שוריפ
 jm יבסל תאינה 0/8 55 'ישאיב) ישיא תא ךתחק
 תורעשמ bw ןקזל התא הנהמ אוה לשמ ,ינקיד
 יתאצמ ט"כק זמר אציו 'קליב לבא .כ"מ Uy" ינקז
 הארנו .ינקאד ןמ ינפל תאבה ר"ב םשב חסונה
 רקי) ןקזב וא שארב 'גרת ב"א) — [אוה ם"טש

anןקדב וא שירב (טיכ ). 

vp *בכרוה) יִנקיד ,אָתיִנקּוד  "bs800  
 תומומ ינש b^ ינק ירבע 'שלמו םינש

Gwei Stangenא"ער א"נד ג"פס תורשעמ ^"  ^ 
 ינקודב תלטונ nn אריעז 'ר ימוק אעב הימרי
 איהד ךתינקוד רוצ רוצ לזא ינכ הימרי :םשו 'וכו
 העט ןישאטארק 'פד ןוילגב bm" .סולכ jb אבט
 DM :ושוריפו ןקז ןושלמ mb םדוקה 'עמ ראבל

nmnןיא ל"כע ויפב דחאו ונקזכ תלטינ תחא  
 :ינקודב השמ ינפה b^ בוט רתויו ללכ ןבומ ול
 דחא ץקועב noun ינש vow 'מולכ vp ידב
 ןכ םג ןויכ ילואו ל"כע תחאכ םינשה תולטינו
 םילכ אתפסותנו .ל"נה ןושל | תבכרה לע
 רועו pu לש למזיא אתיא ג"פ אעיצמ אבב
 ע"ייע תויפיפ ןזרג p^ ילקיד ומכ ינקיר יכ רמול שי

 .ןורחא לקה

 4v דחא שיא אוקנ ךכ היתנוקיד ,היתנוקד +
 ,היתנוקר ליילמג .ב"ער 07'3 b" 'ירדנ

 ילואו .היתנוקיד לאילמג iy ב"פ xb ק"מ 'ורי
 DU רלונש םוקמ הזיא םש היה

 'צמא י"לבו .ducenarius ר"לב b) Ops^ ג

Vorgesetzter über | 

p'5 (200 Soldatenוריד ' ryרניקוד דח +: טילד)  
 רש ר'לב b" .ןירניד אלמ סוקסד pm 'רל ריקוא
 pm 'רל in" וגינפל הייחא|* ,(םיתאמ
 אוהה M^ :'ו ז'ע ילכנו ,'וכו Dy דח איישנ

 vp רניקוד m - (םּוקולקיד-) םּוקילקד

 הייחא]* .זעלב ו"טקובא e ua" ינפל
"bט"יאלב  "b advocatus 153! avocatoרוגינס  

 'תקיספב סרג ןכ יכ סוגולקנ ya וניבר זעול ןכו
 סוגולקינ ךל הנמ ןידב תוכזל שקבמ התא םא ה"רד
 סוגולקד אוה 3/5 םש 'יפו ל"כע ו"טקובא b^ ןלפ
 תוכזל שקבמ התא םא ר'קיוב pi Yom ש"ע
 הכז תאו ינולפ סוגולוקנ ינמ הזה םויב ןידב ינפל
 סחנפ 'קליב כ'ג w^ סוגולוקינ a^ כ"ע .ןידב ינפל
 םש קר n'en זמר רומא 'קליבו ב'פשת זמר
 אבוה םימעפו ל"מיגב סונולוקינ ל"צו ן"ונב ס"טב
 וזכ הככרהב לבא .ץילמ b" ב"נו אתקיספה םשב
 רתויה am^ תוינוי ןילמ ירצואב הלמה אצמת לב
 תלחתב המושרה י"ל aem ow הנוכנה
 ח'לשת זמר 2^ ךתלעהב 'קליב ץובקהו .ךרעה
 ינפל םידמוע ויה ןיגולוקיד ינש ונדמלי םשב
 אוהש רובידה לע דמלמ ןהמ דהא היה סוניירדא
 ה"כו הפי איהש הקיתשה לע 1555 דחאו הפי

pbזמו ילשמ  Yepnnםשו ונדמליה םשב  
naוכו סונירדנא ינפל ןידמוע ויה ןיגלוקיד ינש ', 

 םיצילמ «b s^  .סוניירדא 'וכו ןינולוקיד ל'צו
 | ז"עלב י"טקובא םיצילמ b" :ב'נ ןושארה םוקמבו

  "Twג"נק דצ ה"ר 'תקספב רעבאב ש"רו כ"ע :

nmn טקלה "aw לעב ינפלש חיכוה mo mw 
 יתבר אינתב ןכו סוקילקיד אחסונה אתקיספב םג

"b moב"א) — [ה"ע . ^eץילמ י"לב סוגולקיד  
 אוה טילקרפ אוה רוגינפ אוה .תוכז דמלמ גוט

 ,(ןורטפ

B»יטור 'שלב) אָנַמּוקיִד  Decumaniע"ייע  

 לוקהו 'פ ר"ב (ש"מו ינאיטסונא
 לש תונוינל יתשל (Oe v3 הערפ תיב עמשנ
 תדככנ ר"לב b^ .אנטסונוואו אנמוקיר ךלמ
 םימעפל םגו תורחאה ןיב תודי ושע הנושחו
 .סוטסוגווא םש לע אנטסוגווא ייפו .ןינמב תירישע

pv»ןויגל םשב ארק רשא ןושאר היה רפיק  
 C אנטסונווא

 אָנְנקיִד = ינקיד Bart; ןקז p3 b'53 "D(& ןקד
 'פב Bebürteter) [קז לעב *wip ס"לב

 ינקידל אפורטיפא +.ש'ל 02( נ"בשר 'מגב ריקפמה
 .ןקז לעב לודג םדאל 'מולכ .ןנימקומ אל
 | ינגקדב 'יפא .'ע מ"ב ה'כו יננקידל ג"ונב ה"יחא]*
 ומכ איה ס"לו הנוכנה «rmn דבעימל ירש ימנ
 ד"ויב הביתכה הלגרוה ל"זודב לבא .יתבתכש
 ע"לב ןכו Bart ןקז :"b Mop^ תלמב ת"לר רחא
 iD מ'ב .תוועש אלמ יחל p" ןקז = 3

 .תואחסונה יוניש יתאבה םשו ינאיטסוגא y3 ש"מ ןוכנהו )'
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 ה"פס ןיטיג v napi^ ץובקהו .ס"שרהמב an" ןכו
 bi אתברבר ןיליאב רמא תאד אדה ג"ער ז"מד
 ג"עס ר"כד B יאמד 'ורי .'וכו אָתקיקד ןיליאב
 אתקיקד ןמ . . ןיקיקד ןישמחו px  ןישמח
 ארקנ ןטקו דלי .— הרשע nns apo ךיוצ

"m npp?ןקומוס יורפוט ב'ער ח'נד ב"פ ה"ר  
 ס"טב N^ ג"ע ח"יד א"פ 'דהנס 'וריבו הקקד אדהכ

 .הקקד ל"צו הקקר אדהכ ןיקמוס ינרפוט

nun awm בוהב ץענ opa מ'למ ^o רקד 
  Spies proי"למ 2' תעדלו  "yהטמל

ns ^wד"עפל יכ 5^ דועו .מ"לב  pzע"למ  
A9שטולמ לזרב  ips ^o cmםינפב "ייע  

 םיצרש 'ח 'פב (ש"מו ןרקד עיייע ןיִנרקּוּד .ש"מו
nat)ץוח .(נשמב :ט'ק  CODםירקיע סוכו םירקד .. 

 'שורי .םילקד n" שרפמ <"ק פש) תילבב 'מגב
 התושה "Cy v ויפס יוכרב 0?( ןיכרבמ דציכ ףוסב
 יממ ץוח ורבדב (mam לכהש Cow ואמצל םימ
 תואופר ינימ ארבש ךורב qub אוהש םירקד
 ימ ונתד יאנת תיאו םירקד ימ ונתד יאנת תיא
 ,הרמה תא ןירקוד ןהש םירקד ימ 'מאד ןאמ םילקד
 ינש ןיבמ ןיאצוי ןהש םילקד ימ רמאד ןאמ
 תוידעבו 63 ףד xb .'א) הציבד ק"פב .-- םילקד
 C ה"יב ירמוחמו ש"יב ילוקמ םירבד ולא 'פב

mmy)םירמוא ש"יב (ב"מ ד"פ  "bemהסכיו רקדב . 
nesתיעיבשכ  OUןמואה ןיאש םילכ ולא  

 לועה הילכ לכו השירחמ תיעינשב םרכומל יאשר
 םילכב ד"יפ תוכתמ ילכבו .(' רקדהו הרזמהו

GU»יאנב לש  רתנקה  pumיפי .שרח לש " 
 ומכ םימכח ןושלב אתכיס רקדה יומאד תיא
 רקד א"פ Ü "הסכיו רקדב רופחי Ge) 'ציב) ונינשש
 (איכ 3^ איש) n545 nw^ ארקמ puo אג גב
 «pe רקד א"ו qw) לק ש ל ש לו םיתאלו
 ול שי םאו 'מגב ןיבוויעד ק"פכו .רגנ ןימכו דתי
 םינק םש ויה vb) םש) הריישד 'מגבו (:א" 'וריע)

 ןיוקודמ b" .הלעמלמ האפ הל השעו ןירקודמ
 םהינש תא רקדיו b] ץראב םתוא וצענו ורקדש
 שק יליבח 'מגב הכוסד ק"פבו C) ('ח :ה'כ יברמב)
 הטישפ .ןהב ןיככסמ ןירקודמה pup (גי)

vnאמיא תודתי  pupינרקוד ימג ונייה ןינרקודה  
 (* םיגק ןהב שיו ושלתנש םינקה רקע b^ .ינקד

93H18 TM Di cm qp 

 ארניד היל .רדשד האנימ  mapהדוהי 'רל
— [n9 ע"ייעו ,ודיא םויב האישנ: 

 .ש'מו טולקיד ע"ייע סּונאיִטיִלְקּוה *
 8523 'ע qo "y ןומיסקייד .ןימוסקד *

 לקו קד : אקיקד סילבו )399 ע"למ 'יפ) קיק *
 הברה ('ב קד ע"יע düun, klein ןטקו

 'גרת ?p רשא דע 'כ ב"ל mew 'לקנוא : 'גרתב
 'א י"רת C ne םש) רופככ קד ,קיקד הוהד דע

pp?הקד םימס .אדילגכ קיקד לגרסמ  Up» 
G^ןיקיקד ןימסוב 'לקנוא 'גרת . "nט"י "ישארב , 

 ז"רדב ןכו ,ש"מו 'ב קד y" ןוהיקיקדמ :ןטקמ א"י
 ,דיעב ע'ויע אקיקד אריעב . . קיקד ריעב לשמל
 v" - .ש"מו 'ב p  ע"ייע ןיקיקד אילזוג :ץובקהו
 ןיילט Ty ז'ד Yo תבש 'וריו .א"סד א"פס 'ציב
 'וריבו הימרי 'רד היתרדב ןייברתמ pun ןיקיקד
 :םשו ,ןיקיקד pas ןיברבר p53 ג"ע mu ve ק"ב
 ףוסב «ov m איקיקד oux אָיקוקד יבר דכו
 תיל . . אייברברל אייקיקד qme»? ww קרפה
 "ינוסה לכ ה"כו ,'וכו אלא אייקיקדל אייברבר ןיב
 ןיקיקד ןמו םש דועו vy ז"לד b תועובש 'וריב

^p naםינטקה ולדגישכ . rvה'מד א"פ םילקש  
TYוריו .ןיקיקד (םיחמצה  ל"ר) ןיניא ןודכ דע ' 

 'פ ר'תפאב .ןיקיקד pieno ג"ע i3 Ye הכוס
 ןהיתומא .יסירכ תחת ?ppp ןוניאד דע וארקיו
 ר"קיוב לבא קוחמ פרג cpu ןוהל קנחמ אנא
 איסרוכ mnn ןיקיקד ןוניאד דע 'יגה כ"ג ז"כפס
 היחורפא דכ ה"כפ .vpn quy קנחמ אנא ןוהמא
 ד"פס n^ ^v ^« ןוהל אשנכמ איה ןיקיקד
 ע"ייע םינטק תולוק 'ג 'יפ ןקיקד תלת ג'עס ט"נד
 ןיליאב א'עס ב'ד א"פו 'וכרב ^" .הטומירט
 אוהד דע אקלתסמ ןוהיחרואד אייקיקד איינרפוכ
 ךולהל םכרדש םינטק םירפכ הלאב p^ ^« אטמי
 םוי דועב mms תכלל ןילינרש 'מולכ ov דועב
 צ'האב ף"זרהמו .תופרוטה תויח ינפמ ואריש ינפמ

^pילבב ותמגודו הלכ םכרד אקלתסמ ןוהיחרואד  
 יוועלו .'וכו קושה ןמ לגר הלכתש דע א"כ תבש
 'וריב ס"שרהמה כ'ג p^ ןכ יכ הז לע םנחב גישה
 איקיחר םש צ'האב הינהל הצורש המ לבא םש
 mb ונכרצוה אל ש"י y" םוקמב ירצד דועו

nma (!כב " m» )* anייגל :ויט ז"עב  v3ייפ  mקתעוה )*  .'וכו יאשר םרא ןיאש םש גיונב לבא זיעל  "bo 

 אובמ יייעו .ךורעמ םמילשחל שיו וטמשנ םימכח ישלב תובית קר ךורעו ןואגה םשב ש'רב אבוה ןכו ^ רצ טירסל ג"הר
 םינק | ג"ונבו ןירקורמ םינק ינ ש םש ויה עייפרב לבא ןוכנה אוהו 3m "3 ייג היכ ('

 שלחנש םינקח py ביח ייכב (*
 .ריפדב ה"כ )*  .יט דצ א'חל

 yn 'יפל בורק הזו כ'ע עקוקב ץוענה רחי רקרכ ןיפושמ יישריפו ןינרקורה
 .םינק ו ב שיו



 pip (ee D) v5 ף'ירבו 'וריבו e"  תוינשמבו
 סוכ 'ט «m 'עבו ;איבגמו 'ג ןכ 'עב ה'כו ןירקיעה
 קשר ,'ב זפק /2 אמק ,אגונרה ya" לבא ,םירקיעה

^sןירקיע פוכ . -- mmימ והמ רבדה ףוגב  
 ןכו המואמ וניבר b^ אל םילקד ימ וא ןירקד
 זא הריקחה קימענ ns םלוא ^b י"שר קתש
 'ה pn רשא שוריפב בוט svp רבד לע ליכשמ
 תנשב רמאמהל ךומסב ףכית ^« עדו ,הזב יתוא

Upאנורב רב הבו רמא םילקד ימ יאמ "א  
 יאלת יתרת (הנח רב רב הכר רמא 'מ י"כבו)
 אסכ והייניבמ אימד אניע אקפנו אברעמב אכיא

sopיפרמ  qosילייעד יכיה יכ ךדיאו לשלשמ  
 הנח רב רב הבר רמא ^37 פ"א י"כבו .יקפנ כה
 ה'כ) לאת תמאבו .,'וכו אכיא ית ל קיד יתרת
 ןימ JU פ'לב אוה cxx 'עבו לאת 'עב ךורעה "ינ
 רכשמ ץימ ונממ רשא ןימ ותוא טרפבו םירמת
 א"ער ב'צ ק"ב D'un ןויכ הזל יתעדלו ףטונ
 םיעט ליכא ירמ ת/ היסירא היל יתייא לאומש
 אזח אדפח בר םשו .וכו ארמהד אמעט והב
 לנא .א"עב b^ י"שרו ש"ע 'וכו ינפוג יב ילאת
 םילקד [ילאת ל"צ] יאלת י"שר ייפ vp תבשב
 ב'כ ב'גמ חכומ ןכו ^5 םירמת pb תועיטנ
 ילאת והנה היל הוה sov כר «xpo Y ב"עס

"renםינטק םילקד  "b!תונליא "5  ה"מגר  
 ילאת יבא יקלפסו . . יברוע ותאו . . (םירוחב
 קפס ילב רבדה ררכוה כ"או ,'וכו 35 n ירספמו
 םילקר ינש b^ כ"ג אברעמב 'כיא יאלת יתרת יכ
 תוניעמ ימ םיאצוי םהיניכמו י"אב ויה םירמת ונייה
 רב הכר ל'צו ס'מ אוה הנורב רב הבר ילואו
 רמאמה לעב אוה ןוירמ רב הבר יכ היארהו ןוי רמ
 "ג יפל) b/3: 'כוסו .ט"י 'יבוריעב ונל הנושש
 ג"הבב mor 'כוסל ןעכנימ '3 "53 תיתימאה

rw»כוס 'כלה ' ^pו'ש  (n p/bםירמת ינש יכ  
v»הכוסל י"כב  m»םינשי 'יטופדב י"שרב  

 ,תורמת b'ó3 ינצ p qum' 'כוסו 'וריעב ג"ונבו
 י"כבו םירמת ל"צו םירונת ב"ש זמר 'יעשי 'קליבו
 הלועו םנה ןכ יגב שי (םילקר ינש "גה 'מ
 לזרנה וה תוניצ ונינשש איה וזו ןהיניבמ ןשע
 ןוכנל ורעיש רבכ ןהיניבמ ןשע הלוע "יפו יוכו
 םכחהו :ט'ק תכשל ןעילאש רענזעיוו 'חה ברה
 םימ יכ ונורותפש v5 דצ עיפארגאיג רעיוביינ

penתומחלמה לע והיתתמ ןב םגו םהיתחתמ ואצי  
 40 ו8מקססש -xx לזרבה רהמ רכד 'ב ,'ח ,'ד
 תיחרזמ תינופצב התיה התנוכתו סי 6006

 ,ול בינפ םילקרו הירבט דע ךשמנו n5 םיל
 בורקב יכ )3 ^ t 0(. והיתתמ ןב ונל רסמ דועו
 ויה ןיליגרו ןיעכונ ןימח תוניעמ ימ לזרב רה לש

 רקד חכק

 ןידכ m ji ןיככסמ רקיעב ןיקובדה הברה
 ינקד ירקוד ינה ג"ונב ה"יחא]* .אתוקפאה

 ןינוקודו םינק יכה ימנ אינת . . והב ןיככסמ
 ןינרקוד לש םינק אמיא אטישפ םינק ןהב ןיככסמ
 בורק N C^ יכוס ס'ד) ןעכנימ יב י"כבו והב ןיככסמ

 םינק יכה ימנ אינת םש "אש ךורעה "ינל
 אטישפ ןינרקודה pup ןהב ןיככסמ ןינ רק ודה
 תוכימסב ןוכנל ה"כו ןירקוד לש םינק אמיא אלא
 םש 'יא 'מ י'כבו ^prm pop is ןיבוריעב
 ןכו םירקודמה ל"צ ד"עפלו םירקודה םינק
 םיוקודמה םינק ןאכב ב'ה י"כ ךורעב יתאצמ
 ץ"ירב כ"ג אצמנ ינקד ינרקוד bm" .ןהב ןיככסמ
 ינקד ירקוד ןכו : ל"זו vy רומע 'כוס 'וכלה תאינ

gmןהב םיקובדה םינקה ושלתנש םינקה ירקע  
 ע"ייע אתוקפא  וניבר b^ כו .'וכו םהב ןיככסמ
 רופחי ומכ םינרקוד b^ י"שרו .םש תאינ ץ"רכ
 ,טיישבארנ pelle צ"לבו ר"לב (pala א"לפ רקדב
 יתאצמ אתכמסא «py .(זעלה רסח י"שר י'כבו
 היה .ב"נד W'b'5! "vb "wo וניבר שוריפל
 קיסמו 'וכו םתוסו םינרקודו םתופו םיעא לטונ
 ןייושעב רתפית mov 'ר םשב ןירסיקד ןנבר :םש
 ךייש ר'עפלש יתעד ןכ אל לבא .םי רקד ןימכ
 ןויצ ןינעבו ."פה ש'ע 'ב ןרקד 'על םינרקוד
 33^3 ,תואחסונה ןייצל ירובד תלחת ל"נה תבשר
 'מגבו ןירקיע סוכו םילקר יממ ץוח תבשד 'גשמב
 ןאמ םירקד יממ ץוח אנת םילקד bb ץוח םש
 ןאמו הרמה תא "cp םהש םירקד ימ אנתד
 ימ יאמ ילקד ינש ןמ ןיאצויש םילקד ימ 'מאד
 םש 'וכרב !$T" ^2( הננרב רב הבר 'מא םילקד
 ץוח הנוי ^ רמא 'וכו ואמצל םימ התושה "א
 והמ םירקד b^ התושה ןובא ר"א , . םירקד יממ
 ימ ינת יינת תיא ,תואופר ימ ארבש ךורב 'מוא
 ימ רמד ןאמ םילקד b "in^ יינת תיא םירקר

opsןירקוד ןהש  mimos bילופאנ תוינשמב  
"ppיגה 6כ'ק דצ תכש סיר לצא) ' D3נשמב ' n3w 

 ומכ פ"וא "53 ה"כו תכש 'וריב ה"כו םירקד ימ
 וניצנוש 'פדב .י"ק תבש 'מגבו ןאכר וניבר "33
 ןיאצויש דע 'וכו ץוח ינת רובדה לכ 'יל er י"כבו

 "ל ךורעה לעב ינפל ox הארנו ילקד ינש ןמ
 'וכרב 'ורימ קוחרמ ותודע איבהל חרכוה ןכ ןעי
 px (ו'מ דצ) םיסנ 'רל חתפמה רפסב ^5 ןכו םש

immורי ןייוצמ םש דועו "וכרבד 'וריה הז איבה ' 

 ?mb 'ר לאש אב 'ר bn (ג'ע v ר'יפ) תבשר
 ןירקוד ןהש pos ל"א ןירקד וא ןילקיד ינת ינתמ
 ןילקד אלא ארבתסמ אל הנוי 'ר רמא הרמה תא

meכ'ע ןילקו 'ב ןמ ןיאצוי . ppmסוכ "3  
 ס'א י'ככו ןירקיע סוכ ג"ונב יכ עד םירקיע
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 תרזגו רגנ 'עו רייז יט ךס ע"ייע רגנ m" רתי
 Spiess רקדו תינח s^ <" 'פו ע'למ הלמה
 ירגנוה ןושל םג לצאנ ונממו דתי ומכ דח רבד לכו

Gum ^b 8ה"כ אגנב וניבר זעול רחא 'יפלו  
pר"פדב  su»ו"ו י"כב  v3)והזו א"גנפ ב"ה  

 ,Spaten הרמ vanga ט"יאלב sym ןוכנ רתויה
Grabscheitןינעה הזבו .אגנכ ס"טב ע'פדבו  pan 
ny nןכו הרמו םודרק ונייהו ארקמ לש  nb 

 ןירפוחש ילכה אוה ל'זו תא שרשב phon ותוא
 [pala == Grabscheit j^^ yb3 ומ ארקנה וב

 הנהו ,1'6 רמ (you :vy pamm ל"זרדב [ר"לב
 תופסותהו י"'שר וקלחנ הלא םישוויפ ינשב

sysתופסותהו ארמ :רקד י"שר תעדלש :ו"ט  
 ץוענ רקד ול שיש sim :'ז 'ציבמ וילע ונישה
 הארנ ךכל עקרקב ץוענ וחינהל ארמ ךרד ןיאו
 וכרדו א"רטלוק ןירוקש השירחמה ילכ אוהש י"רל
 תיעיבשב ש"וה תעד ןכו עקוקב ץוענ תויהל
 ישלב תא אוהו זעלב א"רטלוק רקד ו"מ ה"פ
 ותתכו €« ייב היעשי) ביתכדכ [ארקמ ל"צ] (הנשמ)
 .ןעזייאגולפפ coutre צ"לב sm כ"ע םיתאל םתוברח

^bתנש י"שר זעול ןכ תמאבו השירחמ לש דתי  
 לודג ילכ si השירחמ לש דתיו "n :ג"כק
 הנעמה םלת לש ץירח ןישוע ובש ןיכסכ יושעה
 .[השירחמו ןיכס b culter^ ר"לב] ז'עלב א"רטלוק
 הלתעלא ע'לב wp "b ג"מ ד"יפ 'ילכל ם"במרהו

|[Brecheisen 29ראקנמלא רוקדהו  beil- l^] 
[artiges | Eiseninstrumentםירגנה התוא וארקיו  

 לזרבמ הנק אוהו viereckiges $574[ ע"וברמלא
 ץענו ןעט מ"למ b pz" לעפה ןינעבו -- [עבורמ
 וליא :א'מד ט"פר םירדנ 'ורי ףיפוהל שי ברחב

nnnובלכ ורקודו ברח לטונ וליאכ רדונהש עדוי  
vmונזא רמאנ וליא ב"ער ב"כ ןישודיק ? תייה  

 ,'וכו תלדב ונזא דגנכ רוקדי רמוא יתייה תלדב
 תלד לצא עיגמש דע ךלוהו רקוד דציכ אה םשו
 לצא עינמש דע דרויו Tmp "on 'א דק 'עבו ^«
 ועב א'עס vo pb spa ש"מ Cp תלד
 "Mp ןכר ורמאי והל רמא (ז'ביר תא) הירקדמל
 jp ל'א הינירקדומ ןיעב :הירצ ויה 'פ ר'כיאבו
 ןכו תמ ןיומוא ויהיש םיצוו םתא ךכ חוטב

mpmלצאנ לעפהמו  Bunיחספ ץוכקהו »53 ' 
 'צינ טשפומה םשהו .אלזופד py un :ח'יק
 רזגנ ,'וכו תחא הריקדב ותוסכל לוכי ב'עס 'ח
 הריקד b" ,ל"טק תוריקד יתש וטא nns הריקד
 לקד b^ 3'€( — [הריפח : אתוריקד ס'לב ןכו
 ש"יו תואל ד"מל תוא הפלחוהו רדעמו תֶא י"לב
 vb לע כ"ו תנוכ הייחא|* ,(רספאב ןכו

Dosוריו לקד ע'ייע ' "inbהיאר םש האכוהש  

. 

 האופרל םתוא תותשל וא םהב ץוחרל םילוחה
 לצא םריב אוהו 090% היה תוניעמ םוקמ םשו
 אוהו ₪220/406מ םינורחאה לצא ארקנ םגו ל"זר
 ט"לה א'פ bab" 'וריבו יארלק ל"צו ע"ייע יארלק
 וניתאד אתשה .בוטו הפי  ןיעמ ושוריפו הרלק
 'וריבו תבשב איגוסה לכ ןיבהל  וניכז אכהל

amןירקד ימ ד"עפלש  (וז ^a] pyוריבכ ') 
 ימ כ'או ne? me ןג oC 2099 ע"ל אוה
 304068 ןיעמ םוקמ לש תקתעה שממ ןירקד
 םילקד ימ כ"ג ארקנ ול ביבס םילקדש ןעיו
 mies ימ ארבש ךורכ 'מוא ןירקד ימ התושהו
 תותשל היה ןכרדש והיתתמ ןב םשב ונרמא רבכו
 הלוגפ וימימ ויה ל"זר תעד יפלו .האופרל וימימ
 כ"או לושלשל אנורב רב הבר  תעדל וא הרמל
 ןיעודי pue םילקד ימ :לילג ya וניבר b^ הפי
 הקרהל "יגה "ינורחאה 'יסופדבו הקוריל ןיליעומש
 רקיעה הקוריל םאו תואסריג יתש םייקל לכונו
 הרמה ילוח.הקורי יכ הרמל םילקדימ ןיליעומש p^ זא
 תקרהו יוניפ ושוריפ זא רקיעה הקרהל םאו אוה
 הבר תערל הפי הלוע הזו Entleerung םינותחתה
 לשלשמ ךדיא יפרמ אמק אסכ ל"נה אנורב רב
 'ח תנשמ היִרבט 'עב וניבר e^ הפי דואמו ,'וכו
 ןיאצויש י"פעא הירבט ימ התושהו ןירישכמד ו"פב

 התוש bw ןילשלשמ mb הירבטב שי b" םייקנ
 תמאבו .'וכו םתשש ומכ ונממ ןיאצוי םדא םתוא
 והיתתמ ןב תעדל היה ליעל וב רבודמש ןיעמ
 ימ 03 אורקל לכונ בטיה 'כ'או הירבטל בורק
 ארבנ תאז הרעשה לע יל שיו .הירבט ימ :ןירקד
 הז לכ יתבתכש ירחא יכ הילע דיהסמ Np הבר
 דציכ 'פ sm 'וכרב 'וריל ס"שרהמ "יפב יתיאר
 ונייהד הארנו ל"זו םילקד ימ ןינעב בתכו ןיכרבמ
 ןגתד הירבט לש םילקד ןיכ ונשיש ןיעמה ותוא
 ןיאצויש י"פעא הירבט b^ התושהו ןירישכמ ףוסב
 ןילשלשמ םימ היובטב שי ךורעב "יפו  םייקנ
 p^ 'ייעו .טעמ םדוק ונושל יתקתעהש ומכ ,'וכו
 יפלו — ,ךוועבכ be om" ןיוישכמל ם"במוה
 תומוקמ םע ןירקד ימ ןיב ךשמה ןיא הז ונשוריפ
 ודירפהל יואוה ןמ ןכל ךומסב וניבו אינהש
 «v יסופד לכ oW השעא המ לבא דחוימ ךועל
 b" ןינעבו .ןאכד ךרעה תא ןיקלוח ps ךווע
 םירבד גוכויע תצק ד"עפל bus 'ילכמ ןויצד
 א"יו רחא ל'צ א'פש 5 ןויע רחאו ןאכ יתיאר

mהשלש רדס כ'או ,םולשב אבי ומוקמ לע לכה  
 אתכיס רקדה יומאד תיא (* : אוה ןכ םישוריפ
 w"p )2,33 ןיטכו m" ןימכ רקד א"יו (ב ,'וכו
 הרואכל הז רדס יפלו ,'וכו ארקמ ןושלו אגנב רקד
 ונייה אתכיס יכ bn םיישאו םישוויפ ינש קר
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 — הלעמ םוקמב הלעת היגהל ל'נ םש קר ל"נה
psvול  qmהז יפלו  ^bותואמ אריקד איההמ  : 

 " | תצורמ דצ ותואמ 'מולכ הלעת לש ה"יירקה רבע
 שומש תואל ת"לד ורתפ וניברו ה"מגרו 05325
 יכ עדו ,אריק--ד ןושל לע לפנש זעל vy וראבו
 קר "יאו ת"לדה תמאב Dn" םש תוכרבל b י"כב
 איההמ ב"בב י"שר סרוג ןכו ארק ל'צו 'רק יאהמ
 י"שרב איליסבו 'ציניוו 'זיפ 'פדב ב"בב ןכו ,ארקד
 ל"צו אוה ם"טש הארנ לבא יארקד יאהמ 'ופסותו
 Di 'ייע "ישודיק "5230 נ"בב $m אריקד יאהמ
 י"שריפ ךותמ יכ ס"ד לעב pps nen םש 'וכרבל

n"יאסרפ הוינשד ותסריג התיהש חכומ אנריאהו  
 'יגכו — .ךורעב ייל ןכו b^ ראשהו אריקד יהיאמ

vamביב פיש י"כב כ'ג "א אריקרד יאהמ  

voי"כבו אריקד יהיאמ 'ר י"כבו ףסוי יקומנב  
 אהיאמ 'פ י"כבו ,הריקד (איההמ) אוההמ פ"א
 — [תרקורד 'עו :5'3 דצ 3'2 ס"ד y" ארירקד
 ידי לעש רחא רקד won םש (sep ילוא ב"א)
 ה"יחא]* = ,(רחא םוקמ לא קתענ הריפחו הריקד
 הוינש ד אנדיאהו רמאמ הארנכו אוה לודג קחוד
 יתעדי אלו ןכ שרפל ב"ר תא העטה ^« יאסרפ

nobןישודיקב י"שרכ תוחפה לכל .שריפ אל  
 mb רהנ לע היה זוחמ וא vy םש יכ ב'בבו

 — [ש"מו תרקרי .ע"ייע דוע bun vy ןינעבו

^wרקד  vpלס ב"ר תעדל  mamזא הלמה  
 םילקד ילעמ גראנש המ אלוקיד ומכ =

 מ"ב תכסמ .(םינפב p"' לבא המודכו לס ןוגכ
 ירוקד יכ היפוג אפפ ברד CY5 רכושה 'פ
 םישועש םילס י"שרפו ןניסרג ןכ ,אינפרהד
 אינפרהד ילוקד סרג ךורעה לעבש ל'גו .אינפרהב
 .(תלקו לס boy "pr .הז ךרע איבה אל ןכלו
 בתכש תעב יכ ג'וד b^ סופתל ^w ה'יחא|*
 "ג Db יכ ארתב דקו Tw לע דקו הז ךוע
 יאנפרהד י דו ק ר כ .ז"כק תבשבו םש מ"בב ךורעה
 רקד ע"'ייע ירוקד zw 'חסונב ב"ר בתכ הז לעו
 לעבש ןאכ נתכו ומצע ירבד רתוס ךיאו .ל"כע
 הז לע by" רבכו ,אינפרהד ילוקיד סרג ךורעה
 רתויה וניבר "יג nm ,ב"ר ey חכוול ע"בשפה לעב
 םידכ «b תור כ ידוקו וניבו !b^ הראופמ
 'ע תוכז םהרבא 'רל דומלתה wy" י"כב ה"כו)

"p^םשב  mov ovas39 ע"לב תמאב bדכ  
 הפי י'שריס 5p תכשבו .וכותב news לודג
 אינפרהר +.דיפ 33"5 ה'כו ירוקר יכ יישר «n2 ירוקרב

 םילס מ"ככ "יפש המ לבא ,אינפרה לש ןי דכ ב
 ע"ייע אירוקד ב'ע שיר 'ילוח תופסותה וניבה ןכו)
 אווקד שופנ (DM .ונשייל הוצמו ע'צ C3 רקד

E 

1 Ru Dec ier rir 5 7 ו EON ES WE ל EX 3 רקד דפש = רק ew» 
 .תועט רספאב ןכו בתכש המ לבא ,ושוריפל

 LE [ע"ייע איה

 הושע לש רפסמ decuria ר"לב איִרּוקָּד = רקד
 ב"רב eine Anzahl von zehn) הקלחמו

 לש אירוקד ודיב xxn | (איער ידו yb 73 ןילוחד
 p Jb^ ןתונו ןהמ דחא לש ושאר עטוק םירופצ
 'יפ ןכו הייחא]* pns mew תצובק

 ףיר ףד יקילייגנא v2 ץבוקב) ןילוחל י"כ ה"מ גר
Gvתופוע לש רושיק  peineכע  

 תזורחמ אירוקד י"שריפ רובסל שי ןכ ד'עפלו
 ןושל הפרמב ל"מרו ז"עלב ט"שייר םירפצ לש
 םיכסמ ןיא זעלה לבא .כ'ע ץטענ rets "b 'ילוח
 תחתש קפס ילצא ןיא ןכלו תוזווחמ תלמ םע
 י"שרו Riste, Reiste אוהו זנכשא 'לב ל"צ ז"עלב

aemיצינא 'עב חכומדכ וז תיזנכשא הבית עדי  
 אירוקד 'יפבו ,רושיקו הליבח ט"שייר 'יפו 'ג הרעה

op qnןכ יכ ךומסיש ימ לע ול שיו י"שר  
^bתופסותה לבא ךורעהו ה"מגר  ^bאירוקד : 

 (ארתב רקד ע"ייע) תבשו מ"במ היאר ואיבהו ל ם
bowאיה תעטומ 'יג יכ חיכוא ומוקמב הטמל , 
DNOיכ ה'ד .ד"פ מ"בב י"שרש השק אה השק  

 תופסותה תעדכ ם יי ל p : הלמה ומצעב b^ ירוקד
 םייהכריק 'צוהב) םיתוכ תכסמב ץובקהו — ןילוחב

O5כ"א) -- [םירופצ לש תוירקד  "bר"לב  
mwטרפב רבד לש תצוכקו  mm nwןינמב  

 ,(הרשע

 תישומש ת'לדו son 53 פ"לב 'יפ yp =) רק
 אָריִקד יִהיִא  כ'או יהיא לש תוכימסמ איה

 ריע הארקנ דועו ;יהיא ע"יע cem לש ןייעמ
 Idikara וא Diakara ארקאיד ל"נה ןייעמל הכומסה

 'פב (רז 'יפב b" ב'רו וניברו תישרש noun זאו
 לודגה םיה האווה .cb הדוהי 'ו 'מגב האורה
 אריקד יאהמ יאפרפ היונשד אנדיאהו (:פ'נ 'וכרב)

 (.ריכ ביב) לופינ 'מגב רופחי אל 'פכו .אליעלו
 ןיסחוי "ד ג'רכו ,יאתא אריקר איההמ רומיא
 אריקד איההמ pnm ר"א אמייק אכיהו Cay 'שודיק)
 ה"יחא]* = .רהנ לש האירק זעל 'של c^ אליעלו
 y3' הלמה תרזגו תאזה vpn לע יתלמ יתפטה רבכ
 ה"מגר "531 .תואחסוגה v" כ"ג יתאבה Den יהיא
 וומיא ibn "א (wi ךשטנ ויוחא ושא 2125
 היירקה רכע ותואמ רמולכ האב אריקד איההמ
 וניבר האר קפס ילב .'וכו האב הנמו הלעמ לש
 האירק יתעדלו וב שמתשהו הז (aw לש 'יפ
 איהה כ"או הצורמ .B Lauf, carriera" ט"יאל אוה
 ה'אירק זעל ידי לע wu» ^e אריקר יאה וא
 mbi "b3 ל'צכו רהנה תצווט 'מולכ רהנ לש
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 zwei Pip כ"או רחשה תליאמ םיאצויה רהוזה
(Strahlen des Frühleuchtensונינפל) א"נ 'פ 3/23  : 

pon pes (07אמלעל ןירהנמו ןיקלס ןינרקד  
 em) = היל תומש) וינפ רוע ןוק יכ ןושלמ
 אריהנד ןינרק ןיתרת ןימכ ר"בב ג"ונב ה"יחא]*

 "יא וניבר 'יגכו .אמלעל ןירהנמו אחנידממ ןיקלס
 ןינוקד «jon pe ב'ע מ"ד xb 'מוי "וריב
 pen ילבו PER אחנידמ ןמ ןיקלסד רוהנד
 T3) יתאצמ ןכו רוהנד ןינוקוד ןיות ל'צ
 < pw ג"ונבו ם"שרהמה "יג יפל ג"ע ב"ד א"פ 'וכרב
 הלחתמש יל ws יבלו ,'וכו רוהנד ןינרוקד ןירת
 בתוכ הזיאו רוהנד ןינרקוד pes קר  בותכ היה
 אב כ'חאו pon ונייה וד ןורתפ ןוילגב הינה
 imn np לע inp תארוה םצעו .םינפל ןוילגמ
 3p ans b מ"לב 133 אצמנ שמשהמ םיאצויה
 'וריו שרדמה ספת ןכ bp ול ודימ 030p ,'ד
 ע"לבו ,שמשד ןינרק ןירת 'יפ ןינרקוד םינש ןושל
 הארקנה וחשה תליא ינרקל וז הלמב ןישמתש

nba) now: Jeרחשה  RPK voyו  
 ןינרקוד רובד 0082 ל"נה תומוקמב ןכו .'ב אלזרא
 'עב תואמגודה 'ייע הרוא העקבש רחשה תליאמ
 ,ה"פרת זמר 25 5nn^ 'קליבו עצפ ym הליא
 יוועלו rns אבה 'עמ הלמה רתופ היה כ'כ לעבו

bowעב םיאבה תומוקמה םע ל'נה תומוקמ ' 
 — sn] ןוכנ ילבו ,ז'חא

 zweispitzig, Oxpxvov י"לב ןינרקוד = ןרקד 5

(Spitzpfahlםחלה יתשד ג'וב תוחנמב  
 ןילצופמ pw ויה בהז לש ןיפינס 'ד +.ה'צ תוחנמ)
 תא ןהב ןיכמוסש ויה ןינוקד pes .ןהישארמ
 ,יחלשמלמ ןידופתמה oup py» ^e .םחלה
 ה ל מ ב ה ל מ קתעוהש ינפמ 'יפה יתנמס ה"יחא|*

men "bbץבוק י"כב תוחנמל  cדצ יקילייננא  
 b^y ןכו ןינרקור הנוכנה an" םג oen א"ע ח'ל

ocונתואחסונב םג "יאדכ ןינוקד אלו ךוועב  
 «pe + תוכניתה cs כתכ wy qvy  תוחנמב

pip"האציו איה הרומג תועטו ונתואחסונב ^5  
 תועטב םשו npn ינויצ רחא רוננש ןעי ול
 תולמ יתש b" תמאב םשו .ו"צ ףד מ'מב ןמסנ
 ףד 'קילייגנא «v3 yxp י"כ mum 'יפב 55 ןכו

 ,לצפ 'עבו ףנס 'עב וניבר ואיבה אל ןכו (ביע ליט
 ודסב Y'y ט'פק ףד 'רקיו 'קליה ואיבה אל ןכו
 ןאוכר ךועל ןיכייש קפס ילבו Yun זמר רומא
 םינק .נ"י 'כוסמ 'א רקד 'עב וניבר איבחש המ

cmרקד  Op»אלק 3 ןינרקוד = ןרקד 2 —  
 לקד ע"ייע) אלוקיר cy איה תחא זא לס ןינעב
 פ"א י'כ תמאכו םילקד ילעמ גראנ לס b ('א
 — ירוקיד :ילוקיד םוקמב ips m'y 'מויב סרוג

ns)אינפרה םוקמ תנוכתל - ענונש  y^yש'מו  
 -- [ד"סב

 doppelgewaltig, 00 vbt ד'עפל) סיטרקד

(doppelmüchtigכ"ם ר"בב  vw")ט"יפ ) 

 ותלפמ התיה שחנ לש ותלודג יפל מ'ר םשב ינת
 רמוא הבר היעשוא ^ ,לכמ רווא לכמ םווע
 ב'א) .-- ול ויה םילגרו הנקכ דמוע היה סיטרקיד

^bםיטרקיד  bsסוטקריד ר"לבו םילגר יתש לעב  
 ןינעה ןכ תמא הייחא]* (Quy רשי ףוקז

directus Yb3לבא  "bתארוהב םיטרקיד  
 ןילמ ירצוא לכב יתאצמ אל םילגר יתש לעב
 הבית קיתעהלמ ל"מר ns רצע אל הז לבא תוינוי
 zweifüssig ש"אלב הקיתעהלו תוינוי תויתואב הרז

onוקחדנ רע עשיילפ 'חה :ולש הגשהה לעבו יוועל  
aaרבד יתעדלו  owהלמ ןוותפש אוה  nw 
nrיפול שיש ימ הנינעו המושרה י'למ  

 היעשוא 'ו.הרובגו חכ הלשממ םינש
 ותלודג יפל :ךומסבש שודמל ךלוהו 3310 הכו
 היה ow רמול ףיסוה הז לעו ^« שחנ לש
 היה m הרובגו הלודגמ ול היה םינש b^ 'מולכ
 ןיאש היארו ול ויה (mox דועו הנקכ דמוע
 ^! DN' 'ר ורמאש כ"פ ר"במ איה הילע הבושת
 ךיתישע os (שחנל) ה'בקה ל"א . . היעשוה
 תשקב אל התאו היחה לעו המהבה לע ךלמ
 התאו םדאכ תויממוק ךלהמ אהתש ךיתישע ינא
 ןאכ הנוש היעשוה 'וש ירה «o תשקב אל
 תונוש תולמב "b ר'בב אבוהש המ לכ ומצעב
 םיכסמ היחה לעו המהבה לע ךל מ רונדה יכ
 ל'ו תלפוכמ הלשממ 'מולכ םיטרקיד wn םע
 ךלהמ אהתש רובדהו ,היחה לעו המהבה לע
 דמוע היה :רובדה Dp םיכסמ םדאכ תויממוק
 דמוע היה הינהל בוט רתויו ab ויה םילגרו הנקב
 תישאר 'קליב תמאב ה" 51 ול ויה םילגרו הנק כ
 ב"נו סוסרקיד ^33 םש my ,המוקב ם v קר ה"כ זמר

 י"כבו .ןכתי אל 'יפו איה תעטומ ^« חנוממ
 :ותרומתב 'יאו םיטרקיד תלמ ר"בב bh" ןעכנימ
 ל"נה ר"ל p5 mn^ ^« הנקכ by mm" ףוקז

 — ]2^ עדנוקכארפש 'גיבי רוצ Dpbwpb 'ויע

 י"לב .וד ןמ ככרוה ד'עפל ןיִנֶרְקוד =) [רקה 1
 יוק ש* ע'לב ןכו מ'לב pp ןמו םינש

 ,איכ סיטב ץיפרב לבא sm ריל 10 ייִבב ןוכנל איג ייגו ('
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 Pop ל'צש ל"נ rss ר'משב הלילב puo * | pup הז יפל ונורתפו ןינרקודה sop  ,ןירקודה
 : ז"טק .א'חב ש"מו יטמיא ע"יע הלמה pip ןכו .גלזמ ןיעכ ןהישארב ןילצופמה
 My 'א רקד 'עב יתאבהש .ב"נד א"פ 'כוס 'וריב
 רתפית y ט"יד א"פ ןיבוריע 'וריב 'יאש המ הזו
 םיאלכ v3" בוט ?onm pp ןימכ ןייושעשכ
 לצופמ yy ןימכ b^ ןרקוד pes בע ט'כר ד"פ
 .ןלעמלמ אלו דצה ןמ אל חנומ וניא ןכ לע
 ןימכ .ב'גד .א"פ 'כוסב v^ 'ינש התעמ רומא
 היאר איבהל דומלל ps ונממו אוה ס"מ םירקד
 הפקשהב 'א רקד 'עב muss ומכ י"שריפל
 D'b םא יכ רקד ןושלמ וניא םירקד יכ ,הנושאר
 ןכו ,םש "יאש pu ןמ omn ןרקוד תחת

punןרקודו הנק  vח"יד א'פ "יבוריע  J'y 
wy 5rmוב תורוהל ללוכ םשל ןינרקוד תלמ  

 הלמה ny רשקל wen אל ןכל לצופמ ץע לכ
 א"נד א"פר 'כוס 'וריב "יאדכ העברא רפסמ םנ
 ןהיכג לע ךכיסו ןינרקוד העבר א איבה ג'ע

[n3ב'א) --  ibm 53 ^eםיניש ינש לעב  
 .(' (םה ns ולא םיכרע aen םינשל לצופמ ץעו

 לבזמ p Y^ ןושלמ וניבר תעדל $3 =) רד
 ע'ל שממ ד"עפלו Mx תורדג ונייה ריד "ע =
 לבז ,ל:5 JU םשהמ לָבזמ düngen )לכ

(Düngerתיעיבשב ג"פ יתמיאמב  CD)ריידמה  
 ריידמ b" .(' םיתאס תיב רהס השוע והדש תא
 לבדזתש 35 nns הדשל mesa לכ סינכמש
 mena לש ריד ומכ ,הדשה ןילבזמו לכז ואיצויש
 ןיריידמ ps ר"ת (א'ע 3^ קימ) ךפהש ימ 'פד ג"רכו
 ל'צ] «qme 'טמגבו .('דעומ לש ולוחב הדש
 ,(*(יגיי (pr ךפהש b^ 'פב ונ תשפ [הלושו
 ,(ביער דימ (pev ודבע רכומה 'מגב טג חלושה 'פבו
 םרוצה 'מגב ןישדקומה ילוספ לכ 'פב "ורוכבבו

5"w 605תיעיבשר ד'פב אנינת  Gn)הרש  
 תיעיבש יאצומל ערזת תיעיבשב הצווקתנש
 C תיעיבש יאצומל ערזת אל הריידנ וא הבייטנ
 'פבו ,רהס וא ריד "CD פד ^( ןיבוריעד ב"פבו

 ןיטרופ ןיא 'מגב [לי כ א מו ל"צ] (םיצע) לזוגה :
 ךותכ יריד יריידמד ינה בר 08 (ב'עס (P p" | םיצע ייפ ybs (Ol ד"עפל) ןירקּוה רגע

 רידל ןיסנכנש ןאצה b" .םהמ חקיל רוסא םוחתה | תא םיכמוס םהב רשא םינטק
 ט"מ לבזה רידה ילעבמ תונקל vos םוחתה Tuna | ב"רו Stütz = Hülzer für den Weinstock ןפכה

^bא"עב ) vpnלא רכשו ןיי 'פ  O^5) nenןברעד |  mensהז אוה לזג ןונכו רידב הנידמ לש  
 יריידד ינה אבר רמאו ג"ונב ה"יחא]* bam .ןירקוד המכבו ינק 7523 אכמתסמ אנפוג אדה

^pוכו םוחתה ךותב ירד | 3788 ל"נ ה"יחא]* ,הנטק הרוק "53 ' b'אתויח אברעימד םושמ  
 ירדמד ינה בו רמא "א ר"פדכו ,והידהב אתמד | י'ל לע ןויכו ת"לדב ןידקוד :ןירקוד םוקמב ןקת
 vo" יכ הפידע ליעלד יציניוו 'פד 'יגו ,'וכו יריד | 9% ןמ)כ kleiner Balken הנטק הרוק B" 0(80%ש0צ

vyונכרצוה אלו (אקר  m^5 אוה | ע"למ הלמה יכ yenירייד יריידמד ןיעור ינה ה"מרב ג"הכו  
 כ"ג אבוה םשו .ק"בל מ"טשב אבוה 'וכו תבשב | םעפה דוע ה"נכו .רומאה םעטב הרזגנ המושרה

avaתיעיבש  lbג'לד  Tyןינשעמ שרופמ  | mo "eא'נשרה 'יחב ה'כו  p'3bיפש ' pw 
 רידנש לנזה לכ חקולב ח"רו ד'כארה םשב | ןינווכמ ןידדצמ  ןינווכמ G'e) ייעיגשר 'ב) הנשמד
 הזו כ'ע לארשי לש תומהב ילכז וכותב שיו pps הל השוע יומא אייונח ןידדצמ הל
 גישה רככו א"עב b" י"שרו ,וניברד 'יפל בורק | תא cx 538 ןיקזחמו ןינווכמ ^6 ןרקוד ל'צו
 ריד ןינעב לנא QU מ"טשבו םש א"בשרה וילע םיצע ידי לע םתוא ןיכמוס ירמא איירכחו םינפנה

 ה'ד א'ער ^n "כוריעב י"שר םיכסמ noni לש | םישרפמהו .םהב ןעשהל םינפגה ולכויש ידכ
 נ'ער םג ךלה וז «nb .ךורעה e np" לכא | אבוה םש 'וריד ןושאר "פו רחא ןינעב וואב
 ןישועש תומהב לש :רי ד 'יפש ג'מ ב"פ 'יבוריעב | ךועמ ר"קיוט ןויצה sme כ'כו .לבז 'עב שרופמו

 יללגב הלכזל ידכ ןאכ רחמלו ןאכ םויה תודשב | — [יוועל 'חה ןכו הזל םדוקה

 nbnn תופליכ קיחעה סוכמוסו .יתחכוהשכ וירבר וקדצ אל cn nw םיכרע ינשש ש"מב לבא 'מושרה 'ינוי הלמה לע ביר חנוכו (

anyג"ונב ןכו תוינשמב ןכו 'וריד ינשמב לבא ךומסב הטמל איבאש 'מגב 'וריבו ב"פס תיעיבש יפסותב היכו )* 00 ירי לעייו  

 1571331 לינה תאיג ציירבו שיארו ףיירב ג"הכו 37b 'יעיבשר 'תפסות םג an^ וזב איבה םשו יד רענ 'עב ג'הכו (* . ,יס תי בל

nupיכלהמ  gmג"ונב לבא איילה  paפסותב ה"כו מ"שוהב אלו טיויב אלו תותבשב אל ןיריידמ ' "yumלבא ב'פס  
503m o w33וניבר 733 . ys»ד רענ ' Nimשרופמ םשו ןווהאה רמאמ יצח םג . +) punר"פרב קר 'יא איגוסה . 

 ק"מבו pos הריידנש וא תבייטינש i75 ריפ 799 ינשמבו ,הריידינש וא הבייטינ can vy רילר ג"פ ייעיבש יוריב (*
"asesיורוכבל הימגר י"כב לבא ,לעפתנ אוהו הריידינ תב''טינ 'ורוכבכו תריירג וא  (ץבוקב v3חיי'צ ףר יקילייגנא ,) "sk 

 y^ תיעיבשב הלבזל תומהב ow איכהש : הריירמ וא תיעיכשב הלברזינש ה בייט מ : לעיפב
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"esוכו ןירוידל היואר ', ^vא"לד ב"פס תוכמ  
T'yןהיתחת םירחא ןיאיבמ ןהירויד וטעמתנ . 

 ןירויד ןהב בישוהו ןיטלפ ול הנב השרפ 'פ ר"כיא
 איבה ןכו ןיחקפ ןירויד ןהב בישוה 'וכו םימלא

vonלכא ה"פר ר"'ב םשב ח"מתת זמר ג"'צ םילהת  
 ל"צו םימלא הכותב בישוהו םש ר"בב 73
 .ןיחקפ ןירויד ךומסב 'יאש ומכ םימלא ןירויד
 יאְרּויַּד ךנה .א"כ 'ינעתו ,ירויד ךנה sp 'דהנס
 תורשעמ 'וריב אצמנ דיחיהו .םירפכב םירדה 'יפ
 המ ןירויד ינשב אל ןיפתוש ינשב ד'ער נ'ד ג"פ
 ךכ החממ ףתושהש םשכ רויד ןיב המ ףתוש ןיב
 איה ורוידו תיבה לעבב הנוי ר"א החממ רוידה
 החממ רייד ps) sns "yp החממ ה"עב אתינתמ

yוכו ה"עב '. 
 ןובא ר"א ןשי תיבב ןיברעמ ב"עס ז'מד ה"פ ןיטינ

 cU םשה ראות דועו .אתינתמ sun ןשי רוידב
 v* Dem ,ןוירוקיד 'ע רחא הלעמל ע'ייע אייד
 ,רידל ןאצ סנוכה א"מ ו"פ ק"ב sm mmm ארי

amyרהופו ריד .ב"כ .ח"י  pyורי /& רד ' 
 היה רידה עצמאב ונתנ ד"ע א"כד ד'פר 'יבוריע

 ^7 םיריד ץובקהו .'וכו םוחתה ךותב vun רידה
Q^ :"א שא ,'א רמא ע"ייע '. "Tא"פ ה"ר  

pons imהבקנ ילבו ,— ןורמ ןב ע"ייע ןיריד  : 
 תּוריִַּמ אלא הפי ww .אלהו ves יתבר 'תקיספ
 פ"לב ה'כו הריד ארקנ םדאה הונו .ןאצה 05 אוהו
 לש ותעד ןיביחרמ 'ג :ז'נ 'וכרב 5b ע'לבו שמ
 n3w ,םיאנ םילכו האנ השא האנ הריד םדא
 mme א"ער p^" 'יחספ .האנ הרידל now :ג"כ
 mb 'רהנס .ךתריד לע ףסותו ךישממו ךליכממ
 רמאיו האנ השאו האנ הריד טדא הארי אלש

DU aen cowלש הריד בירחא :ד'צ  nenכ'חאו  
 ,ארייד יב 'עב םינויצה my "y .הלעמ לש הריד
 'פ כ"אב nv" UD 3 ץובקהו .הריד תיב
 יכ .ט"ק 'דהנס ןולמ ארייד ןינעו .אתאְריִּד ריעה
 אוההב תכו לזא .א'כ 'ינעתבו ,ארייד אוההל אטמ
 "wor אוההב ותיכ ותא יכ ,'וכו אילילב אריד
 ךוע "ייעו ארייד תומוקמה ינשב ל"צש הארנ 'וכו

winהז רחא  pq"אבוהש י"שריפב :'ט ה'רמ  
 ע"ייעו) ארוד 'זיפ 'פדבו ארויד כ'ג 'מ י"כב לבא
 ארד היגהל ל'נו (תובר הנהכ ףיפוא oen 'ה רד
 א'פ 'יבוריע 'וריב ץוכקה "א ןכו s ומכ אוהו
 .לארשיד אעראר iy Try ג'כד ו"פו y ח"יד
 'נ א'ער א"ל הדנ Wohnung ר!דמ םשה ונממו
 םיעצמא .ןותחתה רודמב רד דלו םינושאר םישדח
 וודמכ רד דלו םינווחא יעצמאה רודמב רד דלו
 .. ןולעה רודמ :ד'כ ה'רב ! עיקרהמו ,ןוילעה

 ןןותחתה רודמ

oOרד -  

 ה"ד ,ב"י ק"מב י"שרל סחוימה ^5« .כ"ע המהב
 ץ"ירמ .«n ןכו .ךורעבכ שממ  שרופמ  ריידמ
 איבהל שי הרואכלו D^ my n^n 'וכלה תאינ
 ר"א ג"ע ד"לד «oy 'יעיבש 'ורימ וז הטישל היאר
 והדש ךותב ןאצ דימעהל הצורה 'תינתמ יניכ הנוי
 שרפמ "7 יוה כ'ע םיתאס תיב רהס השוע
 והדש ךותב ןאצ תדמעה y" והדש תא ריי דמה

£s vy cepשרפמו איבהש ד"מ ג'פ 'יעיבשל  

 והדש תא ריידמה 'יפ DU ם"במרהו sw תא

 ותנוכש הארנו 'וכו לבדזתש דע ריד הב ןתיש
 שרפמ א"מ ב"פ "יבוריעל מ"יפבו meas רידל כ"ג

 y" רהס b^ .ןאצה DU ופסאי םוקמ ל"הזב ריד

 — [תואחסונה יוניש אצמת M וכרע
 'נוכש ןינע רּוג ומכ (א'י 76/5 ת) מ"למ 333 לעפה) רב

vu»2  ע"לבו ס"לב לעפב Dינימש ןינבב  
 "sy ס"לב רֶייִּה ומכ ארָויּד ראותהו 23343

Ge — Einwohnerהנוילעב .ןירויד  psכוסד ' 
 .זכ .ויכ םש) ןרודת ןיעב ונשת ,(''ט ףד ב"מ)

Ga pow imaב לעפהו ה"יחא|*  pאצמנ ל  
 תבש .ובר םוקמב םדא רורי םלועל :'ח 'וכרב דוע
 רודת לא אוה דיסח ץראה םע םא א'עס ג'ס
 יריאמהב ה"כו ד"ער b" ה"ונמב ןוכנל ה"כ .ותנוכשב
 רודת לאו .ב"יק npo" .דיסח אוה ג"ונבו ,פ"או 'מ י"כבו
 י"עבו ינשיה 'ופדבו ם"בשרב ה"כ .ח"ת השארש ריעב
 הישארש ג"ונבו ,א"פ ז"ח'ד ללכ 'ג רנ ה"ונמבו ןושארה
 ביצנכשב רודת לא ב"ער םש "יחספ ,םימכה ידימלת
 אתמ שירד ריעב רודת לא sys נ'יק םשו ,'וכו

(NTONאתמב 'מ י"כבו  N'ON NEUSSיסא ע"ייעו , 
 לאו .'וכו י"אב םדא רודי םלועל ב"עס p" 'ובותכ
 ול שיש ימכ המוד י"אב רדה לכש "וכו ל"וחב רודי
 םשו בטיה ש"ע 'וכו ץראב רד וניאש לכו הולא

aeע"ייע 'וכו י"אב רד וליאכ לבבב ררה לכ  
 Dv רד DUM ןיא :ו'פ Up Gy 'בותכ .הסע

vmרדה א"עו א'כ ק"ב .הפפכ ע"ייע הסיפכב  
 ב"עס r^ "mb ,יוכו ותעדמ אלש ורבח רצחב

xyןיא וללה םיובד ^ הב ןיאש  wes mn 
 םוקמב אלא רד יניא Ye תובא .הכותב וודל
 י"שר) ירייד יתיוה ודכ :ד'מ 'כוס לַעָפַב ,הוות
 ד"כ 3yn^ .'וכו ןינש 'מ אדה אעראב (ריאד םרנג

SN"אטסוקב אנרייד  wp?ארמח היב תילד  
 ,'וכו ירייד onm יות יב והנה .ז"ק מ"ב 05(
 PM ריאדד הומח i3 ריארד אנתח (Q3 תומבי
 בשות b yt wm^ ר או תהו .'וכו אל ףילחד

pn m»ל'גה יכוסמ . mpםש  u^ןירויד ןיא יאמ  
 אלא ימרג Mp ן'וויד וטא שממ put אמיליא
 ,הוידל היואו הניאש לכ ןירויד ןיא יאמ ואל

"Tamוא שממ ןירויר המ "יא :ב"נד א'ס '310  
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 "דע 'וכו עמשמ wn jb" ייל 'קליבו 'מ י"כב לבא
 אל וניבר ינפל םג יכ רורב רבדהו רורד ןושל המ
 תקתעהכ שממ 'יא םש יכ םש ארפסב 'יל ןכו התיה

wmלעב יניעמ םלענ הזו  op"ח דצ ה"רל ': 
 סופד ךורעה תאצוה ןאכב האר אלש ןעי 'פ תוא
 'ב י"כ 'יגו .ארפסמ ןויצה אבוה םש קרש ןושאר

 י"כבו ,ארייד יריידמכ ל"צו אריידב יריידמד ןעכנימ |

vi yn v5אריד יב ריידמכ  busריידמכ  
 ימ 'יפש י"שרבו ונינפלש i. m^ .ארייד יב
 הזו כ'ע הצריש ןו ל מ לכב רוגל ותושרב אוהש
 לבא ,הזל םדוקה Ty ףוסב אבוהש ארייד ןינעמ
 'יגל בורק הזו אירד יב רודמ יכ "יא פ"א י"כב
 לכא ארפסב םג ותסריג התיה ןכש הארנו .וניבר
 קליבו ארדיאב רבדמ יציניוו 'פד ארפסב ג"ונב
 ירדיאכ ארייד וב ריידמ ארפס םשב bn רהב
 תואחסונ יתשש הארנו תרתוימ יאדו ירדיאכ תביתו
 38175 יכ n3Yb רתויה וניבר "גו .'קליב וברעתנ
 "פ ע"ל שממ wm אריד בוט רתוי וא אירד
 , ג! לעפמ רזגנו רוחס רוחפ לוגעב  ךלוהש ימ

ringsumhergehen 2522 םשהו \/ Kreis fp'n 

 רמוא רזוג אוה קר ושוריפב וניבר םג ןויכ הזלו
 ותפסוהמ םלוא ,אשנ 'יפ ירד ,רד לעפמ ראודמ
 קפס יתלכו תמא ורבד ףוסש רכנ ראודמל המודו
 7417735 המודו :בתכ היה wa לש וסמלוק
 ,ךלוהו בכוסש תרגא אשונ 'יפש רווד ע"ייע
 וניברש םתוארב ראודמל והיגה םימכחתמ םירפוסו
 גשומו .אתרוודמ תלמ ,ג'כ 'מוימ  ףכית ןייצמ
 רווד לעפמ כ'ג וניבר רתפ העוצר ןינעב אתרוודמ
 דוע 'ייעו) םדאה תא תנשמו הצרש העוצר ל"ר

"vידכו 03 עקפ יעו אקרטמ  prbהלמה תרזג  
 וצר אל b^ הורווד אלו מ"בו ק"במ ףוסב איבה
 וטמ אלו ונתואחסונב ותרומתכו והונישה אלו

"yen ps m»יטסשמ 'קליב לבא א"לש זמר " 
 D3 ויהש  םירפסה 'יגו הלמה men ט'נש זמר
 םינואגה b" רחא ומצעב אוהו וטמא וניכר ינפל

 "יפו ךרעה פוסב 'ייע פ"למו דניצ 'למ ראָּב =) רד
 tragen) אשנ הליאשבו erhalten אשנו לבק

 אנמשוש [וזח יכו] Gb ויס) השא המב 'פד ג"סב
 יקנפשוג ןיתיש[ב] הימתחלו . . . ידימ יררד אלמנ
 ןירכומ א"כחו 'מגב ריעה ינב 'פבו | .(' היריידילו
 'פכו .( ירד .ךתמב | תיירד יא | (.ח'כ | הליגמ)

 (.דימ זיע) קחוש ימוא יפוי 'ר 'מנב ןימלצה לכ
 חנמ יצמ יכיה €5 ^ (?x בהז רככ הלקשמו
 שאר לע חניל היואר בר רמא הדוהי בר רמא היל
 nmn תבאוש ןבא רמא אנינח * רב יסוי 'ר דוד
 ןכא 'מוא *(  רזעילא יר היל 6% אי ר ד תוהד הב

mpרכומה 'פבו .בהז רככ הושש הב התיה  
mvףתרמ 'מגב ורבחל  c)תבשב היכו :ו'צ  

gyדח לע (*יוד אלד ארמח לכ (:ט"כ "בוריעו  
 (טנ חלושה) 'פב .אוה ארמח ואל אימ אתלת

Uu]רמואה ] Coaיירמוא ויה הנושארב  pou) 
ovoא'עו ) Cלזאו היתליסל אניבא 'ר ארד  

 (pon רשבה לכ 'פד ג"רבו :היבר אנוה ברד יכגל
6nימגב ה"רד ק"פבו '(.  אתיכח ורדד יאלוקש  

 'ב קרפ רהב תשרפ) ארפסבו 6'ט (^n תולבוילו

 תוריח ןושל (o a3 p רורד ע'כד )03 ישרפ
 אירד ראודמ יכ הדוהי יבר ces רורד ןושל יאמ
 לָּבַסה ץורישכ b^ .אתנידמ לכב אתרוחס ליבומו
 הנידמ לכב memes ךילומו הווחסה אשונשכ
 ww] יבל היגהל 6[ ראודמל המודו רוחסל
 המ ימגב 'מויד ינש 'פבש הז nx" pop אוהש
 איה אתרוודמ העיקפ יאמ +.ג'כ 7?( ןיאיצומ ןה
 /p לבוחה 'פד ג'סבו .םדאה תגשמש העוצרה

v3ורכחמ הדש לכקמה 'מגב לבקמה 'פבו +ג'ער  
 אלו ןיטהר יטוהר ןיתיש (:ז'ק ט'כ) ןיטיח הערזל
 אלו בותכ םירפסבו .ךרכ ארפצמד ארבגל הורווד
 mmm אלו בותכ םינואגה DD .וטמא

 ןושל רורד ע"כד :'ט ה"רב ג"ונב יכ עדו ה"יחא]*
 ןושל אלא רורד ןיא אינתד עמשמ יאמ תוריח
 ארייד יב ריידמכ רורד ןושל המ mm ר"א תוריח

 חלמנ תארקנ ןכ יכ pss n'à ,ןמשוש 'עב my "א 'ציניוו יפרבכ אינמשוש אלו ר"פרב ןוכנב 'יארכ אנמשוש ייג ('

 תארקנ ע"לב יכ ןוכנ ןורחאה הז םגו אנ ש מוש ןאכד ךורעב i'm ר"ל ,ו"ו י"כבו ,אנכשמוש תבשב ג"'ונב לבא ,ס"לב

 ןיתישב .חיררילו ג"ונבו :א'ע רצ תבש ם"ר y" "זיפ 'פרב ןוכנב N" היריידילו m ,ןמשוש ע"ייעו Asc mom הלמנ

 יא .ג"ונכו תיירריא תחא תביתב b'e3 ר'פרב לבא m nb^ 'פרב ןוכנל ה"כ (? .קנפשג יעב mu ל'צ יקנפשוג

 אנוה בר :הלמה רוע "א pe יליגמבו s 153 תיראדד תליגר יא הילו ייפ ה"ונמבו ירר ךיתאמב mem חליגר

 סייר y" י"כ 'קליו D"K "55 ימ *"33 תיכו חינימ ליקש אקו ^g" "גו הינימ c אקו 020 אתא היפתכא ארמ ירו

ep m usי"שרב ג"הכו (* , aet i3:ייפבו  n^י"כ  vyb (יקילייגנא י"כ ץבוקב Gn3 mירד ייא . | *) ג"ונב 

sח"ו "פב היכו רזעלא  ') mun mwרבכ ןכ  

 יג לקש 'עב תמאב (m3 ךורעב ל'צכו ארמחר Kran ורר ווהר יאלוקש ג''ונבו (* ^r רצ אכיבא p תורודה ררס לעב

vsה"כו(* .םש  ^a" niesואר 2/733 לבא '. 

mאל  ^bי"כ 3 יתיארו וניבר  mosןילוחל  (ץבוקב v3ב"כש מר יקילייגנא .) "ebןיאשונש םרא ינב :ליזו  

mersיישר 355 ןכו כ'ע  weה"פרב קר 'א ארפסמ ןויצו .ט'ינרח זמר יס רהב יקליב אבוהו (* .רכשב תואשמ  



 135 < (אָרּוּד=) רד - O39 רד

 רסוחמ sym C» 5) ip קסופ 'מגב ךשנ

 הדגהבו .('ירדימו שדימו שבימו המח אד ש ימ
 אקיז ילד 69 מיב) ןילעופה תא רכושהד
 יפו ^ 'מגב ןימלצה לכ 'פב | ,(' אעייטל ארד
 םאשיו יאהד עמשמ WD CO Uy" קחוש רמא
 םגותמדכ אוה mm" אנשיל (א'כ («omo דוד
 ןונירדת (ז'ט ae ייעשי) םאשת mm םרזת sev בר

smmןנימגרתמו ייורזד ג"ונב ב'א) -- .ןונילטלט  
 ['ב] v^ 'גרת ('ב 5^ יבדטב) האלה my .(ןונירזת
 aye») mb תחרב הרז רשא ,(' האלהל ירד

jw] on ma 05אתחירב [ארד יד . 
 ןֶרְדד ומכו €an ) os ^5?« הרזמב םרזאו
 .ארדמ mimo pop .לאעמשי 'של אוהו .אירדמב
 'ציניוו יפדבו ר"פדבו ,ב"ה $53 ה"כ הייחא]*
 pow רשא הרזמ ילכ LO y'b תמאב אוהו ירדמ
 אוהו :םויסה רסח ^Y י"כבו .םיערזו םיניערג וב
 אבה ע"ייע .ח"כ ז"עב ירד יב — .'וכו 'משי 'של

gmsלש 'גרת ןינעב  ownעד וניבר איבהש  
 איהו וניבר "ככ w DU^ 'יעשיל 'גרתב תמאב יכ
 ה"ר 'ייע ס"שה ןוילגב בתכ ב"ירגהו  ,תירקיעה
 יאמ ס"שה שרד םש ה"רב יכ ותנוכו ,ע"צו : ב"כ
 ביתכד אוה דוקיד אנשיל ןיאישמד עמשמ
 "יל ה"רל ס"ש v5 553 תמאבו 'וכו דוד םאשיו
 b^" 57x ה"רל ^b לעב בתכו רובדה לכ
 וילע mm" .'וכו איה תרחואמ הפסוה הארנכו
 אש ךרעב וניבר יכ םהיניעמ םלענש ב"ירגה לעו
 רמול ךייש qm םש ה"רמ שורדה כ'ג איבה
 ומוקמב 'גרתהש םג המו איה תרחואמ הפסוהש
 תילו .ןונידיקואו :םאשיו םגרתמ א'כ ,'ה ב"שב
 םינפואכ קוספ ותוא שרדנ םימעפ המכד ע'צ ןאכ

[mw — 

CU]אְרּוד  ^oןכו ס'לב הרוש  Myאְנשד  
 םיניש ושב דועו םיניש תווש ס'לב

Zahnfleisehהשא המב 'פב (םינפב "יע לבא  
nos um 6n ons)יניש רודל , ^pלש ילוח  

(Coroתולותשש םוקמ םיניש לש ןרקיע א"פ  

Ww, LN 

a»םי נו א ג ה 'יפבו :"יג יכ עדו  ^wןוכנל  
 י"כבו ןואגה יפב ס"טב "א ע"פדב לבא ו"ו י"כב
 jan רפס לעב ןד הזמו ,םויסה לכ sn ב"ה
 ררועל האבה nns ההגה וזש ד" 7€ המלש
 psam ,ךורעה תחסונל ןדיד אחסונה יוניש לע

Ya wnהיעב  b"כ'ע ; DN)וזכ אמגוד םג  
 ןאכד ךועב תאז לכב ש"ע קדא ךרעב יתאצמ
 Yi ךורע י"כש ןעי וז הרעשה םע םיכסמ ינניא
 וב שי ב"ה י"כ ןמזמ הביתכב הברה םדקומ אוה רשא
 איבה ןכו .םינואגה :הנוכנה 'יגבו ל"נה םויסה כ'ג

mmm ^ia2" ק"במ הרד יעב כ'כ לעב ברה  
 לילעב הארנ כ'או וטמא יונישה np ג'צ ל'צ
 תלמ יכ עדו — .ךורעב ןכ בותכ היה וינפל םגש

mmםש יתבתכש ומכ רווד 'עב ומוקמ רקיע  
 הגשהו הציר ןינעמ הרתפ ומצעב וניברש טרפב
 המ ןאכל ךייש לבא .אשנ ןינעל תוכייש הל ןיאו
 'ג קז 'עבו pro יררד ירכנ Bn SD ז"עב "אד
 ןכו .ש"ע ישא ברד ןורחאה רמאמה וניבר איבה
 D" יאדהב אדיספ ךיאהמ יוד NUS ה'ק מ'ב

NUS)ךירב ירד םוק .'ס 'ובותכ .דספהה יצח יתא  
^bיאש  qiאינקד אכירכ ירד ב'ער 'ח תורוכב  
^bאל א'עפ :א'ס 'וכרב .םינק לש הלינח לוט  

 .הב ןל תיל ידימ ירד יאו ירימ ירד אלד אלא ןרמא
 ע"ייע אתשבשד אנוט יררד יכיה יכ א"עס 'ק ב'ב
 חיכואשכ ךורעה 'יפכ שממ ה"מגר "3 'יפו יד ןט
 אל N] —[ 'א רדא 'עב "ואמגודה -- .םש

moveםללכש כ"חמב קד אל יוועל 'חהו הז 'על  
 ירד הלמה רתפש DU יתיאו ןכו sm 'עב דחי
 יתאצמ אל ינא לבא tragen הקיתעהו ארד ס"למ
 my ומכ הנינע קר ןוותפה הזב תירוסה הלמה
 יתאצמו יתעגי הברהו ams אבה ע"ייע מ"לב
 'שדח 'פרפ 'שלב ןכו .dar דניצ ןושלמ רבד רשפ
 -tragen, er אשנו לבק «D QM" לצא טנג

haltenאָרּוד םשהו  ^Dע רחאע"ייע אשמ ' [m — 

 pm הרז p^ ג? , 25 ע"לבו ם"לב 8 =) רד
 והזיא 'פ ףוסב wurfsehaufeln) תחרב ץומה

mes )'גיונבו .ש"ירב ארשימ תועטב עיפרשבו אדשימ תחא הביתב ל"צו הרש ימ סופד תועטב םש קר רייפדב ןוכנל  
 ירדיאו שודאו .ה"ק D'33 "Ww ןכו 'וכו ארדימ רסוחמ xm םש «mo .ארדימו שרימלו שבימל המחב אדשמ רסוחמ
 הכיתכ 1/63 DU קר ריפרמ הכומ ןכו ריבו ביה ו"ו ייכב ןוכנל היכ )* .הפנב וא תחרב ץומה הרזא :ירדאו יישרבו
 טעמ םש יכ וניבר 7i Dy קדצתו .איעט אוההל הירדו אפעז היילד גיונבו ;הקילד שבתשנ ע'פרב לבא אקיזלד תחא
 .יישריפ yr וניבר ייג ןיבו ונתואחסונ pa חינימ אקפנ ps pas ןינעבו .יב 733  עיייע am אק' ז בשנ יכהרא "א םדוק

ma (?לאתל ירדב . *) רקיע הז anןוכנל היכו  o^ v33יטשוק 'פר ף"ירבו ינש רורל  em»יגיש |רודל ל'צ|  
 םיגשי 'פרב י"שרבו ינושרורל ג"ונבו :טיס Cm תבש ס"ר יייע ימ '"כב «omo ינשרורל תחא הביתב ונלש ףיירבו
 תנוכו י"שרב םג 'יא ןושארה ךורעה ייפכו .ןורחפ ןהל ןיא וניבר ייגמ ץוח הלאה an לכלו ינישרודל ל"צו ינישרורל

gasהפי הלוע יישרו  nen cyלעש רשב אנשר ארור ןוותפש המושרה תירופה הלמה  caiaיתאצמ ןכו םינישה  
 םינישה 'בג לעש ושב :היררר ליז y vo m 'קילייגנא יייכ (yap .חיכ ז"על י"כ ^n 'יפב שרופמ

bayילבו  pooבתכש המב הזל ןויכ וניבו  c5רחא ררגנ ןכו םייש לש  mt ^bש*ע אנירפצ 'עב (םש) "2 , 



 ANN םוקממ םד אצוי תולודנה ויניש ךותל םולכ
 (םסה) קיבדהו +ךיררד = ירדד יבב קיבדו רועישו
 תריקח ינדא לע עבטֶה טשפה הזו .ובאכ םוקמל
 ל"נה םינויצ ינש יכ התעמ רומא .תמאהו ןושלה
 יתיאר m .ק"ודו .ד ר ד ךרעל םיכייש ry 'מוימ
 תריתס ןינעב ב"שפהב "^i תישוקש ריעהל
 ע"צב חינהש ז"עו 'מויד תויגוס יתשב י"שר
 םש 'מויב "ד לעב ש"מ יפל ר"עפל תבשייתמ

msי"כ 535 התיה 'מויב י"שר ייגש ^  vbאלו  
 אצמת ןובנ בלבו .בטיה ש"ע א ת ב ש ב nos סרג

anonז'צ 'דהנסב "יא וניבר 735 יכ רוע עדו : 
 וניבר 'יגכ ירד ןוכנב 'ק י"כבו ה"בק ?ep ארד
 י"כבו וילע ריעה אל : ד'מק רצ 'דהנסל ס"ד לעבו
 ה"כו maps הימק ארד «Co רצ 570 'כוסל 'מ
 הוה ארד 'כוסב ג"ונבו ר"פש זמר 'קזחי 'קליב
 א"עו m3 'וכרב ץובקב «mo -- .ה'בק ימקד
 רווח 'עבו אתרוויח ירד ירס" ינמת היל ורדהאו

monירדא אנפיקמדא ב"עפ ב"ס םשו .ירד תלמ  
 תורוש לכ ףיקמ ינאש דועב י"שריפו אהב לועיא
 'לינמב ה"כו .תורוש ירדא 'וכו וללה םיתבה
 אתלת .'כ הדנ .ךומסב y" א'עס r^p ק"ב ,ט'כ
 ארד טוקנ :םש דיחיהו .ןיוח ןפרט אתלתו ירד
 ארדב הבתוא bi א"ער 'ס 'ובותכ ,'וכו האעיצמ
 ןילוח .םישנ לש הרושב הבישוה י"שריפ ישנד

N^וכו ירבגד ארד ימייקד ןוגכ א"ער '. DUז"מ . 
 ארדב אמייקד N'UD ג'נ םשו ,ינואד ארדב אמייקד
 . . אמק ארדב הובתוא א"עס ז"יק ק"ב .היפוחיסד
 ארדב הינתואד דע יוד עבש ירוחא היתחנא
 רזעילא 'ר ל"א ןינעה me ,י"שריפ 'ייעו ארתב
 aM .ט"י 'טוס :ו"ל 'ישודיק mom הישאי 'רל
 b" ימולכ n) רד ע"ייע א'עב "פ וניברו) ys" א'ע

ey mmeה"כו הבישיב רחא ררסו הרוש התואמ  
 W^ ןכו .םיער תזוחאמ םישנא ארד ינב ס'לב
 אנוה כו ךמד דכ w'yb ה"לר ג"יפ 'ובותכ 'וריב

vw»ןיא ןירמא אכהל הינוקסא (אתולג  pM 
 [והרו ד ןמ אוהד nnn 'ר יכנ היבהינ היל ןיבהי
 mw םש ןוילגב לבא 'טארק 'פדב ןוכנל ה'כ

(00 «02 3 

 איתמ בר רמא דועו 'מנב כ"הוי 'פב .(ויפב
m»)ןהמ ןיאפרתמ 'מגב ןידימעמ ןיא 'פבו ,(.ריפ  
my)היררדמ ימד יתאו היככ יב ידימ ימר +ת'כ . 
^bרבד םוש ןתונשכ  paםילודגה םיניש  jme 

 הוושמ םד NY יככ ירקימד יחלה ףוסב
 קיבדו אתדחד ses ארונב והנלקו .םיניש לש
 הליגמד הדגהבו ,(םשו םש («ry) cO .ךירדד יב
 ירד ירד רמא בר )0 / רתסא) תרחפו רד +-ב"י)
 mm םיה יכוכב שי בוט ןב א רמא לאומשו
 C תוילגרמ לש תורוש nme ירד ירד ייפ ,המש
 ,(:הימ 5( הברעו בלול 'פד 'מגב ה"בקה ימקד יִרָר

^bןינענו ה"יחא| .םיקידצ לש הרוש  
pimלש 0*0 'מו) ךירררד יב  Twיחכונה  

 "גה ו"ו י"כבו .ב"ה י"כב ה"כו ר"פד "יגב ונקזחה
 , .הירדמ 'יגו .ךירדדב קיבדו 'וכו אירדמ ימד יתאו
 ע"פרשב לבא rb" 'פדב כ'ג W^ ךירדד יב קיבדו
 יבמ כ"ג ז"עבו 'מויבו .ירד יב םימעפה יתשב 'יא
 mon ^33 קיבדאו 'מויב 'יא ןורחאה רמאמבו ,ירד
 הידרד ז'על ^n י"כבו ,ירדד יב קיבדו : "עבו

"yאבוה) 'קליב ה"כו ביכח ןורחאה הזו .הרעהב  
 'מויל ד"ל י"כבו היידרד יבב םשו Crop on סירב
 פ"א י"כבו r'y3 ןעכנימ י"כב ה"כו ךידרד יבב
 אתאו 'ציניוו יטשוק 'פד ף"ירבו ,ידרד יבב 'מויל
 פ"א י"כמ הארנ ןכו 'קליב ה"כו mo אמד

Du cmתואחסונה ייוניש ראש איבהל הברהש  
 לעב וניכר 'ינכ והזו היוודמ 'יגה םג םכותבו
 ךיררד היב pim ס"דב םש דועו ל'נה ךורעה
 םיניש לש הר ו ש היררד יבב םיקילא וניבר בתכו
 ל'נה וניבר "פו 'יג כ'ג wn כ'ע own" ול שיש
 .םינישה nme :יררד m" ז"עבו 'מויב י"שריפ ןכו
 1923 תטיש 'כוסו 'ליגממ rms xin ןויצב ןכו
 ןינעה תמאכ אוה םשו הרוש :איה הלמה תארוהש
 ץוכקהו Tm 'יגש pep ילצא ןיא ז"עו 'מויב לבא ןכ

smךידוד ןכו תירקיעה  p»יתשו דואמ  
 429. ,9(2 5*5 ןתרזנ יסרפ ןושלמ וללה תולמה
 ימר רמאמה רועיש כ'או באכ סנינע
 ןתונשכ ושוריפ הידרדמ אמר יתאו היככ יב ידימ

Schmerz 

 םש ייאוש ,םינישה לעש רשבו רוע ןינעב ביי חיל "יעשיב עסנ י רור ןיבה oss רומזמ ט"וש שררמה םג ד'עפלו

 יע רוע יייע םלוא .יניש רור ומכ ירור שרד כיאו .הלגגו עסנ 'ר ור  ביתכ ייקזחבו יניש רועב הטלמתאו ביתכ בויאב

à" v33 oma )'ןושלמ רוד רמוא רזוג הז ייפ יפלש הארנו  mwשיימו יב רור .חובשויו תועובק םינישחש םוקמ  
 ריעפל לבא רחא ייפ אלא וניא הז יפלו יוכו םיניש לש רקיע םיניש לש ילוח ייפ ייגה om רחא תלמ ירסח s ייכבו
 רקיע פיג וניבר ייפ אררר 'עבו pin ךומסב y" .אררד ייגל ןויכ יוכו ןרקיע א'פ יכ רחא תלמ תועמב ןאכ 'טמשנ בייה יייכב

x"לע זמור  Tpתמש הר דו ג"ונב (* .ןאכד  v3»ל"צו חרירו יתפא יקליבו 'מ  rv3 mmלכב  v3טיר 'ייע  
 תורוש שימב ותנוכ יכ רחא "63 לאומשו בר תער ללוכ וניברו Perle םינינפ הרר )55  עיל אוהו .היכ דצ יליגמ

mmeרר ירד ראבל ' namenוריב ייא ןכו .י"שריפ 3 'ייעו .תהמש הרודו לאומש 'מאש המל בבוס תוילגרמ לש ' 

 Mu תילגרמל ןיחווצד רתא תיא :רוח cb ר'תסאב «^n הרוד ל'צו הריר אתילגרמל pep qom vss vb 'דהנס

ynרר וקיתעה םינקו  Perlenstein cívvtvog 400% vyבוט ן ב א לאומש רמאש המ הזו . 

 ולק
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 .ש"ע יבשרו 'עב י"ב תצקבו ןאכ ו"ו י"כב ה"כו
 שבתשנו םזיח אוהש יכשרו ןוכנל סרג ר"פד םגו
 prm אוהש יכ ש רוז א'צר 'צינוו 'זיפ םופדב
 אוהש יבשרדו ס"טב ד"ל י"כבו (םזח W^ 'וו 'דבו)

wo» anmונא םינושארה לע םאו .ו'ב י"כב  
 ב"רל רמאנ המ סופדב וא בתכב וגשש ןירעטצמ
 םוקמב ןקתל עשפ לע sen ףיסוהל אבש איפסומ
 'פדב Di וילאמ ןבומו) 'שמא 'פדב יכ לקלקש
 רוזא ןימכ יצוה gn 'יפוי in^ (ל"מר 'צוהב גארפ
 "וכו "הרונח איהו לאעמשי 'שלב on אוהש בשע
 (DN FM יכשרו yn עדי אל יכ המיתה ןמו כיע
 תארוה ןינעב תמאה תא 5'3 כ'ג איטחה םש
 ^A "ישודיקב רבכ אב הלמה ןורכז יכ (הלמה
 יכשרו 'יגב די חולשל ובל ברע ךיאו ss מ"בו
 ב ש ע ר ו ז א תובית המוקמב דימעהל יכשרוו וא
 בשחש תעדה לוקישמ קר הז לכו רחש ןהל ןיאש
 רורב לכא וניבו בתכש הרוגהח איהש ג'ו

vov?ןימכ ר"פדו ב'ה "5 'יגכ ןוכנה יכ םירהצב  
 ,"וכו הרוגח איהו לאעמשי 'לב םאזיח אוהש יכשרו

ommוניבר  ^sרוד תלמ  Upהזו 'יחפפד ארושש  
sonראבל  "yתובית  nmיבלו .םאזיח ,יכשרו  

 רוזא שילי mb .אוה יכשרו תלמש חוטב ןוכנ
Gürtel namץ=  יברע 'לב שממ םאזיח תלמו ] 

 ומצע תעדמ b^ הפי וניבר כ"או הרוגחו רוזא
 ומכ ןתארוה רשא mom הר ו גח רבע ןושלב
 בוט רתוי וא ארושיש םגו ,יברעו יסרפ 'שלב ןכ
 לכח ונינע אווש ויש 'יחספל 'מ י'כ 'יגכ
 ע"ייע תלשלש = תושרש ומכ אוהו הרוגח ןימכ
 שי הלאה תמאהו םירבדה יוחאו .ושרשו ערג
 «^b סופדב םימגמוגמה ג"הר ירבד ןקתל ונדיב
 יא ןילוצ דציכב 'אדכ b^  םירוד : ל"נה םוקמכ
 ושוריפו [ארושיש ל"צו] ארישוש לידנ אקר ימנ

 [יכשרו ל'צו) wv ןימכ ןיצוה |ןמ ל'צ] ןי
 אוהו םזיח אוהש ל"צו| אבלדלַא אוה אוהש
 ןיליחתמו |Gurt man ^b J] == אבלכלא
 קיתעה ש"רהו .כ"ע ןירוד ןירוד תופוקה ןישועו
 לכונ ןתנ וניברו יאה וניבר 'יפ יפלו .ש"ע רוציקב
 לכא .הרוגח b o 5o^ ע"למ רוד תלמ רתפל
 תלחתב 'מושרה תיכרעה הלמה ןכתת רתוי ד"עפל
 רוד ץוכק םירוד םש 'ילכל ם'כמרה b^ ןכו ךרעה

wmרמאיו ושבה וב ומישי ושא לוגעה  
 ותיעקרק בחר ורפתי רשאכ םילודגה םילכה וליאש

myןילונע 'ב ןהש ןירוד ינש ה פ ש ול והיבגי  
 תטישב וכלהש ב"ערהו ש"ארה p Ty m^ .'וכו

 OW 3 — (אָרּוד-) רד

D 
a a^ 

 ןברקבו 'ימאטיז 'פדב noun ןכו ןוהדיד ןוכנ ילב
 כ'חמבו לבב jb אוהד םישרפמו השמ ינפבו הדעה
 בר ^b אוהש יתבתכש ומכ ושוריפו הארנ ןיא
 ,אייח 'ר לש ותבישימ 'מולכ ותרושמ היה אנוה
 א"עס ה"כ ק"מ ילבבב יכ הז לע תחכונה היארהו
 'מ י"כבו יִאדומלתל היתמקואד in^ ותרומתב

anיאדומלת ילוכל ןוכנ רתויב , ^bרש ' mm 
 ינב ידימלת לש שארל אנוה בו תא הנממ
 'ה ,ד"כ 'קזחיל י"שריפ ne? m 'רד ותבישי
 ןושל רוד . . םימצעה ךרעו רדס :םימצעה רוד
 תורוש (גיכ («ye רודכ הפנצ ךפנצי ןכו הכירע
 p" ל"כע ארד 'גרת הרוש ןכו "mo ףקי ה
 ליעוה הזו .'ז רד 'עב אבוה ןישודיקל ושוריפ דוע
 םוקמ b 355 הנינעש mm noo ראבל ונל
 ןמ ץובקה 252 y'b ןכו ףקיהב לבגומו רדנומ
 תוביבסכ םוקמ 'מולכ רפכ b 5h^ םג וא 9
 ארודב הוה sw :ד"נ i122 ןינעה הזבו ,לוגיעה
 "םיעור לש רפכ* : ינש 'יפב ם"בשריפו אתאוערד

pnmי"כ ה"מנר "פמ ןכ  nw ob 
 רבע .'מ 'יחספב ןכו :'ז 'יבוריעב י"שריפ ןכו
 לש 3553 :ושח וב ^21 ארודב אדבוע לאומש
 :ה"כ "חספ יארוד ירמ ןכו .שיאה ותוא
 'עב ךורע י"כ 'יג יפ ל : ב"פ v Ty" 'דהנפ
 .ילש רפכ לש ןוטלש וניבו םש 'יפו 'ב 35
 לכונ התעמו .'ב רט 'עב ש"מ p" 'יסופדב "הכו
 תב ,א'כ 'ינעתב 'טשוקו ורזיפ סופד 'ינ םייקל
 לוגיע לש גשומהמו .'א רד  ע"ייעו ארוד אוההב

 — rms] אבה qw לש רוד םג לצאנ ףקיהו

 ביבס הפשו לוגע 55D ע"לב ר"עפל 3( רד
(Rand, Rundung 3335ילבילכ 'םג  

yp6 ק לחנ ש  wpםינונקה 0"( םילכב  
ormהשעישמ ,+ .  $eלש ףכו . . םירוד  

 דציכב ןנירמארכ 'יפי .דחא רוד השעישמ םינזאמ
 אוושש לידג אקד ימנ יא 63e  'יחספ) ןילוצ
 םאזיח אוהש יכ' שרו ןיטכ יצוה jb ושוריפו
 ןישועו ןיליחתמו הרוגח o wm לאעמשי 'שלב
 neben" ה"יחא|* "[ןירוד] pos | תופוקה]
 קתעוה םשמ רשא 2^ דצ ט"דפב ג"'הר b" יפ לע
 ךורעה bp" ןקתל כ'ג ונכירצ ow קו שוריפה
 םשנ םש 'ילכל ש"וב אבוה רוציקב nup רשא
 הנוכנה 'ינה תעיבק םידקנ הלחתב .ךוועהו ןואגה
 ב"ה י"כב 5 יכ עדו םאזיח אוהש יכשוו ןינעב
 יכשרוו ם"יוו ינשכ N^ םשו ND דע אוה ןוכנו

 .ר"פרב היכ ('
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 yYbD 'דהנס 'וריב רופיס יפ 5y הישאי 'ר לש
 'רל ww קבשו ךמד אנהכ םש 'יאש ר'ע א'כר
 יופאב אלד ודהס וזע ל 'ו לינק  הישאי
 לינשבש הזמ עמשנ .היש אי 'ול יכזו
 mese 'ר הכז (ילבבד רזעלא 'ר אוהו) רזעל 'ר
 הישאי 'ו אב אלש י'פעא אנהכ 'רד ותשוריב
 'ג וירחא וחלשש םדא םש 'וריב ןנירמאו 7525
 ןילבקמ es יול ןב עשוהי 'ר אב אלו םימעפ
 ארהכ ?p רזג היל ןידבעו ןיד לעב אלב תודעה
 הישאי 'ו אב אלש י"פעא ירה 5:0 ךמד אנהכ
 לכב הישאי 'רד ירחא וחלש «c רכזוה אל 0«
 תוותב ולאכ הזו ותוא הכזמ רזעל € היה תאז
 אוה המית רבד הזו הישאי 'רל השוריה האב הנתמ

"y3: ק"ב 'פסות בטיה ^pיבל ןכלו וחלשו הד  
 רובעב והוניכ הישאי 'ר לש ורוד ינבש יל רמוא
 דועו .ודיל האב הנתמ רשא 'מולכ הירדד : תאז
 יב עמשנ ג"ע ב'פר א"ם ק"מ 'ורימ יכ ריעהל שי
 יירורד יוחא עושיי םש 'יאד יטרפ םש היה יירוד

 — [יוכו אדבוע היל הוה

 ומא תאו ללקי ויבא (Zeitalter, Geschlecht) רוד
 ללקי ויבאד םושמ e) ל ילשמ) ךרבי אל

 אלא )^ םש ילשמ) ? won לא ךרבי אל ומא תאו
 לא «Tu אל ומא תאו ללקי וינאש רוד "פא
 ארמג ש א רב "חפפב עשוהמ ןל sob ןשלת
 nu») yb 'פ ר'בבו .(* 6" השאה 'פד
 'וגו תירבה mw תאז םיקלא רמאיו C (היל פיר
 (םש) ביתכ תרדל qm 'ר רמא | (ב'' 'ט תישארב)
 ישנא רודלו והיקזח לש ורודל תורוד ינשל טרפ
 ןיאו תוא ןיכירצ ןיאו םיקירצ ןהש הלודגה תסנכ
 je ןמ mme .לובמה ןמ ןיאריתמ
 ,. שונא רוד ה'נכו .וניכרד 'יפמ אוה ,'וכו םיקידצ
 'רהנס תוכיראב 'ייע הגלפה רוד , . לובמה רוד
 .'א ןד 'ד לגלג ע"ייעו ח"לפ ר'ב .ח'ק : ו'ק :ח'ל
 'מזמ 'טוש 'רדמ ינמיש 'פ ר"שהש רמש לש ורוד
 ר"תסא .ז'פ דצ חלשב יהיו 'תקיספ ,ה"כ 'מזמ .ז"י
 ן"במרה 'ייעו א"ערת זמר םילהת 'קלי ne^ םג 'פ
 םילהת 'קלי mia לש רוד ,(ו'כ 375 (vie חלשיו
 ןמזנ :גיל תכש — .סומלוק ע"ייעו ז"סרת זמר
 ןיא רודה לע םיספתנ p רודב םיקירצהש
 לע םיספתנ ןנו תיב לש תוקועת רודב םיקידצ

 םיקירצ וליא men" יל ופסא inp sme .רודה |
 האוו וניווד ןיא :ז'מ 'רדהנס sm רוד לכבש '

 ד רובו IURIS ה ה 1-0
LAUR pP ds A x . 

 רוד — 0m רד

 .ה רוש ןושל םייסמ ב"נש p'np םגו .ם"במרה
 וניבר יכ ק"הע לש רבחמ לעב תפסוהמ הזש הארנו
 לע בסומ ושוריפ םצעו םירוד אוה המ n^ אל

 — xm] 'יפב ןכ אצמש ןעי ארושיש
 לונע השוע nr ע"לב ראד ןמ לעַפ רייד =) רד

 Kreis ziehen als Scheidewand) הציחמל ףקיהו
 = יפלוג רייד ייבא Geo יישוריק) ןיסחוי ^ 'פד 103
 יפלוגד הציחמ השוע היה b^ .הנק רייד אבר
 wy" ה"יחא]* ,םינקב אבר םישנה ןיבל וניב

^bיליגמ) ירד ירד ןושל רייד  Ganתורוש תורוש . 
 ושוריפ 'ה רד ע"ייעו (S םינק רדסמ הנק רייד

 — [םש רכזנה 'קזחיב

 כ'או מ"לב sim א"לב &3 ומכ וניבר תעדל) רד
ocn ommליג ןב = דחא רודב ומע שיש  

(Zeit — Altersgenosseהיה 'פד ג'רב  bwתא  
 תוכימסה 'מגב ןישודיקד ק"פבו "Gb יטוס) התחנמ

 םירוסא 'מגב לאעמשי 'ר  'פבו ?Gv יישודיק)
 הישאי 'רל רזעלא 'ר ל"א (א'ער א'ע (mio שדחב
 אהל הל תשרפמד דע ךערכא ביתית אל הירדד
 ip: ow היהש ללכמ וליג ןב "פי .אתלימ
 קתעוהש en meo^ ה"יחא]* ."[ונממ]
 י"כ  ץבוקב) תוחנמל י"כ ה"מגר 'יפמ הלמב הלמ
 ל'צכו ונממ תבית רוע w^ םשו (.א'כ אקילייגנא
 ךלה וניבו תמישבו וקיתעמ לעב wan ירבדב
 ע"בשפהבו) .א"ע 'וחנמלו 'טוסו 'ישודיקל י"שר םג
 ה"מגו םישודק ?ny ילולו :(ו"ל תועטב ןמסנ

vensיתייה ל'צז י" שרו ןתנ  "b "mwאוהו רחא  
 הזב יתלמ יתפטה רבכו ותרושמ b^ הירדד יכ
 םעט nnb ףיסוהל יתאב nm .ש"ע 'ה רד 'עב
 אל לשמ ןיעכ אוהש ל"נה רמאמ יכ ישוריפל
 םירחא םיארומא דוע ורטא ,'וכו ךערכא ביתית
 יקופאל הנוכה יכ רמול ונחרכוהש ילכמ הזל הז
 יול mb רמא : ח'ל 'וחנמ ןייע ,ונממ ןקז שיא
 :'ג תוכמ .'וכו ךערכא ביתית אל ךוירא לאומשל
 :ד"כ (vr ,'וכו ביתית אל אנתמ ברל לאומש ל"א
 ,'וכו ביתית אל יהיא רב הונאל לאומש 'מא

ma mm.אברל ףסוי בר ונייהו ל"א .ר'נ 'יבוריע  
 כו ל"א .ה"ק "חבז .אמח רכ mov בוד היונ
 יתארי ילולו .'וכו ביתית אל אריז 'רל אנונמה
 b רזעלא 'ר ל"א טשפב vn 333 רמוא יתייה

m mm meneהירד ךרעמ אוה היורד תלמ יכ  
 יוניכ ושפא Tm ה ג ת מ ירוסו "53 הנורתפש

 ומר ילשמ יקליב ןכו יתסונב W^ וניבר 'יגכו .אוה ס'טו העש לכ יפב ייחפפב ע'פרשב לבא ר"פרב ןוכנל ה'כ ('

 .קוירב אלש am o v33^ לבא v'opnh W3[ עיפרשב לבא ץפחה יעב היכו vem i moa v33 ןוכנל ^v ייגו (
 .ז"ל ס"שב 'א חלש יעבו

 חלק

"T 
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 pan ^e 229 qm ע"למ לעפא sm הרפל הניב
 .ןברד 'ע «my y רבד ךותמ רבד לידבהו

 בהז רז 'גרת Kranz) רֶז מ"לב ומכ) 5
mov)היכ , ;Nה'כ ה"כ ) v3בהרד ), 

AS ומכ שממ 25 פ"למ ר'עפל אָריִּב. =( NTI 
(rieimus ר'לבו Inseki, Milbe הנכ sm 

 הרפב ט"פ תיחולצב ( G'2האובתבש הנכהו ארידה
 ןיאש ינפמ ןירשכ  qni.החיל  ^bלש תעלותי

23) «my ןוטנמלס אוהד ןנבו ישופמו pun 
  Casואכלתם  ןשי 'אובתה ןמ ? 2 "p(ב"כ

 רמא ןמחנ בר ןוטנמלס אלב יאמ ןוטנמלס אלב
 תילו] אתניצר אלב  pon[ןוטנמלפ אלא אוה

  smבורמ] ץואה תיחולחלמ הבקרנש האובת
n3e) רמא ןכשמ [יבג אלא ל'צ] +יבגו) [הנשוי 
 עיייעו :ביק  Qquאנוד 13 הלפנש שרק [13]

 « "e nyתעלותל ןירוק לאעמשי 'לב ןכו) "תעלות
  qmםויסה 7358 ךורעה ירבד לכ ה"יחא]*

 'יפמ קתענ  imךורעה ירבדו .'לו ט"כ רצ ט'רסל
 תריתסב ותישוק חינה .ב"ירגהו סופרב םימגמוגמ
 סולשת יפל ונייה ינוקת יפל לבא ג"עצב וניבר

 השק אל ות רגסמב יתאבהש  "rbםולשת דכלמו
 תעלות רמא הלחתמ יכ אשירל אפיס השק הז

 לש  ponישרפמו רמאו  pasןוטנמלס אוהד
^p3 לבא 'וכו הבקרנש האובת איהד רמא כ"חאו 
qua ל'צכו 'וכו אוה ןיכה תילו ןוכנל ^s xm 

 רבכ ןאכד ךועש הארנ םש הופל ש"רה 'יפמו
 אתניצר ייגו .-- ש"ע וינפל חנומ היה הרצקב

  ^wר"ל "33 ןוכנל  »'mהכו  ^paםש קר ג'הר
  siuל'צו ?« sn'עב ה"כו םש 53'2 ה"כו

  qnי"כנו םינשי 'יסופדב  qpןאכב לכא
 בתכש אתניצו 'יפו .אתעצו 'יסופרב שבתשנ

 ןצר 'עב וניבר . sow ^cקתעוה "סיעלות הולכאי
  mwתואב  "ebקיתעהש ומכ ב"נל "5 ה"מגר

 ןאכב  ^bילב ןכו :םויסהו ,ג"הרמ הנכו אויד
 לאעמשי « ^b new» i'm ^b3 ^b aךוועב

 רפוסה ךווכמ דיש הארנו ר"פד  nmnךועב תטלש
 הז  movי"כ ךוועמ .קתעוה רשא ריב י"כב םויסה

 רפוסה ךרובמ ( ^yיעבו אוכסב  CUM"יל תמאכו
 הלמ . asp,ךולכלו טיט < ןינע יכ וז הארוהב

 שעה םה האונתבש הנכו הריד 'יפ ם'במוהו
 ילולו .ש'ע 'וכו ח מ ק ב ודלוי רשא תעלותהו

 (אריד=) ארד =

 תוי תואכ אריד יִכ הז יפל רמוא cnm אניפתסמ |
 y'"y nop :2(! פ"לב אוהו mms ומכ תוכופה |

 אוקמ לש ques ^b םישרשב ק'דוהו .גלדוא
 הגכהו ירדה ירי לע ('ג :ב" לאינר i3 ויס ייעשי)

 סשו ןכ ומכ בתכ «pu^ ^p" 'וכו האוכתבש
* 18 

| 
| 

 סנרפ . . םנרפ יפל רוד 4^ ןיכרע .םינפל אלא
 אב דוד ןבש רוד .ז"צ 'דהנס : ט'מ 'טוס .רוד יפל

jy ^»לע  mmsחישמ תודוא ונרמאמ הלא  
 האלהו ו"עקת ,א"כ ךרכ ג'מד ע"מב ב"הועו מ"החת
 'גיגח .'וכו םותי רודה :ז"צ 'דנהס .ץפח אצמתו
 jo 'טוס *m T» my] w'b" 'גיגח יורי :'ג
 ע"בארש םותי רוד ps ז"טפ אב 'תליכמ .ט"יד
 .וסנרפ התאש רודל ול יוא .ח'כ 'וכרב .וכותב יורש
 רוד רוד השמל הארה ו"כפ ר'קיו Yo ר"מש
 רוד רוד וימכחו רוד רוד ויכלמו רוד רוד ויטפושו
 ערד ע"ייע .א'ער nonum ש'ע ,'וכו ויגיהנמו
 .ארדב יותל יא ארדב דחל יא ,ז" 'ובותכ .ש"מו
 ב"עס ט"מ תומבי .תורוד nob : ו"צ 'יחספ ץובקהו
 תורוד ינש ולא אלמא ךימי רפסמ תא א"ער ינו
 םינושארה תורודכ אלש ,א"פ pena i05 'וכרב ,'וכו
 תורודב םיאדודה 'פ ר"שהש .'וכו םינורחאה תורוד
 "ילמנ ןברו יאמשו ללה ה"נכ ישנא םינושארה
 («y Q5" ז"ב ןנחוי יבר םינורחאה תורודב ןקזה
 jam ^( םכבש ןטק אוה ןכיה :ט'לד ה'פס םירדנ
 יקלי "וכו תורודל באו הטכחל בא אוהש )73

banשיש ללה הז ךתאלפנ לכ רפסל ג'שת זמר  
 תומכי :ג'צ ןילוח .תורודל וב שיו רבעשל וב

 — «p רושכא : ט"ל

 :יִמבְר 'פ ר"כיא Fell) רוע 860 י"לב) רוד *
 םשו רדא 'עב 'ייע-הנוכנה am" ןבתד רוד

 ילואו Menge המ רבד תצובק 22 y'b םג אבוה
 שרדמ ילוא יכ ריעהל שי הפו .ןאכד רוד אוה הז
 ל"נה י"ל ןינעמ עסנ יר ו ד שרד ו'כ רמזמ ט"וש
 ינש וועב הטלמתאו ניתכ בויאב ש"מ הזו
 הלגנ עסנ ירוד ^mn» G חיל 'יעשי) היקזחבו
 ןכש םייסלמ רצקו .לטנ ויניש ר ו ע ףאש דינמ
 .'ע דצב ריבשמה p) oam רועל pup י"לב

ny "jnה רד 'עב יתבתכש המ ', 

 יע"ייע רדנ לעפמ יוויצ אוה רוה *

(Las. N'YNT *ק"ב  xvתילד יא ב'עס  soy 

 יושמה היבגתו הלדת םא 'יפ ,'וכו אנילד

 | וניברו י"שר 'יפו סרג ןכ יושמ ארוד .אנילד ימע
 תוזגו .ש"ע וחא ןינעב סווגו b^ 'נ לד 'עב
 p "wn wen" אוהש ^co D  פ'למ הלמה

 y" םוקמ םש ארוד יִּב ,— ד"לק דצ ליעל

"m *ייע םצע םש " Qoש"מו ןורחא רד 'ע , 

"n *ילוא הרפב הניב רייד ירבד 'פ הכר 'להקב  | 
 הלעיש ידכ רייצמ Formen 2\<< ע'למ אוה

 רידמ : דמלמ 'עב וניבר 'יגל יכ mam ונוימדב
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 ףוגנו .כ"ע וכותב ץעב עוקתה טחמה ותוא עלבנש
"enלוסאלא רפסב ןכ ומכ יתאצמ  "bהנוי  [' 

 יוחא םש בתכו (רעיוביינ ףתאצוהב ג"סק דצ) חַאננ

 :רמול ףיסוהו תויברע תולממ וז «pu oc וריכזהש
 mn תא רכושה דומלת 2 5 )₪ 5

on)אלד אכיה (א'ער 'פ  cowבר םלשמ ןאמ  
 קשל ,2 «Dub .םלשמ אשרפ טיקניד רמא אפפ
 ארירש בר = =>22 .אשרפ ןנברד אנשילב דמלמ

queותוא ןינתונש דח הסנ טחמ ומכ ןברד  
 אוהש jor לכש השיוח תעשב [cpi רמלמב
 םקעתמש ןמז לכו וביאכמ וניא וילגעמב וחוכנ ךלוה
 וימלתל ותוא קיפמ אצמנ וביאכמו ורשבב סנכי
 mobs ןכרדה תא עלובש דמלמ ונינשש והזו
 [Stock mit .6<2< 5353 ותוא ןירוק לאעמשי

[spitzigem Eisenיפלו ,ל"כע  ^bתלמ הרזגנ הז  
 «p הז לעו .ןעטו דקנ ^6 —2 ys ןברד
 ורשבב סנכי ש"מב ג'שרו ןינעוטש ש"מב ק"דרה
 B" אסאסמ ט"כפ 'קיול כ"מב בתכו  .וביאכמו
 הכילוהל meno ןידקנמש pss ךורעה
 "ילו אסאסמ 'עב ל"הזב ^5 ךורעבו כ"ע ךרדב
 וינפלש ךורעב כ"מ לעב אצמ הזכ םאו bon 'עב
 לעפמ ןכרד 'מוא רזונ אוה םג יכ הזמ עמשנ
 p" ןברד 'עב ב'גש ק"העבו לזרבב דקנמ e^ ברד
 לכב .כ"ע pan" דמלמבש לז רב b" ל"הזב תמאב

nhתופסוהב רעשיילפ 'חה "פל הטונ יתער  
 'מושרה ע"למ לצאנ ןברד יכ יוועל לש ר"תמעל
 ליעל יתאבהש תומוקמה תמאבו ךרעה תלחתב

oweלע  .mר'פו מ"ב םילכ אתפסותכ ה"נכו  
 nb אמט אמט הז יוה ןכרוד וב שיש קרסמ
 חיכואש ומכ ןכרד וב שיש דיקסמ ל'צ peo יתלבו

"nysולש ץעה 'מולכ רמלמ אוהו ריקסמ 'עב  
 לזרכה 'מולכ ןכרד דמלמ לקמב שי cw 'מאש הזו
 ריקסמ ל"צש היארו .תמב אמט אמט הז ירה זא
 ףכיתב w1" הממ רמלמ לש bpm ץעה 'מולכ
 וב ספות תויהל ושאוב השעש לקמ :הזל םדוק
 ,'וכו רמסמ ושארב השעש «"O ל גרפ ^«
 'א רחרח y'"y ןכרדל העבראמו i5 ה'כ 7523

 — [שרופמ םשו
 חתפה לע «(Bw Ol» פ"לב ןאבְרִּב — ןּופרה

vnרמוש  (Thürsteher, — hüterק"פב  
 ינוברד חכשא לזא «C'T אמט גר 'מגב תורוכבר
 paro ל"ז owes 'ו "פי יארבאמו יאונמ
 רחא 'יפ] .ץוחכמו חתפה םינפכמ םש ןיכלשומ
 םשוו וזח יאד [יארכמו יאוגמ] .ןירמוש ינוברד
 ןיקבנשד יארנאר םיומושל ילטק אלייער אערכ
 ילטק אקפנד אערכ םשור wn יאו ,לעימל ארבג
 קתעוה ןאכ דע ה"יחא]* ."יאוגר ןירמושל
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 ףאּברּד= ןוברד — Y-2) ארד

 תעטומ i^ התיה כ"כ לעב ינפלו הנכהו ארדה סרוג
 ק"דוה לע ףיקה ןכ לע ארד שרשב ק"דר ירבדב
 היהת זא הלמה ראבנ "p 'יפל םאו .תוישוק
 יועלו ouem יוזיב ןינע 5( o|) ע"למ התרזנ

pmoברה הזב ומידקה רבכו הריד ןינעמ ושרפל  
 יכ עדו -- ט"ש x תויחה תודלותב ןהאזָיוועל 'חה
 המדא :הזו םומו ןורסחו דספה פ'לב 2[ 'יפ דוע

 — [תונעשוהב (רראמ א"נ) דראמ

^b) 831 2 *[א]תרד ע"ייע (רצח ס"לב , 

(Stück Holz 29 פ"לב ה"כו yy 8609 (י"לב 13 * 
 - תדקי אדיקי sm טעמכ 'פ ר"'שהש

 ןיאו רצח שרופמ כ"מבו .ףרשנ yp תפרש 'יפ
 אתדיקי א תר ק "גה םורממ 'פ ר"כיאבו .ע"פלנ

 .אתדיקוא
 חל 8606 bm (Sy" ע"לב jJ פ"לב אְרְד + *

(frisch, feuchtיפל ה"כ ארד אסא  
 ,'ה ףלח ע"ייע דועו ש"ע אסא 'עב תיתימאה 'ינה
 דמלמ "5 דמל ןמ win "pan דמלמ ייפ) ןָּברְד

rn"תושעל  angewóhnen, anhaltenןכו  

 ט"פב טחמב üben, abrichten) 22 ע"למ ןברד
 'עב b" .ןכררה תא עלבש דמלמ 07« םילכב
 b^ רחא וניבו m םשו ה'יחא]* ,דמלמ

irmאתקיספ איבה רועו .ש"ע 'ו דצ ט'דסב  
 'ג (ג"נק דצ יעיבשה שדחב כ'רד יתקיספ (wm ה"רד

 שורחל הופה דָמ ל מ ש דמלמ ול וארקנ תומש
 ןכרד ,הרפל העד min ymo ,הילעבל םייח ןתיל
 "גכו .הרפל p v53 p»5) ה"כ) הניב רידמש
 "nb פ'א "5 "ג יפל םש 'תקיספב "א וניבר

wm.בוה  mיכ ג"נ הרעה םש רענאב ש"ו  

m»: הניב ל"צ דמלמ ךרע ךורעב wu opea 
 ארקנ המלו ג'פר יתבר 'תקיספב ה"כו י"כב תמאב

  nov"גה ד"יפ ר"דמבו הרפב הניב רידמש ןברד
  "wvהניב  meaרייד "א יוכבד 'פ הבו 'להקבו

  ow Uyהויד ןושלמ הורזנש הארנו .ליעל
 'וריב "יאש המ הזו בשומו  "b "Tubא'ער ח'כד

 ^ w"ג  mewעדומ דמלמו ןכוד עדרמ ול שי
 אוהש  mbהֶרָש ַט אוהש ןבוד הרפנ העיור

 תא דמלמ אוהש "055 הרפב הניב  menשורחל
 ט'כפ ר"קיוב ל"צכו .הילעבל םייח ןתיל לינשב

  "phuה'טות רומא  oeנ'פשת זמו סחנפ
 :ונבו "גכ הניב הוומש םוקמב ל"צ םלוכנו
 בתכו .וייד 'עב היתשויפ רככו הניב רוידמש

  pronץע שארכ עוקתה טחמה אוה :ןכוד שרשב
 ונ ןינעוטש  oemטתמהו השיוחה תעב

 ןברר ארקי  ppmהנשמב וומא ןכו דמלמ ארקי
 דמלמ )5 טיפ םילכ)  pose'מולכ ןכודה תא

 מק
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 ,אנינת אגרד ,אתימדק אגרד יב ,'א ינש רתסא
5yemומכ  quתיעיבש 'ורי ,ליעפהב  Teה"לד  

 גירדמ גירדמו קילחמ אהי אל תורוקב ץצוקה ב"ס
 ג'פ 'יעיבש אתפסותב ןכו קילחמו bx קיבחמו
 ירה המקש לש הרוק ץצוקה טרופריא י'כ 'יגל
 םוקמ 'מוא הדוהי 'ר יוכו גירדי אלו pom אל הז

uswגירדהל ,גירדי קילחל  Mגירדהל "5  
 קילחל p ti" וא .תוגירדמ תונירדמ תושעל
 תושעל גירדהל וכפה זא טושפו poh תושעל
 jj תמאבו verwickel הבילשכ ךכּושמ לולב

neע"לב 2  .complicareז"פר 'יבוריע 'ורי  

 ןיעכ השענש nes שהדריגוהו  b^ :ר'כד
 — .[תוגירדמ

 T" ^b qo» ros ר'עפל xe =) גרה
 <תיעיבשב ג'פב GFussweg) םש ךולהל הלולס

ops 000ןושלמ תויאיג יבג לע תונרדמ ןינוב  
 תושעל גהנמ C (p^ /2 שיהש) .הגרדמה רתסב
 nm ארקנו לולח םיננא לש םלוס תחת
 יפ לע תונירדמ ןינוב ןיא "נה 'וריב ה"יחא]*
 תיעיבש י"כ 'תפסותב ןכו .אנ .יעב ה"כו תויאינ
 ,תויאינ יפ לע תוגירדמ pas 'מוא אימחנ 'ר נ"פר
 י"כבו תויאגה יפ לע תוגרדמ ןינוב ןיא תוינשמבו
 'יגכ "גה םש 'תפסותה יסופדבו .תויאנ פ'ע 'מ

 — [ןאכד וניבר

 יגרד ג'ע ^m ו'פ תבש 'וריב תביגרד ,ינרד *

 « nירמאה יכרד םושמ ^
 רמא רבכ םג םאו .ז'ע ןוגד םושמ רמוא הדוהי

 םכחה  psתא הסנא ז"כב תוותסנב קסע ךל
 תויתוא ינפמ תאזה השיחלה תא שרפל יליח
 יגרד ד"עפל הנהו .הבתכנ ןהב ושא םישודקה

m'b3 תכש אתפסותב ומאמה תמועל אוה תביגרד 
 תבש יכסמ 'מקוצ תאצוה) טרופריא י"כ 'ינ יפל 118)

 ירומאה יכרדמ הז יוה ןוודקו ןגד רמואה ^
mm וכו הרז' mma» םש לע ןנד 'מוא 'דוהי 
Oy-2 ע'ל אוה +םיסופדככ) ןוגד וא ןגד ד'פל 

  ^bכ"ג ןוודקו הלפא ךשוח  pipמ"למ הכשח
 ג לאי) ורדק חריו שמש " p "p 6שרש

  Upכ"'או  come coהז יוה הלפאו ךשוח
 םיכשחמכ הנתנ ץוא הז יפלש יוומאה יכודמ
 קלוח הדוהי 'רו וישעמ ךשחמב היה הככ רמאש ימו
 שי ןוגד (יכרע) 'שלב הכשח גשומ ורמאב יכ הז לע

 ןושלה הז תועמשממ ןורל  eaהדו בע לש ןוגד לע
 אוה ןכ ונונדכ םאו ,הרז  t'וריכ ןקתל לכונ

Qq&3722 paתביגרד 4 =  

 יזכ ץבוקב)  תורוכבל י"כ mus 'יפמ תואב תוא
 יכ ל"צכ יתמלשהש can») GUy זיפ ףד יקילייגנא
 ינוברד רחא «e^ בתכנ ס"טב ךורע "« יסופדב

qun qos "puseבובריעו רחש ול ןיא םשו  
 יתכרעש ומכו .הככ דלונ ןכומ םהל ןיאש םירבד
 י אוגמ ל"צכו meis י"כב ה"כ שממ וניבר ירבד
 ה"מגר י"כבו) רחא b" בסומ voy רשא יארב מו
 יאנברד חכשא לזא ג"ונבו .(ןירמאד תיא :"ינה
 ד"עפל לבא י"עב ה"כו ,יארבאמ יאנברדו יאונמ
 א"פ תארוהב פ"לב הלמה 'בתכנ ןכו cos ל"צ
 ידיב לאל ps ןושאר 'יפלו .ה"טגר 'יפב רכזנש
 פ'לבו .dis y ןיבוס lom רשפ אוצמל

duעיייע 05= = 2!  my» spenישלב  
 א"פ ןכל Klee ox = ]יבופ תיסופ
 ךרעב םירכזנה םינפוא ינשל b^ י"שרו ,רקיעה
 (םיכרד) רמוש תארוהב pas אצמנ דועו .ןאכד
 םיכרד תשרפ לע בשוי היהש הניכע veo ר'בדב
 "ול בשיו ןובודה אב םיבשלו םירבועל תכשונו
 'יחב 'ייעו ןוכוד סרג ש"שרה 'יחב ךא 'וכו הדגנכ
 אנברוד םוגרתב םימעפ הזיא "יאש המו -- ,ל"דרה
 bun" ;זיט on .ילשמ sb הייל ;יכ דיל בווא יייע)

 'יסופד תצקב ה"כו ינברבר םוקמב ס"ט אוה (ריכ איל
 — ma] וקחדנ ריבשמהו כ"כ לעבו ow ילשמב
 .(' (אנכרוד ודעיו ('כ 75 39( ריבא DU")  ב'א)
 «am החורל mne nne —«? ע"לב) ןבְרּד *

freier Eingangםילכ 'תפסות (רצסו(סע  

 ןוגכ םרכב s5n" ורמאש תודמה לכ Yeb מ'ב
 'ה לש המאב ןלוכ 'וכו םרכה bom םרכה ןברד
 .ןברח 'יא 085 מיקוצ 'צוהכ) יפריא י"כבו 'וכו םיחפט

 .ןוכרד ע"ייע תונוכרד תחת ס"ט תונוברד *

p'b3 ^p wi =( iתולעמ 3  ע'לבו  
 עב .לעפה ונממו Stufe, Stiege םלוס לש

 איצומה 'פד ג'רב גג ךוד אגוד (תולעמב הלע
 םיתאמ התבותכ 'מגב 'ובותכד ק"פבו (Cry nae ןיי
 ונשריפ רבכ +.ה"יק (n3 אלדמאד אגרר ,6י)

cyaה'יחא]* .אלדמא  vwש"מ  mo» 
YD me»אגוד קס אתתיא ביסנ אגוד תיחנ  

 "יא .ו'סד ד'פ ןישוריק vcl" .אניבשוש רחב
 ארי א"ער ב"יק 'יחספ .אתיא 200 גרד תוחנ : קר
 אתנישל אגרד אתופא אדי אדחפל אגוד איסואא
 פ 'עו 'ב סא ע"ייע רתוי הארנ ונינר "ג לבא
 ,יכ תומש) תולעמב הלעת אלו 'לקנוא sm .'ה

Geאלו  o" quas penא'מ 'גרת  ^ B^ 
 ;איעש 207 ג'י ,'ט ב"מ TmTm ,ןינרד אתיש 'כ

—— — 

 yvy אנברכר ליצו ('
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 < ליח ןוכנ לע םש "יפו אקורד 'עב ךורעה "יג
 < ןינורב "גה תחא םעפכ 'זיפו ר"פדבו ,ךלמה

  manmזא  draco vbיעצמאה י"לבו 80%
am םיערמ npe) ליח דודג wa ליחה 55 

 האצמנ ןינעה  "yהלמה  "vכ"ד ב"פ "רדהנפ
 אל לארשי תי קורפימל אנמחר אתא דכ א"ער
 ומצעב אוה אלא ךאלמ אלו הילש אל חלש
 ןוגרד לכו אוה םייצמ ץראב יתרבעו ביתכד

 דיריה,  אוה "נה 3^4 א"פר תוירוה 'וריבו
 לכ תא דוד להקיו ד"פ ר"דמב ,הידיד ןוגרוד לכו

n") nbn אובל דעו םיוצמ רוחיש ןמ לארשי 
 םיעשת , . םש דוד הנמ םינקז המכ , , ('א 2^ יא
 ויהיש ןשדקו . . דחא םויב דוד הנמ םינקז ףלא

 ןשדק 'מולכ וינפל ןוגרד ןיושע  "npeןתוא
 ןינעב ילואו .וינפלמ וילגד ןיאשונ ךלמ ליחל
 האו א'פ ר'משב רמאמב םג ןבומ ליחו דודג

 יושמ (השמ)  bvלודג לע ןטק יושמו ןטק לע
 'וכו  mos mmםהל בשימו ךלוהו ולש ןוגרד

b') רתויב יכ דחכא אל לבא .'וכו םהיתולבס 
 ע'ל ןינעמ ןאכ וניבהל  ^b 23 "eהלעמ

 ש"אלב ןישמתשמ ןכו ותובישח הליאשהב ןאכו
gradus 3/53 j2 er liess zurück seine Grade 

w'yD ה'לד 3"b ובותכ 'וריב הליאשהב רועו' 
 'ר ? NDהכר אייח 'ו יימחל ןימוצ יינמת םצ

 « sen sewל"צ היריד ןיגרוד  pamוא הידיד
  pumאצמת רשא לכ 'פ ר"להקב ה'כו הידיד

  ^b'מולכ הבר אייח 'ר לש וילכ יאשונ הארו
 'ובותכב רימאטיז 'פדבו ותוא םיתרשמה ויכאלמ

pm ר"להקל כ"מ px» הירי. pus סרג תועטב 
 [ושרפל —

 -Bett, Lager הטימ .b^ אתשוגרר 553 שָּגְרּד
 'עב ונשריפ 332 +(םינפב דוע "ייעו

 y^p (א'ל r5 "pM הטמה שאר לע ,['א] דג
 (איימ ,גיכ (pin הרובכ הטמ לע תבשיו C אשגרד
 nb ימ 'b' 12333 'שורי .ןישגרד תמרו 'גרת
 והזיא הטמ איה וז יא (ד'ע ה"ר yb יוכרב יורי)

 וז הפונ תא ןינרסמש לכ הימרי 'ר oW שגרר
 ,שגרד וז הפוג תא ןיגרסמ ןיאש לכו הטמ איה
 (' םפושישמ הסירעהו הטמה )2 ּזיטפ םילכ) ןנתהו
 רבד הזיאל הפוג לע אוה גוסמ םאו גדה וועב
 אתסרע ןיליאב רתפת רזעלא ר'א הפש אוה
 api pnb תיאד !אתיירסק ל"צ] (אתרירסקו
 «qn י"כב רסח הז 'ווי לש ןויצה לכ ה"יחא]*

 לכא 'ג ףש 'עב «nm 'שמא יפרב ןוכנל היכ ('

vi -- תביגרד onm 

neam ב': v3 

 'פרב " "wu,םושרישמ ס"טב ןאכ

 ע'לב םהינשו "nya ,יגוד : תביגרד cim םוקמב
 'תפסותב יכ היארהו .הלפאו ךשוח 3-2 =
 הז ירה איצונו אימי רמואה ייא הזל ףכית םש
 יכשא ע"ייע 'חסונה 'קיע ה"כ ירומאה יכרדמ
 יכודמ הז ירה mb םימי 'מואש ימ 'יפ ש"מו
 םייסש הממ כ"או (תויושר יתשב ןימאהש) 'מאה
 'מואה חתפו (הליל (nox איצונב םייסש חתפ הזב
 הליל קר הלילו םוי רמא אל םאו e^ ןורדקו ןוגד
 לכונש וכפהו רבד ןאכ ps כ"או הליל תכשחו
 אנתה אכ ז"כב תויושו יתשב ןימאהש 'מול
 ילבבה ^3 -- .ירומאה יכרדמ הז יכ ונעימשהל

 QR" rD תבשב 'ייע

pimy =( 0mר"לבו 80996 יעצמאה י"לב  
 וא Heeresabtheilung drungus; תיעצמא

 Militairfahne, draco = Opa 'צמא ימורו י"לב

Cy Sehaarסעלרעפל ש"טע  cxפ ונדמליב ' 
 והבא 'ר רמא )0? ךחלעהב ימוחנתב) םירמ רבדתו
 ה"בקהש ) ae ילהה) ףלא ךדצמ לופי והמ
 ןירמשמש םיכאלמ ףלא לארשימ דחא לכל םילשמ
 השנממו (טיי ביי יא (0n ימאנש ןינעכ ותוא
 jm דחאו ןיגווד ול ןישוע ןהו דוד לא ולפנ

navyזורכ  ' m»ומלצל רובכ ונת וינפל  
 ?y" ןיקיזמ אלמ םלועה לכש המל ה'בקה לש
 יעב אבוה) [ןורמשת] רומש םא יכ 'פבו ^C 'וכרב

vxןיכלהמ םדאל ה"בקה רסמש םיכאלמה (ש'ע  
 וינפל תוכלמ לש סיסכטש םשכ ןיגורדב וינפל
 אלש דובכ ןיקיזמ ול ונתיש !יקא וינפל ןיזירכמו
 יאשונ י"לב p 3'&) — ams^ וקיזיו וינפל ודמעי
 bos ה"יחא]* cu ינפל המחלמ ילכ
 אשונ D 500% vb" תנוכל ב'ר ירבד ןיבה

 תאזה הלמה תביתכש דבלמ לבא המחלמ ילכ
 Oogugopuxów Y = 00000606 איה םייגוי ירפסב

Leibwacheתושהל רבדה ילע השק  nepתלמ  
snm qmmלע זמורש כ"כ לעב תעד ןכתת  p^ 

 ביי " 3 ("T םיחמרו nux "pP py שרש

 [targe ז"עלב א"גוט ןגמל המוד המחלמ 555
 כ"ע Sehila] 455[ ה"קרדלא יברעב ןכו [8₪
 הנוי 'רל לוסאלא רפסב שרופמ ינא יתאצמ ןכו
 וינפל ךלה הנצה אשנו +רעיוביינ תאצוהל ipn דצ)
 | איה vb הלמהש חיכומ su לבא .כ'ע ג

 "כב "אדכ ןיגורוד הנוכנ רתויה "יגל שרפבו
 ךועה תלחתב תמשרנה 'צמאה י'לב wem ו'ו
 יפל אקורד םג הנתכנ הלמהו המחלמ ילעב דודג

»" =? | ub SW 066יירהב ה"כ (* ד (* xVpuc )' 
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Hefe, םירמש ^b 23 פ'לבו (5529. yb) 1 
  (Bodensatz'פב  psךומס '523 ןידימעמ

 ארכישד אלה Ger ביל (vy [יניירדה] סרחל
 אידרוד mu אבועמד םושמ ט"מ רוסא יאמראד
 והזיא 'מגב ולאה תוינעת v ףוסבו QC ךסנ ןייד
 יאדש אר מחד אידרוד יתייא (.ב"כ cx רבד

 ןלוכ םירמש אירדש אידרוד 'יפ  .("אלופישב היל
 הירמש ךא ^C 70 0 ומש יברע ןושלבו .ןה דחא

Gy conn)הייחא|* .אהיידרוד םרב )€8  
 יאמראד ארמחד אידרוד יאה א'עס v5 ז"עב ה"נכו
 — [היידרוד לע .ביתיד ארמחכ :ב"י 'ליגמ .'וכו

y 70 *ז"'עו  simהידרד יב קיבדו 'ה רד 'עב  
py at»ראשו ז'על ח'ר י"כ יפל "גה  

 באכ 323 y'b3 ןכו 382 פ"לב ונינעו 'מויל 5
 ןאכ ותרזנ יפל לבא יתכראה 'ה רד ym .םינישה

smומוקמ , ^b ovumש'ע א'עב . 

To] *שכל 5 פ"לב)  Gerstückelnד"מ 'טוס . 
 ךתחנ דצה ןמ b^ קיפנו דירדימ דצה ןמ

 כ"או ךשמנו טמשנ "יפו ירדימ י"שר ^3 דרפנו
 'גרתב םג דוד תלמ האצמנ לבא ,דדנ לעפמ ורזג

vי"רתבו .היתי אדרדימל : ונשדל 'ג ,ז"כ תומש  
 :םש 'א י"רתבו ,ןודרדיו : ונשרו ג'י ,יד רבדמב 'ב

opmיפ דוד ןושל לע ןויכ ילואו ' nbwb 
 .םירמשו

amy IT03אוה ילואו הקיצי וניכר תעד יפל  
) Ausgiessen הקיצי c£ oo» == clos p'b 

  '03ןכ ןנחוי 'ר רמא 'מגב תובותכד אנינית
 יובותכ) הקורב  a(.ביער  Cינודרד ךימיא ךיל אדבע

own תקיצי ןואג ^b ןנברד אשירא אחשמ. 
 םשו ה"יחא]*  my ^wגידודו לעפה ןכו .םעפה

 אחשימ ( sאוה ילואו וגודוד סרג בנ'ה י'כו
 « pןכתת ילואו ןמש 5/53 5952 = וגור יכ

 --[ןמשה תקיצי «*52 22 שוריפ וגורדר אסריגה

 .ש"מו םינדד ע"ייע (Dardania) אייִנְדְרּד *

NPYNT NINT *תדוגא 522 פ"ל ר"עפל)  pv 
 Gebund המודכו ןילבשו לילבו

(Viehfuttorןיריז .ה"נק תבשמ  אבוה 'א רז 'עב  
 ג'הכ ,יזארד ןיארקנ ןישקתמו ןילדגתמשכ .p^ יזרד
 יזרד ל"צו ירזד ס"טב םשו ר"פדב ה"כו 'ציגיוו 'פדב
 "יאש המ םיכסמ ונשוריפ יפלו .'ב ו"ו י"כב ה'כו

 ארמחר ייגו )*

ma»('3 י"כב m mעיילב רקיע היכו  ^p)עיפרכו  

 wp אזראד .אזאְרִד * — שֶגְרּד
vb i^המל יתערי אלו ר'פדב רוסה ןכו ב'הו  

 'וריב W^ ןכו 'יא האלהו 'ציניוו 'פד ןמ םיסופדבו
 ק"מב W wan" ןינעב הנהו ,א"ער Ye ג"פ ק"מ
 ויטיברק תא ריתמ שגרד א"עס 'כ sm" .ז"כ

xmויליאמ לפונ . Den cw Cy»שנרד יאמ  
 BN" ב'עו 'כ yn" םש 'דהנפנו .אלצד אסרע
 הטמ וכותמ ונוויס שגרד ןנחוי ר'א הימרי 'ר

 : וכותמ .ותרישק :וגוריס י"שריפו הבג לעמ הנורס
 תועוצו ישאר ןהב ןיבחותו ויתובכראב םיבקנ שיש
 לע תועוצרה ןיביכרמ psv ןיבנועו רועב תויולתה
 םש N^ אנקסמד אבילאו .הטמה mons בג
 ינויזבב יקופאו ילועא הטמ וכותמ Nm אה 'רהנסב
 Y3: 'ירדנב ןכו .אתקבאב יקופאו ילועא שגרד
 ילועא הטמ ןפוגמ wm אה אנקסמה יפל הלעה
 ,אתקבאב יקופאו ילועא שגרד יניזכב יקופאו
 לש םיבקנו םיעזבב :ינויזבב 'דהנסב י"שריפו
 אתקבאב .גרסמו לבחה שאר איצומו סינכמ תוכורא
 ןיסינכמ ןהבו ויתובכרא יבקנב תויולתה תואלול
 םג 'ייעו wm תפשב תויולתה תועוצו ישאר
 שגרדש הז לכמ עמשנ .'ירדנב י"שרל סחוימה 'יפב
 תויולת ויה ונממו (אלצ ע"ייע) רוע לש הטמ היה
 המ 0/6 = xpnmic י"לב ^5 ןיטיברק

 תועוצר הליאשהבו תיציצ ןימכ דנבה ןמ יולתש
 אתקבאב תויולת וללה תועוצרהו טברק ע"ייעו

"bה זב 'עו אתקבא ע"ייע תואלולה יבקנב ', 
 אוהו שגרד הלמ תארוה ןיבהל וניכז התעמו
 ,Sehlingloch תואלולה יבקנ b > pb^ ד"עפל

Oefinungןוכנל הלוע הזו  cobליעלד אנקסמה , 
 ברה רואל ואיצומ ןורושי ע"מב ללירב 'חה .ברהו
 שגרד תודוא ךיואה ד"ל דצ ח'ח קאבאק 'חה
 Bünderbett  תועוצר לש הטמ אוה יכ ןוכנל הלעהו
 טילחה ןכיכ ןעי הלמה תרזג רואיב וריב mme ילבמ
 ןינעבו .הלמה בצחמ םלענ ל'זרמ יִב - תוריהמב
 הלגרוה םימוגותכו .'א דנ ע"ייע אדגד אסוע
 .אשנוו Cp יוועלל ר"תמע p בוול הלמה
 הטמ שגוד :נותכ םיודנד ז'פל ם"במרה "פנו
 תאוקנש הלודגה הטמה ינפל התוא pim הנטק
 הלודגה הטמה לא וב ןילועש םלוסה ומכ הטמ
 תואו .הלעמ p^ גרד 'עמ רמוא רזוג הז יפלו כ'ע
 mb ונחוכוה אל ד"עפסל לבא .תפסונ 'ש

b»ליעל יתנייצש המ יפל ךכ לכ .םכסומ וניא  
 |ס"שמ

Yn» )'י"כב  m^ג"ונבו 05^ ףד יקילייננא ייכ ץבוקב) זייעל  wm33 האמראר ארכישר אלה " 
 .ייא ןעיוו 'פדב לבא "6 םינושאר יפרכו .יישרבו ימ 19753 ייא

 אמק 'פב ס"טב ע"פרב לבא ;'נש יפב ביח י"כבו ,ר"פדב ןוכנל mo (*  .יררוד



^ 

 x = תויבכע 'עבו .םש 'עב וניבר b^ 'ייע יחוחד אקירומ | עקפ ע"ייעו ןיריז ןה ןה ןיעיקפ ןה ןה םש תבשב

pU 3. וא . 

 וז רדוד תויבכע וז ץוק כיפ vob וניבר איבה
coop [ל"צ pר"פדב ומכ סר גי ] שימ ש"ע]-- 

waלוגע ילכ 5339 ןומהה לש עילב)  
 (םינפב דוע 'ייעו .Tonne תיבח ל"זרדבו

 (א'ער ביל (vy יניירדה סרח 'מגב ןירימעמ ןיא 'פב
 " 'פד "ibm b לש  תואבקורהו ןירודררה
 תגל םיבנע איבהש יונ (ב'עו (n nt לאעמשי
 ,('רתומ ןהילע ףלזמ ןייהש י"פעא ןירוררדבו םילסב
 :הלגע רודרד 'מוא הדוהי 'ר .«GU םילכב ו"ט 'פבו
 תוחול mmb היושע nbup yy לש main 'יפ"

(Dauben)הלגעל איהש ןויכ הלודג איהש י"פעאו  
 .הרוטרמ זעלבו "תינקירו האילמ תלטלוטמ
 ,ב'הו Yi י"כבו uum ,ר"פדב ה"כ  ה"יחא]*
 "א ב'נש ק"העבו ,הרוטרס ס"טב 'זיפ .'פדבו
 .tortura ט"יאלב "יפו הרוטרט ל"צו הרושרש

Krümmungדע 5 עדו הפיפכו לוגיע 'מולכ  
 TW ט"דסל ג"הר 'יפמ הלמב הלמ קתענ זעלבו
 ל"זו תחא הלמ הלחתב דוע 'יא םש קו א"
 ילבו ^« man "b ןרוט קרט הלגע רוררד
 וכורכ הטימשה וניברו איה תיברע הלמ קפס
 וניברש רורב יתעד יפלו ג'הר eb ותקתעהב
 הניגל p lb yb^ לע ןויכ ל'ז nsi יאה
 ז"עב י"שריפ ןכו qup ל"צ ןכלו תיחולצו
 :ט"נ ףדבו םינטק םיניג ל :םירוררדה ,ב"ל

^bז"עלבו תונטק תויגיג [ןירודרד ל'צו] ןירודוד  
 ץ"נוליטוב ל"צ ד"עפלו סופרב לקלוקמ .ץ"נילוט

boutllons v'53םילכב לבא .תונטק תויחולצ  
 «y לש man ךורעהו ג'הר 'יפכ הלמה תארוה
 ארטסכו .ךורעהו ןואגה םשב ש"רה איבה ןכו 'וכו
 רודרד הברא UN" ףא ^ 'שרפ Cp קופ ינימש
 ןויכ ר"עפלו זעלב ארודטרופ ד"בארה 'יפ הלגע
 ז"על v5 ח"רו .Kasten, forziero) 'טיא ןושלל

v2 papi ybיקילייגנא  "p Gu" mךורעכ כ'ג  
 תרזג ןינעבו — yp» לש תיבח "יפי ןירודרדה
 תאז איה םינויה תונכמ כ'כ לעב בתכ הלמה
 אנרוא p 80007 = oír^ י"ל לע ותנוכו .יטירד
 ונממ החונ יתעד PN! hólzerner Trog, Sarg ץעמ

 תופסוה 'ייע ,ךרעה תלחתכ יתבתכש ומכ תמאהו
 ,ר'מת רצ יוועלל ל"תמעל רעשיילפ 'חה לש
 $3 זחא אכה Tw יכ םש בתכש המ לבא

 — [אוה תועט mw תאומ

 רודְרד 1 - אָזְראְּב .אָזאְרִד *

 'ינ 'י'פל 'א רז 'עב וניבר 'יפמו .'ב ףכ 'עו
 .ישוריפל היאר שי י "כ

(Art Fussbekleidung) pe m ^Eםיאלכ  

 תולענמו Con ביל ףד) ט"פ 'וריד
 .(םילענמ ps "bs ןיסדרב 'יפ .ןיסדרד ןוניפה
 המ ny הפי הלוע ב'ו לש ונוקת הייחא]*
 הז יפלו ש"ע ךרעה ףוסב יאסרנב 'עב יתבתכש

manר"ל הלמה  .Bardaieusדועו  b^סדוב יכ  
 ע'ייע ;Fil ןוניפ רמצ דגב תכיתח 992« ע"ל אוה
 םדוק n»n ow 'יאלכ 'וריב "יאש המ הזו םדב
 'עבו Por שבתשנ ונממו ןיסידרבה ליעלד ןויצ

 — [ש"ע יתכראה יאסרנב

(klein (ןטק 223 ע"לבו אקודרד ס"לב 'יפ P721 
 פיב) והדש לע והולה 'מגב ךשנ והזיא 'פכ

 ה"יחא]* | .םירענ b^ .הוערק יקדרד ל"א +יויס
 ל"א TW םש דועו .היערק אקררד : דיחיה ג"ונב
 יקדוד אנידב ידיד יבגל ע'כד היעוק אקדרד

^e am»םירוחב  wan wowי"שריפ ןכו ארבסל  
 ךכ אל !יקדרד (ןנחוי 'ר) והל רמא : ה"מק תבשב
 30 והל רמא א'עס mb 'יחספ .'וכו םכל יתרמא

CUיקררד  nenא"י ןיטיג  ,'וכו ל"רד אמעט  : 
 .'וכו pm? à רמא יכה יקדרד (הימיי יר) ל"א

nivהצע יקדודב אלו אמעט ינסב אל :ט'פ , 
 'וכו אשררמ יבל אנדיאה יקדרד ותא .ר'ק םשו
 ב'ב .יקרררל אנשישקד אתשה בנ'עפ ב'צ ק'ב
 pns יקורד וכייתווכ אתכלה ואלו ב"עס ב"מק
 א"עס א"כ ב'ב א"ער YD 'ורוכב ,א"ער v5 ןיטיג
 'גרת ב"או — [תוקונית ירמלמ 'יפ יקדרד ירקמ
 ילע ןיכחגמ 68 /ל 3"( םיריעצ cp וקחש

C ןיקדרד) 

 Unkraut, Distel) ארדרד 0753 ןכו מ"למ) *11
 ןיחוחה המהב לכאמו 002( תיעיבשב ז"פב

 עשוה ;חיי ,יג יישארב) רדרדו php ןושלמ ,ןירדרדהו
Ameר"שהשו ג'כפר ר"קיוב ה'גכו ה"יחא]*  

bךלמה אב הנשושכ  yumהמ עדיל סדופב  
 ל"פ vow ,ןירררדו ןיחוח אלמ ואצמו השע
 יהיו 'פ כ"רד אתקיספכ .תואריסו םירדרדו םיצוק
 p" ןיררררד ןוולקח היל רבעמו ovx רצ חלשב
 'א mm 'עב A43 mM רעבאב ש'ו תועה םש
 "בא רמא MYT יאמ .'ע pou וניכו אינה

mp ov )'ג בויאל ריחיהו 'א ,'ד רחספאל ינש יגרתו ,'ח ,ימ תומשל 'א יורי 'גרתה ', n^33 קררד ירקתיאר בקעי ^ 

 5/53 Db ג'ונב (? ,הרזגה קחרממ wein ג'ק aen רייטב זימירהו .עיל שממ איה הלמהו .ןמקה בקעי so ןילוח cb לע
 ןירודורבו ןילסב

Tp 

X 
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 'עו | תונתמ ^5 .860-< י"לב sim אטאמוד
 860856 t€ ייב 5.7( הבזבנו ןנתמ וקיתעה םינקז

xol 000549גיכ ביל יב 05( תונדגמ וקיתעה ןכו ) 
 יישארב) nins לש הקתעה < דיחיהו 066

ys pn ;nonsהייל ; quה"כ  qv5ילשמ) ןתמ  

on"אימ) = תתמ ,(זיט  a"יג תלהק ;7  iamיקזהי  

gm8335 € ovoד"כ 355 "ירבד) ; nmא"ל יב . C 

 המושרש איה קפס ילב הלמה ל"נה 'תקיספב לבא
 םשכ אבוה bn רמאמה יכ עדו qun תלחתב
 אירורד N nen^ ג"צ זמר sc 'קליב 'תקיספה
 בשח יכ "תישפח .b^ ודצב בתכ 'קליב שרפמהו

insתישופח הלמהו .וווד 'שלמ  new 
 ג'נפ ר"בב םג המינפ האבוה היירוד לע ץוחב
 .אצי pm bn ליעלד ןייוצמה רמאמה םדוק

pinר"א םלועל היירוד ןתינ םלועל  prxתישופח  
v331 לכש םושב חיכוה .רבכו ^« הרשע  

 זירת תנש ןורושי ע"מטב רעבאב המלש 'ר 'חה
 וגש םיסיפדמה יכ םש 'תקיספב 'ט הרעהבו ח"כ
 "ר" אי ופיסוהו ארומא אוה קחצי םשה יכ בושחל
 אלש האבוה ןוילגמ האבש תישופח תלמו הינפל
 םג יכ mss בוש 'קליה 'ינ ןינעבו .המוקמב
 השמל הלפת pub לע 'צ רומזמ ט"וש 'ררמב
 םדא 53 'גל המוד רבדה המל לשמ :ןכ סרג
 ןושארה אב ךלמה תאמ הירווד לוטיל ואבש
 דרמה ליבשב ל"או שקבמ התא המ ל"או ודבכו
 ה'כו 'וכו הירורד יל ןתתש שקבמ ינא יתדרמש
 ל"צ ןאכ «nx .M'Bnn mn םש םילהת 'קליב
 ט"ושב בותכ היה כ"כ לעב ינפלו היירוד וא הירוד

 — [תחכונ היאר וזו bb ותרומתב

 ג'עס ו"לד ו'פ תיעיבש יורי (םוקמ םש) יירד +
xum) pumאטוח ןההו יירד דע ייטמ  

 איה תחא ויעהש ל"'נו אסידופד דע אייוצובד
"Ados Dyןוקיטסמונוא 'ייע) סואיביזייא לצא  

yהרצב ריעמ התיה הקוחר ותעדלו (תוותשא  
 תקתעהבו יערדא הארקנ מ"לבו ,תוסרפ ה"כ ךרעכ

'yםינקז  C; CES ox», ES9xlvאיפארגאיג  

 -רעטרעוולאער דועו ,ה"נר דצ רעיוביינל 'ידומלת
 ?mu רצ א'ח רענעיוול ךוב

 .ש"מו 'ז רד עיייע יירוד *

Oarius). C7 *עודי ךלמ  v"יסרפה שוירד  
a nm)(האדמה) ידמה שוירדו )3  

 ר'תסאבו ג"יפס ר'קיובו .'א .'ו ;'א a לאינד
"bןורחאה שוירד ןומיס רב הדוהי 'ר רמא הנאבתו  

m3היה רתפא לש . imונדל רכז יתאצמ  
 «y Tp" .שרושחא ןנ שויוד 'א ,'ט לאינדמ
 ,א"ער ב"י 'ליגמב שוירד לע ל"זר .ושררש המ
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 25 (y'bs lünglicher Hut, Mitra רּודְרְּד 2 *
 ויטק b' חלש ירפס (ךורא עבוכ ןימ

mmaםילטונ ןרטפ  cnתא  «TDלש  
 ,ימושרה תיברע non ד"עפל p^ .תיציצה ןמ השא
 ym xy mos "x jun" זמר ךל חלש יקליבו
 mes לש דידרה תא םימכח ורטפ דיחיב 'יגה
 הז ינפלש 'עב הלמה איבה יוועלו * :תיציצה ןמ

 .המע תוכייש הל ps לבא

 ,rollen ביבס ענענמו לגלגמ 2222 ע"לב) רדר *
 לא 'פ ר'שהש ringsherum) וא

 ןלוכו ירכהמ דחא לטונ תא mus המ : תניג
 חקל לארשי ןה ךכ הז ons הז ןילגלגתמו ןירדרדימ
 ישלמ p^ כ'מ לעבו .ןישיגרמ ןלוכ qne דחא
 וא ל"נה ע"למ יתבתכש ומכ תמאה לבא ןורדמ
 prre לעפתהבו web 'יפ 2252 ע"ל אוהש ליי

^bןירזופמ . 

mmארוד ס"לבו 805% י"לב "יפ הָיְרּד =)  
 ,Geschenk ע"ייע ןורוד ומכ mins אארוד

Ghrengabeקחצי עמושה 55 (ג'כ) ד"נפ ר"בב  
 רצ בירד יתקיספ) .שישא שושד אתקיספבו ,יל
 ('א ans יישאוב) הישע ןאכ רמאנ (א'עפ ו"מק

 (new ה ש y תונידמל החנהו :הישע ןלהל 'מאנו
 םלועל mom ןתנ ןלהל 'מאנש הישע המ ^G) יב
 ונדמליבו .םלועל הירוד ןתנ ןאכ 'מאנש הישע ףא
 לחומ )09? רומא ימוחנתב) ויחאמ bin ןהכהו
 יפל יוה המילש הירוד לטונו לארשי תונועל
 יכבו .לודג ארקי םלועל הירוד sume אוהש

wanיוחנתב) 45 חלש 'פב ץראה לא  C05ירה  
 יל ןילעמ תויהל ןיריהז oso .ץראל ןיסנכנ םתא

^b 3'8) mw ^b NDהחנמו תאשמ י'לב  
 םה D'eT$ DN ףא ה"יחא]* Qmm ע"ייע
 הירוד יכ bs p3" םידרפנ םתביתכב תאז לכב
 איה pum quos תלחתב 'מושוה הלמה איה
 v23 לשמל שרדמב ופלחתנ םימעפלו 860%

moה'פ 'שרפ  mmול חלשמ הז  mbתונתוכ  
 חלשמ mn (ש"ע רסיקיטנא ךרעב ייכב n" יקיע היב)

 ךוועה םשב איבה כ"מ לעבהו תוויְרּוּה mb ול
^pונינפלו תונורוד תוירוד  ^bש"מו ל"נה ע"ייע , 

 ו'ב םשב סוג ^n זמו עשוהי 'קליב תמאבו
 ו'משב ,תוינורוד a" םרכ 'פ ר"שהשבו ,תונורוד

npתוארוד ואיבהו ודבכל ןלכ םיכלמה לכ ואבו  
 mon ה"עק זמו'ו mee 'קליבו תווטע לש
 לקשמב pup אוה אטארוד לבא .תואווד תלמ
 ןכל 0 — Opa ןיובקה bs" םלוא ינו

 ריחיהמ mins ^p 3604): qo רוצק אוהש ל'ג
 :אטארוד םוקמב היגהל ל"נ דועו 80



M ^ 

 (Jo pass pe םילודג ןהש ינפמ תיבה לעב לש
 ימלשורי הלרעב שרופמ .qi הנה 'א 'א אלא

xe)א'עס סיד ) sל"רו ןנחוי  Unמ'רל רמא  " 
 םירבדה לכ מ'ר ירבדל רמא דחו ןישדקמ םירבד
 'עב יתשריפ רבכ ירומאה יכרד -- C ןישדקמ

 == רד -
 < תורככ ףא ףיסומ ^p 73 אלא שידקמ

 שנה <
 םכחה ברהו anbu דועו ד"מפ ר"ב .'ג הרז הדובע
 סרפ יכלמ תודוא רבד תורבכנ ועטדעטשכאה
 'גנוא ע"מ y"' םתוכלמ תולשלתשה ןמזו ידמו
 ע"מבו האלהו א"י b^ .תיעיבר הנש טילעארזיא
 ח'מ p nw^ הנש טטאלברוטארעטיל 'שידיי
 ש"מ ןייע !Ty ה"צק x€" טרפ Db ep האלהו
 ןושאר ןויצ joya rm ה"יחא|* [n] רמא | ןמיסמ טטאלבלאדאניס ע"מב bun םכחה ברה

 םש ןיבוריעב כ'ג וניבר "גכ "יא יחכונה Tw לש ,האלהו 'ט
Eםיברה תושרב "1505. "א תבשב לבא םשו  

T" ?ןעכנימ י"כב לבא | רועו לולסמ ,לגרה תסימר ונינעו מ"למ) . Dbא תומוקמה 523 םנמא " 
 ג"עצ וניבר .תחסונו ב"שפהב ב"ירגה בתכו בייח | שימשת ןכו רדסו גהנמ הליאשהב חרוא ומכ :

(Weg, Art und Weise, Beischlafתבשד ג"רב  | ppmג ר'עפלו ל"כע בר " ^b)יאק וניכר  
om)ב"עס . wnייבוריע  gv»ריבעמה (טיצ  yenפסותה 'ייעו אנקפמה יפל אלו אתעד אקלסב | ' 

 ירבדב היגהל בוט nv» לכא ,אמיל n תבש | .רוטפ וילע ךרד וריבעהו 'ד ףופל 'ד תליחתמ
"bוניברו ,בייח :רוטפ םוקמב וניבר | .רוטפ ולאמשל ונימימ ומצע לע וריבעהש  bnתטישב  

 שרפמד ח'ר "יפכ הארג ל'זו םש 'פסותב אבוה ^m | 'כלהב וכרד יפל ץעויה ןמ ריהז יוה ע"ר רמא
 [ולאמשל ונימימ]וינפל וריבעהש voy ךרד וריבעהש | 'מולכ (ב'ער (vy men ןיפרשנה ןה ולאד אמק
 חנומכ יוה ודגנכ עיגהש ןויכ א'הד ופוג דגנ | 'פד ג'סבו .('ותנקת ליבשב הצע ךל ןתנ םא
 "שרו ,'וכו ינשמו IP" תומא 'ד ריבעה אלש אצמנו | כ'ל mw (*ררוב הז w5' שב תונוממ יניד

 תוכלהמ ב"יפב ם'במרה קספ והמכו א"עב D̂ | וסרסש b^ .ךרדה תא ילע ריבעה יחא mov (ביעס |
X5 ילשמ) ביתכדכ שימשת ךרד ונממ ריבעהו / (e^וילע גישה ר"בארה לבא ש"ע ד"י 'לה תבש |  "py 
 ונימי רימ ץפח לטונו ומוקמב דמועה םדאה : ךכ | הבקנ ןושלו רוכז ןושל ךרר '(.  המלעב רבג ךרד 4
 Dy" ףא תומא 'ד ףוסל ולאמש דצכ וחינמו | וכרד ,(ורצקמ היה וגיבר יכ שיע :יב) ןישודיקד ג'רב :
 עצמאב וחינהש ימכ אוה ירה ומצע דגנל עיגהשכש | 'ר יגילפ 'יפ .6'ג) הציבד ג'רב ונינש תונמיל 4
 םאו בייח וחינה wow ןויכ רוטפ םוקמ אוהש | הנושש ל"רל .מ'וד אבילא שיקל שירו ןנחוי |
 ררכוה .'וכו רומפ טעמ DU וריב וככע וא וחינה | תחא תונמיל הכורש יפל 5553 הציב 'יפא לכ |

 תטיש (wm וניכר תטישכ ר"בארה תטישש רבדה | ON" ןנברד אכוט ןנברל מ'ר ןיב אכיאו תחא
 דמועה ל'זו .ח"צ ןיבוריעב א"בטירה e" ןכו ח'ר | וכודש בושח רבד לכ רמא מ"רו דבלב םירבד 5
 ולאמש ub" וריכעמו ונימימ ץפח לטונו ה'רב | תא הנושש ןנחוי 'רל הציב "פאו 'א 'א תונמל
 ונורג ינפ לע וריכעמ אוהו 'ד ףופל ^ תלחתמ | 'יפאו בורב ןילטב ןיאש ונינש תונמיל וכרדש
 Jy 'וכו בייח ה"פא דחא םוקמב רמועש דועב | ןורחא 'פב דכלב הנשמב ןייונשה ולא ףלאב
 ín תכשמ an" א'במירב W^ הז םרוק טעמו | 'וכו הלרע יפילקב ועבצש דגכה 'א .הלרעד
 ^; תלחתמ yen רוינעמה [nav היתבוית אמיל | עובצה טיסה אלמ גרואה 'ב ,(א'מ r0 הלרע)

 אכה ולאו םתילע ךוד ווינעהו 'ד ףוסל | יאלכ לש ןתלת יליבח 'ג .(' הלוע יפילקב ,
 םג תחנומ "גה ww ל"י כ'או .רוטפ ינת ק | mae (''מ סש) ונינש הז לעו ("מ (c8 םרכה
 ךרד וריכעהו :הזכ ךורעב ל'צ ne וניכר ינפל ! וניא א'כחו שדקמ תונמיל וכודש תא 'מוא מ"ר

 ^n 'יפמ קחענ יל המודמכ וניבר ייפו .ותאנהל :וכרר יפל 'יפ vt .ךצעויש ימב 'מ י'כבו ךצעויה ןמ ג'ונב ('

àץבוקב לבא ידהנסל  vsראשנו סרטנוקה רסח :ש'ק ףדב יקילייגנא  pue ponםיפרהל שוריפ  vssהיכ (? טיפ רע  

i'm Y^ v33 3ררוב הז קר פב םשו  .D7b3אבוה הז ''פו (  vws3ךורעה ייפ לע ןויכ ילואו ית ע מ ש םשב . 
Ww" o» Eהלוע י"שרב  cyייפמ תואב חוא קתענ אוהו יא ויז יעב אבוהש ייפ  mn"יקיליי נא י"כ ץבוקב ירהנסל י"כ  

 ךרד ביתכר ךרד ירקי'א האיב :'ב ןישוריקב יאש המ םיכסמ ןאכר וניבר b^ ^w" ויז 'עב חיכואשכ ב"ע a ףר

 «mn ,תלרע יפילקב טיסה אלמ עבוצה "גה 2753 'לרעב ונינפל (* .תואמגווה ךיעה ףופב Ty יייעו .המלעב רבג

J'y DW רוע הינשנ תונמיל וכררש תא איגוסו (* .ךורעב ל"צכו יוכו טיסה אלמ גרואה ^. oí x» ב שס'. ya 
 ריי תא תופסותה ow ובשהו רמוא pm 'ר ה"ר תופסותה םש ow :א"פ moi .תופסוח ילעב םש ^« uà א'ע

 (יג ינשמו à' 'נשמ 57( גיב "גה ו"ו י"כב לבא .ןאכ | וגיבר ןאנמש הממ רחא ןפואב תצק תונמיל וכררש תא םירבר

wmשיפה אלמ  a»פסותה ןונשה םע םיכסמ הזו ' coהלרער אבב אתלת ואנמ םה  Gru wm)לנא ,ילימ ירחל  
 .בטיה vy וניבר ייפל םיכסמ וניא חצק ו"כב



  — quויכרצ תישע  sopר'ב ץרא ךרד = כ"ג :
— DU כ"מ "y. ץראה TUS םיעמ ךלה כ"פ 

 ומכ ךרד ונינעש המו  mesל"זרדב םישורדה 'ייע
4U5.:^ ינעת' .w'2''bP ד"ס | ,ג"נ 'יבוריע: 

 'ישודיק  mos aweה"כ :  mamישלבו .םתלוז
 אכרד :5 'ישודיק ל'זר לצא ה"כו אָכְרַד ירוס
 ,'וכו הריתי איתשמד אכרד . . הריתי אלכימד

mb ליעפהב לעפהו ,אנירחא אכריד :ח'מ vy 
 ךרדב ו'תונבו וינב ךירדמה :ו'ע 'דהנסו ב"עס ב"ס

 הרשי  ^s[גיחנה —

 keltern תגב ךרד ןכו מ"למ treten סמר ^£( רד
(die Keltertreter. ni» cwmםרותהב  

 תושר םהל rs םילעופה «C תומורתב ג"פב
 תגה תא ןיאמטמ ןהש תוכורדה ןמ yu םורתל
 תא ןיאמטמ ןהש ינפמ םיבנע יכרוד ייפ ,דימ
 ןיאשר C55) ךכיפל ךורדל וליחתישכ vo תגה
 דספה ינפמ ךורדל וליחתיש םדוק םיבנעה םורתל
 ארמח היל אכרד .(' ל"ז לאינד וניבר 'פ הז ןהב
 ,(.ט'ק תבש) םיצרש 'ח 'פד 'מגב היערכד הבגא

qu^eהייזח 93 ה'יחא]* .והכהו ול  
 אכרדד 'יגו היערכד אבגא ארמח היל אכירדד
 סינשי םיפופדנ יכ עדו .ןעכנימ י"כב םג "א

comיכרד םדוקה 'עב ןכו דחוימ 'עב אכרד  
 המל יתעדי אלו ומצע ינפב 'עב (pe ירומאה

Cemיא 'שמא " UD Uns mo» .— po» 
 ישעמ 'ורי .ןודרג ע"ייע ארמחד אמד לע אכררד
 UB ביתי ארבג אוהה ג"ער us Y'eb$ ינש
 ירב ןידהד אנחרוס אנעדומ אנא DU ז"כפ ר"קיוב
 ליסחד דע תכרד היל לטק אוה ןודכ אנייד ןידהל
 ןינעה יפל כ'מב «in 'וכו לפחד ןויכ אנייד
 אשנ 'פבו רבח ול יתאצמ אל לבא הניתמה ושוריפ
 םייסש דע הניתמהו ארייתמ התיה 'יפ תלחד סרג
 הניתמה :תכרד רתופ כ'כ לעב םגו כ"ע ןידה
 אוה b'b קפס ילבו תואיכנ ירבד םא יכ הז ןיאו
 ירבל אוה ןיאד ןיא :י"פ 1533 ומכ 'ינח רקיעו

possאילימ רמג דכ ,תלחד היל אוה ליטק איניד  
 , )= y'bs אוה nons ד'עפלו 'וכו הל רמא

JR»השאה התארש ירחא ושוריפו םירעהו 302  

nesןיידה השק  nzהמירעהו  min»אלתמא  
 התצוש הממ הגושמ רחא רנד רמול היובדל
 .תיבועה הלמה תארוה שממ הזו הלחתב רמול
 ותואכ הרזה הלמה הרסח וכח 'פ רו'שהשנו

 — [רופיסה

 םיספדמו רוטפ ינתק אכה ולאו

 יאק וניבר יכ הלחתב ש"מ לע yb וזו "ינתק
 םילשהל ךירצ וניבר = 'יפב םג הז יפלו א'דס לע
 שיו — .יאמא וא b :הנטקה הלמה .רוטפ םדוק

sonoה"כ 'דהנס םולש יכרד :הלאה תואמגודה : 
 ה"ר רוביצה יכרד  .א'ס (y ןיטיג ,'ב 'ילקש

j^הכרד ןיאו תאצל האמוטה ךרד  Dix 
 ינב ךרד ;ג'מ  ,ב"מ ,א"מ T5 ;ז"מ n תולהא
 לש וכרד ;ב"מ א"פ 'וכרב ,'וכו דומעל םיכלמ
 םעברי בישוהש ךרדכ Up תבש 'וכו דפח למוג
 תושעל שיא לש וכרד m "ipn 'וכו טבנ ןב
 . . המחלמ תושעל השא לש הכרד ps המחלמ
 nes לש הכרד ןיאו קדניל שיא לש וכוד
 לע wo שיא לש וכרד :'ב ןישודיק קדביל
 שיא לע רוזחל השא לש הכוד ןיאו השאה
 הכוס ונדמל וניכרד יפלו :א"ל הדנו םש "ישודיק
 א"פר "רדנ יורי הכרדכ הרבד mmm .א"מ ב"פ
 תוליגרו ןפואו רדסו גהנמ gy םלוכ ary ז"לד
 ב"כ .'ד 'וכרב Up "שב חברה gs ךרד הזמו
 ns" :ה"ע +'ד 'מוי Sp תבש .א"פ :ה"ל ביל
 ןילוח .ו"פ מ'ב :'מ ."ישודיק SUD COD :ה"ב
 םירמאמ הברהו ב"מ 'z תובא :ט"ס הדנ .ד"פ
 הנוכמש אטוז ץרא ךרדו הבר ץרא TU תכסמב
 : ב"ס 'וכרב Ny" mW ימרא 'שלבו mr םש לע

Q^ uyע"ייע  snowחרא ע"יועו 'א  ףלג , 
 "בוריע Up" שימשת  ונינע yos ךרד הליאשהבו
 ע'ייע 'וכו לוננרתמ yos ךרד . prob ב"עס 'ק
 !y" ח"יפס ר"ב .ץרא TU ךרד sy ןיטינ .ענצ
 ךרדנ ןיקסעתמ qms הארש ךותמ ה'פ ^b םש

ysהוואתנו  q5םש  B^ץרא ךרד עידוה ב"כ  
 ,הכרדכ אלש ותשא לע אב ב'עס ma 'דהנס .לכל
 ,הכודכ אלש אלו «Ce 53 יישאוב) קבדו םשו

v5 mes»ןכרדכ אלש ושמש ןנואו רע .ב"ער , 
punישודיק .הכרדכ אלש . . הכרדכ םימעפ המכ  

 ,הכודכ אלשל הכרדכ בותכה שיקה ב"עס ניב
"mימ ה"ד :ח'נ 'דהנסב תופסותה : DWהנעת  

 התוא בכשיו רמואו ןכודכ אלש יתוננ תא
 ונוכתנ ןושארה רמאמבו הכרדכ אלש הנעיו הכרדכ
 תואיבמ n םש י"שריפ ןכ ומכו :ז'ע ov" לע
 ונויכ קפס ילב רמואו רובדנו .יתעמש םשב
 p] שממ םש 'יאש b'b v3 לע 'פסותה ילעב
 wena אל טוקמ הארמב תומושר ישרוד ילעבו

(tהיפ  nas»ייכב  onmא סיטב עיפרבו \|. *) וע" anaoםיבמרחל שימיפב שרופמ הזל בורקו ,א1%  דצ ליעל  

 ^« ברעו יתש ןחב וכליחש ןויכמ תוכורדה א'עס בימר Ye יומורת יורית אבות otn שירח ny יייעו pb תומורתב

ry nvaייא ביער דימ ריפ  mosןהילע וכליח :םימעפ  Sn martתוכורר . imתוחוקל לקשמ לע . 
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 אכה ולאו: mun תועטב וטימשה ךורעה יבתוכו |

AUS :יש ידי  
21 

H 

TUN P ב ב שו T, 4 EY 
e 14 

E AEQ ל 2000 ו cia E. צב קב ב 0 ו d b E 



"S 

» 1 d (ב'א ^bי"לב  po 7mנהז לש יפרפ עבטמ  *) 
 spi ww לעו וילע הקוקח שוירד תרוצ התיהו

 ,((ז'יכ ייח) ארזעב ma ןוכרדא אוה ילואו

 vb ר"עפל איה זא הנוכנ in" םא) ןוכר "נע
tר"לב 00  dracontium.ילב  

 Drachenwurz, dragontea =  draconzio 'םיא

"y 538 Schlangenkrautםיאלכד ק"פ 'ורי (םינפב  
crim 602»ןיאש י"פעא ןוכרד יבג לע דירת  

 ןוהנמ קפנ יאמ . . ןכ תושעל יאשר לארשי
 .ש"ע ןוכרי בותכ mms אחסונב ןונבל יכרוכ
 אל םש ןייעל רמאש המב 3" תנוכ ה"יחא|*
 ןייעל םא יכ אצמי 53 הזכ יכ ,ןויכ pov לע
 ביכרה :ל"הזב ow נ"ונבש עדו ,םש םיאלכ 'וריב
 יאשר לארשי ןיאש י"פעא ןוכרד יבג לע דירת
 םוקמב ערוזו ךלוהו yw usn לטונ ןכ תושעל
 םיאלכל ש"רכו .ןונבל יבריכ ןוהנימ קפנ יאמ רחא
 ג'ע ןידרת ביכרה ל"הזב 'וריה אבוה ד"מ א"פ

pavי"פעא  »^ pes nbןינבל יבריק ןוהיניבמ . 
mmעב 'וריה הז איבה וניבר ' qnoביכרה :לה'זב  

 יכרוכ ןוהנמ pes המ 'וכו ןוקר ד «y דירת
 בתכ הז לעו ,ו"צפירטא זעלבו י"ל amm ןונבל

x^גו . , יניעב רז ימלשורי דומלת רמאמו " 
 .תוינשמד 'יפב ןושמש וגיבר תסריג איה תיתימא

 קפנ המ 'וכו 'וכו ןוכרי yp רירת .ביכרה םיאלכ
pmoהמ לבא ל'כע 'וכו ^5 ןגכ לו ס רק  jm 

 ^w לש תיתימא "גב ב'ר ונל gov nb ונל
 ונורסח תואלמל יתאב ינאו השרפלמ ודי ךשמ םא

weיגה רקיע יכ ' nàv(םש תואמגודו עיייע)  
 הנורחאה הלמה "גו .ןנכלסורכ וא ןנכלסורק דועו
 ופרגש ב'הו ד"ל ^Y ךורע י"כמ 0i חיכוהל שי
 סהרבא 'ול רומלתה ירקיע י"כבו ןינבל ןיסרוכ

msiי"כב ה'כו ןונבל יסרוכ 1233 םשב איבה  
 (wine ר'פדנו ןּונכלוסורכ ל'צ קפס ילבו ר'ב

coוז תולמה תארוהו .'זיפ 'פרב ןכו ןונלב  
 ארקנה בשע 25 == 251 9 ע"ל אוה זוברי איה
 אוהו) ןידות ביכרהש CO רמאו Melde ש"אלכ
 nàv יבג לע G'"yp ןכ ipo sep 22 ע'לב
 קפנ המו 'וכו לטונ ןכ תושעל רופאש י'פעא
 4 b ppp" 55 ילב אוה ןונכלוסורכ ןוהנמ

Gartenmelde, ehrysolachanum == 0707 2 vov 

 רובזגה . .

 חמק

T" *לעפאב)  ^bגישה  erreichenס"ל אוהו  
Tn cע'לבו  DOאוהו גישה  sb 

 טהר ב'עס ו"ט ז'עו :'פ 'בותכ (ג"מ ,'כ םיטפוש
 אלו :ז"על wn" הפיו היכרדא אלו . . הירתב

 . . העבגב שגלפב ול המודו וגישה אל :היכרדא
 םשה ונממו .םש םיטפושל י"שר יייעו .והוכירדה

 ,ש"מו ע"ייע Verfolgungsurkunde אתכרדא

  Tueםילמ) « C5לעפהו הנתמה >)02452
  (üumen, wartenדע תכרד ז"כפ ר"קיוב

 ,הנתמה b^ ןינעה יפל כ"מה בתכ הפיו אנייד לסחד
 היגה רעבאב 'הו תקבש an^ ז"ע כ"רד 'תקיספבו
 Xm רעלזייאל ר'טבב ה"כו תכרא 5n ר'קיוב
 יכ mem ל"נה פ"למ יתבתכש ws ןוכנהו 'מ

 b" ר"דממ ה'כו תלחו וניבר 033 ןילקפא 'עב

 ,תואכדד y'"p תואיכרוד .תויכרד *

 עבטמ pb אנוכירד ס"לב 45096 י"לב) ןוכרד
 ילקשב (בהז ןהמ שיו ףסכ ןהמ שיו יסרפ

 ל"צ] (ס"ט תונוברד םילקש ןיפרטצמ) +א"מ) ב"פ
 הלחנל רוכב שי 'פבו [תונוכרדל םילקש ןיפרצמ
 jp ץוח ףסכ הושבו ףסכב ןידפנ ןלוכו [הנשמב]
 א'נ (DU 753 ,('ינשמב ב"עס ט"מ 3023( םילקשה

GUןויארהו רשעמה םילקשה ןמ ץוח אנת , 
 יושמ ינפמ תונוכרד םילקש ןיפרצמ ןנתד םילקש
 ינפמו םילשוריל ןתולעהל ךירצש «b^ ךרדה
 ןיבוהז ןהש תונוכרדל ןפרצל וריתה ךרדה יושמ
 vb בי טושפ טג 'פבו .('"אל יכה ואל אה
 ןיא וקחמנו puits ms (:היסק ףד בימ

mnoםינשמ . nnsי"כב ןוכנל ג"הכ  
 ס"טב ('שמא יפרמ (PT ע"פדשבו ןונארד ר"פדבו ,ו"ו
 ה'כו ןוניאר ל'צו ןוניא יד 'ד ד"ל י'כבו ןוניא 'ד
 yb םילקשב הלמה האצמנ wn" .ונתואחסונב
 ןילקוש ויה הלוגה ןמ לארשי ולעשכש ד'מ
 תונוברד פ"א י"כב לבא 'יגה 'קיע ה'כ 'וכו תונוכרד
 ךווע י"כ תצקב ןכו םינשיה 'יסופד לכב ןכו
 יסופ עכטמו תונוכוד ל"צ םלוכו 'ציניוו 'פדו
 הלמה תרזגב סואיניזיג איבה םישוריפ הברהו היה

"pםוויוזית  wnהאלהו ג'נש  Dv»הספדנ  
 הקעב 'ייע עבטטה לש ויוש ןינעבו .עבטמה תרוצ
 [אמרעקוצ 'חהו ט"כק .א'נ .ח"מ דצ עיגאלארטעמ
 --[ןומכרד ע"ייע דועו האלהו ז'ט sz תועבטמה לע

 תונוכרר םילקש ןיפרצמ םש n (:גייק ףר 'קילייגנא v3 ץבוקב) :ae תורוכבל ה'מגר 'יפמ קתעוח ('

 םעט הכשלל םילשוריל ןתולעהל ךייצש ךררה יושמ ינפמ שיצוצוק זעלב ןיווקש sm תונוכורב םילקשה ףלחל לוכי
 חונומכרר "» ביעס ת"סק ביבל םיבשרה "פבו יתערי אל זיעלת | ןורתפ .'וכו ןידופ ןיא con ואל אה יושמת ינפמר

 Bb בבל v3 mor ייפבו .שינוצק :םינוכררא לע זעלה אצמנ יז ,םיכ ,'א הירל י"שרל סחוימה 62 שייוניק ז'עלב

 " oWאבוה ר'ער וימר ב"פ יילקש יוריבו  "ysתונוכרר "א יב עבט jn .ףסכ םג וא (:

 < ב יו ו



 ןכ תמאב mun הלמה תארוה יכ ,איה קיתעמ
 ב"א) — b nbn^] הלגרוה אל שרדמב לבא איה
 וזו םישנא תפגמו גרה "53 איסומולורדנא 'יפ
 שי ילואו ה"יחא]* ,(ש"ע הנוכנה am^ איה
 תלמו םיכוע ינשל ןאכד ךרעה תא דיופהל
 ןויצמו .סומלרד qu ףופ en "ונשריפשי
 ןכ םאו תויפומרוד qw ליחתמ אתקיספב
 .סומילורדנא םיכרעל םיליבקמ תיסומרודו סומלרד
 הלמה תרזגו ,ורצקתנ םהמ רשא ,איסומורדנא

"bnחלצת אל 806 ] — 

oiv]33( ייפ מ"למ)  Tyיא ) vy omתיחרזמב  
 .ןירופיצו הירבט pa הארנכו לילנב תינופצ

 442060 י"לבו םודא זוחמב הדוהיב בגנה םש )3
"yאמט 'מגב לביקש 'יחבזה לכ יפב »063 " 

 רמא .ונש אל םורד opi ורמא (:כ'כ 'יחב) לוספ
 יפב (CE יאמורדל שיקל שיר והל עקת אלוע
 6:היכ ביכ) תולבנה תא ןיקיחרמ 'מגב רופחי אל
 ךנמיסו ןיפצי 6 רשעתישו pu םיכחיש הצורה
 ימכח לצא ךלי e" .םורדב הרונמו ןופצב ןחלש
 םיכחיש הצווה :^N .ןהמ המכה  דמליו םורד
 ,תימורד תיחרזמ דגנכ וינפ ןיוכי ללפתמש העשב
 ,תינופצ תיחרזמ דגנכ וינפ «pi רישעהל הצורה

"bn nw]ב"בל "5 ה"מגר 'יפמ קתעוה א"י  
 ליעפהב בגנ ןינעב ה'נכו -- י"שריפ ןכו ,הככ 'יפש
 pns ןונכ ישא ברל sion cm ל"א ow בנ'בב
 'יפו 'וכו ימורדא ומירדא י"אד אנופצב ותיבתיד
 וללפתתש 'מולכ ומירדא םש cub י'כ ה"מנר
 v5 ^n) א'מ) ימאנש םורד דצל םכינפ ווזיח
 י"שריפ ןכו כ"ע םצרא ךרד [yos] וללפתהו
 יפל .ה'פ תוחנמ :לועפ ass aun םצעב
 ,תומרדומה תודשה ןמ אלא רמועה תא ןיאיבמ ןיאש
 ףד יקילייננא ייכ ץבוקכ) תוחנמל י"כ ה"מגר "יפו
 nmm המחהש םורדב ןהש תומרדומ Gy) ביל
 'וריב ראותהו .י"שריפ "ייעו כ'ע ova לכ ןהב
 ד'ע ס'ד א'פ ןישודיק 'וריו "Tp ro ג"פ האיפ

meamימורד  cowוכו ינולפל ןתונ '. Y'3א'צפ  
 א"פר ר"ב .לבא ע"ייע םרב לבא אוה ימורד ןושל
 טקלי (y :א'ל ןיטיג .'כ "נעת .עיקו לש ומורד
 .תימורד חור vp "mb : ה"כ ב"ב G'spnn זמר בויא

 ,-- םימורד םירעש ג'מ Yp "bpw :רכז ץובקהו
nnmןינעב ירי ףינא  bיחכונה ךרעב ןושאר . 
mnאיה םורד ימכח ש"מב וניבר תנוכ קפס ילב  bp 
ptורכזוהש םורד  mersב'כ "חבזו ,ה'מ : 

am ymחיכו רישעישו  pisרילקחת ומר ילשמ . 

mm - pnm 

v33 mo (*ס"ש  

yוניבר 'יפ .דואמ ןוכנ המו ג"מ .ז"כ סואינילפ : 
 ט"יאלב Wim (''כ "יג היכ) יצפירטא זעלבו

(Melde, atropiceןוכרד ראבל ונכרצוה אל התעמו  
 אוהו זוברד תחת ס"ט ןוכרד ל"י יכ 8000 י"ע
 'ורשעמ ש"רבו זוברי ומכ wy שממ זוברז ם"ל
 — .[ןינוברז םוקמב ןיזוברז x ms b" ה"פ
 pu rey אנוכרד .ןוכרד +
 po לעכ «V plo פ"לבו 80% י"לב) ץּומְבְרְּב *

 אב רבכ (ןוכוד ומכ יסופ עבטמ
 Q'y — 'y וז bm^ ;טיס ,'ב (NY ארקמב ונורכז
 עשוהי 'רד יודימלתל sp" imum 'פ ר"כיאבו
 ע"בארה Up" ןינוכרדא ומכ הלמה 'יפו .ןינומכרד
 םינומכרד ^5 ט"ס ,'ב .ארזעבו ,ז"כ ,'ח 'רזעל
 ושמתשי םייסרפה יופסב ןכו כ'ע am .ירניד

daoג\ל> לצא . ^b qmשרשב האנג 'ן הנוי 'ר  
 bos (רעיוביינ תאצוהל ה"פק ss לוסאלא באתכ (oy ךרד

vuv as, alo | 265 lau Ulו | כ  

 תונוכרד םילקש ןיפרצמ "T ni הנשמ
 לש) ונורתפ ןינעב :ותקתעהו ,ךרדה יושמ ינפמ
 הנשמב ןירנידה ןיארקנו ןירנד su  (םינומכרד

 .'וכו ןיפרצמ םרמאמכ תונוכרד

 39000.6, 53 סומלרדנא ומכ אוהו) םומלרד
 — NOW ;םישנא תפגמ — 6

 רצ א"חב ע"ייע-םדא עגנ 6980090066 איסומורדנא

 יול ר"א ודעב 'ה רגסיו 05 ybe  ר"בב (נ"מק
 ובהוא (be הנידמב ולש איסומלורד עבקש ךלמל
 C וילע ולש סוגופסא ןתנו רהוסה maa ושבחו
 יחיוד אתקיספבו .ונשריפש איסומורדנא ומכ הז
 [ךכ] רחאו Cro רצ 27 יתקיספ) הלילה יצחב
 ונדמליבו ,דאמ דככ 325 )^0( תויפומרוד םהל ןתונ
 wm אל ('ד "פ אב ימוחת) הליפא ךשוח יהיו
 mms .רבדה הז תויסומרוד ןהילע איבה

pw) ^w "manאל  sub own wow cb» 
ombpתויסומרוד . sm"עב יתאבה תואמנודה ' 

 ןועב 3^ b^ תישארב 'מוחנתב ןכו .איסומורדנא

nbםלועל אב איסומלרדנא  wwעב סרוג ' 
 'מוחנתכו .םלועל אב איסומורדנא :איפומורדנא

^B mpל'צו איסמולורדנא ונמטמ השועו 'ז  
 םש 'תקיפפב .סומילורדנא py איסומילורדנא

cm "anתויסמרוד םהל ןתנ ךכ   qusרבדה , 
 םהל (jm כ'חאו an^ ז"יפס יתכר 'תקיספב לבא
 סוג קפס ילבו ,דואמ דבכ רובד  תויסמווד
 הזיא תפסוה b" תלמו כ'רד אתקיספנ ןכ וניכר

a3 )'סוגרפס  n^»סוגרפס יעב . 

pa / 



ib NE 
 ה  "ypאמווד  mnsיפלו

 ריע דע זוחמה לכ אטווד היה םואיביזייא <
 ספילופורתוילא ^ b(ו"פק רצ אניטשילאפ דנאלירב אבוה)

d. Axpoy 60 1.0060ןכו < < ₪  
 in Doroma, quiloeus (םש אבוה) סומינוראיה בתכ

TY! ;ad Eleutheropoleos pertinet regionem 

5xs 02יכ  סואיביזייא  vyהכייש 14806  
 pep ילב יל :ררבוה כ"או  ,סילופורתוילא זוחמל
 םי לצא תונייעמ םוקמ הנגיא רדגד אתמח יכ
 סילופורתוילא זוחמב 12890 שממ אוה .לבא תרנכ
 תלמ םיקיתעמה ופיסוה ןושלד ארגשמ ילואו
 התיה ןתנוי ^ קילס המש רשא רדג  כ"או אתמה
 mea nmn" המצע אמורדו אמורד זוחמב
 איה יכ ונחכוה סילופורתוילא 'עבו םילופורתוילא
 ןתנוי 'ר יכ mb ונל אצויה juam ma ovy איה
 ל"נה ןיבוריעו תומביב ונויכ voy רשאו רדגל קילסש
 תיבד ןתנוי 'ר Dy אוה דחא םורדה ינקזב
 .ב"עס ר"מד ה'לה ז'פ soy 'וריב רכזנה ןירבוג
 הזו אמורד ןכו היה םודא m ןירבוג תיב הזו
 ץמוח ד'ע ט"כד ג'פ שיר nob" 'וריב ונרמאש
 ; ל"ד mp 'ובותכ 'וריבו אימורד אמיסב ימו דא ה
 יבר אלא םירועש קספ אל oov ר"א הנשמהל
 םודאל ךומס המ םודאל Teo היהש לאעמשי
 תימורד .דצב nmn םודא יכ עודיו .המוודל
 ירל יאלמש 'ר בישהש המ הזו י"א לש תיחרזמ
 ידיב תרוסמ ל'א mus ןפלא ל"אש ןתנוי
 אלו b33b* אל הדנא דמלל אלש יתובאמ
 יאעדרהנ תאו הרות יטועמו חור יסג qme ימורדל
 ותנוכו ,(א"עס בילר היפ ייחספ 'שורי) םורדב רדו

nmmאוהו אמורד םוקמב בשוי היה ןתנוי 'רש  
 ייחספ ילכנבו .םודאל בורקו י"א לש ומורדב דוע

"mb mus ivoא'פ  n"ןכ הנשנ ג'עס  
 הבורקש ןעי יל הארנו ,דול ישנא לע םייונישב

nmnר יעבש 0 םודאל (' דול ןכו אמורד ' 
 ?איה תדוהימ ואל mr אריעז 'ר ימוק הימרי
 לארשי ץרא ימכח ורבד  ןכל e me) יורי)

imosייע ,םיימורדו אמורד לש ' "Yםיחפמ  
 יעב הסו' ^ ד"ער כ'פד Yo ק"מ 'ורי ןכו ל"נה
 ןיא אמורדמ ןנכו וא אכהד pis pm ןדייה
 אמורדד ןנכר רמית ןיא אחינ אכהד ןנבר רמית
 ץא ,אי:יויעזל ליאש אוהו יומוק אייכרבר
 אמוררד ןנבר רמית ןיא ?Mm אכהר ןנכר רמית

Du] queoה'כו ןירופא ןוניאו ןיירש [ןוניא  
vsב"עס ה'ר ב'פ 'וכרב . mimיכררב ף'זרהמ  

——— — 

pep ילב 55 ג"ע 2127 ו"פ 'יבוריע 'וריבו ovn "ptאיה ךכו  

 j5 תושר רוכשל והמ :םש 'וריד ocn תעצה

 התמחל ןיקלפ ןתנוי 'רו אנניח :'ר קדנופה
 ןאכל םורדה ינקז ואוביש דע ןיתמנ ןירמא 273231
 ,כ"ע ארשו היל ןולאשו אמורד ןתנ 'ו אתא
 םייונישב 'יגוסה לכ תינשנ :ה"ס ןיבוריע ילבבבו
 אוההל ועלקיא אנינח 'רד ידימלתו 54 הזכ
 י"כבו עיגנשכלו רוכשנ ל"ר ןהל רמא "וכו קדנופ
 םורדבש וניתובר לצא (ךלנשכו ש"פדו פ"א 'מ
 הפקשה יפלו ,'וכו ספא 'רל ולייש ותא ןהל לאשנ
 בורק סוקמ םש היה םורד יכ הטונ תעדה הנושאר
 אירטו אלקשמ חכומ ןכ הרואכלו רדגד התמחל
 ינקז ילייעו םש "א .ה"מ תומביב יכ דחא
 לארשי תב לע אבה דבעו יתוכ ירמאד םווד
 ד"סד ג"פ ןישודיק 'וריב "יא הז תחתו רשכ דלוה
 א תמ ח ל איישנ הדוי 'ר cy קילס ןתנוי 'ר ד"ער
 םורד ינקזש ירה .רשכ דלווה ןמת ירוה 3333
 אתמחד םוקמה תנוכתבו םשב 'וריב ןיארקנ ילבבד
 םורד יכ דואמ דע ומלהל רבדה השק לבא .רדגד
 תי ג היל יירבר) 53333 'גרת ןכו בגנ ועמשמכ
 תרנכ םי לש הבורקב התיה רדנד אתמחו ,אמורד
 יתבשחמב הלע הלחתב mm י"א לש החרז מ ב
 היה רדגד התמחל בורק דחא םוקמ םש יכ בשייל
 םורדו םי 'גרתמ יתייארוא המורד וא םורד ארקנ
 א טורדו רסונינםי בועמ :(ג'כ 25 31( השר
 'ורימ דוע יתאצמ ךמס napi (Ub 'ייעו) תריי
 (בא 'טד תולבא) ןיגהנ יאמורד : ט"סד ד"פ 'ינעת
 התכש (pam יאירביט השדח pim יארופצ הנח
 יאמורד ירה G^pn זמר עשוה, יקליו :ט"כ yn" יייעו)

 ארופצ ישנא לצא non אמורדד ישנא ונייה
 ןכו .ויה «mus םיב mb הז ןיבווק םלוכו אירכטו
 ע"ייע תוירוה 'ורי ףוסב הירבט לצא המורד הרכזוה
 (ע'ייע) אמורד רב יכ יל ררבוה התעו .המורדמא
 ונייה om ץרא םש לע אל אביזוכ רב לש יוניכ
 הירכטל הבורק .ריעה ow לע DW יכ הדוהי 2320
 43 המחלמ qw םַש !«now ארקנ ארופיצו
 רתיב רצבמו הנחמ היה םשו םיימורה דגנ אביזוכ
 א'ער ב"יד ח'פ תוכרב 'וריב ונ'צמ T .ע"ייע
 45 דיבע הוה המורדל ליזא הוה דכ והכא 533
 יברכ Tip הוה אירביטל תיחנ הוה דכו אנינח
 ארופיצד ךומטפכ חרכהב אוה אמורד "qm .ןנחוי

iveאנינח ^ לש ונשומש היארהו אירביטל  
 -.ב"עס ה"כר "10307 ז"פס 'ורי p" ןירוסיצב היה

 לכקתמ sm שוריפ יתער לע הלע בר ןויע רחא לכא |

 .םוודה תלפשכ רול הלפשו 'ג bb תיעיבש הנשמה הרמאש המ הזו (
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"Uyםוקמב רד ונב םג יאדובו :ו'פ "€ 'וריה אובמ  
visהיארהו אמורד םוקמב ונייהו ול בורקב וא  

 'ינעת 'וריב יאש הממ ויה ןיכומס תומוקמ ינשש
 אלו אתינעת דבעימ ןוכרצ per n ג'ע ו'פד ג'פ

nmאמורדב אתינעת עשוהי 'ו דבע ארטימ  
nm»ארטימ  qnmןב עשוהי 'ר ןירמא יארופיצ  

 אימ רצע אנינח 'רו ייאמורדל ארטימ תיחמ יול
 חלש תוניינת ןמז דכעימ ןוכרצ ייארופיצ ןמ
 esp רמאו לאע 'וכו יול ןב עשוהי 'רל יתייאו
 אלו ייאמורדל ארטימ תיחמ ל"ב עשוהי 'ר אל
 יאמורד אלא ייארופיצ ןמ ארטימ רצע אנינח 'ר
 ןיענכתמו אתיירואד הלימ ןיעמשו ךיכר ןוהביל
 וניצמ םג םא mim 'וכו wp" ןוהביל  יארופיצו
 ח'פ 'ומורת ^« דולב בשי b" ןב עשוהי 'רש

Yoהיל ליזאו קרע ב'ע  mb5ןב עושוי 'ר יבג " 
 יול ןב עשוהי 'ר השעש תינעתה תאז לכב 05
 היה דולל בורק ונייה םורד אל קפס ילב אמורדב
 mus דמלל אלש 'ורימ רמאמה cnin רבכ יכ
 יטועמו חור יסג ןהש (םידולל ונייהו) ימורדל
 יאמורדל ל"ב עשוהי 'ר חבשמ היה Tus הרות
 םא דועו אתיירואד nbn ןיעמשו ךיכר ןוהבילש
 תריצע תעשב דולב בשי ל"ב עשוהי 'ר רבכ היה
 ^ nw אנינח 'ר חלש היה ךיא bus םימשג
 וזכ הקוחר העיסנ םאה ותוא אורקל ל"ב עשוהי
 הרעשהל םג בישא הנעטה וזו aen יתרטוז אתלימ
 תתימ תעשב nme ירחאש ארפק רב ןינעב ל"נה

caדולמ ולהא קיתעהש ןימאהל השק ןירופיצב  
 ןוכנל תעד לבא רד היה םש םא י"א לש ומורדמו
 ,ןירופיצל בורקב ונייה אמורדב היה cave יכ לקנ
 ארפק רבד אתינתמ איבהש היעשוה ^ כ'או
 דול ונייה י"א לש המורד ןמ טשפת אל אמורדמ
 יל שיו .אירבטו ןירופיצל qub אמורדמ םא יכ
 איעשוה 'ר לש ויבא ירהש תחכונ היאר הז לע
 אכוה רככו ארפק רב לש רודב אמח ינו היה
 'וכרב T" ד"ער ב"פד i'b ק"מ 'ורי רמאמ ליעל

i5היל הוה איעשוא 'וד יובא אמח 'ר :ה"ד  
swןלייא יעב יפוי ^ ןורסאו ןנבול לאש  

 ןנבר רמית pA יאמורד ןנבר וא אכהד pas ןנבר
 יומוק אייכרבר אימורד ןנכר רמית ןיא (RT אכהד
 ןגכו ד"עפל ושוריפו 'וכו .אייריעזל לאש אוהו
 בורק pas ונייה יאמורד ןנכרו אירבט ונייה אכהד
 םילודגה b^ יומוק אייברבר רמאש הזו ןירופיצל
 תוליכח וקלתסה mao םינטקל לאש אוהו וינפל
 ^ 'ע אובמב ף'זוהמ ףיקהש תוישוק תוליבח

Cx wonבשי איעשוה 'ו יאדובו :ה'פ  z0p3 
 הארגכ איוכטב רדש won 'ר וינא לש ונשומל
 יכ תאז ןיא ול בורק היה םוקמ הזיאו nt רופיסמ

 '3 רמאד המ ob לע mom ח'מק רצ הנשמ
 לצא יתאנשכוי :לאעמשי 'וד ודימלת הישאי
 ושרדמ תיבש <ה"כ יטופ) 'וכו "םורדנש ירבח

 םורדב אוהו" םודאל בורק היה לאעמשי 'ר לש
 הזיא "אש המ הלוע הפי וז החנה יפלו י'א
 אתינתמ יתייאו אמורדמ ינולפ אתא םימעפ
 ,ב"מ ק"במ םש ף'זרהמ איבה nns אמנוד הידיב
 אתינתמ יתייאו אתא אמוודמ cn 'ר יתא יכ
 יכ א"עס ז"נ «mex :ףיסוהל יתאב ינאו .הידיב
 אמורדמ [אנינח רב ל"צ] (אנניח רב) אחא בר אתא
 אכד עוצפל ןינמ הידיב אתינתמ יתייאו אתא
 אתא יכ אהו ב'ער ד"כ 'טוסו א"עס (m םשו ,'וכו
 אתינתמ יתייאו אתא אמורדמ אנינח רב אחא ^3
 לעב תביכש המדקש ימ ךשיא ידעלבמ הידיב
 הירב אחא יבר אתא «C .ד'ג 'כוס .'וכו לעובל
 ינבו הידיב אתינתמ יתייא אמורדמ אנינח ברד
 Di יכ התעמ רומא 'וכו ועקתי םינהכה ןרהא
 ^ םוקמב ןתנוי 'רו אנינח 'ר ל"צ boa 'וריב

sinןוכנ לע היגה ןכו  swשוריה אובמב ' 
 ןכו .ל"נה םינויצה ריכזהש ילבמ א"ער .ז'פ דצ
 y n» mb" תיעיבש יורי "«( םימעפ המכ וניצמ

cv (vy  דליח web cnm» a»ב'ער ביעד איפ ילוגמ ) 

 אמורדמ ארפק רבד אתינתמ איעשוה 'ר יתייא
 תורוכב :ה"מק ^it תבש ילבבבו) .(אמורד ןמ)

uamי'כבו  pו"כ 'ציבל : "anאיעשוה בר אתאייכ  
 הנהו .(הידיב אתינתמ יתייאו אתא אעדרהנמ
 ארפק רב יכ טילחה א"ע דצ 'וריה אובמב ף'זרהמ
 תותיירב הברה ןופצל ואבוה םשמו םורדב בשי
 ייחב םורדל רבכ ךלהש רשפאו דוע רמאו הנשש

mןירופיצב היה יבר לש ותתימ תעבו יוכו  pipe 
 אבש רשפאו CUP יוגותכ) אוהה ןמזב יבר תבישי
 לע ילוחה רבג יכ עמשש העומשה פ'ע םשל

nnולצא איה אתטישפד אתלמ תאז םגו .כ'ע  
 נשיש לאעמשי 'ו ידימלת en םורד ינקז יכ
 לבא .'ו דצ 'וויה אובמו ח'מק ה"ד yp" םורדב
 יל רמוא יבל ותרות דובכמ הבו הליחמ וחא
 איה הרות קו יתאב הלילח קולחל אלו ךפהל
 ינא םג יעד הוחא ןכ «p ךיוצ ינא דומללו
 425 חנה .ע'נ ר"ומ תטיש דגנ יתומוצע ישיגהב
 אמורד רכזוהש םוקמ לכב יכ לודג ללכ ךיתמדקה
 תויהל ץוחנה ןמ אירביט וא ןירופיצ לצא יימורד

qub yiבושחל ענמנה ןמו אירבטו ןירופיצל  
 הניחבכו .םודאל בורקו דול nme ונייה םורד לע
 33 אחא ינו אתא יכ ל'נה תומוקמ 553 תאז
 םוקמ םווד תויהל רשפא יא אמורדמ אנינח
 * לש וינאש ייחא לאעמשי 'ו לש ונשומ
 םש הרוהו יירופיצב בשי  אנינח Y "0 אחא

arc ^ 4. 



 תינעת ^ ב'ע ד"נד t5 םשו ד'ע ג'נד ג"פ
 ^ w^ ב'ע ב'ד א'פ "23 'וריבו = .ה"פד ב"פר
 תמאב ןוכנל סרג ji אימורד ל"צו אנמורד בקעי
 ימוק יעב הימורד רזעל 'ר וניצמ דועו .ס"שרהמה
 אימורד רזעל ר"א ,ד"ע כ"ד ח'פ האיפ v Ov" 'ר
 אימורד רזעל ר"א ,א"ער ד"מד ו"פס 'מוי 'ורי 'וכו
 RUP ט'עד YD 'גינח v^ 'וכו יסוי 'ר 'מא ןכ אל
 ב"עס 'כ me ילבבב ארקנה אוה הז ילואו
 .םורד רפכ שיא pm ןב רזעלא 'ר ט"פ ר'דמבו
 ,הנוי 'ר ינפל רמא אימורד עשוה* 'ר-וניצמ ןכו
 איימורד עושי 'ר n TP ד'נד ר"פס 'כוס 'ורי

cowז"לד .ו'פס תועובש 'וריב ל"צכו הנוי 'ר  
 nbn ^v .אימויד עשוהי 'ר 0/53 םשו ב"עס

N'Dהנוי ^ אימורד עשוהי 'ר רמא ג"ער ז"נד  
 non 'וריו ג"ע ד'יד ט'פ 'וכרב v^ דוע 'ייעו 'וכו
 דועו ד"עס א"כד T ןיבוריע יורי ,ב"ע ז"גד א"פ
 'מוחנת) המורדה היקלח ^ םשב omi 'ר וניצמ
 mnm ד'סר זמר '3 ייעשי 'קליבו .םישודק שיר

nosאתקיספ) הימורד אפליח 'ר ,(המוררה  "ni 
Y OU»תועובש 'ורי) הנוי 'ר ימוק  איימורד יסוי  

Gy v wieתומוקמ לכבש הז לכמ ונל אצי ,--  
bonםא הכובמהמ טלמנ זא קר  pn)ונתרעשהב  

 בורק לילגב םוקמ nw הזה אמורד וא םורד יכ
 "0 יאמורד וא םורד pn" ןירופיצו הירבטל
 בילד ה"פ nbpb" יורי) ייַמְוְרִד CUP א"מד x5 'ומורת

 ןגבר וא (ר'ע vos ro םש) ייאמורד וא (א'ע
 םוודבש וניתוברו ?COvb vp אמורד
 רשא םימכח תצובק םה (ומחנ 'פ יתבר 'תקיספ)
 םירפכו תומוקמ קפס ילבו ול ביבסו םש ובשי

onsםהמ דחאו וישרגמ ויה וא ול םיכייש  
 קחצי ןכ א"ר היה םשמ רשא םורד רפכ ארקנ
 הארמ אמורד םשב תומוקמה ץובק לעו 675 יייעו
 ?Y ב"ד מ'פ 'וכוב v3" רמאמה עבצאב
 ןילי אב אמלש רבעממ ןילזא ןתנוי 'רו ןנחוי 5
 םימכחו ..'וכו רתא דחל ןולע המוררד א תיָי רק
 טפשמל תואסכ םש וכשי םימלש ןכו םיבר סילודג
 (y^ יול ןב עשוהי 'ו לש וחנש ךותמו

 qi ךלהו תוושכב רבר wey םגש ונדמל ליעל
 םומעו םותס רמאמ ןיבהל וניכז omm .םירשימ
 ןינמאג ןניא לילגבו xus ט'ער ג'פ 'גינח 'וריב
 םשכנ ןומיס '* םינקנקה לע אלו ןייה לע אל
 לילגמ רמאש DW ןכ יול ןנ עשוהי 'ו
 היתאבה ow רטאש לילג ןכו ןמאנ היתאבה
 דיעה םאו תונטאנ ול שי םורד ]2 'יפ ןמאנ וניא
 jaw ןמאנ לילגמ 'יפא mnes םילכה אינחש
 וינשזש אמורד ה ץראה סע 'מולכ םורד
 םירעהש ןנישייחר אל לילג ןב לבא ןמאנ םיגוגה

n 
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 תחרכומיתיארו ןירופיצ ל בורק אטורד םא
 םוקמב ינת :ךומסב ףכית 'יאש םש 'וכרב 'ורימ
 םוודבו ןילאוש תבשב םילבא לואשל וגהנש
 אזחו רתא דחל לזא אבור היעשוה 'ר ןילאוש
 יניא ינא ןול רמא ןוב ליאשו אתבושב איליבא

yovגהנמכ םכילע םולש אלא םכמוקמ גהנמ  
 אמורד היה איעשוא 'רד ימוקמש ירה ונימוקמ
 דואמ המ ןכל ,ןירופיצ ל הבורק התיה תאז אמורדו
 'ר יב יסוי 'ר םש Tn DN n»n" יכ בשייתי
 םאו .'וכו יארו פי X ימוק 5/575 חבשמ אתפלח
 םורד ינקז יכ רמוא רזגל לכונ זא אוה ןכ ונרבדכ

Coon pnןירופיצל בורק םוקמ ונייהו יאמורד  
 ארפק רב םיארומאה ילודנ ורוה םשו ויה םשמו
 עשוהי ^ אנינח 'ר היעשוה 'רד יובא אמח 'ר
 ןכו םיבר םתלוזו אנינח ר'ב אחא ברו יול ןב
 אתא יכ :ב"לק ןילוחב ונומאש המ הזו םימלש
 יול ןב עשוהי 'ר רמא אמורדמ אנינח רב יחא ^
 הנוכנ 'יג יפל ה"כ, ורמ א םורד ינקז לכו
 .םייונישב ג'ע ז"טד א'פ האיפ 'ורי yr" (ש"ארב
 (אנניחו 'ר "3 םייקל לכונ אכהל וניתאד אתשהו
 ודנד אתמחל ןיקלס ןתנוי 'רו [אנינח ל"צ]
 הזיאו לילגב אירבט m לצא התיה התנוכתש
 תבש y" לילג ןורכז ףוריצב םורד רכזוה םימעפ
 ןוילעה לילגמ דריש דחא םדאב השעמ :ז"כק
 'וכו םינש שלש םורדב דחא ה'ב לצא רכשנו
 םורדב ירכח לצא יתאבשכו םייסמו תוכיראב ש"ע
 ב'כד ה"פ ןיבוריע wv" .'וכו ירדנ לכ יל וריתה
 םינש 'גב ורוביע דמל pm דימלתב השעמ 33
 אלו לילגה תא רביעו אפו ובר ינפל הצחמו
 ,העשה הפוטנש דע םוודה תא רוכעל קיפסה
 לכ לע יתרזח יול ןכ עשוהי 'ר רמא ד'צפ ר'בב
 (ןימתויד y "p "pp םורדבש הדנא ילעב
 ויבא יהלא 582 אל המל) הז קופפ יל ורמאיש
 הדוהי op יתדמעש דע יל ves אלו (םהונא
 אתא דכ 'וכו רפקה ןכ לש ותוחא ןכ היידפ ןכ
 ןבומ ןאכ םגש הזמ עמשנ 'וכו הירבטל ל'ביר
 ופקה ןב לש ותוחא ןכ יח םשו לילגבש םורד
 וניה םוודכש הדגא ילעבו .ארפק רב ונייה
 היהש הנ יבו יכ היארהו לילגבש אמורדב
 רובידב 2/3 שמתשנ ןירפיצב םילודגה םיארומאמ
 y" לילגר אתרגאר ילעב pim אתרגאר ןינבר

Uyא'פ תורשעמ  T'yp mc?הזיאב וניצמ רועו  
 א"פ תומבי 'ורי p"3 ר"נר ג'יפ $u» ישעמ (m םימעס

 בקעי 'ר yb") זמר 3 קרפ men ילשורי sry ביר

 היה יסוי 'ר הזו יסוי 'ר ימוק אעב איימווד
 3pp* ^ "p 'ייעו ירופיצד ןיארומאה ילודגמ כ'ג
 'כוס 'וריו "עס v* Yo תוכרב Y" אייטורד
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 nmn םתנוכו םורדב שי ינולפ םתסב לאעמשי ^
 (:ביל (mb "y" דו לב הרוהש רזעילא 'ר לע
 רמא ןכ הרוה רזעילא ירש ומשב ושרפ אל קר
 העובש ןיעכ אוהו 'וכו שבלש שובל לאעמשי 'ר
 יייע) היח ןהכ לאעמשי Cow ומצעמ ןבומ לשמהו

Cete pmלש ץיצו שובל ןתיש חיטבהו  vam 
 דומלי 'מולכ הארוה הרומ לכל וב דומלי אל םא
 לבא םורדב שיש ינולפמ ול ורמאש הממ ךפיהב
 לאעמשי 'רו annos 'ר םושמ cb ורמאש ירחא
 רמא תאזה העומשה לעב אוה הבר ארבנ יכ עמש
 המב א"רל ול שי יאדובש תולצנתהו אתוחינב
 לש ימורד םינפ לכ לע םורד הז יפלו .הלתיש

m» vsאלו .עמשמ  wmm pmיכ  eiןכו  
 ינב אנחאל בותכ ורובידב pom וילע לאילמג
 "וכו ןוכל אנחנא ןיעדוהמ אגסי ןוכמולש אמורד
 "גה ד"ער ח"יד א"פ 'דהנס 'וריבו :א"י  'דהנס
 אמורד ינב אנחאלו האליע אמורד ינב אנחאל בותכ
 ינש רשעמ vm 'וכו אגסי ןוכמלש אייערא
 ינבו האליע .אמורד ינב אנחאל ג"ער vis ה"פ
 אנחאל 5'3 'דהנס 'תפסותבו אתיערא אמורד
 ינבש ןעיו .האתת אמורד ינבו האליע 'מורד ינב
 ךירצ ןירדהנפמ ויה םיקוחר בגנ ינב ונייה אמורד
 אמורד ןינעבו ,רוביעה םעידוהל לאילמג בר
 םג יכ ריעהל שי הייעוא אמורדו . . האליע
 עיפארגאיג 'ייעו ז"פק דנאלירב אבוה) סואיביזייא
 וננינעב רבד תוחוכנש האלהו xb רעיוביינל
 pa pons (כ"חמב העט w' הרעהב yo דצב לבא
 (pm 7$ 507606 Axpéya תינוכיתה המורד

 ד"עפלו i 26 ioo) /42060.%) תינוציח המורד
 nmn לאילמג ןבר תנוכ יכ ריבסהל («p רתוי
 יכ ךיתמדקה רככ יכ י"א לש םורדו חוזמ לע
 רמאש המ הזו היה תינופצ תיחרזמב לילגב אמורד
 ינב וגייה בגנ לעו האליע אמורד i3 אנחאל
 אמווד 53 אנחאל טפשמו pm »33 בישה דול
 ינשב וללה יאמורד ינש ויהש "qp אתיעוא
 "Y םהל חלש ויה ד"יבמ םיקוחרו י"א תוצק
 סואיביזייא דיעה ןכו רוביעה תא םעידוהל תורגיא
 חרזמב י"א now הצקב המורדב רפכ היה *5 (םש)

Égvw. iv. 00/0706 700 Axaלמ < <  

 est villain exstremis finibus סומינאראיה ושריפו

Daromno contra Orientem imminens mari mortuo. 

 רפכ תגוכתב יתבתכש המל דואמ הפי הלוע הזו
 דול יכ ריעהל ינא mas cm .ליעל אמווד
 pw ףלא :ב'ס «mo רופיסכ "onm אצמנ
 ןלוכו סרפיטנא רעו תבגמ ע"רל ול ויה םידימלת

inbוכו דהא קרפב ' mmאכש רע םמש םלועה  
yי"רו מ"ר םהל האנשו םורדנש וניתובר לצא  
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 .תורשכ תקזחב האריש ידכ םורדמ םאיבה יכ רמול
 תאז םגו .קוחוו קוחד jowl וראיב םישרפמהו
 קר לילגב היה יאדוב םורד יכ הז ןויצמ אצת
 ול ולפנ םילבחו ומש עדונו ues  דחוימ קלחב
 וימכחש דע DU וציברה הרות הברה יכ םימיענב

ypהז ישוריפ יפלו ,םורד ינקז :דחוימ םש םהל  
 םיכחיש הצורה ושוריפב ךוועה לעב וניבר ןויכ הפי
 המכח דמליו bm ימכח לצא ךלי b^ םירדי
 ןיימ םיניע ילילכח ח"צפ ר"בב יתאצמ ןכו ,םהמ
 דומלתל הפי םחכו תולוחכ םהיניעש םורד ינב
 כ"מ 'ייע  םיריהבו םיריאמ תולוחכ "פו הרות
 הרונמו ןמיסה pn ^ jm הפי הז לעו .םש
 רפכמ א"ר לש ויבא הז «pn 'ר ילואו םורדב
 ורמואה תביסב רמאמה «n לדגי זאו היה םורד
 'וכו םירדי םלועל רמאש יול ןב עשוהי 'ר םגו
 המורדה ינקזמ דחא כ"ג אוהו הרות דומל לע ןויכ
 ןמיס יכ תיגש תאזו .ליעל יתבתכש הממ חכומדכ

mueןכלו ללכב לילגב יכ דואמ דע הפי הלוע  
 הגינחל 'ופסות p"^ ן מ ש הברה יוצמ המורדב םג
 הלאה תמאהו םירבדה ירחאו .אלילגב ה"ד .ה"כ
 י"העב יתחכוהש המ לכל תרדוח py םישנ םא
 המורדו בגנ ןבומב םורד תארוהלש הארנ הכ דע
 טעמ קו ונל וואשנ דול nno ונייה י"א לש
 םודאו דול לצא םורד רכזוה םהב רשא תומוקמ
 לאעמשי ^ לצא ל"נה 'ובותכו 'יחספ 'וריב ומכ
 לאעמשי "^ DN ונייהו הזב Di אטהיר םופל לבא
 הלח 'תפסותמ יכ קפקפל הרואכל שי םורדב בשי
 םורדב שי ינולפ אלה לאעמשי 'ר וינפל ורמא א"פס
 בשי אל לאעמשי 'וש תועמשמ תצק שי 'וכו
 אובמב ללירב ר"הומ 'חה ברה חיכומ ןכו םורדב
 ןכל ישוקה ןיבה ף"'זוהמ «o ד'ק רצ הנשמה
 ררבוה ד"עפלו .בתכש המ הרעהב ח"מק ה"דב בתכ
 יכ םש הלחד 'תפסותהמ הרורב החכוהב רבדה
 .אוה דול זוחמו י"א לש ימורד םש רכזנש םורד
 איה בוט רתוי תצקו השבתשנ םיסופדב ^37 ןכא
 )98 דצ הלח מיקוצ תאצוהב («y^ אתפסות י"כב

 men jb תלטינ nbn 'מוא רזעילא 'ר ow ל'זו
 לאעמשי רזעילא ינו ינפל וומא אמטה לע
 הל ןיא («nex רזעילא תלמ mon םיסופדבו)
 אלהו (לאעמשי 'ו ינפל nes ל'צכו וחש
 רמא תאזה הארוה הרומ היה םורדב שי ינולפ
 DM "yp pi ןתנש ץיצו אבא וב שבלש שונל
 לכל וב (דומלא םיסופדב ומכ ל'צ] «ene אל
 רמא רזעילא 'ו םושמ ול וומא תוארוה הרומ
 ווועישו כ'ע הלתי הטכ ול שי אוח ףא ןהל
 ורמא 'וכו תלטינ הלח רמוא רזעילא 'ר ד'עפל
 יד וס ומ והם ינפל הז ןיד וומאשכ 'מולכ לאעמשי 'ר ינפל



 יסא יברל .אריז 'ר ל"א (:ב'ע מ'ב) ןיקסופ ןיא
 ורבחל 'מואה 'פבו ,הזה םומרודכ 'יפא ןנחוי ר"א
 תא n" השאל יל רמואה 'מגב יל שדקו אצ
 (.גיס יישוריק) ךילע רבדאש תנמ לע יל תשדוקמ

pineהזה סומורדכ ינפל השע ינפל דוקר ינפל  '), 
^bהבחר  novaב"א) — .םומורד י"לב  ^pי"לב  

 .(םש ץוול הלודג הבחר וא cpu ץורמ
 י"כבו הברחה ס"טב 'זיפ 'פדבו ר"פדב ה"יחא]*

i'nחברקה  DU)אוה . ^p)עו .אוה ןוכנ ב"ר ' 
 ביש) הצורמ )»^ sm תלהק) ץורמ cpnyn םינקז
 לנא 6 Vy (Q* us ;n sn יימרי | ;זיב חייו

 םצעב 800006 תארוה יכ וקדצי וניבר ירבד םג
 eampus 353 ומכ הלודג הבחר "פ הנושארה

"yהלמה 'שרפתנ ןינעה הזבו ז"כ 75 סואיויל  
 ינפל השע bi" 'ישודיקב תינש הארוהבו ,מ'בב
 םוקמב ןישועש ומכ ינפל דוקר הזה סומוודכ

mp ymoלבא  sn»י"למ ותוא שרפל בוט  
"b Lüufer, %הככ וקיתעה 'עהו םילגרב לק  

 קיתעה ןכו (היכ b/ בויא) pO C 52 סומע) לק

obpyילגר  buy 00 30 mewךירעמ לש  
 י"לב הלודג הבחר ךורעה b^ סומורד ונאזנולל
 ח'מפ ר'בב ,י"לב ךרד אלא יכ אל mw ינאו
 ןיאו .ל"כע לוגע אלו ךרהכ ךורא להא סולימורד
 ערו .יתבתכש ומכ אתרווחמ אלא wy קרצה
 םילמרוד ע"פרבו םילמורד vai "on .רקיע יכ
 לש ונולוופ an" ב"ע 227 ב"פ זמר אריו 'קליבו
 3'3 סולמורד הדהכ היה שלופמ וניבא םהרבא
 ןוכנ ןושארהו .הכוס 'יפ סולמורדו להוא 'יפ ונולוופ
 pavilio, pavillio 'צמא ר"לבו papilio ר"לב *5 אוה
 ןלפ 'עב van ^n ,להוא b pavillon^ צ"לב ונממו
 p" היה שלופמ א'א לש 5o) 53[ 13156 'ג
 ר"בב ג"ונבו ,ןאכב וניבר סרג םש 'יפכו כ'ע ומוקמ
 ןירהכ 'מא ןרוי 'ר היה שלופמ א"א לש ןלפ םש
 יתמשרש "נויה הלמה איה ר"עפלו .סולימרוד
 [ונולופ] (ונולפ) לכ ריבסה ןדוי m ךועה תלחתכ
 וב רשא וירבע ינשמ חותפה להואה אוה שלופמ
 ךשמהה הלוע הפי הז יפלו םילגוב לקה ץו
 ונילפה ש ןתוא האוו ינא DN רמא :םש
 ןהש עדוי ינא ןאכ ךוד ברק תה ל םכרר תא
 ץ ריו Tb ונילפהש ןתוא הארש ןויכ ילצא ןיאב
 y33 יתיארו .להאה התפמ םתאיקל
 אוהו סולמורד ןידהכ 'יגהש ב"נת אדריפ תאצוהב
 3n3 ראות הפי שופמה לבא «p 'קליה 'יגכ
 י"לב הלורגה הביכשה !b" פימרד סרג 'עב ל"זו

> pu Don -- ami דנק 

 y" שבושמ תצק הזה [jv הארנ D םאו ^«

 תאז לכב Yap הנשמה אובמו vp הנשמה יכרד
 םימכחה םה םורדבש וניתובו יכ םיניעל הארנ
 תעב וחרב המש רשא mmm לש בגנב ובשיש
 סרפיטנא דעו תכגמ רובידה הארמ ןכו דמשה

qmeהנה  "ypתמאבו .תבג ע"יע ה דו הי ימוחת  
 רתיב תלפמ רחא הרצה תעב דולב ע"ר תא וניצמ
 ךמוסה לכ רזגש סוניירדא רזכאה תפידר תעב
 ivi הב םיכמופש ריע גרהי ךמסנה לכו גרהי
 תעב 6:ג'י ירדהנפ) ורקעי ןהב ןיכמוסש ןימוחתו

wemע"רכ הרותה ידומעו םימכחה ילודג וצבקנ  
 דולב mni mai תילעב רתסב םירחאו ןופרט 'רו
 השעמ וא ova דומלת לודג ימ ורמגו ונמנו
 ע"מב ע"ר n" 'ייעו םירא תיב ,הזתנ ma ע"ייע
 דצב רעיודנאל onn ברה ש"מו ג'ח ף'זרהמל
 םינידהו םירמאמה ודלונ איהה תעמ ר'עפלו .ד"לק
 הידב םינויצה ואבו דולב ןופרט 'ר הרוה .רשא
 תפיסאב היה ןופרמ ^ Di ^« (ה'ק רצ ףיזרהמל
 ט"ר עבק יכ הרעשהל ונכרצוה אלו דולב םימכח
 היאר איבמ ינא דועו .א"ר תומ ירחא םש ותבישי
 (םש תומבי) "םורדב וניתובר* ןיב היה מ"ר יכ
 ימורדב יוה אדבוע ב'צפ ר'בב "אש הממ
 דח םייסו רופיסה לכ nw יייע יקדנופ m ןמת
 הז יפלו ש"ע ^« ןמת לבקתאו מ"ר לזא ןמז
 לבא .הדוהי בגנבו דולב וגייה ימורדב מ"ר היה
 היעמש ןמזב יאתרוד ןב הדוהי ןינעב רופיסב
 םורדב ול בשיו יאתרוד ונכו אוה שריפ ןוילטבאו
 תיחרזמ תימורד דצ לע הנווכהש הארנ (:'ע ייחספ)
 ובשי םשו חלמה םי תפש לע ושא י'א לש

 — [הרעהב ח"מק מ"ד "ייע םייסאה

 אנמורד כקעי 'ר :ב"ד א"פר 'וכרב 'ורי אנמורד *

 mb םדוקה ע"ייע אימורד ל'צו ס'ט

Py *93 פ"לב) -* (Absynth.תיעיבשד 'ורי  
rbויתשריפ 335 ירש ןונימרר :ז'לד  

 ירבד b^ לעו ד"פר א'חב ש"מ ש"ע וטסויר'א 'עב
 דצ ל'תמעב יוועל ומאש המ ןקתל שי םש

 ,ד"'מת x" םש ויתופסוהב רעשיילפ nm ה'כת

 ץוימה לק 306216 י"למ «ye םיִלָמְרּה
 0 י"לב סּומּורְּד ; ₪01 0110

 freier Platz zum הב yn ולכויש הלודג הנחר

(Laufen, Rennbahnש"מפ ר"בב  )אריו שירב )075 

 ^ היה שלופמ ונינא םהונא לש םוקמ :וילא
 '033 ךשנ והזיא 'פכו .סילמורד ןידהכ רמא ןדוי

 .ןינב י"שר ייפו סומירכ ס"שב ג'ונב ('
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 ר"לב אוה m םלוא .אנורפ ע'פדשבו אגנורפ
prunaןמ ץוכק  prunumםגו  menימשי 'לב  

 (המל יתעדי אלו ב"ה ייכב (mont רקב py ץאנא

 vA) Oye uas ע'לב wem wem הפי
 ותארוה םצעו Damascena pruna 3/53 ומכ ^5
 לארשי ץראב prob יוניכו pig לש ןיעגפ
 pob .רצוא גאטיירפ op םתירורחש ow לע

nemוניבר 'יפ יפלו .רקב 'ע  wmaהכרבה  
 השקה bu י"שר לבא ץעה ירפ ארוב הלועמה
 יכ עמ ש nb לע ןיקפמרוד n ט'ל 'וכרבב
 Pflaumen, prunes] צ"לב] ש"ינורפ on ןיקסמרוד
 ץעה פ"ב ותכרב ירה כ'אד הדימעהל רשפא יאו
 לכה לע ןתכרבש תוינופה לע ךרבו םדק ךא'הו
 עמשמד אהמ ןכ ומכ ושקהש םש 'פסות 'ייעו כ"ע
 -ארוכ כ'או המדאה פ"ב prop ןיכובמש ךומסב
 וניברל "יוושל אלש ידכו יכורב יעב ץעה ירפ
 ןויכ וניברש ל"יד ע'בשפה לעב ץרית הלילח העוטכ
 אתועירגל ונתשנ ןלושיב רחא לבא אקוד ןייחה לע
 יפסותה תמאב אינוסה b^ ןכ יכ יתאצמ ינאו 551
 דיסח הדוהי ^ תופסותבו gov vn םשב ש"אר
 'יפ ןכ יכ Tw ףיסוה «Cn דצ תשלשמ הכרב רפסב)

 א"בשרה ייפ ןכו ,אריהנ אלו קיסמו ,היעמש ר"ה
^naףוסב רמא ה"ד :'מ תוכרבל  wonש"ע  

 ע"בשפהב ב"ירגה יניעמ הז םלענש המית תצקו
 ןוגכ ןימגפנש םירחא תוריפ טילחמ כ'ג א"בשרהו
 הזו ,כ"ע ה"דל לכהש ךרבמ ןהב אצויכו ש"ינורפ
 םש ותטישל ma ךלה א'בשוהו ומלהל השק
 ותיאר לעו נשע אוהש י"שריפכ ןיקסמרוד 'יפש
 תטיש ןכא .ש"ע איינוחא 'עב ונוויעה 'ורימ
 י"שר תישוקו ץעה פ"ב ןיכרבמש הבוט רתויה וניכר
 יכ ל"תמעב יוועל ץריתש ומכ בשייל שי 'פסותהו
 המדאה b'3 םוקמב ץעה ירפ ארוב היגהל שי 'מנב
 היאר הניא yp'3 י'ד Yb 'וכרב 'ורימ ותיאר לבא
 "vw 'יפכ b^ ןינקסמרוד יכ עמשמ םשמ הברדאו
 ף'זרהמל ןויצ 'בהא p "y^ בשעמ תוקלש ןימ הימעדו
 ,ד"ד א'פ תבש 'וריכ ריחיב ה'נכו .איינוחא 'עו

nץוכקהו .ש"מו סררטנא ע"ייע : ב'סד ג'פ 'ציב  
 ןיזונאה ןונכ ןירידתה םירבד א"פ יאמר אתפסות
 ,תויקסמרוד קודקד ילב אתפסות י"כבו תוינקסמרודו
 י"כבו ז"פ 'ומורת 'פסותב ןוכנל ה"כו תויְנְקְסַמרְּב ל'צו

 — [ןינקסמרד 'פריא

 טוקסמרוד jb רזגנ הנקנל ראות) תיקסַמְרּוד *
 ,us Damascus& 1 קשמרר

 .םיִלָמְר .תיקְסַמְרּוד * - םּומּורְּ
 הינימ אל b^ הז לכ ונינפלש ךורעבו v« סומורד
 הז b nbxb ny ps^ תמאבו .ותצקמ אלו
 הנישו הביכש b^ 00180 ר"ל לע ןויכש הארנו
 יכ עדו .רבדמב 'פ רהוזב אבוהש אטימרוד אוהו
 y" (ה'יכ ann בויא) ץחש ינב וקיתעה םינקז 'ע

mm 006%אובל רהממ <<" ע"למ ץחש , 
 m ס"'טו סירמרד :סילמרד םוקמב ר'בב י"כ ^3(
 זאו תירקיע וניבר םשב ראות הפיה "יג ילואו
 [סומורדו ל"צ] סומרודו סימרד תולמ וניבר ללכןוכנל
 nmn ונאזנול ם"רהמל ךירעמה 'יג םג לבא דחא ךרעב
 שרע 'ייע םיינויה סומורד ןינעבו .ל"נכ ד"מלב
 רשא תומוקמ ונמסנ םשו ז"נת .ז"כ קלח רעבורנו
 «p .םיינוי םירפוס לצא הלמה ןורכז םהב אב
 סופרפיא ע"ייעו הלמה תארוה בטיה וריכה ל"זר

 — [ ב"מר ,א'ח

/N m3 קשמרד c2 (קוסמרד ס'לב pose 
 'ורי 'גרת (אירוסב Damaseus  " ,ח"י

['N]יישאר .קשמדל לאמשמ רשא  Qe o" 
 ךורעה ירבדל רכיה ילב ess ףיסוה ל"מר ה"יחא]*

menmלע  cpm)אלמ ארקמ יכ ריעה אלש  
 וצורית וז הישוק ד'עפל לבא ל"נה ה"דב אוה

p»אלמ ארקמ .יכ  swןכ לע םיבר וב םיעדוי  
 'עבו .ימלשוריה םוגרתהמ ונייה קוחרמ ומחל איבה
 רשא תומוקמה cuv יתשריפו יתאבה 'ב איסא
 "Y .סוקסמרדו קשמרד הלמה y" האצמנ םב

 — rms] אבה ךרעו .סוקסמד ע"ייע

 Darmaseena ר"לב b" ןיקסמרד =₪ ןקסמְרּד

prunaמ 7 השדחה י"לבו " 

 damaseeniseche .הנושארב קשמדמ םיאבה |«

(Pflaumenתוקויה לע 'מגב ןיכרבמ דציכ 'פב  
 ,('תויגרפו ןיקסמרדו בורכ ןהינפל ואיבה +.ט'ל 'וכרב)
 א'עס (^rop p רהנ ףטש 'מגב ליכאמו לזונה 'פבו
 ןינקסמרדו בורכ איבהל לעופה תא רכושה (גיערו
 PP ץאגא לאעמשי ילבו ,א נ ג ו ר b ^b .הלוחל
 p" 3'&( — .ץעה ירפ ארוב ןהילע ]̂ רקב
 יכ קשמדמ םיאכה םיסגא יימורו י"לב אניקפמד
 קשמר 'גותו ךוועה לעב "b ne^ םיבוטה םה

quasהוואכל האונ םויסמ ה"'יחא|*  
 כ'לאד mb םדוקש ךרעה 25 ינפל היה אלש
 לעב b rom^ .םעפה my הנושו לפוכ היה המל

qmmאוה אנ גור פ ז'עלה יכ דואמ דע הלועמ  
 «y י"כ ןכ םרג ne" prugna, prugno ט"יאלב

 ס"טב ר'פדב לבא אנגורפ ל'צו אנגודפ ב"ה י"כבו
-< - 

 ותייא (W De^ (תשלשמ חכרב רפסב) 'וכרבל מיטשב ןכו םתינפל ימ v33 לכא ןיקסמרורו בורכ וינפל ואיבח גיונב )!
 תויגרפ 'עב תיכו :זיטק ק'בבו cb ייכבו «33 תיכו ןינקפמרור cuam ימ (v3 pas ןיקסמרור ייא םלוכבו וחיימקל

otnא'קסומרר סייל לקשמב אוהו ןינקסומור ל"צו ןינקסומרור . 
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(cenerin -553 ייפ י"שר | ןב יסוי 'ר ל"א בהז ידו ה"ד ירפס שיר  mpmהלמה  mum ov^ vy 

 : תוועמ התא המל יבוב הדוהי ^5 תיקסמרוד

 Gesehenk)  החנמ 8600* י"לב 'יפ) ןורוה ₪
 יל ובירקה O5 שרוחה 'פ ר"מש

puןינולא ריבעאש המיכל ינפל ולעת םאש  
 € ary .יילהת) ובירקי רכשא 'גרת [רחאל] םכלש
 mm .ע"ייע רכשאו  החנמ י"לב 'יפ .ןוברקי ןורוד
 . . איה qmm הלוע :'ז 'יחבזב «mo ה"יחא]*
 םירצמ דיתע n^p: 'יחספ .וירחא ןורוד סנכנ
 vn יד ללכ 'ג רנ מ'הוגמבו חישמל ןרוד איבתש
 jm : בוט  רתוי ט"פ ב'ח 'ג ללכ 'ה רנו ד"פ

mv»קליב ' "onnזמר  vnהילפס ר"משב ה"כו  
 לכ ,'וכו ל"על ןורוד ה'בקה לבקי תויכלמה לכמ

menאיבהל ןידיתע  mךלמל  AY men 
 'פ ר"שהשבו ,'וכו ןורוד איבהל תשקבמ איה ףאו
 ךלמל תונרוד איבהל ןיריתע 'יגה ןונבלמ יתא
 ח'תל ןורוד איבמה לכ ב"עס ה"ק 'ובותכ .חישמה
 ןורוד ול חלשו ד'לפ ר"ב .םירוכב בירקמ ולאכ
 זמר m3 'קלי יייעו סקפד ע"ייע nsi סוקסד האנ
 םש רינו םשו םשו ז'צרת זמר onn" 'קליו 'ס
 ט"עפ ר'כבו .ךכסד ןורודל ךדיד ןורוד ימד המ
 .תונורוד םהל חלשמ ליחתה qn mesi qm שרד
 תוינווד "א א"פר ר'תסאב לכא ,ץובקה אוהו
 ע"ייעו םרכ 'פ ר'שהשב 'יאש ומכ תוינורוד ל'צו

 < מירה

 'וריב von Eichen, 3góivov) י"לב) [py סא
 שכלב wb Gy ריר «vb תבשד

 הייחא]* ,זרא לש רמצו רבר י"לב'יפ .ןונירד
 ןינרד ןמש cup והמ "א .ח'נד ב"פ m יוריבו
 ,'רפל pm הדעה ןברקו pam os אוה ere ילוא

"iowאיה זא הנוכנ תלדב  kleine 80009 bp 
yy Fackelתוקלוד תוקובא םישוע ונממש ] — 

 אתינונרוד :'ע 'ישודיק (יטופ (DU אָחיִנּונְרּוד *
 רזנש י"שריפ ש"עו יאניתנ יארד

 איה ילואו ,ז"לק ,ג'ח רד ע"ייעו רפכ ארור ןמ הלמה
 טרעננאמ "ייע Dura הארקנה אימאטופוסימב ריעה

mnג'לר רצ 'ב ךרכ , 
 .סוקינררב ע'ייע ס'ט םוקינרד +

 by מופב חככ הקיחד ?«jo» o ע"לב) 003
 nb?" (das Mosser) festaufdrücken ןיכסה

minםרג 'עב ונשריפ 325 רוקיעו המרגה , P'b3 

A3 ג'ונבו p^פ רצ תנגשל '. 

 - תיקְסמרְוד * =

 ץראו םימש by :ינדיעמ םיבותכה תא ונילע
 וב אצויכ .'וכו הרותבש תומוקמה לכ לע ונרזחש
 ^3 ךודח ץראב 'ה רבד אשמ הדוהי 'ר שרד

C oe no)לארשיל ךרו ה"ואל דחש חישמ הז  
 המל 'רב mv" ברל תיקסמרוד ןב יסוי 'ר ל"א
 ילע ינדיעמ םיבותכה תא ונילע תוועמ התא
 ומשו םוקמ םש "w קשמדמ ND" ץראו םימש
 'קליו ב"צשת זמר 'ירבד שיר 'קלי yn .'וכו ךרדח
 'פ ר"שהשכו .םיונש תצקב ה"עקת זמר הירכז
 ךרדח ארקנש אוה םוקמ 'מוא 'דוהי 'ר 'ינה ךראוצ
 קשמדמ ינאש הדובעה תיקסמרוד ןב יפוי 'ר ל"א
 תיקסמרוד ןב יסוי 'רב השעמ :'נ Jun .'וכו
 י"עבו ,'וכו דולב רזעילא 'ר ינפ ליבקהל ךלהש
 םידי אתפסותכו ,תקיסמרוד ס"טב 'יגה ןושארה

3eתויהל ךירצו תואקסמרוד ןב יפוי ר"א "יא  
 םע יתייה oW תיקסומרוד 'פריא די בתכ תסריגכ
 'ליגמ .'וכו דולל הנבימ ואבשכ םינושארה םינקז
 תיקסמרוד ןב ov^ 'ר (ויילק o" ה"ונמב אבוה) ,'ז

"OWומאנ שדוקה חווב רותסא , vb "bw 
 רוהט גד ןתיול 'מוא תיקסמרוד ןב יסוי 'ר ב'עס
 ריב יייע) .ב"לפ ר"ב .'א אנ ע"ייע ,'וכו .אוה
 לגלגב ואטח on תיקסמרוד ןב Ov" ר'א (טיפ

pimאתליכמ  ,'וכו םימל המוד אוהש  vuv 
 יפוי אבא םושמ 'מוא רזעילא 'ר א'פ שדחבד אתכסמ
 .'וכו י"ב תא םיהלא אריו אוה ירה תוקסמרוד ןב

^e ui =( mםיעלות £5« ,\עכ< ם"לב  
(Würmer ——תנש) ערוקה 'מגב לודג ללכ 'פב  

oyהתוא ןיערוק אנרד הב לפנש העירי (א'ער  ') 
 שרק (:ג'ק 50 הנובה 'פד ג"רבו .התוא ןירפותו
 ג'סבו vm רכא וכותל ףיטמ אנרד וב לפנש
 םתלבנ תאו אינתהו (Cro pn תופרט ולא 'פד
 ,המהבבש ןינרר תוברל Ge א" po וצקשת
 המהנה ישאונש םיעלות 'יפ
 ה"כו ר"פדב ה"כ הייחא|* םיעמנשו

 past תוכרל 'יגה םינורחאה ע'פרבו .ב'הו Y י"כב
 המהבה שארנש םיעלות p^ 73 שאונש

nbnיפל וניכר "יגכ 'יא  i bra v3 mou 
 םיעלות וניבו "פכו .םש תופסותהמ עמשמ
 ינרד ולפיו :ד"נ תכשמ «n המהכה ישארונש
 | ןושלמ mv ןכ םיעמבשו :'יפש המו ,השאר

 ?Wm ינפמ (:'כ (Pn ףרועה ןמ טחושה 'מגב ןילוחר |
 wo) יל פש) ףועב דחא בור הכלהב כ'פבו .סרוד | .סגו ,'וכו YR" ארשבד ינרד םיעלות : םש ה'נכו
 | .המהבגבש pus תא maso : םש ןילוחב 'מגה

 יייע סיש "53 היכו ('



 תסורד הסגב יואה תסורד הקדב באזה תסורד
 ,'א n ע"ייע סגה ףועב זגה non קדה ףועב ץנה

D2אקד ,'א '. yiד '. pomתפורד :ב'נ  A^» bn 
nonאלא הסורד ןיא ורמא אל 'וכו תופועב הדלוח  

 שי א"ער ג'נ םש וכו ןיליצמ pss םוקמב
 :םש ,'וכו לותחל הסורד ןיא וא לותחל הסורד
 אלא הסורד ןיא :םש .'וכו לעושל הפורד שי
 ןיא "כו תעדמ אלא (now ps sm ןרפצב
 DU םש הנשנ הברהו ,'וכו םייחמ אלא הפורד

 — [ןורחאה רהז ע"ייע דועו

;treten, gehen) D'TTםשה  nb'17הכירד ןינע  

 רועה ןינתונ ps G7 הציב שירב (ע6 = =
 ק"פד 'מגב לגרה nb .(*הסירדה תיב ינפל
 ובוש 'מגב min 'פבו ,(/'ת) הליגמד
 קרפב .(" תודרופמו תוסורדב (ו'מק תבש) םד א
 ץראה Dy ידנב )255 םשו (n^ an: ןישרוד ןיא

 ידנב תא ןיבשוח םישורפה e" .םישורפל .סרדמ

 ןיאו סרדמ תאמוט םיאמט jn ולאכ ץראה םע
 )3'5 (n39 השא המב 'פד ג'רבו .ןהב ןישמתשמ
 'פב .וניתכאלמ השענו דומע [םירמוא] תוסרדמב
 ןנתהו (א'ער (ve 5e הניפפל ris 'מגב ע'ר רמא
 jn תולגע שלש (G םילכב ד"כ 'פ ןיסירת 'גב
 םדאש ינפמ b" .סרדמ האמט ארדיתקכ היושעה
 753 'פבו (:ג'כ 'ציב) ט"ויב ןנירמאדכ moy ךמוס
 (א'עס vo תבש) לוביק תיב ול שי םא 'מגב השא
 moy אמט סרד םא ךכיפל mp הלנע ןינעל
 "פעא וחכ «moy bb ץצוח רבד ןהיניב שיו
 אמטמה לכ ןמיס אב 'פבו .האמט הב עגנ אלש
 (DU '533 (<.טימ הדנ) ^5 תמ אמט אמשטמ סרדמ

Cwשי תמ אמט אמטמ סרדמל יזחד לכד  
 ייותאל] סרדמ אמטמ ןיאו תמ אמט אמטמ אוהש
 הגיגח .טינ תבש) אינתד כקרתו האס ייותאל [יאמ
 בשיו האס הפכ לוכייילכה לע בשויהו (:ג'כ

ne» moyלוכי וילע בשיו בקרת  wmל'ת אמט  
ve p»בשי רשא ילכה לע בשויחו +"  voy 

omהז אצי הבישיל דחוממש ימ 6 אמי  
 'ג ולא .-- וניתכאלמ השענו דומע ול רמואש
 ינשהו .ןיכסב ןושארה לבא ןה 'א pip תוסירד
 שריפש 'יפה ולא -- (' םדאב ישילשהו ,היראב

DNOרע יג ינשממ) הרפ לש ח"פב דחא  (voירה  

  - D WES. - 52(הָסיִרְּד) סרָּד =
Hi 

 j אמש b^ .הז ym Cop אמש opor זיא =
 וכתחיו םינש ןהו ליאוה םחכב ןיכסה לע ונעשי
 הייחא]*  .ןיכפה ואיבישווכילויש םדוק ןינמיסה

^enקתענ הזה  "bbייכ ץבוקב אוהו) י"כ ה " מ ג ר  
 72( אמש ןיששוח ps ל'זו (.ח"צד חד יקילייגנא
 תא וזיתי םהינש חכמ אמש ןיששוח ןיא 'מולכ

 — [ל"כע ואיביו וכילוי אלו תחא תבב שארה

npm OTT 2הסויאב התיממו הדיב היחה הכמו  
Raubthieren) mittels Druckes, 

  (Tretens. tódtenקלחד ג"רב ( G^ mbןתונה לכ
  Cmnsירא ינפל הנתונ ולאכ ץראה םע ןהכל

 קפס ירא המ ? Dלכואו  peoוניא  DWלכואו
 היה הלכוא קפפס'יפ .'וכו  pepתיממ

p" ק"פ ףוסב . הלכואו המהבה תא 
 זיט) " Cyסוד םיברה תושרב ירא לאומש רמא

 לכאו  "eb,בייח לכאו ףרט  ^bהמהב סוד
 ונייחד רוטפ הליחתב התימה אלש רתלאל הלכאו

(von 

 לכאו ףרט ,םיבדה תושרב ןש הל איוהו היחרוא <
 איוהו היח ws ואלד לכא כ'חאו גרה הליחתבש
 לכאו םרד א'פ ,('הנושמד ןרקד הדלו ת. ןש הל
 ולש סואב !nnb וידיב המהבה יראה הז הכה םִא

 לוכאל הצווש תעב וכוד ןכש רוטפ הלכאו
 ףרט םא לבא רוטפ םיברה תושרב ןש ןל אמייקו
 ירחאש י"פעאו בייח המהכה mem וינישבו ויפב
 ר"הרב ןרקה p wm הנישש לכאו בשי ןכ
 ףורטל באזה ךרדו סורדל יראה ךרד ןנינת אידהבד
 העור Crp :גיצ (en mo) [אינתד (5x (אינתו)
 Am סרדו CUN qus באז אבו וודע חינהש
 / םוחנ) ביתכהו Ge p) לאומש by ןנישקאו

mus G^ויתורונ ליבשב קירפו .ויתורג ידב ףרט  
 ליכאהלו תימהל אלא לוכאל ונוצר ןיא 'מולכ
 יכ עדו ה'יחא]* .קוספה ראש «iq וינכל
 .ע"בשפהב תופסותה ובתכ ןכו wo" ןושארה 'יפכ
 לעבו וניברד םישוריפה ינש ואבוה ומוקמל מ"טשבו
 םייסו בטיה ש"ע ינשה b^ לע גישה מ"טשה
 (וניברד ןושאר ןושל לע ותנוכונ 'יפש רחא ןושלו

masרתלאל םייחמ לכואש רקיע  wowהתימה  
 הלחת גווהשכ ארוק nw לכאו ףוטו הלחתב
 ת'ו שרפמ הז ןיעכו 'טנוקב b^ ןכו לכוא כ"חאו

| 3b ףד .א"מ ג"פ ןילוחב np םשהו — rap 
———À ——a 

matסיש ייכב חייכו (* .רייפדב ןוכנל  "yריפרב קר ה'כ (* .תמורת גיונבו :דיכק ירחנסל סייד . *) me»ריפרב ןוכנל . 
 יישרבו ב"ערה ייפכו 'ר m ט"וי axo sb ם"במרבו 57 תוכלה omia ה"כו ומוקמל סיר y" ילופאנ תוינשמב (*
 תועטב ןינעה ספרנ הו vr pm m רסח עיפרב לבא 27m 1^ י"כב ןוכנ לע ה"כ (" .ןפרודה ינפל ג''ונבו ,ףיירבש

 ברעת דע אמטו יוגו וירגב סבכ' ימאנ םש יקיוב לבא ס"שב חיכו )7
 אמט לכואו סרורו .א'ס םש .אמט םסרודה my לכ 5 ןילוב !תופוע ב ןכו ('

"bn "yםש  meסרורח . 
pow" jer.ןירוחט ןילכואו  

 .המואמ הזב שיגרה אל בישפהב ביירגהו ,ש"ע
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 uv" ורשב ץחרו םימב וידגב סבכי חתוא ףרשהו
 ףרשהו ןיפושנה ריעשו cb לע wes ןכו 0n םש)
 ביתכ (ny (ח'כ ,ז"ט p" à^ וידגב סבכי םתוא

 סבכי [לזאזעל] ריעשה m חלשמהו )72 םש)
 ןהידגב סבכל םלוכ ןיבייחש ונעדי ירה ,וידגב
 bmw ףרושה לע ןניאש םידגב יכ םיעדוי ונחנאו

DNחלתשמה ריעשבו ןיפרשנה םיריעשו הרפב ועגי  
 םידנב לכא םובכ ןיכירצ ןניאו ןיאמטמ ןניא
 הרפב ועגנ אלש ג"עא םובכ ןיכירצ ףרושה לעש
 ןויכו חלתשמה vywi אלו ריעשו רפב אלו
 תא ואמטו ורזחו ףוושה לעש c ואמטנש
 mnm אל םידגב ףוושה לע ויה אל ולאו ףרושה
 שרוש ow רמולו הומתל ןיא ןכ לע ,אמטמ
 ריעשהו qm הרפה איה ףרושה ידגב תאמוט
 )5*5 םעגנב םירחא םידגב םה ואמטי אל עודמ
 ףרושה ידגכ אמט ושא הז ול רמאנו והבישנ
 ,םתפירש ינפמ אלא םואמט העיגנ ינפמ אל
 םתוא ףרש אלו םהב שיא עגנ םאש רבדל היאר
 ףרושה mm ןכלו וידגב אלו אוה אל אמטמ וניא
 הנשמהו .'וכו ינואמט אל םכיאמטמ וידגבל 'מואכ
 «m תלבנמ לכואה ונינשש איה תיעיבוה

wnהלבנו םידגב אמטמ העילבה תיבב איהו  
 ךיאמטמ רמוא הז ירה םידגב האמטמ הניא המצע
 now רוהמ mw תלבנ יכ "'יפו .'וכו ינואממ אל
 לכואשכו הב םעגנב םילכ אלו םדא אל האמטמ
 ןיאמטמ ןהו וידגב תא האמטמ איה התוא םדא
 .'וכו ינואממ אל ךיאמטמ וידגבל mw" ןכו התוא
 תואמוט דלו ונינשש איה תי שימח ה הנשמהו
 הקשמ אמטנ הקשמב אלא םילכ ןיאמטמ ןניא

 תדלויכו mar בזב עגונהש השוריפו ,'וכו ןאמטו |
 םתוא אמטמ וניא םילכב עגנו הלבגבו ץרשבו

y» owלעש הקשמב וא םילכ ךותבש םימב  
 תא ואינה םימה יכ 5553 אמיט םילכה יבג
 םימל םיומואכ םילכה ושענו ןהילע האמוטה
 וז תיש שה הנשמהו ^« ינואמט אל ךיאמטמ
 אלא wn תא אמטמ סרח ילכ ןיא ונינשש איה
 רמוא הז יוה ותאמימ הקשמ אמטנ הקשמב
 pw ילכ יכ השוריפו ,'וכו ינואמיט אל ךיאמטמ
 רשא שרוח ילכ לכו «r5 4^ ^p) וב ביתכ
 ,'וגו אמטי ןכותב רשא 55 n לא םהמ לפי
 אמטי "יפו Cr5, פש) ^« לכאי רשא לכואה לכמ

 ,ינתאמט התאו ינואמט אל ךיאמטמ ומוא הז
 תאטח ימ שדקמב ונינשש וז הנושארה 'נשמה
 buon לע ןיקשמ ולפנ םאש לדנס לועני אל
 JA ךיאמטמ 'מוא הז ירה ('והואמטו אמטנ
 ורשב לע ןיקשמ ולפנ ונינשש וז תינשה הנשמהו
 הז ירה ותאמטו אמטנ ותוסכ לע ולפנ רוהט
 Yum הלאה תוינשמה יתשו (su ךיאמטמ 'מוא
 ולפנש ילכ לכש אוהו ןשרש עדויהב םשוריפ
 אמטנ םירוהט jn 'יפא םימ ותצקמ לע וא וילע
 וניא םירוהט םימ וילע ולפנש םדא לבא תאטחל
 ולפיש דע ותצקמ לע םלפנב תאטח ימל אמטמ
 ןרועיש היהיש רבדה רקיעו ,ובור לעו ושאר לע
 ילכב םדאה (pr ow ןיבואש םימ ןיגול תשלש
 ינפמ אוהה םדאה אמטנ 325 תאטחל אמטנ רשא
 םירבדה יפ לעו .תאטחל אמטנש ילכב עננש
 לדנס לועע אל תאטח ימ שדקמהש vuv הלאה
 לדנפה אמטיו לדנסה לע ולפי אלש
 ןיעדוי ונאו תאטחל ותוא אמטי לדנסב ועננבו
 ולא והואמטו לדנסה לע ולפנש םהה ןיקשמהש
 דע והואממ אל שדקמה אוהה םדאה לע ולפנ
 1v לעו השאר לע ולפיו ןיגול תשלש והיש
 אוהש לדנסה לע ולפנש וישכעו והואמטי זאו
 תא ואמיט ןיגול cd ןרועיש ןיאש ceps ילכ
 וב ועגנב םדאה תא אמיטו לדנסה רזחו 563

 ןיקש

 הלאה תוכלה 'בב [wes רשא הלאה ןיקשמהו -
 וועישב ילכ לכו םדא לכ ןיאמטמ הדנ ימ ןניא
 תא ןיאמטמו ןה ןירוהט ןיקשמ םלואו היזה ידכ
 תא אמטמו ילכה nm" תאטח ימ ןינעל ילכה
 ןינע שרופמ תאזבו .תאטח  ימ ןינעל םג םדאה
 ולאה ןיקשמה ולפנ ונינש רשא תי ג ש ה הנשמה
 ונינש ךכיפלו הכלהה ץוויתו רוהט ורשב לע
 1m לעו השאר לע ולפנ ולא יכ רוהט אוהש

mג ' paoהיה א לא תאטחל רוהט היה אל  
 ןיטעומ םימ ולפנ םא ךכיפלו . תא םח ל אמ ט
 ןכלו ,ותאמטו איהה תוסכה הרזחו ותוסכ לע
 ךילע ולפנ רשא ןיקשמה יכ ותוסכל רמואכ היהי

 הנשמהו .יתוא תאמטו תא תרזח ךואמטו ךילע

 םירפו mb ףוושה ונינשש איה תישילשה

 םירפו הרפ .םידגב אמטמ ריעשה תא חלשמהו

 הודק ךכיפל mas ילכה לעו הקשמה לע |
 הב עגנ אלו רונתב ץרש לפנו רונתב הנותנש

 האמיט אל יכ הרוהט איה ירה השבי הרדקה םא

 ,ר"פרב היכ )9.533 ה"כ (? ,ותאמ

 ירה םידגב ןיאמטמ ןניא ןמצע חלתשמה ריעשו
 | ינתאמט התאו own" אל ךיאמטמ 'טוא הז
 | (ףרושה) my וניהלא יכ ימאנו השוריפב ליחתנו
 ' רמאו "Cm os 3753( הרפה תא (ףושו ל'צ]

 טו 37523( ותאמטו ו''פדבו ,ר'פרב 5 ('

 ולפנש וישכעו ינואמט אל ילע ולפנ ולא ךואמטו .
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basשדוקב יעיברה המורתל אל  boeישילשהו  
 תחא תאמטנ םא [המורתב ל"צ] (המורת) .המורתל
 Cns buses שרנקלו me התרבח וידימ
 לבא שדוקל התרבח תא sees דיהש ןהיתש
 poma הלאה תוינשמ יפל ונינשו .המורתל אל
 ןיליבטמ שדוקלו המורתלו רשעמל ןילוחל םידיל
 שרפנש יוארו .ופונ אמטנ וידי ואמטנ םא תאטחלו
 םדא ןיב םירחא תא ןיאמטמש תואמוטה ןה המכ
 אמטמ שרוח ילכו אשמב אלו ענמב םילכ ןיב
 פ"עא שרח ילכ ריואב 0025( םאש "יפו ,ריואב

wa) sovשרחה יאמטמ וב  nnתואמוט 'ה  sem 
 ץרשה תואמוטה תובא (אימ wa םילכ ונינשש
 ימו ורפפ ימיב ערוצמו nb אמטו ערז תבכשו
 .תואמוט 'ב שיו .הייזה ידכ םהב ןיאש תאטח
 םא וידגב אלב דבלב םדאה תא ןיאמטמ ןהש
 אוה אמטמ העיננ אלב .םתוא אשנ םאו ןהב עגנ
 אשמב אלו ןיאמטמ on העיגנב םילכ לבא וידגבו
 לס וא עצמ לע עצמ דגב לע דנב ןונכ רציכ
 mim האמוט לבקמ אוהש רבד לכ וא לס לע
 אוה ןוילעה לע הלבנ nmm ורבח בג לע דחא
 ןכש לכו אשונ ןידב אמטמ וניא ןותחתהו אמט
 שיש תאטח ימו הלבנ ןהו עננ אלש עגמ ןידב
 סילכ) היינש הכלהב ונינשש אוהו הייזה ידכ ןהב

owןהב שיש תאטח ימו הלבנ ןהמ הלעמל (בימ  
 םדאה jb תואצוי תואמוט שמחו .הייזה ידכ
 תבכשו וקורו בז לש ובוז אשמבו עגמב ןיאמטמו
 ימימו הביז יחוצחצ אלכ רשפא יאש ינפמ וערז
 וא םדא םהב עגנ םא ולא לכמו הדנה םדו וילגר
 םתפגמ םד לבא אמטמ אוהש לכ 'יפא םאשנ
 .ןיקשמ תאמוט ןיאמטמ השאה בלחו םניע תעמדו
 ןהש ןיגול שלש דע ןהמ אמטי אלש ושוריפו
 הבלח םאו הצחמו הציב איהש לטו תיעיבו
 שלש (ןירישכמ mo 'ייע) ורמאש ומכ אמט האופרל

paולפנו ןירוהט םימב ןיעגונ ןילוכ  jbלע  
wenהאופול םד זיקמהו אמטנ ןיגול השלש  

 אוהש יערהו העיזהו החוופה החילה לבא ווהט
 ^ בשומו בכשמ ןישוע jn 'הו ןירוהט האוצ
 ןה ולאו הלק האמוטב 'או הרומח האמוטב ןהמ
 םירבדה ןה ולא .הדנ לעובו nb הדנ הבזו כז
 man בז םירחא ואמטנ ("ם בו ךכ לכ ןיאמטמה
 םירכד ןיב םירחא ואשנ וא ועגג DN תדלויו הדנ
 תאמוט ש'כו בשומו בכשמ תאמוט ןילבקמש

oyיורו  vb vyאיפ 'רהנס יוריו א"ער מ"ר  
 םינומרקח םיגואגה יובושתבו ייישרבו 733 חיכו

m3ר"פרבו 0 "33 . 
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 )* .רככת | תלמ
 (* .תופסוח רחיב 'ציניוו 'פרבו ,וניתובא יהלאו ריפרב | (* Uy הייר =

 )^ .יומדק יינואג יושתבו סיש ייכב ח"'כו

"AE os 

 סרח ילכ ךותב ויהי רשא םילכה תא הרותה -—
 השריפ ירה אמטי וכותב רשא לכ 'מאש פ"עאו
 לבא הקשמ לכו הרמא םגו לכואה לכמ הומאו

DAואמטנ הרדקב םימה ויה  menןכלו הואמטו  
 ינואמיט אל Tue םימל תרמוא הרדקה
 OUS ינתאמט ךואמיטשכ התעו השבי יתייהשכ
 לסופה לכ ונינשש איה וז תי עי ב ש ה הנשמהו
 אמטל הלחת תויהל הקשמ אמטמ המורתה תא
 ימוא הז ירה nv לובטמ ץוח ons לוספלו דחא

sebםדא לכ השוריפו ,'וכו ינואממ אל  
 אמט לכוא לכאש ןונכ המוותה תא לפופש
 ןיקשמ התשש וא cow אמט לכוא וא ןושאר
 עגנ רככה םגו המוות לש רככב עגנו ןיאמט
 םימב עגנ םאו רוהט ינשה רככה ירה רחא רככב
 יכ 6רככה אמטנ nnb רככ לעולפנו
 אלש המ ינשה רככב האמוטה תא ועילבה םימה
 ישוריפ ונווכתנ ירה ,ועילבהל ןושארה רככ לוכי היה
 קלחה םיקלח ינש תורהטה יכ םיעדוי ונחנאו םתעבש
 תאמוטמו ףוגה תאמוטמ ןילוחה תרהט איה ןושארה
 קלחהו ;םהיתודלותמ ןיב האמוטה תובאמ ןיב עגמ
 ^e) .5 יב ?m רמאנש שדוקה תרהט ינשה

pon cda» (55 bu] e»ה םיהלאה שורדל ' 
 תרהט םגו .שדוקה תרהטכ אלו C ויתובא יהלא
 הנושארה הרהטה ,םיקלח העבראל קלחת שדוקה
 ןילוחל bsp ה" oum ונינש ךכ יכ רשעמל

pimןילוחל  wow)תינשה הרהטה .ושעמל  
 קזחוה רשעמל לבט CO)  ונינש ןכ יכ המורתל
 תישילשה הוהטה .המוותל (wow ושעמל
 קזחוה המורתל לבמ e) ונינש ןכ יכ שדקל
 תיעיבוה הוהטה .שדקל (wow המוותל
 קזחוה שדוקל לבט =  ונינש ןכ יכ תאטחל
 ,לקל קזחוה רומחל לכט ,תאטחל vos שדוקל

bapקזחוה אלו לבט ,רומחל קזחוה אל . לקל  
 ,תולעמ ^ שדוקל המורת ןיב שיו .לבט אל ולאכ
 ןיליבטמש המורתבמ שדוקב רמוח ('כ 00( ונינש 13[
 (' שדוקל אל לבא המוותל םילכ ךותב םילכ
 אל לבא המוותל הטיבצה תיכו ךותו םירוחא
 המוותה תא אשונ סודמה תא אשונה שדוקל
 ושוק כ'חאו ליבטמו ניגנמו ריתמ שדוקנש
 am ונינש דועו Dass כ'חאו רשוק המורתבו

(GRםירטגנה םיִלב  mnesשרוקל הליבט ןיכירצ  
 שרוקל וכותכש המ ףרצמ ילכה ,המורתל אל לבא

 (b pe" ר'פרב היכו בית v2 היכ ('

 (* .חיִל רצ 'גיגת םיירב רוע y" ביע ייפ
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  nom 635 m» pm wm peןיאמטמ =
 .ידדהא תועצמ רשע ימנ יא ןוילעכ ןותחת בכשמ <

 אהד אטישפ והל אמטמ  p spאלא והלוכל | —
 לעוב לש  ונותחת אהיש  mmבז לש ונוילעכ <

 ןילכוא אלא אמטמ וניא בז לש ונוילע המ
 אמטמ וניא הדנ לעוב לש ונותחת ףא ןיקשמו
 לעובש ונרמא ךכ ליבשבו ןיקשמו ןילכוא אלא
 nbp האמוט אמטל בשומו בכשמ השוע הדנ
 lp םדא סנכנ ןיאש "5*3 האיבב אמטמ ערוצמו
 ףסכ vb ורועישו סרפ תליכא רועישכ-דחא תיבב

mףסכ ישילש , nbאלו ןימיח  nbןכו םירועש  
DNרועישכ םש אהשו עגונמה תיבב םדא סנכנ  

 רומח ,אמטינ (ט"מ גייפ םיעגנ ("C ונרמאש הז
 .ןלוכ ןיאש המ להאב אמטמ אוהש תמה םלוכמ
 ושאר םינכה וא רוהטה רבע 'יפא םאש ןיאמטמ
 להאה אמטנ תמה סנכנ םא וא תמה ובש להאב
 ןיא תמה תרהט הזה ןמזבו .-- להאב רשא לכו
 האמוטב ןייורש ven הדנ ימ ונל ןיאש ליבשב ונל
 «3 "Dp םוקמה םחריש דע םימעה ץראב

Gr» 5 pin)םתרהטו םירוהט םימ םכילע יתקרזו , 
nmחיטבהש  c)וגו םכתא ירהט םויב (3'ל ' 

 (M^ m3 ץראה ןמ ריבעא האמוטה חור תאו
 ךרדמו הכירד ןינעב ה"נכו ה'יחא]* — 02
 יושעה ןמיס .5 :ב'כ 33'0 הסימרו 5m ףכ
 אסרדמד םושמ :ג'כ דומעה שירב םשו סרדיל
 :התחנש לגר ףכ תחנ ףכ שרד ג"פר ר"קיובו .'וכו
 ה'בקה סרדש תחא הסיוד nx היכרב ר"א
 ךימימ אנאד םוק ח"כ פ"ס "ov .'וכו םירצמב

 ומיתומב לע םייסו ^« ילע סוררו לדק ךל
 י"כ יפל א"פר ינש רשעמ אתפסות .ךווד ת
 ב"ד א"פ ק"ב v men לש mb טרופריא
 דוג לע הסרד . . ותרבשו ילכה לע הסרד ד'ע
 Amy ש"ע 'וכו אלבטה ...xy now ןמש אלמ

nivיבוריע 'ורי  ,םיבנעו םיתיז תסירד .ה"מק ' 
vbתרסוא לגרה תסיוד ר'ע ג"כד . "yאמוי  

 ילגר תסירד . , לארשי ילגר תסירד vy מ'ד ג'פ
 םוקמ ד"ער ג'סד א'פ w» ^v^ .'וכו םינהכה

noא'פ תבש 'ורי .'וכו 325  Y"לכ ד'עס  
 שרשה ni רועו — .'וכו ה'רב הסרד בכעמה
 ר"ב :ה'נק תבשב :הטעלהו לכואה תקיחד ןינע
 אלו למגה nM ןיסבוא ןיא א"כפ ר"דמב ג'ספ

 — [י"שריפ ש'עו ןיסרוד
 Ty א"מר T'D 'מוי v" (יטרפ (Dv אָסורְּר *

 ר"שהשבו ,אסורד 'רד הוחא יקורטפ 'ר

 .ךומסב ףכית ךורעב חכומ ןכו םיכרר ג"ונב ('

(gy p 

 .בכשמ תאמוט ןילבקמ ןניאש םירבד ןיב עגמ
 םירבד ןה ולאו דבלב עגמ תאמוט אלא בשומו
 ילכו תוכתמ ילכ בשומו בכשמ תאמוט םילבקמה
 םירבד n ולאו םידגבו קש ילכו רוע ילכ ץע
 ןעגמ קולח בשומו בכשמ םשל ןהמ יושעה
 ןיאמט ולא ןיאמט ןהב ועגנ C ןיאמטמהש העשמש
 וא ובשי וא ודמע םאו םירחא ןיאמטמ אלו ןה
 בכשמ ושענ ןהילע ונעשנ וא ולתנ וא ובכש
 בכשמב עגונה לכ לבא םירחא ןיאמטמו בשומו
 םיאמטהש םירחא אמטמ וניאו אמטימ אוה בשומו
 ןויכו ,בכשמ השוע בכשמ ps בכשמ ןישוע ולא
 בשומו בכשמ pep ולא ןיאמטהש ונעדיש
 היילתבו הכימסבו הביכשבו הבישיבו הדימעב
 אמטמ בזה CD ביפ סיב ונינשש םשכ הניעשבו

 אמטלו םדא אמטל Cows mi בכשמה תא -
 בכשמו ןעשנו «nbn בכוש בשוי sp םידגב
 בשוי דמוע םיכרד העבשב םדאה תא [אמטמ]
 םימכח וצרו ,עגמו אשמב ןעשנ הלתנ בכוש
 הדימע ויתחתש vt ואצמו םירכדה רצקל
 סרדמ אוהו הניעשו היילתו הבישיו הביכשו

wsבכשמה לע אמט לש ופוג בור אשנש  
 ונדמל ןאכמו בכרמה לע רוהט לש ופוג בור וא
 בכשמ אוה סרדמ אמט הנשמבש םוקמ לכש
 אמט רמואש םוקמ לכו pns אמטמו נשומו
 אוה ןכש ןינמו םירחא אמטמ ןיאו אמטימש תמ

mo) smאמט אמטימ סרדמ אמטמה לכ (.טימ  
 סרדמ אמטמ וניאו nb אממ אמטימ "v תמ
 בשויה אינתו כקותו האס ייותאל הלע ירמאו
 האס הפכ לוכי בזה וילע ' בשי www ילכה לע
 אממ «Mm bi וילע בשיו בקרת הסכ mop בשיו
 םירמואש הז אצי הבישיל דחוימש המ בשויהו ל"ת
 םירכד ולאו ונתכאלמ השענו ךמוקממ דומע ול
 םירחא ןיאמטמ ןניאו תמ תאמוטב ןה ןיאמטמ
 ילכ בשומו 259b אוהש סודמ תאמוט ןידכ
 םיערזו םיריכו רונת רתנ ילכו שרח ילכו תיכוכז
 ןילכואכ ןיקשמ תעבשמ ןירשכומו םימב םילולבה
 בכשמ ןישוע ןניאש ג'עא םדאל ןיקשמ לבא
 אמטמ םרא לבא סודמ תאמוט ןהש נשומו
 ןיאממ ועגנ DM ףאו ןיאמט וכ ועגנ םא םידגב
 um" הציב jme לטו תיעיבר ןהמ ולפנ ןיקשמה
 לעובו המוות תליכאל והולספ רוהמ םדא לע
 האמוטב בשומו בכשמ השוע ישיטח אוהש הדנ
 הרגו הכזו בז לש ונוילעב ונותחת איהש הלק
 ןינמו םיוחא אמטמ ןיאו אמט אוהש תדלויו

ves m» )'3 היכו "m Y^ wi33ונתיש סייטב ר"פרב לכא . 
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 (גייסוהציחמ ,ץראב םיעוקתו תודתיו םיצע

 ילואו ןינעה ךשמה יפל ןכ (b cya^ ה"יחא]*
 Gb 'פו ע"לב ףרד הלמה תבכוה לע ותנוכ
 < רבד וב רומשל ילכ 98 י"לב יקית wn ילכ
 < לבא יתקפרד תחת תשבושמ ren ד"עפלו ,המ
 - המש רכד ןאמ הציחמ יכ ב"ר לש b" ןינעמ אל
 — הרימש ,רמוש 80:66 "עצמא י"למ אוה לבא
 7$ תחת 'פ תואו ,(םש ילשמ) םרמשת תלמ שרדו
 יכ עדו .איה הכווא הרבה יכ תורוהל ו"יו וא
 םרמשת יכ םיענ יכ קוספה אבוה .ד'נ ןיבוריעב
 ןתנ ןכ וניא ה"בקה לבא שורדה םע ךשמהב 'וגו
 לכל 'מאנש ופוג לכל םייח oo לארשיל הרות
 תגגשב רסחו ל"צכ 'דהנסב םג ילואו אפרמ ורשב
 הלמה היהת זאו אפרמ ורשב לכל שורד םירפוסה
 der Pflege, Heilung bedürftig 6 י"ל

qumוהלוכ  cenםיפוגה לכ |: והנינ יקתפורד  
 ורשב לכל ןינעכ הרותה י"ע תואפרתהל ןיכירצ
 .וניבר e5" רחא ןוש לב b^ י'שרו ,אפומ
 לש שורד ירחא *r" ךשמנ ןושארה ייפ יפלו
 ונלש own "נו bv למעל םדא יכ הלעמ
 kc ס"ש י"כב םג "יא וניבר "יגכו איה תמגמוגמ

bןוילגה  D" oy nubi mu»)ןירדהנס  x 
 2s י"כבו אקתפרד "גה האבוה םשו :ט'מק

  m[יקתפודר כ"ה י"כבו יקתפרוד —

 (םשוב ןמנק Zimmt GNE JJ .פ"לב (g^ ןיצרד

 ךותל ןתתש רבד לכב 'מגב השא המב 'פב
 יצעמ b^ .ןיצרד ימנ יא אליבגנז (.ה"ס (nat היפ

possoאוה םודאו אוה  wb»הָליִנִק זעל  ') 
 ה"כ .הייחא|* ,יניצואד יבוע ןושלנו
 יו גגו 'עב 43 ייבב «n .ב"חו ריב ה" י"פב
 כ"ג םשו בנש p'np3 יחכונה 'עב «v ש'ע
 ע"פדכו ,עדנירטמיצ זנכשא cb אוהו ד'נירמיצ
 ל'צו ?Ps פ"א י"כבו יניצרוד 'מ י"כבו .ןיצראד
 פ"ל איה יניצראד תלמו .אנוצרד ג'ונבו ןיצראד
 ז"עלהו ,וניבר בתכש ומכ תיבוע 'של אלו רומאכ

 |ר'פדב רסח

2 x") רפע pw" גרת' (treuen) Dl] "XN 

 .ארפע ןוקרדו )3^

 drungus = 30906 יעצמא ימורו 53( אקורד
Boldatentruppורמאש ס"עא 'סב +( 6,  

 ןילייט יאמ )20 יוגותכ) «p לכב ןילייטה 'מנב
 יתשו הידידמ ליכאר תליש רב לאומש בו ןוגכ
 אקורד ףילח אלו הינרפאד אלוטב ינגו הידידמ

Zimmt, 

 .אניערד יכ שרפל «'5u m a3 n אערד =

eannella. (! 

 ע"ייע יאפורד (jo 6n ova y יקח
 .*יסורר רב 'עו 'א לכא

B "B) TNIESSI iרבע 'שלב עורז ומכ  
 תא au (Arm geb ע"לבו ג

ymmo00253( הלשב  (D?אלישב אערד תי  
o ms .טיפ 'ילהת) ךזע עורזב ף"לא  ^( 

 ארקמב ה"כו ה"יחא]* .ךנשוע ערדא ףוקתב |
Eoב"ל ,'ב לאינד  mוכרב ל"זרדבו 3/5 ' 

n»53 5םשו .היערדל  :soןיליפת חנמ יכ  
eךורב אמיל  »^ amb "y6בימ ויל , 

w peuילגיא ..ה'ס 'ובותכ ,היערד ילג ביעס  
 רופא אתפטוטא אערד ירובע :ג'ל 'מוי .אערד

 תופסות ש"ע 'וכו אתפטוטל אערדמ דיבע יכיה =
Eהעורד הב הלג פ"פ ר"ב .'ב רבע 'עו ירובע הר | . 

 — [ש"מו ערדא ע"ייע דועו

 ,beim Arm erfassen כ ע"למ ילוא) ערד 0

aun (evgreifen Mאניערד רמא א"ער 'ה  

vi 1תומה ךאלמ 'מולכ ארדל והל ולמד דע אנא  
 Tw ci yuan אלש םישנא לש תושפנ זחוא =
 ^5 י"שרו mew ואלמתיש דע םחינהו תומל |
 םשהמ לעפה לצאנ ונשוריפ יפלו .רחא ןינעב -

 הברה .תופלחתמ an y תויתואו) אניצרד ומכ =
 ונינעו המהמתמו רחאמ 'יפ 2052 פ"לבו (םימעפ =
 .ארדל והל ולמד דע ילצא תושפנה רחאמ ינא
 סופד יפל w^ ו"פקתת זמר תלהק 'קליב לבא =

 ןעכנימ 'ב י"כב ה'כו והל א גי ער רמא יקינולאש
"yו דצ 'גינחל ס'ד ', 

» um 

 הברה Same) ע"לב ה"כו yw מ"לב) עַרְּפ 4
eםימוגרתב  Cyג ,'ד יישארב 'א י"רת '; 

 A5 5 "ילהת ;3^ ab .בויא ;ד" .UR ש'הש
 יכ .עודיו n so בויא ;'ה ,'ב .תלהק לעפהו 1

min |7 רמות  

J^י"לב גייסו הציחמ  "S comeישב  

al1 יה( זה תיעצמא  (Umzüunung,מגב קלחב ' 

 יקתפרר יפוג והלוכ +: ט'צ ירהנס) הרות ןיא ימואה
 אקתפרד m" הכזיד ארבגר היפוגל mune הני
 יכ (Dy 3 0" 25 ילשמ) 'מאנש אתיירואד
 «pu pnt .קתרנ קתפוד b^ .ךנטבב םומשת

 לש רדנ b3" אקתפווד b^ ב'א) — אוה ל



—— 

 ט'דס «b3 n^ יטקורט 'וריב 53 Dun  ב"פ
 ,שוריפה לכ קתעוה ונממ רשא 25 דצ ג'הרל
 mew ןושל לע ב'ר תנוכו .תועטב ספדנ ע"פדבו

duracinusדקשאל6 0 י"ל לע ותנוכ דועו  roh 
essbarןכו  ^bד"עפל לבא כ"כב אראל יד ד'ר  

 ךוע "יע דועו ךועה תלחתב vU רתוי ל"נ
 --  [תינוליא

 הביתכב השבתשנש הארנו vy םש) תרקור3 *
"yבער א"כ תינעת +םינפב  np 

vyונממ ואציו הוה ילגר תואמ שמח האיצומה  
 קחצי רכ ןמחנ בר רמא דחא םויב םיתמ השלש
 היתובבישבו אתקילד nmn תרקורדב een ,'וכו ןאמכ
 vx תבש .'וכו אתקילד mnn אל אנוה בוד
 ןמחנ בר ירש תרקורדב mw אבכש אוהה ב"ער
 ^3 יינעתב יכ עדו .תילמרכל היקופאל קחצי רב
 תרקדוי וא ארקויד א"נב י"שרבו תרקויד 'מ י"כה
 ךוועה 'יגלו ב"עס ז'ט ןישודיקב אוהש ומכו
 תבשב תרקויד 'יגה ןכו ו"יו אלב ל'צ תרקדי 'עב
 .ומוקמב תבשו 'ינעתל ס'ד y" ש"ארבו י"כ ף"ירב
 וא ארקויד תחת ס"ט תרקווד pep לכ ילבו
 Idikara וא Diakara הראופמה ריעה איהו תרקדי

 ךרעבו אריקד יהיא 'עב השוריפב ונכראה רשא
 זלה ריעבו (ארירקד ס"ש n$ 'יג ש"עו) 'ג רקד
 םגו הפי הריוא היה אל ןכלו sen תוניעמ ויה
 םידוהי טעמ הב ורד «we םיטועמ היבשוי ויה
 ביבס םיבשוי ויה םידוהיהש הארנו 6v ביב יייע)
 וארקנ קחצי 33 ןמחנ 201 אנוה בר ,יסוי 'ר יכ הל
 vn ל'נה תבשו 'ינעת y" ל"נה םוקמה ov לע
 y3' ךורעה "יג יפל א"ער ר"כו ב'עס ג"כ תינעתב
 'תיאדמ אוה ס'ט תרקורד תלמש היארהו .תרקדי

cvy im) mosשיש  n2ןיששוח ןיא םירזח  
 תוקורדד יאהו קחצי רב ןמחנ 'ו ומא םימתכל
 אוה תרקודד יאהו אימד Dun הב שיש ריעכ
 ךרעב וניבר 'יגכ אריקד יאה תחת ס"ט peo ילב
 םשמ ושא או'קד יאהו תרקווד כ'או 'ג וקר
 רמחש "jy היה דחא םוקמ קחצי רב ג'ר היה

mvםש  niרמא ןכ לע אמהוזו םימתכ  
Ui»שיש ריעכ  n3הפיו .אימד םירזח  rw" 

mmרענזעיוו 'חה דגנ (ציש רצ איפארגאיג) רעיוביינ  

 mb די לע 5333 nmm ריעה תנוכת תמאב יכ
 יניעמ םג םלענ ריעה ow לבא ,לקדח ףוחב אלו

 — yb] יניעמ םג ,רעיוביינ

 ןוממ bb? blo" , כ ,> ע"לב "יפו ארד
 -Verlust, Nothwen תוכיישו m דועו

(digkeit, Nóthigungמ"בד 2333  )פבו (ב'עס '3' 

 אכיח p) 09 הנעטה 'מגב ןיניירה תועובש

 ארד - אקורד
 ב'א) — .ךלמ לש bn ^s ,היבבא אכלמד
 םירפסה «i^ ה"יחא]* .(בותכ אקתסירפ
 חילש אקתסירפ י"שריפו ,'ובותכל מ"טשב םג ייא
 תארוה רתו' ןכתת וניבו ^35 לבא .סרפ ךלמ

 — vx] ,'א ר'טב ז"מיר yn ל"נה הלמה

Drache, draco, 00256 (ימורו י"לב pps 

  (ehlangeםדא לבקי אל 'מגב האורה 'פב
 .הישכרכל היטמש אנוקרד אתא (:ב'ס 'וכרב)

e»םימלצה לכ  Co vy)תרוצ . . המח תרוצ  
Yom quo25( ןיפתושה 'פד  "us CUmןמזמ  

 mnn תאז ר"קיובו oma תיבב השיכמו ןוקרד הל
 הנסכעת ןהילגרבו )560 חורל תושעל 'שרפ

ym)תרוצ הרצ התיהש 'מוא יסא 'ר )5 ג  
 ה"יחא]* | .שחנ ןוקרד .סכע b" ,הילענמב ןוקרד
 י"ל אוהו סכע ןושלמ שרדנ הנסכעת יכ ותנוכו

asm %יעשי  'קליבו ' itאבוה ז"טש זמר  
qvxאנוקוד ל"צו .אנוכרד ^33 ל"גה 'וכרבמ . 

 רמאתו 3/5" אתקיספב דוע 'יא הנסכעת שורדהו
 TU דוע "יעו ורופ 'פ vou (:ב'לק דצ) ןויצ
 שיש לכ . . ןוקוד nw והזיא ,ג"מ ז"ע ,סרא
 ד'ע ב"מד Yb ry 'וריבו poo pa" ןיציצ ול
 ןיטיג .וראוצמ ןיאצוי ןיציצש לכ ןוקרד והזיא
 היל ןנילקשו ^« הילע ךורכ ןוקרדו נער ו'נ
 --['וכו היטמש אנקרד אתא א"ער ז"נ 52( ןוקרדל
 םירשע םימעפל וכוא vm ןימ 'ורו י"לב 356

 Gba ויניע קוחרמלו תומא

qp *5/3 םילכ 'פסות  i'bDןקוודהו עוסושה  
 עותושה 'פריא י'כב "אדכ 'ל'צ 'וכו
ppmעו ןרקד ע"ייע ' "bi nneישלמ ןרקוד  

 .8ע6סמ רקד

 ,dürres Holz שבי ץע —92 פ'למ wo טקרה
 von rauher harter pay enc י"למ וא

artתוכותכד אמק 'כלה ףוסב  !":) mosול  
 אלו הדנ םד אל םהל ןיאש ינא יטקרוד תחפשממ
 יטקרוד יאמ יטקוודל תיכזש ךירשא puni םד
 ןיאשו (:ריסד איימ) ש'פסב «mp .עוטק רוד אנת
 אלש [רמולכ] יטקווט א'ס .יטקרוד הז ןיי הב
 ביתכדרכ nni יטקרוד "יפו וודה קוספיו דלת
 ו'לב p^ ג'או — n3 והתישאו O on ייעשי)
 השק Din םנצוח ושא Dux ןכו קזחו השק
 ימלשוריב ךא ,ןי' םהמ טוחסל וליעוי אל דואמ
 ןפנ לכ pun ןמת בותכ +ת'כי) p'b 'ובותכד
 רגד "53 b" .יטקורמ ןיי הב ןיאשו ןיי הב שי
 לכאמל סא יכ ןייל סניא רשא םיננעה ןכו לכאנש
 ^3 nmm .(ןכ םיארקנ םיקומצה טרסכו

 לאומש תרגאב 0/21 1'1 י"כב קר 'יא יטקווט א'ס

Y ALI. Wed 
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 [אררד [x^5 ארוד [ןתונ (bw ןתוא היהאש וא
 ןוילגמ האבו בתוכ הזיא תרעה אוה ןהיעמב
 אירלדו הסונ bw םש כ"רד 'תקיספבו .םינפל
 רד 'פ י"כבו אידרד 'פסקא י"כבו C2 סג עייע)

msש"ר ש"מ "ייע איררד םימעפ יתשב 53  
 אנטובלו אנריזל 'ינו ,רלד ע"ייע דועו ,םש רעבאב
 ע"ייעו רז 'עב ה"כו אנרזל ר"פדבו "ו י"כב "א

 — [אכריזל ס"טב 1218 D^ זיראפ י'כבו 'ג ןטב

 3i רופצ ;תישפח e^ מ"למ (Freiheit רורד 1
(Gehwalbeרזעילא 'ר 'פב  mwגרואה  

 853 (ריכ יציב) ןידצ ןיא - 'פד ג"רבו 6ו'ק תבש)
 ,תוומ תלבקמ הניאש יפל ןניקסע רורד רופצב

Nonלאעמשי 'ו יבד  moהמש ארקנ  vex 
 ה"יחא]* .הדשבכ תיבב הרדש ינפמ רורד

 תמאהו הדגאה ep אלא הניא רּוד לעפמ הרזגה
 ןירוקש sim אמט ףוע םש :ררד שרש p^r ש"מ
 ימור 'שלבו hirondelle צ"לב] א"לדנוריא ז"עלב

[hirundoתננקמ איהש יפל רורד תארקנ ךכיפלו  
 ינבמ תיש פח איה וליאכ דחפ ילבמ םיתבב
 שמתשנ ל'זר ןושלב on .כ'ע הודכלי sov םדא
 ןיא :'ט ה"רב "יאדכ nmm תישפח ןינעב רורד
 רד שרד .35 'ליגמבו .תורח ןושל אלא רורד
 הרוחס ילעב לכל רורד ארקש (CO ,'א רהסא) תרחסו
 p^m mo לש םכמ jn רויבעהל י"שריפ
 הלאבו — .ןתוישעמש 'מולכ b": רד שרשב
 רופצב :ז"ט 'טופ :רורד ex רכזוה תומוקמה
 תא תחדמש הלודנ ךל ps pss ורעיש רווד
 y" םימה ינפמ תיחדנש הנטק 5 ןיאו םימה

 ז"ע ,רורר DU א"מ ד"יפ םיעגנ ט"יותב ושוריפ |

 ןיאש לכ יאני ר"א הנטק «m איה וזיאו :ח"ל
 ןיאש לכ אלא 'וכו הכותב סנכל לוכי רורד רופצ |
 ו"נ ןיטיג .הכותב סנכיל bu» cw רופצ שאר |

(Diarrhóe, Durohfallר"'קיוב  nw:םיעלפ ינש לקשמ רורד רופצכ וב ואצמו ב'עס | היהת  
 םירפצ יתש איבמו א"מ ד"יפ םיעגנ ץובקהו .'וכו

 ירופיצ יתש יכמ א'עס ז'נד mb ריזנ 'ורי ;רורד
 אוהו אנינפש ('ג .ר'פ 'ילחח) 'נרת רורר -- .רורד
 םכחה *ny ןכו ןינפש ע"ייע לזונו רות ס"לב
 ביה םהילע גישה רככו רעלליטניזארו טראכאב

 — *v] דצ תויחה תודלות ורפסב ןהאזיוועל

 Perle, Edelstoin) תילכרמ ג> ע"לב 'יפ) *1 2 *

 תלחק) תונובררכ .ח"כר p" 'דהנס "ורי

$mרורד 2 * -  

 אנוממד אררד אכילד אכיה לכ אנוממד אררד אכיאד
 שלש ןתקזח ךומסד 'מגב םיתבה תקזחבו .אל
 אנוממד אררד היל תיא יאהל (ב'ער היל ב"ב) םינש
 C אנוממד אווד היל תיא יאהלו
 ןהכ 'מוא הז םישנא ינש 'מגב תובותכד ב'פבו
 םושמ עשוהי 'ר הדומ אנת יאד (ביעס 32( ינא
 שדוקב רמוח 'פד ג"ובו .אנוממד אררד אכיאד

aun)האמוטד אררד והל תיאד אתיימק שמח (:א'כ  
 התעש היד דציכ 'מגב הדנד ק"פבו .אתיירואדמ
 ינתק יכ תולעמ יבג .היינתיל c» cw +. הדג)
 --יחאמוט רקיע ^5 .האמוטד אררד היל תיאד אכיה
 m" Cro רתפא) ףסכה תשרפ תאו sn ב'א)
 .(nns ,(ישימח רד ע"ייע אנוממד אררד
 לש ןרקיע :יניש רודל כ'ג וניבר en" רד 'עבו
 ןאכ יכ mn םשה ןמ וניא ד"עפל לבא םיניש
 (DB TNT" ןכו תוכיישו חרכהו הקיז הלמה ןורתפ
 א"בטירה תעד ןכו לבא ה'ד .'ו .הדנ 'ופסותה
 דימלת תעד ןכו :'ב ףד sub מ'טשב אנוה
 ב'נש רצקה ךורעה םייסמ ןכו GU מ'טשב) פ'הרה
 ירבדמ םא יתעדי אלותוכייש ןוש ל מ'יו
 ,אוה רצקה ךורע רבחמ לעב תעדמ םא pm וניבר
 תועובשל ח'ר יפב יתאצמ ריי ע אררד וניבר "יפו

v3 yay)ףד יקילייגנא  Oy aemאבוה ןכו  m^הז  
 לע ןיקלוח om ,םש מ'טשב p" ן"רו ן'במרמ
 jon :אנוממד אררד בתכש :'ב מ"בד י"שריפ
 וגישהו «cv ןורסח ןושלה אבוה מ"טשבו) ןוממ
 np תוכייש ושוויפש האמוטד אורד ןושלהמ
 הלמ ןורתפש הישוק םוקמ ןאכ ןיא ד'עפל לבא

baםינינע ינש לע הרוה ע'לב  "oenןוממ  
wnןייעו .הקיזו תוכייש   T$ךירעמו כ"כ  

 — [ונאזנולל

^p) R1י"לב  Ouidioלושלש  qmןייעמ  

 ae יברטב) ארזל םכל mm (heo רו כ זו ם"סב
 רמא רתיבא 'ר .אנטובלו אנריזל רמא והבא 'ר (יכ
 תליגמבו Gp ןויצ רמאתו אקספבו .איררדל
 אירלד א'ס 05 905( םדא ןנואתי mb הכיא
 ימורו י"לב o^ ב'א) — .['ג] םג 'עב ונשריפ רבכ
 ר'קיוב ונינפל ה"יחא]* .(לושלשה ילוח

 . . אנטובלו אנרזל 'מא אנוה s ארזל והמ an^ םש =
 כו w^ ז"פ הכר רכדמנו .אדוקל 'מא רתיבא 9

 ומוא רתיבא 'ר אנטובלו ארזל 'מוא . + . אנוה =
 ןניוק ןמת תואנ רוודכ הנוח 'ו רמא (א" 02̂ | ,ןהיעמב ארוד qms היהאש וא אדוקל אוזל יאמ

 ירבד 'פ ר'לחקבו .'ה רד yp ,הריד אתילגרמל | רמאמתו איררד ןמ שבושמ קפס ילב אדוק הנהו =

M י'כב pna» חייכ )' 



 owe לקשמבו  .'ח רמח .'עו 'ב cen ע"ייע ח"פס
 = Wy ז'טד א'פ 'טוס 'וריב הלמה האצמנ אָשּורְּ
 —— p'b ר"דמכו ט"פ ר'קיו .אשוררד הילק עמשימ
 = כוס אָיַשרּר ץוכקהו .אשורד יבנל ךמע ךניתא
 . "ריב שיִרְר ןכו :ה'ל דצ 'טוז והילא :ח"ל
 = דועו .ליעל p ןייד שירד a7  ב"יפ תומבי

sop)ן ַש רד  vp"ןטייפ ל"פר  qumץובקהו ! Lo 
"nooורי :ט"מ 'טוס ,םילודג ןינשרד :'ע ' m > 

 "= ה'פ ר'ב .ןינשרדה ולטב א'פ 'טוז רהילא ,'טוס
 < בוט 'פ vbnp 'וכו ןישרוד ויהש ןינשרדה ןמ שי
 - "עו ןינשרדה ולא םימכח ירבד 'פו עומשל
 [ גיב .הבקנלו .ז"פ mb ,'ז ה"ר .'ל 'וכרבל י"שר
 Lo wur jn תויִנָשְרַּד . . דחפלצ תונב :ט"ק
 = ויה תושרוד ויה תוינשרד 'יא ג"עשת זמר סחנפ
 D השרד שרד Np ווקחי ותודוא רשא ןינעהו
 |  !"פ p .א" 'לגמ y" השירד אשרד
 Lm" e mb 'וריבו :ד"נ mos :ב'ס 'יחספ
 "110: 'ורוכב :5'3 mbb" .השררר :ד"ער
 | | תושירד ץובקהו .ס"תת זמר 'ר בקע 'קלי :א"י

 Loo -— [מ'עתת זמר 'ס האר "קלי ג"יפר ר"קיו

 ₪ ירוס

 T ,ש"מו רישדרא yy שישרד ,רישרד +
Ee 

- €Hof רצח ארד ם'לבו ג> פ'לב ^w) [N]mU 
 E 6: איל nae :ב"ע ימו) ול אב 'פד נ"סב

 Lo ,דיבע היתרדל אערתו אתרד היל תילד לע לכח
 . תא רכומה 'מוא א"ר 'מגב תיבה תא רכומה 'פבו
 —L אתריד היל 'מאד יא אבר רמא (ז'ס 2 רצחה
 = היל 'מאד יגילפ יכ עמשמ nis יגילפ אל ע'כ
 . 'כ 13320 רמו עמשמ אציכות רכס רמ אתרד
 || b3" "גה ןכו ה"חא]* יהשנא ירייד
 "= ה'נכו .עמשמ n3* ג"ונב לבא .ב"בל י"כ ה'מגר

"vו"פ תבש  Yא'סר א'פס 'ציב 'ורי ד'ע  > 
 =" י"פ 'דהנס m ,קיקד v"p  הימרי = 'רד היתרדב

wy ms7 התררד דע יאלבבד אתשינכמ ^ 
wonהיל 'מאד יא םש כ"ב ץובקהו ,הנינח רב  > 

 = בתורו 'גרת ב"א) — nor y/vp vw] אתא
 ,(אתררד איתופו C^ v5 תומש) רצחה

"Wn *הדוהי 62006066 "53 יטרפה םשו  L— 
 uc .םורד ךוע ןייע 'וכו י אתרוד ןכ

 "< תישרש 'א ד'עפלו שיוחה :ורתפ וניכוו שר
 142343 ריפקמ וניאש co שֶרַא ס"לב אוהו

(wnbekümmert seinןיררהנסד אמק הכלהב  NEU 

mucהינמ האמ אתשיב אפלח שידאו עמשרל / = 
 | ונממ ורכעו ופלח שירחהו עמשש ימ ירשא 'יפ
 | םירבד וא קתושו ותפרח עמושה יכ תוער האמ
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b ד"לק: "bu 3 יחספ'  חמורות | ךתלעהב 'מוחנת ו"טפ ר"דמב ve ^bךליו רדסו  
^pב"סתת זמר בקע 'קלי 'א  qo pb"תלהק  

schלש רחא שורד םש "א לבא הזה שורדה  
 .רודכ ע"ייעו vy ms רודכ 'ורי

 .הירד ע"ייע הירורד +
 ,forschen שופיחו הניחב הקידב ןינע מ"למ) 913

(untersuchenג"רכו < הכוסד | ק"פב  

 ליחמ 'גרת ב'א) -- ..תוליחת ןישרוד 62: ידהנסד
 תיבל אשרדמ תיבמ n ve conn) ליח לא
 תרותב הריקח ןינעב ה"יחא|* .(אשרדמ

 y" ל"זררב הברה אצמנ הירבד שוריפו םיהלא
 :'ל תבש .ג"ס SD = ח"כ ccu הלא תומוקמב
 הכופ :ב"כ 'יחספ :א"כ "יבוריע  .ח"פ rb :'פ
 הגיגח .א" ילינמ :'ה ipn .ח"כ YD 'ציב :א"נ
 תומבי .'ו ,'ו יילקש Yo) ק"מ :ו"'מ .ב"י :םש .'ג
 הטוס :ה"ס TD cp .ט"מ mns vx" :ב'ע

dq" D Joמ"= +ז'כ 5 '. "UDביכ 'שוריק ; 
:wo ebק"ב  yoר'ק מ"ב :ט"ק .ה"ע , 

 :ז"ק :ו"ק .ב"ק :מ"צ svx .'ע imo :ו"כ 'דהנס
 mp Ox ןילוח ab ay5 mb ,ו"כ יועובש
 תא תורקל :ד"מד ve vp 'ורי +:'ל ןיכרע .ה"ל
 ,ג"יד ב"יפ 'ומבי 'ורי ;עדוי תא יא שורדל עדוי
 רב ע"ייע m שירד שנ רב דח ןל ןתת אעב
 jp ןישרדנה םירבדה 477 Yo האיפ Y^ .שנ
 שרדיהל הנתינ וז המ .ע"ד א"פ 'ליגמ 'ורי .הפה
 ד"ע ז"כד Yo 'ובותכ v^ .שרדיהל הנתינ וז ףא
 'וכו עיר שרד ד"לפס ר'ב ,'וכו mnn ולו שרדתמ
 האנ יאזע ןב 'וכו יאזע ןכ שרד ,'וכו א"ר שרד

 דואמ יוצמ שרד שומשו .םייקמ האנ אלו שרוד
 y" בר להקב םעה לא המכח "35 תדגה לע
 .'ק + ג"צ 'דהנס ys m 'ציב ,ב"עס א"כ תבש
 ח'פ 'מוי הכלה ירכדל החיתפ אוה בוול לנא
 : ט"יק :ד"נ 'יחספ :א"כ "יבוריע .ח"פ תבש ;ט"מ

 .ט"ל :ז'ל ר"י 'טוס a'p "ישודיק arb 'ציב
wo "mo v^ isחיכומהו :ד'צ "חכז .ט"ק  

 ויעמוש תא ךירדהל סידומל ןושל ול ןנש ימו
 אבא ב'מפו ר'מש שרוד ארקנ הרשיה ךודנ
 שרודה mb ר'מש (שרוד אבא :ירפסו שרודה
 ץוכקהו .וינפל רמוא ארומאהו שרודו נשוי
 :ח"ל mp mop" וישרורו רוד רוד :םישרוד
 ר'ב .ו"פ 'טוז והילא y א"מר יתבר 'תקיספ
 | .ט'לק 'מזמ ט"וש 'רדמ .ל"פ "רד תובא ,ד"כפ
 | .ב'פ ק"ב תומושו ישרוד ;'מ זמר "ישארב 'קלי
 | ,יעסמ ירסס ,א"ס "ye חלשב אתליכמ :ר'ק 'רהנס
 | ןינעב וניבר "יג יפל Qv m3 םיטפוש ,בקע

cesתוכלה ז"ואו  ^b penישרוד ;ץ'קת  | 
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 .ושדד ןויכ :ט"כק תבש ,שר שרד ןויכ :ו'נ "$3

 . ןכו שוד שרשמ ורתפ אוה קר מ"כב י"שריפ ןכו

"b Dpןתנ וניבר  pipeיוכוב) שווד | ,ונבתכש ומכ ם"לב הלמה  sק'ב  Crepךיתעמשה רבכ לבא  
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 ג"ערו ב"עס ה"עד T5 'ליגמ 'וריב ןכו םימעפ המכ
 וריעב שד היה DN :ז"סד ד'פר 'ינעת 'וריו

moתבש .ותומ ךויעב שד התאש ןויכמ . .  
 ,הימשב m3 שד ב"עס ח"'נ מ'ב .היב שד .מ'ק

 בירמו רטנקמ םאו שוטנ בירה עלגתה ינפלו 0^
 G'y ve א'פ) v^ האפ שירבו ,אוה םימ רטופכ
 .ןישדמו ןילכא איבלכד שידאו לוכא אבס אבס
 'פסותהו :א"סד א"פ 'שודיק 'וריב n3 ה"יחא|*
 תצקב wn הז .ואיבה ודרוטו ה"ד .א"ל 'שודיקב
 פועל שידאו ורתפש חכומ םשוריפמו הקתעה

pneןכו  ^eלכא .ומצע םשב כ'כ לעב . pun 

m3םיבר  ^pלכב  meליגרה הליאשהבו קיזחה , | 

nyםשה םנ ונממ ליצאה כ"כהו םירחאו יוועל  

 — [יתימאה bn" שווד 'עב qon י"שרו .דיפקמ וניא 'ולכ pne הליאשהבו
 שרפמב כ"ג אבוהש ושוריפ 'ייע וניבר תטישב כ'ג
 םוקמ !py .ו'נקתת זמר ילשמ 'קליב תולמה
 שיראו a] Ds^ י"כבו .ש"ע שדא 'עב הלמה

 — [םש 'דהנס ס'ד 'ייע שירחו ה"ונמבו

 פרד דועו ,האובת טבח עודי ונינעו מ"למ) 073 ג
n2ש  (anit Füssen) dreschen, tretenק"פב  

 G'ys יט ('p קזנ ימולשת םלשל 33 ןיקזנד
 ולא 'פבו .ירצמא שייד יכמ הב קיזחמ תמיאמ
 יכו 6 זיכ (nu תוריפ חקולה 'מגב תואיצמ
 שד אוה ומצעב 'יפ .אוה ןשד ומצעב תיבה לעב
 לודג ללכ 'פבו C. התוא pus ןילעופה האובתה
 קרפמה אוה 'יפ .הרוזהו שדה רמעמה 63« תבשב
 התוא ןיכמו ול תרכוחמ איהש תלוספ לכואה ןמ
 אוהש b^ ןכו ,הדקרהב ןיב הירזב ןיב הרירבל
 C וב רבוחמ איהש (* ת ל וס פ לכואה ןמ קרפמ
 תירורפע ץפונ ץפנמה .הליכאל ןוכנ אהיש ידכ
 אצמנ ןילוניש ללומ טפנמה ןכו לכואה ןמ

memתלוספ ןיויבעמ ןלוכ דקרמהו .ררובה  
 הפילק ןוגכ הניאו momo הניאו לכואב תברועמה
 ץופינ ךירצש תירורפע ןוגכ וא קוריפ הכירצש
 D" דוע p" ה"יחא|* = > ,דבלב תברועמ אלא
 ותטישל וניבר כ'ג ךלה םשו .'א yp ,'ב רז 'עב וניבר
 ן'רו י"שריפכ אלש הזו ץופינ ךייש תירורפעב יכ

owעקוק ילודגד ןתשפ ילועבנב קו ץפנמר  
sopדומל 'ייע שד  pw3: דצ תכשל ומוקמכ 'D 

 mij "p תבש 'וכלה ז"ואה ונל הרוה רבכ לנא
 -- .בטיה ש"ע עקרק ילודגב אלש םג השיד שיד

ovemןיא .ה'ע תבש : השיד  nensילודנל אלא  
 השיר יבג לע אילבטק הל סרפ : 'צ מ'ב .עקרק
 'יא ע"פרב לבא ט'ק י"כ 'יג יפל לבטק 'עב ה'כו

ovהכוה לכאתש ידכ םש מ"ב .הישיו  jp 
 השידה ןמ הברה לכאת אלש ידכ . , השידה

pruאג | ןוכנל ייפ ןינעה יפלו וקחרנ 'ישוריפ רתיבו  yaרצ שדוחהר 'תקיספ ,ו'ב עקפ  Yאבומ  
 ןכו ו"כרת זמר 'ישודק 'קליבו ץ'ק זמר אב pos | קז חו ה ושוריפ ןכ וריעב שד םגו np לעב

mmר'מב | םש 'ליגמב ה'גכו .היה םסרופמ הליאשהבו  "bו'טפ י תכו 'תקספבו וכח 'פ ר"שהשב  

 pum .ד'עפלו gsekannt  עודי :וניבר 'יפל) שד
 תא ארוקה .יפב (םינפב 'מושרה פ"למ רבדב

 שד אוהה C OCTO שרופ אמוס 'מנב 'ליגמה
 'מגב .י"פעא 'פבו .םסרופמו עודי b^ ,הוה וריעב
 אתלימ ילימ ינה +ב'ס («nmm ותשא תא רידמה
 ה"יחא]* = = .הבונגהנ יפ .הב ןנשד אה לבאיתדח

^enרורב ל"נ ןורחאה  qsןושארה 'יפה םעטמ אל  
 O55  תיסרפה הלמה ןורתפב ow יכ ,עודי : שד
 .halten, festhalten המ 3272 קיזחהו דיב זחא 'יפ

 ןינעל בורק הזו ,הב ונקזחה 'יפ הב "pe כ'או
^bונשוריפ תתימאל היארהו ,הב ונגהנ וניבר  

 אל ןכ רתב jb ב'ע ט'"מד ה"פס םילקש 'ורימ
mןירמא ןובסנ  pneויה וללה םינקזה 'יפ ןבג  

 pour ונאש המ םיומוא ויהש ןילבקמ ויה אל
 ונקזחה רבכ 'מולכ ןכנ ןתשד men לכל
 הזה רופפה הנשנ + א'כד האיפ ףוס 'וריבו .ונלצא
 אתושר ף'זרהמ (Cai 'טארק סופדב םש "יאו
 npa .ןבג ןתושד ןוכנל 'ימאטיז 'פדב לבא 123
 אוה גהנמ הארמ הפיה 'יפו ןכג אתושד הארמ
 ש"מב וניבו שוריפל הזב ןויכ הפיו ונלעא
 הלמה ונוזגש המ יפל לבא )03 ונגהנ b" ןנשד
 התשורו ונתפנופ ידו ונדיב קזחוה שופל לכונ
 תכהאבו , V3 pup Uwe ינוניב vos אוה

 הגורה א הנשמ לעו וידינ שיש ןתכ ינשמ סרוק עמש לע סרופ אמוס הנשמה הררסנ הוינשמכו סישב ונינפל )!
 י'מג ךומסבו, :ךוועב ל'צ וא רהא ררכ אצמ אוה ילוא ךורעב a3 map" ינשמ לע אלו שר אוההד ןויצ 22310

 «am vss maa? semp ('  .וידיב שיש qas 'מגכ ןוכנ לע וניבו ןייצמ ןגלבז ןשב קהב ya לבא 'אמוס

 ,יבוחמ רע תובוחמ ןמ הרוש 'ופח ר'פדב (* .ר בר מ עיפרבו

E"א"י ילשמ) ביתכד ונממ תרבוע הערה אשונו םישק  

cהאלהו איהה תעמו כ'הוי דע ה"רמ קר םילבקמ  



 איהו היתווכדו ,(' בקעב ןישד ויהש אלא ןיערי
 )^ יב עשוה ןנדה הל (onm יכנא יכ הערי אל
 תקח תאז שירב ונדמליבו .בקעב השדש אלא
 ןולכתסאד ארכג ןוהתי אמחד ןויכ 05 'וחכתכ) הרותה
 n""' ב"א) — .ארונ היב ביהיתיאד ןשדיאו היב

wo(יתלחנ)  b'x]ביי יימר) [יתקלח תא  '( 
 ילשמ) וב רבעת לא והערפ .(יתנסהא תי ושישוד

0oועמש .ןוהמע רכעת אלו שידא 'גרת  
 אלו 'גרת ₪'ל (n ne/ וערפת לאו ומכחו רסומ
 םוגרת יל ve ;חיי 3^ p רסומ- ערופ .ןושידת
 ,שירמ ס'טב ג'ונב ה"יחא]* ,אתודרמ שידמ
 יוועלל  ר'תמע cop םימוגרתב תואמגוד דועו
 שופל ןויכ DN יכ אמנוד ףיסוהל אב אל ב"רו
 הלמ איה יכ mb ךרוצ pe םוגרתה י'ע ןשדיא

nyל'נה 'תקיספב רעבאב ש'ר גישהש ומכ  
 ונורכז יכ 8^3 ןויצ לע .ריעה אלש אוה אלפו
 טוקלינ אבוה n^ ry. שוד mos -- .והעטה

banוכו ויבקעב שד םדאש תונוע ח"נשת זמר ' 
 םישד לכהש הנותחתה הפוקסאכ היה א'פ א'ד \

 תא ןישיידמ םתייה לומתא ו"טפ vov ,הב
 .ופעכ ךילע שיידמ 'ח רומזמ ט"וש ;'וכו ץעה
 תנש WEZ (Tri) יוס לקשמ ראותב םשהו
 יאד :ב"כ 313 ,אשונד םושמ אמיליא lys א"פ
 היל ישקר םושמ T'D: םשו ,אוה אשווד םושמ
 הפירד אשוד םש 323 י"כ ה"מגר b^ .אשווד
 ילואו כ'ע םיערזל השק םדא ינב הכ ןיסרודש
 — ew vy] הכילה b/5 sm אשוור ל"צש

p» 015שרשמ שרשר לפלפ ןינבב  "p ww 
 Gerireten םדוקה ךרעמ סבומ רברכ סמר

 םוגרת Of 5^ ייעשי) .ואיקב רוכש תועתהכ
 .והימרי) ואיקב באומ קפסו .היבותב איור שדשרמד

ommה"יחא]* .יאבאומ ןושרשריו 'גרת (ו'כ  
 ע"פדשב לבא "ae :ופח םש קו ו'פדב 12
 'ה בת 'עב "יא ןוכנל םנמא היבותב תלמ הרסח
 שרשמ ט'ק י"כבו שרשרמ ס"טב ו'פרב םש קו
 'גרת יסופרבו ,שדשרמ 'שמא 'פרו 5725 ל'צו
 ר"י "Xo ע"מב pb" ש"מ y"' היכותב ס"טב
 סבומ רגפכ 'גרתב רוע w^ לפלפ ןינבו .א'ער

 -- [שדשרמ רגסכ )0" היי ייעשי)

evo ב E Re REPAS MET EUR 
» Ma " 4 "Poux 
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 . . . ןתשירחב ה"וא ןמ ןינושמ לארשי ןהישעמ לכב =
 אל n n3) יירב) ימאנש ןתשירב .. ןתשידבו
 יליעמ we ,שיד םשה ןכו ,ושידב רוש םופחת

anמ"ב :שרקה לש ושיד אלו ךלש ושיד א'עס  
 ושידנ ואל sm אנמחו רמא ושידב רוש :'צ
 א"יפ יתבר 'תקיספ ,ב"פ ר"מב ,ט"ספ v3 .אוה
 שיד םיושע ךינב ףא לכל שיד יושע רפע המ
 םילכ אתפסות .תצק יונישב גמ ע"ייע תויכלמל
 וב ספות תויהל ושארב השעש opo Te מ'ב
 ג"עס Yo ט"פ 'ומורת 'ורי nb" שיידה םוקממ
 ייונת תיא ךל רתומ אוהש שיידב ינת ייונת תיא
 ירופ לקשמ לעו .ךל רופא אוהש שיידב ינת
 ראותהו ,ליכאק "ome ארות :'ו pina אָשיד
 אשקרקד אזיע :ז"טק "יחבז Orescher) SP 3 ירוסה
 אסקרוקד אזיע N^ :ד"כ "rym wo ןשיירד
 "5  ץבוקב) ז"על mà שוריפ י"כב לבא ,ןשיידד
 אפקרוקד אזיע 'יגה יתאצמ (ב'ע 7^ ףד 'קילייגנא
 אזיע .ב'כ 'וחנמב ה"כ תמאבו אתשוד אשירד
 'פד ם'שה תאצוהב) יאתשר הב ושדד אסקרוקד
 NUT» ישיידד י'שר "גו ;ושרד ס"טב ןעיוו

 ל"נה mes השלשב 'יגה איבה ןברט 'עב וניברו
 ימ קרפ ק'מ 'נשמב ב'א) — bun] ח'ר ^25
 .תוסורגהו תושושדהו ןידייצה "63i 58« ךפהש

Ubלעבש הארנו ,אסיירל םיטח םישתוכו םישד  
 יתעדי אל ה"יחא|* ,(תושושר סרוג ךורעה
 ששר 'עב 'ויפ vas ירהש ב"רד הארנ ןושל ןווכל
 תמאכו י"שריפ איבה םשו ותהגה ש"עו וינפל יולג
 סחוימל וא) י"שר ירבד םה ןאכב ב'רד b" םג
 ''גו .םש ב"ערב ה"כו יםש ק'מד 'נשמל (י"שרל
 המכמ 'כ x" ק"מל ס'ד לעב איבה תושושרה
 רקיע לבא םינשי 'יסופדב תוינשמב 5( תומוקמ
 שוד ןושלמ mn םעטמ אל לבא תלדב "גה
 שוש עב בנתכאש םעטמ ON יכ השיתכ ןינע

 — [פש ןייע

 סמר b^ \עי> ע"לבו ס"לב ה'כו מ'למו שָה 2
 mit Füssen treten) םדוקה 'עמ לגרב

 יררהכ ךתקרצ פ"סב זע וא נשכ וא רושב ר'קיוב

 יתקיספ tp וא בשכ וא רושד אתקיספבו 73b) לא
 ימוחנתב ןכו ב"ער זמר ^5" 'קליב אכומ ny דצ כ"רר

oרומא  (e ob4^3 תיעשי) ערי אל .לארשי ( 

 Coitus üben) השא לעוב ,ע-> ע'לבו שף 4 | יכ היתווכדו .בקעכ ושרש אלא ןיערי ווה אלו
 pu לכהש . . םילכד תב נ'ער ז'פ 'יחספ

 םג היכש

 mm אלו c3 5 ימי ועדי אל יתוא ep ליוא

sbn )'י'קיונו יסקא י'כב ^" 'תקיספב  ofויניעמ םלענ אטהיו םופלו רעבאב שיו ריעהש וטכ  

 .ךוועב
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psןשדכ איה ירהש הנקת הל  T5ראשנה ןמשה  
 הלמו ל"כע הנקת ול pe ןשדכ אוה ירה רנב
 nnb לכונ ד"עפלו en ייפב sm ןכ הלמב

mיפש ע'למ ' q^»ךלכלתנ  mmyסאמנ . «num 
UD ^miימינפה חבזמ ןושיד ב'עס א" 'ליעמ  

 ןושידו ימינפה nam ןושיד s ov ,הרונמהו
mennןמוקמב ןיעלבנ . "ysשידקמה םש  
pensימ :'ל דימתו ב"ער דיי 'מוי ;'וכו הלחתב  

 ףופב םש דימתו ,'וכו ימינפה חבזמ ןושידב הכזש
 ג'ל 'מוי ,'וכו הרונמה ןושידב הכזש o^ דומעה
 חבזמ ןושידל םדוק muy יריזג ינש רודיס א'ער
 ב'פ 'מוי 'וריב ןכו םימעפ המכ ש"ע ,'וכו ימינפה
 ןוציחה חבזמ ןושידל ןיינמ 62^ 'ליעמ ד"ע ט"לד
 תבכש הליתפ םשו .,'וכו היינהב רוסא אוהש
 תיב שלש :ד'ק 'יחכז ץובקהו .'וכו ןושיד 'כירצ
 .'וכו הרזעב היה לודנ ןשדה תיב ןה ןינשדה
 יב ןושיד m^ D "mà 'ופסותב אבוה כ"ות
 «na^ שדה תיב ןינעבו ש"ע 'וכו ןה םינשד יתב
 ה'ד sp mop mecum וכרע יייע OU היפ

[mem — 

 תואנב 13007 .ט"כ 'וכרב (fett: machen) ןשד 2 *
 המושג הנש יוחא 'מוחנת ^3( ךצרא

n»ילשמ מ"למ .'ג םשג ע"ייע הנושד  sb vu 
 לצאו Fetügkeit ןָשָּד םשה מ"לבו ^ vb 'יעשי
 לארשי ויהשכ א"פ 'פ ךתלעהב ירפס ןָשוד ל'זר
 שמח וחירי לש הנשור וחינה ץראה תא םיקלחמ
 ימ לכ ל"א המא תואמ שמח לע המא תואמ
 לש mens לוטי וקלחב הויחבה ma הנביש
 ןכ שרד ו"כשת זמר ךתלעהב 'קליבו «s וחירי
 ויהש וחירי לש הנשוד הז :ךל ונכטהו 'פ לע
 עשוהי קלחשכ ,ורתי לש וינב ינב התוא ןילכוא

csןכו .'וכו וחירי לש הנשוד חינה םיטבשל  
posזמו םיטפוש  mbתא םיקלחמ ויהשכ  

 ימ לכ ורמא .'וכו וחירי לש הנשוד וחינה ץראה
 וחירי לש הנשוד לוטי וקלחב הריחבה m3 הנביש
 ויה םיעדוי 0'3 'פ האר ירפס אוה ורוקמו ,'וכו
 pea wm לש וקלחב תונכל ריתע מ'הינש
 ולכא ימ וחירימ וחיוי לש הנשוד ושירפה ךכיפל

 .'וכו השמ imn ינק ינב םינשה םתוא לכ

 Q3 פ'למ עבונו החנמ (iov? 0/53 ^p ןשד
(ioschenk, Lohnירהנס) בירחנס ןינעב קלחב  

Cvאנשידרפ יאהל אנשיר יאה . ^bוז החנמ  
iהזל סלשל  pyןימלשמ הז לומג יכו 'מולכ  

 תמאה השעש יפל היקזחכ piv תוצמ םייקמל
 (W'$ — א ביל /3 (mà. "y בירחנס voy אב

v1 4אָנָשָּבכ ןשד — ) 

 :ב"מ 'טוס .'א לבד 50 'ד רמג ע"ייע הלבדכ הב
 התוא ןישד לכהש הפרה המש אוקנ המלו
 םוקמ יאמ :א"מ הדנ .הפרע ע"ייע  תופיוהכ
 תומבי שד שמשהש םוקמ הדוהי בר רמא השיד
 'ט vb "ישארב י"שר ןכו ה"פפ ר"ב  .ב'ער ד"ל
 לע יוניכ ךרדב e" ץוחבמ הרוזו םינפבמ שד
 ,ץוחבמ ערזה mm םינפבמ לעובו שמשמ הליעבה
 y'"y השירח םשהו שרח bye דובכה ךרדב ןכו

 ,ש"מו 'ב שרח

 ^a ביש) תלדה «by 'גרת CThün אשד דא
nns). «uET ףינאו OG" 

 השרד ינוומש 'שלמ ורתפ יוועל 'חה  "bתלד
 תלד קתעוה .ינורמש 'גרתב יכ תמא םג םא לבא

 .ו"ט ן יה וג 'ירבד ;יו ,איכ תומש) ^ (Qהשררד י'ע

 (ר"מלהו) ש"ירה םימעפ הברה יכ היאר הזמ ןיא
 הלאשנה הלמה ךותב ינוומוש ןושלב .תופסונ

Yu דצ ןהאק 'חהל ןעידוטש .טיראמאס 'ייע 
"pw )Xe  ךפיהב אוה אשד ד'עפלו האותיות. 

 ךרדנו .ועשו תלד ע'לב  vw musתבשב
 ילוא הזה שורדה חיננ םאו ,םש ךרד :אשד :ז"ע

 ^ 5ע"לב הלמה רוקמ יכ  "x ^b 22תלדה יכ
 יישארב) בותככ חתפה דצב ^  ("eהבתה חתפו

 אתיירב אשד יאזח .ו'נ 'וכרב ה'נכו .םישת הדצב
 תבשב ,'וכו לפנד  ^pע"ייע אשרד אווניצ

 הייחמו היפאב אשד דיחתא :ב"נ ןילוח .'ב רנצ
ni) םשו 'ג ףחס ע"ייע היפוחיפב אשידל 

 ןילוח  imuע"ייע  pusג'ל תוחנמ ץוכקהו .'ג
 .אשירב ישד ילת א'ער  quanשימשתה יוניכ

 ומכ  (Cp omne nneאשדל תרקעו ^ 'ובותכ
 ארבעו  n^ "wb y[ד"א —

 Yyb m'oY T'b ןיטיג v^ (יטרפה םש) 3019 *
 .ודודד יוחא ושוד ןוגכ

qv 104 רפאה אוה ןשדה ריסמ)  die Aseho 

jp €6n'2) מויב 'ב 'פב ןשדמ ימ' (nehmen 
 יר יבומכ חבזמה תא ונשדו ^ Uה"יחא|*

 « "và nuןשדמה ןהכ ד'עו ט'לד בנ'פ 'מוי
 ימינפה חבזמה תא « vהרונמה תא ןשדל אוה

 ןאצמ .'וכו ראשה תא ןשדמ :'ל דימת ,'וכו
 ןשדמ כ'חאו ןיקלודה ןמ ןיקילדמו ןנשדמ ובכש

 .ואשה תא  "ev:ד"י  oימו ימינפה חבזמ ןשדמ
 לעפתנבנ לעפה לצאנ םשהמו .הרונמה תא ןשדמ

  mb:ח'פ  cהתבכש ( jewהנשדנ ןמשה
 הליתפה  ^pץבוקב) יוחנמל י"כ ה"מנר  v3יקילייגנא

  Gy vהתבכש הליתפהש ומכ 'מולכ ל"הזב |



j| םג ארשיד »Ww) בטיה תופסותה ש'עו | י"ל לע ןויכ ב"ר ה"יחא]* .(םעה pens 
  6%ןימ ותוא לש תלוספ ונינע קר אוה ןימ ותואמ | רומאכ פ"לב הלמה רקיע יכ אוה ךרוצ אללו

 --[ןכ ונינע 75? — 59529 'פו ע"לב ןכו ןירועשה ג"ונבו ןשדופ 'עב םג "אדכ אנשד 'יגה רקיעו

 אנשיר ס"טב  5nה'כו ןאכד ךרעבכ אנשיר
 ה"לר זמר ^« ב"מ 'קליב  otnב"נ  5w ^nוניבר

 .אנשד "גו ךורעה םש תרכזה ילב  ^Wםנ ןוכנב
 י"כב  "pאנשד הגוהו אנשר ם"טב 'ק י"כב לבא

  Uyהפי רמאמה רועישו :ה"לק רצ 'דהנסל ם"ד
 לעו ותצקב וניבר ןווכמ  vbירפסב ריבסמ יתייה

 הלעש האלהו ג'ק דצ םידשהו םיכאלמה לע
 תירטקב הלמ איה אנשדרפ יכ רמול יתבשחמב

  ^b paradhátaקסעש ימ  puiןינתונ יכו ורועישו
 שיאל הנתמ  pow,ירחא ה"ד י"שריפ ןכו הרותב

 קדצב ריעה א"כק ש"טע ורמאמב סעלרעפ לבא
 איה אנשדרפ יכ  nobפ"לבו ןנשאדתפ שיראוצוה

  ^8 9%וז החנמ ןינתונ יכו ורועישו לומג
 לומגב  mותעד ינפמ יתעד לטבמ ינא התעמו

 :הזכ רדסה ףילחהל הצור ןשדרפ 'עב וניברו | *  «ek NDףד "בוריע 'וכלה ףופ ג'הב
 אתבשב אתשרב היתיאד ןאמ ג'עס א"כ יתעדי אלו םש ןייע אנשד יאהל אנשדרפ יאה

 ע"מב סעלרעפ p" הרש <-*3 פ'לב B^ ,'וכו -- [המל
ssמ"נק ח"ח . 

 ב"ר ןייצ 935 Grüupner) 2*0 ע"לב) שוש *
 (הימ (x5 ק"מד הנשמ 'ג שד ךרעב

 ןישתוכו ןישדש י"שריפו תוסורגהו תושושדה
penהרזגנ ד"עפלו 3^ תעד ןכו כ"ע אסיידל  

 : השוע ונינעו 'מושרה ע"למ יוועל - תערכ הלמה
 | שישר ארקנ ןיסירג לש לישבת ןימ יכ ןיסירג
 ודצב ותיארו שושד ארקנ ותוא השועהו | כ
 | ,אקליח ישושד םנ ץובקה ק"מב םשו תוסורגהו
 | א"פד ק"מד ב"פס 'וריבו ירופיצ ישושד :םשו

ivoיפורגו ונע ישושד  vexיסורג םשו  
 | ילבב ק"מב ונממ לעפהו .וכע ישושד ןירופיצ
 ,רקיע לכ ןיששוד והי אלש ןמצע לע ורימחה םש

 | .דעומה ךרוצל הענצב ןיששוד םש

! 
: 

"X * ןושד תחת ס"ט אנושד j'y 
yp DNDÜT + | :ג שד '. | 

[N01ןימ אושוד ס"למ ד'עפלו  nbwbלש  A: 
 | םיעותעת השעמ השוע «X פ"לב) WD * | ארקנ ימור 'שלבו Gerstentrespe ןירועש

 | יהייתשד םִא ל"א Gauklee moy) , | םיחספ) םירבד ולאו 'מגב העש לכ 'פב 8
mem Gm?י"כבו 'מ "5 'יג יפל א"עס י"ק 'יחספ תוינפשכמ | ןיטיחה 'מגב לאעמשי 'ר קרפב  

peus Cy an»)5/4145 ם'בשרב ת"לדב ה'כו יהייתשיד פ"א | ןופיש יראפ ןימסוכ ארשיד  | 

 תויפשכ םישנד והניתשיר ל"א 103 םש ס'ד 'ייע | 32616 ט"יאלב אוהו ה"יחא]* ,אתליפסא
"wm Spelt, Dinkel "Bם'בשריפו | 'וחנמכו ייחספב ןכ זעול  invo)תטלושה תוינפשכ םישנ לש  

 שארב רבודמכ הנינעש לנה פ'למ ר"עפלו ןהילע | א"לגייש ,א"לגיס י"ע b^ ארשיד לבא אבלוג לע
wmצ"לב  scigleו"לנו  Roggen ^D secaleךרעה |  DN!ת"לד ןוקיתב קר ס"שה "ג םייקנ  

"wwלכ 553  peoפע " ^b nbspוא ש"רו םוקמב | ןכ יכ ןכ  mnnםישנד יהניתש ד  
 ,םיניע זחאמו הסשכמ b" >> ם"למ תוינפשכ | :קילייגנא י'כ ץבוקב) תוחנמל י"כ ה"מגר ^63 יתאצמ
 ןכ ארקנ םסרופמ םיניע זחאמ יטרפ םש Dn | ילבוש םנושלכ א'לגיש ארשר 5n 6יכ ףד
 ,םייסופה לצא יליבש 'יחספב b ^b" ןכו ל"כע א'ניבא הלעת
 ,יב שד :yy pe npe ר"ל אוהו א'נווא זעול mme א'נייבא הלעת

ym Hafer, avonaשוריפל וניבר איכה לבש  | 
niaeלעוש  ^b ionםילב) אָנֶּתֶשַ | ע'פדשכו ,ר"פדב] אלאקיס  OUושלל קתענו  m "b wb 

 'מגב םיצרש 'ח קרפב Menstruirende) א"י תעדו [א'ניב י'כבו] א'ניוו א"ו [א'לאגיס

 היל אמ'תו Gp הגש האוו בובא תא התושו | הלמה תארוה ןינעבו .ה"טגר תעד איה ש"מ יפל
 אנימא (C33 ולא תוינעת 'פכו ,(' איה אנתשר | היאר אינהל שי (בלג 'עב כ"ג אבוהו ארשיר

 "Dub 'יסופרב יי'ישרב םג M" א יה "גו א יה nem ס'צו אנא אגהסיר היל א מיתה ס"שב 'ב י"כב ןכו )4

 .אנא אנחשיר אמיחו ג"ונבו : א"כק רצ תבשל סיר "9

 ןיוועש po peor לעוש תלוביש ל"נה 'וחנמבו | שיאו שיא לכל קלחמ ךלמה ts mna י"לב ןשוד =

ERל  

npןשד  z — NUUIO 
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 והיגה ו"זרהמו ל"דרה 'דיחבו ןינידה לע ןיתדה לע
 ירהש ךרוצה ןמ וניא ד"עפל לבא תו תדה לע
 (היכ 7 ירע) ww אלמ ארקמ ץובקב רכז 'ל

 qs יִתְר

 junges Grün מ"לכ אשד אוהו bos ילמ) הָאּתִד
 קרפד ג'ו (ךרעב הטמל p sw ןינעבו

 — .האתיד רסא אנוה בר (ביעס 12 יליגמ) ריעה ינב
 אשד 'גרת .בשע (.b^ (ביתכ ירמ ירד ב'א)
 ,('ב ,ביל 0335 ; 3/^ .איי ,יא יישארב ילקנוא (y האתיד

sb(אתיד)  [sm]יליגמל פ"דב ה"יחא] +  
 האתיד יב "53 5 mw רבחמה לעב בתכ א"ע דצ

woעו האתד'ע ךוועב ה"כו אתיד ' 
 יד תר יעב יכ בטיה קד אל כ"חמבו ל"כע תר

"3lלכב ה"כו אתיר ןגוהכ 'ציניוו 'פדו ר"פדב  > 
 'ט רת 'עב 2: תויתואה רדסמ חרכומ ןכו י"כ
 םוקמב אתיר ןאכ ע"בשפה לעב mun ןוכנב ןכל
 ןיא אתיד א"ס ןיבו האתיד pi תמאבו אתיד
 א"סב ש"ירב סורגנ םא ןכ ןיאש המ לודנ קולח
 ב"רו .אתיר תחת ס"מ קפס ילב ה"אב אתיד ^3
 א"חב הז לע ונזמר רבכו ותהגהב תועטל אילפה
 5 ףדמ ול הנמרזנ ותועטו Ly cx אובמב
 אצמ אלש ןעי 'וכו ארמ ירד אנוה ברד אה יכ
 לבא םינויצב ם"טב 'יאדכ Y ףר 'ליגמב ושקובמ

yaתמאב יכ ויניע אושל אשנ אל רתו תר  Di 
 רקיעה אוה sm ר"עפלו .אתיר "גה התיה וינפל

^p 45 pronאוה רת ןכו ידנה לש זונא ןליא  
 המ ןכ cm לקד jw 9% — JU pub ןושל
 רבחש ושוריפ אתיר אנוה בר רגח ונייה רסאש
 וניבר ש"מ y" ידנה לש זוגא ןליא תופילק

 - ([אמיקספא ךועב ש"מו רת ןינעב

 .יב .'ג) לאינדב איתפת (Güehter איִרָבְתִד ₪
 ה"יחא]* .םירש ןימ 'יפ +.'ג

 הלעא יתרטא nmn י'רדמכו אָיְרְבִתִד nm העט
 ץוכקח אכי תסלוקסא ע'ייע הירבתד םהל ארוק אוה
 שיראוצוה 'שלמ עודי הלמה nw רַבתַד דיחימ
 : תאד יכ טפוש ונייהו pun אשונ b^ רָבּותאַד
 השדחה פ"לכו אשנ O29 לעפמ רב תלמו ןיד
 לעגעיפש םכחהל .ואססאלג p" 2: רצקתנ

- [^0 

0 Ning 

 ןינוב ןיאד 'מגב ז"עד ק"פבו Coen אנתשד היל
 היל הרמא יל יעימשה הל רמא «C ןהמע
 דיכ (DP ןידימעמ ןיא 'פד ג'רבו ,אנא אנתשד

 הדנל יאסרפ ורק ןאמכ ארפס בו רמא (ביעס
 איל יישארב יל םישנ ךרד יכ אכהמ אנתשד
 וחורו םיבאכ אלמ לד י"לב p^ .ב"א) — ,(היל
 8007096 י"ל לע ב"ר תנוכ ה"יחא]* ,(רצק
 800896 vos כ"כ לעב לש ושוריפ םגו הז לבא
 'קליב mw תולמ רבחמ , לעב 'יפ «D (דנעלע)

wu"תוביתהמ ןוקירטונ הלמהש ל"ק זמר  JU 
 ארמנה 'יפכ C35 ז"על יישר ops קתעוהו) םישנ

 תיסרפ ןושל שממ אוה לבא ,ללכ הלוע הניא
 — [המושרה

 ומכ תאד ןמ רצקתנ (der du, da dw) ָתִַד *

mתחת  nmוריב וכרדכ תעלבנ ף"לאו ' 
 :ו"כד ח"פ 'דהנס 'ורי מ"ד הלמה nn םשש
 םש v^ ,'וכו הדיעמ דחא דעו ןמת רמ תד המכ

soy "bתשא בשה התעו רמ תד המכ ד"ע  
 ימ רמ תד המכ קחצי אלא שיא ןיאו 'וכו שיאה
 תד המכ בקעי אלא שיא (ps 'וכו הזלה שיאה
 המכ ג"ער ח"כד b" םש 'ורי .םת שיא בקעי רמ
 ףוסב םשו ,'וכו Tub הזחא קדצב ינא רמ תד
 T^ ,'וכו חורה בישמ רמ m המכ  דומעה
 ןודזב רמ m המכ ivy ג'לד א"'"פס תועונש

mes» usדהנס 'ורי )^5( ' "bד"ע ט"כד  
yb, rpoy à» 7b ni CUM ₪ 

S53תד אדה  c5ןיכלוה םימה ןיאש םוקמב  
: 021( 

(Gesetz, Religio I1 *תארוה רקיע מ'לב  
 (יב גיל ^30 טפשמו קח רבד לכ הלמה

 pip רחואמ ןמזבו ^O יח 'תסא) יוויצ ןינע דועו

 .א'יכ .ד"י oT ירזע inu לאינד) "nos n 52 הנומא

Qvaרטקב 'שלב ןכו " dàtaשיראוצוהב  nw] 
 ary וויט (rb 'ובותכ bn לצא ןכו 2I פילב
 וזיאו תידוהיו השמ ms לע maya nm ר"מב
 הכוס .'וכו תידוהי תר יהוזיאו . . השמ תד איה
 «s'y א'ע 'ומבי "nn הרל'מהש הגליב תב 1ו'נ

m" nomרשעמב תלסופ תד תרמה ןיאו תלסופ  
 : ץובקה לדגמכ 'פ mm 'דמבו .ו"צ "יחספב 3

n'a )'איה אנתסיד ירמאו 25033( איה אנתשיר והל אנימא יב ימ י"כב  yקליו ת"הא ייג םג איבתש םש סיר ' 

 ym תא ריכזהש ילבמ וניבר ייגכ איתש



 ע ינצמאוו ?Es tr T ינקזחל םלשא חוחינ רומת יב ₪
Eרומשלו תושעלו . 

 לבו | ;'ב ו"ו י'כ 'עב םנ  תונושאר תובית שלש ןורסחבו ד'ל י"כב ואצמנ הלאה םיזורחה ה"יחא]*
 ע םלשני :ל"הזב ת"לד תוא םויסב 'יא ב'ה י'כבו .רקיע לכ םירסח םיזורחה 'ואיזומ שיטירב י"כבו 'א "ו |

mssךורב  amenתרזעב א"ה ךרע ליחתא  mom menםלשנ :ל"הזב "יא ר"ב י"כבו  qr & 
 = א'ה וא qmm ל"צ וא] (אייה) םלועל רמוא תרזעב אה תוא ךרע לחא ,תללהמ ול ןושל לכ זועב תלדה

 | םיזווחב יכ הנוכנ רתויה ,ה"עפלו ד"ל י"כ לש חסונו .[א"ה ע"ייע :ט'כ 'וחנמ ל"זר רמאמ לע ותנוכו
 — [לא[י]חי n3 :תובית ישאר וללכנ

à 1 ái 
 ו ו

I! 
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pumהקוחר ךרד ןיאו  pyג דקנ '; "vהאיפ  
 ^b» ייקי) םילולח שדוק םילולה שדוק :כ'ד ז"פ
 ym n^nb wn" ןיב pom ןיענמתמ אל 0
 = ןינברד ץיענמתמ אל am^ .ו"נד b'$ ינש 'שעמ
 yD'3 ט"ד ז'פ תבש 'וריבו .ת"יחל א'ה ןיב ישרד
 yy" ת"יחל sn ןיב ןישרד ןנבר ןיענמתמ אל
 ג"עס א"ער א"פ 'ליגמ יורי SN בא 'עב וניבר "יג

qxיילה "מל לש ותבוכראמ הטמל א"ה בותכל  
 תאז ולמנת ייל אה oO 036 0« תאז ולמגת
 היה ד"כ פ"ר ר"טשבו (שדק ה"ר .'ה 'כוס יופסות 'ייעו)

 ('הלה) mn" 'מולכ ןלעמל ד"מלו ןטמל א'ה בתוכ
 'מוי ,ש"שרה ישודיח CUy תאז ולמגת ['הל ל"צ]
 דנכאו וב הצראו Cn 'א Um" ביתכד יאמ :א"כ
 ,דבכ y'"y .'וכו י"ה רסוחמד ש"מ הדבכאו ןנירקו
 "23 א"ה רסח דבכאו .ב"לד ב"פ mob "m ,'א
 היל ולתו ת"יחד יגגל והל יוטח : ט'כ 'וחנמ
 ולא םש 'וחנמ .'ד רטח yy 'וכו י"הד הייערכל
 ד"ויב דחאו "03 דחא ה"בקה ארבש תומלוע ינש
 יתשב ג'ע ז"עד ב"פ 'גינח 'וריב ןכ ומכ "0 ,'וכו
 דחא ב'הועהו ז"הועה תומלוע יתש וארכנ תויתוא
 ,יב ישארכ) םארבהב ב"יפ $2,521 ד"ויב דחאו א'הב
 'קיספ ,ב"ס רומזמ ט"וש ,םש י"שר'ייע םארב א"הב 00
 "ילהת 'קלי vs זמר היעשי 'קלי ,א"כס יתבו
 םלועה תא יתארב א'"הב ט"לפ ר'ב .ד'צות זמר
 אלו ט"יפ ר"קיו .'וכו ךמש לע א'ה ףיסומ ינירה
 התא ?"DW (5 22 "p ישדק pw תא וללחי
 ,ולוכ םלועה תא בירחמ אצמנ א"ה n^n השוע
 השוע התא םא היוללה הי ללהת המשנה לכ :םשו

nn wnהכל א'פ םשו .םלועה תא בירחמ התא  
 ןיא םאש 'מול אתובית ףוסב ,wn , 0 0 תומש)
 תכש ץונקהו — obw רחא ןיא םלאונ התא
 qma ן"יתיח ן"יתיח ן"יהיה . . בותכי ue + ג'ק

 mn ן"יהיה ןישוע ר"ע ר'ד ב'פ 'וכרב 'ורי

 !sieho מ"לב הנה ומכ ס"לב ןכו ^U ע'לב) אָה
Gier da!ןברק  [wm]ל'צ) (שיוכ) הלוע  

O00* 
 ב

 םימעפ ףלחתי .א'תיב א"פלאמ ישימח ma ה *
  cp maתויתוא  s'bsםהש ת"יחו 3"

 ,ןידיא = ןידיה מ"ד ,דחא אטבמ  Nj = m3אָנ = הָנ
 אהב בוול םה םיטופ תומשב ימלשוריב טרפבו
 שארב ןכו היננח ,הנינח .הייח .הביקע מ'ד ףוסב
 הדוהי תלמב וניצמ רחא דצבו ,היעשוה הביתה

"pa ףוסב ף'לאב הכיתכה בורל ימלשוריב 
 ףוליחו ; + 'ח דצ ף"זרהמל 'וריה אובמ "ייע) אדוי

 ת"יחב " sףלחתנ דועו .חבג = הבנ ,ךחד = ךהד
  ^ byמ'ד  = emתוב = תהב ;לומ = לַהָמ ;ץור

 םוקמב וד מ'ד הרתסנ א"ה -- .המודכו  UDוא
 מ"ד שארב הרסחו ,המדכו והא םוקמב « n('וריב)

 = .ךיאה ,ןאה מ"'ד שארב תפסונ םימעפל ,אכה
 תומש הב רייצל שומישה תוא איה םימעפ הברהו
 תולטב ,המודכו קזיה ,שרפה ,לדבה מ"ד םיטשפומ
 :ארקנה המישנה תואל הליבקמ שארב א'ה תוינוי

  s" spiritus asper, spiritus lenis,אנימה ,ימלה

 ,המודכו קיתפה ,טוידה

 :א"ע תבש) ביתכהו מ'ד אָה ןמ רצקתנ 70 78 *
 ,ןנתהו 62 88( ביתכ אהו םוקמב C1 ןילוח

 עיייי א תשה ,6'ל "יחכמ חניתה ,+(.'ו (o0 אינתהו

 .אתעש אה םוקמב

 *der Buchstabe *U ע'לב ישימח תוא) Grm א"ה *
(Hé =הימחנ יבר : ג"י 'ומבי  bלכ  

 בותכה הל ליטה התלחתב ר"מל הכירצש הבית
 אוהש רנד לכ .נ'ד א'פ 'ומבי 'ורי ,הפוסב א'ה
 א'ה ול qma ול ןתינ אלו ותליחתמ ד'מל ךיוצ
 (יר טב יעב אבוח) m'D 'פ ,'נ 'שרפ ר'ב 'ייעו ופוסב
 זמר wo 'קלי ,'ט רומזמ ט"וש 'רדמ YD 'שרפ
 ה"מק זמר בשיו רדסו ז"ק זמר "wu 'קלי ,ד'ם

pnהכדי .ז'ל 'וחנמ .ה"מרת זמר 'ילהת  moe) 
"n3 au» 08 a^"לאמש וז יהב הכדי 'וכו ההכ  

yy ^3ךכיפל + ג'צ ףד ב'מ ט'ס 'יחספ .'ב רי  
 ,'וכו רמול +(" oe 'ברמב הקוחר תלמב) א"ה לע דוקנ

 שיא דוקנ הקוחובש אה ר"ע ו"לד ט'פ "חספ 'ווי



qoas 53 דהנס' imoוכו עדיד ןאמ יאה , 
 ןאמ mm^ :ז"מ 'טוס ,'וכו ריהיד ןאמ יאה .ט"כ
 אתלימ דיבעד ןאמ יאה .ט"כק תבש ,'וכו רהימד
 «AU אתאמל לייעד ןאמ יאה in 'וכרב 55
 יינעת ,'וכו אתתיאב עגפד ןאמ יאה .א"יק 'יחספ
 pa»b אברוצ יאה imp 'ובותכ :א"נק תבש .'ד
 אשמש יאה ,רד"פ ב'ב ,'וכו ארק יאה D" 'וכרב .'וכו
 (A3 אימד .ארגית Hn" .'ז 'דהנפ  ,איה יתקמוס
 ' ב"עס 'ב ה"ר  .ךיאַה ך :תפסוהבו ,םתלוז דועו
 יאממ יאה אלא . ..שרפמד ךיאה אמלשב א'עס
 :ז'סק .ב"ב mm^ ךיאהד ב"ער 'ד mm ,'וכו
 םירדנ ,ךיאהד ידהב ::'ג "יחספ .ךיאהד .אתתיא

 — [הטמל Tn ע"ייע דועו ךיאהד יריפ :ו'ל

PONO *ןזא לעפמ)  (das Aufhorehenרפס ' 
 , .הנזאהב אלא ונעמש אל ו'ש 'פ וניזאה

 הנזאה ןתיל ,'וכו העימשב אלא יתעמש אל
 ,ץראל העימשו הנזאהו םימשל העימשו

^zDiןטש() אָנְדיִאָה  = (diese Zeitתבכרומ הלמ  
 mm ןמזב רמולכ אנדיע אה

 -- [ש'ע אנדיא 'עב תואמגוד יתאבהו ה"יחא]*

(dieser) TNT 76:08םימעפלו ותוא ארמנ 'שלב  
 אה 'עב ה"יחא|* ,ךה .בותכ

 ךהו 3 :תפסוהב יאה ןמ דלונ ךיאה CO יתשריפ
 yi" אוה הבקנ ןושלו :q תפסוהב אה ןמ בכרומ

 — [ךה 'עב הטמל תואמגוד

 תועובש (GBeglaubigung, Bekrüftigung) הָכָמָאה *

 םירכד תלכק וב העובש וב ןמא :ו'ל
 תנמאה ןיאש ה"פ ב"ב אתפסות ,םירבד תנמאה וב

 .'וכו תוירבב הייולת תודמה

(wo denn, wo nun) NI ₪2.תב היא 'גרת  

 אנוכרט תיב ןאה (ח"כ 2 29€( בידנ
 ןאה ('ד חיל (Bm ץרא ידסיב תייה הפיא 'גרת
 &j ןמו Ma ןמ כוומ ה"יחא|* .תיוה
 ב"פ nav 'וריב ,ןורגה ף"לא תטמשהב jn רצקתנו
 הגיגח 'ורי nem nbus ^b התיוה jn vy ד'ד
 ה'ד 3p 123500« ,היל תתא ןה ןמ :ז'ער כ"פ
 ןילזא ןוניא ןאלו my er ר"ב aen qn ןמ א"ער
 ןיירכתיא pn ן א ןמו ל"א ןיירבתיאד ןה ןמ רמא
 ןא ןמו :ךומסב םש ר'כב ןכו ןה ןמו ל'צו .'וכו
 ןמ וז לכ 'פ ר"להק ,'וכו qn ןמו ל"צ יתא אוה

| 

 ד'ע כ'ד mb meb 'ורי q0 ןמ ל"א התירוה ןה |
 תבהאכו ,אתרב אדה ךמס הררצ ןהא i2 ל רמא

 jap אה ב"א) — ?ox 'ירדנד ק"פד 'רמג [ףוסב

 רתומ ךל לכואש תאטח אהו החנמ אהו הלוע אהו

sovאלא הז רדנ  "n3יתתנ הנה 'גרת .(' תאטח  

 ה"יחא]* = .(ןוכל mam אה (ט'כ os 'יישארב) םכל
 הברהו הזח הנא אה ה"כ ,'ג לאינדב אב רבכו

 "רדנ ;אקסד Nm ארבג אה :'ע "שודיק פ"שב
weלבא ,ןימוי אתלת אה  Tw "pאבה  

qnsלש אה .ה"נד ה"פר 'כוס 'ורי המית 'שלבו  
 א'עס ז"כ 'מוי .אכה אהו .א"מ ימוי nmm ןברק
 רבחתנ םימעפ בורלו .אכיא אה א"עס ב"כ 'ליגמ
 cw ,רמאה :ד"ל ה"ר ף"לאה תטמשהב לעפב
 'כוס ,אינת אה = אינתה .v3 אמוי ,א"ער ד"כ
 הברה T ירמא אה :ג'כ mb" ;ןנת אה .,ט"כ

 — posa] ריבכא אלו םימעפ

ND 8ר"אלב זמורה יוניכ)  w5ט"לב איה  
(diese dieses =אמחל אה ,הז 'יפ מ"גלב  

weyה"יחא]* — .יאה ביתכ םימעפלו (פ'ש הדגהב)  
 עמשמ אק אה .'מ 'ובותכ .'ב 'וכרב ס'שב הברה
 אמייק אה אה אתימ יא ancor .(ל"מק =) ןל
 ב"כ .אחיכש אל wm אחיכש אה .ו'כ םש ,אה
 אריפ אכילד אהו אעראב אריפ אכיאד אה :ו"מ
 nm ילואו .תדמל אה ה"מ cb תובא .אעראב
 הז "פ pov אתלת אה .א'פ "רדנ םג ןינעה
 .'וכו אישק אפוג אה YU הדנ .םימי תשלש
 .האתד ע"ייע 'וכו אנוה ברד אה יכ .ח"כ 5
 רזעלא 'רד אה יכ םשו ,היל אמרג אהו אה םשו
 אהא ןנא הל ותינתמ אהא ןותא :'מ 'בותכ .'וכו
 אכיל אהמ אלא נ'שו .ה"כ 5233 .הל ןנינתמ
 תומוקמב אצמנ ס"לב ומָכ יאהו .הנימ עמשמל
 .א"ל 22 «s רהטו יאה .'ב 'וכרב רפסמ ןיא
 .א"מ םירדנ ,ידהס יתייא יאהו ידהס יתייא יאה

 ,'וכו בר יב רב יאה :א"י "נעת ,'וכו אתשיא יאה
 אסיג יאהד ^i "יבוריע nm) אלג cam xy ב'ב
 תנש ,'וכו אקחוד יאה .'ו 'וכרב .'וכו אסינ יאהדו
 יאה :ט'כ ןישודיק ,'וכו אתעמד יאה :א'נק
 אתיקז יאה imp 'דהנס ,'וכו יארבחמ אנפידעד
 Op ב'ב ,'וכו אמויד אגריח יאה :'כ oW ,'וכו
 A51) אלחוכ wn" :א'נק תבש .,'וכו אמוי יאה
 ,ילואו יאה ילוכ :'ר 'גינח ,יאה ילוכ .'ק 'דהנס
 :מ"ק תכש ,'וכו אשיב אנשיל יאה .א'ס הדג
 ןאמ יאה .ט'נ ןילוח ,'וכו היל רשפיאד ןאמ יאה
 םש ,'וכו עלבד qb wn :מ'ק םש ,'וכו ליכאד

i10מ'ב ^ 233  Tbב"י תוירוה .'ל ק"ב . 
 שילחד ןאמ יאה :ה'ג 'וכרב ,'וכו יעבר ןאמ יאה

 .ןברק n3" ג'ונג ('
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 םולש תאכה ן'קזמר שגיו 'קלי ,ג"צ pt ר"ב ,ג"ע
 ID 'מוי ץובקהו .שלש ע"ייעו ורבחל םדא ןיב

 ms יתש

"owפ"לב יאוה ומכ  Qeb^יודב רובד  
 שממ םהב ןיאש pos יטופמפו בלמ

(Qunnüize, erdichtete Redeןושל םיאיבנ ורבד  

 ,אמזונ ךרעב ונשריפ 325 (:'צ (pn יאבה
 םש ןילוחב ןכו ,יאוה בוט Cuv ג"ונב ה"יחא]*
 םיאיבנ ורבד יאוה ןושל הרות הרבד םימעפ הברה
 י"שריפו יאוה ןושל םימכח ורכד יאוה ןושל
 וירבדב קדקדמ וניאש טוידה ןושל יאוה ןושל
 אלא רקשל ןווכתיש אלו וניאש רבד ויפב אצומו
 job 'ירדנ 'וכלה ג'מס ש"מ (y כ"ע קד אל
 תיסרפה הלמה תארוהל בורק י"שריפו .ב'מר
 זמר םירבד 'קליב כ"ג 'יא יאבה וניבר m^ ל"נה
 ןכו .ט'כ דימתב ןכו m'bp זמר א"מ 'קליו ה"תת
 ירדנ 'מנב םשו ,יאבה ירדנ :הנשמב :ד"כ 'ירדנ
 'ועובש 'ורי .ןירוסא יאבה תועובש ןירתומ יאבה
 ןירתומ *אבה ירדינש םשכ cin ד'עס גילד ג'פ
 יאבה תועובש ינתהו ןירתומ. יאבה תועובש ךכ

mosהנוכנה 'יגה הלאה תומוקמה לכב .'וכו  
 רקיעש ל'נה תיסרפ ןושלמ איה sm יאוה איה
 וב ןיאש רבד לע ,רמאנ ןכו mm לכה התארוה
 ןכ ומכ 'יפ = של b )' חור תוערו לבהו שממ

— [aus der Luft greifen ש"אלב 

 קלי das Uebelriechen. t"R3) 5"למ) הָשֶאְבַה *
 ןיאב םדאה ינב ןיא .ב'מקתת וניזאה

 יבד אינתבו .םהיכרד ךותמ אלא השאבה יריל
 והיגה רבכו השואב ידיל "יא ג'פר .אטוז והילא
 'b השאבה rb" ל"צש spp תועושי לעב
 ,ותתימ רחאל שיאכמו העלותו המר וב טלושש

vumוכרע 'ייע הבקרה וער וילע . 

(das Absondern, Trennen לדב לעפמ) הָלּדְבַה, * 

nem םיהלא mm ידכמ "b גיגח' 

 הלדכה ןושאר םויב 5^3 תמיא םימח ינפ לע
 תישארב יקליכו ימ (vos mo יאוהד אוה ינש םויב
 .שממ הלדבה לדביו ג"פ ost (םש סיר יייעו יד זמר

 םייקל ידכ (ףועה תלועב) onn x'yp 'כ ןילוח
 ככעמ הטיחשב בכעמה לכ םשו ,הלדכה תוצמ הב
 ככעמ וניא הטיחשב בכעמ וניאש לכו הלרבהב
 דועו -- .ףועה n'y תלרבהכ .א'כ םש 551302

ap)רגה לע הכרכ הלדבה  n»יניטו ןיי לש  
 o3 ע'ייע לוחל שדוק ןיב 50305 םימשב

ana" 1עשוה) מ"למ)  wengen, rüsten (9^ /nםנו  

 -Feuere שאה תמימח Asc ע"למ

 'ימאטיז 'פדב ה"כו הי ל רמא הגוה s mae ןויצ
 דמע neb :רמא ורועישו הזל ונכרצוה אלו ל"א
 לצנתהל ןכ השקה ןצרתהו שווב לצא ןבאה
 השמ ינפו .איירועיש ןיליא אנמ הנושאר הישוקמ

amy nm pnmד ןח 'עב תואמגודה רתי "ייעו ', 
 ע"למ אוהו da, dort D?) jb םשוריפ םהמ תצקו

UOעקושמב רמיתד ןה :ח'ד ב"פר מ"ב 'וריב ןכו  
 — [חוניה ךרד וב ןותנב רמיתד qm ma וב

 .ש"מו וטסא ע"ייע (etwa jener) טסֶאָה *

msn +רוא ןושלמ)  das Leuchtenlassen, Anzün- 

 םילהת 'קליו 'פ רומזמ ףוס ט"וש 'רדמ 686 =
 «C ייפ יילהת) העשונו ךינפ ראה ל"תת זמר ףוס
 דבלב ךינפ תראה אלא ונל ןיא םא ןנחוי 'ר רמא
 CEN א"יפ I'D קרפ ףוס וצ 'פ ירפס ,ונל יד
 םנח יל םתישע אל םלועב םנח ןהש םירבד ינש
 רמאנש . תורנ תראהו תותלד תופגה jn ולאו
 אלו םיתלד רוגסיו םכב bi ימ Cow) יכאלמ)
 TX ג'הרל ט'דסב "גה ה'כ .םנח יחנזמ וריאת

po(פייוו 'חה תאצוהב ימ דצ םש) ירפסב נ"ונב לנא  

 זמר יכאלמ 'קליב ה"כו ש"ע םירבד תבחוהב
 .תצק יונישב ז"פקת

 )30 יוויצכו geben ע"יע בהי שושמ) בה*

 םוקמב אלש ףא ד"ויה תטמשהכ םימעפל
 בה . ..יבוט רב יטבל m5 3m :ו'ע ry .יוויצ
 תיא ד"עפ ב"ד א'פ 'וכרב 'ורי amm רמל היל

 .ןיטלפ םיכחמ ןיטירפ ןיבה ישניא ינב

 !Ovohlan אוה nr pe בהי ןמ יוויצ) בה *
 י"שריפו הלע ףיסול אלד ובה :ח'מ תועובש
wemםוקמב ונממ דומלל אלש םכמצע  AW 

 ונוכה ושוריפו ארקמ ןושלמ אוהו עודי ומעטו .כ'ע
vmאלב אתלמ רברבו ,ופיסות אלש םיזירז  

weyףיפול אלד ובה הז ללכ ונומא  mop 
 יכאלמ דיבו ג'סר "פר מ"וח ם"דשרה 'ונושת "ייע

"Dש"ע א"עב שרופמ א"כר . 

 das Hin — Herbeiführen) אוב לעפמ) הָאָבַה *
 ונשי האיכב ונשיש לכ ב"ער 'ד 'גיגח

 םירוכב .האבהב וניא האיבב וניאש לכו האבהב
3bסוקמ תאבה םינועט םירוכבהו רשעמה ב'מ , 

 'ורי ,םוחתל me) ותאבה :ג'לד vb "חספ 'ודי
 תאכה . . vnm mon 'ו :ה'כד mb ןינוויע
 עודי ושוריפ (האבוה) האכהו הכלוה .— תיטנולא
 תעשב ותדיריבו ותילעב ןיכסה תכישמ ונייחו
 הליאשהבו crm ןילוחכ אירטו אלקשה 'ייעו הטיחשה
 ג"יד ג"יפ mo» "wp תומבי ,א'מ א"פ האיפ ב



 הנומלצ ה"יחא]*
 רוכו יאבוה רתא אנומלצ 'א Un (Un גיל 'בדמב)
 הז לע קר ,יניעמ המלענ הלמה תרזגו .רובו ל'צ
 ילואו אלבוח .ס"לבו Xo ע"לב רימש יכ ריעא
 nw עימב) סעלרעפו ד"מלה תטמשהב יאבוה אוה

  Gp ven[!אכוכ תלמל ותוא המדמ --

nn *טכנ לעפמ)  (das Hinschauenמ"ב  
 םשו הטכהכ ןאכ ההבגהב ןאכ .ח"יק

 וניבר סרג 'א טבח יעבו 'ב טב 'עבו רקפהב הטבה
 הלעמלמ אלא הטכה ןיא ד"מפ ר"ב :הטכח :םג
 ,ב'פ ר'דמב ח"מפ ר"מש b 30 'ייעו הטמל
 yw .א"י D^ "טפוש ,'ו "פ הרש ייח 'מוחנת
 קוחרמ הייארו בורקמ הטבה רמא ןדוי ^ רכז 'פ 'ה

 ,'וכו טביו )2^ אימ) ימאנש בורקמ הטבה

 :חטב 'עב ונשריפ רנכ חטבה

( Versicherung, Vertrauen 123 שרשמ)הַחַמְבַה * 

 ע"ייע  no3,נ"שו

Dampf, Aus- אָלְבִה ס"לבו bam (םשהמ 538 
(Dampf aufsteigen lassen לעפה dünstung 

 ןינוא pino ps 60  ףד וימ אי תבשד ק"פב
 p" .וליבהיש ידכ אלא רונתה ךותל ןתשפ לש
 אלבה קופיתר יכיה יכ ןשע ולעיש וממחתיש ידכ
 דציכ הכלה ףוסב שדוקה יבתכ לכ 'פב .ונממ
 םייקתמ םלועה pm (ג'עס טייק (se הקילד הלפנ
 'פבו .("ןבר תיב לש תוקונית לש comb לבהב אלא
 ץחווש לכ G'b יומבי) 'מוא רזעילא 'ר 'מגב לרעה
 רוש 'פב לבה הלעמ ורשב ןיאו םימשנה תומיב

novתא  menרוב רפוחה 'מגב  pr26*רוב €'5  
 'פבו ,וטנחל אלו ולבהל הרותה וילע הבייחש
 אמגאר אלבה 6ו'ל 2'2 np רכושה 'מגב דיקפמה
 הגה ומכ ונינש ונילכ 'גרת ב'א) — .היל אלטק

nón)צ ', COאמופ לכה ךיה אנייח ימוי אניציש  
 כ'נ "א ועברו "פכו ה"'יחא]* »€ [אותסב|
 Yvan b^ vb א"פ תבש ם'במרל מ"היפב
 םימכח 'לב רואה םשו לכהה סהמ הלעיש ידכב
 ם המ הלעיש ןכ ומכ ל"צ ב"ערה 'יפלו 'וכו לבה
 nnb ,א'מ תבשב n»! — .bn3 םוקמב לבהה
 רעטצמ Mp7 .ה"צ DU ,אלבה וקיפאו וכיימופ
 יאט "qr אלבה ב b"p ow: ,אלבהמ
 ןיאש לכהל אטח וכ שיש לכה המוד וניא ל"א
 .יח ןילוח qué פיא "כ ייג פל «m אטח וב

 'וכו םידק אלכה ,'וכו אלבה יתאו םידק אטבח

538 — aman ! 

 ^G ביל ייעשי) הלעת רימש |

 *)m3 .ןבו ma לש תוקונית 53n "iva אלא c3 )^ .בינש קיחעב היכו ('
 44^( י"בב

 6:חיכ ףד גימ ביפ תבש) ןיקילדמ המב 'פב טו
 רכושה 'פבו .הבהבה אלו הלפקש דגכה תליתפ
 טיפ m ('ןי לכו א ולאו 'מגב ןילעופה תא
 םילבש בהבהיש b^ .רואב בהבהיש cnn ('עס
 web ולכאת לא .הליכאל ול וביטיש ידכ שאב
 ףוסבו .בהבהמ ]'[ Y" 'גרת )8 2^ (mee אנ
 pane היתי ןולכית אל «cy v שדוחהד אקסיפ
 יקיספבו n^ דכ 'לקנואב ןכו י"רתב ג"ונב ה"יחא]*
 ש'ר הינה רבכו nass היתעבת אל 'יגה םש
 אב 'קליב ה"כו הבהבהמ הינועבת ל"צש רעבאב
 יפדב שדוחה 'פ ףוס יתבר 'תקיספב ה"כו א"צק זמר
 הינידב ע n אל ם"זרהמ man (.ט'ע דצ) ןעיוו גארפ
 אל ם"טב אלסערנו באלקש 'פדבו הבהבהמ
 דיפר ינש 'שעמ 'וריב "א וניבר "יפכו .םריעבת

GMרואב ןילוביש בהבהמה אדה ןמ הניעמשנ  
^m m» 205385תרוענב שא רשפא .ז"ל  

 ms ןתוא ןיבהבהמו .ד"ל 'ציב ,תבהבהמ הניאו
 ,שאב ותוא ןיבהבהמ לארשי ויה א'עס Y'D 'וחנמ
 ums ןיבהבהמ ויה xv ג'עד ב'פס Cus 'ורי
 ,ח"יפ 'תבר 'תקיספבו ח"כפר ר"קיוב ה'כו ,רואב

7vיחספ ' orbולכאת אל רמא וליא ב"ער ד"לד  
 רמוא יתייה אנ רמאנ אלו שא ילצ םא יכ ונממ
 ג'נד 'ח פ"ר 'דהנס v^ ,רתומ ויילצו ובהביה
 א"מ 'מו* .בהבוהמ ונלכאיש דע בייח וניא א'עס

 — [רחא ןושל איכמ ןושלה בהבהתנ ב"עס

 הז יפל «b ענענ ושוריפ וניכר יפל) 30202
 .hin- u הנאו הנא ענענ +-יש* ע'למ

(her bewegt seinקרסב  PWל"צ] (ןידימעמ)  
 233( העטו הביתה ינפל רכועה 'מגב C) [ןידמוע

oבהבהמ היינש : IE) "bה"יחא]*  
 ר"עלו וש א רב ענענ ע"פרב לבא ב'ה 23 ה"כ

 ענענ 3/3 תיבועה הלמה תארוה יכ אוה ס'ט
3mmענענ היגהל בוט  pז"ואב תמאב ה"כו ו מצ  

 ךויעה םשכב rep "b רובכיצ mop 'כלה
 ווועתמ :'וכונל מ'טשה b mb^ נווקו .ש"ע
 רעננ ומכ ומצע ןיטזמ י"שריפמ קתעוהו .דומעל
 היינש שרופמ ג"עס p" ה"פ 'וכרב 'וריכו ,דומעל
 pem Cen ע'ל אוהו עמעמ היגהל ל"נו םעמעמ
 הכימסה הלוע הפי הז לעו aufbrechen עוסנל ומצע

 -- [אכו ץר (ס"שרהמה ^3 יפכ) תישילשהו

 תישלו וימשל 'גרת רובו (Dorn, Disel) יִאָבְה
 ( ora oyeיייעו  seקוספ  cU» viץוק |

 "33 WM" עץ"פדב רסח )'

"Pc 
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 ל"נה "יסרפה הלמה תביתכל ןכתתו s^ v2 'יג | ארשיבד אלבה א'עס 'ז 'ורוכב SW טבח ע"יע
mp "D$ב ,יסכ יב 'ע ' unasךרע דוע "ייעו  

 — ]3 ףלח

(das Versehlingzen, die Dreingabe) nyoan * 

 nop םימ ימד jm  ב"ער ז"כ ייבוריע
 תנשב קוסיפ רכש א"עס ז'ל "ירדנ ,העלבהב
 י'וכו ירש ירשימ העלבהו איה העלבה vos ימ
 ןירכומ םימותי לש noni רשעמ :א'ל 'ורוכב

wwwהעלבהב  à»ליעפה ןינבב עלב ע"ייעו . 

C(Naehforsehungen תויעבוא buy תויעבוה * 

 תויעבוה שלש ה'מ b האיפב
 ליצש "p לעב היגה רבכו 'מ י"כב ה"כ םויב

 .עבא ע"ייעו תויעבוא ש"ארה 'יפבו 'שוריבכ

 א"פר ק"ב das Anzünden) רעב לעפמ) רַעְבַה *

 תובא העברא ט"פר ק"ב 'תפסותו א"מ

 א"פר ק"ב 'וריב 'יפו ,רעבההו . . . . רושה ןיקיזנ
 שא אצת יכ n) 25 תומש ביתכד רעבהה ,ב"ד

 .'וגו םיצוק האצמו

 ךועב ומכ (das Feieranzünden) הרעבה 1 *

 תבש .שאה תתצה 'יפ הזל םדוקה
Syג'ל :'ו 'ומבי .ב"ער 'ה 'יחספ : mbה"ל : 

yoיובד תאצי ואלל הרעבה :'כ 'ותירכ  ^ 
 ואלל הרעבה b^ תאצי קלחל DW pni 'ר יסוי
 הילע בייח ןיאש הרעבהה לע לקהל 'מולכ תאצי
 קלחל ,אמלעב ואל אלא תוכאלמ ראשכ הליקס
 הכאלמ לכ השעת אל ללכב הרעבה 'מולכ תאצי
 man השע םאש תוכאלמ קולחל תאצויו איה
 הועבה לע בייח דחא םלעהב תוכאלמ ואש םע
 בייח הרעבה המ םירחא לע תדמלמו המצע ינפב
 לעבש הרותב ה'לש y" ןכ לכה ףא המצע ינפב
 m ^b תתימא לעו .אדרויפ 'פד ד"'צש דצ הפ
 הרעבה .ה'ד b תבש 'וריב ןושלה ןונגיס דיעמ
 הרעבה . . הוותבש תוכאלמה לכ לע הדמיל
 ג"עו ט'ד rb DU 'וריו ,'וכו המצע לע הדמיל
 'מול רמלל ללכה ןמ תאציו התיה ללכב הרעבה
 הילע ןיבייחו ידיחי השעמ תרחוימ הועבה המ
 בייחל וכ שיש השעמו השעמ 55 ףא ומצע ינפב

 .ומצע יגפב וילע

 (das Wegrlüumen, Vernichten) הָרָעְבַה 2 *

 'רהנס 'ורי 'וגו עוה תרעבו ןושלמ
 ךבוקמ ערה תועבו ןאכ רומאנ ב"'עט ר"כר ז"ם

 לבההו ליאוה א"עס ז"מד י"פר 'ומורת 'ורי .אוה
 אלא ד'ע ב'מד ro Uy 'ורי ,רתומ אהי שיבוכ
 םילבח לבה 'פ ר"להק .םינישל ער ץחרמה לבהש
 'וכו הריכ לש 5355 םא . . רונת לש לבהל םא
 הלעמל וזו וזמ הלעמל וז תורדק 'ז תפושש םדאל

wm "p שממ וב. ps הנוילע לש לבהו wb 
— [sx" פ'ר 

 (ביעס יכ) ייחספד ק"פד Y'D3 (alsobalà) )( לבה
 ponen הרשב לבה ךפשת תיבב

 ןיי לש תיבחב אב הז 'מגב ליכאמו לזוגה 'פבו
piזיטק  ^p wy"תואחסונב ב"א) -- .רתלאל  

 מולכ הליבח ןושל י"שריפו לבח ןניסרג 'יחספד
 [לכה ל"צ] (לבה) ןגיסרג ק"בבו C דחיב ךפשת
 לעב ירבד ךפיה ןניסרגו .דחיב הלכ י"שריפו
 ,(ךפשת הדשבו ףוליז השעית תיבב ךוועה
 ישמא סופדב 'ב ערכ 'עב כ"ג s^ לבה ייגו ה"יחא]*
 w^ לבה ^3( .טמשג ר"פדבו לכה 'ציניוו 'פדבו
 bsp דוקנ 'יחספל b'w י"כבו 'יחספל י"ב י"שרב
 פ"ד 'ייע .ק"בבו ח'ר b3^ ה'כו ל כ ה-'מ "53
 תבשל 'פסותה םג ואיבה לכה 'יגו ז"כ דצ 'יחספל
 p'bb ותרזגו רקיע me הארנו הכלה ^m .'מ
 דוע האצמנ ליכיה "גו ,ףקיתו TB ^b ליִכָה
 ליכיה גורג :ךיעו בהר 'ג .'ו ילשמל י"כ 'גותב
 ב'צק ,'א יוועלל ר"תמע y" ליבה 'יסופדבו ךרבחו
 Bb" ל כה an^ 'קיע יבהואמ דחא תעדלו .ט'צק
 — mb] ףיט אוהש ףולז ןמ ךפיה תחא םעפב

 :ז"ט 2 ,Niehtgkeit) 100% מ"למ) לָבָה *
 יעיבשה שדחב אתקיספב לבה לש ןימוחנת

Crap)המה תולעל םינזאמב ט"כפ ר"קיובו  bans 
 יעממ לבה ןייושע ןהש דע + , 0 :ביס יילהת) דחי
 םילבה לכ pen םש ץובקו .'וכו דחי םה ןהיתומא
 תלהק רמאש םילבה לבה p' ר"להק ,'וכו םיבזכ

 ."וכו תומלוע 'ז דגנכ

 = Jie פ'למ ד"עפל abba =) אָליִלְּבַה
^p ("=ןטק קש הלילק 'שלבו קש  

(Sack, Haubeאלילבוה יסכ יב יסכ ^3  'e" Yo3 
 'מגב לוזגה 3535 'פבו )75 תנש) ןיקילדמ המב
 'מגב תופרט ולא 'פבו ,(ר'ל 'כו0 הלוזג הברע
 .תרצצח 'עב ונשריפ 6ח'ג pm הילנר ורבתשנ
 אקפנ mm אתכוג אוהה w^ ןילוחב ה'יחא]*
 אלילכוה סרג םוקמ לכב ס"שב ,אלילבוהל יסכ יבמ
 | יפל ןאכ m» nón 'עו אתבנ 'עב ה"כו ו"יוב

- - ———— 

 ,'ג לבח 'עו טימ חייפ םילכב שיירה ייפ y" לבא א'ער ז'ט 'כוסב nian vies ייפ ןכו ('
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 auo >אָיְרְבּוח ,הָאְרְבִה * =
"mהזיאו הרבה העמשנ  nb» ma 3m5יכ  

 אטבמב לוקה תעונתו — (הנושאר הארוהמ ורזג
 — [ןינעה nm הרבה כ'ג השדחה רבע 'לב הארקנ

 ,dunkel ךשוחו לפא »5:7 פ"למ ד"עפל) [א]רבה
  finsterע'למ וא 'ונתה םוקמב ת"יבהו =

 ןמ "פאו 'מגב "חספ יבועב (םיכשח םימתכ
 "יחפפ) יוחמתה  Cl^pלועיל אל אפפ בר רמא

 אתיבב שינא  UNTאלב ארבהב ארגוש היב
 ,ינאסמ  N/D'כסמד ג"סבו .אכושחב  "bn(.ב'ל)

 תותירכד ק"פבו .ארבהב ישרפד יאבול ירמח יתייא
 .ארבהד אתיבב (ביעס 'ה) ןמשה תא םטפמה 'מגב
 אחרואו 'גרת )^ 5 ילשמ) הלפאכ םיעשר ךרד

«t םש) הלפאו הליל ןושיאב C הריבה יעישרד 
  6t'תסונב ב'א) .אריבהו אילילד אכושחב

 ןכו ה"יחא|* ,(אריכחב בותכ ןדיד םוגרת
 ארכהב ל"נה 'יחספב ,ם"שב תונוש תואחסונ
 אתהבד 'ותירכבו ארבחב 'יסופד תצקב דימתבו

 י"כב ה"כו ארבהב ל"צ םלוכבו  "mppb '5י"כבו
"b י"כב יתאצמ ןכו גארפ 'פד דימתב ה'כו 'ב 

  wonדימתל « "s prp:'קילייגנא  mrח'ער
 ייחספל ס"דב אבוה 'יחספל ם"בשר 53 ה'כו (ב'ע

  iאתיב 'יחספל  moxלועינ אל ארנוש היב
 וניבר "35 בורק 'מ י"כב לבא ,ארכהב שניא וב

&33n3 ליזל אל ארנוש ma תילד wma 
 יגאסמ אלב  .3^ nvaארבחד אתינב

  "x'גרת 22 ןמגרותמה 'יג ןוכנל ה"כו .ארבהר
 תוקלקלחו ךשח ץובקהו 6? יח"ל ;ר"י 05 יילהת) רדק

 ( 075 oeןמגרותמה ^35 איריבהו אכושח +'ו 35331
 ל"נה דימתל ה"מגר י"כבו .ף"כב ס"טב םוקמ לכב

  "bןהל רנדמ םדאשכ ןיכלוהש ל"הזב ארבהב
"b ארכה ןושלמ הזל םדוקה ךרעמ ורזגו ל"כע 

 ןיעדויש ןוכנ רתויה לכא .אטבמב לוק תעונת
 ם"בשרו י"שרו דימתד שרפמכ ה'כו ךשחב תכלל

 — Ten] ןינעב כ'ג 'יפ

 Vbp תבש Krüftigung) ירב לעפמ) הֶאְרְבַה *
 ודלוה םוימ ותארבה Dv ףידע אל

Moy 

die Mahlzeit der Leidtra-) איְרְבוה ,האְרְבה * 

  ^b (gondenלבא לש הליכא

"yק"מ  v5ןעמל ויתערי יכ ט'מפ ר"בו ,ב'עס  
 "nb אירבוה וז , , ^O) חיי יישארב) הוצי רשא

 הָרָעְבַה 9 * ועק

n^ oan)התאו (יט 4/3 םש) ןלהל 'מאנו )^  
 הפירע הרעבה הרעבה ךברקמ יקנה םדה רעבת

 .'וכו ןלהל 'אנש הרעבה המ הפירע

"p3n *רקפה ומכ ,רקב לעפמ)  Preisgebung, 
(herrenloses Gutםיילכבה יכ עודיו  

 ןכלו ךר אטבמב םיימלשוריהו השק אטבמב ואטב
 םיילבבלו רקבה ל"גה הלמב אטבמה םיימלשוריהל

"yרקפה הרבהה דבוכ  "Uyח דצ 'וריה .אובמ ', 
"y3 רקב 'עב תואמגודה mב"סק . 

vys5 [hanע"למ  =; monשערו הקעצו  
TW? Lürm, Gerüuschהלמה ןורתפ  

 -Gerücht, Er םירבד רופיסו לוק תעימש 'יברעה
Gühlung(ח'כ :ז'כ) ה"רב והואר 'פב  DNלוק  

 אל (Gbb ןיטיגד ג"סבו Y אל עמש הרבה
 תוקלוד nmi והיש ידכ אלא הרבה לוק עמשש
 םויה חור "מורו "53 p^ ב"א) — תועצומ תוטמו
 הרבה ילואו .לוק תבל וז הלמ הקתענו הקד חור
 הייחא]* .(תעלבומ ן"ייע תואו הָרְבַעַה ומכ
 תנוכו הנממ החונ יתעד ןיאו יוועל 'חה תעד ןכו
 וא Morgenwind, 6 eurus 'ורו י"ל לע ביה

 ,günstiger 09206 י"ל הלמה זאו םיה חור ל"צ
Fahrwindלכ ילבו ,איה הרומג תועטו  popאצומ  

 לוק "יפו .ל"נה תוארוה יתשב ל"נה ע"למ הלמה
 םעטה רוריב ילב הלליו mem שער לוק :הרבה
 לוק םאו .ח"כ ה"רב 'מגד אנשיל ןבומ הזבו הניגנו
 העיקת תלחתב קופיל יאמאו אצי אל עמש הרכה
 וחאמ יכ בשח ןשקמהו ילק ב ברעי ל ד ימקמ
 ככרעתנש םדוקש "xw העיקת תלחתב אציש
 ןושאר לוק עמשש Cb הרבה לוק השענו לוקה
 ץרית הז לעו אצי אל יאמא תולוקה תבורעת ילב
 ב"עס ^b 'מויב כ'ג N" הארוהה וזכו .ץריתש המ
 ידכ הלילה לכ ןינשי ויה אל םילשורי יריקימ
 ותפטוח הניש אהת אלו הרבה לוק ג'הכ עמשיש
 הארוהבו -- .שער לכו לוקה תעונת עמשיש 'מולכ

noveיאמד 'וריב הלמה האצמנ ןכו םש ןיטיגב  
 הלפנ דימ ר"עס ח"מד ה"פ 'ילקש 'וריו ,351 א"פ
 av וכו שיאה ותוא לש ותב תאב ריעב הרבה
 ,ריעב הרבה תאצי אל ןיידע ג'ע ח'כד Ub 'דהנס
 ינולפ ריעב הרבה הלפנ To ב"כפ vpu vb ר'ב
 םש ר'קיובו) תמו שחנ וכשנ +ינולפ שיאו ינולפ ןב
 וכשנ ינולפ ריעב ה ל לי לוק עמשנ טעמ ovp 'יא
 הלחתב התיה םש םגש היאר תצק הזמ ,תמו ברקע

 אריבהב PLAT ס"טו אריכחב 317033. 'גרתבו אריכהב ס"טב ךומסבו ןאכ ו'פדבו אריבהב DM' י'פרבו ,ר"פרבו "233 ה'נ )'

 .ךומסבו ןאכ ןמגרותמב תיכו
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 הל 3B איהו םייסש המ הזו התורע ונייה התכמ
 חני" אל יכ b ר"כיאב ה'כו ,התורעל הל רמ
 תא nym jen הז ביואו רצ שיא םהילע איבה

 23 לע ראיבש ימ יתיאר אלו .ןתכמ

[n]?אָתְנַה ,אגיה = ?  ^bע"לבו אָתְגַח ס"לב  
 -eine Art Dorn םיצוק ןימ ג\=- ==

(Girauchינה .(.ג"י) שק יליבח 'מגב הכוסד ק"פב  
 ימגב ןיברעמ לכב 'פבו .והב ןיככסמ יגיהו ימזיה

umהנקה שארב  Co prm)ןייגההו ןידטאה  
 הנק '533 'ניפסה תא רכומה 'פבו qn ןליא ןימ
 Cg תימור יניה תלתהיל ןיבז 6 ג'פ (v5 השלש

C "583(יז יב ינש רתסא) הסדה תא ןמוא יהיוד  
 "יפופדב ה"כ mns .אתגה ץוצענ םוגרת
 ע"ייע הגא ומכ אוהו אתנא ג'ה י"כבו ו"ו י'כבו
 התיגיה ץוצענ והמ םש רתסא 'גרתב ג"ונבו .ש"מו
 אגונרה :י'ק תבשב 'יא אתגיה דיחיהו ,'וכו איה
 ,'ַז תבש Cru ץובקהו ,אגונרה ע"ייע אתגיהד
 וניבר ^3 "ייעו יגיהו ימזיה .א"פ ק"ב ,ב"ער ג'כ יינעת
 יפקנמ ב"עס ט"יק ק'ב :ז"מ ז"ע ןויצב com 'עב

cwm oimשרד ו"כ אתחיתפ  cuamופוקני  
 vm םילגר ימעפל pow ויה אלו ('א :טיכ ייעשי)
 ט"כ שיר 'יעשי 'קליבו 9^3 ןילעמ םיכרדה
 ב"פ i 'וריבו . םי צדו ק ו םיגיה סרג ב'ש זמר

myיאלכ 'פסותבו אייגח ירופ לקשמב "א ' yb 
ramםיגיה ס"טב ב"כפ יתבר 'תקיספבו .אגח ע"ייע  

 ןינעב ש"מו y nas" 'וריב 'יגה דועו ,רתא ע"ייע
 ע"למ אוה הבצחמ יכ חרכומ wu י"למ הלמה תרזג

 [ל"נה ירוסו

 'וכותכ das Aufheben) הכג לעפמ) הַהְּבְנַה *
 האצוה ךרוצ ההבגה אמיל א"עס א'ל ו

 ההבגה :ד"פ ב"ב .הטבה ע"ייע n^p. מ"ב ,איה
 ר'מש תוממור pop לע לאשוהו ;םוקמ לכב הנוק
 ילשמ 'קלי ,א"ס 'רקיו 'טוחנת ,א'פ ר"קיו ה"מס
 יתהכגה וז יתלפשה ow ללה א'פקתת זמו

 .יתלפשה איה יתהבגהו

(Begrenzung) n5» *אתלתב א"ער ז"פ תבש  

 העבראב . . הלבגה תוצמ והל רמא

 ןייעו ^G יי תומש y" הלבגה תוצמ והל רמא

 ,י"שר שוריפ

"bהזו לכאה תא ןירבמש הארבה תדועפ וז כ"מ  
 R 3'b rm^ אריו 'קליב תמאבו .כ'ע הקדצ

 prb העט ב'רו .םירסח ת ו ליי מ ג וז ותר ומתב
 Uy אירכווה

 ינה םג bm אגה פ"לב ,מ'לב 03 = גה
pyדועו רובדו הפה ףוצפצ  papהבשחמ  

 reden, sprechen, nachsinnen, denken) ןויערו

ponsידהנס)  m» s»זייעב  n^א"ער  ^yרימש  (p 

ns nmmתלפת קרפבו .(' ויתויתואב םשה  
 קלחבו 6: «m 'וכרב) הנקה ןב אינוחנ 'ר 'מגב רחשה
 םכינב וענמ C (איעס א"ק ידהנס) בירחנס ןינעב
 ה"יחא]* | .ותרוצכ קוספ ןירתפמ 'פ .ןויגהה ןמ
 אנירחא אנשילב ys י"שר en^ הז איבה ןכו
 .אאזז דצ אובמ Cep ךורעה םשב םש 'וכרבב

mu»ךותמ הרות חנ הגה : ב"עד א"פ 'ליגמ 'וריב  
 ד"פ םש 'וריו ,רבד pns רבד pin 'מולכ הרות
 nx) wm אל ארזעכ הרות ליגר 'יפא Ty ד"עד
 ילא ארקי ויפמ ךורבב 'מאנש תומכ ארוקו ויפמ
 ר"להק ^G ויל mo?) ^a הלאה םירבדה לכ

e^הגוה בלה ינא יתרבד  mum wowתונובת יבל  
m són)גהלו :המהמ רתויו 'פ  ר"להקו )0  

 רשב תעיגיל אלו ונתינ תוגהל רשב תעיגי הברה
 רשב תעיגיל אלו אמלעב האירקל 'מולכ ונתינ
 ,ח"כד Ub 'דהנס 'וריב ראובמ ה"כו עגייתהל

vanoאל העיניל ונתינ  ewm om)לע  T 
 ג"עו "i א'פ 'וכרב 'וריב xum ס"ל לקשמ

nmעשוהי) הלילו םמוי וב  Cn owתיינה אהתש  
 יכ 'פ 'א רומזמ ט"ושב ה"כו ןיוש הלילהו םויה
 'מולכ 'וכו ןיוש הלילו «ob תייגה אהתש :םא

wapaאלו תיברעד ש"קל הרותה תוכרב ונקת הז  
 היתויגה .היהתש ידכ םויד הרותה תכרבא וכמס
 שיר ר'כיא "יעו -- «uve ^p ןיוש
 m pam qm ד"מ ב"יפ תבש לעפנבו ,אתחיתפ

Dyהז  ^bןיגהנ ןיאו ה"מ םשו ,הז םע הז ןיארקנ  
[m op הז 

ver- 3yY הזבמ ^p Us? (ע'למ ד"עפל man * 
  (aehten, verhühnen:יכרד 'ספ ר"כיא

 אב הז mm לעובו אב הז היהש mm 'היתולותב
 התוא ןילעונ 'טולכ התכמ תא ume דע לעונו
 תא םינעולו םיזבמ ויה ןכ ירחאו םעבש ידכ דע

 ואיבהש ponen לעב ינפל w^ לבא איש b^ הייונמב יילו pus vi33 יול ןכו ייל וניגפל לכא (*  .שימו way ע"ייע ('
^b Dyגי'צר  "yי"כב ה"כ ('  ,א %111 ליעל אובמ  "n ce Yaעיפרבו יגיה ביה "33 לבא  p'b3גו יגוה " 

 ילמ rómische **y וקיתעהל הזב העט mp5 תוחובגו תולודג אתימור ל"הזב 'יפו הימגרל | בייכ 33 כ"ג w^ אחימור =

 סיטב עיפרשב לכא קוספב וא אקספב ל"רו 'ספב ר'פרבו 3 m "33 me )* pan ^w oe ייבוריעל ימ ייכבו ימוה
 .אתקיספב
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 'מויבו םילקשב  "on a5+ח"ל ףדב ה'כו םדגוה <
 'א דומעב לבא איליסאבו 'ציניוו 'פדב  ^N"יסופדב =

  ovnחסונב ה"כ סדגוה 'וריבו  "bpw "Tהנשמב 5 =
 ה"פ םש 'מגבו  n'o7יילקשב ורזיפ תוינשמבו ד"ע

 'מויבו  pn'תפסותבו 'מוילו 'ילקשל ס"ד "ייע
 'ב י"כבו סדגוא 'פסות י"כבו  םידגה ב"פס 'מוי
 ר"שהשבו סרגאו סורגא ןעכנימ 1221 םידגא 'מויי

^x) רקיע ד"עפלו oup ^am הלוע תאז ימ v 
die Erregung, 2195056 י"לב אוהו םירגא וא םירגה 

  ^bרישב םדא ינב תובל ךשומו ררועמש ימ
 םירש הנחמ לע םשוהו דקפהש ימ ארקנ ןכלו

Chor in Bewegung setzend, 6000/006/6י  ושרות 

pw ילקש 'וריב ונינשש' nb הזו ;Choranführer 
 ול התיה הריתי המיענ  viewןב םרגוה לע וילע

 ולדוג ץעונ אוהשכו רמזב ולוק םיענמ היהש יול
  ve nnsו'הו רמז ינמ המכ איצומ היה

 ןיוקזנ םינהכה ויחא לכ  n33שאר
nxp3 mw ר"שהשו ב'עו ח'ל ילבב 'מוי "un 

 ([םייוניש —

TT *372 לעפמ)  (Absonderungריזנ 'ורי  

vy vos wesםרגה רזגה רדגה  "p 
 קדבל םימרח ייונכ םה הלא תונושל רמא םא
 רדנה ;ןה השרפהו הלידב ןושל םלוכו תיבה
 םרגהו ,התירכ ןושל רזגה ןכ ומכו רדנ ןושלמ
 התירכ Absonderung < יברע ןושלב ןכ ומכ

 ,השרפהו
 ירו רה יי

P 

 לאשוהו רעשה תרסהו תוחרקה (b^ הָשֶלְגַה *
npnהמ  רבד  Enthaarung, Ent- | 

(fernungר'שהש  Coרהמ ושלגש רדוד לדגמכ  

 ויתישע וכותמ [יתשלגש ל'צו] ןתשלגש רה רעלג
 םתשלגה השלגה המו . . ע"הואל דעו לג
 3^5 'וכו תלמ. יתמלשה ,['וכו] וכותמ [יתשלגה]
 : רובד ותואב "או םלש רמאמ ןאכ רסח ר"עפל
 |. | ושלגש םיזעה רדעכ ךרעש ל'הזב הטמל ךומסכ
 ] רעו לג ויתישע וכותמ םתשלגש רה דעלג רהמ
 < | רח"פו שדקמה תיכ הז הז הזיאו ע'הואל
 Y ינב יתקחרש ונייה ונממ םתוא יתקחרו יתטרמש

' 

 / שרקמה תיבל ויתישע ז'ע לש רה דעלנמ לארשי
 : השרפה השלגה אוה דעלגו רוהט אצי אמטמ

  72m'שלמ הלמה רוקמו .לארשי ןיכו ע'הוא ןיב ,
 לע נשוימ שוריפ יתיאר אלו שלג ע"ייע יברע

 ,ונפוא

 המחלמה ישנא לע ריקפ 4% 3 'יפו 1527
 ,Heerführor) 1108060 לשומל לאשוהו

 תגש) ןימחב אבש לכ 'טגב הרבשנש man 'פכ

mm +לעפמ )€  "uyונינע ליעפהב דגנ  
 |das Kundgeben רופיס םירבד תעדוה

C3 (die Aussage723 ימרא לעפמ  ^bםשהו ךשמ  
musובל ןיכשומש םירופסו םירבד תכישמ 'יפ  

 ,Erzühlung, Sage לו. הדבא לעב ע"ייע םדא לש
Cw n ירקי) ארק רמא ,ד"ע 'מוי (Auslegung 

osרב ואל יאהו דיגי אל  manז יוס .ללכ אוה '. 
 רשא ןונכ ,'וכו הדגה לש םירבד הינפל רמוא
 ויט בויא) ^« םתובאמ ודחכ אלו ודיני םימכח

(Qnד"עס ז"טד א"פ 'טוס 'וריבו י"שריפ 'ייעו  
 ןעמושל יידכ ןניאש םירבד הינפל www "גה
 ינלפימ wp הייארל הדגה ישוקאב ב"ער 'ל 'דהנס
 תועובש 'ורי ,'וכו הייארל הדגה ןנישקמ רבס רמ
 הדגה ד'ב ןלנמ ןברק ww אשנו ג'ער ה"לד ד"פ
 ןינעבו — .'וכו ר'ב ןלהל 'מאנש הדגה המ הדגה
 םנייצל יתאלנו 'רדמבו ס"שב הברה הינשה הארוה

"yהדגא לעב 'עבו הדנא 'עב תואמגוד תצק  
 ,םויה mun nmm המב ד"יפ ר'דמב .'ג 'גיגח 'ייעו
 mun לצא 45 המ spy imb 'דהנס ^ 'גיגח
 'פ ר"שהש ,הדגהל הדגהל םא א'כפ vpn ,'וכו
 ןישקבמ ויה ללכ הרותה ןיאש וישכעו ינוכמס
 רצ פירג רפסב אבוה) בקע ירפס ,הדגה רבד עומשל

coeדומל  monה"בקה תא ריכמ תא ךכ ךותמש  
 הדגהב רבס ז"טפ "65:0 'כסמ .ויכודב קבדמו

"bץובקהו ב"לה ב'פ "ינעת 'ורי ,הדנאב ליגר ומכ  
 ומש ןישדקמש תודגהה ולא כ'פ והילא יבד אנת
 אל ןידמל ןיא .ז"יד .ב'פ האיס rv ,ןהב לודגה
 תותפסותה ןמ אלו תודגהה ןמ אלו תוכלהה ןמ
 ריננה ש"ול דומלתה meom .דומלתה ןמ אלא
 שוריפ לכ אוה הדגהו :הזכ הדגה גשומ ראוכמ
 הוצמ mm wow ןינע םוש לע דומלתב אוביש
 המ אלא הנממ דומלל ךל ןיאו הדגה איה וז
 דוחינו .-- בטיה ey 'וכו 'וכו ny לע הלעיש
 ילילב pub תאיצי רופיסו חספה רדס הנוכמ

gp) Uy nobו"טק "חספ : peתא ןירקוע  
 אנוה גנו mn רמואש ימ ינפל אלא ןחלושה
 'מ י"כבו הדגה רמואש ימ ינפל ימנ והלוכ 'מוא
 יכ יל mes אלו הדנאה ךומסנו םימעפ יתשב
 אוהה םויב 4335 תרג הו םש לע הרגה הארקנ

A^ mov)םשו :ז'טק 'יחספב כ'ג : 

 .הדגה רמולמ רוטפ אמוס
"wn, 6n 

 )0263 p"' םשה יוניכ וא יטרפ םשו םודגה

 ולא קיפב םילקשב ven לע יול ןנ
 "3 pt 'עב הייחא]* (UD mE ןינוממה

 הלא mano יתשו סורגוה ר"סדבו סורגוה 53
 םינשיה םיסופדה לכב יכ ונינפל םג תואצמנ
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Qm  אָניִנַה .אננוה ס"לב מל"ע qn qu 
  PIEןטק  Gunges Kameel, Dromedcarקרפב

 C (א"עס 202 ידהנפ) ןיפרשנה תוצמ 'מגב תותימ 'ד
 יננוה b^ .יננוהד יכשמ יניעטד יבס ילמג ישיפנ

unb» cpyםילודנה וראשנו םינטקה וטחשנ  
 הפיעו ןידמ ירכב .('"ןהירחא ןהיתורוע ןיאשונו
 הרכב .(דלחו ןידמ ינגוה 'גרת 000 ייעשי)
 ו"פפ $23 .אלילק אקניל 'גרת :ג'כ ייב יימרי) הלק
 :השיבלה םיזעה יידג mmy] תאו 'שרפב] (היספ)

cwןיביכרמ ויה גחב ןיבירקמ לארשי ויהש ןידימת  
 .ץראב תופופש םהילגר vm םינגוה ינש לע
 רמאמה אבוה ז"עשת זמר סחנפ 'קליב ה"יחא|*
 ןיבירקמ לארשי ויה ןידימת ינש שדוק ותרומת
 ןהילגר vm למגה יבג לע ןתוא ןיביכרמ םוי לכב
 אוהו ןייוצמ וניא 'קליה רוקמו .ץראל  תועגונ
 ה"פר 'ציב 'וריב ה"נכו .ב"ער כ"ד ז"פ האיפ 'וריב
 'ורי ,לודנ דחא ןגוה היהש ךמצע עגה א"ע ג'סד
 היל יתייא pin יל יתייא א"ע ז"עד ב"פר 'גינח
 םיאשנ םילמגו'גרתו .'וכו ןוהינועט ןונינועטא ןינגוה

 -- [ןימסוב ןיניעט pia (א 05 .'ב היד םימשב

qMע"לב)  ^b Krümmung Oo"ע"ייע הפיפכ  
ps(גימ איי יילכ םילכ ינגוה )09 ס'טב םשו  

 ינגוה "יג הייחא]* .ןגא 'עב ונשריפ רבכ

 יינל vs mob יילכב «mua ג'חרל ט"דסב "א
 םגו ינגוא ב'ער ז"ל 'מויבו םשו םש ג"ונבו ש"רה

 — [ש"מו ןנא p" ןורתפ שי וז 25

 von edler חבושמו בושח *b Ols^ ע"לב) ןגה
Abkunft, trefflichט"מפ ר"בב (םינפב 'ייעו  

QU»רמא :וילא אריו שירב  DXינפ הארא  
 םאו ןינוגה ןהש עדוי ינא ןהילע תנתממ הניכש

newהזל הז דובכ ןיקלוח  cowןהש עדוי  
 que הניגה meom ינפב מ"ל ב'א) — .]'סנגוה

"p On 30יינוי 'שלב ןיסננוה 'יפו הנוכנו הרשי  
 ומידקה רנכו ה"יחא]* ,(םידנכנו םיסחוימ

 ק'דול םישוש רפסב אכוה הנוי 'ו 'יפה הזנ
 4X לוסאלא נאתכ רפסכ תמאב ה'כו pn שוש
 ^ תרכזה ילב ev 'קזחיל ק"דר 'יפב y" ט"סק

pn — pean 
Cepןומוקו ןומנה  Cםויו 'מגב ז"עד ק"פבו  

 C אמוקל אנומגה אנומגהל אסכוד (.א"י) איסיניג
 ונדמליבו .אינומגהל אינומגהמ 60( ןיטינ שירב
 תוינומגהל ורמא n) יס 'מוחנת) ורתי עמשיו 'שרפ
 ינב לע ונוריבעהו םימחר תדמ ונמע ושע ןהילעש
 י"לב p" ב"א) — .ןינוטלש b^  ,וניחא לאעמשי
 תלשממ תחת רשא הנידמ אינומגה 'יפו ןיצקו דיקפ

neamרתסאל שרושחא רמאיו קוספב 'גרת  
 .(ןינומגה qa cip ('ז 'ח ינש רתסא) הכלמה
 ץבוקב י"כ ןילמ qw cane לעב ín ה"יחא]*
 ןומגה (ש"מו web ע"ייע) םאטשרעבלאה "3
 התארוהו י"ל הלמהש תמאהו ןוטלש ךורעב 'יפ
 שרשמו ןומיִניַה י"לב ובתכמו ןוטלש ךורעה ירבדכ
 sexa  ובתכמו תונוטלש "יפו אינומגה הז
 לגרו לגר לכ ךל ןיא [:ה"מק ל"צ] (map תבשבו
 , . םירפסב תועט ןוטמוקו neas אירבטל אב אלש
 nin53 "53 הלמה יכ א"הב pin בתכיש יוארו
 םנושלכ תשמשמ ה'טיא ms ה"טיא תואב
 ריכזהל ול mm ןויכ הפיו .ל"3ע ק"הלב א'ה םוקמב

"yתונומגהל ץובקה ס"טב םש 'מוחנתב יכ  
 ויה :'ד ןיטיגב ה"כו תוינומגה ךורעה is ל'צו
 ץובקהו am לע m ןידיפקמ voe תוינומגה 'ב הב
 סינומגה ןוגכ א"ל e'D ר"משב W^ רכז ןימב
 הנתשנ א"סקתת זמר ילשמ 'קליבו) 'וכו םיסכודו
 q^) א'פ 'דהנס v3^ דיחיב ה"נכו ,(חסונה
 ותוא אב .ט'כ ipn" .סוטגנא ע"ייע T'e ר'דמבו

ben 41527ב'הועה ייחל ןקותמ ןוט גה ותוא  
 ט"פ רצ 'ינעת ס"דב אבוה ה"ונמבו י"כו י"עב ה"כ
 "ינשיה 'דב י"שרבו םינשיה 'יסופדכו 'צ דצו
 םירבדה רחא 'פ ר"תסא .הז ןודא ,דחא ןודא ג"ונבו
 פס, אינומגה טשפמה םשו .רוילג ע'ייע
 (des Hegemons ןומגהה תוררשו תושר יו

(Verwaltungsbezirkןיטינב אצמנ  owוריבו ' peo 

NDג"מד : nmmםיתש תישענו תחא איינומגה  
 ןירתמ 'עבו ,בתכנ ינפבו םתחנ ינפב ל"צ וניא

D pe ysוניבו איבה  v3נ'פ  "TNלטונש  
 לא 'פ ר"שהשב לבא — .'וכו ךלמה ןמ אינומנה
 ל'צ אינומגה לאושי  ושע ןלוכו רמאמב ינוארת

 p'^p] איגומוה

 תרומז ילעבו ירטומקו ןעכנימ «v3 חרומז (ys ןוטמקו ןומנא ג'וגבו DUM 'יכב םג 'יא ןומגה 'יגו ,לעב 'עב חיכו ('
 ,רפנ «yy (* .mep y חרומז לעב yy mir ילעב :ותקתעהו centurio ר'לב אוחו ירוטמק by ירטומק עייפלו

 ,שימו ןיונ תוא אשניא ע"ייעו (* ap םדוק DP קר איע ז'ק ףר יקילייגנא ייכב 83 'רהנסל חיר 'יפמ קתעוה )4

 ^m בויקו 'םינטק םילמג לש mmy ןיאשונ םינקז םילמג םיבר ייפ, :דוע W^ הלמב הלֶמ ןאכ םיקתענה ns ירבד

 meb 'גרתה 'יגכ רלווה am mob vai^ י"שרל סחוימה ייפבו ?quo ךועב םירכזנה םימוגות א וה אינה «D יישריפ

m3 )*5" כ'ר ריעה ןכו 49 "יעשי 'גרתב ג'ונבו גייל ,'א יא חיר 'גותב היכו רדלוח ליצו יב ויו ייכב nבותכ . 

 qon יא ויו י"כבו ךלח םירחא ייסופדבו ךליח ךורער ריפדנו
95" 
€t 



 ו:

qmןנה --  
 . Bw pibus לבא no דצ סיד y רסח 'מ | הטונ יתעד ארקמ לש mus ןינעב לבא הנוי

quam אלד ןימגתיפ 'א )5^1 'בדמבל Cs ורי' | pn qu pon cus Cp טשריפ 'חה ny 
bp — ילבקל. sinn אל אלימו ב'ל ,ב"כ םשו | הדילמ סחוימ ונורתפש ל"נה ע"למ הלמה mum 

 ל"נה ןיסנגוה תלמ םכחה תפסוה "יע דבכנו בושח רבדל לאשוהו  '"y[הטמל וכרע —

 ינוניבב : ל'זר לצא הברהו .יוועל לצא רעשיילפ
 לזרב e^ 'ב pn v'"p 59 ע"למ דיעפל) נה | 'דהנס ,ב"ער vp  תומבי (הבקנ 'שלב קרו לעופ

 לעפמ רעקנא ארקנו הניפסה וב דימעהל תוכלמ .'פ :ט'ע ןיטיג ab  תנגוהה הצע : מ"מ
 (ש"ע DN] 'עב 'מושרה פ"למ וא ףפכ 'יפ יברע | ןישודיק 'ורי :םשו Cp 'ישודיק quim חניאש
 תא רכמ Xy) 1( הניפסה תא רכומה 'פב ב'בב | השא ג'ע ג"מד א"פ pb m נ"ע "D א'פ
 'יפו ןיניגע wb pav תאו סנה תאו ןרותה | תנגוהה תא אצמיש דע .'פ ק"ב .ול תנגוה הניאש

a5טוקלי ב'ער 'פ "ילוח :רכזל לועפ ינוניבו  | vus (pp ysב"יפ  G'"b moתודלות הלא  

 mp איכמ הליחתב הניפס השוע ד"ושב :םימשה | בויא 'קלי .ג"לק ןילוח ng רבד 'ח זמר 'ישארב
 כ"חאו pam sess כ"חאו םילכח sess כ'חאו | א'קתת זמו ו"כ ילשמ 'קלוו mnn זמר 'ר
 ה"בקה לבא [ןיטוונה [C oy) (ןיטומה) איבמ | אלא וז הנווכתנ אל .'פ ק'ב ;ןוגה וניאש דימלת
 «ns (m am "ye ד"הה דחאכ ןהיניהנמו ןה ארב | הבקנלו .הז רבדל ןוגה ימ הרענהו יפ ר"תסא .הל ןונהל
 םהיטנ םהיטונו) םימשה ארוב 'ה [לאה] רמא | ןניאש םדא ינב :םש ץובקהו .ול תנגוהה .'פ ק'ב

 Tb פ'רכו .('[ביתכ םהיטונ םהיטנו ל'צ] ביתכ | 'קליו ב'עס b' ב"ב ב'עס ז"ט cw ןכו ,ןיִנְנּוהַמ
 קחצי 'ד רמא :וכלמ רשא םיכלמה הלאו c5 םלישכה הקדצ ןישועש העשב 'יפא 'ש זמר "ימרי

 ןישוע הניפס המ הניפסל םלועה תומוא ולשמנ הלחתב א'עס ב"כ 'ובותכ .ןינגוהמ םניאש C78 ינבב

 ךכ רחא םוקממ pam דחא םוקממ qmn ול | תשדוקמ יתרמא םינגוהמ םניאש םישנא ילע ואבש
 (UNUS רהנה .תובוחרמ ...Nw" הקרשממ הלמש | .'וכו םינגוהמ םישנא ילע ואבש וישכע ינא

 ןיננוה 'יגה bw 3/23 ,הייחא]* ,יל .ויל ויל | ,םינכוהמ םניאש םינב :'ק "יבוריע .'ע ןישודיק

 זמר 'קזחי 'קלי .מ"ק זמר חלשיו 'קליב ה'כו | :םש ג"ונב םלוא ךורעב הלעמל אבוה ח'מפ ר"בב

ORףלא זמר ה"ד 'קלי ,ז"םש | עדוי ינא םהילע תנתממ הניכשש ינא האוו  ayהלמש ייפ ןינעבו  

 ז"ל פ"ר ר'מש y 7"b" ר"דמב p" הקושממ | ןתוא האור ינא םאו םילודג ם דא 53 ןהש
 VET ז"יפר תבש 'וריב דוע W^ ןיגוה וניבר "גו | 25 הזל הז ל"צ] (ולאל ולא) רובכ םיקלוח

 , . השירחמ לש ריו לודגה רסמה jb ץוח א'ע | םשהו .ןינגוהמ םדא ינב qme עדוי ינא [ךורעה

cp pז"ע :ןוימרה 'כ  imt)ו"טפו תבש 'תפסותכו ןיגוהה ףא רמוא ג'בשר | .ןגוהכ אלש השע  
synולאש הש לש  sowםינשל ןגוהכ  | now ^Wש"מ "ייעו  "yaיוועלו .'ג הרעה זוגא  

 ה'פס 'יבוריע v^ םג איבה ב'נת am ר'תמעב | ,ובישה ל"צ] (והובישוה) דחאל ןגוהכ ובישה
 תועטה ול האב pss יתערי אלו pon ירוחא 'קליו ןינעה לכ wy ןגוהכ אלש ['מ "53 ה"כו

 תקסעתמ איגוסה לכו ןיגגה "א םשש תאזה | ל'הזב "נעתמ ןויצה הז איבה ז'ק זמר הרש ייח
 זמר הכרב 'קליב ץינגוה דוע יתאצמ ינאו ,תוגגב | ןתנ השלשל ןגוהכ אלש ולאשש ןה העבוא
 ןרשקו תוניפס יתש איכהש םדאל לשמ ג'נקתת | אוה ורוקמ יכ ער לבא ש"ע 'וכו ןנוהכ םהל

v33ס"פר  vp"זמר עשוה 'קליבו .ז"לפ  owןהיבג לע ורימעהו תותשעבו ןינגוהב |  mןחילע  
 זמר ףוס סומע 'קליב ןוכנ mm" ,'וכו ןירטלפ | ג"צפס ר'ב ,ש"ע ס"פ ר"במ רוקמה בטיה ןייוצמ
 תותשעבו ןינגוהב תורושק תוניפס 'בל לשמ ח'מקת | :ב"כ opns" לעפהו -- .השע «mme ןנוהכ
 ,'וכו םהיכנ לע םודימעהו .ןירטלפ םהילע הגנו | י"כבו ,'וכו רמא אנגוהמ אלד אתלימ vn אמש

 יופרב ומכ (? .ןיגועה 27131 ןיגוזה ס'טב YA ייכבו ןיגיהה ע"פרשבו יא vo ב'ב הנשמב יוריב תיכו ר'פרכו 3/5 ייכב היכ ('
 םינגוה איכמ אוה כ'חאו םיזרא איכמ אוה כ'חאו תורוק איבמ אוה אוה הליח תב חניפס השוע ד'וב ךלמ ano ר'י'בב (* ,ימא
 סתיטונו DEM Ky 'ה לאה רמא הכ CUm םהיגיהנמו ןח ארב ה'בקה לגא םיטוונ םהילע דימעמ אוה כ'חאו
 -Bteuer טושמ גיהנמ vxutfüc mov הלמ תרמ vby םישרור ונאו ו"יוב אלמ םחיטונו בותכש ייפ .ביתכ םהיטוונו

mm mannיקליבו ,יתהגהש המ י"פע ךורעה תנוכ כ'ג  "ym"תועמב ספרנ ר"יש זמר  (ילוא vyתעטומה ךורעה "3 ) 
imsךלמ  vasהנוב  »^ wap imeםינגוה  smלכא םי פט ומ ה םינוילע איבמ  mapnתכר םהיגיתנמו םה ארוב '" 
xwיכ קפס ןיא יתערלו כ*ע ביתכ סחיטומחו סתישונו םימשה  boyתאב םינוילע תלמו םהיטומחו םוקמב םחיטווגו  

 Annam vby קר ps) mn םיגיהנמ 'יפ םהישומח ב'נו Cy ר'בב ול םרוקה שוררמ
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 דוע 'ייעו .הריבנ התיה רחאל אה שרד החפש

 ,א"ס D ,ג"נ ,א"נפ ר"בב .רגה 'עב םירחא םישורד

myר"דמב ;נ"פ הבר תומש  [r5 — 

* mun555 עילב  nmeג"יפ ר"דמב איברעב  
 Nan תולגו ןמית תולנ

* D*33 y'"y (das Loosen) noun ליִרְנַה, 

* auymרדגה ע"ייע . 

 pp הטיחשב תופוט ינידמ דחא הָמְרְגַה %

 ON סרד

JU ע'למ ni sun SI: on — ינרגה 
 שאר תפנצמ  ^5 Kopfbindeתפנצמכ ינרשוק

ist mir umbundenיברע לעפמ ינגרוח ומכ וא  
Dרצע  (Gupressen, zuschnüren pumב'רב  

 התונמיה C5 ^"( לשובמה ;5  רדונה 'פד
 אשודיק אלא אנמיעט יא אתינורטמ איההד הדיב
 חספמ יעדצ ינרגוהו אחספד יסכ 'דו אתלדנאו
 יעדצ 6 ינוגוהו רמואו שרפמ שי ,תוצע דעו

 ינששוחש 'מולכ ישאר יעדצ ינא רגוחו "יפ
 ידכ ישאר ינושוקו ןייה תייתשמ ישאוב
 ןיששוח ושאכ םדא ינב ןכ יכ רעטצא אלש
 C ןיפינפו ןירדופ םשארב ןירשוק ןהישארב
 בכסמ ןייה קזוח 'מולכ יעדצ ('ינג רוחו א'פ
 ימלשורי "יחספ cm 'פב .שאר שוחמכ ישאר

Oy  דל'ז vb)ילילד יסכ עברא יתש הנוי 'ר  
 y הדוהי 'ר אתרצע ,דע הישיר pum םיחספ
 mns ,אגח דע הישיר pim יתש יאעלא
 ילילד יוסכ יתעברא יתש הנוי 'ר «v ג'ונב
 יעלא 'ר יב הדוי 'ר תרצע דע הישיר קזחו אחספ

neאחספ ילילד יוסכ יתעבוא  pumהישאר  
 לנא w'b ^p yp 'וכרב ש"ארב ה"כו Nan דע
 תכש 'וריכו קידח 5 b xp" 'ליגמ ש"ארב
 'ייעו ,'וכו הישיר prm וניבר 722 N^ א"יד ח'פר
 הוה דכ הנוי 'ר ג"ער ז"מד i'6 "ילקש y" דוע
 דע הישיו קוזח יוה אחספד יסכ עבוא יתש
 רסח יכ ל"נו ^« אתינורטמ אדח היתימח אג ח
 יאעלא 'ר יב הדוהי «C ןינעב obw coo ןאכ
 תוכרבכו .הישיר קיזח דע הישיר קיזח ןמ טמשנו

oma 523אתינורטמ איהה יכ הז לע דיעמ א'ע  
 ^ לע אלו יאעלא v3 mmm 'ו לע תנעלמ

 לכב ^5 ^« שרפמ שי ןמ יכ ערו ('

nmn(רנוה =) ינרגה —  

n5 (?*ריפרב  m»ינרגוהו ע'יפרשבו .ונתואתסונב . 

v3רשא  vיפה הז ךורעה ןוילגב ומצעל ןייצו אוה בתוכ הזיא תפסוה ילואו  wontי"שר שוריפ  meאב  
 .ב"נש ק"חעב «pos היכ (*  .וקחמל ינפקנ יבל ןכל w^ ריפרכ םג DW השעא המ לכא ךורעה ךוחב םינפל

 pun ל"צ ןינגוה ןכו לזרוב תשע תותשע םעטו
 תא דימעהל םימב ןיכילשמש ףופכ לזרב תכיתח
 יעב וניבר !b "y^ רעקנא ותוא ןירוקו הניפסה

pyיפמ קתעוה 'יפה הזש ךארא םשו ' mbי"כ  
 ה'כו ג"פר ר"בל י"שרל סחוימה b^ ןכו .ב"בל
 הצור ךירעמב ונאזנול mn ןאכ רצקה ךורעב
 ךירדמש ןומיטה אוה ןיגוה ושוריפלו וז העד תוחדל
 Grift, oldauoy י"ל לע ותנוכ ילואו ןגוהכ הניפסה

des Sieuerrudersוא  pon ay "bטושמה  

 םגו קחוד m לבא טושמה שפות ןעשנ וב רשא
 ןיגוה יכ תמאהו .לעמ. ראשנ ג'פר ר"במ ותייאר
 ע'למ וא ןתרזנו ןתארוהב ןיוש זנוע וא ןונא וא
 ימורו י"ל םג ונממו ros 'עו ןנא py פ"למ וא
 ףופכ וו ושוריפו uneinus 6י06, 6

— [Widerhaken 

 חימפ v'3 (mro soyevás י"לב (b^ םיִנָנּוה *
 3s ש'עו a ןגה 'עב וניבר "יג יפל

 םיאווק ויה ןאכל םתדרי אלש דע ק"פ ר"ב םשהו
"mwדבע  snsסיסונגוה יתעדוה ןאכל םתדריש  

 ןמו בוט 63 ןמ  בכרומ ד'עפלו .יסוחי b" ילש
 edle Herkunft כ תדלומ Yyéveotc י"ל

 .תמאה לא ןויכ אל כ'מו cóyévna ומכ אוהו
 ומחנד אתקיספ «wl איבה םשש םננ ע"יעו
 ףוס טוקליב ה'כו ,ילש איסונינ םתערוה (ו'כק)

em 

nop +םימב םילכה תקירמ אוה)  jb pen 
 das Reinigen durch ועלבש רוסיאה

(Ausspülen mit heisem Wasserלעג ךרע ןייע  

 ,נ"שו 'א

(der Zusammenstoss, das Verschliessen) nean ₪ 

 ,ש"עו 'ב ףגו 'א ףנ 'עב שרופמ 322

Hagar) "30פ 0% ע"למ ", (m3ו"מפ "'35  

 ןועמש ר'א :םרנא תשא ירשו (ה'מ פ"ר)
 הערפ הארש ןויכו התיח הערפ תב רגה יאחוי ןב
 רמא הל הנתנו ותב לטנ הרשל ושענש םישעמ

owהחפש יתב אהת  mssאהת אלו הז  
 CN )05 "שארב) ד"הה רחא תיבב (' הנווטמ

 ,ךירנא אה רמא רגה המשו תיוצמ החפש הלו
 רמולכ ךירנא אה ןוקירטונ cim שרדו ה"יחא]*
 ה ל ש'ממו יתיבל ךתוא יתחקלש לע ךרכש הז

 maa אלו ג"ונב ('



 ידהב תלמ cb רקיעו ,ולצאו בקנל ךומס .."פ
 לא p) ^mpp^€3 יברע 'מגב Dy. ילבב ןושלב
 ידמע ידש יצח 'גרת .אתלת ידהב אניר ךל יוהת
 ןיטיגב וזחאש ימ 'פבו ,ידהב ידש יררג C0 0 בויא)

Cn")ידדהא והנישבכ  "bםע הז  pen nm(טיס)  
 «cb ולא pp ולא 'יפ ירדה ידהב והנקולשילו
 תבש הנושאר הארוהב ה"נכו ה"יחא]* .דחיב
 ידהל Y5p. םש ,ברע ny cy ^b אינפ ידהב :ג'ל
 b" ןיטינ ,פררד ידהב ב"עו א"ע ג"נ ןילוח .אמוי
 אנמחרד ישבכ ידהב ." 'וכרב ,ינייעמ אקר ידהב

qo nobאצוה ידהב € ק"ב ;/" שבכ ע"יע  
 :ד'כ יינעת .ןנבר ידהב םשו ,ץה ע"ייע אברכ יקל
 :ה"ק םשו ,ידיד ידהב : ג'ק .'ובותכ ,יאדוהי ידהב
 ידחל אטמ יכ :ט"מ תומבי יתאו ,ליזאקד ידהב
 ידהב . . ןאמ ידהב ב'עס 'ה תועובש ,אמופ
 Jb ידחב ףיט :'ל ry a דיס ידהב . . תאש
 ריעה 'פ ר"כיא ,וכע אדהב הוה אדבוע ג"יפס ר"ב
 םעו 'א אד TW mo דוע un רוצ ידהל רבע
 'נינח .יא דה ב ארדוגב עייס  .א"מ ב'ב םייוניכה
 ךדהב אכיאד אה ,ח'יק תכש .יארהב Dy :'ד
 הידהב שיניא יכיא יא .ב"ק .א"יק nob" ,'וכו
 הגיגח ,הידהב הדועפ .אכיאד ןויכ םש תבש .'וכו
 יולתא vD'3 ג'ע 3/3 .הידהב השמל הייתאו םש
 .והיידה ב הוה אכלמ ג'עפ rs pom ןדהב
 — .והיידהב אברק דבעימל יעב א'עס ב"ל דימת
 'ד 'דהנס :ט'ס "יבוריע :'ג 'יחספ תינש הארוהבו
 p" "חספ .ה"נ "353 ,והנינ ירדה CO ב"עס
 ירהב »^ :'ז bap .ט'ס ןיטיג :ו"נק ay תבש
 W/yD 'ו 'וכרב ,ירדהל ימד אל :ח"כ mo" ,ירדה
 ב"ב ,ידדהא יארק ןנימרו .'ז םשו ,ידרהל ןיימרד

m"יקזמ :םשו ,ידדהא ושק  "TTםיכר דועו  
 — [םתלוז

 א"י yb" םליעמו שוכמ סורתפמ (104:) ודה
 [רנעמ] .םליעמו ודהמו סורתפמ םמוגרת )^

 ישוכ .ךפהיה ma ירהנל [רכעימר] :שוכ ירהנל
 ה א ודה אנשיד ושפיאה (ג'כ "a יימרי) רוע

 ו"ו י"כב ה'כו ר"פדב ה"כ ה"יחא]* ,היכשמ
 םירחא "סופדכ לבא ,האודיה ןמגרותמב ה'כו ,ב'הו
 י"שרו םוגותב ונתואחסונכ ה'כו האודנה ךורעב
 run" םש ס"שנו ,האוודניה סרוג :ר"ל 'מויב

 'מויל ס'רב ואבוה םייוניש nmm ןודניה 'מ י"כבו |
p (Owתכסמכו ,אירבט לצא ' "pהזלה 'וגרותה לע המתת לאו .ש"ע ר"מ רצ םש | ^ קופ  

 yo ארקמה תועמשמכ אלו ודה vy vs קיתעה יכ

 ודה - win) =) ינרגה

 &m5» pr ומכ ע"לבו ם"לב pp תארוהו .הנוי
 an- py רצע ונורתפו (םכחהכ ימ 'פ ר'להקב

pressen, festdrückenכ"או  prmהפי הלוע ישיר  
 א"בשרה 'בושתבה"כו ק'הע סרגש 155 ינגרוח a^ םע

somעב ' pmגה םייקל שי הז יפלו ש"ע " 
 הלוח aeger ר"למ ינרגה b^ כ"כ לעבו .תאזה

 — pb ns» pe באכו

NX *אינורגהד ארקא 'עב ראובמ ריע םש  
 אבא רב לאומש בו רכזוהו ש'ע

 :דיס יומבי) אינורגהמ ימיבא CDU ק"ב) אינורגהמ

xà3" אינורגהמ רזעלא 'ר (:ד'עק yn)יבס 6ר"כ  

 UP אינורגהמ הדוהי בר ,(.א"  תכש) אינורגהד
 pn pip םלשה ןיסחוי .ey 'זיפ 'פדב .ט"ל

 .אנורגהמ ג"ונבו

 .ש"מו םודגה ע"ייע םורנוה +

mean €שכנ לעפמ)  (das Herantreten, Nühern 

 השגה . . המחלמל השגה vob ר'ב

 ח'יד ג"פר 'טוס v" ,הלפתל השגה . . סויפל

xyתוברל תאבהו  nmתברקהו השגהל רמועה  
mosא"ס 'וחנמ .'וכו השגהל הטוס תחנמ . 

nma neunתחנמ םשו ,בועמב השגהו חרזמב  

 ץוכקהו «a השגה תונועט maj תחנמו רמועה

ovםש 'טוס ^" ,תושגהל תומדוק תופונת  
 ,ילוכו תושגהל תומדוק qme pis תופונת

"eשישנה  yy)א] (ששג '). 

 יתיברה אד qun ow ייפ ^D ע'לבו אָדַה *
 'שוריבו ,אדה העידיה א"הבו תואטגודה

 'א bn א'פ 'ציב v" ד"'ע ח'לד mo תיעיבש
 y" ילבבב איה איה ומכ p^ ארה איה אדה איה

 :ד"י דצ ף'זרהמל 'וריה אוכמ

 ,לצא b" < פ"למ ר"עפל ידה — wq דע
 bei, gegen, neben "33 ,םע ,ךומס

 וא ;תומוקמ תומש רובחב ליגרו ,העידיה א"ה םע
 ,y! mit, nebst" /4)88 ."רטקב ןושל איהש ל"י
 ,אדדה .-- Yes ,'א ללירב 'חהל רעכיברהאי ע"מ
 b^ ידחכ פ"למ ידהב ןכו ידדח .ס"למ רזגנ יררה
 -zusammen, insgesammt, ei דחי ,דחאכ םהינש

(anderאירבש אדהב 33'3  ') (ע"ייעו דילפס ר"ב 

 ,רוסא ארמח אזרב ידהלד לכ +נ'עס (c3 לאעמשי

 .אירכסר סיטליא 4n ל'צש לינ ('
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 m^ ללירב nnb רעכיברהאי "ייע ןוודח ס"טב ד"ס
 רמאמב אבוה : א"כק תבשבו .-- (* ל"ומה ש"מו 'ס
 ביידהבש פ"א י"כבו ביידח לש ברקע ףסוי בר לש

mלבא = ף"ירבו פ"וכב  v5 R^ת"יחב . 
 ה"כ בידהבש ד"לה תבש 'וכלהמ א"יפב ם"במרכו
 ביירהבש p'e3 םישדחב לבא םינשיה 'יסופדב
 דצ תבש D'] "p בירהבש 'מ י"כב .ס"טב ןכו
 יב ריעהלמ חכשו םש ונמסנ תויעטה רתיו : ח"לק
 תיידהבש x^ ב'עס ד"יד .א"לה ד'יפ תבש 'וריב
 ףיידהבש ow 'נ איפא 'עב אבוה 'ליגמ 'וריב ה"כו

 — [ביידהב וא

bb לאשוהו םעהמ דחא ura) (י'לב bn 
p'b3 ןכו רבדב bum דמולמ www 

  (diot, Ungelehrter, Gemeinerלבקמה 'פד ג"רב

 [הדש ל"צ] (טג)  Cp 509ןושל שירד הוה מ'ר
Gmy ןיטיג) לופכ יאנת .יעבד מ'ר "יפי ,טוידה 

 היה אתינתמ אהב ינק אל יאד לכ ימנ רבסו
 ןיכירצ ןיאש הרות ירבדב טוידה ןושל שווד

 קוזיח ( my:י"ד ט"פ יומבי יורי  (pin yy)םייקמו

win והב 6 תילו ow ןוניאד ג'עא ןהירבד 
 'גרת טוידה ."לופכ ( gpהלקנו שר שיא יכנאו

 איש) ^ mב"א) — +טוידהו ןכסמ [רבג אנאו] (גיכ

  "bימורו י"לב  UNהייחא]* .(םעה ןומהמ
sab מ"טשב אבוה ח'רל ךייש bun wm e 

 :ן"במרה םייסו .ח"ר םשב ן"במרמ ( psםירכד
pw מ'בב ה"נכו -- .במיה ש"ע ילצא םירורב וללה 

 םימעפ הזיא  coשרודש  web,ו"צפ ר'כ .טוידה
 ר'תפא :ב"י י'לינמ .טוידה לשמ ט"יפס ר"דמב
 :א" תבש .שארב ץפוק טוידהה : ןכוממ רמאיו

  ownבק ע"יע 'וכו בק קקחש  sw:'ח ק"מ

 השעמ י"מ א"פ ק"מ ,וכרדכ רפות טוידהה נ"שו
  by vm'וחנמ .ט'ג  m'p,טוידה ןהכ א'עס

 .טוידהה תושר :ח"כ 'ישודיק  penהובגל ותרימא
 ט'כ ףדבו םשו טוידהל ותריסמכ « no.םימעפ
 א"ררפ ,ח'פ ר'בדמ םיטוידה ץוכקה  m'bלגרוהו

 הבקנ 'שלב  mp,'ב רשא ע'ייע תוטוידה :א'כ
 'דהנס « sו'טד ז"טפ תבש 'ורי .תוטוידה העברא

 .תוטוידה ירטש ג'ע  may:הנכלתו 'פ ר'תסאב
  mbהמ ךל אה הלמה תרזג ןינעבו — .תיטוידה

 -רעבלאה ייכ ץכוקב) דחא י"כ ןילמ ךרעב יתאצמש

 טויִדָה - ודה

 ןיפלחמ vn םינומדקה םימיב יכ (רתסא) שוכ דעו
 jy םיימור םיבתוכ ןתוא םיפלחמ ןכו הלאה תוצראה

 — [שוכ 'ע ךוברעטרעוולאער רענעיוו

 y mmn" 'יגה רקיעו mm ע"ייע תודה *

nmm *א ') das Abspülenב .חוד לעפמ ') das 

Umstossenא חד ע"ייע החד לעפמ ' 

 .נ"שו 'ב חדו

 (םינפב "יעו (eigens, ausdrücklich אידה ₪2

panאידהב  "pמולכ דוחיב )5 י"לב ' 
 'למ הלמה תרזג ד'עפל ה"יחא]* .(שוריפב
 יטסוי לש ןאקיסקעלדניצ ןייע) haithya תירטקב
 'יפ (ו"טר .'א ללירב לש רעכיברהאיו : א"יש דצ
 óffentlieh, offenbar, deutlieh 55 יניעלו יולג

mmוכרב ה"נכו — 2 9 'שדחה פ"לבםג ןורתפה ' 
soעצבו  wbיפ י"שרו) ' cms pipiתורוכב  

 ,אקוני אפנאב אידהל םוקת אל אתתיא יאה :ד"מ
pimתבש ,אידהל היל ירצ :ג'כק  bpאידהב  

 .'כ ןילוח ,אידהב אינת אה ,ז"כ 'יחספ ,היב ביתכ
snsינתק  Cp abןירדהנפ .ןש ה"ד י"שריפ  

 אליקש הוה יא : םשו ,אידהב ילקשל א'ער ט'ל
 — [היל אסיאמ הוה אידהב

 Sm רב ע"ייע אידה *

a"רושא ץראב הנידמ 0*2 ס"לב ביידח =  
 רהנ לע Adiabene — "AOwx Bav תארקנה

Adiawasאיסא ע"ייעו  i'D3 C2ןיחלגמ ולאו 'פד  
 Np ווה םואתפ הישפנ חנ אנוה בו «'Gn ק'מ)
 אל בידה ןמד 6'אווז והל אנת pm ינייד
 תורובנל עיגה לבא תורובגל yan אלש אלא ונש
 ביב) רופחי אל 'פד נ"סב npe תתימ איה וז

CY?אדסח בומ אביידה בקעי הינימ אעב  ^b 
nwםכח  QUבנ'א) —  pMךא תוומימ שי ביידח  

 הלוע ביידח ^« ה"יחא]* .(רקיע אוה ביידה
opל"נה תירוסה הלמה תביתכ  ymאיבה בידח  

 ףופ ךל 35 'קליבוו ביידח b^) ר"במ ןויצ וניבר
 ל"צכו ?"m םש ג"ונבו (ןיידח ם"טב א"ס זמר
 וניכר איבה םש דועו 'ג איסא ny 'ליגמ 'וריב
 "יא ביידח 'יגו ביידה ג"ונבו ביידח ב'ע 'ישודיקמ
 ףלא זמר 'ז לאינד pom א"ער 1^ תומביב דוע

 ךוועה סשב wein םש הרגב יופסותהו aw : איכ m3 ןאכ גיונבו יב אווז יעב תיכו ריפרבו ויו ייכב היכ ( 00(

àפרב ח"כו אזוז ' snbווז ע*ייעו אווז ל"צו  ynב אווז ' peקיע יכ חיכוא ' "amןווכ ךורעב תמאב היכו אגוז ןאכב  

 .א"ג רצ קיימ סיר y" ןנברמ אותתח קימ סיישב סרג 'ב י'יכבו ישמאו יציניוו ייסופדב ייא : וינק רצ םלשח ייפחויבו ('

 דומלתב אצמת לב 4n |o"'3 בקעי יטרפ סשהש ב"פ רצ םש שימ לבא (* .ב''איר ומ כ | הפסוה ךוועה םשב רוע

n5 (^םשב מיטשבו י'כבו ר*פדב ןוכנל  m'yע"פרשב לבא .םיגפב יייע  mםלענ  nsל"נח בי"ב  ya 
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 תעדהו tàuày י"לל ןויכו תורוצ'יפ כ'גוןוקוידב |

 םג אתיאדכ הצידב םהל הבוה םוקמב יכ הטונ
 (םש רעכיברהאי יייע) ה צי רב םהל הברה ל"צ ר"בב
 םהל הברה וידבע יכרד ךלמה תוצרב רמולכ
 תגהנהו םיסוס תצורמ לש קוחש (םומורדופיהב)

 -- [תולגע

 אב רשא bs (der Wohlgesinnte)" המודה *

 ב"ש א"ח ןיאלוקרא 'עב ושוריפו ונורָכז
 .ש"ע ב"ע

 .'ג איסא 'עו ביידה ע"ייע תיידה ,ףיידה +

(dieser) Tnm *ע"ייע  mI 

(das Anzünden (קלר לעפמ npo הקלרה * 

pos עיייע 

 Glied, ell פ'למ םיחתנו רבא 553 ^« 037
Stückםיחתנל חתנמ 5/5303 לעפה וגממו  
zerstückeln3 ע"לבו  Gerstürenןירימעמ ןיא 'פב  

 הימדה יִמּוּדַה אמלדו 6 חיל 0 תוקלשהו 'מגב
 (ביער ry יישודיק) ןיסחוי ^ קרפד  ג'רב  .הילייעו
 ח"ו b3" .יפופא םושמ 32 PX הימדה יטלשמ
 ,תובלושמ םירביא רמולכ הימדה יבלשמ ביתכ
 ידיי יטפוש) ידגה עסשכ והעסשיו .תולודג יטלשמ
 nnn» ae") C ןיִמְדַהד המכ הימדהו 'גרת "ו

 .[אהרביאל| המדהו (ש'כ 5^  םש)  הימצעל
 'ה ,'ב לאינדב הלמה ןורכז אב רנכו ה"יחא]*
 "יפו דבעתי ןימדה ט'כ /3 םשו ,ןודבעתת ןימדה
 וכתחתת םירביאל ןודבעתת ןימדה י"שרל סחוימב

namכ"ע "מיג תכסמב הומדה ימודה 'מגב שי  
 יִמִדַה יל ומדהא ב'עס UD ןיטיג לע ותנוכו
 יחתנ ינפל וודס :םש ושוריפ p  אתויחד

nonaהיחתנל  £yםש "ישודיקבו  "bה'דב  
 J'y םירשוימו םינקותמ וירביא :הימדה יטלשמ
 י"שריפ וכ ןיא ה"רב לבא peus 'יפל בורק הזו
 ןילודג וירכיא הימדה יפלשמ א'לב ןישוריקב
 bw" ךורעה תטישב הזב ךלהש b ש"ע 'וכו
 ירופיא 'כלהב ליגמה כרה רוע 'ייעו ms םשב ןכ

veo niesכ'ג ךלה ם"במרהש חיכוהש א'ל 'לה  
 לאננח וניכר "פו ,ח"רד היבילא .ךורעה תטישב
 QT 'קילייגנא י"כב יתאצמ ל"נה ז"עמ ןויצ ןינעב

^b 5n ws35315 םיחתנ וחתנ הימרה הימורה  
 וניכר יכ הארנ mo ,ל"כע רבעתי ןימדה cm לאיגד)
 ו"לק b" תוטמ תותלאשב «mo ח'ר 'יג ספת

it 

 דפק
ibn weeבותכ  quusוכו הלקנ 'גרת טוידה ' 

 החנוה הנושארה התארוהו תינוי הלמהש תמאהו
 ס"טאירפורפ זעלבו ומצעב רבדה דוחיי לע תורוהל

(proprietas)הלמה הלאשוה תאזה הארוהה ןמו  
 ומצעל BN יכ יאדכ וניא רשא ינומהה שיאל
 הצעה ילעב םישנא םע תונמתהל יואר וניאו
 תודמה ילעבו םינויעה םישנאה וא הנידמה יגיהנמ
 DN יכ דבלב םמצעל םייח םניא רשא תוחבושמה

c3םיברה תלעותל  sw mmהלקנ 'גרתש ונל  
 בשחתי אל םישנאב רשא אוה הלקנה יכ טוידה
 ןיא תויהבו א"טויב תבתכנ י"לב הלמהו 'וכו 'וכו
 דבל הדוקנה םוקמ תשמשמ הביתה עצמאב א"טוי
 התויהב התעו דבל קריח תרכהב b^m התוא ופילחי
 ותדוקנ םע תוא םוקמב תשמשמ הביתה שארב
 ןיא יכ ד'וי ms אלו א"ה ms onn וחקל המוקטבו

mimא'ה תרבהכ קו קויח ד"וי תרבהכ י"לב  
 wm לעב לש ליכע ימיה םנושלבו קריח

 — [י"לב טוידה היה אלש

 55 אכוינה 55 b) [quy^ ל"צו] ךוידה
xm 0%םיסוס תוצורמב הלגע  

vas CWagenlenker im Circusםימשה ולכיו 'פ  

ce»הברהו הצידב םהל הברה  anbןיכוידהב . ^b 
 לוכיה ןוצרו החלצה י"לב (b 3'w" — .תונוט
 לוכיו ץפחל אכייש וז הלמו םירחאל ביטיהל
 תנוכ ה"יחא]* ,(תוירבל ביטמ אוהשכ ודבל
 הזב ךלהו pum החמש 80% "3" הלמ לע ב"ר
 הניש ל'מר יכ דע ףראטסקוב ירצונה mn תובקעב
 ןוקיתו !ןינוידה ,ןוירה סיפדהל ךוועב "גה ונל
 י"כ ר"בב יכ יתיאר םולה םגה ףא אוה תווע הז
 הביתכה תאז pw ןיגוידה ב סרוג היה זיראפ
 נשחש םעטמ אל לכא ןיכוידהב ל'צו איה ס"ט

mיכ 2^ /ב רקחמה ע"מב דלאוונירג  DMןעי  
 לצא ליגרה םיסוס תצורמ קוחשמ קתעוה לשמהש
 הארוהנ ןיכוינה םחל הבוה ל'צ ןכלו םיינויה
 תנש ץטערג p'b3 סעלרעפ $m ןקית הפיו ל"נה
 M/ רעכיברהאי ע"מב 5545 mm" ח'לק דצ ,א"כ
 [סומוררפיא] (סופרפיא) 'עב ןיסוידנה ילואו .ב"צק

 ןימורדופיא 'יגו .סעלרעפ תערכ ןיסכוינה כ'ג ל"צ
 דכעד איסווכ לע רמאמב ןוכנ לע התע יתאצמ
 ,-- ןעכנימ י'כ יג יפל (רילק פש (yo אכלמ המלש
 ךועה שארב אתיא n" רשא תודי יבתכה "יגבו

"mקליבו .ךוידה ל'צו ןידוי ינשב ' mew 
re mםהל הבוהו הכיונ םהל טעימ "גה  

 .לעפ ןינב אותו ק'רר לצאו 'גרחב ונתואתסונב חיכו pevses ע"פרשב לכא ןמגרותמב היכו ר"פרב הייכ ('



rustieus ^m שלב" Uu.) פ"לב ^e אטסור 
"B büuerisch |רקיע כ"או .המדא ידבוע לש לענמ  
 3 — [אטפור 'עב ומוקמ

 .לרעה 'פב ןמיס (halach. Abbreviatur) ב"טסדה
 ןועמ ינש רשעמ (''יפ Gvy תומבי)

 ולכואה .ןנואל רוסא ,רשעמ יוליו ,םוקמ תאבה
 C רועיבב בייחו ,הקול ומצע תאמוטב

 הפודה התימ ד"ער ד"סד Xe 'ירוכיב vv ףדה *

 ,ש"מו ףחד ע"ייע הפודח וא

uie umzustossen) mpע"למ שרדנו אוה מ"ל ) 

 תא ןירוק יתמיאמ 'מגב תוכרבד אמק קרפב
 זמר mo יד ב"מ יקליב אבוהו יי יוכרב) (5 ןירח שב עמש

mna vu nדוהב ודי ןתנ 03 027« הפדהל  
 .הידד ןיב ]531223 ל"צ [v'yeb (שוריפ) ,היפי
 הידד ןיב אוהו 'יגה ר"פדנש עדו ה"יחא|*
 pep לכ ןיא ילצאו ,שוריפ י"כבו ע"פדשב לבא
 ימלשוריב gb רוצק sym inva ל'צש
 ע"ייע דועו pm 'עו סופורטופא ע"ייע ותמגודו
 אוה ןכ ומכו) שוריפה הז רוקמ תמאבו .ש"מו אנח
 (wi ל"זו ג"ע ג"ד Yo mop 'וריב 'יא (י"שרב

mןתנש אנינח ןב הסוי ר"א הפדהל והמ הפרהל  
 'דהנס 'וריב ה"כו הי דד ן י ב היפויבש דוהב ודי

Y "bג"ע , cpu»רב יסוי ר"א 'יגה .ד"כפ  
 ^7 קרפבו mm by mev 003 הפדהש אנינח
 יבג לע ודי ןתנש דמלמ היפי דוהב ג"לפ רזעילא
 כ'ג אבוה 2^ 7« (pp 'רל  חתפמ רפסבו .הירד
 'ומביו 'דהנסמ ימלשוריה הז 'וכרבד רמאמ רואיבל
 רפס לע זמר DM ףא .נ"כ רצ 'וכרבל ס'ד לעבו
 םגו המואמ ךורעה ןינעב ריעה sb ז"כב חתפמה
 ומצע שורדה ןינעבו .םלעתמכ ומצע השוע ע"בשפה
 ע"למ ארקמ לש "ne רמאמה לעב שרור יכ ל"נ
 ידדל לאשוהו ץוחל אצויו שלובש רכד 9«

 — [השאה

p1]פע ףדרנו  PTMע"לב אוהו ע"ייע קדח םעו  
befestigen, רושקו קובד רוכח "b o 

  (fostangsehliessenךומב 'מגב חשא המב קופב

.)* pone אלד אה p*np" אה Gn'o nt הלדנסבש 
(ay? טק "nOD *3p ייפאו 'מגב 'יחספ יברעבו 

 אלא  mn prnל"צ] (קידהט)  .C[p3n5ג'סב
primb אל (א'טק nat ןילות רמוא רזעילא 'ר 'פד 

Mem )* ןיברע. 

"usq 

(pw קדה - B3. 

 סייטב עיפרשב לבא ,רייפרבו Y^ v33 ןוכנל ח"כ (* .יישריפ ןכו ('

 ,ש"מו םדא ע"ייע הומדא ייומדא ז"עב ג"ונב לבא

 ("v א'הב סרגש amb י'כ "יג .כ'ג אבוה םשו
 'ומדה ימודה :ז"עב י"כב םג ה"כ יִכ ףיסוהל

my)סיר  m») (Gmימודה א'ער יל 'יבוריעב ונינפל  
 תרזג ןינעבו oy םירביאל «onn י"שריפו הימדהנ |

 יברעו ס"למ ואצומ םֶּדַה יכ cows רבכ הלמה
 qun תלחתב המושרה פ"למ וקיתעה םהינשו
 שוגדל. ךיוצו ן"ונה טמשנ ייומדא תלמבו

 -- [ת"לדה
T2 y'"» ןיִדָה * 

 «y ףנע םש o9 y'b3 ןכו (wis םדָה *
 דמולה לכ א"עס ג"כ ה"ר (31צש6 תובע

 לכ ד"א רבדמב סדהל המוד הדמלמ הניאו הרות
 המוד ח'ת ןיאש םוקמב הדמלמו הרות דמולה
 ד"יש זמר pes" 'קליב ה"כו .ביבחד רבדמב םדהל
 ס"ש י"כב ה"כו רבדמב דמועש סדהל המוד an םשו
 ,ז"כ רצ ה"ר פ"ד יייע .הנוכנ הניא 'יגה םש לבא
 ,ע"ייע 'וכו םילעב om הז פדה המ ל"פ:ר"קיו

nenשרפה ףוס ' bonnימו ,'וכו ןיעל המוד  
 ןהש וליאה ןינימ 'דה לע לארשיל םהל שריפ
 דוע .םש 'ייעו םימכח הכרע omn בלול גורתא
 . . ב"עפ ב"ל 'כוס .םישורד המכב םדה רכזוה
 הטוש סדה אוההל םשו ,'וכו םדה הז רמוא יוה
 pw לש דב bon היה 4^ 'ובותכ ,היל ירק
 א"פ הלרע v" .סדח ע"ייעו הלכה ינפל דקרמו
 p" סרה «nu םשל עטנש Dn תונב ג'עט ס'ד
 המ ןמוא יהיו 'פ ר"תסא הבקנ 'שלבו ,םדה יפנע

nenוכו רמ המעטו קותמ החיר ',. m'רדמב ' 
 .ב"כ רומזמ םילהת

 ומוקמ רקיע םש יכ סדח ע"ייע םּודיִה ,םֶדָה *

 .ש"מו Dm 'ע כ'ג 'ייעו

 .ז"כד א'פר 'יאלכ , יוריב ןורגידסח ,ןורגידסה *
 רימאטיז םיסופדב ה"כ

 y" .'ינה 'קיעו !ןורגסידה סרג כ"כבו ןישאטארקו
 ,'ג רזח ע"ייעו 'א לג 'עב >>

 השא המב 'פ "nae "וי («o אטפסודה "אא
(Ny? m4 vb) -אל  BYשיא  

 p" .אטסודה ןוהיניב ןמ קיפנ המ רמוסמ לדנסב
 "יג קפט ילב ה'יחא|* .לענמ po שרפמה
 רעשיילפ 'חה תערכ ל"צ ילואו איה תשבושמ

> ₪ 

m» )'י"כב  anכ ץע"פרבו '. 

 "ג Tn mo "y קרהימ ג"ונכו pmo (e תבשב) wp ^D ף"ירבו ירבע 'לב קדוחמ ומכ ימרא 'שלב yb" ינוניב
.n'4קרחימ ג'יונבו ,וקדחמ ריפדבו ("  
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 'שורי האיפד ג"רבו Cmm םלועב תפסותה רכש

npo אדיבע Tn םימדל שילש qw cvm oem 
 המכ דע הנמיה האנ תרחא הארו תחא הוצמ
 אהיש אשואב ונמנ שילש דע וילע ןיחיוטמ
 לאילמג 23 תווצמל ויסכנמ שמוח שירפמ םדא
 הנש לכב שמוח והמ אנומ 'ר ימוק יעב אנינא ןב
 ןוקל הלחתב ל"א הלוכ דיספמ אוה םינש שמחל
 םש 'וריב הייחא]* ,חבשל ךליאו ןאכמ
 םשב שיקל ןב ש"ר :הזכ םש 'יאו רדסה הנתשנ

 אנינח רב הדוהי 'ר ( Ubםדא אהיש אשואב
 ןכ לאילמג 'ר 'וכו תוצמל ויסכנמ שמוח שירפמ

 איניניא  NUS'ר ימוק  sobהנש לכב שמוח המ
 הלחתב ל"א אלוכ ריספמ אוה םינש שמחל הנשו
 םימדל שילש והמ ^5 רכ ש ל ךליאו ןכימ ןרקל

"NJ תרחא הארו הוצמ םדא חקל אדיבע ךיה 
 .'וכו שילש רע וילע ןיחירטמ המכ דע הנמיה
 'שוריה הז תעצה ומצעב האר אל וניבר ילואו

 אבוה רמאמה תא האר קו  ^b3וירחאש ח'ו
 אשוא תנקת ןינעבו .ררגנ  ""p,א"ער 'ג 'ובותכ

mob בורק ר"קיוב ה"נכו -- .ח'כ ייכרעו ב"עס v0 
 ירפ ל"פ  pyרדה ? nr 3n» ^pורדהש םהרבא

  npnוז רדה ץע ירפ א"ד .'וכו הבוט הבישב
 הָפִיש 'מולכ הבוט הבישב ה"בקה הרדיהש הרש
 יל התיה יתולב ירחא בותככ הרש תביש לאה

M'UD ^ וחנמ א'ער ה"כ 'יחכז :לעופב .הנדע' 
  vunאלש  wmהנברק  pnsאהיש ג"פ ר'קיו

 ,ינע לש ונברקב ררוהמ חבזמה  rvב'פ 'טוס 7^1
  ovyאלש  xmרדוהמ הארנ אטוח לש ונכוק

 :ב"ל ןישוריק :רּודיִה םשהו .ו"ט ילבב 'טוס 'ייעו
 אלא המיק יתרמא אל ג'ל 5" 'רקי) תרדהו םוקת

 ל"ת ןוממב  ונרדהי לוכי רודיה שיש םוקמב + .
 ,'וכו םיכ ןורסח וב ןיאש רוריה  abהמיק המ
 הב ןיאש  Du qmenרודיה ףא « Dןורסח וב

 לוטיכ וכ ןיאש רודיה המ םשו ,םיכ « nןכו
mm םוקת ינת ג'ע ה"סד ג'פר 'ירוכיב 'וריב 

 [וב ל"צ] (הכ) ןיאש רוריה ףא 'וכו המיק המ
 הרות הרמא רודיה הזיאו ו"טפ ר"רמב .סיכ ןורסח

 תררהו  wowךתלעהב 'וחנתבו ,'וכו ומוקמב רומעי
4A» הרות הרמאש רודהה אוה הזיאו א"י "סר 

 'פ ר'כיא  nisתיימ תא רראב :יודמלתמ דח ה'ד
 ינש 'שעמ 'וריבו תיימ תא הרות לש הרודיהב
 תא אתיירואר אררהב אסריגה ג'ע 023 ר'פס

TM - pue קרה ופק 

 יתא אמלד אשישד אמופב C אדדוא שיניא
 ןייורש ןיכומ םדא קוחדי אל o no^ ידיל
 ולא 'פבו .הטיחס ידיל sim אמש אשישא יפב
 השעמ] (גיעס ז'ג pom הילגר ורבתשנ 'מגב תופרט
 הל ליטהו התלגלוג התחפנש תחאב [לובנעב
 :.התואב םש 'יפ umm ארק לש קודה אפור

 nons .התייחו mspym ארק תכיתח התיחפ
 קודיח ול ושעו ותלנלוג התחפנש דחאב ג"ונב
 יגלו םדאב ןיקסעתמ וז 'יגל vm היורק לש

wemעב סרוג ןכו היחב ' punיפמ חכומ ןכו 'א " 
 Gry דייש ףד יקילויגנא י'כ ץבוקב) ןילוחל י"כ ה"מגר
 ,ל"ד ג"פ "חספ v3^ םג w^ היורק קודיה "גו
 pun ע"ייע קודיח "גבו ,ג"פ ק"ב םילכ אתפסותו

'Wע"ייע .דועו היורק ומצעב וניכר סרוג םשו  
wpיא לעפהו  mpאמליד וא :מ"מ ןילוחב  

 אל יקודהא . . pono אל יאהו punbT םושמ
 ה"מגר 'יפבו .כ"'ע רשבב הפי רבוחמ י"שריפו קדהמ

 | םוקמב 'מולכ קדהמד b Oy" חיש ףד (om יי
 הביקה יבג לעש אמט בלח לכא קדהימר קוחד
 אלדנסב .ב'ק תומבי .כ"ע :mno wb קדהימ אל
 רתויו"'ןיקדהמש .א"ק ןיבוריע .יפמ קדהימד עייטד

owע"ייע ןיקדחמש  qumהיקרהר .ה"פ ק"ב  
 קזרה ע"ייע היקזרהד בוט רתוי חסונו ,אנורדניאב
 ךותב omm יוה (pure אלוקיד .א"ל ry .'א
 'יפבו םתוח ךותב omn ^m אל pvo אל םתוח
 חסונה ^B) ףד יקילייגנא י'כ  ץבוקב q'pb ma י'כ

 — py] אל יא . . קדהמ יא 30b רתוי

yp" "35 nn ^b à (מ"למ עורי ונינע *T3 
 ותלוזל  (werehren, hochhaltenהמב ג"רב

 b^ .ןירדהמה ןמ ןיודהמה Cre תכש) ןיקילדמ
"vnbלכ ךומפר 'מגב ק'בד ק'סבו .הוצמ  

 )59553 אריז 'ר רמא (ב'עו 'ט .p ('י תבח ש
 הימשמ אברעמב יומא .הוצמ שילש דע הוצמ
 לשמ ךליאו ןאכמ ולשמ שילש דע אריז 'וד
 וחא נלולו ףסכב בלול ןמרזנ םא b" ,ה'בקה
 ולשמ שילש דע וחקולל וילע שי C um ףסכב
 שילש רע 'יפ .ה'בקה לשמ ךליאו ןאכמ
 ותבוח אוה ךכ ולשמ שילש דע ('הוצמבנ
 ורכש לטונו והונאו ילא הז 03 (rt mot ביתכר
 ךליאו ןאכמ ("או ב ל ריתעל תוצמ ראש "13
 םלשמ אוהש ה'בקה לשמ רתוי ףיסוטש המ

 נישו 'א ששא ע"ייעו ש"ע אררוא 'עב ןוכגל לבא ןאכב ךורעה יסופדכ ןכו אררוא 3753( 37m ד'ל ו" י"כב ה"כ ('

 4^1 ייכב היכ (" וו ייכב 3m. *( m3 יייכב היכ )*

cnp )'י'שריפ  "beבורק  mbר''כארב ןכו  «xnקייבל מיששב  Dt 

 3*5 ןוכנל m^» (f | ,תואחסונה יפולח .רוריחב 3733 )?

 ריחעל תלמ םג 'רפח גת י'כנו
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 ונידיב איה הלבק ^m 'יפ ,ישא ברד אמק ארודהמ
 םישדח 'ב me לכב ןיקסעתמשכ mw לכ יכ
 ברו הליחתמ ןירזוחו me לכ ןימילשמ דומלתב
 קסעתמ היהש הנש םישש nui ךיראה ישא
 םילשהו הלכה ישדח ןהש רדאו לולאב הנש לכב
 הזב עיגהשכ אמק ארורהמבו םימעפ 'ב דומלתה

^b pamןושאר וידימלתל  mpהיינשבו  "p 
 נווקו ה"יחא]* ,וקולחי אתכליהו וקולחי
 ונקתעהו ןואג ארירש 'ר לש תרגאב "א הזל
 pw ב"נל ם"נשר y"' דועו Uy ישא 'עב וירבד
 ^ תנושת םשב ךורעה 'יפכ ארודהמ b^ איבהש
 יתאצמ 535 "5 ה"מגר 'יפבו .ש"ע mu 'יפו יאה
 ןידמל ונייהשכ ישא ברד sep ארודהמ ל"הזב
 ארודהמ ,ול ביבס םיבשוי m" ותורחבב וינפל
 יפלו .כ"ע 'וכו ודומלת ול ריזחהשכ ותונקזב ארתב
 וניבר םש איבהש 'א ןטק 'עב א'פ הלוע הפי הז

posאה ישא בו רב רמ רמא :ט'כ  NJNT 
 ותונטק ימיב :א'פב וניבר (o^ איה .אתונטקד
 העומש יבא רמא ותונטקב :י"שריפ ןכו כ"ע הרמא
 «T ע"בשפהב יייעו כ"ע הילע בישהל שיש וז
 cy שממ mw ארתב ארודהמ ןושלהו .'א ןטק
 תבש v Cep" 'וריב 'יאש אניינת הריזחמ ןושלה

N'Dב'ד  Tyאניינת הריזחמב האיצוהו חכשו  
 ב"ד א'פ תומבי יויו ,(ב'ער 'ג ילבב c'e ייג יייעו)

 w^ לעפהו .יסוי 'ר וב wn אניינת הריזחמב ד'ע
 תוכרכ ,היתעמשא יבו ?Tm :ג"י 'וכובב דוע

inהידומלת רדהמ :ח"ס "יחספ , powו'פ : 
 ירדהא א"עס ח"כ ק"מ ,הידומל רדהמ .ז"כ תותירכ
 ילשמל י"שר 'ייעו דומלה תרזח ושוריפו יאדומלתל

asוכו ודומלת לע רזוח וניאש ימ א"ל '. mr 
 ןלע ךרדהו . . ךלע ןרדה אתכסמה לכבש םויסה ןינעה
 ונמלשהש sn ףא ךילע ונרזח b" ךלע ןתעד
 ןכו .ךילע ונינפ ונבשהו ךילע ונתער  וניתאירק
 :ו"פ יחספ היפא רדהא :'ו 5233 היפא רדהמ

"bורוכב תופסות 'ייעו וינפ תא בישמו  ריזחמ ' 
 AU 'כוס .ב'ק ק"ב דוע "ייעו ue ה"ד :ד"מ

nyונורתפ ךפיהבו .היפאל ףסוי בר והנירדהא .'ז  
smמ"ב םחנתמ ונייה הנושאר הבשחממ  M')א"ער  

 תכש .רזח ע"ייע ךכ wn ומכ b^ ךב vm ליז
 היב רדה ךהמד יאממ ךהמ אבר m3 רדח : א'יק
 pun :ח"י 'ציכ ה'כו ,היב רדה איההמ אמליד
 . .היב רדה .ט'כ nibo" ,ד'ס א"ל ה"ד םש תופסות
 ! רכזל ראותהו ,ךכ תרדה יצמ .ד"פ ב'ב ,איההמ

n6ציניוו ' curreןאכב ליסאבו  mpומכ  

 ,ימלכ ג"ונבו

* 24 

 רָדַה -- רדָה

 יסופרב לכא 'ג

m» )'י"כב  &' 

 זפק

 תתימ אתורדאב ב"ער ו"נ ילבב "$3333 אממורתמ
 תמאב W^ תיימ רדהב 'יגו תיימ תא רדהב ל'צו
 נ"בב 'יא [תיימ ל"צו] תתימ תא רדהב "גו 'פ י"כב

 ז"עב כ'ג (s T^ םשהו .ו"נק דצ 'וכרב סיד 'ייע
iבורב  qwע"ייע דועו 'ב ןומרא ע"ייע  B3 

 וצעו רדה ויופש yy Ty ג'נד ג'פ 'כופ 'ורי
viamירדהב ט"לפ  Gp "ónm vpורדהמ  

 ט"סתת זמר bnn" 'קליבו ךיתשדקה םלוע לש
 'ילודגה הרוסמה ^3 "וכו nw לש יררהב "יגה
 — .םש "ילהתל יש «nm בטיה 'ייע ת"לדב כ'ג
 Op תבש ve מ'ב : םינפ nYm הבקנ 'שלבו

 — [עדונכ מ"למ

 !buy בובס ןינע e" ז'חא אבה ךועמ) 717
(gerundetהזח ינמיס 'מגב תופרט ולא 'פב  

Gum pmפ .( תוקודחו תוכורכ תורודה " 
 mes" קדס לע קדס תוכורכ .תולוגע תורודה*
 קרפבו ."תוקולח ןניאד תוקודח .ןרק ךותב ןרקכ
 יערזו ^G ביב) quen תא אלו 'מנב ןיפתושה
 ה"יחא]* .[דו ל"צ] em 'עב b^ יִרּודהב הל
 ןילוח ןינעבו -- .ש"מו ש'עו ןורחאה דר אוהו
 ייכ ץבוקב) ןילוחל י"כ seis 'יפו 'יגב ה"כ ל"נה
 ,הלמב הלמ קתעוה ונממש rer m יקילייגנא
 יבלו יתעמ ש תולוגע (sve תורודח ג"ונבו
 לבא ,ה"מגר וא ךורעה םשב ןכ עמשש יל רמוא
 הלעמל ןידחש תודודח bw וילע קלוח י"שר
 ע'לב יכ ןכ שרפל שי  תורודח 'ינכ 'יפאש נ"לו

py "b 25»הדיריו הדידח  absehüssigהו — ' 
 "כ 2 יפל ירודה m3 םג ארודה ךרעב איכח יוועל
 ע"ייע ןאכל ונינע ps לבא imb ח'מ ,ו'פ 'מוימ

 — ['א ררח ע"ייעו ודורה תיב

"m mךלוהו 330 ןינע  herumgehenףדרנו  

oyרחסו רזח  o» '"pרודהמ םשהו  

Hausirerאָרּודַהַמ ;110שוו210]וסמ 101  "bהרזח  

 -Wiederholung des Gelernten, Recen דומלה לע

YD3 (ionאינ יוכר) תחאכ ולכאש השלש 'פד  
oy.החלש  [m5]יטוטרמסמו ילימ ירודהטמ  

 יחתפכ רוכמל ^j רי זחמ ה ןילכוו .b^ .('ימלק
 ןהיחתפב םישנל רוכמל ןייושע ןבורו םדא ינב
 הכרה םירכד אלא ןהב אצמת אל ןיטישכת ינימ
 אל ןיטוטומס jme םידנב יאלכמו ,םילשמ ןיעכ
 םירבר .לעב wy הז ךכ םינְכ אלא ןחב אצמת
 6 זינק 373( תמש ימ 'פד «b .םילכורה ומכ אוה

vi33 ma )'3 קרח 'עב חיכו רייפדבו ויו ' q3 

 .ונתואחסונב
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 ומשש המצע אתנכ לבא ןיקדה ולא אתנכד ארדה
 הפי וחלמל qo םד ןיקיזחמ ז'עלב ו"ילירטניא
 ה'מגר b^ לע קפס לכ ילב .ל"כע הפי וחידהלו
 "ייעו) אצנגמ יטכח שוריפ ש"מב וניבר ןויכ הז

 ונכרצוה כ"או XV דצ אובמב א"חב תומש תמישר
 אתנכ ל"צו ,ומש :ןמוש Oba וניבר ירבדב ןקתל
 entrailles צ"לב אוהו ו"ילירטניא ומ ש ןי רוק ש
 ה"דב :ח"מ ףדב לבא :ג"יק su י"שר זעול ןכו
 י"שר p ,ל"ירטנא :ר"ילטנא םוקמב ל'צ אתנכ
 ימכח 'יפ וא ךורעה b^ רחא :ג'יק ףדב ררגנ
 ייפ ןכו ןיקד b mim" הדורא  p" .ש"ע אצנגמ
 (ח"ש ףד 'קילייגנא י'כ ץבוק) ins ףדב ה"מגר
 ארדה יכ רקיעה לכא הלמה תרזג יפל ןכתי אל
 אוה ה'מגר סרג ןכו ונינפלש הנוכנה "גה וזו
 yy" רוחאה תעבטו רוחא (nne ל"נה ס"למ
 ןיבבופה ןיקד אתנכד ארודה :ח"מ ףדב י"שריפ

mwא'פ יפל הז ןיעמ תצקו (ה לו ג ע כ ביבס  
 ט"דס 'ייעו ןורחאה ןכ 'עב רואיב ep" ךורעב

i'mרוחא ותארוה פ'לב אתנכ םגו .םש הרפל  
 ןכ ואְרְקנ הליאשהבו ומוקמב הארתש ומכ ןטכו
 b" ם"לב ןכו ןיקדה mma ןטבבש המ לכ
 "ארקטימ א"בי םייס ב'נש ק'העבו ,םיעימ ינבו ןטב
 אוהו םרדטימ (זנכשא 'שלב ונייה) א"ב ל'צו

Mitteldarmתרזג יכ רמוא יתייה אניפתסימ ילולו  
 — ,Darm] (400מ י"למ תוכופה תויתואב ארדה

"Y (Rückkehr) mnn *ג"ע ח"מד ג"פ תוירוה  

 ^5 bp" ןילאש cmi  תרודהבו
vpusולאש םשל וניתובו תריזחב 'יא ה"פ  

T vis voyוניתוברש דע 'יא  qnn 

 בלול 'פב Wasser, 0960 "53 fva) — רדה
 והבא 4 65.30( לוזגה גורתא 'מגב לוזגה

 yn אלא B) יג'כ po" רדה ארקת לא רמוא
 לדגש ןליא והזיא רודיה םימל pup י"לב ןכש
 הייחא|* ,גורתא הז רמוא יוה םימ לכ לע
 ןוכנל «'m ד"ויב רודיה אלא ןוכנל ר"ל י'כב
 'וכלה תאיג ץ"ירכ ה'כו א'נרת זמר רומא 'קליב
 471 D'b3 תינש םעפכ םש קר vx דומע 25
 ןכ שרדנ «b רודיא ium .ןעכנימ 'ב י'כב ה'כו
 אלא רדה ארקת לא 'יא 'מ י'כבו יאזע ןב םשכ
 :ר"נ דצ 'כוסל ^p לעבו ,'וכו רדה רבד רדה

mimקיעש ' oemרמוא ע"ב רוטעה לעב 'יגכ  
 רודיה אלא רדה ארקת לא א ' ד 'וכ ונליאב ררה
 א"ר כתכו העט רפוסהו רחא רכד ת'ר אוה א'דו

 םשב הז שרדנ p'" ג'נר ג'ם 'כוס 'וריכו ,רמא

 תלמ וב ףיסוהו וה כ א 'ר רחא רפוס היל טשפו

 םש :הבקנלו (Y ךישפנ היווש  ,ג"נ 'ובותכ
guאָתיִנְרְרִה הל ורקיל אלד . Twומכ ונינע  

 . .רדהד השחכהב T's ק'ב תויהל בוש 'מולכ רזח
 הניקזה :ו"צ םש ,בטיה ש"ע רדה אלד השחכהב
 הברה ךכ רחא 'יפ בוש ןינעבו .אירב רדה אלד
 :שירפ רדח . . ינת רדהו ,'ב 7233 5^0 םימעפ

 רדהו :ג"כ yn" ,'וכו יחלש Gm :ג"ל תבש
 רדהו .'ו מ"ב ,הטשפ רדה .ה"ק ק"ב ,'וכו .לייע

msרדהו :ט"י מ"ב ,רמא רדה :'ח ןיטיגו :םש  
 ומכ לעפאבו .ילטק רדהו .א"ל םשו ,'וכו הבתכ
 ד'ק ק"ב ,רדֶהַא אלדב 55 ןילוח בישה e^ ריזחה
 ןיא א'עס v5 מ"ב .הירמל אנוממ ירודהאל א"ער
 אלד יאהו ילהינ הוודהא ארודהאל והייתעד
 אחינ ב'עס ז"כ םש ,אלזגמל היתעדב יל הורדהא
 מ'ב byes ןכו .הולמל היל ירודהאל הולל היל
 אתשהו יל ורדה אלו יל ורדהיל אנמיז ,ו'כ
 רדהמ אל . . היל רדהמ .א"ק ק'ב oam ורדהיל
 (אנרדוה ע'ייע דועו) הלאה תוארוהה לכ -- .היל
 ןכו גושו ךלוהו ךלוהו בכוס רחא גשוממ ופעתסנ
 תבש ונממ לעפהו רּודָהַמ :'וכרבמ ןושארה ןויצב
 ;ח'ק 'ובותכב ומכ b" אחתיפא ירודהא :א'נק

by ןירזחמ ב'עס vo ליגמ ,םיחתפה' by wm 
— [mnnen 

px ^e םדוקה qwe (וניבו תעדל sn 
 הז לע הז בובס  nmהז ןיכורכש ןיקדה

 בקנו רוחא 'יפ אָרְדַה ירוס 'שלמ ד"עפלו ,הז םע
 הכלה ףוסב רשבה לכ 'פב )0363 'ייעו תלוחלחה
 ןיא אישרשמ בר רמא 6: ג'"ק (Dom וערוק לחכה
 אתנכד ארודה ומוגות םיעמ ינבב םד ןיקיזחמ
 אתנכ ,ןיקדה ולא ארודה b^ .אתשכרכו איעמו

(pwו"ילירטניא ןירוקש . "bאצנגמ ימכח  
 וחלמל ךירצ אתנכ לבא םד ןיקיזחמ ןיא ארודהב
 אתשכרכ םילודנה םיעמה איעמ .הפי וחידהלו הפי
 ןיבבוסמה ןיקדה ןיעמה אתנכד ארורה א"פ .איחבמ
 תא ןנכמה ומכ הז לע הז (ןיכבוסה ו"ו רי בחכב)
 (גיל 57 לאינרב sw) — (735 rb m) לבחה

 הוואכל ה"יחא|* cvm יתוכלמ רקילו
 םש לאינדב י'שו "יפכ ירדה $b i" האונ
 ןמ "533 םש אוה יכ תמאה לבא mm ירדה

mהיארהו מ"לב 333 ומכ תואפתו דוככ ןינע  
 ,י"שריפ הפי םשו ,םש לאינדב ז'כ קוספ ןמ

52mןושאר ןויצ לע הבסומ 4^3 לש הרעה יכ  
 ךוועה cows יכ ,םדוקה quo תוכונ לש
 ושוריפ םעטמו םיסיפדמה תגנשב Un Tp לכה
 ומצע ינפכ ךרע אוה ארורה כ'גש ק"העב לבא ,וניברר

quamקתעוה ןושאו "סו  "bbה"מגר  v2 
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 wen םנחבו ,ש"ע bua syb י"שריפ ןכו ןשויה
 ישר שוריפ לע ירניד om םש ז'עב תופסותה
 .ב"ל :מ"כ ry יניירדה «cn mu — ,ךורעהו
 35 ry3 ראובמו א"ער ג"סד itv הלרע 'ורי

wbש"עו רסיק סונירדה לש פרח . . יניירדה  
^e) qnssךיישש אבה 'עב ב'ר  jwקוחד  

 — [אוה קוחרו

 ןידימעמ ןיא 'פ (א'ער ביל ז"ע יכסמ .אניירדה
"b  ,הדרייני eumםימ י"לב  pn 

mmלע ותנוכ ה'יחא|* .םהב לבוגמ סרחה  
= -- [j" 696 "bt pb ^p 0860  הבכרהה מל"ר 

pira ע'ייע סילברדה poten + 

 -Um תוביבפב הכילה 'יפ m$ לעפמ) אָנְרְדּוה *
(kreisungרדה יקופאל כ"ער ז"ע תבש  

simש"ארב ה"כ  mo:ג"ונבו פ"או 'מ "53  
 mama רדהד .ו"ע 'יחספב לכא אנרדוה קר 'יא

 Ay 'וכו

(Bereuende, Wiederrufende) אָתיֶנְרֶדַה .אנְרדךה * 

dt: 9 2» 

 ,4וא+'נשיה פ'לב שא לש ךאלמ (c^ לֶאיִנְרִדַה *
 ןתמד 'תקיספב .Feuer) 22! 'שדחהבו

 לאינרדה םוקמל (השמ) עינחש דע כ'פ הרות
 לכו תואסרפ יובר D' וריבחמ הובג אוהש ךאלמה
 םינש רובידב םיאצוי ויפמ אצויש רובידו רוביד
 השמל לאינודה ל"א ,וכ שא לש םיקריב
 םיטויפב לאינרדה דוע רכזוהו ןינעה לכ ש'ע ,'וכו
 "pe .ו"עת x ץנוצ ל"טירל עיזעאפ ,נאניז 'ייע
 ךאלמ םהב אכש תומוקמה my ורכזוה ה"עת דצ

qusנ'כפ תולודג תולכיהב דועו ןונירדאו  
 סעלרעפ y" ל"נה פ"למ ורזגנ םלוכ תומשו לאינרטא
 wn ללירכל רעכיברהאיו ;ס'ר ,א"כ ץטערג ע"מב

 .ט"נק רצ

 (b'y סוקינורב 'עב "תשריפ 335 םוקינרדה
 -- [םוקינדרב

 לש ןיערג hordeum 353 [םדרה ל'צ]) סרדה

 הנטק העמל לאשוהו .Gerstenkorn רועש

 םירמוא ה"יכו 023 ןישודיקד ק"פב Giliqua) הארקנש
 העמל ןיסירדה 'ב 329 ףסכ העמ ^ 639 הטורפב
 meme '3 ץנהל ןינימטש 'ג סרדהל ןיצינה 'ב

quie20€ — .(ןיטשל ל'צ]  peועבממ . 
 ןמש 'עבו ץנה p3' םג M" סירדה "ינו ה"יחא)*

 ןיצניה ינש העמל posi השלש "א 'ודיקב ג'ונבו
 «m2 ןימשל תוטורפ 'כ ץנהל ןינטש ינש סירדהל

 !םדרה) סרדה — Qr רדה

 רודיה רדה סליקע םגרית אמוחנת ר'א סליקע
 ל'פ ר"קיונו men cob לע לדג אוהש ןליא
 אחסונה תצק הנתשנ :ד"פק דצ "i תקיספבו

Uyםש רעבאב ש'ר ש"מ  msץבוקבו .ה"צ  
 תקתעה התע הרסח Hexapla ארקנה  ונינפלש
 ₪800 וקיתעה םינקז םיעבשהו .ל"נה סליקע
 םש 'קיספבו ר'קיובו םש 'כוסב שורדה ep" הזו
 שרדנ םש 'כופ 'וריבו הנשל הנשמ ונליאב רדה

 — [ש'ע יול ^ םשב ןכ

 התרזגו הנוכנ איה 'יגה וז ד"עפל) הארדה א
 לש n5 adoreus, à, um ר"למ

 (םינפב 'ייע דועו Brot von Dinkel, Spelt תמסכ
 ליצה Cr^p תבש) שדקה יבתכ לכ p' תבש תכסמ

ne vus ps mp) nbךורעה לעב :הארדה  
 דו 'עב ה"יחא|* .דו ע"ייע האדרה סירג
 לע ותנוכו בע םחל 'יפו vw ז"עלה איבה "ו
 ושריפ אל עודמ יתעדי אלו .schwer, arduo ט"יאל

"bpבע 6806  dick, grob.תרזגמ ל"נ רתוי לבא  
 תפ וכפהו תמסכ «n אוה הארדה תפו vs ל"נה
 םוקמ 553 וגיתואחסונב N^ הארדה 'יגו ,הייקנ

n'»ןיאצוי ז"ל 'יחספב ה"כו ם"ש י"כב  no3 
 תפבו האררה תפב םש 'מ י"כבו הארדהבו הייקנ
 ,האררה ne3 ןיאצוי םש gm 'יפב ןכו הייקנ
 אצוי וניאש לוכי ד"עס ט"כד ב'פ 'יחספ 'וריבו
 ויל םש ילבבב 273 "יע) הארדה תפב אלא חספב
 הייקנ «nb ליצמ ד"י פ"ר תבש אתפסותבו (ב'עס
 וניאו הארדה ne הארדה ne ליצהל ךירצ ןיא
 ,םש 'תפסות "23 ה'כו ,הייקנ nb 'מול ךירצ
 !wu» eye ת"לדב "גה רקיע «c .ררבוה כ"או
 — [פ"למ דוע ראבא םשו ש'ע 'ו דר 'עב שרפא

^b Hadrianus (ימצעה םשמ ראות Nim 

hadri- ומש לע סוניירדה עבקש עבטמ 
  (anisehe Münzeקרפב ז'עב אפיש אניירט ^
"y vB הרוסא יוכנ לש ז'ע 'מנב לאעמשי 

 אנ יוווכב) םיעלס שמח 'מנב רוכב שי 'פבו ,(:בינ
  cy (e QUyb,רסיק סוניירדה עבטמ לש בהז

 סוניירוט לש אניירש  "Dpןוקיא 'מולכ אפיש]
 ולש  mmeהייחא|* .(ןשוימ ףשפושמכ

 ה'מגר 'יפמ וקתעוה םיזמרב יתנמסש ךורעה ירבד
 ץבוקב) תורוכבל י"ב  n5ףד 'קילייגנא  3"p(ב'ע

 יכ יתטלשהש המ אפייש 'יפב דוע "יא םש קו
 'עבו ןאכ ךוועה 'יפב  YO meרמאמה הז רסח

 ומוקמו  [NDהארנכ  ovo me goי"כ איבה
  "py.תוכז םהרבא 'רל דומלתה « pה'מגר 'יפב

"p pM ל'צו אוה orbi ולש :ןוכיה 'יא ל"נה 
 נוומ הקוחש ותרוצ רשא עבטמ הז יפל אפייש



 v5) ה"מגר b3^ יתאצמ «jp העומש יפמ א"פ "שודיק 'וריבו ,ש"ע ה"פס i1'5 אתפסותב

| 
| 

 אָּוה — (םדרה) סרדה , צק

^s vy myםיצינ ינש ,העמ םי פר ו ד השלש  
 :by .ןימש תוטורפ ינש D'Y ןימש ינש ,הסורד
 ורמאמב ןאמרעקוצ 'חה רבכ דמע יתימאה ןובשחה
 ?"np .האלהו ה"כ qx םילקשמהו תועבטמה לע
 — [םרדה "א 'פסות י"כב םג לבא ,םדרה 'יגב ןויכ

ripyTaחופינ ילוחט8ק6 הא י"לב ןקורְדַה —  
 ותמש ימ 'פב CWassersucht םימה ןמ ןטבה

 האורה 'פבו Cv) 7323 הלפתב דמוע היה 'טגב
 :זיכ) דימת תכסמד 'מגבו (:ב'5 (n לקי אל 'מגב
 איבמ רזוחה דומע 'מוא ג"בשר (:ר"מ יורוכבב ה"כו
 םדאה תא איבמ רזוחה ןוליס ,ןוקרדה ידיל םדא
 C אימ ייבוריע) והואיצוהש ימד ג"רבו quy ידיל

oןירפסמ ןהשכ ןיתמ  (Cילחו היח ןה ולאו  
 'מגב כ'הוי יריעש ינש 'פבו  .ןוקרדהו םיעמ
 pua C ובל חמש 6"פ 09 )3405
 גיל (n3 תורבע 'ג לע 'מגב ןיקילדמ המב 'פבו
 בער לש .הבע הרבע לש ןה ןוקרדה ינימ 'ג (א"עס

menקד םיפשכ לש . "bלש דומע- רזוחה דומע  
 דרטנו תעבטל ץוח תאצל ךשמיל ליחתהש האוצ
 איכמ ךלהו דמעו וריזחה אלא ץוחל וליפה אלו
 םיעמ ילחו 'ןטב חופינ ןוקרדה ידיל םדאה תא
 ןטב דע דומע mons ה"יחא]* .תומיש דע

 תרהט 'לה ז"ואב אבוה ח'ר 'יפמ הלמב הלמ קתעוה
 אצויש דומע M DD" קר ז'לק D^ הלפתו ש"ק
 b" דמע 'עב o היארהו .ךוועב םג ל"צכ ילואו

vuרזוחה דומע  omaא צוי ה יערה 'יפ  A» 
mmםש בתכ  iyןתשה חולק אוה ןולפ  

 כ"ע ןוקריו ןוקודה 'עב ונשריפ ובכ ,'וכו

 לכא רואיכ בחורב שוופמ אוה 'א קרי 'עב הנהו
 ןוכנ ןכ לע רבד יצח אלו 33 אל 'יל ןוקררה 'עב
 (v33 םיעמ ילחו ןאכד ךרעה םייסש חוטב יבל
 ל"צו סופדב לקלוקמ תומיש דע (ץיעמ ינבו :ב"הו ויו
 שממ ןה ןהו ןתשה חולק וזוחהןוליס
 ר'עפלו .םש ז"ואב אבוהש ושוריפ םויסב 0175 ירבד
 ףוסב וניכר ירבד רצקו הככ הנשמ היה בתוכ הזיא
 'מגב ורבח עמשו ריזנ ינירה רמאש ימ '63 Cn ,וה | י"שריס : ר"מ תורוככב יכ ןמוקמב י"שריס איבהו
 )( אוחו רמוא אדוהי ןב יסיא 632( הרדנש השאה | .ה'כ 'וכרבכו "?p .םייעמ י לוח  :ןקורדה
 וודי הז רבד לע . . ונוע אשנו םשאו עדי אל | : ב"ס ףרבו .סרכה תא הכצמה ילוח ןקורדח י"שריפ
 יהיו שירב ר'קיובו ב"טפ ר"כב ,(* 'וכו ןיוודה לכ | b^ קפס ילבו .ןטב תוכצל iov 'מויכו ,הבצ וסרכ

mi (ץבוק v»ב'ע ח'ק ףד 'קילייגנא ): 
 םנמא .ל"כע הבצ ופירכ ונייהןוקודה
 כ'ע א"גשומ הפה ילוח :ןקורדה 'וריעל י"שריפ
 פ'ד y" "ל י"שר "553 nom sm דואמ רז

mo» — ovהריבעל ןמיס א"עס ג"ל תבש  
 .ןמיס ^m תופסותה ש'ע D': 'ומביב ה"כו ןקורדה
 (w'3 — .[הבר ןקורדה . . הבר םד :ד"מ 'ורוכב

^bארקנה הבצ ונטב רשא םימה ילוח לעב י"לב  
 C (םוקיפורדיא כ'ג

OWurn) nnע"ו רמא 'פד ג'סב תבשב ינמורד  
C»ןהשכ םינומירה ןיעילתמש תעלות 'יפ  

 ינומורד ros ה"יחא]* ,עקרקל ןירבוחמ
 רצ (^mae D חח w^ םשו ינמורד י"כ ף"ירב לבא
 — (ש"ע 'ב הפ 'עב יניאתד הפ וניבר b^ ןכו ,(היצ

^p) in paa *הז <>\* ע"לב  (dieser, dasיורי  
 mn") ןההייתרת ןהה א"עס ה'ד ג'פ תומכי

 pnm .ינמת .pan , אתיש pnm אתיש | ןיהה
 ג'ד .ט"פ pu 'ןךי ,(ה"פס יומבי יתפסות יייע) ינמת

 טימר חייפ ןיטיג יוריבו) ,'וכו מ"רד אקרפ pon לכ ב'ע
^w vyה"כד ז"פ 'דהנס ")439,029 אקריפ ארה לכ  

v'yןירמא  qmרוצקנו .ושעמ ןההו המורת  jo 
qmאוה : "mp "v unnןא ג"עס ב'כד ה"פ  

 ןא יעצמא ונהה ןהה ןמ [חשמת ל"צ] (השמח)
 ח'כד ב"פר nbb^ 'ורי ,יעצמא ונהה ןהה ןמ חשמת

x33ובלכל םא  cmהיינה רוסיא [ונהה ל"צ] , 
 ,ש"ע ילבבב ונייה ומכ ^5

 ,ב"'מ רצ א"חב jj" ע"ייע ארהוא ל"צו ארהוה *

 פ'לב ןכו מ'למ הרצל האירקה תלמ) fn" ,וה +
(weho! »^ג'ע א"פר ג'פר ק"מ 'ורי  

 ולמגת mb" יוה ד'כ b ר'מש .וה וה רמאי סגה
 o) .א"ה ע"יע תאז

 איה הבקנלו er, רכז ריחי רתסנל ףוגה תלמ) אּוה
sioאלב םגו  sosע"ל ךרדכ  "Ioh by 

 תפיו (* 32353 ג"ונב (* .ןוכנ אוה ןכו וו .vas ה'כ (* .םואתפ ןיתמ S byK םירכרמש הכרה תויח ןהב שי ייפא יישריפ ('

"y סישב ייארכ ש"רח רחא ו"יוב ןקורדה. Cam יקיעו mb םוקמב שמתשנ ו"ו mw יכ b^ וא טמשנ ה'פה יכ "b 

pרחפבו .שיימו סוקיפוררא  y pmeאיספורריא" איבהש יתיאר החופנ רבכ . jmרצ ה1))8808110 ^ 8 0 י"ל  

ys (^רקיו) קוספב ונינפלש '  ;/mאלו בתכ )^  yvםשאו  wp we»ב" ישרפ 'כ קרפ כ'ותבו םש ייזנב אבוה ןכו  

 'ר ארקיו poa עדי אל אוהו ךורעבכ am ריזנל מ"טשב ש"ארה bs םג אוהו ה'ר cp יפסותה ילעב ינפל :p לבא

 .רמוא התא וב אצויכ ל'הזב ריזנמ אבוה ט'ער זמר
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 איהכ (ל'ד גיפ "חספ ^73( ןנינתד איהכ ןוימדה
 vv :im'by ז"פ םיאלכ y" "ייע . , . 'ר רמאד
 הריבוע במדי Un sv 'ורי נ"ע י'ד ז"'פ תבש
 — יה'כד re "mo "v ary .ה"עד ve 'ליגמ
 ,והד ןאמ רמא 3 "ילוח ףופב ף"לא תטמשהבו
 אוהו = yn ינא m 55 ,ז"פ mb" .'ב ןיכרע
 לש ומש הז wp nij .נ"לק א'ח ןא ע'ייע
 פיד 'תקיספ ,(יוכו ומש אוה וייו י"ה ימ יייכבו) ה"בקה

 אחא בר BM (M /D" ^20( .אוהו אוהמ : ג'ק דצ
 ר"א «CR * cpm ינאו והמ . , אוהו אוה לוכיבכ
 ופסותה וגויכ 'תקיספה הזלו sum ינא לוכיבכ אחא
 + ש"ו ש"מו OON jN ע"ייע) ינאו DU ,ה"מ 'כוס
 ארקנ . ד"עפלו yb mw םש 'תקיספב רעבאב
 ,יד («e oye$ .בותכה י"פע אוהו ינא ךרבתי לאה

vaה'כ ) CONקזחל אוה אב דועו — ,אוה ינא  
 ןכו םהרבא אוה םרבא "כ N" .'א (^D ומכ ןינעה

nesאוה שרושחא אוה .א"י 'ליגמ ל"זרדב 'ימעפ  
 ועשרב אוה ושע אוה ,ופוס דעו ותלחתמ ועשרב
 — :תואמגוד הברה «ow Uy ופוס דעו ותלחתמ
 ומכ in לועפה יונכ םוקמב אוה w^ םימעפלו
 pep ילב Yo ye) ייעיבש) ץייח אוה השוע לבא
 'מולכ רפעה לע בסומו ץייח והשוע 'יגה רקיע
 הנשמה ןושל טפשמ y yen השוע seyn ןמש
 ה"כו והשוע 'יגה תמאב יוריבו n'y דצ 'ייוו 'חהל
 לבא :םש ר'פ 'ה 'נשמב ןכו .'א yn 'ע ךורעב
 ,והסכמ ןוכנל 'מ י"כבו ש"רבו 'וריבו ,אוה הסכמ
 )3 'יאדכ והכזמ ל"צו אוה הכזמ ו"מ Ub םש

pe»י'כבו ז"ל  bיעיבשל ט"יותב | ןייעו " 
[ov — 

 .יאבה ע"ייע יאוה *

 ילואו .םא ,יפל ,םושמ ונינע da, wei ליאוה +
 p" אה ןמ יוועל 'חה תעדכ בכרומ אוה

 ס"שב הברה ON) הנה 'מולכ םא b sw qm" הנה
 ליאוה "im םש ,'וכו ומצע ריתמו ליאוה .'ו 'ציב
 אל ולאו ליאוה .ח"ל 'יחספ ,'וכו ירש לובט םדוקו
 םש ,יוה חוקל אל יאו ליאוה ,'וכו םש 'ילע ארק

abיחרוא "ל יעלקמ יאו ליאוהו , Denא'צ  
 ץטח לכאת לבב pem ליאוה םישנ ינהו ב"עס
 ! דיל םש ,הרתוה mmm buen an 'יבוריע ,'וכו
 i3: bern .ד"ס 'מוי ,יעב יאו ליאוה :ו"מ "יחספ
 ב'עס 'ז 'ומבי .החרי החרנו ליאוה .ו"ל 'ירדנ ,וחדנ
 .ב'כ םש ,ויווקל ma» ותערצל רתוהו ליאוה

wnאצק ליאוה * --  
 טפשמ py לא ואביו ובושיו (*"5) ינימשה םויב
 ושקב pun mus תישענש pp לא 0000 'ישארב)
 אוה אחא יבר רמא C) יישארב) שדק איה התומסל
 שאה ןשבכב ה"בקה לש ומש שריקש אוה ביתכ

qsןיחווצ וליחתה ןכ לכה וארש  s^»ה"יחא]* =  
 ואבש ןויכ ל"הזב s^ ר"קיוב לבא ר"בב 'יל םויפה
 לבא ow wm ןיחווצ וליחתה ול וגוודזנו םיכלמה
 ןויכ :ךוועה «i^ "גה א"י אתחיתפ ר'תסאב
 ול xw םיכלמה 55 wow לכה ואוש
 "א UD ^D ינימש mam ,יוו pm וליחתה
 ד'מרתת זמר 'תסא 'קליו amma ךכ 'ירבדה וארשכ
 שרדמה ר"ב םשב איבה ו'צקת זמר תור 'קליו
 וליחתה ול וגוודזנו םידשכ ואבש ןויכ : םויסב ל"נה
 ,-- רמאמה עטוקמ ר"בב ונינפלש mb הארנ ,'וכו
 איה . . איה הבקנל וא .sm אוה תולפכב
 (eins und dasselbe) ןינעה יווש תורוהל האב
 אוה םיתעשו ןשוכ אוה רועב אוה .ה"ק 'דהנס
 אוה הכימ אוה טכנ אוה : א'ק םשו ,ימראה ןבל
 אוה לאינתע אוה gb 'רומת ,'וכו ירכב ןב עבש

pm»אוה ערה רצי אוה ןטש אוה .ז"ט ב'ב ,'וכו  
 ,'וכו היקדצ אוה םולש אוה :א"י תוירוה ,מ"המ
 הז תויתוא 'מולכ םדא אוה דואמ אוה ט'פס ר'ב
 אוה .'וכו qun DU אותיות  p ראובמכ הזכ
 :ג"ד א'פ 'וכרב 'ורי .עורז ע"ייע והילא אוה סחנפ
 איה ןיטיג איה :ח"יד דפ האיפ 'ורי .איה איה
 איה םיאלכ איה .ב'גד א"פ 'כוס יורי ,ןישודיק
 ,העורת איה העיקת יה ד"ע ח"נד ג"פ ה'ר''ורי ,תבש
 ?"s תפסוהבו — .אדה ע"ייע אדה איה אדה איה
 אוהה .איהה :הבקנלו ,אוהה :רכזל שארב העידיה
 אוהה ,6ו'ג ןילוח האמרא אוהה +חינ 272 אשונמא
 אוהה )05( הדוהי רב אוהה ,6 גי 'גוריע אלילג רב
 יילוח) אדיש רב אוהה 6 א"ער vp תבש) ,'וכו אשק ,רב

C n'pתוכמ :חי'ע יישודיק) ארבנ אוהה  a"חייג ב"ב , 

pnmיורוכב : הי'ק  Cin7&5 אוהה « "nobביב .יד  

 'וכו תיחנד אוהה ,('ל תגש) אתאד אוהה +(חינ

 אמוי אוהה «C" M אדיסח אוהה ,6 ג'ל יוכרב)
Crp nan»אקוני אוהה  CA" aumןנכומ אוהה  

uw»חייל  Cאנט אוהה  "nob)6 : ג"נ D "byאוהה  

 אוהה +היפ (oot אלגע אוהה )670 273( אבס אדבע
 ,(.א'צ .טיל 'רהנס iip יומבי .ח"פ תבש sr 353( יקודצ

 Co יוכר) אדימלת אוהה <" "« ארסיק אוהה
 :ח"ע ישוריק :ג"נ ייבוריע c0 תכש) אתתא איהה

mbנ "ירד יאתאר איהה ,(!ז"ס ': QU myף'כבו  

 יפס ילבו א 5 pos טמשנו n' ערי אל אוחו בותכ mmn 'קליה לעב ינפל םג ילואו ערי אלו ליצ בינו 'וגו ערי אוה

 ן גייעצו aom ךרעב 53m שורדה איבהש הממ nav ורפסב א ו הדו וניבר אצמ



 0 קרפ ינימש כ"ות (ףוע (po הייָדה .הֶאְדוה +
 והנימל ץנה הז ץנ 'ג 'שרפ

 עדו .אידה רב ע"ייעו nm היידהה ןב איבהל
 335 823^ ףוע ro ארקנ 'פו ע"לב יכ

 .אתפלח ע"ייע הוה *

mag mu *רכע 'לב היה ומכ ס"ל)  sein, vor- 

(Randen seinםלועב א"יפס יתבר 'תקיספ  
 דיתעל לבא . . ה"בקהל םיקבד לארשי ייה הזה
 הלכא שא ה"בקה המ ה"בקהל םימודו em en אובל
 ודעב רבדמ .'וכוהלכא שא םיווה םה ףא . . שא
 'יעיבש rv nmn" חכונ :ג"ע ב"ב יתייה 'יפ יאוה

meהוה רכז רתסנ ףוג ,ב"ער ח"לד  "yהוה מ'ד  
 תבש :'ה 'וכרב yn i'n" 'ורוכב :^ ז"ע 'וכו היל

iז"כ'ליגמ :'ט יינעת :גיכ : "Dyובותכ | ,ג'ס ' 
p 47וכו הוח יכ :ג'ג ,'כ :'ח ב"ב ,ב"ק +'ז 'דהנס ' 

ovז"פ :ו"פ . subג"י , "Xn m»ירהנס :'ב  
 n3p3 'לכו :ד"פ מ'ב .ג'ס pow :ט'ק :ג'ק :ח'ל
 ב'ב + ט'ק 'ירדהנס :א"ל 'ישודיק התיה b^ יאוה

invאליממ  wp55( איוה ^ "b (m^ומצעמ  
mm2"* ק"ב איב יוכרב) ןנייה ^5 ןניוה ץובקהו : 

 ,(ר"ע a4 ג"להר ביפ ?יעיבש יורי :ז"יד ג'פ האיפ יורי

 'טוס :א"ל ןיטיג ." תבש ,א"ל 'וכרב ויה 'יפ ווה
 ,ד"פ מ"ב .ז"פ DP ,ווה יכ :ה"ק ןילוח :ה"ל
 ma ךתמוק תאז 'פ ר"להק דיתעבו ip 'ובותכ
 ימחא :רשא לכ 'פ םשו ,ןמת יוהינד . . ןירמא
 ג"ע [M'Y ר"פ 'ורשעמ 'וריבו ,יוהד המ יוהיו היתי
 . .ןוכישנל ןידקפמ (ןווחת םוקמב תעלבנ m ןוות

mmב"יק 'יחספ יוה יוויצהו .'וכו ןמירמ . ^p 
 יפסות ,היס תבש) הווהב םימכח ורבד -- «v 'דהנס

 ייוצמבו לגרהב אוהש המ p^ (התלוזו vo תבש

unsלעפמ יוח ומכ .ר'עפלו  mnיוח  ^bעודי  
 -verkün החכוה םגו הדגהו רובד ןינע מ"למ

(digen, beweisenיוריב שרפב יוויצב ס"שב ליגר  

 Min ןאמ יוה ג'עס ג"לר ב"פר pue" 'ורי 'ייע
 ימ'ר תיעיבש ברע ןכלה הרש ןישרוח יתמיא דע
 התינתמל הכרוצ m yb" ז'יד ג'סר האיפ 'ורי
 ו"עד א'פ 'גיגח 'ורי ,ןתינתמל הכרוצ יוה . . 'רד
 'ורי ,'וכו הפוי 'ר רמאד אוההל אכרוצ יוה א"ער
 אלד הכרוצ אל wn ג"ער ח'לר mo 'ועונש
 ןאמ ביעס ה"מד ח"פ 'מוי 'ורי ,'וכו ןימולשתל
 אדה יווה ,'ר (הבושת םויכ התימ םוישו התנינת
 427 Mb ה'ר v^ .יברכ אלד ^« ןנינתד איה
 יח peu ילכב ןכו .'וכו רטא וד אריעז 'ר יוה
 רימחהל נ"פבו נ'פב רמול וכרצוה אל יוה א'עס
 ילש ימרכ n" :ינארת לא 'פ ר'שהש ,'וכו הילע

 ליאוה ב'עפ ג"ל תבש ,'וכו ןדיל אתאו ליאוה |
 'ל m" ,אתלימ ןיקתא ליזיא אסינ שיחרתיאו
 ליאוה ב"עס א'כ מ'ב ,דרת אל תילעו ליאוה ב"ער
 ry ,יריסאו ליאוה :ו"נ 'וחנמ ,וילע חיכומ ותוזחו

aoב'פ 'יעיבש 'ורי .ןידבוע ןה הרוצלו ליאוה  
 ןהב ךלהמ תא אבל nn ליאוה וליאו א"ער ד"לד
 וליאו ליאוה ב'ער ז"מד ג"פר 'ילקש 'ורי ,רבעשל
 ב"סד eb'3 הלרע 'ורי .ךכ םירמוא וליאו ךכ םירמוא

xyהלא לכב .'וכו הקירז רחא ןירתומ ןהו ליאוה  
 ו"יו הירחא ליאוה תלמ תכשומ (םתלוזו) תומוקמה

ynהעדי אלד ליאוה .ז"יק תומבימ . nnשמתשנ  
 םא תוקלוחמ תועד ח"מ 'יחספ 'ייע םֶש תארוהב
 xn ^b ח"וא י"ב 'ייעו אל וא ליאוה ןנירמא

Tin *עודי מ'למ)  wo»רדהו ראפ  Glanz, 
ps ז"ל ^b אשת יכ 'מוחנת (Gehmuck 

 ינרקל השמ הכז  mmnל"זרא  jb'וכו הרעמה
  . . NUינרק לטנ הניכשה יפמ ואציש תוציצנמ

  . . mmהשמש דע 'מא לאומש בר  3moתא
  mumושאר לע וריבעהו אעמק סומלוקב רייתשנ

 "ירבדו ז"מפ ר"משבו ,דוהה ינרק ול ושענ ונממו
 ךיע ןייע היפי דוה .םיונש תצקב 'ג 'רפ הבר

 .הפדה

nr om *.הדי שרשמ) . voy "mעודי  
 תרכהב nae לָלַה ('א :מ"למ

 -das Bekennt ץועה תרכה Danksagung:3) בוטה

(issיתאיציב ג"מ ר'פ 'וכרב 'ייע 'נושאר הארוהב  
 mmm ^w)  תוינשמבו) יקלח לע האדוה ןתונ ינא

cricחכשו האדוה ןתיש ךיוצ ןלוכ לע  
 y'3 ,ינתק חבשו האדוה wm : םשו ,םוקמה ינפל
 ילעב הנמיה ודמעו הידוה ךלפ הספת האל א'עפ
 כ'ג הארקנ םידומ תכרבו Ww ךלפ ע"ייע הידוה
 ^ ,ףוסו הלחת האדוהב .ד"ל תוכרב האדוה
 רנעשל אוהש רבד לכ ג'עס ה"סד Ye 'ינעת
 רנעשל היידוה ןתונ ןכ mew "inb היידוהב רמוא
 ג'ד א"פ 'וכרב 'ורי ץוכקהו .אוכל דיתעל קעוצו
 'ינעתו :ט'ג 'וכרב ילבבו תואדוהה לא י"אב ר'ער

s'y mayo 533תואדוהה בור תואדוהה בור ךורכ  
 רמא תואדוהה לא אמיא אבר רמא תואדוהה לכ אלו
 בורו תואדוהה לא והייורתל והנירמינ ךכליה אפפ בר
 ןילטכ תוידוהה לכ םלועל ז"כפס vpn .תואדוהה
 ,תודות : םשו ,םלועל הלטב הגיא הדות תוידוחו

Mח"ל תועונש 'ייע תינש הארוהב — : 
 ןיד לעב תארוה :'ג 573 ,האדוההו הנעטה האלהו
 תיידוה ריכעה א'עס ז'מ 'טוס ,ימד OU האמכ
 דרו ד ע'ייעו spen תארוה p'2 ףוסכו ושעמה

otתואולהו תוארוה :ר"פ ק"ב ץוכקהו . 



 האיצי ימנ .שיקאו "2! האיצי המ האיציל היוה

 מ"כב ה"כו ףסכב האיצי ףא ףסכב היוה המ היוהל

 שיקמ 'יגה ןישודיק שיר vm" ב"ירגה ןייצש

  nmmןיארקנ ןיאושנהו .התאיציל  mna.מ"למ =
 היוה הב mnn אל :ב'צ :נ"י «me ןינעה הזבו
 היוה nb wm אל xy ב"ד .א"פ np" 'וריבו ,רזל
 b'3 םשו «j'y ה"כד א"פ 'ובותכ v^ ,רחא לצא
 ול ןיאש ימ . . הב mn הל שיש תא ,ז'כד
 nin .ח"מ .ב"ער 'ט 'ישודיק :ץובקהו ,הב הייוה
 תויווה שוקתיא .ד'ע :ו"מ 'ובותכ ,ןנישקמ ירדהל
 השא היהת ולו :'מ 'ובותכ : לעפה ונממו .ידדהל

mao C" 25 "35רבדמ בותכה המצע  "D 
 שוריפ Pun תושיא םשל המצע תא האישהש

 — [י"שר

 היה לעפמ טשפומ םש n mmn^ ,הָיְוַה 2 *
 p'b3 mmn ע"ייע n" .ס"לב

 שארב היוה רמאנ .ו"ט ק"מ ein, Bestand) םויק

 ש"עו והב ביתכ היוה (gU 'וחנמ ,דגבב היוה 'מאנו
nesד"נ ז"ע .םימעפ : mnnורי .אהת התייוהב ' 

 ויהו .ג"עד ב"פר 'ליגמ 'וריו ד"ע ל"ד ב"פ 'וכרב
 ב"ער ח"מד TB "לקש 'ורי am ןתייוה ךרדכ

 .שדוקב התייוה אהתש איה שדוק

Verweis, Aus- חכו ,חכי לש yen» main: 
J'y"? ב"כד ב"פ יאמד 'שורי Cweisung 

 השענ . . םימיה לכל חיכוה ova ums השענ
 חיכומכ חיכוה "יפו םירגה לכל חיכוה רגה ותוא
 העשב 'יא א'ער ג"ד בכ'פ הדנ 'וריב ^2 היארהו
 םייק החיכוה ןיאש העשבו תרתומ םייק החיכוהש
 החיכומ וז :ומוקמב 'יא :ז"ט הדנ ילבבבו ש"כ אל

 ,י"שריפ 'ייעו םייק החיכומ ןיא וזו םייק

 םהרבאמ ינא הסכמה 'פנ ר'בב )0( איָרָכווַה ₪8

Cro»)ירך  jvירדנפכלא 'ר םשב  
 הייחא|* eam תוזירז י"לב b^ אירכווה וז
 ,p Geschiekliehkeit^ 0/4095 י"ל לע ותנוכ
 כיכ לעב ומידקה רככו ו"ל א"ח רעלזייא 'חהל ר"טב
 ירפסב הנמדזג D'D יכ הז p" לע גישה אוה לבא
 --(הז לע 'יפו הארבה Ty ןייע תיבב 'יגה רקיעו ב"ר

das Führen) nain *ליעפהב ךלי לעפמ ), 

covיחבז :ה"ס 'יחספ .א'י 'גינח .ז'כ ' 
 תכלוה וז החכמה לכה תא ןהכה בירקהו :ר"י
 ?p תכלוה ,םיצע תכלוה iow ,שבכל םיוביא
 mwen תכלוהכ תלעומ הבשחמ ps ,ר"י 'יחבז
 הכלוה .ןיכיזב קוליס הכלוהב : םשו  ,תוימינפה
 רזכ הכלוה : םשו ,הכלוה המש אל 5533. אלש

 .תוכיראב .ז"ט ףדבו ב"עב wt ,'וכו
 יוז
 ( -י

 הָכְלוה * - וה ל =

 םשב T'nn זמר 'ר ןנחתאו 'קלי ome אל
 םימכח תא ךלוה יוה 'וכו טולב אצומ התא ונדמלי
 יפל הלמה ןוותפ הלאה תומוקמה לכב .םכחי
 i Ye בוי מ"למ wn beweise חכוה ורועיש
 pn קזחל אירטו אלקשה םויסב קר אבו ('ב ייל
 p^ האיפל צ"א ^b» s^ 'וריה .אובמב ף"זרהמו
 יוה י"ע וראבל הזב קחדנ יוועל oon ירה :יוה

 ,ז"חא אבה 'ע Uy 'ייעו .ןושארה

dafür halten, eine 57% ע"למ ד"עפל) יוה * 

  (Meinung habenיאמ  cnm ^n'ירדנ הלע
 ד"עפל p^ :ו"פ ןילוח .ep ק"ב :ינ יישודיק :ד"כ
 רבודמה ןינעב ךתבשחמו ךתעד המ ל"נה ע"למ
 אירטו אלקש רחא הככ תושקהל ס"שה יכרדמו
 לש wi" םג ןינעה me ילואו הכלהה קספ עדיל
 כ"או היה 'יפ אָוה ס"למ ורזגל שי דועו ,םדוקה 'ע
 was ist es damit? welche Bewandtniss :ותקתעה

hat es damit? 

aw Tyeb e"פ"למ  Q5רכד  pyריואכ  
 -das Aethe תופירחו mywn לע לאשוהו

wo rische, Subtileחכוותהו םחלה )55^ ע"למ  
(streiten, disputiren(.חיכ) הכוסב ןשיה 'פד כ"סב  

 ויהש תוישוקה ^5 .אברו ייבאד איוה qp רבד

 תורודסו תוטושפ אברו iN" ןהב ןינתונו ןיאשונ

 ויה ךכו יאכז ןב ןנחוי ןכר T3 ויה  תונווכמו
 'עה שארב ו"ו י"כב ה"יחא|* qna ןיקסעתמ
 םג יא ן"ידוי ינשבו אייווה ד"ל י"כבו איווה אפריגה
 דצ 0b ס"ד 'ייע םינושאר 'יסופרבו ם"ש 53
 ר'כ 'ינעת .'כ 3523 רמאמב ה"כו תויוה ג"ונבו :א"מ
 אניזח Np לאומשו ברד תויוה svp 'דהנס ב"ער
 דצ ידהנסל פס'י'רב אבוה) יקלי י"פנו ס"ש 99283: 2823

G'op73 '53 הייוהו ,אייוה "03 םג 'יא " 

 לע אגילפ 'תינתמ ד"עס ט"מד c»'s ינש 'שעמ

 .אדה לע ל"צ ילוא pp לבא ,אנמ 'רד היווה
 pm (:ב'ע וגותכ) אפפ בר הב יוה ונממ לעפהו

m3יד ןיטיג)  UN ^p 632? vy ay»םיקדקדמ  
 < [הריקחו השירדב הב םיחכוותמו

anm *זמר 'ישארב 'קלי (תוחורה תומש) אייה  
 ואשנו (לאזעו יזחמש) ודמע ר"מ

 אויה ואר הלילב . . אייהו אוויה םינב ודילוהו םישנ
wmוכו ' one's wm Toקד 'יפ ,/ל*  

 .ויואכ קר ונזמש חור 'מולכ ריואכ

 nmm כותכה ןושלמ (die Verehelichung היה 1
 nnb האיצי שיקמ ('ב ,ד'כ 'ירבד ,שיאל

 .יה ןישודיק p moms .התיהו הכלהו
 שיקמ nmm האציו אוק DN' םש ג"וננו ג'שו



 ט"מתת זמר 5 bnn^ 'קליבו ,םלש רמאמ רסח
 pon .'וכו המל תועפוה [יתש] «cse רוקמ ילב
 שיר 'ילהת טוקליב ה'כו ,'וכו ןה :תועפוה 'ד םש

 .ם"נשת זמר

jq ע"ייע (Staude) ינצוה sun * 

1 Heraustragen, Heraus- (אצי לעפמ nsYi * 

  (führen; 2 Ausgabenשיר  n20..האצוה

 ,הכאלמ היורק האצוה :7'2 א"פר תבש v^ ,הסנכה
 ,םילבז תאצוה .'ל ק"ב .תמה תאצוה :ט"מ 'כוס
 ןכו שפנה תאיצי (e Fe" תאצוה :ה'ל ןילוח
 ןכו qom» שיר "«( me :האצוה םוקמב ליגר
 מ"ד האיצי םע הוש ןוממ תאצוה ונינעש המ
 'ובותכ v mma^ האצוהל הולמ ,ט"נ 'ישוריק

moותשא יסכנ לע תו איצי איצומה :ב"לד . . 
 םא לכא חבשה לע הריתי האצוה אהתש אוהו
 "9 ,חבשה תא ול ןתונ האצוהה לע sm חבשה
 לע wv חבשה ow Wb ד"עס *Y ט'פ ק'ב
 ר"פר האיפ v" .האצוהה תא ול ןתונ האצוהה
 "bnn po" ג'פ nw יייעו ב"ע b" ovum ,ח"יד
 "ילקש ^- .תיבה לעב לשמ האצוה .ב'סתת
 ץוכקהו .םיכרד תאצוהל א"יו . . ב"עס ו"מד א"פס
 המכ ד"יפ ר"דמב ,תואצוה איצומה .'פ 'ובותכ

 ינב 'פ ר'כיא ,ונחלוש לע ךלמל תואצוי תואצוה
 הלודג השא אשונ ןהמ רחא היהש העשב ןויצ
 הדורי ,תואיציה ןמ רתוי תונחלוש השוע היה ונממ

wesיתונחלושה ןמ רתוי תואצוה השוע היה  

 לצוה יאה yb n 'ליגמ cy םשו לצוה *
maעשוהי תומימ המוח תפקומ ןימינב  

 לצוה (בינק איפארגאיג) רעיוביינ 'חה תעדל ,איה
 דועו — Q0) יא יכימ לצאה תיב Dy איה תחא
 הציב האלהו א"עס ב'צ תבש .ט'כ 'לינמב רכזוה
 m3 nnm ou ,לצוה :ג"י 'ותירכ .ב'נ 'מוי :ב'ל
 psa ארירש 'ר תערלו הנשיהו הראופמה תסנכה
 תיבל איה הכורק לצוהד אתשינכ אדהי (תרגיאו
 הארנו ."אעדרהנמ הטמל רפוסה ארזע לש שרדמה
 Caphar לצוא רפכ םע איה תחא תאז לצוהש
 'א ,'ג קלח ינאמיססא יייע (xx זוחמב 026

 .פ'ק רצ

nmypin +עקי לעפמו  (das Aufhüngenדהנס ' 
 היילת איהש העקוהל ןיינמ yo ר"ל

 a» mb םונעקוהו O .א'כ ג'ש) ביתכר

"mmm *לרי לעפמו  | (das Herunterbringon 

musע"ייע םימה תררוה תיב ז"מ ר"פ  

 237 ודימלתל בוול יטופ oe Ce אָנּוה <
 י"אדו לכבד םידחא םיארומאל דועו עודיה

pony Copה'דסו  sou)ג'ע ף"זרהמל 'וריה  
 אגוה נ"קב לבא :ו'פ ןיטיג םוקמ םש ('ג .האלהו

 .ש"מו אתפלח ע'ייע

 . תעדו הצעומ אָגְוה n ס"לב ייפ) אָנוְוַה בג
Besonnenheit, Verstündigkeitןכו  

 (בוט לכשו תוניתמ ,תחנ b 5b^ , ש;* ע"לב
 אטילש Ue) ה"כ ילשמ) תונובת con דיגנ 'גרת
 ה"יחא]* .הנבה 2 וז הלמ wmm רסח
 ןאכלו רומאכ יברעו ירוס 'שלמ ותרזג יכ תמאהו
 ןייע 'א ןה ךרעב (wil איבהש םינויצה םיכייש

 — [םש

 .סוטגנא ע"ייע םיטגנוה *

 ro" "bb תבש T^ (ימצעה «ov סקדנוה *
T'yàוכו רמאד סקדנוה 'רד אתינתמ ', 

 .ף"זרהמל 'וריה אובמב ומוקמ דקפנו

 'ורי (רומח (vog "53 ^g [םּונוה] (םינוה) *

nisו קופ ' m^והמ ג"ע  

 ארמח ןימטק םינוה והכא ר"א ןירוהט ןימטקנא
qv bw) רומח "b ןומטק pon ל'צו אדייד 

 סרג ךוועבו ןהידי תופתכ לע ותוא ןיאשונש

 ,ש"מו ןומטקנא ע"ייע ןומטקנא לצא ןומטקנה

DNO metn *ונממו הגוה הני שרשמ ליעפה)  
 -Bedrückung, Uebervor םשה

(heilung(וכרע 'ייע) 55333 האנוא ומכ ליגר 'וריב . 
^vד"לד א"יפ 'ובותכ  ps ivyהיינוה חקמל  

 ,היינוה ול שי גלפומ חקמה היה םא . . םלועל
 תוינשמבו) 'וכו היינוח םהל ןיאש םירבד ולא סשו
 'ורי ,(האנוא in" ילבבד ס"שבו o YO מ"ב
 הנקנ ינת והמ ומצע תאנוה ר'ע ש'ד T מ'ב
 ,'וכו ותיינוה איה ל"א םשו ,ותיינח ול רזוח חקמה
 עלסה אהת המכ "Typ mo א'פ "ישודיק "ווי
 ג"פ רהכ ירפס .'וכו היינוה הב wmv אלו הריסח

 ,םירבד תאנוה . . ןוטמ תאנוה

(Verwarnung) RR AUR *ב"ער ד"ד ד"פ ק"ב ^  

 הדעווהב אדוי 'רכו המתב מ"רכ אתכליה

^bדעוהו 'שלמ  moe)אתכליה 'מולכ (ט'כ .א'כ  
 y רושב י"רכ

das Erscheinen) "IPEA *לעפמ  (qub)ןיררהנס  
 עיפוה תומקנ לא n" תומקנ לא .נ"צ

 וכו mb וללה תועסוה יתש , , 08 vw 'ילהח)
 'ק י"כב ה"כו יתהנהש ומכ ל'צו תויעפוה ג"ונב
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 הד
 רש דגנ mn םש לע ןכ ארקנו ,יאנומשח תיבל
 y" סונקרוה הנוכמה Kendebaios ירוסה אבצ
 ינשהו .ה"נ דצ 'ב rm ץטערכ 'חהל םידוהיה תורוק
 ארקנה ךלמה «m^ לש min ןב היה הז םשב
 סולבוטסירא ויחא ןיבו הזה ינשה סונקרוה pan ןנחוי
 יאע ךלמה לש ותשא האירדנסכלא הכלמה ינב
 433 תונחמ יתשל לארשי ושעו בירה עלנתנ
 ןכו — p" סולבוטפירא 'עב ונרובד ונבחרה
 יר לש ונבו .,רזעילא 'ר לש ויבא סונקרוה היה
 חכומדכ סונקרוה כ'ג ארקנ סונקרוה ןב רזעילא
 ןייע סוניכרה ןב אסוד 'ר לעו .א"ער ח"ס 'דהנסמ

 .אפוד ךרע

das Hinreiehen, Hin- be" (לעפמ noci * 

  7^ "n3! Gangenתטשוה ידכב א"עס

 pun sb הטלו ד"ע י"ד ז'פ תבש 'ורי ,ודי |
 .המשוה ןהילע sm 'וכו ןוחמע הטשוה

 ^Heil me) ומכ "b yw^ לעפמו הָעָשּוה *
 ירפס םשב ה"כשת זמר ךתולעהב 'קלי

 הבוטו העשוה הלעמל רומאה ןווכז המ :אטוז
 .'וכו ףא

 (םיאוומא ילודג המכל יטופ םש) היעשוה *
 ילבבבו הבר (איעשוה) היעשוה יבר

 43 איעשוה כר .אתפסותה רדסמ אוה איעשוא 'ר
 תוכיראב y" ,ימש 'ר יב היעשוה 'ר ,קחצי בר
 . דומעה ףוס Ty רצ ף"זרהמל 'וריה אובמב םינויצה

 דלונ היעשוה אבא תמש Dv ג'פר ר"כבו .האלהו
 ,שמשה אבו שמשה חרזו וילע וארקו היעשוה יבר
 אירמ שיא איעשוה אבא DEO) ארקנ ןושארהו
 אתפסות ףוסב רכזנה אירוט שיא היעשי הז ןיאו
 קדצב ריעהש ומכ היה אנת ןורחאה mm ק"בד
 ,האיריט 'פריא י"כבו םש ר"בל וישודיחב 5^

mm mw" *לעפמ)  (das Blutsprengen "t3 

^nobןיקרוזו ןיטחוש : ט'ס  by 
 יאמל האזה ולש יעיבשב מ"טל vm ץרש אמט
 האמוטל ys ג"יד ב"יפר תבש "וריבו ,'וכו הליכאל

Umוניא :םשו  wmmהאזהל , "vתוכרב  
mותייזה ד"ע ט"ד  npoיחספ 'ורי ' vpג'לד  ; 

 הייזה ג'ער ב"סר ב'פ הלרע 'ווי ,תובש הייזה

 mm רועיש : א"יר mo תכש 'ורי ,הנושארה
 ןועט ןמד +'מ) 'יחכז ה"פד W' 'גשמב Y'"3 סגו

amדיע 07'3 ה'פ אמוי 'ורי ף'לאב ץובקהו  
 nis עבש

(muthwilligos Handeln tt (לעפמ T] * 

  co» qb umאיבנמ הרזה הרזה
o3 אל הדזה mm . . open 

26 * 

Sג  
Y 7 

av DW ma :יתמיאמ א"ער דיכד ט"פ 'טוס  

 ודירוהו .תרסאנ (הלגע לש הפיוע 5^( איה
 OUS תעשמ

Tהרי לעפמ) הרוה  (die Sehwangerschaftתומבי  

s'yp nרג  mmeותרוהו השודקב ותריל  
 'וריו wy» m3 ב'ע ri "moo .השודקב אלש

mom»אלש ותרוה התיהש רג ד"עס א'יד ט'פ  
 ח'כד 5'1 'ובותכ v" ,השודקב ותדילו השודקב
 i3 יירבד (y הלותב לע ער םש איצוה יכ ב'עס
 אלש התרוה התיהש תרויגה תא תובול )^
 ר"מש ,הליקסב אהת השודקב התדילו השודקב
 התדילו ךרדב nmm nmn (דבכוי) sem א"פ

 .ג"יפו ג"פ ר"דמב ,ד"צפ Y 'ייעו תומוחה ןיב

 das הרי לעפמ) הייָרוה mmm ,הֶארּוה *
(Lehren, die Belehrung 

 'מוי  :D'Dתליחת :ז"ט 'ציב ,התיה העש תאווה
 אברוצ יאהד הארוה  pase:ט"כ ריזנ ,אלוקלקל

 תובותכ :'ג 'יחספ 'ייעו ,לארשיב הארוה .הרומ
 :ב'כ 'טוס .ט"ע  mni ryאלש  yunהארוהל

 ע"ייע הרומ וניאו הארוהל עיגהש ח"ת . . הרומו
 תובא ,הארוהל םייואר םינב :ח" 'ועובש ,'א בר

 ז"מ ד"פ  bimהארוהב חמש וניאו ,הארוהב ובל
 (« 07 cwתותירכ ^ i,הארוה ןהב ןירומ ב'עס

 בכר יקומד אכיה לכ :םשו  subsאל  ubהיל
 ,ש"עו דומלת ys wu ^i ה"כ חארוה אלב

oun.הארוה ונממ אציש רה . , הירומה רה +ז"ט  

 (ש"ע js 'עב אבוה) 'וכרב 'וריבו ר"בכו .לארשיל
 הברה w^ ד'ויבו .םלועל אצי הארוה םשמש 'יגה

ybיעיבש | 'ורי 'ייע ' vpו"'לד  iyדימלת  
 'ורי ,היירוה ותארוה ps הכלהכ os^ הרוהש
 'וירוה 'ורי .היירוהב רופאו ד"עפ 227 ח"פ 'טוס

SÜDהיירוה היירוהב היירוה תודלות ד"עס ה"מד  
 ר"מש .םימעפ «nb ש"ע ופרטציש ןה המ היירוהב
 ולבקיש mxv ow האווה הוומש ןקז לכ ג'מפ
 : ץובקחו .הליחת המייקל ךירצ אוה ותארוה םירחא
 "My תא יאש ינא més ג'ע 37? ד"פ ריזנ יורי
 תוירוהו — .לארשיב תּואְרּוה הרותש דע mpm ןמ
 nns סעפו oen הז לע הבוקנה אתכסמ 5/3 הארקנ

ausךוועב רו'פדב  bn Twהביתכה םג 'ה  
 ןכ אצמ םימעפ הברה בתכ יוועלו ,תוארוח

 .ןויכ םיכרע הזיא לע יתערי אלו ר"פדב בותכ

 Wyroania זוחמה םש לע (Hyroanus סּונקרוה *

 םש +(יפסכה םינ איסאב אאא
 הככ ןמופמה ןויצל ןושאוו ,םישנא המכל יטרפ
 ןהכה והיתתמ לש ונב ןכ ןועמש לש ונב חיה
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DUXI NAI 
 nm "b oper אפכ [א"ס] תמזה בגג דח )3550
 ינוע 'שלבו םילכבש לש אמולא איהו אפכ ונייה

aemביתכ ירעשר אבק ןדיד 'חסונב ב'או — ). 
 ם'דב אבוה 'טשוק 'פדו "3 ^g ה"יחא]*
 ry ש"ארב ה"כו אפכ כ'ג an" :ה"ל דצ 'דהנסל
 כ"ע םירועש רמוע b^ ירעשד אפיכ 7^ D" ג'פ
 תמאבו .אפיכ בנג רח היגה אתפירח אלפלפבו
 י"כ (pap 'רהנסל ח'ר י"כב bi 'יל 'ירועש תלמ
 בנג דח "b םש [s^ (א"עס ח"כ ףד 'קילייגנא
 תא רכומהב ןניסוגדכ הנטק המולא ^5 הפכ
 איה יאמ הכרצל ןהש םינבאה תא רכומ הרשה
 תונכומה םינבאה jm יפכאד ינבא ומוגרת אכה
 ל"כע חורה םחירפת אלש תומולאה לע םתתל
 'ג ףכ 'עב ומצע םשמ קתעוה הזה en^ לכ

nzp»עב 'ייע הזמ ' j2Mי"כב סרוג ןכו ,ףתכ  
nuesב'בל  oאיבהש ןישרפמ שיכ יפכא  

 y3' ומכ ןאכ ךלה וניברש 35 אה ..(וניבר םש
 א"ם TW D"D'3 ףכ 'עבו .ח'ר תטישב 'ג ףכ
 ו"ו י"כב ןוכנל ה"כ nm 'עב ונשריפ רבכ תמזה
 תמזח א"ס ס"טב ךווע יסופדב לבא m'« ד'ל
 3122 3D" עמשנ .םזח 'עב ונשריפ רבכ אפ כ
 'עב ןאכב כ'או תמזה קר א'ס יכ די יבתכ לש
 המ הזו יתמלשהש ומכ א'ס "u b'« ונלש
 bs" תמזה xm" .אפכ ונייח תמזה e^ וניבר 'יפש

nmm peoהדי לעו וירפסב וניבר ינפל  ^bעב ' 
 לאעמשי 'לב םייסו ש"ע יאמרד ג'פב 'ב 'נשמ םזח

ppיברעה הלמה איה וזו כ"ע םזחלא תודוגאל ' 
 — [ךועה שירבש

 ג"הב (Gewüchs auf Dornstrüuchen) אָתַמְזַה *

 ןימ אתמזה «y'3 'ח ףד 'וכרב 'וכלה
pvאתגוה  qb poימזיה ומכ ונינע יכ 55  

 ךותב וא nib לרגש עטנ 'יפו ימזה 'ע לש יגיהו
 pem oy תחא איה אתמזה יכ ל'נ דועו .םיצוק
 Kohlraupe, eruca ר"לב ארקנה קרי ןימ ס'לב 'יפש

weisser Senf. 

 -Zubereitung, Gebrauchs ןמז לעפמ) הָנַמְזִה *

(Cbestimmungאתלימ הנמזה ןנירמא יא  

 האלהו :ז'מ mo "y" אתלימ ואל mem וא
 — 1Y5 'ציב p" הנכה ןינע mem mp ,נ"שו

 ÁN ןמז ע"ייעו

Nie *םדוקה לעפמ) אָחּונָמְזה  Gorichtsvor- 
Cadungאקתיפ .'ע 'ישודיק  

ָ 

*— Town 

 ! V3 י'רהנס) יתמיא

 — ןידי יכ ab5n ו ל ,אריו ,והביכרי
 י'שרפ קולחל וניגהנמו )875( ה"רד ט"וי 'פב ב"א)
 ?ST ,והביכרי ,רוכז ולא םיקופ הששל וניזאה
 תטישכ b^ ב"ר ה"יחא]* .ידי יכ ילול
 אבוהש ח'ו mappa Ton ךוועה לבא ,י"שר

 — mw] ה'ר 'ופסותב

1 das Erwühnen; 2 das (רכז לעפמ m * 

  (Aussprechen des Gottesnamens"נע ת

 תובותכ .הרכזהו הלאש 4 ,הרכזהל קיספמ :'ב
 תארוהב דועו ,הרכזהב אלש הבוג בוח לעב .ד"ק

nmmרידמב :יז "רד) םשה  (w^bהרכזא ומכ  

"pוכרב 'ורי ףיסוהל שי םש תואמנודלו וכרע ' 
T5וכו תוורָּכְזַה ח"י ב"ע ח"ד ' n'ר"'קיוב  AB 

Zeugenüberführung dureh (םמז לעפמ nam : 

  (Alibibeweisבותכהמ עודי ונינעו 27^

 ,המזה תרות .'ד מ"ב ,המזה "p .'ב 'וכמ טיי 5"

 אל המזהד (cm ןהינפב «sow nem s 'ובותכ
"nיוה אהימ השחכה . 

^b) "iiונייהו םילע אלב םיצוק אמזיה פ'לב  
 .פ"לבו ^Dornstücke p ע"לב ןכו הנס

pשלמ ' ama "yק"פב (שבי ץע תוכיתח  
 יגיהו ימזה ינה 639 שק יליבח 'מגב הכוסד
 ןיטקלמו (א'פ ק'ב) הבורמ 'פד ג"סבו 4n3 ןיככסמ

cupיגיהו ימזהב אלא ורמא אל ןהיתודשמ , 
 ל"צ] (ולתוכ) mme ימ. 'מגב ןימלצה לכ 'פבו
 ימזה b srm^ ימזהב ול qq» (.ז'ס «v [ותיב
 ז'עב ג"ונב הייחא]* .םיצוק crm ,הנס
 וניבר 'יגכ יגיהו ל"צו ,יגניחו ימזיהב היל רידגד
 ח"כו ןוכנה אוה ד"ויב ימזיה ^« nm ע"ייעו

 ימזיה .'ז תבשב «m ל'גה תומוקמה לכב ס"שב
pi in» ymנ'עס ז'ק תבשד ןויצמ תושכ  

 DU ,'וכו יגיהו ימזיהמ אתושכ שילתר ןאמ יאה
 אתימזיה ןילטקד ןניזח sp :ח"כ "יבוריע כ'ג איבה
 ןירקנה ןיצוק . . יאה בר ןואגה םשב םש 'יפו ,'וכו

somתובותכב ה"כו  Upרכש ןיתושו ב'עס  
 לדגש me וב puse י'שריפו ימזיה לש
 גוי השאב הוועש תחתו 'גותו נ"או -- [ימזיהב

nom (o aאתרועש  com 

 המולא A יכוע 'שלב ןוכנל וניכר (c^ תַמָזַה
 הז |השלשב] תונוממ יגיד 'פכ

  הדוהי 'ו ומא 'טגב ווונ

 "33 ןוכנל חייכ )!

% E 

 ך"לויזה  (eine Art Abbreviatun,רוכז .וניזאה
Nara 

 לש -*

5 

n 
» 



 1 (אבטיה

 '5 טלח ע"ייע nop לע םישלג o^ הטלחה :ז"ל

wnשלנ . 

 ךרעב (Gehuppen €( איתופרה .אתופרחה *

 הרפד 'תקיספ וניבר איבה .התלפ |
 א"ם ינונד אתלפל ןיימד אתלוננרתד וילגר +.היל)
 תלמש ןעיו .כ"'ע תשקשק ייפ ינונד איתופרהל
 םגש ץוחנה ןמ תשקשק ףס\6 b" איה התלפ
 תואחסונ nim ,תשקשק ןינעל המוד א'ס תארוה
 D'b ms DP 'תקיספב  רעבאב ש"ר ןייצ תונוש
 ןושלמ אתינפסח איה הנוכנה eun ותעדלו
 ר"דמב W^ אנונד אתינפסח in^ תמאבו .ספסחמ
 'יכלמ 'קליבו יתיסנ הז לכ b' ר"להקבו 5^2

ja bs "היתופסרח 'יגה רקיע יתעדל תאז לכב  
 ל'צכו ד"יפ יתבר 'תקיספב אתיאש ומכ אנונד
 כ'רד 'תקיספ לש 'פסקוא י"כב אנונד אתיפססח
 PU" תשקשק 'א 'ורי an ןכו םשד אתופרחהו

u^ Jb enהיי יירבד יא יית יייעו ב"  C5ןיתיפסרח  

 y3' ךל םושרא רשא ע"למ תרזגנ הלמה ד"עפלו
 הלמל בורק שובשו — ש"ע [אתיפסרח] (ןיתפסרח)

 .ש"ע 'ד ףרח עב ךארא אתופרחה תשכושמ

 schnüuzen ףא לש ריר ריפה bs ע'לב 'יפ) טה
 das Lieht רנה תחינקו תבינקל לאשוהו

(ehnüuzenמגב ןיי ידכ איבמה 'פב ' pamm ps 

wx)ט"ויב הליתפה תא ןיטהומ בר רמא ביל  
 ושאר ריפהל 'מולכ אכושח ייודע ןיטהומ יאמ
 ב"א) -- .הפי קילדיש ידכ «bene יושעה ךישחמה
 «m הייחא|* ,(ןיטחומ בותכ ןדיד 'חסונב

 ן א כ ןי או ל"נה יברע woo הארתש ומכ רקיעה
 טהמ ךרעה "יגל וא טחמ ךרעב םא יכ ומוקמ
 ןויצה תפסוהב ךרעה לכ הנשנ טהמ 'עב תמאבו
 y93  mb'nen תא הב ןיטהומש .'צ תבשב
 תצק וניכר b" טהמ 'עבו .ןיטטחמש ס"טב תבשב
 ט"וי 'כלה ז"ואב D3 "M ןאכד 'יפכו רחא ןינעב

  "b[ךורעה תרכזה ילב א'סש --

 -i— ע'למ ר'עפל (אָבְטוח .אנטיה = בטה

 jp רדוגה 'פד ג"רב ,fest) השקו בע
 תקפנ הדוהי 'רד והתיבר (ביעס טימ (om לשובמה
 PIT .יכטיהד אמילג תדבע ארמע הטיקנ

"vbאמילג ג"ונב ה"יחא|* .(בט איהד  
 דיעמ ךשמההו ל"נה ע"למו רקיעה אוהו יב טוח ד
 בע ys" רמצהמ התשעש ושוריפ יכ הז לע
 הוה crm 'ר) יסכימ דכו םייסש המ הזו השקו
 אוהה בעה ליעמה 'מולכ ליעמ ינטעש 13 ךרכמ
 יפל ונכרצוה אלו ,הפי ליעמכ ויניעב היה נושח
 תנש ק"העו .ועשיילפ nm יוועל mn תרעשהל הז

 " — wpopm wjבמח )=

 אקסד . . אתונמזהד אקסמ ב'ער םשו אנמזהד
 .קסד 'עב 'ייע ךורעה 'יגו אתונמזהד

Np Gp *קזנ לעפמ)  Besehüdigung, 

 קזיה ןנירמא יא
 p" קזיה הימש אל וא pro mov רכינ וניאש

peארכנימד אקיזיה .'ה ק"ב ,נ"שו האלהו .ג"נ  . . 
 ב'ב ,אקיזיה ירב :ב'כ םש ,ארכנימ sb אקזיה
 א"מ ב'ב .ט"יותבו י"שרב ש"ע היאר קזיה :'ב

aוכרב 'ורי ,אקיזיה חיכשד אכיה :'ח 'יחספ ' 
 קזיהמו שאה תפירשמ ונליצת ב"ער ר"יד ט"פ
 לש רבד יתאוב אל ינא ב'פ פ'ס ר"ב ,ןימחה

 prn לש רבד תארב התאו קזיה

(Sehaden 

 Kleie 3D "5 D'53) ארזיח = ארזיה — רזה
 — mmn 'עב 'יפו ארזיח א"ס ,ארזיהד אימ

3'w)ארווח ןדיד 'חסונב  Quiה"יחא|*  
 B3" ה"כו ירויחד אימ 'סונב W^ :ב"מ 'יחספב

m^ארזח 'עבו ירזיחד ל"צו ס"ט קפס ילב לבא  
 י"כבו םינושארב ה'כ תומוקמ בורב יכ ךל עיצא

 [הלמה תרזג יפל ןוכנל ה'כו

 wm פ'לבו hazanra דניצ 'לב ףלא 'יפ) רֶזַה *
mas תונושלב ןכו 6 ירגנוה 'שלבו o5» 

 'ייע ? "eb(ז"טש ןוקיסקילדניצ  ylאיבה ראכ
 אנוג רזה ראכ ךל תיא ימ .ח"צ 'דהנסמ וניבר

 « 3n:םש  ^bראכ רומחל ןיווקש םוקמ שי
  pupרזה ףלאל  comרומח ךל שי ול רמא

 | ףלאמ  qu) ^en bsp Cולוכו דואמ אוה
 ם'לב  O9 JU umםוקמ שי בתכש הממ לבא

 הארנ  dnהזיאמ הלמה תרזג עדי אל ונינרש
mn באש ח"ר "eb קפס ^b» הבצחמ ןושל. 

 'קילייננא י"כב לבא  "bnדע קלחה 'פמ "פה
 ךל תיא ימ ס"טב ג"ונבו .ןידבאד לע לבחו אוימג
 י"כב ןכו .'יפש המ י"שר 'יפ ןכ לע ינווג רוח רב

 ס"ש  D'b3האמ רויח 'פ י"כבו גנוג רב רומח

"b הז לכו פ"לב האמ רויח י"שריפ ןכו גנוונ 
 לע זמו אלש םש 'דהנסל ס"ד לעב לע יתהמתו

 ,ש"מו ראכ py דועו ךורע לש הנוכנה 'ינה

 דימעה p M9^ ע'לב p pon^ לעפמ) טָלַחַח *
 רמג הליאשהב (vem תימלועל רובד

 10160 קספה *לכ »30
 (p'b s ג'ע ב"פד rb ק"מ 'ורי שלחה ימי
 'א "555 מ"למ אוהש ל"י wp 'א pn ע'ייעו

arb 3רגסה ע"ייעו , 

Glas Verharreon, 

meom *ע'למ)  € bרועינו בוויע ןינע  
(las Durchmisehen, Durchrühronייחספ  
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"^ 

meוישכע : אשתו הלאה םירבדה רחא יהיו 0 . 
 ה'בקה ול רמא mes owe) ךל mme ינא
 סילטה b" ,בודה תא ךב הרגמ ינאש ךייח סילטה

 ,(דדב י"לב וז הלמ b^ ןכו ב"א) — .ידיחי

 ןידימעמ ויה orbe ר'ב OWothshaus ןיסילטה *
 דימעמ ליחתה ט"ע ^s םשו .ןיסלטוה

 ב'רו וכרע p^ זילטא ומכ 'יפו לוזב רכומו ןיסילטה
ovעמ ושרפל העט ' poenתמאהו ,ןושארה  

 +%/0000066 .י"למ אוהש

das Aufbewahren, Ver- $22 לעפמ) הָנָמְמַה * 

(bergenהנמטהל אימדד .ט"ל תבש , 
 םש ,לבה ףיסומה רברב הנמטה הלטב ב'ער םש

r5רוסא ימנ ןימשמושד הנמטה ןינעל ב'עס  
 אלא ונש אל א"ער 'נ תבש nei) ע'ייע 'וכו

im sovוכו הנמטהל ןדחי לבא הנמטהל ', 

 רמצ דגב תכיתח b^ < פ'למ ד'עפלו יִנָמַה
Stück Wollzeugב"רו . ^bכ'הוי '53 (א"עב  

 ינטהרב p*b3 הדוהי בר 6 vy יטיי) לדנסה תליענ 'מגב
 (ינטיהד) אמילג 155 רמצ לש C pony ןהש ^o 'יפ
 .ת"אפלק זעלב אוהו [ינטיהד 'מול ךירצ]
 ינטה תלמ ןכ b ne" v'3^ 53 ה'כ ה"יחא]*
 אוהו רמצ תכיתחמ םילענמ ל"נה תרזג יפל אוהש
 הככ י"שר םג וזעולש Filzschuhe איליפמא ומכ

ivהועהב איליפנא , now»!ב'נש ק"העב  
 /ו/800%08 b" ן"קוז yon ל'צו ('ן"קוז ןליו םייסמ
 :ינטיהד אמילג םוקמב היגהל vem ןכ לעו

oimלע ןויכ וניברו  'yem nosהייונשה  
 ינטיחדב בוט רתוי וא ינטהרב קיפנ 'יגו .בטה 'עב
 ס"ר לצא חונמ וניברב ה'כו ןעכנימ 'ב י"כ 'יגכו

"x "evהפי הלוע וז "יגלו רקיעה אוה (ו"כק  
 תומוקמה רתיו 'מ י"כב dn ל"נה 'יסרפה הלמה תרזג
 "233 ה"כו ינטיהוב D'53 םש D'43 ןיאבומה
 ןיעמ יושע רבד )"53 b^ 3? — [ר'ב ךורע
 ,(ץעמ pup םירפכה ישנאל םילענמ שיו הכרע

noón *ףיטה ליעפהמו  (das Sprechenר"ב  
 תונושל הרשע טעמכ 'פ ר'שהש ר"מפ

 תוכאב םייונישבו 'וכו הפטה prm האובנ תארקנ
 ,ד"יפ תישארב תדגא דוע 'ייעו ר'לפ ן"רד

Woizon- X049x vb ww 3^ פלו תויוטה" 

  graupen und davon Milchbroeiלנא

-- 

 ,שימו איליפמא yw ןירלירע עיפרבו ior 37m ויו י"כ לש ןירלוע םוקמב ל'צנ ('

 - תוירטה — (אבטיה

"o. YpD ח"ד ו"פ תבש "v 

1 

  "xpבטה )=

 ותנוכו א'לב א'צליו ומויסב ירבדל ךמס ןתי ב'נש
— [sem ע"ייע "wn זנכשא 'שלב Filz 

1 das Guithun, 2 das (כוט ראותמ n307 * 

  (Verbessern == Zurechtmachen'ועובש

 pu. 000m pm ביטיה ל וא ערהל ,ה"כ
 םירבד הבטהו הערה ןהב שיש םירבד אלא יל
 ,ו'כ ףרב ןכו ,'וכו ןיינמ הבטהו הערה ןהב ןיאש
 .ז'ב ילבב 'ועובש ,ג"עס ד"לד ג"פ 'ועובש 'וריבו

vהנטה המ ביטהל וא ערהל :ז"לד ב"פ 'ירדנ  
 תוברל ןיינמ םש wine" ,תושר הערה ףא תושר
 המכ 'יא תורנה תנכה ןינעבו .'וכו םירחא תבטה

 א"לד ה"פ nob" יורי .האלהו 5 :*$^ ימוי) םימעפ

vyרישהש  bפ ר"להק ,יתנוי ' miב"לפר ררקיו ךעדמב ) 

 ,תוטק תבטה :םש ר"קיו nn תכטה

 ןנבר יא :ח" 'ציב (das Eintauchen) הֶלְּבַטַה *
 ןייע ,םילכ תוליבט b" .הלבטה אישק

Tyהליבט , bab 

 .הייטה ע"ייע (Neigung) יוטה *

das Anstossen, An- (ש"ע חוט לעפמ nno * 

(drücken 

 ידיב תלע אלש המוד רמא . . ועבצאב לשכנ
 "DM Yy ג'פ ק"ב v^ ,דבלב וז החטה אלא
 b^ ,בייח תיחולצ יקזינ לע חיטה החטה ךרדכ

 ,הטכחו האכה ןינע

(das Hinneigen, Beugen (הטנ לעפמ "mon * 

 תוטהל םיבו רחא א'מ א'פ ןיודהנס
mee)הערל ךתייטה הבוטל ךתייטהכ אל €3 5  

 by" הערל ךתייטה דחא דע ep" הכוטל ךתייטה
 :'ו 'ונותכ .טפשמ תייטה :ז'מ 'טוס — םיינש

pepהייטהב  pyטשפומה םשה דועו .'ט  
 :'ט 'ציב "5

 .םילטח ע"ייע (םוקמ (cv םילוטה *

 !man- 128585 "3b רסח cec י"לב) סיִלָטָה
(golhaft, ledig,(ט"יפ) 'כ 'ם ר"בב  

 t רמא םדאלו )70( א'כ 'פבו ,לכאתו וירפמ חקתו
 ךל תארכנו nnb ינאש וונס התא המ ול הומא

mmיא תלהק) שמשה תחת שרח 55 ןיא תוחא  
CBאל סילטה 45 נשוי התאו התמ ינא אמש וא  

 'סבו ^O) .הימ ?ye" הרצי תכשל הארב והת

frei 

 ,החוורנ בוט רתוי 3435 ('
.von Weiden 6% (*^ א ollone HBocken ייפ ילוא וא 6 

etm 

- 

, 

.% 

- 

E CER ' - 



 תוכרב Cay m יליגמ 5(. יִא 'יגה ה"ונמבו פ"א

 'ינה 'מ י"כבו ןלע ינגמד הוצמ יהו הרות יה?: א"ל
 הרות יה . . ד"א ןנימ ילטבד הוצמ יאו הרות יא
 ילואו sb דצ םש ם'ד 'ייע Yum י"עב ה'כו 0

em הגה C 5 יה (יקזחי pen מ"לב n) omo 
 n^ ס"לבו

 !siehe! hier ist) מ"לב m& ומכ זמורה תלמ) יה *
^vיה ול 'מוא תרצעב .ה"נד ה"פר 'כוס  

Tהצמ  yen Toonץמח ךל יה ינת יינת תיא  
 ךליה :םש תחא הלמל הבכרהבו ,הצמ ךל יה
 מ"ב y 55333 bn" ןכו yen ךליה . . הצמ

 .םימעפ המכ דועו b ןיטיג ,האלהו .,'ד

 ,welcher שקובמ רבדל הלאש מ"לב יא ומכ) יה *
sb תנש ,'וכו השעמ יה ." 7233 (e, es 

 ,הדוהי 'ר יה נ"שו: ,ד"י ןילוח ,החנמל ךומס יה
iw owאל  vyvTיה ב"ער 'ז 'גיגח ,והיינמ יה  

 תיושמ והיינמ cm םיעשופ והל תיושמ והיינמ
 תומבי :ו"פ hn" אתירחא והיינמ יה .ןיזירז והל
 — ^ mb יכאלמ די 'ייע Gam mmo :ד"ס

 ןייע ,יכיה s» qm TD ,ךאיה :הבכרהבו
 .םכרע

 Tn ומכ אוהו T jm יה ןמ בכרומ) ָךַאיַה *
 ב"פ ה"ר (הלאשה nob wie TS מ"לבו

 ארוק התא ךאיה :ט"כ Up .םידיעמ ךאיה ח"מ
 .ריכזמ אוה ךאיה ג'ע ז"ד ר"פ 'וכרב € .'וכו

UP *ומכ אריה)  "TUNג ידייא ע"ייע ' ^bהטנ  
 Cn .טיל יישארב) ינודא ןה b 'פ "ב (ךמצע

 mm 'יגה ה"מק זמר בשיו pou ךמקרל ידיה
 יל אריה Ys veu .ךלעבל יכל i70 ךימוקל

que cnיבגל אדיה ל'צו ךרע יבג יל אדיהו  
^b ^»ר"עפלו ,ךאנשל ךטצע הטנ  mmןינעה  

 אתא היל ידייה . . תומולחה לעב הנה Yee ר"ב
 ויתומולח אשונו ןאכל ומצע הטנ 'יפ הימלח ןיעטו
 בשיו 'קליה 'יגו רחא ןינעב b" ידייה 'עב ב'רו

 ,'וכו «ng mo סרג א"מק זמר

(welcher, e, e) NT ^Nקוספ לע 'גרת  

 (nbM" המא םישמח הבג yy השעי
(CUהיל דיבעתת אתימ אדיהו . ^bהז יא  

 [yy mons Up" תנכוומ וז הלמו
mpר'להקו ג"ל .'ח .'ז ,'ד "ירבדל 'א יורי 'גרת  

 תוכלמ אריה pna nep now אדיה המכח nav 'פ
 -- [ןוהב תמק

 וד ןמו n jb" תבכרומ כ"ו יפל) "p" "א
 (ש"ע Tn 'עב ש"מ יפל בוט רתויו

"7n cem — תוירטה 

"yלשובמה ןמ רדונה 'פד ג'רב (םינפב ש'מ  
9m)ןילכוא ןילוחהש תוכר תוירטהב רוסאו (.ט"מ  

^b qme jmתויוטק א"ס .םינטק ירק  
 לשובמ םיטח לש חמק יילב 'יפ ב'או — .תוכר
 יפלו ה"יחא|* ,(בלחב וא ןייב וא םימב

^eהלוע הפי הז  none sbד"עפל תוירטק . "bb 
«à 6לש חמקמ לישבת  eim p"bp pon 

"aim irai von gerósteten Waizengraupen 

N'Dתוירטק  ^W mosסופדב לבא 37 י"כב קר  
 תוכר nup תוייטק רחא 'יפ 'ציניוו 'זיפ
 תוינטק א'פ 'שמא 'פדבו m2» nob mon ר"פדבו
 ןינעה ךשמה ןיבהל השק ב'ר יפל לבא ! תוכר
 כ'ע אוה תעלד ןימ mn תלמש ov עמשמד
 אניפתפימ bi ,'וכו תחמד אר ק יאהמ השקה
 אוה תוירטה בוט רתוי וא  תוירטק יכ 'מוא יתייה

n^n55( = 222 תיסרפ  "bונממו תעלד  
 קוחמל ךירצ זא רקיע תוירטק סאו Kürbiss ש"אל
 י"ה אוה י'ה ms זא רקיע תוירטה םאו ת"יטה
 ןיבו ךכ ןיב הכ וא הכ הלמה תביתכבו העיריה
 הביתכה pun ת"יב mw sS שמשמ ו"יו תוא ךכ
 = nx בוט רתוי וא תובות = may היה
 הצומרה ת ע ל ד ראובמ .א"נ "ירדנב תמאבו ,זוברת

"vיאזוברק ל"צו יאזוקרק ארק  (Kürbisseומכ  
 ישלב אוה ארק ל"י ןושארהו ,זקרק 'עב הארתש
 הניא י"הה יכ היארהו .פ"לב יאזוברק ומכ דומלתה
 ותואב ג"פר 'ירדנ 'תפסותב 'יאש הממ תישרש
 תוכו תויוטב vos ל"'הזב 'ומג לש רמאמה
 י'כב ה"כ ןתיפ ןהב ןילכוא ןילוחש ינפמ
 תורטיסב ('.תוכרחו רמיאב ם"טב ג"ונבו 'תפ סו ת

Qnmומכ 'יגה ג'עס ט'לד ו"פר "רדנ 'וריבו  
 ךוד ןכש תוכו תויוטהב רופא cin ילבבב
 יאדוב אפורה תלמו ,ןהב.ותפ לכול אפווה
 םש 'יאדכ הלוחה qm ןכש ל"צו אוה תועט
 הככ היגה nw" םכחתמ בתוכ ד"עפלו ש"ע ךומסב
 4106  יינוי ןושלמ אוה תוירטה יכ בשחש ןעי

[Nb ^b - 

umsא"ה ע"ייע . 

 יוה ע"ייע יה *

 רעצ לש האירקה תלמ ^on! wen! (P פ"לכ) יה *
 תמשכו .א" TD" +('ג יִא ע"ייע יא 2
bbsוכו וינע יה דיסה יה וילע ורמא (ןקזה ', 

 דיסח ow ויגע יוה 'יגה : ד"כד ט'פ 'טוס 'וריבו)
my ^"א'יפו א'פ "וחמש תכסמ ). ima nap 

 י"כבו רסחד ירפיס אלמד אנצ יה הידפסינ יכיה

 y^ יא ro ya אצמה איה תישומש vm mae nns היארו ו לינה פ"ל אוחו ןזוברח] (תוגרח) היגהל ל"נ תוכרחו 6
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7e v3בקעי בשיו  CUBDומכ ל"צו אוה ם"טו היתשיבש היל תמקד אבס | תומולחה לעב הנה - 
 היתשבש היל תמקד אבס ןידהד אייה 'שמא 'פדב
 שבש 'עו .ז"י 'ובותכ ילבבב כ'ג y" ןינעה ףוגבו
 ע"ייע ב"ר תפסוהב םינויצ רתיל עגונש המו .'א

 — rms] אבה

"ox" *ןושלב דועו זמורה יוניכ ףוגה תלמ)  
 'ורי ?dieses, jenes, welches) אהימת

 ,אדיבע איה המ ךייניש ייה .ה'לד 5^2 'ובותכ
"mb v3 אלו נא היל יד ייה .ו"כד ח"פר  — 

 'וריבו  ,םינויצה .אמיליא .ע"ייע sow אייהא
 ח"מד me 'ילקש wv slo" .תוכימסב ליגר
 רמח ןיד ייהו אייעמל בט sen py C "ns ד"ע

Debםשו ,אייעמל  ovnייהו איימ ררוקמ ףיכ ןיד  
 ,ו'נד א"פר ה'ר 'ורי ,יבורברש mo תיא ףיכ ןיד
 ינש אוה ןיד ייהו םישדחבש ינש אוה ןיד ייהו
 qo) "n א'ער ב'עד א"פ ob v ,םינשבש
 ז"פ 'וכותכ 'ורי ,םיקרפ ישאר ןוניא ps] ל'צ]
 ב'לר ט'פר ?ov ,אתינתמ אד n3" ג'ע א"לד
 םימעפ בורו ?ןינבר p] ל'צ ילוא ?] po ייה ר'ע
 ךרע ןייע אייה -- .ז"חא אבה ע"ייע nns הלמב

 ,אוויה

CD NY ןמו ייה ןמ כרומו Cu" ATUC 
  (dieses, jenes daיאמד 'ורי

W'bתקולחמ אדייה :2127 , "vתבש  r'bי"ד  
 ד"פ 'ינעת 'ורי bw תליטנ םושמ ארייה ג'ע
 ארייה אהימת puo ,רמא הרייהו ר'ע ז"סד
 יתיברהו ןולדייה (ןוהל ןמ רוציק) po תבכרהבו
 אצמת םשו 6ר'צ "NU 'ע רחא ןיָּב עב תואמגוד
 ןָּב ןמ n jb" בכרוה ּונ ףיי ַה תביתמ םינויצםג

 [wer ist der? NY» הז ימ 'יפו ּוה ןמו

v5» TD 9וטכ  wwרבע 'לב  (wieגרת ' 
 (ר"ל ,איכ .בויא= לבה ינומחנת ךיאו

 ןאמ ךיה B) יג 'ילחח) רצוי ילככ 'גרת ,'וכו ךיהו
 yy אמ םע הבכוהנו ה"יחא|* .רחפד

aenמ"לב הָכיִא .ָךיַא ומכ אהימת ןושלבו  
 יילע איבא qu 3^ 3" /W ה'דב םג וניצמו
 ! ט"יד א"פ "יבוריע יורי ,לכוי Tm 1^. ^ לאינדב

Tip Tnריבעא יכיה :'ל 'ועובש . py!תלמ  
 !ז"ם :ג'פ b? :YD^ 'מוי "ייע bj "»n" :ימר
 תניתנב 03 :ו"ט ןיכרע i 'ירדנ : א"כ 'טוס :ח"פ
 אלד יכיה יכ .'ו 'וכרב auf dass, damit םעט

 n הנה b^ הימלח ןיעטו יתא היל ידייה

(dann, damals זא ^b PTT ס"למ) ןיִדיַה 
 ןידיה n sm€ יילהת) יתרמא זא 'גרת

 m5 בויא) רוא pies ךרדה הז יא Cann ,תירמא
 ,(אחרוא ןידיה €^

 Dm 'עו סואיחווא ע"ייע (Gogleich) סויאתויה *

 !רהמ רַהַמ ^5 45% ,.5* פ"למ ד"עפל) אייה
 ןכו sehnell, sehnell; זוריזל האירקה תלמ

 יבתכ לכ 'פב cehnell! hurtig! UP , US) ע"לב
 רושא אייה רושא +.ט"יק תבש) יסוי 'רד 'ורמימב 'דקה
 יברעבו ,(דומעה qe ct) wn ןמקולד יכיה יכ אייה

"nobאהזנ 6ב"יק ייחספ) יוחמתה ןמ 'יפאו 'מגב  
 p לבוחה 'פד ג"רבו | .(' אייה rin אבראד

pp Cvהרהמ אייה 'יפ | .(' אייה .ארשב , - 

 Gy a םעטה תלמ יורו iv" ןושלב b" ב"א)
 [DU! age ₪6 , 65 י"ל לע ותנוכ ה"יחא]*

 Tb ןיטיגב mu» (oU 'פו ע"למ ותרזגו אוה
ppאל לודג :ד"לק תבשבו .'א רשא  pop 

 ומכ ,אייה ארשב היב קילפ ep אייה ארשב
 תבשל פ'א "53 תחא םעפ ה"נכו .ל"נה ק"בב

rpתנשב 'יאש הז לע (.א"נק דצ םש 5773 אבוה)  

ov5" ףיסוה ארגית הכ ומר אלד אבותכ אכיל n 
 לעב בתכו יטוקטק אייה אייה bn my ל'נה
 אייה אייה b^ אוה ןכ תמאבו ."פ עדוי יניאו 3'0

p285  ע"לב יטוקטק ןכו רהמ  wm ^p 
 ! רהמ ןיקעוצ לכה יכ אוה ןכ יכ הרומ ןויסנהו

 יק"ודו ,'גותחהב הז תא הז ןיפחודו ןיקחודו

 האירק תלמ ד"עפלו ,איה וז ב"ר יפלו איה ₪
 סרפ 'שלב !ah! oh הימתל וא באכל

wv (Posee = ,5\*לכ קופ ז"עד  
 תרבעד אבס ןהאד אייה ^G בימד (v5 םימלצה
 קרפ ןירדהנסבו — .איה וז ob .אתבשוש היל
 D^ אפיסא אמיליא אייהא (.ט'ע 'דהנס) ןיפרשנה
 ק"פ 'יחספ אייהל ימכ איה אייל תלמו הז יאל

cmאייל יפלכ  ^pנונוע ה"יחא]* .ןכיהל  
 םהל ןיא םינורחאה םינויצהו ןאכ יתיאר םירבד
 יַה ומכ ונורתפש ry 'וריד ןושאר ןויצל תוכייש

y^pיתבתכש ומכ איה אהימת וא כאכ תאירקו  
 רמאמה הנשנ ןכו ,אייח ס'מב םש 'וריב ג"ונבו
 ןידד יויח ןירטא TP ו'טר א'פ האיפ 'וריב הזלה

 Br 'מ ייכב ^m» ןכו ינוילה 'עב אלו ןאכ אל ךורעב "לו אילוה קוליהו אליה wmm ינליה ג'ונבו 'ב v3s היכו ('

m 5x (? *( אלר אכיאו אייח הירשכ קילסר אכיא ג'ונב maes poי"עבו .א'יה . 

T 



benיי"  

 הייחא]* SD ךיה ןמ תבכרומ הלמ ,יתימחר
 :מ"יד א"פ 'יבוריע CU ףוסב א"הב םג 'וריבו
 הליגמ 'ורי תובית יתשב םגו .ןמת רמיתד המכיה
 ג'פ 'כוס 'ורי .ןוהל תרמאד nb Tu :ב'עד א"פ

mb האיפ 'ורי .'וכו ןידל mess המ Jn Us 
  Tn .s'23המ  mm[ףילי —

(so, also מ"לב 12. ^b $330 (פ'לב N22"7 
€n יא יילהה) םיעשרה ןכ אל 'גרת, 

 ךיה ןמ תבכרומ הלמ ,יעישר xn ws אל
 : .אנ ןמו

* bw yy (ארומא םש) son 

* son (תאירק menםינפסה ) א אייה ע"ייע'. 
 ,םיסוסה ןיזרזמ וכ רשא לוקה

 !Halloh» וננושלב ןכו
qon ע"ייע pon 

 2\א עילבו

% 

* Ps 9 35ונינעו ןמזהו םוקמה לובג הרומ  
 ,hier, dort האלה ומכ דועו מ"לב n3 ומכ

weiterג"ער 23'7 ז'פ 'דהנס "וריו ב"מ ג"פ םיבז  
 'ירוכיב m qn ךשומ הזו qon ךשומ הז
 הגיגח v^ ,רעצ n" ךליהו ןכמ vy ד'סד ב"פר

ieןאכמ א"ער ט"עד  qomלע ושענש ןילוחב  
maeשדוקה , "b? "vןאכמ ג"ע א"ד מ"פ  

 הכלה :םלה 'גרתו mao 'גרתו .שיא sm ךליהו
sw»דועו .הכלה ומכ ךליה כ'או אכרה ם"לב  

 no ד'צ א"ח ע"ייע ךליא ומכ ךליה תלמש ל"י
 ךל אה ונינעש המו -- .ךלי ,ךלה לעפמ רזננ אוה

en y^p 

 1:53 םייונכב קו 53mm סחיה תלמו . . . מיִה *
 ,ִנָמִמ םייונכה םע . . מָמ רבע 'לב

 םימעפ הברה D'. 'ירדנ von, nus jp) ונינעו ְּףֶמִמ

^sר"ב ,הלעבו הנמיהמ ץוח :ז'כ 'בותכ ,ונמיה  
 ןיא ms ח'פ "ילקש v ,הנמיה הלעמל ז"פס
 יישארבל י"שר nb 'פ ר'ב .'פ ןיטיג oem ןיהקול
 mam .'זכו וגמיה לכ אל 'א ,'א בויאל ;'א ,א"י

n»תטמשהב  juירדנ " snךמיה ינרדומ , 
 ד"פ ר'דמכ .'וכו רטול ךמיה לכו ו"טפ ר'מש

 .'וכו רמול ךמיה אל

pemס'לבו  qemומכ  powoאוהו רנע 03  
 "עובש ?glauben, trauen j?N i) לַעַפַא

 mae אה אכה הינמיה הידידל אלד sys א"מ
 ימ .,'וכו חיגמיה אה ,'וכו יל תנמיהמ .ב"מ םשו

 ךל אל rp ר'ד cp 'וכרב ^?  ,'וכו הינמיחמ
 :ינוניב ,תינמיה ךשירבד ןיליאל אלא תיגמיה

i^ navאל :ז'כ  תובותכ ,אגמיהמ אהלא  
20 

TU cuxןיִמַה * =  
5 

 תפסוהבו .ותומילד יכיה יכ .א'ער ^ םש ,קזתיל |
 — pzn] : א'נ םירדנ ן'ונ

 nw רבע 'לב ומכ אָּכ n ןמ תנכוומ) אָביַה *
cov wo, da, wo?אכיה ילימ ינה :'ב  

 היל ימדד .אכיאד .אכיה לבא היל cow אכילד
 ילנ אלד אכיהו ילג ילגד אכיה :ד" mar" ,'וכו
 ,'וכו רטקמ אכיה ירוטקאו p 'וחנמ ,ילג אל

"byאלד אכיה . . רשפאד אכיה : א"י  "webs 
 .ב"י wb nb "ישוריק .'פ 'וכרב 'ייע אכיה לכ
 ךובא .ו"ק 'ומבי אהימת ןושלבו .ו'ק 'וחנמ 5
 ףילי אכיהמ ב'עפ 'ג 'מוי .אכיה ךמיא . . אכיח
 j?n ףוסב unm" .אכיה יכ :םשו .'ג מ"ב הל
 וניצמ ןכיה יכו :'ב 'יחספ jN2 = j2 יה ןמ בכרומ

a5אוהו ןָכיִא 'יא 'וריבו .ךתכוס ןכיה ,ג'כ 'כוס  
 ספדנש ומכ ןןכיִא םוקמב ל"צכ) jw ע"ייע ס"לב

 CD .א'הב תועטב

 ורמאת TN 'גרת wie denn) ןידכיה 8
 ןירכיה CN ow ילהת) ישפנל

quomo; nius הלמ ,ישפנל qma 
 'ורי auno "p"  אתוחינ 'שלב ןכ ומכו ה"יחא]*
 הלמהו .יל ,'ו pn" ילקנוא ,א'כ .ז"ט 533707
 ךרוצה ןיאו .דחוימ 'עב ורדסמ ב"וו .ןידכה ומכ

[nt^ — 

 Pallas, vam ןומרא םשהל ףתושמ) 52"
(CTempelיימר) המה 'ה לכיה 'ה לכיה 'ה  

 שדקמו ow שדקמו ןושאו שדקמ m C יז

 םלוע דע דומעי ישילשו בורח ירת ט"'ש ישילש
 יאמש תיב 'פב [ארמג ףופב ל"צ] +('מגב) ריזנב
 ! אלכיה Ny "rm) ןיסחוי "c ג'רבו 63(
 תוחפשמה ונידיב ןה תועודי 'עובשב b amm^ ונידיב
 וניצמ ןכו ה"יחא]* י'וכו השעא המ לבא
 תותירכ op ב"ב הזה ןועמה :שדקמב העובש
 ומצע רסואש "ודנ ןינעל jp qu ע"ייע .'ח
 שרופמו לכיהכ . . רמואה :" ^39( .חמ רד
 .לכיהד תונברקכ ,לכיהכ ax wv 'ירדנ ^3
 'ורי ,אלכיה יטוק ךל ימוק .ז"סד  ג'פ 'ינעת 'ורי
 ןאכ ביתכ ןיא םיוחתשמ המהו xy ה"נד n'b 'כוס
 אלא . ^O יב "599 םתיוחתשמ nem אלא
 ר'שהש .,לכיהל םיוחתשמו המחל םיוחתשמ ויהש
 סומע) לכיה תוריש וליליהו םירישה ריש p" ףופ
 n'eb 'ילקש v ץובקה ,אלכיהד תוחבש ('ג יח
 ינב ווה אל O^ "n yim תולכיה ןביו : ט"מד

 — [אתיירואב ןועליד שנ

(qrdeieh wie) NIU 7038 Cיתיאר רשאכ 'גרת  
 אמכיה Cn ד גיא) pn ישהוח
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 DM ומכ ןיה b" ?בייח עמושה mn"3 וניא רמואה
 b i5^ ןיה סרג wb ד"בארה תמאבו רתוימ דחאו
 ילוא וא .נ"עס .ז"כק ףד ע'ת זמר apu 'קליב

pnומכ ןאכ  jnררועל אבו ,מ"לב  nx»עמושה . 

 nos5 אב מ'לב ןַה ומכ ps = ןַה :ןיה 2 *
 'ורי .ה"ס 'וחנמ =(! !jawohl רבדה

 מ'ב .ןיה רמוא שמשה אב ג'ע ז'נד N'DD ה'ר
boל"ת המ  pe pnירקי)  Q5 enאהיש  jn 
Tovד"פ ינש 'שעמ 'ורי .קדצ ךלש ואלו קדצ  

 רמאש העשב ןירמא ?קרצ qn וניהו ל"א :ה"נד
 ד'עס ז"מד Yb pbi 'וריב ןכו .הוה קדצ ןיה
 ורמאש העשב היל רמא קדצ ןיה אוה qm "יא םשו
 ןהה ד'עפ ט"לד bb" 'יעיבש 'ורי .היה קדצ ןיה
 קדצ לש ןיה רמאש העשב רמא קדצ ןיהו קדצ ואל
 אל ןיה ןהאו ד"ע ה"לד B תועובש 'ורי ,היה
 yb 'יבוריע v" ,'וכו רמא קדצ pm אוה קדצב
 התא ואל עמשממ .ז"לד א"פס "003 יורי :א'כד
 עמוש התא ואל ללכמ ליגר ילבבבוו pn עמוש

qnןיהכ ואל 05 755 ג'פ 'ועובש 'ורי  pm 
 רמוא Mim . = . ד'ע ח'כד b "mo" 'ורי ,ואלכ

4mד השרפ שרחבד 'תכסמ ורתי 'תליכמ ': 
 לעו ןה ןה לע םירמוא ויהש Cx כ תומש) רמאל
 .ןה ואל לעו ןה ןח לע 'מוא ע'ר . . ואל ואל
 .ןהו ןה ול ורמא םכילע ךולמא 'ה פ'ר םשו

"mnרומא  "D(םימעפ המכ) ןה ול רמא ^ , 

 2( jn ע"ייע אניה *

xn *לק ש:* ע'לבו  ^nb53 deichtז"ל  &'yb 
 הניא אניה ם'בשריפו אניה הצמב ןיאצוי

 ,אנ ונממ ולכאת לא ןושל הכרוצ לכ הייופא
 ח"ר "פבו :ח'ע 'וחנמב כ"ג יא אנ הצמ ^«
 ב"עס ט'כר b ^nbb v3) 'D "x'3 'יחספל
 ייחפפל b"w "53 ה"כו ry 'יס וצ תותליאשבו
 תוכלהב םג ה"כ יכ איבהש ב"נ x" םש ס'ד "ייע
 ם'בשרה תפסוהבו ף"ירב ה"כו Yu דומע תאיג ץ"יר
 «« אניה סרוג לאומש ינאו "א י'כ
 םאו הגוה ם'בשרה תודע י'פע וזה 'ינה כ'או
 m תצקו .לק ונינעו ל"נה ע"ל איה זא המייקנ
 הצמב ןיאצוי DU "יאש ל'נה 'יחספ 'ורימ יתאצמ
 לש וכפה אנ כ'או ,אנ הצמב ןיאצוי ..הכנע

 .הבע

y" à *פ ּונ רוצקב והינ ןמו "3 ןמ בכרומ) " 

 ב"עס ה"כ "וכרב das ist er, es) אוה הז

 'בותכ :ג'ק תבש .,'וכו ףסוי בר הינימ אעבר וגייה |

Mum - 

psח"פר א"י קרפ ארקיו כ"ות .רמית  pnאנמיהמ  NJ)...אנמיהמ איה :ה"ס יומבי , 

 .יתנמייהמ אוה תיל ד'ע ז"עד 35 'גינח 'ורי

 -zuver ןָמיַהְמ ומכ םדוקה ךועמ ראותו ןַמיַה *
;lüssiger, beglaubigterאָתּונָמיִה םשהו  

(Zuverlüssigkeit, Glauben, Treueד"פ ק"ב 'ורי  

 .ןמיה ירקתימו המכ ןתימ יעב שנ רב תיא :ד"ד
 ג'עס זמר ףד ו'עשת זמר סחנפ «Cp הבקנהו
 וז יא תינמיה וז יא . . רחאו דחא 55 לש חור
 תיבב אתונמיה רמימל ירש :" תּבש  .תינדפק
 y"y ןדיב אתונמיה mb "mo: ^« אסכה
 ,אתונמיהב וקילד היל אחינ .ז"ט :ו"ט מ"ב .אקנוורפ

ryט '. wpאתונמיה :ט"מ "ירדנ .והייתונמיהב  
 'וכרבב ה"כו אנמיעט יא אתתיא איההד אדיב

a4יאהד אדיב אתונמיה 'פ די בתכבו נ'בב  

 2! אתתיא

 .אמנה ע"ייע אנומיה *

 Amulet das um den Leib ux י"לב) סומיה *

(getragen wurdeאנ הנה ה"מפ ר"ב  

 יתַּבַק איה ןכיהמ אנא תערי mos תדלמ 'ה ינרצע
 סומיה הכירצ איה yop יל םירמוא ויה םהשכ אל
 וניברו .תדלמ 'ה יגרצע אנ הנה אלא הכירצ איה
 עימק 'יפ הכירצ איה םימיימ סרונ םימיימ 'עב
 כ"וו יסמו יחמ mobs האופר 'מולכ הכירצ איה
 י"ל לע ןויכו תדלימה תונמוא vos םש ^6

das Entbinden einer Schwangern uakeunteןיאו  

 הכירצ איה םימיימ 'יגה ר"פדבו 5« ךשמהה
 «pi כ"או רתיי ןוכנ הזו הכירצ איה עימק א"ס
 תמאכו עימק Dy אוה דחא סימיימ וניבר ib" וא
 ינא תעדוי a" ט"ע זמר שיר *5 35 'קליב
 ינפמ אלו םי pw כ ינפמ אל יתכמ איה ןכיהמ
 תיתימא "גש ררבוה כ'או 'וכו הכירצ ינאש עימק
 עימקו רושיק המושרה י"לב m oem איה
 עימק ארקנ uv 'שלבו ,תורקעה םישנה תורגוחש
 .עימקו הרוגח b uy" קר םשה םלוא הלו

mp5 nmאבה 'עבו הזב העט . 

dןויסמיה  (cin Edelstein)רג ח"לפס ר"מש  

 ןוטנימיה תחת שבושמ ר"עפל .ןויסמיה
 ןוטומה DJ 3222 ומוקמב רשא ןוטניימא אוהו
 ךועב הלמה איבה בג'וו .ש"מו ןוטניימא ע"יע

 .שוויפ 53 ןויסימיה

 .וסימה ע"ייע וסימיה תחת ס"מ םימייה *

 א"פ 'ירוכיב 'ורי «wenn OK "b No) ןיה ו *

 איכמ וניא ןה «ma רמית ןיה p ג'סר

 Mm ונייה .ז"מ 'דהנס pn ונייה א"ער א"ע | םימעפ המכ םשו .איבמ הובגכ WW רמית ןיאו
| 



 בורק םשו ,אה אמייק אה ,ךה התימ ; ךה אמייק
 ותיב ואל qm 'נמחר רמא ותיב :דומעה שארל
 כיושב אהא הל ינתמר ןאמ א"עפ ב"ע 'ובותכ ,אוה
 לבא נ"ע pe ,'וכו ךהא ינתמד ןאמ לבא ךהא
 ךה ארח :ד"מ ןיטיג m היל ידומ אמיא ךהב

 ךדיאו «^ s'ys mb ^mיעבד ךהד « aה"ר =
 em ונייה :2'3 'ומבי א'עפ "7 'כוס ,ב"עס ה"כ

 הוה אלר ךה . . ןכשמב הוהד ךה א"עס 'ב ק'ב
 קו איבה by .אתתיא qnom xa ,ןכשמב
 בכוכ p" ותפסוה ןויצ ילב ךה 'עב תאז אמגוד
 יד ןה 'ע רוע "ייעו -- .ללכ טימשה םדוקה 'עו

 .ךרעה ףוסב

N22 7€אה ןמ 52«  s»ס"לב הּכ =  Tu 
^o 22הפ  dieהפ ךל ימ 'גרת  

 ה"יחא|* .אכה ךל אמ "^Q טיי  יישארב)

 :א'נ :'ה : 'ד 'וכרב 'ייע םתה וכפהו "שב הברהו
 .'ג pee Top ."חספ .'ד 'כוס :םשו S5 ה'ר
 SUB 'בותכ .ט'נ יישודיק sn ןילוח :ד'ע ק"ב
 4533 'וריו .'ה 'רדהנס ,םתלוז y : ז"כ 'ועובש
 ,םתה ע"ייע at ב'פר 'ובותכ "m ד'ע ג'ד א"פ
 "Jy 6'3 'גיגח v^ ףוסב א"הב םג N^ "וריבו
 ע'ייע ף"לאב 03 לבא sev pon הכהל תיתא ךיה

 — ]85 'עו /'ב ןכה

 תוחרא ןכ 'גרת (ben so, so auch) ןיִדְכַה "68
 .אתחרוא ןונא (ט"י ox ילשמ) עצוב לכ

nonרתויו ה"יחא]* .ןיר יכה ןמ תבכרומ וז  
 'גרת יסופדבש ןידכה םוקמב תמאבו ןיּ ךיַה ןמ בוט

^wי"כב םימעפ בורל  snלצא ע"ייע ןידכיה  
mp maאָּדְכיַה ןכו .ז"צק דצ ר"תמע  ^^" Tv 
 — [ןדכיה ע'ייעו א'כ ,ז'ט "ירבד

emn *9/53 שחכ ומכ ונינע) (שיִחְכה  m 
 1 -Abmagerung; 2 Lügo, Wi בוזכו

(Gerspruchהשחכה ., רדהד השחכה .ד"צ ק'ב  

 תליחת [nens :ר'ע ip ק'ב -- om אלד
nomהמזהבו השחכהב וניא ב"עס 'ג מ"ב .איה . , 

 'ורי .'ד ףרבו בטיה ש"עו המזהבו השחכהכ ןנשי
mo»ךותכ תודע שיחכה רמא נר ,ו'טד ו'טפ  

 שיחכה 'מא ןנחוי 'ו תודעה הלטב אל תודע
 שיחכה םשו .תודעה הלטב תודע ךותב תודע
 'וריב ה"כו .תודעה הלטב אל mmy רחאל תודע

 .שחכה M Dt" Ty" ב'נד ג'פס ריזנ

 'וריבו ^2 ,אָה ןמ בכרוה o, also ₪82 'יפ) יִכָה *

^p» ,mb רטאק יכה is  'ברכו q22 
 :'ה 7253 520 יא .'ה ןיטינ : א'כ  "3p,ח'צ

n2 דע "Dp'2m יכהרא ,'ע ןיטינ .ט'נ 'ישודיק 

20 

 .'וכו ונייה אמלידו םשו רמאד ונייה ט"י "יבוריע
 םומידרו ונייה :ח"יק תבש .ךה ע"יע ךה ונייה

wnדואמ ליגרו .םחנמ  ovnישניא ירמאד  
 : א"מד ב'פ 'מורת 'ורי .תואמגודה לכ שנא ע"ייע
 ןיקש השמח ונייהו . . [ךשונ ל'צ] ושונ ונייה
 וכח 'פ ר'שהשבו .ךילעב ונייה ז"פפ ר"ב .ןרוגב

 .'ע ,א"חב y "y יוניא "גה

 now ^b ןוניא אָה ןמ רוצקב qug פ'לב) ןּוניה *
m^ "v (ene, die, welehe i137ב"פ  

 דחו ליעלמ דח povp ןווהד ןוניהב s'y ח'נד
 ט"פס v3 nw ןימייק mar ןוניהב . , ערלמ

qumתויתוא  prוכו ' ppp r"»ע"ייע  
qunע"ומב . 

 .'ד.ןה 'עו ינה yvy והנה ,ינה ,יניה *

(n 56 I *איג םגהינ ,0^ 'יבוריע  
 לע הב prm לכהש םניה ינכ הקומעש

"popם'ד 'ייעו 'זיפו 'צנוש 'פדב ןוכנל ה"כ םנח  
 ש"מו םגיה ס'טב ג'ונבו ,ש"מו : א'ל דצ 'יבוריעל

mשממ וב ןיא סניה 'ע יוועל , 

 אמנה ע"ייע אמוניה *

 .ה'פ «mno (םוקמ םש ,ס'ט) 0 ובצניה *

 ידיא ברד הירתאל וכצניהל ועלקיא
 רעיוביינ 'חה איבה תונוש תואחסונו pis רב
 רקיע יתעדלו ש'ע ץ"ש דצ איפארגאיג ורפסב

 .וכרע 'ייע ביצנכש ח"בה 'ינכ 'יגה

s(תוינוריא 'עב 'מושרה "ורו ינוי 'שלמ) תינריה  

 .נ"שו ספלא yp תוינריה ץובקהו

 "na השעמ .ט'נ «me (םוקמ «oe ולתיה *
nnsתפסותכו 'וכו ולתיהב ' mpא'פ  

 רעיובייג 'חהו ,הלתיהב 'ירחא 'פדבו תולתיהב
 חושי ילוא ד'עפלו הזה םוקמה םש איבה אל
 i^nn (ipi וא )5 טיי עשוהי) nom ריע םע

qnא :חיימ ; ו"ט '), 

 טמשנ ר'מלהו ךלה (o qm bye^ ךֶה "₪8
a» יישאוב) ינודאל הכלאו 'גרת gehen 

  02טמשנ ד'מלהו ה"יחא|* .ינוברל ךהיאו
b'33 רנכו .ףלע ,ץלא opea ףוע ,ץוא ךרד לע 

  vem'גותב הברהו .ג'י .'ז ;'ה ,' ;'ה ,'ה 'רעב
 היעשי ;ז" ,ט'כ "ירבד ;3^ ;5 "ישארבל מ'ד

  mo,ב'ל "להת ,'כ ,'ב לאוי ;'ב  'n|םתליוזו —

 b" ָךֶק ,רצקתנו y תפסוהב אה ןט בכרוה) ה *
 | ,אה התימ .ג" 'מוי dieser, jener) הז



 ג"ער ה"סד ג'פ 'ירוכיב 0^ *y'3 ב"פד 35 הלרע
 יכ ב"ר ירבד םינכ! .'וכו ןיבורחהו ןיסילכה תמורת
 אלב הלמה אצמת ןכו ש'ע ןיסילכא ומכ ןיסילכה
 א"י קרפב ב"ערו ם"במרה "hy ,סלכ ע"ייע א'ה
 אוהש b^ ןיצקועבו םינאת ןימ אוהש 'ומורתד
 p wn" םש ןיצקועל ט"יות 'ייעו תוינטק ןימ

 — [סלכ 'עב ש"מ

 *  (das Verstecken) [12327]ע"ייע 423

(Gereite vor |27]כ היכ ילשמ) ךתכאלמ ץוחב " 
 Gr יטוס) המחלמ חושמ 'פד ג"פב שרופמ

 — [וניבר ךיראה ew דומלת yy ה"יחא]*

 ס"לבו j3 ןמו אָה ןמ בכרומ) יִניִכָה 437 427 *
"b 8222 427ןכ  nmןפואה  

(so, auf diese Weiseוריב לגרומ ' "yישעמ 'ורי  
 ,(םימעפ '3 ןכה יל רמתימ ג"ער mi ר"פ ינש
 ימליחב men :םשו ,ןיכה ךל רמתיא דכ םשו
 vy"  'וריו ג"עס D'o7 3b 'ורשעמ v^ .ןיכה

Sbד"עס 7^5 ג"פ םשו ,ןיכה רמא אוה אכו : כ'ד  
 ב'ער ה'נד Tb הכוס 'ורי .ןיכה רמא תא אכהו
 הלא לע 'פ ר"כיאבו ש"ע ןכו ןיכה היל ןורמא
 DT ג'פ 'ינעת m^ .החסונה הנתשנ ויה םילק 'פו
 YT ד"פ 'ומבי 'ורי ,ןיכה רמא תאו ןיכה רמא אוה
 יודימלת ג"עס ט"לד 30 'מוי 'ורי ,ןיכה רמא אנהו
 יודימלת ד'ער םשו ,יניכה ייפליח םשב pn 'רד

 ,יניכה ייפליח ^ םשב הנוי 'רד

n32n *לעפמ)  (Zubereitung p?יבוריע + 'ב 'ציב ' 

:m5הנכה םושמ  , . 'bM7ד"מ הבר  
mm Cn re moe)ציב .'וכו וניכהו יששה םויב ' 

 mm ה"ד :'ב 'ציב 'ופפות 'ייעו הברד הנכה ,'ד
 ?Yy Y ג'פ nis 'ורי .םושמ ה"ד .ח"ל 'וריעבו
 v" ,(םימעפ הזיא) ןנכהב ןניאו . . ונכהב וניאו
 קפס . . רתומ ןכה קפס א"ער פ"ד א'פר 'ציב
 " תוכמ -- .ומא לש הניכהב םשו .רוסא ןכה
 הנכה ךל השע "i€ 20 ךרדה ךל ןיכת 315

quo 

 Benennung mit Zunamen) 722 לעפמו הניבה *

ynח'כ 'ליגמ + 'כ , *b5)ייכ "3  v5 
yסיר  (cmירמאו ותניכהב ירבחל יתארק אלו  

 ל"או יתניכהב "גה פ"א י"כבו ותכינחב הל
 ל"או יתכינחב סרג 'א ךנח 'עב וניברו ,ותניכהב

 ,ותכינחב

(das Hereinbringen, Hereintragen) 710220 * 

 תכש ^" .האצוה ע"יע תבש שיו
 הסנכה .ב'לד א"פו "עיבש 'וריו :ב'ד א'פר
 'ורי ,ללכב הסנכה ןיא תבשה תואיצי . . האצוהו

 'יחבז .יכה דע "5 .ב"ב ,(הימ חיי א"מ) הכ 35
 עמשמו יכה עמשמד לבטו ביתכ אל יכהל .ד"י
 ,אתשה יכה .ח"כ ה"ר יכה רתב :ד"נ ןיטיג .יכה

 עיפה= 33.9 939 73:393

"3n *123 לעפמ) הָאְּכַה  (das Schlagen " 
 ןושאר והכה ג"ע ד"ד Y ק"ב

 ןוגכ א"ער 'טו ב"עס 'ח תוכמ ,'וכו התימ תייכה
 אלו . . הטוופ mw וב ןיאש האכה והכהש
 'דהנסבו :ב"ל 'ובותכב ה'כו ,הללקל חאכה ןנישקמ

 .הללקל האכה ןנישקמ pos םשו .ה"פ

 auf weleho ןפוא הזיאב ,דצ הזיאב 'יפ) דַציִבַה *
 דציכה ד"ע ו"נד א'פ ה"ר 'ורי ( 7?

 דציכ אה ומכ 'יפ ,ול הנומ תא ותדיל תעשמ
 סגו ,ול דלונ דציכ אה דומעה שירב םש ה'כו
 ב'ד א"פ 'וכרב v" "יע דצ הז יאב 773 ליגר
 הזיא 'ע דוע 'ייעו ד"ע ז"כד נ"פ 'ובותכ 'ורי ,ד"ע

 .וכרע 'ייע רציכ תויהל ליגר ילבבבו

 06 , AR עילב s^ הכאכח —( אכאכה *
das ךוכיחו הדירג ידי לע הטבח puy 

  (CFrotiren, Reibenהיה הדוהי 'ר ט"פ ק"ב 'תפסות
 תא הז ןיככוח ן ה ש ןמז לכו אכאכה התוא ארוק

 .ןילטונו ןיעבשנ ולא ירה הז  ams quumהיה
 כ"נ "א יאכ "גו ,יאכ האכה התוא ארוק םרונ

 ןעיוו י"כב  mmהתוא "גה םג איבה מ'קוצ.
 לכ רסח טרופריא י"כנו הכאכה 5" הכחכה

 ילבו רפוסה 'תעידי ןווסחמ רמאמה  pepל'צ
 היה הדוהי 'ר ו"פר תועובש 'תפסותב ה"כו הכאכח
 הז תא הז ןיבבוח ןהש ןמז לכ ןיבאכה ותוא ארוק

 ארוק היה ל"צו ןעיוו י"כב ה"כ  umsז"כ ןיכאכח
vy שבתשנ ov תפסות 'פדבו ,'וכו ןיככוח ןהש' 

  maתועובש  reארוק היה הדוהי 'ר "יא ד"ע ז"לד
 ןמז לכ יטב ח  qmeעבשנ הז ירה הזב הז ןיככוח

 .אככח וא יככח ארוק ל"צ ןאכ םג ר'עפלו ,לטונו
  ^nטרופריא "5 'פסותב ןוכנל "יא ןהש ןמז לכ

 ןכו ק'בל  manג"ונכו םהרכא ןנמ לעב ברה ןוכנל
 .'וכו ןי א ש ןמז לכ ס"טב םש

 לבה ע"יע הז ןפואב 45 פ"לב o^ ליִכָה ,לֶכָה *
 .ש"עו וניבר סרג ןכ יכ

 die 0880010 Eichel, 4x06) י"לב) סּולְבַה 5

 (b"& ארתב קרס תומוות תנשמ
oroםירזל ןירוסא המורת לש ןיבורחהו ןיסולכה , 

 y3 4^5 הייחא]* .סולכא 'עב יתשריס
 ג"ונב .ש"ע ןוסכלא אוה רדסה ps" ןוסלכא
 ,ןיסילכה םינשיה תוינשמבו םיסילכה םש 'מורתב

nvaןיצקועכו םיסלכהו  vo wbורי .םיסולכהו ' 



 םידקושמ תאש הרותה i5 ערכה ןהל ןיא הרותב
 ןיא קר ג"ונב לבא b' י"כב ה"כ ,םקו רורא רחמ
 ר"שהשב שרופמ יתאצמ י'כה חסונכו ערכה ןהל
 y: mine" תוערכה השמח . mum יכ 'פ
 'תליכמו ג"עס א"מד ב"פ Dy "vu אתיירבה דוע
 'מוהנת ,פ"פ ר"ב ,'א 'שרפ קלמעד 'כסמ ףוס חלשב
 'תיירב .ז"ל זמר 'שארב 'קלי a» "b חלשב
 ד"עד ד"פ 'ליגמ 'ורי ץובקהו .י"פ ןכשמה תכאלמד
 תרוסמה הז Cn sn הימחנ) ארקמב וניביו ד"עס

 ,םיקוספ ישאר וליא א"יו םיעירכהה וליא א"יו
 וליא a] WD^ זמר (m 'קליב אבוה ו"לפ ר"בבו
 'ירדנו א'ע ףלא (em^ 'קליבו ,תויארהו תוערכהה

 | m wen : ז"ל

das Tauglieh- רשכ byes) TU2n 020 * 
Gnachen, das Tauglichwerden 

 אמיא ,'וכו רשכה יעבד אוה ona 250 v5 ןילוח
 םימ רשכהכ והואשע םשו ,'וכו רשכה יעביל אל
 DE .םימ רשבה wp DU .(םימעפ הזיא) ,'וכו
 רשכה יעב אל הרומח האמומ אמטמ ופוסש לכ
 האמיט רשכה .א"נ הדנבו Up 'יחבזבו ש"ע 60
 ב'מ W'b ק"ב CE) הדנ) ץרש רשכה ,(םש :יחבז)

wonוקזנ לכ , ^wןיקזנ רשכה .ב"ד א"פר ק"ב . 
 ד"פ t'y 'ורי .םיערז רשכה .א"לד ז"פ םיאלכ 'ורי
 ד"עס Y* Yo 'מוי 'ורי .הריצב רשכה ב"ע ד"מד
 ד"מד םשו ^« רשכה אלב םידגב ומטיש והמ
 'ורי — .'וכו רשכה אלב ןילכוא תאמוט א"ער

"nobב'ער ב"לד ה'פ  psולוספ רובל לוכי תא  
 ולוספמ ד"ע ד"מד b ןיטיג 'ורי .ורישכה ךותמ
 אתויח אקפנ יכ :ט" pum .ורישכה דמל תא
 ותיירב סרח ילכ ד"יפ ר"ב .אקפנ Np ארישכהב

 SA ורישכהו םימה ןמ

(romme Art. und. Weise) mne»n dאתליכמ  

 םיריסא איצומ ז'ט 'שרפ ףוס אב
 תוושוכב 'מוא ןתנ 'ר t) 'חיס יילהת| תורשוכב
 גהנש אלא :םשו 'וכו םהלש תוושכה השעמב
 ה"צשת זמר 'ר 'ילהת 'וקליבו .תורשכהב םהמע
 תוושכהב רומיא m] 'ו אתליכמה םשב סונ
 תרושכה ,'י "ינעת -- .'וכו םכלש תורשכה השעמב
 ו"ל בויאו ב"כ ב"ש 'קליבו י"עבו 'ב י"כב m5 םימ
 תושכח 'מ י"כבו תושכח ג"ונב לבא י"שרב ה"כו

 ,ושכח py םימ

 ermüden, *N5 סע ףדרנ יִלָה = אָלֶה שושמ) לה
(Gieh abmühenאלו ההכי אל  pייעשי)  

snsיאלי אלו יל חי אל ('ד  Cאל  woקירל  

 .יתלי אל 2023 )*

(Nor לה - np3 
p. 
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 + . איה תחא האצוהו הסנכה ,ו"מד NO תוירוה
 תסנכה .ז"כק now .ןה םיתש האצוהו הסנכה
 ומכ b^ הסנכה הזיחא יאמ א"עס א"צ מ'ב ,םיחרוא
 .הארעה 'עו .'ג רע ע"ייע imu 'ומבי הרטע תסנכה

"Bi àv»תסנכה .ד"יד נ"פ ב'ב 'וריו ג'ע ב'יד ב"יפ  
 תסנכה לוכא ךל 'פ ר"להקו ז"יפ ר"דמב .תוריפ
 ,הפוחל («nb» nbi :ט"מ 'כוס sb לארשי
 ,-- סנכ ע"ייע .הלכ תסנכה :'ג יליגמ ^a 'ובותכ
 דוד ןב יולה .א"רל הלבקה 003 הלכ תסנכהו
 .הלכ ע"ייע הבישיה ךרוצל pes nep ושוריפ

 לעפמ וא erkennen רכנ לעפמ וא) רכה 8

 "וחנמ :א'י 'יבוריע) ריצ graben) הרכ

"y Crעבו אתקבא 'עב ' vxתרזגמ :וז הלמו  
 רמאיו הריכיו תרזגמ וא (ז'ט י'ז "ילהת) הרכ רוב
 יורכ ףוקשמה רוח הלמה םעטו Q6 היל "ישארב)

 ,(* וריכמ ריצה רשא וב

NT» m3 *יכנ לעפמו  
 'וריו ב"ער ט"מד א"פ הדנ 'ורי ;

 .רבועה תרכה א"פ הדנ 'תפסותו .ו"ד ד'פ תומבי
 TD 'וריבו Bub תרכה Xy ג"כד ט"פ 'טופ יורי

xy "35חספ — .תרכה ל"צ םינפ תורכה " 

inpיוהילד  maתוקוניתל אריכיה  cenאכיה יכ  
 יוהילד יכיה-יכ .'ב 'מוי ,תוקוניתל אריכיה יוהיתד
 ארכיה «creó oy אל :ג"י תוירוה ,אריכיה הל

puisיות יב :א'כ "חבז ץובקהו והדידל .יליד  
ow»ידבע . 

(das Erkennen 

m" *זרכ לעפמ)  das Aufrufenאסי י"לב  

 הזוכה :ו'כ 'דהנס epoca) לעפמ
 pen ,הזרכה יעב אל . + הזרכה יעב . . ןיד תיבב
 לע הנוטמה ךאלמ nmn ןיכירצ העברא .ט"פ

 ,לאיזרכא ע"ייע 'וכו הזרכהה

Punעוכ לעפמ) הָעְרכַה : 
 ןינע ('ג ;רבד

(Growieht, Zugabo ; 

 תפדעה ןינע ('א
 | . -Uober היטנ

mnn» 2. Zu- Hinneigung 

snןיעב ןיע וא לקוש אוה ערכהב לקוש אוהשכ  
 ערכה ןתונ .ט'פ ב"ב .'ב דב ע'ייע לקוש אוה
 תונערופ לכ ךל ןיא א'עס ב"ק 'דהנס .ןלוכל דחא
 ד'כמ דחא n3 ןיאש םלועל האבש תונעוופו
 'ותירכ ץוכקהו .ןושארה לגע לש .אוטיל ערכהב
 ייחספ — .'ב רב ע"ייע תּועְרְכַה עדוי ה"בקה ,םש
 תערכה ןיא א"ער ז"לק ןילוח .ג'נ ריזנ ,א'ער א"כ
 ע'ייע ('וכו הערכה ןיא .ז"'טק ק"ב\ תערכמ ישילש
 הכירצ הרשפה ףא :ח"יד א" 'דהנס v 53 ערכ
 תוארקמ שמח א'עס ב'נ 'מוי — .תעדה תערכה

amm tà nnt 

mw עיייע )' 



- ^" a. 0% - 
* ihe 

 ana ר"פדב לבא ה"כ ,א"כ תומש 'א unm ז"י

 )̂ n/ איש) «n סוכמוס קיתעה ןכו .ף"כב ןוכנל
[8Axog 9 —( 

 אוה ב'ר .תערלו הז |J עילב (e^ הלה ₪
 אעיצמד תנשמ Gllo "למ ,4300% י"למ

 ,הרוחפ השוע הלה רציכ € v5 3( ריקפמה 'פב
^bייע רחא י"לב " posר"לבו  ^bאוה הלה . 

 מ"ב «ma ,ל"נה ע"למ ורזגל y הייחא|*
ipול .איצומ הלהו ץוחבמ דמוע אלא ב"ער  

 «AA ונוכשמ ול (sum סנכנ הלהו . . ןכשמ
 pav הלא = *2%!  ע"לב ומכ וללה ץובקהו
 וללה : ו"ט 'ציב ,ןילבונ וללהו ןיצצונ וללה 245
 לכ .ד'צ 'דהנס ,תויבח ילעב וללה pocos ילעב
 וללה pn ימ ד" תוירוה ^« וללה םיסנה
 ןיב .ב"עס p^ 'יחספ .'וכו םיתוש ונא םהימימש
 "ירדנ :ר ח א ה ןינעב דועו — 'וכו וללה תוסוכה
 רתומ הלהו ח'מ ד"פ bw ,רמוא nom א"מ ג"פ
 p'o3 ץובקה דועו .לכואו לטונ הלהו . . הב

  pon[ןמלה 'ע רחא ע"ייע —

 ונינע (das Verleihen, Ausleihen) הָאְנְלַה 1 *
 ?yy ג"יק ק"ב :הול לעפמ עודי

 םשו ,האולה רטש .7^ מ'ב ,ותאולה תעקפה
 תעשב אלש ונכשמב .ב'פ םשו ,האולה ירטש
 YN ימ ותאולה תעשב ונכשמ לבא ותאולה

H2 

(das Begleiten (הול לעפמ mon הֶאְוְלַה, 2 + 
wwהיולל ןיפוכ :ו"מ  

 ג"כד ט"פ 'טוס v .רועיש ול ps היולה רכשש
 :ה"מ םש ילבב y" הייולה אלב הונרטפו ד'ע

 יאתייול gn אתייולא ע"ייעו

on ₪יאולא ומכ אוהו מ'לב אול .ול ומכו  
 !o dass üoch םכרע yp"' יאול =

doch !יילהת) יל עמוש ימע ול 'גרת (סתמ  "b 

o^יאוולה  "oy?ןכו הייחא|* .יל עימש  
 'בדמב ;'ל ,ב'ל תומש ^n^ r; ישארב 'א י"רתב
 ינפל ןח תלעמ אהת יאולה ט'פר ר'ב .'ג ,'כ
 תלעמ תאזה הפוחה man יאולה oen» ny לכב
 ץראב יקלח wm יאולה ט"לפ םשו .'וכו ינפל ןח

nsnד"י 'ליגמ  wsיאולהו םנחכ התוא לוט  
 'תחיתפ ר"כיא .יאול yy יאולו 'יגה 'מ י'כבו
 , . ו'תויסנכ ינבל ידבע 'תוא הושה יאולה "

 ב

onאלה  

 ועניו pub C ןולהי = אל 'גרת (ביכ ,ה'ס םש) =
 .[איממע ןולהיו] c» aes .יימר) pu ידב םימע |

 | jon .'גרת "י ^" «we ואלת יכ םישנא תואלה
 ,אימגתפ תי pbnn ירא אייבנ תי

 תלוספה ונייהו חמקה ךפש JU ע'לב 535 =) לה
 םשהו רהנ y ny "ייעו sieben הפנמ 'מולכ

 6 ט'כ יציכ ןידצ ןיא 'פד ג'סב Gieb) אתלוהמ
 ברד והתיבד] .אעדרהנב ןדקר sp אתלוהמ המכ
 .: אתלוהמד אבכא אחמק הלהנ אק הוה [ףסוי
 אשוט אתלוהמ לא ms הלע ow א'פפ ר'בב
 .הפנ b^ אתלוהמ .שרט 'עב "5 הלע שיקא
 "פכ אבוה םש 'יפהו 'ג שרט ע"ייע ה"יחא]*
 "גה 33 ben ה"לק זמר חלשיו 'קליב תולמה
 ג"ונב לבא m ^b" חלשיו 'מוחנתב ה'כו אשרט

DU 133םש כ'מב "יעו אשרח . Cunייגה  
 — [םשל יעיגהב חיכואשכ ע"למ אשרט

  on,אָלַה  inהאלה ומכ לה ס"לב 'יפ) 5/53
 'b לצא ףוסב תפסונ ן"ונבו

 wie folgt, von אבהלו ןאכמ ,הלעמלו ןאכמ ייפ
(da und weiterםשב אייה 'ר 77 א"ע תבש 'ורי  

 .ןומדקא ב"ער my Ye ה"ר 'ורי .להל ןיקתא 'ר
 אערת אוהה ןמ הינולעאו ארוביעל בס דח היל
 אלהלו אכה ןמ לזא לזאד המ e" ר"קיו .להלד
 .ןלהלו אכה ןמ an^ 'יסופד תצקבו .אנבשוח לחנ
 .ח'ל 'טוס .ןוממ ןאכ ףא ןוממ ןלהל המ .ד"פ ק"ב

n»ןלהל  p'n53ק'הלב ןאכ ףא , aenןלהל המ  
 ןאכ רמאנ םשו ,"« הדימעב ןאכ ףא הדימעב
 'ובותכ v Gy" ^31 ןלהל רמאנו וכרבת הכ
 לש םינב ינב אוה ןאכש םיגב ינב ד"עס ח"כד ד"פ

mo "bi m 45ןאכש םיגב ינב ך'עפ ו"מד  
«mילבב "ייע .ןלה לש םינב 3  "àvב"ס : 

 :האלה שג ורמאיו נ'פ ר'ב JUD םש 'תפסותו
 vp ר"קיו (אלהל בירק 'לקנוא 'גרתו) .ןלהל ברק
 .ןלהלש החיקל לע רפכתו ןאכ לש החיקל אבנת

 .ןמלה ע'ייע ןובלה *

 6% י"לב אוהו ע"ומכ ף'כב ןוכנהוו שושבלה
"Db Wundeלכ רפסא +(הרובחו עצפ  

 ,'מרג ישושבלה יוחא O^ os) 'ילהח) יתומצע
 ,ישושבלה ואיסמתיא O 005 פש) יתורובח וקמנ

"b 3'w)הרוכחו עצפ י"לב $5 תואב שישכלה ), 
 | 'ט .בויאב 'גרתב ןכו ךורעה "גכ ג"ונב ה'יחא]*

qm vss )'ימ י'כב לבא ןרדה אתלוהמ תמכ ג'ונב (* |  ppsילה זיואב חיכו ןדקר לי'צו  bnוכלח 10231 היינש ייס , 
 תואחסונ e ואבוה יציבל מיטשבו ,אעררהנב ןרקרר אכיא אתאלוהמ המכ ז"ק b" רומא b יוחליאשבו ,ר"ילה גיפ ם"י

ocn 'ךיואהש אינשרה ייח  ma 



 האטלה תאצמנ :ה'פ 'יחפפ ,תסכרפמש האטלה
 'גרתב W^ םינשי םיסופדבו -- םיחבטמה תיבב

 — [ת"יחב אתטלַח םש 'קיול 'לקנוא

 (זורזל םינפסה תקעצ לוק גנסגו) ינוילה
e"יחספב ל — ' CoDיברעב 'פ  

 ינוילה אבראד אהזנ יוחמתה ןמ 'יפאו ךומס 'יחספ
 םכשמב םינפסה npa לוק e^ .ףוליה soon אייה
 .(הז לע הז םיקעוצ טושמב jn לבחב ןה הניפסה
 pw תקעצ לוק «p 3e^ עילבו הייחא]*

 -- [םיקחושו

yy pon *ןמלה 'ע רחא . 
 .ןוטסיילא 'עב יתשריפ רבכ ןוטסיילה

Gang, Wandel, Lebens- n2bn ;gehen) 323 

(landlüufiger Brauch הנידמ אתכלה ; wandel 

 אנת 62 "5 התחמה תא לטונ היה 'פד ג"סב
 ילבמ יכו ןועמש 'ר רמא םלוע ילבמ ןיאנתה
 אלא ל"צ] ואל ןה םלוע יבשימ אלהו ןה םלוע
 (ו יג קוקב) ביתכד הנשמב ןיקסעתמה [ולא
 א לא הנשמ לש תוכלה b" .ול py תוכילה
 ןירובמ ןיאש הנשמה ןמ הכלה ןיוומה
 היכ יליגמ) ym ינב 'פד 'מגבו C) השעמל הכלה
 תוכלה הנושה לכ והילא יבד win ישו ביעס
 . תוכילה ee pip ימאנש ב"העה ןב אוהש ול חטבומ
 שיאה 'פכו .תוכלה אלא תוכילה pn לא ול םלוע
 יישודיק) הז םוכב יל ישדקתה 'מגב וב שדקמ

stoתנמ לע (א'עס  cowתוכלה 'מא היקזח הנוש  
 הנשמ איה וז יא אביתימ הרות רמא ןנחוי 'רו
 יאמ ,שרדמ 'מוא הדוהי 'ר (' הכלה רמוא מ"ר
 ותמש ימ «o .('הוותה לעד שרדמ שרודמ
 תוכלהב אוה הנושו 6x3 וכובנ) ירק לעב 'מגב
 ("ץרא T7 המשו ('הנטק אתכסמ b" .ץרא ךרד
 ותמביל ץלוחה 'פד ג"ובו .הב תונשל רתומו
 ןישרופמו ' תלת ינהב ל"רכ .אתכלה 5 יוטבי)
 ןילחונ שי 'פב ןנתד 'ב תרבועמל ץלוחה 'א םש

c)ט'כק :ו'כק .) ponenלע ויסכנ  vbהביר  
 (,וילק (oe ןילחונ שיב np pm 'ג .'וכו דחאל
 ןילוצ דציכ 'פד ג'רבו .'וכו ונבל ויסכנ בתוכה
 ארמוחל אחא 33 הלוכ הרותה לכב (:ר'ע 'יחספ)
 תותירכב .(" אלוקל אניבר אתכלהו אלוקל אניברו
 םא רמוא רזעילא 'ו 'מגב 6:ג"' ול ורמא 'פכ

 bm) ךלֶה = יאלה דהא |
 moy am וזה ימיזרגכ ינב יתוא וושה יאולה
 אל יאולה :םשו ,יתשו םג 'פ ר"תסאב ןכו ב"פש

 — ['וכו בקעי ךיתרכה

5a *ע'לב ןכו מ"למ)  TXהז ^5  (dieser, jener 

 ןנחוי :א"י 'דהנס .זלה יברע :ו"ל 'ובותכ
 "^y* n'7 א"פ 'דהנס w^ ,וינפל דמוע זלה רפוס
 uw 'שעמ v"  .ןהינפל בשוי זלה רפוס ןנחויו
 "'בוריע 'ורי ,זלה רפוסה ןהכה pnm ay ו"נד ה"פ
 :הבקנ 'שלבו ,זלה לש הצריפ vy nu א"פ
 pw on אצתו לידגתש רע .ט"ק :ט'ע .ח"י 'ומבי

 י'וכו אצת וזלהו :א"נ
tonזוליה —  ^p138. 4:36; י"לב  (Truhe, Kiste 

 jo "יפאו 'מגב (.ג"יק) mDb" יברע 'פב
 — ym אתייזנ יבל ךזוליהב sn" : יוחמתה
 הבית י"לב ושוריפו ךזולחב בותכ תואחסונב ב"א)
 יבל ךזולחב ירמת ג'ונב הייחא]* .זגראו
 ןעכנימ 'ב י"כב .םג יא אתייזנ יבל 'יגו טוהר אנדוס

n»אתייזנ 'עב כ"ג  ymאנדוס ^35 'יגה 'ד ןדס  
 ייחספ סיד) ח"ש פ"ר 'ציניוו 'פדבו ם"בשר י"כבו
 רתוי ןכתת ת"יחב am^ ךזוליהב כ'ג 'וא 6: היעק רצ

 y" D' ה"ד .א'ע 'וחנמב ww a" שלח 'עו ע"ייע -
"an wanזגרא 'יפ אסלכ פ"לבו .ךזולכואב  

 סעלרעפל ש"טע y nbn" אצמנ םינודצ ירבקבו
 - [ד"ל דצ

mn *תעלבנ 'עו  opeaלעפמ הפלה  m^ 
üble Naehredeפסות (ע"ייע הרבה ןינע ' 

 יסוי 'ר qno רמא ריעב הזלה הלפנ s'pb 'ובותכ
 רעוע ול שיש ימ לכ אלא הייאו הזלה ןיא
 ס"טב ו"ו י"כב לבא טרופריא י"כב ה"כ ,רמאיו אובי
 ןיקסנעלאמס פ"ירהמ תעדלו !ןוזלח 'יסופדבו הזלח

 .םיתפש תוזל 'למ
^uהאטל מ"למ האטלה ( אָחְטְלַה  eine 

BHidechsenartגרת +םינפב 'ייעו ' 

 b" .אתטלהו (mmo )5 יא" ?p^ האטלהו חכהו
 ne ה"יחא|* .ץוש po אתטלח י'לב
 לע וא Sohildkrüóte, yug י"ל לע ןויכ ב'רד
 אוה קוחרו Eideehsenart האשל ןימ 6%
 ל"מר הימתמש nmm האטל מ"ל אוה יכ תמאהו
 יכ הימת ןאכ ןיא הז רדסב ךרעה איבה נ'ר יכ
 א"י auam p איה .תישרש amm ל'זר תעדל
 לש בנז YD א"פ תולהא ,האטלה בנזכ א'עס

m3 )'עיפרבו ,ביחו ו"ו י"כב  ^p ^wרסח ר'פדכו ^«( ןיורכמ אלו הנשמב ןיקסעסמה אלא הנשמ לש תוכלה  Jp 
 שרדמ nmn יאמ ג"ונב )' .תוכלה ביח ייכב ('

 T3 אבוה םיקסופה לכב ה"כ ("  .לגא עיייע )^

 ibt ייססו Ww] "CD מ"חב

 Jy רחא ןושל napi הנשנ
 .תונטקמ איה אתכסמ ביה "33 )^

 ג'הנכתב יייעו ךפיתכ ללכת איבה לאושת יפנ יכדומהב לכא א'פקת ייפ יכאלמח

 «Jy .ןיקסעתמה דע ןיקסעתמה

mmn vpy m' mnי"שר . 

 .םש מייבו



 .,תרהבב תוכלה 'ש .תופסותה הז דובכו תוכלה
 FN wh Cm ירהנס) תועיטנב תוכלה sow 'ש
 ןיכתחמש םוקמ C's ירומת) יוכו וחכתשנ תוכלה
 אסכה תיבו ץחרמה תוכלה ,(.ג"ק ידהגס) תוכלה וב
 v^ םימעה ץרא תוכלה mn ב"פ now 'ורי
 תוכלה ;ב"פר ק"מ T" לבא תוכלה ;א"פס תבש
 — «irD "moo mv תוכלה ,ט"לק תבש רובצ
 אתכלה .ה"ס "יבוריע «iwn2bn cw לקשמ לעו
 אתכלהמ רבל .אנתסא ע'ייע 'וכו .אתולצ איעב

"m 6. o2יגיגח) וכו ארפסו אתכלה ירימג  
 אתכלה אנינת אל יכ ,(/ה יירד אתכלה ונתד 02

CU m»)תועובש) יוכו ארפס אתכלה אנינתד  
 אתתעמש («C^ ^v אמעט אלב אתכלהכ ,(:א"מ
 ב"ב ,6ו"ק ירהנס .איכ .יז 'טוס אתכלהד אבילא

 ,וכייתווכ אתכלה וא ןתווכ אתכלה :ב'מק .ה"ס
 אתכלה :א"נ 'דהנס ,הנידמ אתכלה :ח'ל יישוריק
 לכ .'ז ז"ע .ב'ק ק"ב אתקיספ אתכלה .החישמל
 ירוסיאב ברכ אתכלה לאומשו בר יגילפד אכיה
 היתווכ אתכלה :ט'מ 'ורוכב 'וכו ינידב לאומשכו
 אתכלה .נ"שו .ב"נ 'ישודיק Dp ל"עיב ייבאד

mm»ןב ש"רד  npoאתכלה .א'ער ז"ע ןילוח  
 "ם יכאלמ רי ^p a" 'ובותכ ,ינידב ןמחנ ברכ
 .ינולפ 'רכ הכלה יגירב ןינעה לכ בטיה ש"עו ג"סק
 םתס ^n דיגנה לאומש 'רל דומלתה אובמ ןכו

owןָכְליִה ץובקהו -- דומלת  vpןכליה 53  
 ב'ער mb הכוס ,אתורכג אָתָכלה .א"ל 'וכרב
 יבר רימג יוה יכ ab "v1 ,אתרביג אתכלה

"esתוכלה ןאכ ונש תולודג תוכלה ;'וכו אתכלה  
 והנינ n2bn& .ה"מ יועובש ,'וכו והנינ אָתְכלה ינה
 — יא'עס ב'ל הדנ ,יארקא ןנבו והניכמסאו

npוארקנו יגיסמ השמל שוריפב וסחיתנ תוכלה  
 GY3) 75( ו"מ ב'פ האיפ 'ייע יניסמ השמל הכלה
 :ח'כ תבש .תוידע ףוס ow ,ג'מ vo םידי
 תוהנמ) p- pw"0: | ,(.היל (m^ .ב"ס םש ,נ"שו

 ! ז"ל "ירדנ 0n) יכוס | .יד ייבוריע | ,'פ ops  ,(.ב'ל

vyה"מ הדנ :ו"ל , mo ^vב"ע ס"ד הלרע , y 
 ארפס ,ג'פ 'כופ אתפסות .ד'ע ע"ר א'פ 'לינמ
 םימעפל דועו .ג'פ הבר T^ א"פ ר'ב א"יפ וצ
 כו ,יניסמ חשמל הכלה ןבומו הכלה םתס 'יא
 מ"לה תמאב ןינעבו .רמג ry ירימג .אתכלה

 — [תמא ע"ייע

1 nee לק 

 יז הד) ימוא א"ר 'מגב הדנד ק'פב 6 עבראב
 mum €( תותירכד הכלה 'יפ ,(א'ער cm ביעס

ceדומלת ךרעב . "eאבו ךלוהש רכד אתכלה  
 רשאכ וכ ןיכלהתמ לארשיש וא ףוס דעו םדוקמ
 ,Gesetz 3! =] הריסלא לאעמשי neos רמאת

|[Lebensgang, Brauchתא רכושה קרפב —  

 תוכלהמ ןילכוא תוריפ ירמוש +.ג'צ 2( םילעופה
 )5^ /&( הכיא תליגמב .הרותה ןמ אל לבא הנידמ
 הליסמל ךבל יתש :ינומר המה יבהאמל יתארק
 יתכלה C אחא ר'א (א'כ 5 "ימרי) תכלה ךרד
 התלנ םש לארשי ולגש םוקמ לכש ךדמלל ביתכ
 wb תינעת ימלשורי .ט"כ הליגמ («py ןהמע הנכש

mךהולעהב ירפס ,די' השרפ אב אתליכמ .א"ער ריס  

 ריידמב ,ו"ט 'רפ ריימש יאימק יקסיפ יעסמ רדסו דיפ יקסיפ

 -- ,(א'לשת זמר ךתולעהו י"ר זמר אב 'קלי 4 ירפ

 אתכלהכ min (Cb N75 mof טפשמכ 'גרת ב'א)
m3גרת ,אינוס םירמוא ארמג 'שלבו ,לארשי ' 

 הליגר הכלה תלמ ה"יחא]* Cm :ךלה
 .א'ל .ח"כ ב"כ .'ח .'ד 'וכרב ep" ם"שב רואמ
 ,ט"לק .ד"יק ^aD g תבש :ג'ס :ז"מ :ו"מ
 mn .ו"ס 'יחספ .ה"ס :כ"ס .א"מ :ג"י "יבוריע

iמ'ק .ז'ע :ו"ע .'מ יומבי :'ד יילקש ^ 'גינח : 
"MDק"ב .ז"ט  "Dב"פ .ר"כ 'דהנס :0'( מ"ב . 

 תוכלה ץובקהו .ז"כ «s :ו"ט mmus :ג'צ :א'צ
 תוכלה לש םילית ילית ,(.א'עס ב"ל תבש) 'וכו שדקה
 Ut 33( תועוכק תוכלה en» ץק ע"ייע :א"כ ייבוריע)

 ,6 דיי 'רומת) הרות יפרושכ תוכלה יבתוכ ,(.ה'ס
 התא יאו בתוכ התא הלא )05 (v5 moe הלא

amsתוכלה . naeםש 'תפסותו כ"עו ו"טק  
 תבש 'וריבו הרות יפוושכ תוכרב יבתוכ ד"יפר

vobג'עס ו"מד  cimoורי .הרות יפרוש תוכרב ' 
 OM ד'ע ו'עד א'פס Oum "€  .ז"יד .כ'פ האיס
 הביט המ עדוי התא ןיאו ךידי תחת הכלה תאב
 ורמאג תוכלה המכ ירהש רחא רכדל הנגילפת לא
 תוכלה -- .הנשמב תועקושמ ןהלוכו יניסב השמל
 יגיגח) ^5 mann תכש תוכלה 6m3, יכוס) הכוס

 תוכלה ,(.ו'ק (n» om yy הטיחש תוכלה 6^
 ,(זיפ cU) Dur תוכלה 6579 (v האמוט

 Jy ג"ר א"פ תבש "ווי .ח'לד א'פ "יעיבש 'ורי
vyב'ס ז'ע  vp wsםועמיע לש תוכלה . 

 לעפמ טשפומ (ov אָכּוליִה qw ,הֶכיִלָה * | mes ג'פס תוירוה יורי ,(:'ח "ילקש) תוכלה שרדמ
das Ausgohen, der Gang 752 | ולא D'D53 ארקטה m Cio תלהק) רשוע Yp 

 *)m3  .ארמג הז 37531 yb) ריפק m 'קילייגנא י"ב ץבוקב) 'והירכל v3 mr "53 םג היכו דומלת ya היכו )*

 .ב"ח ייכב .אייח ריא ג'ונב )?

 ,הכלה w Ge ^ "py 'ה רבד רשא :וב קיספה 0
 רזעילא 'רכ הכלה .('דומ ל ת הז השמ דיב |.



 לצאו יוברב קר םיִלּולָה מ"למ) opm ,לּולה *
 'וכרב Lobgesang) דיחיב 23 ל'זר

 ג"פר m3 .הכרבל לולה דח היל רתייא .ה'ל
 רומזמ ט"ושבו ,לוליהל ןיבלול הליכאל םירמת

oruה"מתת זמר 'ילהת 'קליב ןכו 5505 'ינה . 
 םילוליהב והוללה היוללה יאמ .ז"יק 'יחספ ץובקהו

os ummaרמאש םילוליה הרשע דגנכ .ב'ל  
 ילינמבו .'וכו ךנה ווה יבוט םילוליה םילת רפסב דוד
 ס"ש י"כב לבא ,^-« ןילוליה הרשע  דגנכ :א"כ
 ב"עפ כ"ד ז'פ האיפ 7v "yv pmo" ןכו "ל

 .'וכו םילוליח שדוק םילוליה שדוק

soon 76sלש יוניכ אוהו םדוקהמ)  anןיאושנה  
(Lobgesang: 171תכסמ  »^ 

 יתשיאו ףוטח [לוכאו ףוטח] «C17 ןירבעמ רציכ 'פ
 הפוח p^ .ימד אלולהכ הינימ ןנילזאד אמלעד
 n3wb םילולה הפוחה תעב ןיררושמ ויהש ןינעהו
 n'y יילהת) וללוה אל ויתולותבו p^ הזו םינתחה
 הייחא]* .יחמק תעדל הפוחל ועינה אל (ג'ס

5mםישושב ק"דוה  y1555 אל ויתולותבו ללה  
 אלש ל"ר לולההו החמשה תעל ואב sow 'מולכ
 (wma 'שלב ארקנ הפוחה תיבו םישנאל ויה
 ל"נה 'ילהתל י"שריפ כ'ג un ovp .אלולה יב
 ש"ע D mb^ ירחא 'מוחנת שרדמה וניבה ןכו

miהלכהו ןתחה ןיאיבמו : תושא 'כלה ובלכב  
 .א"ל 'וכרב ה"נכו — .אלולה ארקנ ז"עו םילולהב
 הירב רמד אלולהב םשו ,הירבל אלולה דיבע
 אלולה היל דיבע 'ר :'נ 'ירדנ .'ט םשו .אניברד
 אתשוכרכ .ה'ק ןירדהנס .[הירב] ea ש"רל
 qw ןייע ךורעה 'יגו .'וכו אלולה ידבע ארנושו
 ep אלוליה יב w^ םימעפלו .'א אתשכוכ

ya»ק"מ ץובקהו  .י"כ 'יג יסל יבוריעב ליעל  
 ילולה .ז"נ ןיטינ bn ןיתיש ארסח בר יב .ח'כ

 - ]'3 גנח ע"ייע יגנחו

(«Benennung der Psalmon 118 — 118) bo , 

 םיאיבנ wow ימ הז ללה .ז"יק םיחספ
 ב'עס pen ןינעה לכ ש'עו 'וכו ןהל vpn ןהיניבש
 ,לודגה ללה א"ער n^p ףדבו ללהה תא וילע רמונ

"nח"כ : ov m"הנשב  Tmתא ןהב רמוג  
 ץוחכש סנ לע ללה םירמוא ןיא .ד" 'ליגמ ,ללהה
 ,ו'נ 'וכרב 23 .אלילה וז אתיירק :םשו ,ץראל
 שירב אלילה ווק :ח'כ pn" .הארצמ אלילה
 n" 'פ ר"שהשו :ה"לר ז'פ '"יחספ 'ורי .אחרי

 ^D ,א'חכ יארבא ע"ייע

 ןושאו לאושי ימכת המכל יטופ oe לֶלַה *
 5 'ציכ) ןקזה ארקנה ללה wm ןויצל

 )/3 'כוס ."ספ יתספ) ילבבה ללה py 6320 יכוס
/ 
s id 

 bbs * — ףּוליה הֶכיִלַה

(das Gehenהכילהב הברת לא א"עס א'יק 'ובותכ  
 אלא יל ןיא :'ח "חספ ,םיניעל השק הכילהש
 הריזחב 'יפאד רחאמ יכו ,'וכו ןינמ mma הכילהב
 ליחנ :ז"ד י'פ ק"ב v י'וכו יל המל הכילהב
 (^y התימ pip הליאשהבו .הכילהה .ןמ ולזגש
 ןנחוי ר"א ('ד /3 תומש) תוכלוה היתורענו .(לזא

psהנה 'מוא ה"כו התימ ןושל אלא וז הכיֶלה  
 תבש .— ב'ער 3^ 'טוס ,'וכו תומל ךלוה יכנא

wow "pלש ךכוליהכ תבשב ךכוליה אהי  
 הבישיב שילש הדימעב שילש asp 'ובותכ ,לוח
 ךוליה ןתונ ה"בקה wo mm sas שילש
 :ו"ט 'יחבז .םיתש יכלהמ so 'ובותכ y םילגר
 T» YS נ"פ 'וכרב 7v .ךלהל quse ךוליה
 ידכ ב"ער ר'ד א"פ תבש 'ורי ,תומא v^ ךוליה

qnלימ העברא , "mmy "wmב"עס ב"כד ה"פ  
 :ב'מד ה"פ rv" 'ורי א ,רוביעל ןאכ ךוליהל ןאכ

Cs  ,מאליו qonא"פ 'ישודיק  x» b"ךוליה  
mpש"ע  nmi)ק ב"ב .םינפל תאזו 'פ הבר '. 

 שיש ונעמש ט"יפ v3 .אכוליהב היל ינק יאטב
qnורי "יעו שאל ךוליהו . . לוקל ' "me 

 הליאשהבו «a ךלהמ ולוק היה ג"ע ב'לד ה"פ
pyכ'פס ר'ב לושלש : nwןהש םירבד 'המ  

 ץראה ךרדב םיעמ ךולה ss . , הלוחל הפי ןמיס
 לושלש eam ו"ש זמר ייעשי 'קלי ij 'וכרבבו
 ךוליח י'ע .םיעוצ "63̂ ח"מ ?o" .י"שרבו
 ,א'נ "יעשיל י"שריפ y" לוש לשב םייעמ ה
 תכלהמ .ז"כד א"פ םיאלכ 'וריב לעפה ןכו .ד"י

 .םייעימ ינב תא

  C(Weg- Reisegeld) 77 ^N'ד) ארזעב ^

mob 030059ךלהו ולב , ^bןימ  
 vy qon ראוכמ .'ח ב"בבו ה"יחא* 02 »05

 — [ש"מו ע"ייעו ןונרא

hierhin, םולה ,הנָה ^b אָכְרֶה סילבו אָכְלֶה "ux 
dorthinהנה ואב (תופלחתמ 'רו 'לו  

 ,('ט 'גסש) הנה ושוג .אכלה ותא 'גרת ('ב י'ב עשוחי)

 ,אכה ונלש ni ^w ןושארה ןויצב ה"יחא]*
 תואמגוד רתיו .ןמגרותמב םג 'יא וניבר 735 לבא
 'יטפושכו ,ןמגרותמב 'ייע םולהו הנה תקתעה ןינעב
 .םולה xw ולאכ אכ לה :אלה nmn vo ,ד"י
 -- |אכלהו אכלה «m^ mw 'בדמב 'א Y 'גרתו

 "  "n ^5 T" q»»mךכל 7

 :'ס :ש'נ 'וכרב ס"שב הבוה

 .ימ 'טוס :ד'ע 'מוי : א"כ 'ליגמ : ט"כ ,ב"עס 'ו 'ינעת
 ,תוכר mno ivy v 'ילוח

 .שושכלה ע"ייע 'ינח רקיע הז שיִשְכְלָה *
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 ^d) ע"ל לע תלפונ איה א'הב הביתכו = ע"למ | ללה הב בותכו םלשוריב ואצמ pone  תלינמ
 nm .םלח ע"ייעו קבודמו רבוחמ םהיתש ןורתפו | אלה ותלודג תשרפו ופקת השעמ לכו .דוד תיבמ
 ppp םלוה תא שיטפ קילחמ ט"מפ ר'ב ןינעה | 'ג pon ץטערג 'חהל םימיה ירבד לע בותכ אוה
 יאב לכ תא םלהו ושיטפ קילחהש (' יא'מ ?ye" | ינשמה אובמבו האלהו ז"ל דצ ף"זרהמל מ"דבו
 j"w זמר "ye" 'קליבו) םוקמל nns ךרדב obw | ללה רבד לע רבודמ תודבכנו .האלהו ג"ל ב"רהמל
 ר"במ היארהו רבָחו קיבדהש 'יפ (תחא םעפ "גה | האלהו 79 ןיקסנעלאמס ף"רהמל םלוע ny 'סב ןקזה
 .םלוע יאב לכ תא החיאש םהרבא ט"ל פ"'ו | המכ mm — .ו'נק bm 'חהל וישרודו רוד רוד 'ייעו
 . . רמאנש תוכלמ אלא םולה ps .ב"ק "חבזבו | 'ר .ט'צ :ח'צ 'דהנפ 'ייע לליה 'ר םשב ונוכי םיארומא
 paye ןכ שרד ^O ^ «*( םולה דע ינתאבה יכ | והולכא רבכש לארשיל חישמ םהל ps רמוא לליה
 00 == [ליעלד ותמלוה תוכלמ ג"מד ע'מב ירמאמב ורואיב "יע mpm ימיב
 'מורת 'ורי לליה 'ר םשב היננח 'ר .ז"עקת ,א"כח
 mann ללה 'רל ירוה ןובא רב יסוי 'ר .א"מד א"פ

"m" 42וכרב ' n^ bר יב ללה ^ .א"עס ' 
 הירב לליה 'ר ,יזפ ןכ ללה 'ר ,םילח .םלא ,סלוו
 ,ימלה yy םַלָה * | דצ ף'זרהמל 'וריה אובמ 'ייע ןמחנ רב לאומשד

pv nón: ddךרע  obsא"חב  mn» mxםש . 
 .אבה yy ר"להק «Tollheit wb mbbim w) הֶלְלוה *

 לש הללוה וז תוללוה :יתינפו קוספ
 .תונימ לש הללוה וז . . תוכלמ

qd = de ^e nbyקבודמו רבוחמ ע"לב  
(eng anhüngen, anschliessen83 "דהנסב '. 

 a'ys א"כ ירהגס) םישנ ול הברי אל 'מגב ג"הכ
 אימ) ךולמא ינא רמאל אשנתמ mon ןב הינדאו
 אלו ומלוהל שקיבש Cmm בר רמא ('ה יא
 הרמעה bon ושאר אלמתש שקיבי "פ ותמלוה
 'ח קרפב ,alzlacke) 230 םיירומ י"לב) Bon" | ושאר לע תוכלמ לש הרטעה (ללח) בשיתתו
 ןישוע ןיא Gum yo mp תבש) םיצרש ז"עב שרופמו .דוד תיבל תודע וזש ותמלוה אלו
 רמא (*חלמ ימ אוה השוע לבא תבשב ימליה | 00 קחוש רמוא יסוי 'ר 'מגב םימלצה לכ 'פב

ovoא'עס + voy ummתא  sonתודעה תאו  DUר | ' sn som coyימליה  paהבורמ  paטעומ , 
 הכותב ןינתונש לכ Gy רייד רייפ :n3 'שוריב 'יפ | רמא הדוהי בר רמא תודע אלילכ רזנ Oo a) 'ב
 [Y תעקוש הניא ,חלמ ימ איה וז תעקושו הציב | תוכלמל יוארה לכש דוד תיבל איה תודע בו

non *האכה ונינע םֶלֶה מ"למ)  (ehlagen 
 ימליה תטמ יא i55 יתבר 'תקיספב

 .יקלימ ^31 ג'ע ו"טד Wb האיפ 'וריבו

70 &uow, (י"לב ,המלח פ"לב non ^GJN 
strauchartiger Spinat — 6 6% 

(Mele, halimusברחש םרכ קרפ םיאלכד 'ורי  
Có me»המלההו סרניקה םיאשר ינימ ןה וליא  

 וילעו עטנ pb 'מורו י"לב 'יפ .רטאהו עומרהו
 םירדג םישוע הז עטנ ןמו תיז ילעכ םהו םילכאנ

 .(' םימרכלו תודשל םיגייסו

 ינת Gf תנש: ונלש 'מגב b^ ןכו .ימליה [איה | — "ותמלוה אל תוכלמל יואר וניאש לכו ותמלוה
 «pr חלמ b^ ןישוע ps ('אביכח רב הדוהי | םלח 'עבו ותמלוה תוכלמל יוארה סרג ןאכ $56
 ירמאד «np ברו ('אבר ןיזע nos ימ יאמ | bns woven לכ הייחא| ,(ותמלוח סרג
 JM" רמא המכו ןהב הפצ הציבהש לכ והייוורת | ץבוקב 'דהנפל "5 m^ "bb הלמב הלמ קתעוה
 'וריעד ק"פבו .(" אימ אתלותו אחלימ אתלות n | ה'כו וניבר "35 םשו א"ע Ye qa 'קילייגנא י'כ
 הכלה ןיא 67" ,3m" 'ג ןכחר 'מוא on 'ר 'מגב | .םיכלמ שיר ps ה'כו un ז'על ma י"כב

 ןכו ביתו ^ v33 "5» mmm בר רמא ייל p י"כב לבא ,ךורעב יילש ומכ n5 (p v33 לבא בר רמא y" ג'ונב ('

 סישרהמבו המילחה : י"ר vb 'וכרב יוריבו המלחה ?vea | .ח''כ ףר יקילייגנא v3 ץבוקב qs ז"על m י'כב ייל

 Jw סיד y"' ייל vs ף"ירב לבא הרוהי 5« ג"ונב (*  .יוריו (mb יפאנ תוינשמב nos (* | ,'ב םלח yon המלחה
"o v33 ws )*ו י"כב ה"כו " n mעיפרשב לבא ריפדב ה'כו הבר גיוונבו  D'b3ביה י'כבש ערו )* .אבא  nay 

 הצרש רוכעב הככ mun גחוכ הזיאש 573 ןיזע nón ימ תשוע תעקושו «v ייכבו ימלה תעקוש הניא wn ןיזע 'וריב
 יכ הזב ותנוכ יכ תמאה לכא וג ל ש 'מ גב 'יפ ןכו וניבו בתכש ינפמ m ילבבר תיגוס cy ישוריר תיגוס תושתל

 אהוקפנ שי יארו אנירל לבא a3) [ni הפצ הציכהש לכ רמאו הצי בה ת ע י ק ש ןינעב קוליחל nna ונלש 'רמג םג
 .שייע ף'ירל ביכס pan חיכוהש ומכ 'שוריל ילבב ןיב

 .יפל הנוכנ כ'ג ת"יחב הביתכה לבא | Gre תבש) הנש 'ק תיבה ינפב ותואישנ גהנו |
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 nsbn& תירוסה הקתעה 'פ םג ראבתנ םשו .םלח
"mmאתיא ת"יחב ןוכלח ^« ,העט ר"תמעב יוועל  

 .ןובלה פ'טב ע"פדב לבא כ"ה ד"ל ו"ו י"כב ןוכנל
 ו"יוב .ןומלה qum שארב םג w bus^ י"כבו

 — .[ןוכנה אוהו

 ל"צ] (s) 'גרת diese, jene) הלא
 ןילה ms 'גרת «07s ce ילשמ) םימכחל הלא [םג
 םירדנב הברה ה"נכו  ה"יחא]* .אימיכחל
 היל ושוואד םושמ pon ב'עס 'ב 'ירדנ מ'ד ריזנו

ovב'ער 'ל  ponהשבי יבשוי  ay)ז"ל םש  

"n jos ע"ייע pos E ren ס"לב ron 8 

 = ןילה א"ער mb םשו ,ןכתכ אלו ןיירק pon ב"עס
 qmm ןיסכינ ןילה sme םשו ,ןיירק אלו ןבתכ

cwב"ער ט"מ  ponב"ער ט'ע םש ,לצוהד ינדקנ  
 |  poa 41א"צ םש .ןילהו +  ponל"מל .'ד ריזנ .םירכנ :

 ^q 9: ןילהד ןויכ :ג"י םש ,ןילה לכ ינתמל
 :םש bn pons ב"עס ^s ,הרשע pon א"ער |

ponא'עט 'צ מ"ב .יתבוית ןילה א'ער ז"ל ,ןימי  
ponןילהל ינהינ :יתשו םנ 'פ ר'תסא .ירות  

mre ןמ איניאת pom nte spam ארתא ינב. 
-- [p'53 rns 155 sm 

an yy bn * 

(das Uebernachtenlassen ro (לעפמ nim 1% 

  a» mo'ליעמ .ןיד תנלה .ה"ל .ד"ל
 אק אל הבשחמ . . םידיב דיבעקד הנלה ב'עו 'ד

 .םידיב דיבע

non 2 *ןול לעפמ)  (das Murrenה"כפר ר"'מש  
 הנלה המ לארשי ינב תדע לב ונליו

 .'וכו םש היה

- * 
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 סוטוז דועו זבנומ ךלמה לש ומא םש) יִנָלָה |
Monobazes זכנומ ךלמ לש ותשאו inten 

 הכלמה (והיתתמ ןב לצא םג '[3% תארקנו
nns]. ז" הנוממה םהל רמא 'פכ אמויב), 

  owלש) ומא ינליה 'יא « Ooאתשרבנ התשע
Yp מוי 'ורי ןכו .שרבג ע"ייע' a» m לש 
ern ןוכנל ^30 םשו ב"פר 'מוי 'תפסותכו .א"מר 

 ינליהב השעמ א"פ םש 'פסותו :'נ 'כוסבו
 ךלהש אכלמ ינליחכ השעמ + ט"י ריזנ וכו חכלמה
 'חהל רעכיברהאי ע'מ "ייעו | ,'וכו המחלמל הנב

 - (האלהו ג"ע דצ 'א לליוב

 bb '4 s3"p ר'קיו (רכזל יטופ «ce יִנְלַה *
 1[ י"לב .ינליה רב

mos )'ריפרב ןוכנל . 

** 

Ix 

ut E 0 

 p^ ב"א) — .םייחלב אלו ימלהב אל «5p 'רכ
"bs3" ו"ו י"כב ה"יחא]* .(ר"לב סיירומ n 
psרו ןו פר ם 'ר כ הכלה ' b'sy ^51 bvל"צש  

 יסוי 'ר "מנב ל"צכו םיחפט :ןופוט 7 םוקמב
"mWםיחפט 'ג ןבחר  psוכו יסוי "וכ הכלה ' 

 לבא רקיע wn ימל ה "שמא bmp ו"ו י"כ ^3(
 םימעפ המכ תבש "וריבו םש "יבוריעו imp תבשב
 הכירצ ימליה חלמ ימ ןיב המו ימליה ןיב המ : ימליה
 י"שרו ימליה איה וז תירשנ הניאשו . . ןמוא
 nex 'לב אוהו אוייומלש :ימליה זעול תבשל

pys C3 saumureזעול ןכו עהירבצלאז םיירומ  
 םירדנ ן"רהו ש"אר y) mus a5 .ו"ל 'וכרבב

n in)תימוז . prליעפה .השענ םשה  "ivi 
 םעט וב ןימעוט ויהו א'עס ז"מד ^ קרפ 'ומורת
 י"למ ימלהב והונתנ e^ ויה ןימיִלֶהַמ . . םיירומ

js ^na in Salzlaeke legen, 929060ימליח 'יפ  : 
 הארנו ןמשו חלמו םיממ יושע אוהו ריצ ןימכ

 — [ןמשו קרמ vx p y'b by ןויכש

,Eidotter למ תּומְלַח ומכ" yen m) rao 

  Giweiss jiabm = pinbgלצבב 5)
 ןירוסא ןילבתב הלשבתנש הציב ^G ינשמ) תומורתב
 ימגב תופרט ולא 'פבו .רוסא הלש ןומלה 'יפא
 ןידימעמ ןיא 'פד ג"סבו CY ןילוח  ףועה ינמיס

ry)ימ  Geyoהרוהט םינָפבמ ןומלהו ץוחבמ ןובלה , 
 ןובלחו ןומלה אמט םינפבמ ןובלחו ץוחבמ ןומלה
 D" .ץרשה תציב איהש עודיב oa הז ןיברועמ
 תומלח רירב .הציבבש םודא ימינפה אוה ןומלה
 — .אנומלהו אתעיב ןובלחב aun Con בויא)
 ה"יחא]* .(ןומלח בותכ ןדיד תואחסונב 8^3
 תאז לכב .ןוכלח 'ע ךורעב םג האבוה ןומלח "גו
 אנומלה . . bn םלה 'ע ןמגרותמה לעב בתכ
 אנומלח תואחטונה לכב יתאצמ ינאו ךורעב ה"כ
 המכ אוה ןומלח "גו .כ"ע wm תועטו ת"חב
 םגו iyw ב'עס rey Ub 'ומורת 'וריב םימעפ

opןימלח ס"טב  mecumןילוח  DOאוהו ה'ד :  
 5/53 ילבב ס"שב «o .ש"ע ןומלח והינה אצמנש

m'» pebnלופאלא רפסב  Cbרצ) הנוי  Co^ 
 םישושב ה'כו אוקמ לש תומלח vy  וואנו
 םדוא אוה ךוועכ ושריפו םלח שוש ק'דול
 ר'ס ןילוחל "כ  ה"מגר 'יפב יתאצמ הלודגו .הציבה
 פרגו ייבאירבד 'יפש )^^ ףד 'קילייגנא "^5 ץבוקב)

nןובלחו .תו מ ל  ^pה'כו הציב לש ןבול  qua 
yםינוש םישוריפו .י"פס 'ומורתל ש"רבו ןובלח  
 | 'ע סואינעזענל סוריוזיתב y meon" תרזג ןינעב

—— 
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 םיתב 'ב ןיב nmn הנטק יטקלה ומכ C) יטקלהכ
(mph y"שיו אצוי זיז ןימכ [יטקליה] 'יפו  

 ראש לע ףדועש אצוי זיז ומכ הרטעה רקיעב
 ןירייתשמש שי הלרעה תא ךתוחשכו sos לש
 me» Canis לטונשכש mey רקיעב ןיציצ
 אכיאו יטקליהכ זיזה ותוא אצוו 6 תט ק לה תמ
 ריזנד p'ob3 "p יטקליה ןינמכ vn ינירה ימנ

CDושאר רשעמד אתפסותבו  G"bD)ימוא מ"ר  
 ,'קבורמ ןהיטקלהו םינטק ןהיצקועש bpupn ףא

"eןיכורא ןוהילימרת  Cהברה ןירנרג ןהב שיו  
 ךוראה לימרתל ירק טעמ רצקה ץקועל ירקדמד
 ןיארקנ ןמצע ןיציצהש םירבדה ןיארנו ."הבורמ
 C טוקלה ירקמד רשפא ןתליטנו C ןיטקלה
 ."'העומש יפמ אלו ןוניא ןליד ארבסמ ולא םירבדו
 הלמב הלמ קתעוה הזה שוויפה לכ ה"יחא]*
 'פד "ינומדק םינואג 'בושתב אבוה xm "יפמ
 "פי ןמ Dow רמאמ רסח םש קר 'ל דצ ןילרעב
 ירבדמ םילשהל ךירצו "הבורמ+ דע 'וכו ןוהילימרת

^em quimברו ארירש כר :ירבד דע ןושארה  
 ז"ואב אבוה ח"ר b5^ הלמב הלמ npo ,'וכו יאה
 םירבדה יתנייצ ןכל .'א ףיעס vp "b הלימ 'וכלה
 :ךורעה ירבד ףוס םגו זמרה coo Uy םיחוקלה
 ודיב םה םיחוקל .'וכו ןליד ארבסמ ולא םירכדו
 לעב תועשה יכ ןידת me ל"נה ג"הר 'בושתמ
 ,איה הגנש 'ה דצ המרקה 'כרב 'כסמ ךורע דומל
 ה"מגו "יפמ ותקתעהב בותכל וניבר ליגרה רבכו
 א'חל אוכמב 'ייעו ^33 ןל רמאוי ה"מכר ירבד םג

x1יתרעשש ומכ יכ שמשכ יל רורב התעו ,האלהו  
 שוריפב יתקפעש ns m" םש אובמב ישפנב

vosןושל לע ליגר םשו תותכסמ המכל "5  
 y3 ידי ףינא דועו יבר ן ל רמ או רובד ה"מנר

 — ]3 קלח 'עב .החכוהה

 םיטמקו םינק לקשה י"לב (7o יִטקלַה *
(Stengel, Knoten am Rohrתפסותב ' 

 ןהיצקוע םדוקה ךרעב אבוה ג'פס ןושאר 'שעמ
 ינש 'שעמ Fo 'וריבו pano ןהיטקלהו םינטק
 ןיטועמ ןהיצקועש in" 'א סקרק 'ע ךורעבו .ב"נד
 p3" אלש ל"נה י"למ שרפל ל"נ ןיבורמ ןהיטקלהו
 סקלקה יכ ישוריפל auem ,םדוקה 'עב ךורעה
 סקלוק טרופריא "5 'תפסות 'יגכ בוט רתוי וא רשא

n vm hens (*יטקליחכ .טקליהכ  wnתיכ )! .םרוקה ע"ייע רקיע  

 שרשמ ףועהו המהבה muy 1 neon s .השוע ןיטקלהמי b^ םינואגה ונב יאה
(das Müsten, Stopfen der Thiere טעל 

 הטעלה איה וזיאו הארמה איה וזיא :ה"נק תבש
 םוקמל הטעלה ריזחהל הלוכי הניאש םוקמל הארמה
 דיב הטעלה ילכב הארמה ben ,ריזחהל הלוכיש
 הטעלה ח'יפ תבש 'תפסות .'א טעל ,'ה רמ ע"ייע

 .'וכו דמועמ וליבאמש לכ

(Hoffnung nomm mpn Eig םיִּפְלָה )י"לב 75 a 

 שרדמה תיב) א"פ תישארב תדנאב
 קעניללעי א"רל  Tmויריכח ול ורמא ךכ 6^ דצ

ow סיפלה mw בויאל 

  ponףופכ רבד לכ 55, 6 י"למ ד"פעל)
  5mןימכ ףופכו טלוב לתוכ טרפבו תשקב

 זיז  alles Gewundene, Sehwiebbogenוניברו 2^

robp יטקליה א'עס זינק .תבשד ג'סב ("v3 
ct) טקלתמה לת ןושלמ ^b םיתב 'ב ןיב. nnm 

  Cpה"יחא]* = .םיתב ינש ןיב ץצוח ריק ןימכ אוהו
p תבש 'פסותמ הארנכ ח'רל ךייש הזה "יפה 

 יטקלה היד  nmראיבש י"שריפ דגנ 'יפה ומייק

 הנטק טקליה  "zwשי ילוא וניבר "יפלו ןטק
 איבהל  misמל'ע  -< 53םינטק םינבא 'מולכ

v'b אוהש ל" ילוא י"שר "יפלו .לתל ורבצוה 
 = תינעמ 63% י"למ וא ,ליבשו רצ םוקמ

 ליבשו  Furehe:'ח ריזנד הז הלוע הפי ושוריפלו
 ריזנ ינירה  pupהטמש ילבש ןינמכו ץיק יטקליה

  yn:ןינמכו ה"ד םש י"שריפ ! mWןינמכ יסרגד
 ה"ד םש תופסותב ןכו ש"עו הטימש יליבש

 וניברו .ןינמ  "bיפלו .ז"חא אבה ךרעב א'עב
 תלחתב 'מושרה י"למ ישוריפ  vunהפי הלוע

  i'm ^b'וכו ףדועש אצוי זיז ומכ : אבה ךרעב
— [pm 

 ותמגודו טקל ןמ ליעפה טיקלֶה
 "פו ךודוהי  sow,םירופמה םיקלח

  einzeln auflesen'פב (םינפב "ייע 'ירחא םישוריסו

 ^ רמוא רזעלא  cwתנש ןישוע 'מגב איבה אל
 (:גילק  vnהלמה תא ןיטקלהמ  bwטיקלה אל

 .תוכ שונע  "bןיטקלמי  pruתא ןיבכעמה
 הלמה  vm.רקיע  won wpטוקלי (* "^ w(מ

 ךירצו הרטעה וכותבש טוקלי ומכ איה הלרעחש
 אל םאו הומעה תולגל ולוכ טוקליה ךותחל

 ונתח  C 315313נרו אויוש בר .'למ אל וליאכ
----- 

(tןוכנל חיכ  v33ח''ר ייפב היכו בי'ח . 
 כיכב ןוכנל ה'כ (* .שובישו עוטקב אוה ר'יפדבו התוא ס"פב ע''פרכו am avena noo ךורעה םשב 3733 ביה י"כב ןוכנל

 .תטקלהמ ע'יפרבו ג"תר 'ושתב ms ךוועה cea .םיבורמ ע"פרבו זיראפ "33 ריפרב m5 (5 am" ג'תר 'ושתבו (%
mpm vm "ems" qup 

Ed 
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 -herun הזרי ורשב ןמשמ p ע"לב 'יפ) םַמָה 1 *
(terkommen, abmagernכ"רד 'תקיספ  

 אל תומייק (תורפה ל"ר)  ןה וישכע דע .י"ד
 אשנ 'קליבו יפירטה אלו וניקזה אלו ומיהזה
 וממוה ל"צו ומסוח  ב'נו ּומזּוה com .ג'ישת זמר
 'תקיספה םשב םהינשו ב'צק זמו א"מ 'קליב ה"כו

iusתא הפי 'פ ר"שהשבו ב"יפס ר"דמב וממוה  
 להוא תדובע תא דובעל ויהש תורפה "יפ .יתיער
 אלו וניקזה אלו ושחכתנ «wb (o0 im דעומ

seenרומזמ ט"ושבו ד"כתת זמר ןנחתאו 'קליבו  
 'פסותב אכוה רוציקבו רמאמה הז טמשנ א'ק

, 

  "n3אה ה'ד :םט"נ --  mmהעמ המז 'עב יוועל «

 y'b אוהש תמאהו Ünuóo ינוי 'שלמ ושרפל
 | ,'מושרה

"v nigםָמָהִתְו מ'למו דחפמו להבמ )^ " 
Gerwirrenאריו 'מוחנת  "D'*ידכ ב"כ  

 טחשו ךלהו וממה םירמוא םלועה תומוא והי אלש
 ןקזהו ךוטסב ןכו .ולבלבמו ולהבמ b^ ונב תא

smךלוה אוהו הטתשה  qemeb 

pb 250 *ש"מו אתרנבא ע"ייע (עטנ , 

 אינגמה תיב 'ד ,'ו "יאלכ (םוקמ םש) אינגמה *
 .אינגמ ע"ייעו "5 ס"שב ה'ב

 .ידודמה רב ע"ייע ירודמה ,ידודמה *

 Hagmaiána = Eebatana) ידמב םאו ריע) ןדמה *
 ^T ב''מ) ידמ ירע * aD יומבי ;ביט 'ישודיק

 המושרה ריעה איהו ,היתורבחו ןדמה וז (איי m ;יו

 976 רעיוביינו ; 66 י"ח נ"ג ע"מב ש"מ "ייע

ry 5» nonוילע דחפמו הזע שפנב שקבמ ;*  
(gierig, üingstlich suchen, besorgt sein 

 ירחא ר"קיוב  mbץרא ןורתיו 'פב  G'2 07בהוא
  mosףסכ עבשי אל ( /n mp('ט  3mwןוממכ

 אל ןומהב כהא יטו .ןוממב עבשי אל  meanםג
pes] רחא mone המוהש "b לכ CO לבה הז 
 ול ןיאו  ypרמאד ול שי האנה המ ^

 לאעמ שי  Cוטיכ "3 לאקזחי) ביתכ םוחנת ר"ב
by memo טושמ ישפות לכ םהיתוינאמ ודריו 

 ץראה לא םיה ילכוח לכ םיחלמ] (ודמעי ץראה
 אלא ודמעי ץראה לעש ןיעדוי ונא ןיא יכו [ודמעי

 היהש הז  P3םיב ותניפס העבטו םינ  CKשי
 ואל סאו ותדימעמ עקרק עקרק ול  c2לכה הז . ,
meme המוהש ימ לכ הרות עבשי אל הרות כהוא 

m» )'לאומש עיפרשבו .ריפרב ןוכנל . 

 ןיבורמ ןחיטקלהו ןיטועמ ןהיצקועש ונממ רמאנש
 601008818 'ורו י"לב קקלוק יכ הלא םינמיס ול שי
 ובו דחא vn ןק ול שי ףול ע"ייע <

 Knollen. םיטמק הברה

 (לעפַא) mpos ומכ ליעפהבטקל לעפמ) טיקלָה +
 Essen in den Schnabel geben) ס"לב

 טישוה ס'לב 'יפ ןילוננרתל ןיטקלהמו :ה'נק תבש
 תבש 'מגב קיסמש המ והזו תופועל םידיב לכאמ

pvןיטקלהמ םלועל  absהידיב היל  
 ח"יפ .תבש 'תפסות mop היל י דש ד ןיטיקלמ
 ןיזוואל (ןיטיקלהמ mou  תצקבו) ןיטקלהמ
 .ש"ע ןיטיקלמש 'מול qux ןיאו ,'וכו ןילוגנרתלו

 Verspütung) רוחיא ןינע שקל לעפמ) הֶשקלה *
 (A mew הילפאמ qns א"פר ר"דמב

 «n םכל .איבמ ינאש םכל יתרמא אמש (איל
 | ה"כו .השקלה אלא הילפאמ psi התוא יתשקלהו
 אמש 'יא נ"כפ ר'דמב לבא ז"סר זמר D 'ימרי 'קליב
 םכתא יתשקלהו ץואל םכתא םינכהל יתומא

 .םכתא יתבכעו יתרחא יכו 'מולכ ^«

 das Auge abwenden ןיע םילעה ס"לב 'יפ אַמַה *

 ,ש"מו ע"ומב ימח ע"ייע

 -ein = durch תרבו דדג e ע"לב) םַמָה 1 84

  Gehneidenודדגתת אל 'גרת 32^

 ^ Caןטגרותמב ה"כו ה"יחא|* .ןוממוהת אל
 לעפתאב דימת אב יכ ןוממהתת ל'צו אוה ס"ט לבא

  "yתואמגודה  ^niא"מל ? monז"ט "ימרי
 ;'ה ,ז"מ ;'ה ,א"מ ;'ו  rb moתצקנו ,'ג .טימ

 תואחסונ  ^Nת"יחב ןומטחתת ןושאוה ןויצב
 אוהש רגל ה ניתנב רעלדא ן"ווהמ ןואגה בתכו
 יפוי ללכמנ ךלמ ;3 ש"ו בתכ ןכ ומכו ס"מ

 'ימריל  reת"יחב 'ינה םייקל לכונ ד"עפל לבא 'ה
 —  [הטושרה .ע"למ הלמה תרזג םעטמ

(auskehren תיבה 7225 e ע"לבו oam 9 "Gs 

 דמשה אטאטטב היתאטאטו 'נרת
  0n ye.(אניבמב] ןיממהמד המכ הניממהאו (ג'כ

 רבכו ןבמ 'עב וניבר "יג יפל יתמלשה הייחא]*
 ןויצה םש םגו בטיה ש"ע אניבלא 'עב הזמ יתרבד

^ /m סומע 'גותב םשהו .א'נ 'תחיתפ ר'כיא 
  "opiארוביע תַמָטהְו :רב  "bהמ רנה תלוספ

 ןמגרותמהו ותוא ןידבכמו הרבכב ונממ לפונש
 [כ'חמב העט —
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 יקליבו סואילינפמ  vm v3-ל"צ] סניטלפא (וכמ

 'מויב רוזניצמ הנתשכ ןכו | 6001--םואילטיפקמ
 י"כב לבא (םימעפ « ריעה לש הנומה לוק ב'עס 'כ
 ימור לש הנומה לוק ןוכנל םינשיה 'יסופדבו י"עבו'מ

 סיר 'ייעו  navהימוה ראותהו — ,סמוקפב  rvנ"פר ק"מ
 'וריב — .ש"ע 'וכו הימוה הפקשנ םימשמ ג"ע א"פד

yp ס"ט ז"על וכ תוימ ה :ג"מר Yo vy 
 - ד

 +  eonלעפמ)  pen yy phosspראותהו *<( ,
eeבל דנכו הנאדו 382 ול שיש ימ  

"Y (ein Schwermüthigerוריו : מ"ד א"פ 'ומורת ' 

puaה"מד ז"פר  xy(א0000/66) סוקיידרק והמ  
 .םימה יסוי ר'א

(Gurí, Gürtel רוזא OU פו עילב' ^s) ima 
 שדקמב אצמנש ץרש 6ר'ק ןיבוריע ףוסב

 (QN) 'כוסד ןורחא 'פבו ,ונייטהב ואיצומ ןהכ
 .ןיעיקפמ vn ןהיניימהמו םינהכה יסנכמ יאלבמ
 תומשל 'גרתה y mp" .טיכ 0/5 תומש) שנבאה תאו

 (איכ = ,3/3. 'יעשי | ;ימ D" ירקיו ;יה טייב ;חייכ חייב

 ל"צ] (ןיאמה) לאעמש: 'לבו אניימה תיו ומוגרת
[rsenד"ל  י"כבו ר"פרב ָה"יחא]*  = ̂b 

 — :איה תרחואמ הפסוה ילואו 'וכו ש"ילבו תובית
 םשו ,יאניימהל היתנכשמו ב"עס v5 'ליגמ ה"נכו
 תודלות י'כ 'קליו ys" ת"הא ^2 יפל םדוק ףקית
 אכיה ךניימה יאה יאמ «qw רצ יליגמ ב אבוהו

 היניימה וליקש א'ער vy "יבוריע 65 'חסונכו
 דצ = ייבוריע 5« 3^4  'סותבו 'מ "53 ןוכנל ה"כ
 ץובקהו ,יאניימה יל ילדמ הוה ^s 'יחבז (:ב'פק

 — [יניימה ירת :ט'נ תבש

 יתשריס רבכ ג'ע rb" תבש Uv" ןיטניימה ש

 ,ח"יק ,א"ח ןוטניימא 'עב

Maul- "^B ^píovog "bs ^e) סּונּויִמָה € 

  V3 1לא םיהלא אריו 'פ
 תא אצמ רשא [mp ww] ביפ 'שרפ 'ס) בקעי
 ןומיס .ר"ב הדוהי i ora 5 ישארב) רבדמב םימיה
 «m הייחא|* Tb י"לב p^ סונוימה רמא
 שררש 7255 .וסימה y'"y : ב"יד ח"פ 'וכרב 'וריב
 ע"ייע ם"שרהמה "יג יפל) וסימיה וא סונוימה םמיה
 ד"עפל ןויכ דוע רומח vum סוס vum ^b +וסימה
 HDD "yi" רומח א י"למ הנע ימצע ow לע
 היה לוספ הנע םירמוא ויה .תורומח ישרוד 3
 המ pw 'וכרב 'וריבו םלועל לופפ איבה ךכיפל
 Bib הילע הלעהו הרומח ןמיז הנעו ןועבצ השע

— [Tm םהמ Mu" רכז 

imosועמשו  ^onךוכ לש 'גמוה . 
a5בהוא]  musןומהב .בהואו תוצמ עבשי אל  
àהמוהש ימ לכש  sms nene)הוצמו תוצמה  
 m" עדת ]5 שי האנה המ . . תורודל העובק
 mnap הוצמ ול עבק השמ לגיסש muon לכ
 ה"יחא]* = ,(אימ יד ירב) השמ לידבי זא תורודל
 ןכא רציק וניבר n3 םייונש תצקב וניתואחסונב
 שי האנה המ ןמ םלש רמאמ טמשנ ךרעה ףוסב
 עד ת :יאק ןורחאה לעו ול שי האנה המ :דע ול

mול ןיאו א"עקתת זמר תלהק 'קליבו ג"ונב  
 דימעמ  וניאו ןוכנל w ove^ ר"בדב לבא ,דומלת
 ןינעה לכ הנשנ ןורתיו 'פ ר"להקבו ,םידימלת
 ל"צו המהמו המוהמ ס"טב םשו תצק הרצק ךרדב

"Tesע"למ הלמה הרזגנ יכ ל"י דועו .המהמו  
soy ^b )*םגו רבדל  mnnהזמו רבד רחא  

 )»^ ,יח (mene ןומה לעב :םרכ 'פ ר"שהש ןינעה
 .תונומה ןהילע ואב ךכיפל . . לעבה ירחא ומהש
 תוינומה ינומה ירחא ומהש ןומה לעב םש

 — [התווכלמד

 ע"ייע ס"ט א"צרת זמר 'ר onn" 'קליב ןוטומה *
 .ןוטניימא 'עו ןיטניימה

^p vn (Menge (בר םדא תעפש מ'למ pin * 
 םתא ?b^ ר'מש ,םדוקה ע"ייע םוכ

 השעא ינא ףא ינב לע םינומה םינומה םתישע
 ,םינומה םינומה ץראה תויחו םימשה ףוע םכילע
 הלוע יתייה רבעשל השרפ 'פ ר"כיא הכקנ 'לבו
 inn pen א"דמכ הגינח לש  תוינומה תוינומה

C» xo mm)הימה ומכ שער לוק ונינעש המו  
"yאבה 'עב  n 

(Getóse, Lürm ןואשו שער ^b מ'לטו meg 
 ףוסב  nbusלע 5 הכיא  Cnימורל ולע

 'פד ג'סבו הידמ 'מור לש הימה לוק ועמשו
 .הנומה לוק ועמש +(א'עס ריכ תוכמ) ןיקולה ןה ולא
 ייעשי) .הימוה ריע (CY ome הכיא תליגמבו

c5תצקנו הייחא]* ,אתבברמ אתרק ('ג  
 תעלבומ 'עו אתבבומ ל'צו ס"טו אתבכרמ י'כ
 יכ הארנו ,םש ר'כיאב ה"כו אתבכועמ תחת
 לבלכמ p^ םמה 'עמ הימוה רמוא רזונ שרדמה
 אוהו .א תחב ש מד אתרק 'גרתב rus הטתשנו
 'גרת כ"ג ה'כו לבלובמ p" )252( ע"לב ןינעה ותואמ

pum.י'כבו .ז"י ,ו'כ  v5ל'צש ל'נו אתבבררמ  
 תלמ ר'פדכ קו M^ ןושארה ןויצבו .אתבברעמ
 היימה לוק ועמש 'יא ג'מ 'ס כקע ירפסבו ימור
 הנתשנ םש 'וכמכו [ןילוטסקמ ל'צ] (ןוליטפמו לש
 א"נ היטלפמ ל ב ב לש ונומה לוק ועמשו רוזניצמ
 םשב ח'ער זמר 'ר "ye" 'קליב ומכ ל"צו ןוליטפמ

 שי האנה המ םידימ ל ת ול ןיאו הרותה רחא 0
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 תישרש הניא א'ה וא ף'לא יכ pun הזמ ,אתלמא
 ע"ייע אליבגנז ny mem oe ג"הר 'ינ תמאבו
 p^ פא 9ו0ש י"למ הלמה רוזגל ל"נו .ליבגנז
 'עו הרוחש אלפלפ b Schwarzkümmel^ חצק
 .ה"כ .ח"כ 'יעשיל ןכ ומכ וקיתעה copy םינקז
 זא הנוכנ הרזגה םאו .ז"י ,'כ  סואינילפ 'ייעו ז"כ
 ילואו אָּתְלָמְה שנדב ן"ונה םולשתל דקנל שי
 אלבגניז ןימ .תארוהל וז הרז nbn bs וקיתעה
 וניא הז הניג ינוערז pn םגש רעווגניא .ארקנש
 wm לישבתה וימשבב ןימטפמ קר יח לכאנ
 lactuaire = צ"לב p^ ו"יראוטיל י'ע וזעול 'וכרבל
 ,א"גירוטיל 'מויב ןכו Latwerg ש"אלב 0

 ד"ע ז"ד ו"פ 'וכרב 'וכלה i'n33 'יא ךורעה 'יפכו
 p" הדועס 'כלה ז"וא «my יייעו אתלמיה 'ינה םשו
 הממו ,רוותי ל ל"צו רוותיצ ס"טב םשו ד'סק
 עמשמ ילפלפ ןידכ הניד הליבגנז wm בתכש
 תטישכ והזו א"הפב ןיכרבמ אביטר ילפלפ לע םגד

i'mםיאבומה ף'ירו  "niריעהש ומכ א"בשר  
 יאודנה i^ ןינעבו -- «qm דומל לעב ןוכנל

 — nun] ע"ייע

 י"לב ןיהה יצח sem nns הדמ) אָניִמַה ₪
ana ס"לבו hemina 153 "iuvat 

 ינש 'גרת
 אפכ ןול ןייתא וזה Cn m היתשהו לע
 ירקתמ הוהו ןיִניִמיַה אשמח spass דיכל הוהד אבר

"p ןיהה יצח הדמ ןימ 'ורו י"לב .אקתיפ. mov 
 ימה  (pu),יצח  "b.ןיה אנה

(Maass — die Hülfte eines Sextarius 

 Yon לע «ny דמועה Hymenia םוקמ «oe איִנָמַה
 וא row דצ רעיוביינל עיפארנאיג 'ייע

 'חה תעדכ .Ue QA םוקמ םש אוה ילוא
 ("pe ןיסחוי ^ 'פד אמק הכלהב (רעשיילפ
 אכיא אינומיה 'מוא 'ר םנמנמ Np הוה «c +.ב'ע
 ויביבס בקעיל 'ה my aen יאנומעד הלוכ 5333

yayםופל אינומיה ןונכ ןנחוי ר"א 0^ א הכיא)  
 nns .םוקמ םש "p Gy^ םש) ארהנ
 מ"כבו בר רמא ב'עס ו"י 'ומביבו mmm ר"א ג"ונב
 אינמיה an "epo^ פ"א י"כב לבא :אינמוה 'יגה
 אינמיהו .[Hipparenum] אינרפה ןוגכ :'יא םשו

 ךרעבו 'ל"נה םוקמב רעיוביינ Cep .ארהנ םופל
 ר"שהשב הלמה האצמנ תחא םעפ דועו .אינפוה
 ןועמש ר'ב רזעלא 'ר ל'זו ס'טב םש ךא וידי 'פ
 אתיירק ןמ ארוכיע ןכזימל יוכא יכג איירמח יותא

m» י) 

s» - םורימה * 

 Oyngoc" ינויה im רוושמה הז ps סורימה *
 T3 חכומדכ םירחאו כ'כו ב"ר תעדכ

anbש"ע , 

"v שלמ אפטלמ = ארתלמ ומכ' wo nbn 
Quer- תורוקה יבועו ישאר | ק6ג 0 

  balken'ימרי) טלמ מ"למ וא  Coroןישועש רמח
b» 22% ע"לב ןכו Cement, Mórtel לוחו en 

  memובלאי"ט   4168ךמס 'מגב ןיפתושה 'פב
 רחא לתוכ ול ( 6n 12בר רמא  (Bm)יוכ יב

 .('הטלמה היב חנמד ג'עא הקזח יוה אל  ^bוז
 .ןולחה תרקת " xwםוקמב תוווק לש תוכיתח

mpn לש תורוקה ישאר וב חינהל לתוכב יוארה 
 ^ wןישועש אטלמ אוה זעל ןושל  jbדיסה

  mano"א ןושארה א"יכ הייחא]* .הרוקה
 .אטלמיה ל"זו יוכ יב ה"ד ב'ב י"שריפב  bnםירסנ

  pupישאר לע ןיגהל םירוחה ידצב םינתונש
 הזו תורוקה  ^enשרשב ק"דרה רתוס  monש"ע

 שרפל ךיראה בע שרשבו ןורחאה א"י 'יפב קיזחהו
 לכ  pipaד"בארהו ,ש'ע  (evi)א"יכ כ'ג 'יפ

 ב"בל י"כ ה"מגר לבא ,ןושארה  mbiרכזנה 'יפל
 ךוועב הנושאר  ibnהטלמה « pyןישועש

 םינבלב רוחה ןיפיקמ תורוקה םש ןיעבוקש תונולחב
 רמוחה חולחלמ תורוקה ישאר ובקרי אלש ידכ
 ,אימ 'קזחי) תיבה תועלצ .ז"ס ק"ב ץובקהו .כ"ע

nb סטלמ 'ע ךורעב i" ןיטמלמה ולא 02 
 "פל החכוה הזמו ,ק"רוה םשב ד"סב בותכאש
 הניא א'הה כ"או 'מושרה י"ל אוהש ןושארה
 'יפב ב"נש ק"העו ,הטלמ 'עב ורדסל שיו תישרש

Kragstein ש"אל אוהו ןייטשקארק בתכ ןושארה 
quam תורוק ישאר moy חינהל הלודג ןבא "b 

 ןינבב ןיזיזה שארב טולבה הרוק ןכ ארקנ דועו
  "p[גנולעדאב ךרעה הז —

 ץוח 'מגב ןיכרבמ  דציכ 'פב ngwen) אָחְלְמַה
P;ארמגב כ"הוי קרפבו €? 'וכרב)  

 יבמ יתאד אתלמה יאה «CH o ןילכוא לבא
 ילפלפ ןידכ הניד אליבגגז wm ^b .ירש יאודנה
 אביטר אליבגנז .רוטפ כ'הויבו ,םולכ אלו אתשבי
 ליבגנז הרש סאו בייח כ'הויבו המדאה ירפ ארוב
 הייחא|* .םיוג ילושיב םושמ וב ןיא םימב
 לבא םש 'מויל 'נ י"כב ןכו אתלמח "גה 'מ 35
 ןכו 'וכונ י"כל ןוילגנו אתלמוה םש רחא "23
 םש תוכוכל 'פ "53 אתלמיה :'מויל י"שרב

v33 ma )1ג"ונבו בר רמא יירחא עייפרגו ; מייטשבו רייפרב חיכו רייל ויו  xn 39 "DWייכ "33 'קיעהו . 

 י'שרכו יטלמיה ג'ונב לבא בי'בל טיטשכ אבוח "crow 'יפבו בע שרשו טלמ שרש ק"דרב הייכו ב"בל vs ח"מגר 'יפב
oon 
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 םגו .ןיכינמה 'ט ,'ב 'תפא 'גרת ץובקהו .ךראוצל
 .ע"ייע ל"זרדבו 'גרתב (sb אכינמ up קינומ
 ,Uacvdoenc "למ הבצחמו »2:392 bbs הלמה תרזנו

 quendaoyה לאינדב ןכ וקיתעה םינקז  'עו ' 
m5הככ וקיתעה סוכמוסו סליקע ןכו א"ל  

 םג י"ע קיתעה סוכמוסו (ב'מ am יישארב) ריבר
 — ^m] .'ג ייעשי) םינורהש

 ריש טקצס6, voy י"לב ןונמיה =) poen כ

 .,Hymnus) 1010808882 חבש לש

 6א יא "לה שיאה ירשא רומזמ onn" שרדמ
 רמול תשקבמ התיהש ןירמז לש הרובחל לשמ
 ריש m "53 ^p^ ךלמל ןונמיה ךלמ לש וחבנש

 ןיחכושמ םכלוכ םש .[mmy nons .חבש לש
 לדגמכ 'פ ר"שהשבו 'וכו ןונמיה רמול ןייוארו
 םישנא לש הרובחל קר s^ המכחה 'פ ר"להקבו
 םימיענ םכלכ 'וכו ךלמל ןונמיה רמול םישקבמש
 'קליב ה"כו ינפל ןונמיה רמול םיחבושמו" םידיסחו
 לש וחבש תוכית יכ הזמ עמשנ ה"סק זמר ב"ש
 ראבל המינפ ןוילגמ ואב ט"וש שרדמב ךלמ

mmnט"ושב ה"נכו .ךלמל ןונמיה  moרומזמ  
 הנידמה ינב וכלה ג"כרת זמר bnn" 'קליבו 'ב
 ןונמיח "ירמוא םתא ילא ל"א ךלמל ןונמיה 'מול
 .'וכו ןונמיה ה"בקהל רמול 'ישקבמ ע'הוא ךכ 'וכו
 לש החכ םדא הארש ןויכ ב'צ רומזמ ט'ושבו

novםדא אב  x5תבשה ול רמא . . ןונמיה  
 ןונמיה רמאנ התאו ינא ןונמיה 'מוא התא יל
 ןכ ומכ "א ג"טתת זמר "להת pon ה"בקהל
 םדא הארשכו שדוק ותרומת רמאמה תלחתב קר
 ה'ד Xu רומזמ ww 'וכו ררושמ ליחתה 5«
 ,'וכו ןונמיה ול רמא דחא ןויגל דמע pon ףא
 ןונמיה ץראה הרמא ומלועב ה"בקה ךלמשכ ךכ
 ע"ייעו ז"מתת זמר 'ילהת 'קליב ה"כו 'וכו הלחת
 וליחתה b'3 שאו ?cni 'תקיספכו .יפוקרפ
 vm היהש המ b' ר"להקבו .חבשו ןונמיה ןינתונ
 Ib ר'בכו ןינימוד 'מול הנידמה ינב ןישקבמ
 pae וא ןינמוה ל'צו ינימוד 'עב ה'כו ונימוד
 תמאב ה"כו :מ"לר א'ח סוכרפא 'עב יתחכוהשכ
 נ'כ זמר "שארב 'קליב "T6 םש אבוה 'קליב
 ןונמיא ע'ייעו .הריש כ'נו ןונמה רמול ןישקבמ

 — Tb] םוקמב ב"פ ל"צ םשו yop א'ח

oe Nyon *ירומא  mmר לש ודימלת ' mm 
 'דהנסו ר"ל 'ועובש 'ייע הבר לש וריכחו

 'ובותכו אנונמה בר ה"ד ,ג"ס ןיבוריע 'ופסותו .א'ס
 ינשש ולעהו ב"ירגה ןייצש המ ey ביתי m :'נ
 אנונמה ואל "א ,ה'כ 'ישוריקבו ,ויה אנונמה כר

 = אכינמהו ד"ויב כ'ג 'ט יא ילשמ cns לבא

- e» 
 םירמח כ"מ 'יפו 'וכו ארונת יבג ביתי איינומה

 חקיל ש"ר ויבא תיבב ונלו ואב menn יחקול
 'וכו רונתה bus א"ר בשיו איינומה םוקממ ןגד
 ואר b^ ביתי הינומח i] spy^ יכ ונממ םלענו
 יהיו 3 'תקיספב ןוכנל w^ ןכו בשוי ותוא
 .אירמח ןולע ןועמש ר'ב s :'צ x" חלשב
 הימק ביתי הינומחו ארובע ןכזמל ועב אתרקל
 הינומח כ'ג ל"צ ר"שהש שרדמב כ'או ,כ'ע ארונת

sow wwלא הטמל ךא אתיירק לא הלעמל  
 y" אוה סופד תועמ אינומה רחא הדוקנו ביתי
 ןוכנל גישהש םש 'תקיספל רעבאב ש'ר תרעה

 — [כ"מ רחא npo יוועל «n .כ"מ לע

 תחא העד תמכסה 6009 י"לב 'יפ) אָיְנּומַה

(Meinungsübereinstimmung, Eintracht 

 'פ ונות לא ר'קיוב  mbםייחו ( G^bםתייהשכ
 תואינומה תואינומה ןישוע םתייה אל םכצראב

 .גיכ יקזהי) ד"הה ז"על  omלוקו  pen,הב ולש
 יתתיתפ) הכיא תליגמ שירבו ^ "oילוכו (ךומסב

^b ב"א) — .ןתוא ודבעו אינומה לארשי ושע 
 ישלב  uv.(אינומוא ךרע ןייע םיבר לש תטכסה

 ר"תסאמ ןויצ יתאבה :ג"כק ,א"חב ל'נה 'עב ה"יחא\*
 שארב א'הב ^33 תומוקמ 253 לבא יתשו םנ
 ה'כו אינומגה ס"טב ונינפל ל"גה 'תחיתפב ר"כיאב
 ר"כיאב ןוכנל לבא ,ינארת לא 'פ ר"שהשב ס"טב
 םיעסונ ויה םירצממ לאושי ואצישכ 'כ 'תחיתפ

 ועסיו תקולחמב םינוחו תקולחמב  vmןויכו
 'תליכמבו 'וכו אינומוה םלּוכ ושענ יניס רהל ואבש

  wm'קליו א"פס שדוחבד 'תכסמ  vuvה"ער זמר
 :א"מפ א"רדפכו דח א ב ל וו ש ה שדוק ותרומת

— ,U'b ר'קיוב Twp יעו דחא הפ םלוכ ורמא" 
 ולאננש ןויכו ט'כ 'תחיתפ ר'כיא ( wyןלוכ

 'קליבו 'וכו תחא אינומוה  "banה"צשת זמרו
  wey» "m.תחא הינומוה ןלוכ  pmר"קיוב

 םישענ םתייה םכצראב םתייהשכ םש ג"ונכו ל"נה
 ףלא זמר לאינד 'קליבו ז"על תוינמוה תוינמוה
 וניבר 'יגבו ,תוינמוה תוינמוה םישוע םתייה א'ס
 ?'וכו םתייה אל הלאש ןושלב רמול ונא םיכירצ

 ,קוחמל שי אל תלמוא  vesםימעפ '3 ןוכנל
 קר ע"פדשב לכא תואיגומה  oyeיכ ל"י התעמו .תחא
 ר'כיאמ ןומה ךועב ןויצה  bיתייה רנעשל השרפ

 ךייש ^« הנינח לש תוינומה תוינומה הלוע 5
 ןאכל  webs (m ve cnm) pen vmינו

- [5 

 |  (Band, Halsband) «2*70n Mלאיגרכ 2

(075 "D ו 

pap ^e אבהר]. **] 
W2':5mאכהררו ) 

 כונמה ניתכה ה'יחא|*



 211 = Qn =) אָצְמַה - אָנּונ

 א'פ תורשעמב יכ ףיסוהל ^w כ'ע .ונבבל [תא]
 4000906 י"למ הצחמ ופינכישמ :וסמישמ o" ב"מ

^B ןכו .ןוופימ ךרע my» "p םינשל קלחמ, ^b 
— [mem : א') ^b ייעשי) םיסמה ד"פר ר"בב 

 רבדה הזו 'פ ר"מש (?CEdelstein ןויסימיה 8

wsהיל פי םהל ושעת ) 
 ,הבוט ןבא ןימ B^ ןויסימיה דג םיטאכא ילתפנ

 רחא ןויסמיה ע"ייע ס"ט .אוהש y ה"יחא)*
 | — [סומיה 'ע

DD *תולעמה תומהבה יכרקמ דחא) אסיסמה  
 ב"ר 'יפכ omasum, ר"לב הרג

 ד"פ ר'קיו תוסוכה תיבו ססמה .ב"מ pom (ססמ 'עב
posaתונחטה ח"יפר םשו ,ןוחטיל  (תלהק a^ג ') 

 לש ותעד ןכו cob שרשהש ל"י כ"או ססמה הז
wmר"קיו ש"ע ססמ 'עב ורדסש הממ הארנכ  

 ךורעבו . . אכמוטסא ע"ייע המכחה 'פ ר"להקו ג"פ
 טלאוקנעמ וואבו ססמה Tuy איבה ב"נש רצקה
 הביקה תמאכו mannigfalt אוה יתעדלו ,ל"כע א"ב
 זנכשא ןושלב היטמק in הארקנ תישילשה

«Faltenmagenןיקסנעלאמס ף"ר תעדלו  nonל"נה  

 .טלאפנענאמ 'מולכ טלאונעגאמ ל"צכ

nova *הסיעה תליכג ייפ הָסיִע םשהמ)  "y 
 das Einrühren des Teiges) השיל ———
^npbוכו ןירטופ ש"יב הסיעמה נ"שו ב"ער ז"ל ' 
mrsהסיעמה  nreג"עש חמק הסיעמה הטילחה  

 "יחספב םשו .טלח 'עו שלג y'"p 'וכו ןישלגומ
 ,הסיעמ :א"ה אלב

uc ע'למ ר'עפל אצמיח = sunm 
  ^bבלח =  (Feu'מנב תופרט ולא 'פב

 האירה הבקנ ( ponינו ב"עס טימ  Gpאצמיה רב
 אצמיה רב יהו אצמיה יה .םיתס אל אצמיה םיתס

  tnןדידל והל ילכא לכימ והניא ןמחנ בר רמאד
 יגילפ אל ע"כ אתשקאד ,םיתס אל םתסמ ימנ
 ימא 'ר רמא 'וכו רמאד 'כיא ארתייאר ,ריסאד

 .ןיצמקמ  ^bלעש ארתייאד  uvינפמ הביק לש
mne ולש רתיו ךווד תשקכ תדמוע הביקהש 

 לע םצח וננוכ ןושלמ  €» ^ "onm «mשיו
 רופא לכה ירבד תשקה לעש הז לעו הז לע בלח

 לאושי ץראב רתיה לעש לבא ( pamרתיה וב
 וב ןיגהונ לבבבו  wwורק אתשקאר כלחה הזו

 ורק .ארתייאדו אצמיה היל  mbאצמיה רכ ןנבר
 לעו  imnלעש  smהביקה  sewהכו היל 43

-) Nan 

 ןכו .'ב ענצ ךרעו תופסותה ש"עו אנונרק- אלא
 ןושאר .רודב דחא אנונמה בר ינש ורכזנ 'וריב
 .ו"ע ף"זרהמל 'וריה אובמ 'ייע ישילש רודב דחאו

 .ט"יקו : ח"יק דצ DU ארפס אנונמה ןינעבו

(Gweizaekige Gabel) pianתואיצמ ולא 'םב  

 אה Cn 5( תופשאב 55 אצמ 'מגב
 )2/5 יכוס) לוזגה בלול 'פד ג"רבו .קנמהבו יניכסב
 תכתמ לש ילכ p" .( קנמה יכ ריבעד אוהו
 םדי םיסינכמ wv אלש םייסרפ וב ןילכואש אוה
 ןינעלו :תוכיתחו רשכ וב poss vm םהיפל
 ודרפנ bs תמוית ןהש ןינוילעה pum ינש בלול
 ,םישאר ינש וב שיש ילכ אוה קנמהו .הזמ הז
 וניבר ^5 bp" ינושרד .תרמוא הלמה ה"יחא|*
 הבכרוהו (תויתואה ךפיהב) קימנה פ"למ הרזגל ל"נ

 ןמו תכתמו לזרב B o^ = ןהא = ןה ]
 לש ילכ קימנה כ"או םוקעו ףופכ וו 'יפ ₪" = קימ
 לוספ :קנמה יכ דיבעו b" 'כוסל ש"ארו .םוקע תכתמ
 : ותרוצ והזו ןישאר ינש ול שיש ילכ אוהו
 שיש ילכ קנמיה b^ ג"ה ח"פ בלול 'וכלה מ"יימנהו
 ,ךרעה ףוסב ךורעה e5^ והזו P הזכ םישאר 'ב וב
 'פדבו]  ר"ופציופי = קנמיה !'יפ 'כוסל י"שר לבא
 םירפופ לש bns לש [ר"וטצופ ז"עלה ורזיפ
 jm לצפמ sns ושארו םישאר ינש ול שיש
 pineette ה"וטצנפ ל"צכ זעלה ילואו םש ז"ואה 'יפ
 D^ םש  ג"צירבכו kleine Zange הנטק תבצ 'יפ

 ארפסד [ע"ייע אבטא ל"צ] אבטח b^ קנמה*
 ןויכו meon יטוטרש וב םיבקנמש ילכ  ונייהד

 — [י"שריפל כ'ג

 שרדמ halb, uico) יצח י"לב (b^ ופיִמָה ₪
 םמיה תא אצמ רשא Gb פיסו 4/4

 ויצח וסימה ירמא «OU (qim 05 'ישארב) רבדמב
 ה"יחא|* .יצח י"לב p^ סוס vum רומח
 הדוהי 'ר םש ר'בב W pas^ לש שורדה םדוקו
 "ג יפל ןוכנל 'יא וז "יגכו .םנוימה רמא ןמיס רב
 םימי והמ :ב"יד mb 1333 "v3 ם"שרהמה
 ןנכרו סנוימה 'מוא ןמיס רב הדוהי € Oe) יושארב)
 ונינפלו רומח ויצחו ow ויצח ּופיִמיַה יומא

 םימייה D'b3 ןנבו יובדב "א 'וכרב 'ויב 'פדב |
 ר'בבכ ופימה ל'צש צ'האב ף'זרהמ mam רככו
 ומכ ס"שרהמה שריפו ,פ"שרהמב אוה ןכ תמאבו
 ןגירמאר ח"כ ,'א ^30 ונככל תא ופמה וניחא
 ןוג b p Cry חימר wb ישעמ 'ורי) תורשעמד ק"פב

— — 

v33 m (Iילה זיואכו קנמיח יכ דיבער י"שרבו קינמיה יכ הל רינער אוהו ימ  s»ויש ^6  Yay)קינמת '«  
 ("nb סופרה 'יגו קנמתבכ רכע יאו (יכוסל סייר) vis ףיירבו 'ק רומע בלול 'וכלת «x ג'תבו קנמיהכ "ay" 'מגבו
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 -als Stellver הרומת שוריפ רימה ןושלמ) רמה
iretung, Tauschפ"למ וא  no ₪ En 

 רשבה לכ 'פב dafür gerechnet, geltend) ןובשח
 היל ירקו היל ליכא אבר (.ב"יק ןילוח) לחכה 'מגב
 ,ושבל ינש 'מולכ רשב תרומת b^ ,רשב רמה

wmלש בטומה 'מולכ ושב דמח ןיסווגש  
 לבא ב'ה "53 po ה"כ  ה"יחא]* .רשב
 שי ןיבו הנושאר ^3 ןיב קוליח ps ע'פד ^2 יפל
 לש בטורה 'מולכ an^ הניש ב'רו ןיסרוגש
 ד"עפלו ,רשב לש ןי י b nem^ ,הזב הגשו ,רשב

^bןובשחכ 'מולכ ל"נה פ"למו רקיע וניברד ןושאר  
 ןוכנל pan ןכו רשבכ ויניעב בשחנ ונייה רשב

 vp]— ש"טע סעלרעפו s^p /n ץולחה לעב

"Bhסרפ ןושלמ םדוקה 'עמ ד"עפל רמוה =)  
^s >> = M = (6*ךרעו הדמו ןובשח  

"wu"המ 2^2"  Berechnung,  Verhültnissbe- 

stimmung, Analogieוא תורמוה ישרוד כ"או  

 םגו :.Sachvergleicher, Analogieangeber תורומה

 ןיבמו המ רבד opm £7 ע"לב הז ןינעמ םשר
 auf die Spur kommen, erforschen) ורושאל

 ישרוד (:ר'לק pnm םייחלהו עורזה 'פד ג"סב
(C memרמוא ה"כו דיה 72305: עורזה םירמוא  

 הלפת דגנכ םייחל ,ודיב חמר n3 '( "np יבדמב)
m»מוא ' my" (5 vp "nmללפיו .סחניפ , 

 תאו Cn v3 )703 'מוא ה"כו העמשמכ הביק
 התחנמ תא איבמ היה 'פבו .התבק לא השאה
 ןהל רמא אינת א'עס ויט יטוס אמק הכלה ףוסב

qmןימכ ונשרדאו יל וחינה ןירפוס לאילמג  
 הנברק ךכ המהב השעמ הישעמש םשכ +" רמוה
 הנקנ עצרנהו 'מגב "ישודיקד ק"פבו .המהב לכאמ
 היה יאכז ןב «pn ןבר (נ'ער 25 יישוריק העיצרב

wonןזווא הנתשנ המ רמוה ןימכ הזה ארקמ  
 העמשש ןזוא n'apn רמא ףונבש םירביא לכמ
 היכ «p םירבע לארשי ינב יל יכ yb רה לע

0v?ןודא הנקו הז ךלהו םידכעל םידכע אלו  
 הירעס בר (' תב ש n ^b .םהינפל עצרי ומצעל
 לבא וילע רימחהל ןישופמו רמוח ןיסרונ שי
 ןכש השעמ ןימכ "פו א'הב רמוה ןיסרוג ונא
 ושגפי יכו (' ארמהיא תימרא 'לב השעמה ןירוק
 רמולכ (' ךרמהא יאמ וריכחל רמוא הז תא הז
 p ,ךישעמ nb ךכיט יאמו (" ךוהגנא יאמ
 ,המהב השעמ הישעמש םשכ 'טוס ןינעל שרופמ

 Avon 'זיפו ר"פרב ןוכנל היכ ('
 ןכו ארמה 'זיפ 'פרבו ,ארמיהא 1^

Ouen — רמה — (nn — Nyon 
 אל לכאת אל התא 6א'ג םיחספ) הירבל הנח רב
 prz תואחסונב ב'א) -- .ינפב אלש אלו ינפב
 ה"כו אצמיח ונינפלו ה"יחא]* ,(אצמח בותכ
 יקילייגנא v5  ץבוקב) ןילוחל v5 n'en 'יפב
 אלו : ל'זו וניבר 'יפש «wn ,תצק םשו (,ט"ש ףד
 יה םיתס יה אנעדי אלו 'מולכ והיינימ יה אנעדי
 לכימ והניא .אצמיח רב יא אצמיח יא D'UD אל

chowינלפ אל ע"כ אתשקאד ,י'אמ 'מולכ  
 יושעש וב שי הביקה ג"עש ibn 'מולכ רוסאד
 טושפ םיציחכ רתיכ יושעש 35n וילע שיו תשקכ
 אצמיח והזו י"אדו לבבד 'מולכ ארתיאד יגילפ יכ
 יעו non 'ע mp" "ייעו ob» cnp אל לבבד

 — ['א רתי

 שובלמ ןימ (A ys wy אָתְציִמַה
 -Hemd, Man תרדא א"יו ףוגל קובד

Gelartתא רבוקה ג'סב ןיחלגמ ולאו 'פב  wb 
 יתקמוס אתימור אתצימהב קפנ אבר (א'עס גיכ קימ)
 ורסא אל רמאד ןועמש 37 רזעלא 'רכ יתהח
 — pev jn ולאו דבלב םינבל םילכ אלא
 quon י"שר (b^ ןניסרג אתצימח תואחפונב 38(
 אתצומיח w^ ק"מל י"שרל סחוימה ^« ה"יחא]+*
 .ךורעה 'יפכ שממ ןועמש ר"ב א'ר ירבדב ושוריפו
 ןכל ץובקב אתצימהב דקנל ונא ןיכירצ ךורע ירבדבו
 ןעכנימ י"כ "ג .תמאבו ןימודא ןה ול או םייס
 םרא תרות רפסב יתאצמ ןכו ימורד אָתאָיצומיהב
 «pp אבר א"ער Yo רצ תסובכת רועש ן'נמרל
 ילוא יתרויח יתקמוס אתימור אתאָיצומיחב
 ע"לב אתצימה תלמ תארוה יכ "גה רקיע יתרויח
 םימודא הברה םיעבצ ותפשב רשא רוחש שובלמ
 הכלה ושא ןועמש v3 א'ו תטישנו ,םינכלו
 םיעובצ וא םינבל וליפא םינשי ורפא אל ותומכ
 ןינ ןכל ם'פש "D T^ רוט "יע cwn "פא
 לכא תוכלה כ'ג "ייעו .ןכתת יתרויח ןיב יתדח "ג
 ז"ואבו אתצימח 'יגה Den .ח"מ דומע תאיג ץ"ירל
 אתיצומיח הנוהו אתצמיה ה"מת 'יס תולבא 'וכלה

v5 "53אתצומה ךרעה שארבו אתצומיה םינפב  
 יכ אתצימה ל"צ םלוכבו ו"ו י"כבו ב'ה י'כב ה'כו
 ע'לב הל בורקו ל'גה ע'לב הלמה תביתכ ןכ

"p 29צמא ו"לבו קלח ' cnmisia, camasus 

 ןעדוי רעד ןעטכארט "יע chemise צ'לב ונטמו
 י"שר 313 העט ל"מרו ay m ללירב 'חהל
 — [!שטאלג קולח wo "op" אתצימה קיתעהו

 .תורמוח 37" י"כבו תורומח וגיתואהסונבו ע"פרשב לבא ורזיפ יפרבו "7673 היכ )!

m5 (*ייכבו 'ציניוו ריפרב  v3»רמוח ןימכ וניתואחסונבו ויו . ^( moריפרב . 

 :Tb ביה v33 (* | .תיוחב am" םש קר ישרוד m :דילק ןילוחו qu nmn : ביכ יישוריק Sv "inb יפפותחמ עמשמ
 «M" wants x3 ביית י"כבו ךרגא 'מאו anim י'פרכ לכא 'זיפו ר'יפדו ו"ו ייכב v3 v33 חימרך.  "( m ,ךומה
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 שרושו Cyn תלחתב המושרה פ'למ אוה תורומה
 y" לכרמא תלמבו ארמחא תלמב םג אצמנ רבד
 םהב רשא םירמאמה תניחכל דרנ םאו .םכרע
 יכ הארנ זא (תומושר וא) תורומה ישרוד ורכזוה
 רבד רואיבל םתיאר תורומה ישרוד ואיבה קחרממ
 תאושה י"עו רתוי עדונ וביטו ותוהמ רשא המ
 הנפו דצ לכמ ןינעה לקנ ןבנל תעד הלא םינינע
 תובית לש me הרזג ןיעכ אוה הז רואיב ןפואו
 ,(עינאלאנאספירנעב רעדא = טראוו) םינינע וא
 רשא םינשרדה ילעב םה תורומה ישרוד כ'או
 הדי לע ראבל הוש הרזנ י"ע תואמגוד ואיבה
 הארמ ל"נה םינויצה ץוח Cy ,שקובמ ןינע הזיא
 ןימכ ג"ונבו) W^ ןימכ "יפו .שרד 'עב תומוקמ
 הוש mua ןיעכ (ב'פ 'יטפשמ 'ליכמב «nu רמוח
 — eine Art Begriffsanalogie וכ 3331271 נשומ לש

 ובתכ הזל בורקו) תילגרמ איה רמוה רחא 'יפ ןינעבו
 ןישודיקב י"שרו ללה 'ר םשב םש הטוסב 'ופסותה
 — Perle, Perlmuschel jc y'b אוהש 5^ (םש

 — [םשר ע"ייע תומושר ישרוד ןינעבו

NTC *(ר\ ג0680088018864 יִרָמ ןמ טשפומ םש)  

 הארמה ותארמה אהת לוכי :ר'י ןירדהנס
 םש ,'וכו ותארמהמ רבר רבד רמג .ז"ט םשו ,'וכו
 ןייד . . ותארמה לע הווצמ התא אישנה .ו"ס

 ,ותארמה לע הווצמ התא יא
 תבש das) 11090 ארמ ןמ טשפומ) האְרמַה *

 ךוע ןייע ח"יפ bw 'תפסות :ה"נק
 ע"למ הרזגנ nm יכ ךארַא 'ה רמ 'עבו .הטעלה

 .שרשה ןמ אוה ם'ימו
men *רומ לעפמ)  (das Wechselnו"צ "יחספ , 

 .תד ע"ייע א"ער א"ע 'ומבי

(der Hervorragende, Hervovstechende) "T1230 

  323'פ  v'5ויה לובמה רוד .ישנא (ג'כפר)
 שימשתל תחאו היכרו הירפל nns םישנ 'ב יחקול
 by ,הייחכ הנמלאכ תבשוי nmn mam moe לש וז
 דלת wow ןיוקיע לש סוכ הקשמ היה שימשת

nmmגויא) ביתכד אוה אדה הנוזכ וינפל תבשוי  
 "o אל הנמלאו דלת אל הרקע העור (א'כ 05
 ךמל הז ןהבש דורמה ירהש ןכ אוהש ךל עדת
 הנימ ירעיר הדע ,הלצו הדע םישנ 'ב ול חקל

noyתואחסונב ב'א) -- .ולצב. תבשוי אהתש  
 mns ,(רחכומה 155 רורכה 3105 ונלש
 ףד mb זמר 'ישארב pos 3 'יא רורבה "גו
 הלמה mom י'קתת זמר בויא cp» yo א"י
 רורמה וניבר 'יגכ 'יא ר'ב זיראפ 77253538
 rs חכושמו secs < ע'למ wm ד'עפלו
 p^ ודוט םשהמ ארוומ 'נות 'שלט וא םירוומה

98 * 

 Tm — (רמוה =) רמה
 רובעב ןיב ונזא רובעב pa עצרנ juro שרופמ ןכו
 השעמה םש לע ןהב אצויכ ןכו הזוזמו תלד
 איהו רמוה א"פ .ארמה איהו רמה אוהש ןהלש
 רכזוה ל"נה ג"פר שוריפ ה"יחא]* ,תילגרמ

"sowל"נה תומוקמ השלשב  qsלודג רוצקב  
 יברע 'שלבו "גה האבוה םש pow 'פסותבו
 ךומח המ ול רמוא ךישעמ המ ורבחל 'מואשכ
 ל'זו 'ו ,א'כ תומשל םינקז תערב saw ןכ ומכו
 המ 'מוא םדאשכ יברע 'לבו ךורעב 'תיא יכהו
 םוגרתב ואצמ ימנ ןכו ךרמיה nb רמוא ךישעמ
 יתעדי אלו כ"ע רמיה השעמ 'גרתמד םילהת לש
 יברע ןושל ^3 ןינעב לבא qv» na הזיא לע
 ושוריפש s nbn לע הנוכהש תויהל לכוי
 in gutem Stand בוט בצמב הדימע םגו mm ןינע

sich befindenםולש תליאש 9%" םשה ונממו  
Grussדהנסב רמע תלמב ל"זר ושמתשה רבכו ' 

 ונסנכיש דע בייח וניא לארשימ (we בגוגה :ה"פ
 ותושרל ונסנכיש דע Cs mm 'ר ותושרל
 ןכו וב רמעתיו C ידיכ "רב) 'מאנש וב שמתשיו

 וניאש דיגמ וב רמעתהו ג'ער 'פ אצת יכ ירפסב
 תארוהב ארקמ לש רמע רתופ p'n כ'או 'וכו בייח
 דע 'מאש המ הזו הריד ןינע 'מולכ תיברעה הלמה
 שומיש Pup mae הדוהי 'רו ותושרל ונסנכיש
 המדא רבוע כ'ג הרומ ינש ןינבב ;+* תמאבו

 jon 'א הכלה ט'פ תבש v3^ 'יאש המ הזו
 ךוע דוע po" ארימע אבט אלעפל ןיחווצ
 pn) רצ) לוסאלא רפסב הנוי ^ רתפ ןכו .(ןוהרה
 תנשמ איבהו הנשמשת אלש הב רמעתת אל
 הזו ץפח ora ושוריפ איבהו ל"נה 'דהנסד
 ל'זו רמע 'ע nme ש"רל ךורעב רכזוה ץפח 'ר
 אל רמא הבישי שאר רוהנ ib yen וניבוו
 ק"דרב 'ייעו ש"ע 'וכו רתי ךופב הב שמתשת
 כ'או .שומיש כ'ג b^ רמע 'עב וניברו רטע שרש
 ןשרדה מ"ר םשב ד"י .א'כ 'ירבדל י"שר בתכש המ
 יסופ 'שלב הב שמתשת אל הב רמעתת אל

pupךירצ ד'עפל .האומיע שומישו תודבעל  
mortsוא ינוע 'שלב  otsםש ן"במרה "ייעו  

 -רהאי ע"מ האר ןכו ןשוש תליגממ היאר איבהש

 לבא ^ דצ i'm bp /w  ללירב 'חהל רעכיב
 ןינע ע"לב רמע יכ א"ר דצ ג'חב inse המ
 'חה ולש אכמס רב יכ אוה תועט הרוחסו הרימא
 (w^ mme ןאראק לש ןויצ לע ןכ בתכ רעגנעופש

QUyא םשו " oלכו .ן"יעב אלו ףילאב 4!  
 PO" וניברר ושוריפ ריבסהל אוה יתבתכש הז

pmaךרהנא המ 'מולכ ךומהא יאמ  (= ^pע'לב  
oveהארמ  (pubאל לנא .'וכו ךכיט המ  jj 

 וא תורמוה ישרור יכ רווב ר'עפל יכ ידטע יכנא



 omo שרש יכ בשח «2 לעבו ותער יתעדי -
mwוועל 'חה הגש ןכו אוה תועטו ,וכפהו רבד * 

 לכא ךורעכ ינהתיא כ"ג .סרוג 'גרותמהו .ר"תמעב
 יכ תמאהו .םדוקה 'ע ןינעמ רתסו טאלב ושריפ
 הנינעש ל"נה "ברע הלמב ןוכנל קיתעה יגרתה
 — [!כ ז"ל ^n ,'ח בויאב ומכו עלובי ןינעכ התחשה

ác רכזהו דחא ^b ₪ י"למ x»n qu qp 
  (ins. 6ונדמליב  jnןוכשי דדבל םע (2723

 דחא ןוי 'לב ןה אמח רב ןהכה סחנפ ר"א (יט 22
 ןכש ךל עדת תרחא המוא םע ןיבשחתמ ןניא
 ןהל שי ןלוכ אצומ תאו תויתואה לכ בושח אוה
 'עב בותכש ומכ גוז ןהל ps ןיונו א'הו גוז

C miosיייעו :דיסק 273( טושפ טג 'פד ג"רבו  
 pop י"לב "יפ nns אניה [רמא סוכמוס] C'n ריזנ
 :'ד C mesm :'ג Cv) :'ב ,אניה תחאל
 (האינונ י"לב הניפ ןכו '(,  יטניפ :'ה ,(" ארטיט
 (* ןוגירט רמאי mss 'ג הז oma 'מול הצורשכו
 ןייע ה'יחאו* qu :הניפ ,האירט שלש 'יפ
 תארי ןה :א"ל «nae nu — .ש"מו ןוגיד ךרע
 תחאל ןירוק v53 ןכש (היכ m בויא) יוגו 'ה
 ותוא :ו"ע ןירדהנסב ה'כו אניה פ"א י"כבו ןיה
 jw ןהמ תחא תאו ותוא ר"י כ 0 ןה תאו
 ה'ד 'ח vn 'תפסות yr" אניה תחאל pp י"לב
 jn ט'צפ ר"ב .ש"מו wv א'ח תא yn ינירה
 'מוחנת ,דחא ןה י"ל ןה והמו (ו'ט יס ייעשי) y^ םיוג
 י"ל (דיכ ,א'מ 'יעשי) ןיאמ םתא ןה א"י "יס רומא
 ר"יש זמר "pu" 'קליב ה"כו יל םתא רח n ןה
 jn ל"הזב w^ ז"כפ ר'קיובו ['מוחנת] שרדמ םשב
 רמא דחא אוה י"ל ןה היכרב 'ר OM" 'וכו םתא
 'קלי) ב"יפר ר"משב b^ םתא nns now ה"בקה
 ר"א G'3 היל בויא) וחכב ביגשי לא ןה +כ'קתת בויא

 תדגא 4n דחאל ןירוק י"לב ןכש דחא ןה היכרב
 jn (ר'כ ?mn יעללינעק  mm .ט"היב) ו"טפס 'ישארב

 'וכו דחא ןה י"ל ןה והמ ויט 5 yen רוני רונ
vהתכינחו ותכינח בתכ €« 3^ טיפ! ןיטיג ףוס  

 BW" ןנחוי 'ר םשב ww 'ר [רשכ ל'צ] (לוספ)
 DM ^D" אניה ומכ וניא ר"עפל ,רשכ וני א בתכ
 תערכ הזו התכינח ונייה תחא הכינח קו בתכ

m3ןיטינ תופסותב האבוהש ת'רו  mbךכו ה'ד  
 — mp5] 'חה ןכו כ'חמב וגש םישרפמהו

 dieser, jener) הז אָנָה 42 "לב «o^ ןֶה 8 |
 Amm ןכו ולא יִנַה ,הז ^6 meon 'לב |

"WUנקעי ג'ער 2/59 ט'פ םיאלכ 'ורי מ'ר הי  
 ה רווה —

 יקליה יתאבה םשו )?
10700 (^ «pix (^ 800). 

v3 (*ינוהל םימעפ יתש  Tm m»זמר חלשיו  bp 
 .ש"ע ןכ שרר אל veb רימשב לבא ונרמלי סשב ןכ ,ומכ בתכש חיסשת ומר קלכ

 .ונוגאירט עייפרשב לכא ר"פרב ןוכנל היכ +0[ ('

 תישומש א'הה ךכ ןיבו ךכ ןיכו רפומ ול שיש ימ =
 — [דרמ 'עב ומוקמ רקיעו איה

n2935n *ךרמ לעפמ)  ^b (Erweichungה"מ : 
mesךועו 'ב זמ ע"ייע ^2« הכרמה  

 "| סמסמ

 ,(פורמ) amb y'"p םורימה *

nass +ךשמ לעפמ) . das Herbeileiten des 

CWassersהכשמהבו ב"ער ב"י הרומת  

 JN בר ע"ייע

 אנווה ס'לב ןכו U^ Oy ע'לב ןוה = ןה
55wm nm "5חור  Milde, Ruhe; Vernünf- 

 י"רת "C גיל יישארב) יטאל הלהנתא וש
 ינאו (ח"ע) ט"עפ ר"בבו C ינוהל 3398 ['א]
 ייעשי) א"דמה ךלהמ ינא (' ינוהל יטאל הלהנתא
 תליגמבו .טאל םיכלוהה חלישה ימ תא € יח
 ^Q יא הכי יתומצעב שא חלש םורממ הכיא
 פ"רבו 0/5( םינהכה לא רומא פ'סב ר'קיובו
 ושע sow ןויכ QU םורמ דע םיהלא ךתקדצו
 רמא םתציב עקעקלו ןהילע ןקרזל אב הבושת
 םדא ינב ןהב שי ךנוהל ךנוהל 5x33 ה'בקה ול
 .תחנב תחנב ךנוהל 'יפ abs oy ולא הקדצ ןישועש
 ינשב !gemach! gemach ותקתעהו הייחא]*

 vy רצקתנו הלמה ונינפל 'יל mw" םינויצ
 יא 'שרפ mo ילשמ שרדמב רפח ןכו םיופוס
 ךייש ךרעה לכו .'ג 'יס רומא 'מוחנתב "יא לכא
 הלמה תארוה דועו .ש"ע אנווה 'על בוט רתוי

miumרמאמ ןבומ הזבו תעדו הצעומ ל'נה  
 תא 733 )"*( ושעת ושע b' כ'רד 'תקיספב
 אלד דע ךנוהב דוכע + 'ג ילשמ) ךנוהמ 'ה
 ךל ןתויש דע בוט השע e^ ךנוה אלב דיבעת
 ךלכש רוניאמ תושע לכות אל ןפ םימורממ לכש
 השעמ ךומסכ םש "יאש הממ הז "פל היאוו
 תיזזת חור וב סינכה ה"בקה השע המ 'וכו רחאב
 ,רמאמה שוריפ p לשל 'חה ןויכ pam 'וכו
 לעב 'יפ אנוה כר ארומא םש bx mo .ילואו
 ילשמ)מ"למ אוה ןוה יקסנעלאמס פ'ר תערלו — לכש
 -עירפוצ טימ בעיג : 05 א"לכ יפו .גונעכ np "טיל

 - [טייהנער

 2 Grunde תיחשה L9 ע"למ ד"עפל oa — ןה

qe cióhtenגיש) ךלמל עלובי  (e a^גרת ' 
 b3 p^r ny" .אכלמל ינהתיא אמליר
 בתכו אכלמל onm 'גותה איכה ov לאומש

mo» )'אחייגב 3333 ןמגרוהמב , 

mEvTE )7 8%י[ ל (* . 



sein Genus) TDNJ]ורועיבו (ע"ייע ינה לעפמ  
pss(.ימ 'כוס) לוזגה - בלול 'פב תחאכ , 

oeןויכו לכאמה רעבלו סועלל הליכאה ךרד  
 רעבתנו לכאמה ןמ וכה mm ('וי כי נח ב עיגמש
 תוריפ ןוגכ הסיבכו הרשמ יקופאל תחאכ ירפה
 ןתשפה וב ןירושש הרשמ ,ןהל ןיסבכמו ןינבלמש
 תאצמנו ןינבלתמו ןיסבכתמ ןרועיב רחאש הסיבכו
 ה"יחא]|* | .םיצעה ןכו רוסאו ןרועיב רחא ןתאנה

 יייעו .ב"ק ק"בב 'יגוסה י"שר 'יפ הזל המוד תצקו
 ינה 'על pu ךרעה לכו .םש א'"בשרה "ח םג
 (יה ל ייעשי) וליעוי אל wn ב'א) -- [ש"עו

 qum אל

 ז"עב ינניה .אתרבא ע"ייע :ט'ק תנשב גניה *

 ,ימזה y» nan ע"ייע :ז"מ

(Glungari, Ungaren) *N9?2337] *םירגה םוגרת  

 םונרת ןכו יארגנוה € e יילהת)
 mm" 'גרת לבא )0285 2 5 יא DD םיאירגה

noא ', r2לעבו .הארנה (איל  nexדוד  poni 
 ןינעב בתכ (תנב תנש 'פקנארפ תאצוה) ך"כ ךדצ 'ב

qiםצראל יארננוה ואבש  cma 5b"רסיקה  
 םינכוש ויה רשא pn םע ושגותה סנעלאו
 םירובג םישנא ברו םוצע לודג op םיינופצה ירהב
 ושפנ ףוח םע שפנ הרמ ישנא המוק ילעב םיזירז
 םליח לכ py םצואמ ואצי הזה םעה תומל
 םינכושה ןטוג םיארקנה שדוג םע לע ולעו םנינקו
 וארקיו םתחת ("i28 םושרגיו איננאפ ץראב זא
 םויה דע חטב םש ובשיו ןראגנוא איהה ץראל
 ןראונ ןמו ןנוה ןמ תבכרומ non איהו . . הזח
 ירגנוה תלמ יכ ומיכסה םירקוחה כור התעו .ל"כע
 תלחתו Ugor רגוא ןמו Hunnen ן"ינוה ןמ בכרומ םש
 תוירננוה ןילמ ךרע 'ייע onogur, hunogar ותאירק

 טסעפארובב תומכחה לש אימעדאקאה האיצוהש
 ץרא ןינעב בתכ mmo» Magyar 'עו Hán ךרע
 ןהאק v ידירי  (האירגוא) אירגנוה איהש רגה

 .האלהו 145 ל"ח ץטערג ע"מכ

CWicke) N73רוככ) ןימומ ולא לע .'פד ג'רב ' 
cr4-5[ אנישרכ יאמ  [Wiekeרמא  

 ןירוק ויה םנושלב "יפי אדנה (' אינוש נו
 p" ה"יחא)* .יציב ז"עלבו "אדנה ןינישרכל
 ישלנו vw" זעול ןכו עקיוו = +9. ט"יאלב
 v3 ץכוקבו 'רוכבל v3 mb» "bo ,א'ציו זעל
 סש קו ךוועב וטכ שרופמ (,א'ק ףד 'קילייננא
 ^3 'יגה (v 53( םנושלב תחת ומוקמב "א

 .אישרשמ ע'י פרב לבא וניתואחסונב (m» v ייכב «pa ח'כ )*

NTOT — ןֶה cem 
 ןהל לאש ןה המ :םשו 'וכו אוה המ אוהד ןה לכ

qmהנימ ןניעמש אל ןהל לאש  mb»םשו : ino 
 ןיהא הרמא ג"ע ח"ד ב"פ מ"ב 'ורי .תיחלתשיאד
 א'פ םילקש יורי ^« בישח wb ןהא יל ןהל
 א"פ 'לינמ 'ורי .תהבנ אלו spi ןה ד"עס ה"מד

Tn ^yורי .ןהל תרמא ןהל תרמאד המ ' 
 snb אלד ןה אטמ אטמד ןה XU YD "רדנ

pammר'קיו .לוקלקב  vesירמ אילת יד ןה  
 רתי ןאה ךועב דוע "ייעו .יאבלק yp הינייז
 יהלשד יכרב ינה .'ו תוכרב ץובקהו .תואמגודה
 ינה והדיד איפוחמ ולבד ןנברד ינאמ ינה והיינימ
 ינה ^ 'וכרב .'ב הש ע"ייע והיינימ ופקנמד יערכ
 עבש ינה .ט'כ pen ,'וכו ישפנ יכרב השמח
 .ט"'ק תבש ,'וכו אתינעת ד'כ ינה ^« אתבשד
 ,'וכו ירת יב «oc .א"יק 'יחספ omms ינב ינה
 ינה :ט"כ "בוריע .'וכו cbe תלת n +םשו
 יננע ינה :i "ינעת 3 ןסב ע"ייע ^51 .ינאסב
 ד"ק 'ובותכ ,ינב אינמת ינה :" 'טוס ,'וכו ארפצד
 ינהמ יל המ ינחמ יל המ הידיד cim xm ב"עס
 .ה"ל 'מוי .'וכו םירפ םיעבש «cong ,'וכו
 ןיא ינה ב"ער א"י הגינח (C CoD ינהמ ריצב

ynב'ב .'וכו אל  in^ינה יקזמ אל ינהוינה יקזמ ינה , 
 מ"ה רוציקבו אתלמ אה אנמו ילימ ינה אנמו ילימ ינה
 יכאלמ דיב ןייע ma ללכהו ,ם"שב הברה מ'הנמו
 אה אנמ לכ םושרא 'א אתלמ ךרענו ז'פת ןמיס

wr) — Duis snbוכרב ּוהְנַה ץובקה ' ", 
 והנה :ב"נק תבש ,ינוירב ע"ייע 'וכו ינוירב והנה
 .ז"יק מ"ב .ב"נ pura bep yy 'וכו יאלופק
 ידימלת ירת והנה .א"ל 'טוס ^« ירת יב והנה
 pow .'וכו ימליא Sn והנה sys 'ג 'גינח ,'וכו
 דימת .'ג רדו לקש ע"ייע 'וכו יאלוקש והנה :ה'ק
 qa cnm ע"יעו 3 «neben .אימ והנה 435
 הציב — :ו'נק םשו .,'וכו ישניא ךנה :ח'פ תבש
 ^ ןישיג .והנינ יניוחא ינהו 'מלעל ולזא ךנה :י
 qu ינהו ינהד אדי תומיתחב יעדי ךנה א"עס
 ,'וכו והלוכ vn sb ק"מ s5 'רומת sym אל
 v^ הבקנ 'שלבו .והנינ תולוע ךנה ב"עס ט"פ 'וחנמ
 t7] ןישרפמ ןירסקד ןנכר ב'ער ג'פד ה"פ הציב

mm "ONןוניה ס"לב) , roע"ייע  dieso, pn 

(eneהנקנ 'שלבו .ןונא ומכ םה 'גרת  
 pps לכב ג"ונב ה"יחא|* .ןיניא ומכ ןיניה
 ; א"י urb 'ילהת 'גרת 'ייע א'ה רחא ד"ויב 'גרתב

"sn ;" ayתוטש 'א  bא'ל 'בדמב ;'א , 
 pj] ע"ייע ל"זודנ «m ז'ש

 ,ותכינחב ס"טב ע"פרבו +ו"ו י"כב ןוכנל ח'כ ('



usi ^ Pus 

  Xוידנה

m^ ה"כ ישארבמ וניבר איבהש 'גרתב לבא, indien 
 לע אוהו יקדניה ונינפל 'יא א"י ,'ב םשו  «Xי"ל

  ^e Téודוה  mw '""P'Indien[אקידנה 'ע —

bn =( 7םשהו  srpnןושלב שריפ  'D» 
o5רעישו רדמ 202 יברע ןושלבו . 

 הדידמו .רועיש ,b 4X9^ פ"לב םשהו
(das Messen, Berechnen, die Mathematikןיטיגב  

 ימיתד והמ 6:'ס) המאל בורקה רוב 7523 ןיקזינה 'פב
ubל"מק אזדנהב יקשאו רכסמ רכס ל"א . "B 

 התא אלוודב mes יאזדנהב יקשאו ךרוב םותס
 (:טיפ 23( הניפסה תא רכומה פ'סבו W^ ומכ
 ארתאב אלא ןרמא אל ימנ ימיתח אלד ארתאבו
 אלד המכ יזדנהמד אותאב לבא יזדנהמ אלד
 ןידדומו הדמה ןיושמש s C^ ליקש אל יזדנהמ
 לכ ןיוכמ םשש 6" אזדנה רפס ארקנ הז לעו

omםילאעמשיהו  nbסלפמו וישעמ הושמש  
 ומכ ןה דחא 'סו 'ז ,סדנהמ ינולפ ול ןירוק ויכרד
 הייחא|* — .ןירעשמ יזדנהמ wee ,(" סולעיזולעי
 .ג'מ "לוח םג D איבהו א"עב "יטיגב ^5 י"שרו
 ןינמיז סרג םש ב'בב ם'בשרהו ידרהל יזדנהמד
 ןיזדנהימד pier ^am 'ילוחבו ,ירדה ידחב יסדנהמד
 .ידדהא ינווכימר ןמרתמ (cuve ירדה ידהב

^emי"כ ה'מגר  pmpm "wbיקילייגנא י"כ  
 ןינמיז 'מולכ ירדהב ןיזרנהמד ןינמיז 'יפ (:ה'ש ףד
 vm .כ"'ע םיתסר ידימ 'כילו ןיבקנה ןי ושד
 לפנ אוה 2-9! mese הלמ תארוה םצע יכ רקיע
 me ןמרתמ ^5 zusammenfallen הז ךותל הז
 םידימלתה א'עס ח"מ ןילוחב כ'ג הז שרשמו
 ג"ונבו ןיזנדזמ 'עב וניבר 'יג יפל רברב ןיזרנרזמ
 טעלרעפ היגה רככ לבא ןימגמגמ י"שריפו ןיזנדזמ
 יה יכ ןיזרנדזמ nnm ןיזדנהמ ל"צש mp ש"טע
 ('' ןירטו ן 'ל ק ש ושוריפו (ד ז תויתואל שבתשנ
 יכ )'5 ןעללעצסימ וומאמב) כ"ג רעיש אוהו
 אודניהב ל'צ «Cr ןיטיג) אזדניהב יקשאו םוקמב

  "b[םימ רונצ איודנה ס'לב —

 ,Gegner) 6. 99606 5'3 תערל) ןיסוידנה 8
 'ה העמש wb "ban» שורמ

pxןיצר ןיסוידנה ינש םלוענש גהונב (א''י ז'ט)  

 ןינישרכ לע בסומ יציב וניבר 'יפש המ mm !ןוי
 sv אציב םש זעולש ןישרכ ys חכומ ןכו
 ע'ייע) vieia ר"לבו ouo י"לב ןכו ל"נה ט"יאל
 ןכל 229 ןעמאננעצנאלפפ ףעלו nup ,ב"ח אייקיב

psומוקמב אלא עקיוו ןכ םג אדנה תויהל חרכומ  
 וא אדנה ילואו ןכ אדניה ארקנ איברש בר לש
 "ג תמאבו דחא עטנ po 9! stb אוה אדניה

 — [הדנא ג'ג י'כ

^p) "3720פו ע"לב ' ÀJר"לב איודנה ס"לבו  
(Endivie, intubusהספ העש לכ 'פב " 

 לאעמשי 'שלב b" יבדנה ןישלוע ys) טיל
 Q pays, ? --] (ינוצניס) ז"עלבו C אבדנה

 255 5 prbs Joh ע'לב ודנה פ'לב) יּודְנה
 יאה Indien) ודוה ^2. hendu 'קסנאס 'שלב

 ימוי v5: יוכרב) wa יבמ איתאד C אתלמה
 Cy 22( הניפסה תא רכומה 'פד ג"רבו ,(* :א'פ
 לכבו 'מגב ז"עד ק"פבו ,יעתשמ האודנה הדוהי 'ר
 37 רמא (Gre vy ןילנע inb ןירכומ ןיא םוקמ
 יהיכ 'ישארב) הליוחמ ונכשיו .האודנה אלזרפב דיבז
 הליוחה ץרא לכ תא qua ןמ י'רת 0^
 הנוממה anb רמא 'פב 'מויב ^C G) ,'ב יישארב)
 b" .זוז ת"ת לש +" ןיודנה םיברעה pm 6ריל)
 שובלמ ro ר"לב b" ב'א) -- .י"לב שובלמ ןושל
 שרפל 5' ןוכנ רתויו ,קולחה לע םישבולש
 רחשב GE) יטויג) ןכו אידנה ץראב יושע שובלמ
 vp C ןיסולפב יושע שובלמ ןיסולפ שבול היה
 לע הארנכ ונינו תנוכ ה'יחא]* ,(םירצמ
 "יע) ות0טפוטמ ו"ל לע ב"ר תנוכו 800% י"ל

 yan ןורחאה לכא (ז"ל דצ רעלזייא 'חהל ר'טב
 ןכו אידנה 'שלמ ץובקה ראות אוה prn יכ

ny?מוי 'וריב ןכו .'מויב י"שר ' YDר"ע מ"ד  
 לש "שובלמ רחבומ b pron^ לש ןושארה
 52A כ"ג ע"לב אידנה םשה ןמ ראותהו .אידנה
 'גותב ןכו ל"נה ז"עבו i33 האודנה ראותה ןכו
 :ר"ל 'מויב י"שר "גל האוודגה i5 3^ הימורי
 )* ^ רומזמ "להת שרדמ תירגה בנוח הנקנ 53
 'תסא ;'ט n 'תפאל 'ייע אירניה 'גרתב םשהו
 | -Gross הכר אירניה 'א 'א 'תסאלו .ג"י ,'ח 'ינש

m )'ןוכנל  im v33לבא יבירניח י'שרכו 3330 37333 אבירגיה ץע"פרב לבא ח'ר 'יפבו ג'גו  br) "t" v33ייחספ ) 
 י"כב ןוכנל ה'כ )^  .יבוטניא עיי'עו endivia. indivia ט"יאשלב אוהו 'בורניהה ל"צו יבוצניס i0 "כב (*  .יבדנה

 "33! ,ב'ת v33 היכו יאורנה «i433 ,ר"פדו ו"ו 33 היכ (* .אתלמח 'ציניוו יזיפו ר"פרבו .אתלמה y^p ב'הו .ויו

 תיכו qmm א'פרב ןוכנל לבא ןיברנה ע"פרב )* .ריפרו ו"ו v33 קו nts (^ aevum דיסק "יס ידועפ יכלה
 ןאכ ושע יויפו ריפרמ ץוח עייפרבש עדו ,ינשטב 'וריב «m ןוורניח יטשוק יפרבו ןודניה cut יפדב '"שרבו ונתואחסונב
 Pelusium. (* .םשה ראות אוהו ןושארה ןינעמו ךועה ךשמה אוהש ןוכנחו ןיורנת ליחתמה רובר Ty םע ומצע יגפב ךרע

 ת מ כ ח ריב י"כבו אסרנה ר'פרב ('" ,הב ןל תיל ג'ונב )* | תיריציה ברח ותרומתב 'יא ה"לרח זמר שיר nomm יקליבו (*
aramיילהת לע וחנוכ% '*  mobילשמו יה  m^ orלעפתה ןינב אוה ןיזרנרזמ ילא בחכש יפכ ןיקסנעלאמס פיר תער יפלו  

oy \הז יפלו  qwןיזרכהתמ ןקתל כ'ג . 
, 



^ 

 ue קה -— נה =

 רמאש "יחכז פישל םג יל השק הזו ע'צו דריו
 אהו ביתכ אל דריו ביתכ הלעו ןימינב טבשב

 — [ ג'י ,ח"י .עשוהיב ביתכ

cv») nam *373 ןמ טשפומ  (das Führenמ"ב  

 הגהנהו למגב הכישמ אהתש דע .'ט
"ena 

 * חני לעפמ) חניה  (das Hinlegenיא"כ מ"ב
 'ורי ,חוניה ךרד יאו . . הליפנ ךרד יא

pep לכ :ה"כ מ"ב .ןאה yy ims ביפר מ"ב 
 ידימ 5'4 "יחכז .'וכו לוטי אל הלחתכל חוניה

mn" תבשחמא mm 

(das Hinstellen, Hinlegen mn 15» nmn * 

mmm הריקע .א"צ האלהו .'ד תבש 
 ב"כ תבשב הכונח רנ ןינעבו : «, nnהשוע
  musוהפיצ :ז"כ ה'ר רפוש ןינעב  amםוקמב

 תעשמ .'נ :'ב "ינעת בלול ןינעב .הפ תחנה
 םש ,םיצעה תחנה םוקמ ח"מ ח"פ 'ילכ ,ותחנה
 תחנה םוקמ . . תוסוכה תחנה םוקמ א"מ ב"כפ

'y3 ש"מ 'ייע תוליבאב nmn ןינעבו -- ,תוכיתח 
  ep mm.םינושארה 'יג

 *  nmmלעפמ)  (die Ruhe, das Ruhen mjר"ב

 "ילהח) עשרה טבש חוני אל יכ ז"פ פ'ר
 ('ג :היכק  psול  nmםיעשר לש הרובח דצב

 הלמה תבכרהבו .םיקידצ לש הרובח דצב אלא
  byחור  ^bיאמד 'ורי .שפנ ןוצרו םולשו טקשה

 הצור א'עס ו'כר ז"פר  xmחוו תחנ ול אהיש
 ו"טד א"פ האיפ 'ורי ,חור תחנה הצור וניאו ,'וכו
 תחנה השועבו א"עס א"סד א"פ 'שוריק 'וריו ג"עס

 ,ויבא לש וחור

 * ע"ייעו .אוה ס"ט ו"כפ יתבר 'תקיפפב [וטניה

 'צוהל תולמ 'יפבו ,א"יר א"ח קירקנטופא
 ןאמדעירפ 'הל 'קיפפה  "bל"צש ןאמעדעיג מ"ר

 .ש'ע ןילקרט ןוטפיא
 'פב (אתידנמופל כורק oye םש יִניִה = יִנָה

 אה 62xYy טיב) ןיקסופ ןיא 'מגב ךשנ הזיא
 .יערפו ינבז יעב יאד ילישב יטיח אהו יגיהב יטיח
 הייחא]* on» תומוקמ לש moe נ'א)
 "טיגמ חכומדכ םתנוכתב ויה םיבורק ילישו יניה
 :ג'ס מ'ב .ב"עק ב'ב .ז"טק 'ומבי :ה"כ 'ציב .'פ

3n»ויחש ןה תומוקמ ילישו יניה י"שו םש  
 ןיבשוי ףסוי ברו הכר .ויהש אתידבטופל ןיכומס
 סונאיממאו סואימלטפב רכזנה Bolo אוה ילישו .ןהב
 — w'up] ,'ט עדנוקדוע רעטטיר "p sw" ,ג'כ

 "pov א אח

 י"לב 'יפ .חצונ אוה (!)אבו לטונש ימ (!!פוכרפהב
 'עב הרומא יתלמ רבכ ה"יחא]* a ילעב
 עגונש המ ךוידה Tu ב'מר א'ח סופרפיא
 ל"צש הלמה וז יתנקת ךוידה «p ש'ע וננינעל
 יגיהנמ bm ןיסוידנה תחת ןיכוינה ל"צכו ךוינה

 — [םינוי לש םיסוס תצורמ קוחשב םיפוס

 QAM ע'לב .יודנה jp םשה ראות) [א]קיִדְנה
ppm ס"לב יקידנה םשהו indiseh 

 י"לב  Gudien "luciןמ ץוח 'מגב ןיכרבמ דציכב
C אתירט 'עב 'יפ אקידנהד אמהנ Cr יוכרב) ןייה 

 יח ;'א יא יתסא) שוכ דעו ודוהמ  ,Cbהליוח א"ם
 איי ,'ב יישארב) ;  sàn O3הייחא|* .יקידנה

 הזמ ושע םיסופדב  Cipקר אוהש ןוכנהו םיכרע
 ל"צו קדנה ךרעה שארב תואצוהה 'יגו .דחא ךרע

 אקידנה  mהלח 'כלה ז"ואב  "bאבוה םשו ו"טר
  m ^bאתרט יעב ושוריפ וניבר קיתעה ונטמו

 אקידנהד אמהנו .ש"ע « Wb'יסופדה "32 אקדנהד
 ס"שב  (quתיפא ןפואב יושעש םהל אוה

 "ינו ,אידניה  sbהלוע  oyהאבוהש וניתואחסונ
 תוחורב :יתישע 'פ ר"להקב יתאצמ ןכו .יודנה 'עב
 ןיאיבמו יקידנהל חלושו שמתשמ המלש היה

 םשמ ול  eb'ב תלהק 'קליבו ןיקשמו  muזמר
 — [יקירפאל n^ ז"פקתת

 שרופמה בשע pe ע"לבו .פ"לב 'יפ) יקוקדנה
 ,ügypt. Lotos ש"אלבו תוינדגדג 'עב

(tein = Honigkleeתוינדנדג 'עב "פ 132 , 

Gieho DU.ידשב הונאצמ התרפאב הונעמש  
 'מגב ןמוקמ והזיא 'םב € ap 'ילהת) רעי

 הונעמש הנה ^C יחב) םישדק ישדק הלועה
 טבשמ יתאקד Ü עשוהי ופפ m התופאנ
 ma ביתכד ןימינב הז רעי ידשב ונאצמ ,םירפא
 םיטבשה 553 (p 075 0 UNUS^ ףרטי ךאז
 ,לובגה Gm .לובגה הלעו (e yr) בותכ
 [b'3 (ראתו) ביתכ לובגה הלעו ןימינב טבשבו

[1nיירכד) ביתכו ביתכ .אל לובנה  Cn a^תמקו  
 לכמ הובג שדקמח תיבש 55b םוקמה לא תילעו
 ונדמל ('י תר פ א עשוהי רפסמ ךכליה תוצראה
 mr באז אוהש ןימינב ץראב ק"מהיב תוננל

oלכ ילב ה"יחא]*  peoתחת  wm 
 ביתכ אל לוכגה דריו ל"צ ביתכ.אל לובנה

anmעשוהי לע  sn voט ' "pיחכזב י"שריפ ". 
 דועו דריו ביתכ ^ קוספב םש םג יכ השק לנא
 ביתכ כ'ג €" — ביי n^ yen ps3 ינב הטמב

mo )* une yy )עשוחי לע ותנוכו .םש יילהתל יישרב  vbייחבזכו  ^Wעשותי הז קר . | ^( v33 m33 14 / 
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 + א"פ ק"ב nen האנה רוד ,א"מ "ישוריק .האנה
 לש ןתתימ :א"ע 'רהנפ ,ינולפל שי האנה המ
 ,האנהב רופא :ט'כ vy a םהל האנה םיעשר
 'ינעת ,היינה םשה דועו .האנה לעב 'ע my "עו
 ד"ע b" vb 'ובותכ 'ורי ,אתיינה אכרקמו : ג"כ
 הירפ תיינה :םשו ,םיפסכ תיינהכ םימשב תיינהושע
 ןיד ט"פר ר"ב ,היינהד יונב : ז"טד ה"פ ב'ב 'ורי ,היברו

mmיל  mmםשו ,(םימעפ 'ב) יל ןייהנ ול  "bהמ  
 י"כ ץבוקבו י"כ ןילמ ךרע רבחמ לעבו .ול היינה
 רוזגל חורטל הברה י"ת רשא (' (םאטשרעבלאה
 חור תחנו תלעמ ןינעמ אוהש בתכו י"למ הלמה
 םא א"הב םא י"למ הערכה דצ ןיא תמא םירחאל
 pa לידבהל ידכש 'מאנש רשפא מ"מ "יא 'אב
 לע ומיכסה ךכיפל m ןושלל האנוא ןושל
 ןינעב אוה ןילמב vise cut Geh  ותביתכ
 י"לל  ותנוכו ,ומוקמןאכ ןיאו תוינוי תורבה תארוה

günstig, gewogen sein, £üvocoןוכנ יתלבו  NY 

 אתכנהכ i15 ,א"ל 'ברמב 'א n3" אתכנה *
 .תואכנרכ ע"ייע אתכנרכ תחת ס"ט

 ןכו י6< ['צמא] י"למ ב"ר תעדל) הֶיּכִנֶה 3
 ימרא bs בוט 3n" noxa ר"לב

 Schaden) קזנ 315: םשהו קיזה o ע"לבו יכנ
 המ שורפ (נ'עס רייד (w5 ארתב 'פ 'וכרבד "ורי

 'עב Yn» nons יקזנ 53 b^ .היכנה
 המ שורפ ט'ק י"כו 'מאו ר'פר ^3 'יפל שורפ
 הוצמ 73« אנאו הכנמ אנא יל תיאד המ אתייכנ
 אתייכנ המ שורפ 'וכרב 'וריל ס"שרהמ "גב 0$
 (DYn3' הוצמ דיבע אנאו יכנמ אנא יל תיאד יאמ
 יאמ הייכנה jb שורפ «i^ שורפ ה"ד :ב'כ 'טוס
 ה"פ 'טופ 'וריב mb דבעו הכנמ אנא יל תיאר
 המ יל תיאר ןאמ הייכנמ שורפ "גה ג'ע כ"ד
 דוע ונינפל 'וכרב 'וריבו .הוצמ דיבע יכנמ אנא
 יל תיאד jb הייכנה המ שוופ שכושמ רתוי
 וניכר "35 'ל"צ m לכו הוצמ דיבע יכנמ אנהמ
 הרועישו איה תישומש anm bn ס"שרהמ ^3«
 שיש המ רמול לינוש 'מולכ רספה לש שורפ
 לטבתמ ינאו יתרספה ינא הכאלמ תושעל יריב
 לבא ם"שרהמ b" הז ןיעכ ,הוצמ תושעל ידכ

 — [א'עב b" צ"אב ף"זרהמ
üblich יאש י"למ ח'ר 'יפל אָמּוניֶה =( N27 
Bett, evita י"למ ד"עפלו gogotzmissig, 

  Sehlafstelle,ייעו הלכה ןיאשונ הב רשא הטמ

Nutzen haben, US ע"לב אנה ס"לב) הָנָה = יִנַה * = 3x 

geniessen, angenehm seinלעיפב  

Vergnügen, Nutzen machenםשהו  N31היינה  

(Nutzen, Vergnügenהצורה :'י 'וכרב לקב  

 תונהיל הצור וניאשו עשילאכ nm  תונהל

 ול רופא .ה'ל pen ,יתמרה לאומשכ הנהי לא
 . "בוריע .הכרב אלב הזה םלועמ הנהיש םדאל

Wwלכ .ט"מ "חספ .ונתינ תונהל ואל תוצמ  
 תונהל יאשר mm ps הוצמ לש הניאש 'רועס
 'וכו ןהב תונהיל ונתינד ימנ יהנ .ט'ס 'מוי .הנממ
 : ח"יק 'יחבז .ןהב תונהיל umi הנוהכ ידגב םשו
 ולש וניאש רבדמ תונהלו ןוזל התצר אלש ןיע
 mnn דובכמ תונהל הצור וניאש sn ב"ב ,'וכו
 המשנהש רבד והזיא : ג'מ רכרב ל עפ גב — .'וכו
 'ג :ז'נ םש ,'וכו ונממ הנהנ un ןיאו ונממ תנהנ
 ןיסנכנ ןיא 'ג 'וכו ןהמ הנהנ חונה ןיאו ףוגל ןיסנכנ
 םידנבה תא הזבמה לכ : ב"ס םש ,ןהמ הנהנ am ףוגל

fnbתבש ,הדועסמ הנהנה .ר"ס םש ,םהמ הנהנ וניא  
 תדועפמ הנהנה .ט"מ 'יחספ ,הניכשה ויזמ ונהנ .'ל
 'טוס .ךרנידמ maim ow .ה"ל ןיטיג ,'וכו תושרה
 :ח"ל םש usb mm רועהש רוע תונתכ .ד"י
 םיטיח תמירע המ .ז"ל 'דהנס ,'וכו py ירצמ הנהנה
 המוד ונממ mm :232 ^« ונממ םינהנ לכה
 לש nes הנהנ אלש wb bon לש ןותיקל
 תובא ,ויבא תדועסמ nim אל :'ז ןילוח .הקדצ

w v5ג'ס 'וכרב לעיפ ב .הרות ירבדמ הנהנה  
3'yDח"ת חראמה  wyב"צ 'דהנס  ,ויסכנמ . 

 הנהנ : X מ"ב ,'וכו ,ח"ת הנהמה :א"ק 'ובותכ
 ,ךאנהו ךדיל אב mw אמש g^ rp ,הנהמו
 ט"פ ר"דמב ,'וכו ח"ת הנהמ www לכ .ב"צ 'רהנס
 אק «wm ap ^em ל ע פ ת א .ותונהל ליבשב
 יאמלע יאהב ינהתיאד 'נ 7372( .הריבעמ .אינהתמ
 vp 'רהנס v" .'מלע יאהב ינהתיל qo 'גינח
 ,םולכ (םנהתמ 'טארק 'פדב) ינהתמ אל :ט'כד
 םלועמ pm ןל ּונְהַא המ :ט'צ vb" לעפ א
 ונהא המ םשו nv ןל ורסא אלו אברוע ןל ורש אל
 ng יאמ :ד"י y .ונת והדירל ורק והרידל ןנבר ןל
 ב'עס ר"ד א'פ 'וכרב 'ורי .'וכו וכל יאנהא oem ,ןל
 'ינעת םשהו — mo אינהמ eno) ייג 5( המ

umהמ :'ד "ילקשבו םשו . . ךל שי האנה המ  
 האנה תיא רמאת אמש : ג"י Unas .ול שי האנה
 היל תיל wm אוה האגה םושמ i12 ,'וכו והיינימ

um (tריעתל יתיארו .ש'ס  no qwא םוימ יל בתכש ' nmתי'זשרהמ הלענה רקוחה 3^ ישפנ ךכרבת ןוושחרמ  

 ןניא "לאעמשי , לעו 'םיבשויה,, תוביח לע תורוקנה יכ יתיאר ילש מ'ע י"כב תעכ יתנייע רשאכ םנמא . . ל'זו םאטשרעבלאה
 לעמ קחמהל ןיכירעש זמרל תורוקנב ואב כ'ע ליגה תוביה ןה תורתוימש םא יכ . . ורבחמ לעו רפסה רובה ןמז לע תוזמור

 nw סוקממו רחואמ ןמזב ונל עדוי ילוא רבחמה De nk שפחל my vw post ןכלו . . רפסה
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 ןיבשויש למגה רכ p^ <> =] אייראמע ע'לב
 אוה ארונת הל ?pvp יפל Kameelensattel] םש

 אוה בחר רונתה ירחש רונתל המוד הבוקהש ינפמ
 שגימ ן' י"ר .עבצאכ דע הלעמלמ רצו הטמלמ
 yan wo) "יג .יפל) וניבר- םייפש המ כ'או .ל"כע
 תעדלש יל הארנ 'וכו אסאד אהבוק ןואנ 'יפ ןכו

vuv;יכ אוה בתוכ הזיא תפסוה זאו ןויכ  
 וניברו qun לעב נ'ר לש ורוד ןב היה שגימ ץ
 .ןואג :ונממ ריעצ לע רמאי ךיאוהינמ שישק ןתנ
 הלבק by" ןכ b^ שגימ ץ יכ רבדה בורק םלוא
 תא הנכמ וניבר כ"או ל"ז ף"יר וברמ ודיב היהש
 וישוריפכ ןה ותטישב ךלה םימעפ המכו ןואג ף"ירה
 אהנוק תלמו .יקנה 'ע דוע "יעו ויתואחסונב ןה
 יתיאר דועו amp ע"ייע להוא b^ 35 ע"ל אוה
 אוה אתלכ הב אנמנמד א תירח b" מ"טשב
 ע"לב =] הפחמ א"יו 'גדוה לא ע"לב ארקנה

^b c2»םישנ הב ןיבשויש הלגע  Karose 
 ^b"; m ..[ל"נה ישוריפל תיתפומ היאר הזו
 והש nbn ^b אתלכ הב אמנמנתמד אתירח
 איהו ןינועבצ יניממ vy תומדכ הלכל ןישוע
 המוניה היל ירק הוגב םגמנמר םושמו הכותב הנשי
 י"לש ךורעב אבוהש ושוריפל רתוס הזו ל"כע 'וכו

wmהכובממ טעמ לצנהל ידכ יתכראה — .ע'צו  
 י"ל vy אמוניה b (DU)^ ז"מירו .וננינעב הלודנ
 היאר תצקו ,ןיאושנב לוליה יריש b^ טקס
 לבא ,אנומיהב .ה"כד א"פ 'ובותכ 'וריב "יאש הממ
 הפי הלוע ps Dn ,אמוניה תחת ס"ט קפס ילב

^bםע ז"מירה  mob25'3 "5 ה"מגרו ,ס"שה  ^p 
 הלכל ןישוע ויהש אתלכ m3 המנמנמד אתרק

py?םג כ"או כ'ע המנמנמ ןמתו הל ביבס העירי  
 33D רשא אוה (bmw אסכ ןיעכ אמוניה ותערל
 ,המרגותו איברע ץראב םויה םג ומכ תועירי ול
 vp הלמה pw" ב'נש ק'הע כ'נ ןויכ הזל ילואו
 Flüggerlein, kleino 'מול הצור ,א"ב ןיילרגעלפ

Flaggeלהואל ביבס תועיריו ןטק סג ] -- 
nb3] Fo] *ףונ לעפמ)  (das Schwingenה'ר  

 'ורי ב"יט ib 'כופו + םשו ,'ל
nonא'פ  roג'ע  ^b son ovרמועה תפנה  

 תרצע ןיא ב'ער 'ט "כוריע ,א"מפ אתקיספב ג"הכו
 םויכ וא אלא ^nbn m ןיאו ףנה םויכ אלא הלח
 "יא א"סס 'יכרע 'תפסותבו ורוביע רואל וא ףנה
 y" םשפה ןינעבו vp םויבו ףנה םויב אלא
 יתאצמ 'ופסותה ' יפכו םש 'ופסותהו es" תטיש
 qn 'קילייגנא י'כ ץבוקב) ןיכרעל י"כ ה"מגר ^03
 שמרחו «wp ג'ד ב'פ 'ורשעמ 'ורי ,(ב"ע א'לק

 ,ר'ל י"כב קר חיכ ('

0t 20 

Tb] ףִנֶה. * - (urn — Nb 

mn םשב 'בותכל pnma m» mmn םירחא םיסופרבו ,ר"פרו ג'ג 'an'" vaa ms (i 

" ^. 
^m 4-6 wh rr 

 'פד (i's3 (אימ (c5 'ובותכב ינש 'פב (םינפב
 אמוניהב תאציש (:ב'צ ב'ב) ורבחל תוריפ רכומה
 C אתרות אוה י"ל אמוניה ח'ר b mb^ השארו
 יאמ  (ב'ער זיי «axe 'רמג  ,תולותבה קוח 'מולכ
 אתירק רמא ןנחוי sw אפאד ארונת אמוניה
 אהבוק ןואג'יפ ןכו .אתלכ אב אמנמנמד
 ב'א) -- .6א תלכ הב אמנמהמד אפא ןמ
 ףא תוירכנ ןהש תולמה ראבל דוטלנ ח"ר ירבדמ
 קולחל אל ארמנה ירבדמ תצק הטונ שוריפה יכ
 'יפש ל'נו ,הלמה רקע רואל איצוהל os יכ םהילע
 םיניעה הסכמו םינפה לע nni הוסמ י"לב אמוניה
 b^ ה"יחא]* ,(וב תאצל תולותבה וגהנ ןכו
 בתכש י"שריפ רחא ררגנ ילואו ומלהל השק ב'ר
 הזלו .השאר לע ףיעצ : אתירק ןנחוי 'רד הז לע
 ותנוכ ילואו םינפה לע ןותנ mos ש"מב 3 ןויכ
 הקדה ןמ הקד הניראו העירי b^ טעו י"ל לע
 ל"נ רשאו dünne Hülle dünnes Gewebe הסכמו

 תלחתב 'מושרה י"למ הלמה יכ הריקח pew רחא
 תא אושנל ןיליגרו הב בוכשל הטמ ונינעו 'עה
 b ורחבו אשנהל תאצויש bb" תואפכב הלכה
 ומכ איהו eÜvay "wb לע םג לפונ יכ 'מורע 'של

civתושיאו ןיאושנ הנינעש  Eheינש ד"עפלו  
 רבכ אפאד ארונת ^5 ונויכ nns תעדל םיארומא

manמיר ןוכנל " (ריטב mג'פ ) אסאד אנורת 
^pדובכ אסכ 906% י"למ  mbiהפי הלוע  n3 
"bי"רד  snpוא אתירק יכ הלכ הב אמנמנמד  

 א תלק :ב"צ ב'בב ם'בשרה ^35 בוט רתוי
 Lehnsessel, xXcix י"ל אוהו אתלכ הב אמנמנמד
 םדא ינכ ןיאשונ וב רשאו וילע ןעשהל אסכ
 'ובותכ vB" ישוריפ תתימאל היארהו .ןיבושח
 pj אמונמנ ןמת :אמוניהב ב'עס ו"כד ב"פר
 ילב אמוירופ תלמו ,אמוירופ .ןיומא אכהד
 Bahre gógnpa י"ל .אמוירפ ר"שהשב ומכ קפס
 'עב ונחכוהש ומב םדא ינב וב ןיאשונש אסכ
 וריכהש םילשוויב כ"או : ט"לר דצ א'חב ןוירפא
 וראב sÜvaux אמוניה תינוי תלמ בצחמ נטיה
 לככב לבא אסכו ןוירפא b^ אמוירופ y" ןוכנל
 דועו .םנמנמ ימרא לעפמ רמוא ורזנ י"ל וניבה אלש
 אוה (תובותכל מיטשה ייג יפל) אתירח וא אתירק יכ ל"י
 הזו הלגע b currus" ר"לבו (y pp) א9000 י"ל
 ומכ ארונת "יג םייקנ OW םגו ,הפי כ'ג הלוע
 "יאש ומכ ןוותפ ול שי םש מ"טשב םנ 'יאש
 ןישועש הבוק xw» ^o אסאד xn ל'זו םש
 ןיכילומש העשב הלכה הב pene bon jo התוא
 התוא ןירוקש וז me» wm הלעב תיבל התוא
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 ו בשת ץראל התקנו 67« 63 ייעשי)
 < 5 «XP ןכו ויפכנמ (cp ינולפ gu Cem קיב :ב'כ

- pesיילהת)  (C0 v3תויקנ ויפכ   wb3ןכו אטח  
O1 oy)הזה 'יפה ה"יחא|* ,םיניש ןויקנ  

 שי b'n i םשב 'שודיקל שגימ ן' "חב רכזוה
 ,'וכו םימה והותומיש 'מולכ יקנח ומכ ושריפש

 ךשפנמ qeu יקנה B^ 5^5 לודגה וניברו 'וכו
 רמא תאד המכ ונממ יקנ ךפוג אהיו ךחור אצתש
 לודנה ובר יכ עוריו .'וכו ויסכנמ (p ינולפ אצי
 (yy! quo וירחא וניבר i^ bou היה

 — [י'שריפכ אוה הנושַארב רכזנה !b^ .אמנה

prmהיל אנינת יכה :א"ק 'יחספ (ארומא םש)  
 'תינתמב nb ירמאו קניה רב יבד 'תינתמב

 prm בר ל"צ םהמ דחאבו .ךתווכ קניה רב יבד
 לש ל'זו ! קנמיה רב ןושארבו 'מ י"כב ינשב ה'כו
 ךיתוכ קניה ברד 'תינתמב ט"כק דצ םלשה ןיסחוי
 ח"ו "יפו p'« קניה רב יבד א'נ קניה רב א"נ

 prn ברד אתינתמב תחא םעפ קר סרג

opum *איקיניה  yyט'מק א'ח יקינא  Mb 

 ,Rinne םימ רונצ אָיּודְנַה ס"לב «b^ ןיִבּוְנַה
D'33 תיבה תא ןפסיו 22 'גרת (Kanal 
023 pan *[גותה ה"יחא' UD (יו א"מ 

M^ 33 ע'ייע .('ג היי "09 םיבגה by ואב ומכ 
 םוקמב ןיכותנה תלמב ת"יבהו " Yומכ ד"ש וא
 רנ ע"ייע ןיידנ תלמב « vעקב  (Mפ"למ הרזגנו

  wx ^b Olתיבה גנב םימ  "yסעלרעפ
 ף"כב "נה 15  ו"ו י"כבו 'גרתבו ,ו"כ ןעללעצסימ

— [wn תועטו המייקל הצור כ'כ לעבו ןיכותנה 

 33b לעפמ) הָרָּפיִה "non ap ,בָּפֶה *
 "ים 30D מ"לב ומכ wy בָסַה ליעפה

 בשומב ןחלשה ביכס תואסכה לע םיבשויה ףקה
 das Sitzen, Lagern im Kreis bei der הדועסה

"Y (Tafel, Tafelrunde3 א"נד ד"פ תורשעמ 'y" 

 לנוט וניא בסיה אל םא לבוט הדשב בסיה השע
 "j וכ שיש כפיה לכ לבוט אוהש בסיה אוה ןיא
 ר'עס ז"מד ט'פ 3/5 'ורי .בסיה אלו בסיהל בצק
 ר"פ 3yn" 'ורי ,'וכו והמ ןילקירטב בסה ול השע
 ,'וכו תוטימ יתש qme ןמזנ כפה ררס ,ח"סר
 א'ער ג"מ 'וכרב .ןירונק ןה בסה "?T תוכא :םשו

nbםשו ,הבסה יעב אל ןיי לכא הבסה יעבד ! 
 ,הבסה mb אינהמ אל . . הכסה היל אינהמר
 m" :vbp ןילוח 'פסותב 'וכו הבסה ררס רציכ

hordeum (*? APER n^ ויכ: "pus vy m )' 

 .לגמ תפנה ידכ y" םשו "וכו 5:5 תפנה

(gerichtliche Approbation (קפנ לעפמ pe 

me םש ןכו 1"( עבשי הז 'מגב מ"בד ק"פב 
  Qnםש) שרפמו קפנה וב בתכ 'יפא  C7יאמו

 /המלו | (' יניירדד אתרשא אנייהו םייוקמד והינ
 אנמדקל ק פ נ ןנד ארטש וב בותכש קפנה ארקנ
 )( י"לב קפנה p^ ב"א) C יהונמייקו יהונרשאו
 םהילע דיקפו רחא שיא ירבדב לדתשמו ץילמ
 הולמל בוחה םייקל דייב לרתשמ קפנה ירטשבו
 הייחא]* ,(םייוקמ רבד 153 אתרשא "יפו
 א"ההו pei ורקעו י"ל וניא קפנהו .רשא ע"ייע
 אצמנו ,קפנ דכ 'שלמ האצוה ושוריפו תישומש

 -- [ד"י ,'ה 'רזעב רבכ

qug *לעפמ) הָצְנֶה  yvהחירפו הקרבה ןינע  
 'וכרב das Blühen, Schimmern) מ"למ

 םדוק .ז"סד YD 'ינעת 'ורי ,המחה pon םע :'ט
  sm panoיא ץנ ע"ייעו ,ג"י הנשמב םשו —

 הצנה . . אריפד אטנחו אריפד n .ט"ס "וחנמ
 .הלעד הטנחו הלעד

wy =( Plי"לב  ₪ ^bהעשת רפסמ  
(sesterz לש עשתמ דחא הנטק עבטמ wm 

  ovןישודיק סרדהל ןיצינה ^ Ca.ןה תועבטמ
Ü emn cm *|לקשמב ךכ אוה ןוכשחהו ה"'יחא 
vb םה םדרה n^ דחא רנד אוהו ןיצניה ינש ויה, 

 ו"ל = ץריטסיפ 'ד כ"או ץריטסיס 'ד רנידבו ןיצניה
  qumןכל ןיצניה "ט דחא ץריטסיסו  yumדחא

 'חהל ןילקשמו תועבטמ לע "יע ץריטסיס עשתמ
 ,ו"כ ןנאמרעקוצ

 'מואה 'פב (ומוקמ םשו יקנ לעפמ (sei rein יקָּבַה
 jj אננח 'ו 'מגב יל שדקו אצ וונחל

 םוחנת 'ו bM" (א'ער גיס ןישודיק) ew" לאילמנ
 ךפוגמ qm יקנה e ("5m" יגדמב) ביתכ יקנה
 ושרדל שיש ןויכו שפנ אלב יקנ ףונה ראשיו
 הללק הניאו הללק בותכ ומצע קוספב ירה חערל
 יעבד מ"רל עטשמ יכהו w'b ,הכרב תמחמ האכה
 אל םאו ךתוא שיא בכש אל םא לופכ יאנת

mopתחת האמוט  qe"יקנה עמשמו יקנה  
 יכ תאו יקנה אוה יכהו ויוחא לש קוספ םע
 אוה לוקשו תאמטנ יכו ךשיא תחת תיטש
 םירקושמ ,רחמ ,תאש : ערכה םהל ןיאש תוארקמב
 ומכ יקנה p) Oron^ עיייע ג'ג '0"( םקו רורא

 .גיכש m iw רשא ץיייע (י

pra 
 תעשב אלא לוכאל תושר ול ןיאש ןכימ ףינת אל
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amaא'פ 'יחספ 'וריב ותרומתבו  :m»*"עיסה  

 mun רבד [תעדה]

 דנדנמו ענענמ i5 ע"לב טוס לעפמ) טָסיָה *
(das Rütteln, Sehütteln, Bewegen -ורה " 

 ב"ער ג'פ תבש טסיהב ןיאיקב ה"ע ןיאש א"מ י"פ
 לש wn ץוח תורוהט תוטיסמה תואמטה לכ
 לבא דיער, ג"נד ב"פס ינש 'שעמ v" ,'וכו בז
 'ליגמ .טסהב .אמטמ בזהש הביז תאמוט ןיאטטמ
 ; כ"ד n'b "wb ^v .טפיהב pon ילכ אמטמ :'ח
 יוריו TP &^T ט"פר תבש "7 .טסיהב אמטמ

ey xe ryףא טסיהב אמטמ ץרשה המ  
 ח"עד 355 'גיגח 'ורי .טסיהב אמטמ mr הדובע

 82 ךל יתאמיט ץרשב ךל יתרהיטש טסיה ב"עס
 טסיהב האמטמ (םימעפ הזיא) ז"כק '5פ npn ירפס
 (iml עני רשא לכו inen ,ל'ק פ'ס Dv ןכו
 (PR אמטמ NYD עגמב py רשא לכו (ביכ טיי
 : םש 'בדמבל 'א י'רת קיתעה ןכו .טסיהב אמטמ

cp"ץובקה .אטיסיהב אלו אבאסמ היב  = "T 

 'ורי  ,'וכו תורהט תוטסה א"ער ג'כד ב"פ יאמד
 עיייע («à תוטיסיהב ויה ןיאיקב : כ'ד ה"פ 'טוס
 .זעל 'למ רזה ושוריפו 'א טס yp דועו ףדמ

 das הכתהו הקיצי «pi ךסנ «bye הָכָּסַה *
(Ausgiessenהכסמ שרד ב"מפס ר"משב  

moe)ביל  Cnשרדו תורודל ןתכפה הער הכסמ  
 םויסה הלוע «mb ,(יט vy יילחת) ךסמ אלמ 'שלמ
 ישודיח «y איירדל ןותיתשיא אתשיב יתשמ

 .ש"שרה

 ,dagegen sein דגנתמ nen ע"למ ד"עפל) םסה

(widerstroitenפב ' manורשנש ימ 'מנב  

rep na)ףסוי ברד הימק םיאק הוה ייבא (א'ער  
 הוליע אלט ('אכי א הוה יאתמוכ יל בה ל'א

sp mmהיל הבתימל םסהמ  sesידש ץופנ היל  
pwמגב 'ובותכב '3 'פבו .ידימ ןנירפק אל ' 

 רכדיא ףוסל )2739 'כ) הז ונידי בתכ ורמאש םידעה
 אקר אנהכ 35b הייזח היל דיהסאו ישא נו

bombךלע תרבס ימ ל"א  Mpיאמרד אנא אנכימס  
 תוכיתחו 'מגב תואיצמ ולא 'פכו .ירכדיאו יאשפנא
 ךשפנל pw ליז ל"א (נ'עס גיכ 0( רשב לש
 אייחל היל גולפ ליז ל"א םסהמ אק הוהד הייזח
 אריתמש "וב עגילמ ומצע לע קדקרמ "פי .ירב
 הביקח הבקנ 'טגב תופרט ולא p3' ןכו qm ןמ

6o nm)הימק םיאק הוה אנינח ינוד היעמש  

 37433! פיאו ימ ''כבו םינשי ייפופרב mo» mom תנש יוכלהמ

 םסה — בָּפָה *

 .בסה 'יא 'מ י"כבו ,הכסיה מ"כב an" הינימ עמשו
 ,הבסיה םש ג"ונבו בסיה "יא +: ו"מ 'וכרבל 'פ י"כבו
 תבסהב (םימעפ 'ג) 'מ י"כב W^ ב"עס ב"נ ףדנו
 JUP 'יחספבו .םיוג תבסמב םש ג"ונבו םיונ
 ש"עו הביסה ךירצ ps רורמ הביסה qux הצמ
 תביסה הביסה mew אל ןדקרפ : םשו ,ןינעה לכ

peוצ תותליאשב ה'כו ,'וכו הביסה הימש אל  
"Dדומע 'יחספ 'כלה ג"צירבו הבםיה 'מ י"כבו ,ז"ע  

 ni" אצמנ אוהה גשומה ןמו -- הבסה ה"צ
 "an התשמה «ma בשומ תקתעהל אתורחפא

NUDיימרי ; גי ,יי ;האלהו דיי .ב"י ,יט איש ;'ה ,יי  Me 

 ביבס הפקהו הבסמ ,הביסה ונינעו )5 י'ט 'ב ה'ד ,יח

 .ןחלושל

 ונינעו 303 לעפנב בבס לעפמ הָביִּפָה הָבָּפַה *
 das Wenden, Zuwenden) הייטנו היינפ

 רמואו רבדמ בותכה לעבה תבסהב :א"יק בי"ב
 ם"בשריפבו ^5«: הלחנ xn אלו ('ז v5 יבדמב)
 הלחנ תבסה ליבשב 'מולכ לעבה תביסב "גה
 'יפבו ,ותשא תא שרויש לעבה י"ע הטמל הטממ

 .לעבה תביסהב x^ 35'2 י"כ ה"מגר

die vorliufige Einsperrung men =( "iod * 

(eines Aussiitzigenנשמב :'ח 'ליגמ ' 

 אלא טלחה ךותמ רהטל רגסה ךותמ רהט pa ןיא
 וב החרפ :א'עד א"פ 'ליגמ 'ורי ,םירפצו תחלגת
 רגסה ךותמ רהטל תא רמוא DW ^2( רגסה ךותמ
 רוטפ רגסה ךותמ רהטה ^« םירפצ ןועט אהי אל

 «JP ב'פר גנ"פ ק"מ Y ."'וכו המירפמו העירפמ >

 ,'וכו העבש רגסה ימי ףא העבש תמה ימי המ
 תמה ימי המ : םשו .ג"עס ו"נד ז"פס ריזג 'וריב ה"כו
 תא אכה םשו .ןילוע ןיא רגסה ימי ףא ןילוע ןיא
 ע"ייע 'וכו טלחה הל דבע תא אכהו רגסה הל דבע
 ה" (WE יונו ךרגסי הזה םויה ח"יפ ר"קיו .טלחה
 ,תערצ ןושל אלא ןאכ רומאה הרגסה ןיאו 0"

 גידסח .ןורגידסה +
rog meg * (לעפמ yo) no)הקתעה ונינע  

momהבכוהב דימת  bpחוו  
(das Entrüeken aus dem Gedankenדהנס ' Uy 

 ע"ייע ^«! תערה חסיהב ןיאב השלש א"עס
 'ורי = "ייע .תעדה עיסה םימעפ בורל 'ווינו

moy webיחספ 'וריו ד"ע ' vpז"לר . My 
nopeליגמ 'ורי ,ג'ע ז"נד ז'פ ' Tbה"ער  

 תעדה non + ו'מד n'p wn 'וריב לבא

 ,'ג רזח ע"ייע

vp מ'כבו w'b "o moe כלה | ז"ואב' nm» )' 

£m mאכיאר . 

00 * 

H 
[ 

: 
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 Ww "m3) ארקי אריפסה :ו"מ 'דהנס ,אריפסהב
sopםקידצ לש ןדיפסה :ח'ק םש ,יבכשד  |o 

 | ^ b"3 'וכותכ v" .אבל תונערופה תא ןיבכעמ
 'וכו ^33 לש ודיפסהב לצעתנ wow ימ 53

 .אתבכשא ע"ייע

pow" *קסנ לעפמ) הקסה  das 1100200, die 
Gieitzungוקיסיה :'ל 'יחספ  

 הזו םינפבמ ןקיסה הז :םשו ,איבב ע"ייע ץוחבמ
 היל דנשל ^03 יכה אמית יכו" ץוחבמ ןקיסה

nponמ י"כבו םינפבמ ' "anימנ .הרידק ת'כו  
T2»תקולחמ .ה"כק תבש .'וכו םינפבמ קסיה היל  | 
peniיג'ל  'ציב .'וכו ינש קסיהב לבא ןושאר  | 

Umאלש יפל דומעה שיו םשו לודג קסיהל  : 
 E "" ב'עס ^o ב"ב .הקסהל אלא םיצעה ונתנ
 ל"ד ג"פ 'יחספ v^ ,לודג קסיהל םשו ,הקסהל
 :הקיסה ידכ sme הנושארה הקיסה m ב'ער
 .ןיקיפה 'ג ידכ . . ןיקיסה ינש ידכ םש ץובקהו

PXץ*  

 הודשבש ןישקה תומצע 355 «y םיקוסה +
(die harten Wirbelknochenורי ' 

 | םיכרה םידג והמ םיקופה ולכא .ג"גד ח"פר 'דהנס
 ומכ הלמה e^ איה תישומש א"הה ד"עפל ןה המ
 הרומו ררופ 3 לכא םא ס"שב השקהו יתבתכש
 ןיאש םיכרה םידג וא הרדשבש ןישקה תומצעה
 Nb וא בייח אוה ימ ןתוא לוכאל םדא ינב ךרד

 ,ושוריפכ העט יוועלו 'חהו

mon *רּופ לעפמ)  (das Abnehemenדיי יליגמ  
 תרסה ,'וכו תעבט תרסה הלודג א"ער

ipo" pn 'b ר'כיא "y בטומל ןתרזחה תעבטה 
 ותעבט תרסח nmn הבוט םשו 13 ףלא זמר רתסא
 4 702( אשי ps א'יפ ר"דמב ,'וכו הערפ לש

 ,הרסה ןושל אלא (ה'כ

Ah עילמ ילוא תודבכ pay (וניבר תעדל no 
prmיסרפ 'שלמ אוה ר'עפלו דבכו ץימאו  

^b &— = =האדוה  (Bekenntnissףוסב  
 | ברדמ הבייחימ (b^ אתשה C מ"בד 'מק הכלה
 הנמ € 'ועובש) ןיניידה תעובש 'פב ןנתד ןמחנ
 (jan בר רמאו רוטפ םולכ ידיב ךל ןיא ךדיב יל
 ןואג b 233178 nbn" תעובש ותוא ןיעיבשמ
 .* o  ורינכהש תודככ תייטב ('תסיהש תו דב כ ןושל

voyאתיירואד העובש ןיב המ דוע 'יפו ,עבשיל  | 
 אתירואד העונש העובש וז יאו ןנכרר העונשל

 רתייאד בלחה הז ךותח הריבעה ןמ אריתמ תאש
 ןדיד  תואחסונב בותכ con ב'א) -- .והכילשהו
 ,(ולא תורמימ nzp ךוועה לעב איבה םשו
 הלאה תולמה קר וניבר איבה non 'עב ה"ייחא]*

mm mmרבכ םסחמ אק  "bל"כע םסה 'עב  : 
 יתאצמ א'הב םנמא n^n3 בותכ וירפסב םג כ'או
 b" אבוה pen מ"בלו 'בותכל מ"טשב םג בותכ
 y'« וב עגילמ ומצע לע קדקרמ : םסהמ ^5 ח"ר
 ח"ר סרג ןכ ומכו ליעל wa יובד e םהו
 ,םסהמ 'עב םג וזה 'יגה וניבר איבהו .םש 'ובותכב
 יקילייגנא י"כ .ץבוקב) ןילוחל mu י"בב לבא
 :ה"מגר .ושריפו סיסהמ wp 'יגה יתאצמ (ט"ש ףד
 הלוע ושוריפו כ'ע ןוצרב השוע היה אל 'מולכ
 ל"צ ןכ לעו ךרעה תלחתב ונשריפש המ םע הפי

wp "33ד"ל י"כב םג ^5 דחכא אל לבא םיסהמ  
 םסח 'עמ לכא ספה אוה ליחתמה רובר ךרע 23 ב"ה
 ול שי ב'נש ק'הע יכ עדו ann ס"מ יכ חכומ
 וא םגמגמ b^ םסהמ ל'זו םישוריפ ינש ןאכב
 בתכ ומצע תעדמ קפס ילב לבא .ל"כע הימתמ
 ל"נה 'בותכ י"שריפמ וקיתעהו ק"הע רבחמ לעב ןכ
 רתיל י'שריפ "יעו 'וכו המת םגמגמ :םסחמ |

 רוש םוסחת אל 'שלמ ורזג em ל"נה תומוקמה
 לעפמ ספה סרנש 'מוא יתייה הז ושוריפ ילולו
 'עב תמאבו שחלב רכדו םגמגמ b"  \ע-*  יברע
 - [ש'ע ףוסב ך"מסב ססהמ וסרג י"כ בור םפהמ

no" ע"ייע rev * 

 הניקו לבא b^ דפס לעפמ) הָדיִפְסַה ,דָּפְסַה *
 das Betrauern des תמה לע

(Todten, Trauerredeב לד ע"יע :'ו 'וכרב ', 

 ,'וכו רפסהב םיקסועה : ו"ד ג"פ 'וכרב 'ורי ^D םשו
 pw 'וכו םכח לש ודפסהב לצעתמה 55 :ה"ק תכש
 םיחא םשו "וכו 325 םדא לש ודפסהמ .,ג'נק
 PPP א"ער ב'נ 'כוס .'ה cn ע"ייע אדיפסהב
 ,'וכו היתדיבע WD" אריפסה אה םשו .'וכו דפסהב

Y^א'כ ק"מ .לודג רפסה ג'ו הדיפסהו ,ה"כ  : 
 לש רפסה :ח'כ 'לינמ .לורג רפסה םודיפסהו

TTאלש .ז"כ ,ורפסהב ודוככ םכח .ה'כ ק"מ  
 לע רפסה b/) יתפסוח) p'3 םש ,רפסהה תא ליגרהל
 ךותב לודג רפסה אצמו אב .א'כק תומכי ,בל
 | ע'כ ודרטיאו הישפנ m כויא ,ה'ל 'טוס ,ותיב

—— —!MÍBIÀ 

 mm mm לוכיאד יל 3m ץומק ל"א אנינח 'רד |
 ןויכ b" ידש םוג תא האלבב ל"א םסהמ אק =

 רפס לעב «n| וניבר ,pan םשב ךרעה הז Tn אבוה םש רשא היימק 'יס רודה ראפב וספרנש ם''במרה תובושתב ('
 .'וכו תייטב ₪ *ס יה ש תורבכ ןושל רח א ןואג b oam (XXVI" רצ איחל אובמ .(y ?ךורעה
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 5p ןיחינמו 25^7 nmn רפס ןיאיצומ :הרודס | תצקמב האדוהבו דחא דע תודעבו ןירמושה תעובש
 ודיב ד"יב חילש ואשונש וא גהנמכ אסכה יבג | תנעט לכ לע ןיבייחמ os תסה תעובשו ,הנעטה
 לע ינולפל שי םא רמואו תונעטה תא רדוסו | ןמחנ ברדכ ולא לכמ תחא הב ןיאש פ'עא ןוממ

NXלארשיד אתמשב תאזה הנעטה ןמ םולכ הז ינולפ | רפס ןינתונ אתירואד העובש בייוחמד  
 לבקמו ןמא רמוא אוהו הלאה לכ ראשו יוהי | יטוקנאל רמאד (' עבשנש העשב ודיב הרות
 - ד"ב תעד לע ותעובש יכ ומצע לע עבשומה | C (ביעס היל יועונש) ימנ רמאו הידיב אצפה
 .ךודכ "rat םרט vns pmo ונא וזבו וזבו | בשוימ םימכח ידימלת דמועמ ץראה םע תעובש
 = "רמוא +א'ער טילו ביעס חיל תועובש) םימכח ונשש | C ןיליפתב הלחתכל mn הרות רפסב העובש

p»העשב עזעדזנ ולוכ םלועה לכש עדוי יוה ול | ץלוח ותוא ןיעיבשמשכ ח'תב ןיידע נהנמה  
 ("הנש מהו רבד לכו אשת אל ה'בקה רמאש | ןיאיבמו הרות רפס תחת ודיב ןזחואו וילפת תא

nónןיניידה תועוכשד 'מנב םישרופמה | עצמאב התוא ןיחינמו םיתמ הילע ןיאשונש  (GE)דועו  
 יפכו ותמכח יפכ דחא לכ ןיפיסומ םירחא םירבד | תעשכ ןתוא ןיריתמ וא ןתוא ןיעקבמש ןיחופנ תודונו
 ךכ ןיעבשנה תא ןיחיכומש םשכו (" העשה ךרוצ | ןיבכמש ןיקלוד תורנו (*חורה אצתש ידכ העובשה
 ידכ ותנעטב הנאתמ אוה םאש עיבשמה תאןיחיכומ | ןילטומ ןיקשו רזופמ הלקמ ses העובשה 'עשב ןתוא
 (mee ביתכדכ וילע תרזוח הלאהוניד לעב תאסונפל | רדוסו עבשנה ינפב 3^7 חילש דמועו עצמאב
 ללכמ האצוי הניא םהינש ןיב היהת n תעובש +" 'ג'כ | ינולפ ןב ינולפ התא עבשנל 'מואו הריפכהו הנעטה
 לעו רקשל עבשנ אוה םא עבשנה לע םהינש | ןעטש הנעטה לכמ הז ינולפל םולכ ךילע שי םא
 קוספה (m pep אוש ןעוט אוה DN עיבשמה | םוחב ארבג אוהה יוהיל לארשיד אתמשב ךילע
 לא האבו תואכצ 'ה םאנ TIMYWD CU on יירכ) | הלאה ירבד לכו ןותחתה 5^3 םרחבו ןוילעה ד"יב
 psv תויובה תעד בנונה הז mun ma | ושאר לע ולוחי םלוכ הזה הרותה רפסב םיבותכה]
 עיבשמו ונעוטו ורבח לצא ןוממ ול | C |וחכ יפכ הזב אצויכב ףיסומו וירביא ח'מרבו
 עבשנה תיב לאו Gom) 05 יועמש) | לבקמו jew הנוע אוהו הלאה ny רפושב ןיעקותו
 ymo (" ו ע מ ש מ כ (שש "רכט רק ש ל ימ שב | ותעד לע אלו עבשנ ד"יב תעד לע יכ ומצע לע
 Pn רמא (DN ותוא עיבשתה עיבשמה ןילאוש | ובלבש םירבד לע אלו ד"יב בלבש םירכד לעו
 רמא םימכח ורמאש ומכ עבשתה עבתנה ןילאוש | תעובש ןינעל e) ייעונש) םירמוא ונאש י"פעאו
 עבשנ ינירה רמא  דימ ותוא ןירטופ עבשנ יניא | C הדוהי בר 358 היל ןניעבשמ יבוה ןיניידה
 ילהא לעמ אנ ורוס mb m םירמוא םש םידמועה | יהלא 'הב ךעיבשאו הרותב הרומאה העובשב

 ינה ן )5 re יבדמב) הלאה םיעשרה םישנאה | 'רכ ןאמכ ןנישקא אה OO 0 "שארב) םימשה .
 היה םא לבא ה"ע םהינש שב ילימ | דחוימה םש C א כיאה דע ומאד TN" רב אנינח

 םיעשרולרומוא ןיא n^n םהמ דחא | הידיב Nyon יטוקנאל ןנבר אמית 'יפא ןניקרפו
bnביתכ (]ןכ זאמ  G5 n wo)יאמ .עשר ח'ת ןיא ונדיכ הל בק יכ | אשחי יכ  

 ןהט קחותה 'מולכ ילהא עמ ש מ | ns] ^n ותולאהל הלא וב אשנו והערל שיא
 ושא לכב ועגת לאותומא עבוא | ןכ תסיה תעובשו C [אתיוואד העובש איה

 םד א m" זילת s" ש''ביר תייושבו yb ךורעב ייל ןכו ץראה cy תלמ on om" )* .סנ כ  ש :םש s n ראפב ('
 יליסאב יציניוו 'זיפ יפדב לבא .ןיליפת nón יטמשכ םש קר רודח ראפב «nó ונתואהסונב חיכו ריפרב ms (? .רח א
 חית ייגה פיש ייכבו .,וילע םרח לבקמ וניאו עבשנ וניא con היה םאו בשוימ con היה םאו :וזכ הפסוה y" מ"או
 ליצכו רודה ראפב ןוכנל nos )^  .תחתרמ הרבה לוקב ןהט חורה אצתש רוע 'יא רורה ראפב (* .בשוימ ה לי חח תכ ל
 יועובשל ייכ חיר 'יפב יתאצמ ןכו שאגמ p ייחבו ס'ש ייכב mo» wm ראפב היכו 'ינשיה יפרב כ'ג היכ (*  .ךורעב
 דע ע'פרבו ,רודה ראפב היכו ויו י"כב ןוכנל היכ )!  .ב ר ר ט א my ג'ונבו (ביעס יס ףר יקילייגנא v3 ץבוקב)
 ליצכו רודה ראפב m2 )^ רודה ראפב ייל )5  ,שאגמ |' ייחבו «vi חיר vip ג'הבב היכו א ג ' ע ב ג"ונבו ,רכדיאר
 ליהזב םייסמ 'ךכ איה הרווס תסיה תעובש ךא, :וירבד רחאו הלמב nón וניבר ירבד םיבמרה קיתעה כ"ע .ךורעב
 ןאכמ ךורעב wt" המ ילואו כ"ע וסקניפ תוכלהב ולש תועובש 'יפב ראובמ ייפ ל'צז יולה ףסוי וניבר ושריפ nr רבדו
 רשא שאגמ ןי 'יחב יתאצמ אלו הברה וירחא יתקדב vw לכא ם'במרה וקיחעה אל ןכ לעו שאגמ ן' ייפב ללכנ אבהלו

"Aאיגוסל שאגמ ן' ישודיח לע םיבמרה תנוכש ליי וא דיכרת אשראוו סופד  nnm6ז'מ תועוכש) וסקנפ לע  cm 
 ams לכא הכלה :הנשמ תלמב ותנוכו ריפרב ןוכנל «mé ('*  ,שיע תסיח תעובש ןינעב שאגמ | ארטו לקש תמאב
 תפסוה ר'ב v53 שי ןאכ ('" .םה ארמג לש אלא הנשמה 21 אל יכ אוה ס'טו הנשמה ירבד לכו "גה םיוחא
 ה'כ ('* .רי'בו ויו vaa קר ms )'" LIT רצ ens אוכמב םוקמ הל יתרחיו התטלפ ךרוכמ רפוסה לש וסמלוקו חכורא
 ipw תועוגשל nes ^e י'כב תמאב ה'כ תע משמ כ ר קש תעוב ש הז םילשהל ונא ןיכירצ קר .ריבו ויו ייכב ןוכנל

 .עיפרשב רמאמה לכ 'ילו טמשנ ראשהו ועמשמכ קר W" ריפרבו

Leu 
ML 
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nonםלַעה * —  
 + ה"כד ז"פ mo" 'ורי ,הרבעה ךרד ונריבעיש דע
 Ew שאב ?Con יירבר) ןלהל 'מאנש הרבעה המ
 ויקר ,םינ רינ — RS GS D^ "P ןאכ

minירבדמ הניא רעיש  v5 77 munכ'פ  
 Yy ו"נד oro םשו ,רעיש תרבעהל ןיחלגמ :ב"נד

 qw ןיא רעיש תרבעה לש םימי

nem *םידעה תערוה ונינע (* :דוע לעפמ)  
die הארתהו הרהזא ('ב das Bezeugen 

(Yerwarnungוכו םידע תאדעה לבא ב"ער 'ג מ"ב '-- 
 וא תורורצל האדעה שי sys ט"ו ב"ער ^m ק"ב

psוהמ ד"ע ב"ד ב"פר ק"ב 'ורי ,תורורצל האדעה  
 nb ץוח אוחש רבדב האדעה לבקתש

non *לעפמ)  gyונינע  mmn smeתומכב  
 das Erübrigte, der Ueberschuss) המ

 הפדעהל אלא הכרצנ אל נ"שו ,ג"מ 'בותכ : ז"פ ק"ב
 אל ע"כ קחדה י'ע אלש הפדעהב ,ו'ס 'בותכ
 רתוממו ,קחדה yw" הפדעהב יגילפ יכ . , ינילפ
 הפדעהל וברל יאמא וידי השעמ ,ב"י 'יטיג תונוזמה
 הפדעהל לכואו הול ב'ער םשו 'וכו אטישפ הפדעה

 ,'וכו הפדעה אלב ךל יגס ^«

nwoyn *לעפמ) הִיִיְלְעַה  nyהעונת ןינע ילע  
 רושקבו דרי וכפה ךוטנ םוקממ

nyהשיבל ןינע מ"לב 23  das Heraufbringen, 
CÜragenןילוח  T/pא"עס  psוטא האלעה רוזגנ  

 ךותמ היילעה ry so] Ub ov 'ורי  ,הליכא
 דגבב) אנמחר כתכ יאר ב'ער 'ד by" — ,יפלק
 ריסא האלעה ךרד לכ א"ה ךילע הלעי אל (םיאלכ
 שיפנ אלד אוה האלעה א'דס :םש ,'וכו אנמחר
 םיאלכ ת'כו .ט"ס 'מוי ,'וכו השיבל לבא התאנה

 ,'וכו רוסאד אוה האלעהו השיבלב

das Darbringen des (הלוע םשהמ moyn * 

  (Opfersז"טפס יתבר 'תקיספ  DMינא
 היילעה ידכ םהב שי םלועבש תויח לכ סינכמ
 .'וכו הלוע יד ןיא ותיחו (ו'ט מ 'יעשי) ביתכר . , תחא

 החגשה «mon jo ליעפהב phy לעפמו םֶלָעַה *
 ,das Vergessen רכדמ הבשחמ תינפו

(das Entschwinden aus dem Gediüchtnisseתבש  

v |ירה ל"א והמ ודיב הזו הז םלעה נ"שו ב"ער  
 תוכאלמ םלעה n הברדא . , ודיב תכש םלעה

 'יפאועגת לא ועמש מכ 'וגו םהל
 ה עוב ש [אכרכ] «crm לייד םהידנבב
 ופסת ןכירחא אטוחל ןוהנמ איתאו
 הז וא אושל ןעוט הז וא עשר ןהמ דחא 'מולכ
 השאה תא ןיעינשמש ןמזבו .(' תמאב רפוכ
 להקב התוא ןיזבמ ןיאו הדובכ יפל התוא ןיעינצמ
 יטוס) ןנתד הטוס ןינעל אלא (jn אל הז רבד יכ
 ביתכד האריו אבי תוארל הצורה לכ ('נשמב ביער 5

pm)רמואו 'ונו םישנה לכ ורסונו (הימ גיכ  pv) 
 ינדא] (םיהלא m «ew הכ [יכ] (ןכל) )75 קוספ

[nלהק [םהילע] (ןהילע) הלעה  [jx] qnw» 
 ןיעינצמ ןוממ תעובשב לבא ,זבלו העוזל ןהתא
 וניברו הרוסמה sy" יתהנה ה"יחא]* ,התוא

 אל 'טוסב יכ תאז דועו .העטו ונורכז לע ןעשנ
 ןורחא קוספ :'ח םש 'מגב אלו םש ינשמב אבוה
 :ג'מ 'ישודיקב ה'נכו -- vb 'דהנסב "ילו
 םינידהו 'וכו non תעובש ןנבר ןוקתד אתשהו
 שאנימ ן"ירהל תועובש 'יחב ep n3 ןיכיישד
 ,םש 'ישודיקל א'בטירהו א"בשרה m^ :ז"מ ףדל
 ואיבהש «x אל ה'ד .ה"ל ןיטינל 'ופסותהו
 תרזג ןינעבו -- "dy ^os רוט "ייעו ,ךורעה תא
 ותיסהש העובש א'עפ 'ה מ"בב י"שריפ הלמה
 י"שרל סחוימב ןכו תו דו ה ל ותיסהל ךכל םימכח
 םימכח והואישהש בוט רתוי םשו ף'ירל ביבס
 םצע ד'עפל py ('ועובשב י'שריפ א'עב תצקו) *«

nemהלמה  nenהתביתכו הנורתפו האדוה ןינע  
 רככו קחדנ יוועל mm 'עה nonna 'מושרה פ"לב ןכ
 ןורתפ םלענ ויניעמ םג לבא רעשיילפ 'חה וילע גישה
 — ]19 ןייטש 'הל עיגאלאנימרעט y" דועו הלמה

npo *לעפמ)  moןינע  (Verführung we 
 הירואד (vu יאמ םיתשב :ב'כ 'מוי

 ד"כ םשו האלהו ^ e ב"ש לע ותנוכ ,התסהדו
 ps ב היי יז 070 והתיסיו שרר :'ד pom ,'א

 .םירבדב התסה
 'ה 'גינח .das Verbergen) רתס לעפמ) רתְסַה *

 0" &5 "3 םהמ ub *תרתסהו א'עס | =
 .'וכו םינפ רתסהב וניאש לכ בר רמא

 הליאשהבו ,הכילה ןינע('*: רבע לעפמו הָרָבִעַה *
 den Ton tragen רפוש תרבכעה b^ .עקות

das Fort- הרסה ןינע (3 lassen — das Blasen 
  75 i15 85: Gehimen, Entfernen,ותרכעה ךרד

 'ורי ,'וכו רחא םלעהב םלוכ םאשע :םשו «v2 | P "ub mee הרכעה הרבעה (' ףיליד םשו

 ופסח jb ל"נה קוספ לש שררה mo לע בבוס 'מולכ ייפ כ'יאו ריב י"כב "או ע"פרב ורסה ימולכ דע מ*ה תוביחמ ('
 בוחכ ו'סהינש לע הלח העובשהש 4350, 4n לע :ז'מ תועובשל 3 «^m 'יפב יתאצמ 15 תמאבו ןינייח סהינשש רמול
 וילע ול ןיאש המ עבות עבותה וא רקש לע ןהמ nM" ןיאש רשפא ייא 'מולכ (איעס ח"ס ףר יקילייגנא v3 ץבוקב) ליזו

 J'y "pe לע «pae רפוכ עבשנה וא . .סיש י"כב ח'ב )*
P 

  yatסנחב
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 םכשה מ"למ 3pm :339 לש ליעפהמ) הָבְרָעַה *
 ז"פר D'j Tv Cb ה" (w ברעהו

 ןילעופ לש [המכשה ל"צ] (המלשה) אהתש : א"יד
 הברעה pi המכשה ןיב תיברע ,היעב לש הברעהו
 זמר bnn" 'קלי : םשו arb מ"ב sey .ה'עב לש
 הרות ירבד מ"יפר ר'קיו — ,סנכ ע"ייעו ,ב"סתת

 .הברעהו הרחשה ןיכירצ

 ע"ייע Tw לעפמ (das Absehützen) הָכְרָעַה *
 .הדמעה

noon *םרע לעפמ) . iyתולובחתב תולכנתה  
(das Ueberlistenהמרעה : ט'לק תבש  

 ה"ד mb מ"ב 'ורי איה ןנכרדב המרעה תרמאק
 םש שי .ב'פד ג'פ ק"מ v^ .תיבר תמרעה נע
 איהש הנתמ לכ : ט'לד ה"פס 'ירדנ 'ורי ,המרעה
 'ישודיק 'ורי ,'וכו המרעהב התיהש mn תיב תנתמכ
 המרעהב wy אלשב רמא תאד אדה SUD ג"פ
 ט"כר ב"פ npb ^v^ .בייח המרעהב wy לבא
 'וריו ,המרעהל ששח אל . . המרעהל ששח א'ער
 אל wy ח'לד ד"פ 'ירדנ on : ט"יד ה"פ האיפ
 אל א'ער ד'נד nme ריזנ "רי sewn לע ושח

 neun לע ששח

 'נשמ +םינפב 'ייע לייטמ ב"ר «ny גפה ₪
 תחא aem "ey 6ט') ק"פ אמויד

 (mns .לייטו 4b י"לב p" :הפצרה לע
 sich davon 07276 bye moe י"ל לע ותנוכ

machen, weggehenא"הה יתעדלו יל אריהנ אלו  

 233 ושוריפש ?c ע"למ ותרזגו תישרש הניא
 ע"ייע rasch gehen תוריהמב ךולה c יעיבר

— TS 

bpnen opoen *ןייע 5:5  quתוקיטיפיא  
 ?^der Oberste, R דצ א'חב

(Consulט"ש 'פ וניזאה ירפסב  ^Nו"יתב סקתפה  

 "יאש ומכ ת"יטב ןוכנ רתויו סוקיטיפיא ע"ייע
 3^4 תדמ ל"ש 'פ וניזאה ירפס :תומוקמ ראשב
 'קליבו 'וכו ולש איכופה ךותל סנכנ יקטיפה
 ינפל סנכנ יטקפיה שבושמ ו'מקתת זמר 'ס וניזאה
 ןכיה ז'כש 'פ םש 'תקיספ ץובקהו .'וכו איכרפיה
 םש 'קליב ןוכנ רתויו םכלש םינומגהו םיקטיפה
 ולא ז"יש D םש («ob 'וכו ןיקטסיה ןכיה
 ר'מקתת זמר םש 'קליכו .םהלש םינומגהו םיקטיפה
 וגדמלימ וניבר איבה ןוקיטאפח 'עבו .ןיטקיפה ס'טב
 ינש (גיכ (qw יישארב| (pw ינש תודלות שירב

owןיודתק חלשמ כקעיו ןוקיטאפח חלשמ ושע  
 .ייקיטאפה ל'צו

Dpnen opeen* - 
+ 

 םלעה *

emnםלעיהב . . ןיטוח המכ גרא :ז"מד ג'פ  
 םלעה :םימעפ המכ ג"ע ד"כד ז"פ 'דהנס 'וריו דחא
 יורי y nns" םלעהב הבקנ 'לב םג 'וריבו דחא
 ,ה"מד ח"פ 'מוי 'ורי : ב"יד ט"פ םשו .,ט"ד ז"פ תבש

 : ב"ד .א"פר תבש T "y" תומילעה ץובקה ןכו
 םשו תומלעה ינש ג"ע ר"כד ז"פ no" 'וויו
 ,הברה תומילעה .ט'ד ז"פ תבש 'וריבו 'דהנס 'וריב

v3 ב"לד א"פ 'ועובש 'yתומילעהו תועידי המכ . 
 : תחא הלמב ןבל תומ ל ע שרד 'ט רומזמ ט"ושבו

 .'וכו השוע ןבהש תומלעה לע

 : א"מ 'מוי das Hinstellen) דמע לעפמ) הֶדַמָעַה *
 "יע יאק הדמעהא וא יאק הרישקא

 המכ) הכרעהו הדמעה .ג"ל 'רומת in ןיכרע ,י"שר
 — יג"ער ד"נד ג"פס ינש 'שעמ 'וריב ןכו ('ימעפ

 .ןידב הדמעה תעשכ aD ,ד"ל ק"ב

 ונינע O^ orb יירבד) ליעפהב קנע לעפמ) קיִנָעַה *

das Aus- ודבע תריטפל הנתמ n»m 
(statten mit Gesehenkenקינעהל 35: ""שודיק  

 'וריו 'וכו העיצרל אלא 'ניא וא קינעהל 'מוא התא
 .קנעה 'יא ג"עס ט"נד א"פ 'שודיק

oye mem mw *ג רע ע"ייע ירע ' 
wan pay L9 somקובדו  
(das Ansehliessen. der Gesehleehtstheileומבי " 

 . . הארעהל ןינע וניא םא ^2( רכזב הרעמה : 73
pup vunא"עס ה"נ םש 'וכו המהבד הארעהל  

 'וכו תותירכ יבייחב הארעה ,ןיואל יבייחד הארעה |
 . . הוטע תסנכה וז הארעה :ג'ע 'דהנסו : םשו
 ו'פר 'ומבי 'וריבו .הסנכה ע"ייע הקישנ וז הארעה
 : "כד N'b 'ובותכ v" ,היירעהב 'יפא ב"ער ז"ד
 א"פ 'טוס 'וריו ,המהבב היירעה , . רוכזב היירעה
 מ"לב םג .היירעה ידכ האיב איה המכו ג'ע ז"טד
 ב"כ 'יעשי y" ע"לב ומכ קובד pop הרע תארוה
 .ןיפירת וקבד ארוש לעו 'גרותמו ןגמ my ריקו 'ו
 הרע ןינע לע םג לפונש ןושלה הזב bm ורחכו
 לע y! das Eniblóssen הפישחו יולג הארוהב
 'ומביכ N^ ןושארה םעטמו ,הקרהו הכיפש ןינע

QUהארעהב חא תשא ףא הארעהב הדנ המ  + . 
 תא יכ 'נו ךמא תוחא תורעו )^ ,'כ p ביתכד
 איהש הארעהל ןינמ ט"פ ר"בדמב ןכו הר עה וראש
 ביתכד הארעהב הדנ המ . . שיא תשאב תרסוא

 .'וכו הרעח הרוקמ תא

 נועמל שמש mes ^p sw לעפמ) בֶרָעַה *
werdonבועה יעב .'ו 'טוי .\ ו  

 .שמש ברעה ןועט ג"עו ה"ד vob תבש v)" ,.שמש
(das 



 תכאלמ ש"ע איפוח וארקנ כ"עו ל"זו (ק"בל מ'טשבו
 אפוה ילוא ןושאר 'יפלו .כ'כ תעד ןכו .'וכו איפח

c»)פ'למ (אפוח  = = vomתכיתח  yyלבא  
"enרתוי ל"נ ןורחאה ] — 

 Schaum ףצק kafa דנעצ 'למ $eX פ'לב יפ) איפה
 רשבה לכ 'פד ג"רב C aab ירגנוה 'לב ןכו

 אלד יאה אנימא הוה שירמ ייבא רמא (:ה'ק ןילוה)
 םושמ רמ יל רמא אתוסיאמ םושמ איפוה יתש
 nmn) C םימכח 'שלב s^ .(*םסרבל השקר

D)לובט :א"ס  mvןייע בימ א"פ  (nm Twןושלבו  

spenעשוה) "תכדכ ףצק  G^לע ףצקכ  "b 
 םינפבו אייפה 'עה שארב ר"פדב ה"יחא]* | .םימ

semע"יעו  nmןכו  "anה"מגר י"כב איפוח  

 איפוח, ל"זו (ב"כש ףד 'קילייגנא י"כ ץבוקב) ןילוחל
 י"שר זעול ןכו écumo צ"לב sm "זעלב א"מוקשא

 — [ש"מו יפא א"ייעו איפוא ג"ונבו

 יב לפטנש ימ ק"פ ר'ב (יטרפה םש) םוניִּפַה *
 יטוי ןונכ . . mea" יב לפטי ייחב

"v2! 3'p? כ"לד ט"פ םיאלכ 'וריבו 'וכו Owen 
  "ansא'ער ה"לד ב"יפ  nov "anנפח "

^v) Yוכצמב יונש :** יבועו 'ופו מילב . 
(Gich umwenden, kehrenןיחא 'ד 'פד ג"סב  

 .רבעתת אלש ידכ תכפהתמ הנזמ mew o5 תומבי)
"bאציש ידכ תכפהתמ רתלאל שימשת ףוסב  

 אנשילנו ה"יחא|* | .ינעתת אלו המחרמ ערזה
 הכרדכ אלש הטמה שימשת לע ל"זר vos אילעמ
 'יחספ «m3 — .ןחלש y'"y םנחלש תא ןיכפוה
 'תקיספ ,ח"נד ה"ר 'ורי ,'וכו יתיאר ףּופָה םלוע :5
 אמלוס pnn"5 בויא 'קלי ב"יפ ר"דמב .'ג רצ כ'רד

'"py! Tenתוא םש 'תקיספב ועבאב 'חה ש"מ  
 "יחספ ,הלימ הכופהו םורס הכופה : ח"ק nae .ח'מ
 ךפ ע"ייע ילימב ךופית אלו אתליבנב ven ,ג'יק
 ותמיש יפלו תואמגודה רתי וניבר איבה םשו 'ב
 .תויתוא 'ב לעב שרשב קיזחה x דצ אובמ 'ייעו
 ב"כמ b" תוכא ,היתוכזב אנכיפהמ ,ט"יק תבש

Tenיכפהמ .'מ 'יחספ .הב אלוכד הב ךופהו הב  
 ,והייערכ ךופהתאו : ה"כ ק"מ .יפכ y'"y 'וכו יפיכ
 ,'נע ע"ייע 'וכו הררחב ךפהמה ינע .ט"נ "ישוריק
 םימעפ םישנא םימעפ םיכפהתמ םהש א'כ פ"ס ר'ב

cw»ז'טפ תבש 'ורי .'ב טהל ע"ייע  YO"ר'ע  

T3050 e 5ויתשריפ ב"יר דצ א'חב (ארטפא ע"ייע) , 
 ס"פס ר"בב "יא הלמה תוארוה יתשבו

 ימ לוחב הרטפה :'ל 'ליגמ -- ,הרטפה הל דבע
 ib :ט"כ םש תורָטפה ץובקהו .אכיא

 דבכמ וא .ןיכתחנה ןיצוה jm תעדל) אָיַּפַה
  Kehrbesen.(םינפב "יע רקיע ןורחאהו |

 לוספ וילע וצרפנ (ב'ל הכוס לוזגה בלול 'פד ג"רב
 ןיצוהה b^ .איפה יכ דיבעד וצרפנ אפפ בר רמא
 איפה ארקנ הרדשה ןמ ןיכתחנשכ ('הרדשבש
 (p^3 םיצע לזוגה 'פד אמק הכלה ףוסב ןניסרגדכ
 ?sy אבילול לזגד ןאמ יאה אבר רמא (ו'צ
 יצוה יצוה אתשהו אבילול ארקיעמ ט"מ ינק יצוה
 איפה אתשהו יצוה ארקיעמ ינק איפה והנידבעו
 רדהד ט"מ cup אל Caes והנידבעו איפה
 ,הצרפ ןיעמ הריבש ןיעכ אוהו איפא m" היל רתס
 לזג רחא b^ .ןיצוהב ודרפתנש רשכ וילע ודרפנ
 ;רבלב הלע הלע וילע לטנש win הידבעו אבילול

5nתא קליחש איפה הידבעו יצוה  pornןערקו  
 הייחא]* = .ןטק לבחארושיש ,תיבה מאטלזאשעו
 'כוס 'כלה ז"ואב ה'כו .איפוח ק'בו 'כוסב 253

YU "Dםש קר  D'03ל"צו איפוחיכ תחא הביתב  
 איפוה וניבר ^35 ד"מ ןישע ג'"מסב לבא איסוח יכ
 "פכו (:ח"מ דצ 'כוס D"D איפה י"שר י'כבו

 םשב w'p דומע ג'צירל בלול 'כלהב wow ןושאר
"m i'mאמק לזונהב לוספ איפיח יכ דיבעד 5  

 איפייח אתשהו אצוה 'וכו אפפ בר רמא ןניסרג
 m" היל sno ינק אל. ארושיש הידבעו איפייח
 וכתחנו ןמוקממ ןיקתנה ןיצוה אייפיח אמלא אייפיח
 וילע וצרפנ ונייהו ומוקמ ץרפנש הודשה ןמ
 וניברד היארו .כ"ע 'וכו רשכ וילע ]17362[ (וצרפנ)
 D" ומשב איבה םיית 'עב יכ ג'הר b^ לע ןויכ
 "יפכו Xm םשב רוביד qn שארב ג'צירב 'יאש
 א'בוקשא nb םשו ש'ע 'כופל י'שרב N^ ינש

wmתנשונ צ"ל  ^b excoupeםיעי 2/53  Schaufel 
p^m "pרככמ וא ג'כ 3^ "עשיל  MDMpbוב  

 D"D .ב'נש ק"הע ןכו scopa ר"לב mo תיבה תא
 הז יפלו 6% ש'אל לע ותנוכו א"לב אמזעב
 אוה a mM תטמשהב RE וא איפוח יכ 5^ ילוא

v5אפוחוס) ל"ר ל'גה  = TU" sopaאט ע"ייע  
 קחש ונינעו ףוח שוש ואצומ יכ בורק רתויה לכא

reibenדככמה ןכ ארקנו  bpןיקנמו ןיקחושש םש  
 ךפהתמו ךפה אנא .ד"ר ד"פר ק"ב "וריו EN" ךפה ! א'בשרה m3" ד"בארה תער ןכו תיבה תא וב

 /3 רזש (yep חרזישבש :םימעפ יתש ר'פרב (' יעב היכו )* ג''צירב היכו ד"באר םשב א"בשרה «n3 m^ ארושש

 m» (^ na 3h con תועמב םשו ג'יו א"הב יפא ע"יע )5 .ארושרש ג'ונבו Ww moy בלול תוכלה

 .םסרב y^"y םסרכל 'ילוחל י"כ הימגר 'יפבו 1^ י"כבו ע"פר ראשכו ר"פרב X רצ אונמב שימ ^" )^
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 םלועל קפפה an^ א'כ 'ילהת 'קליו י'עו 'מ י"כבו
 7( יר) י"כ 'קליו פ"א י"כבו םימלוע ימלועלו
 (תוינשל) ןהל שי .ב"כ 'ומבי .תימלוע s^ 6 ה"ק רצ

poen3 תומבי 'ורי .קפפה ןהל ןיא וא 'bד"עט ג"ד  
 ב"פ ^333 v" .קספה ןהל ps תוינש 'מא אדה

ys n^ימי הל ואבשכ  poenםיתנב הרהט  '), 
 וב ןיא ךירב 2b ךירב בפ א"עס י"ד ו'פ םשו
 ךורב לוט א"ער ימ יוכרב ילבבו) הכרב קספה םושמ

 דצ א"חב אנווחא ע"ייע םש 'וריו «Co ךורב לוט
wm aקספה אלא שער ןיא נ"ע ג"יד ט'פ םש  

 'ינעת ^? .ד"ק רומזמ suo ט"וש 'ייעו תוכלמ
 ר"מש ,הרמאנ תינעת קספהל ב'עו ד"סד א"פ
 'תקיפפ .קספה וב ןיאש בוט רכש םכל ןתא נ"פס
 ןינע ןכו -- .קפפה ול ןיאש ב'העל vob 'בר
 ר"ב .רמתיא הקספהל אוהה :'ד 'ינעת .הקספה

ibןיא דעומ להואב א"פ ר"קיו ,םימשג תקספה  
 ףא לוכי . . ד"יפס ר"דמב ץובקהו .הקספה ןאכ
 תושמשמ ויה תוקספה המ יכו 'וכו ל"ת תוקספהל
 .'ל 'ליגמ y הקספה תבש ןינעבו -- 'וכו

 .םש י"שרו

 עטנ b ןימ b ,25*= y'bn^ ר'עפל) יִצְפַה
 ע"לב = יצמה ,המודכו Lotos, Mispel ארקנה
o2הלפנ 'מגב תופרט ולא 'פב (םישדע 'יפ  

 אל תוינטק ינימ 55 G5 ביג pom גגה ן
 ,םיצסע xen ^b" .יצפהו יצמחמ רבל ןנישייח
 אל תוינטק ןימ יצפה םא ב'א) .םינופא יצמח
 תוינטק אלו לכאמ םניא יכ םיצפע ויהיש ןכתי
 וניאו קלח וניא תוינטק ןימ םה יצפה י"שר תעדלו
 לכמ רחבומה pen sm ץקוע ול wn לונע
 אמק אתעד יפכ תינטק ללכב םניא םאו ,תוינטקה
 אל bs ךוועה שוויפ ריפש איתא תופסותד
 ןיא xem" ונלש תואחסונ לש 'יג םא יכ ותסרג
 ?pu םושמ וב שי יצפה םירביא pios םושמ וב
 ה"יחא]* = (יצפח כותכ ונלש תואחסונכו ,םירביא
 .ןויע Tox ושוריפו הפי וניכר "ג יכ M" ינאו

7o»יתאצמ ךוועה  ^b3ןילוחל י'כ ה'מגו  
yop»יצימחמ רב ל'זו (.א"יש ףד 'קילייגנא י"כ  

 b'sy םישדעו םיסירג 'מולכ יצפיחו [יצמיחמ ל'צו]
 תופסות תטישכ ושוריפו וניבר ^25 ותסריג כ'או

pomםירכדב יריימ תוינטקד +תוינטק ה"ד) .ב'נ  
 'ד yen yx .כ'ע ןחודו זרואו םישדע ומכ םיקד
 "33  ןינעבו תולמה 'יפב ותטישב וניבר ךלה

[wy 

 ות

- 
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Uvרידב איהו אכפה איה .א"נד ג"פס 'ורשעמ ', 
 ךפא 'ע דוע יייעו .םולכ הנימ ןניעמש אל אכפהמ

xw"nדצ  cpm — awק"ב 'ורי  ybג'ע ג'ד  
 : ה"נ n^ ץובקהו ,הכיפהב (pup ןילטלטמה
 ד"עס א"נד ב"פ ריזנ 'ורי .ש"ע תוכָפה 'ג ורמילו
 b" ַּפְכַפַה מ"לב ומכ ראותהו .אוה 352 ןושל
 ןכפכפה ךלמ : ו"ט 'ליגמ :ףולחו יונשב וישעמש ימ
 וניזאה ירפס .םתא ןיכפכפה הבר תור שירב .היה

"w  'ובילק nn  פורנים nmn םינכפכפה כ"ש "p 
— [jn ןינדרפ 

 הלועפה תגלפה ראתל ונינעו אלפ מ"למ) הֶאְלַפַה *
Absonderlicheתבש  

 (ט"נ v) "3 ךתוכמ תא Cn אלפהו :ח"לק
 וז האלפה :םשו "וכו והמ עדוי יניא וז האלפה
 אלא תוריזנ הנתינ אל א"עס t ovn .הרות
 יב :(יב איב -ירקיו) אילפי יכ שיא םשו האלפהל
 'חאו vo'wb האלפה 'א ם'ב CB יו 'גדמב) אילפי

 .רתהל האלפה

(das Absondern, 

den *ע"לבו גלפ לעפמ)  £Pונינע  moeקוחיר  
 'ורי das Weitauseinanderliegen) הקספהו

 םושלש לומתמ מ"ר םייקמ המ א"ע ג'ד c'e ק"ב
ae» mee)ילבבו 'וכו תוחיגנ גלפהב הל רתפ )5  

 'ורי ,ויתוחיגנ קחיר 5" רמא 'יא ב"עס ג"כ ק"ב

 הבושת 'יפ ובישה גלפה הבושת ד'ע ב"מד ג'פ ז"ע
 ,הבונג הבושת w : Tn" ז"ע ילבבבו קוחיר לש

quxןינעה  "vושעש הכימש : מ'ד ג'פ 'מוי  
 ןמז poen "b גילפהל לעפה םשו ,גלפהכ התוא -

 .תוהשל : ותרומת :'כ 'יחבז 25323

(Theilung) mien *נ"שו רוד ע"ייע הגלפה רוד . 

"ODD *דוביאו קזנ ןינע 2-5 ע'לב רספ לעפמ)  
(Gehaden, Verlustאכיה לכ : ו"טק ק"ב  

 yw :ו"ט 'יחספ .ןהכ רספה םשו ,אדספה אכיאד
 ,וששח אל טעומ רספהל wen nine דספהל

De"דספה  powא'ט ב"פ תובא ,טיצע רפפה . .  
"Denודספהב ורכש אצי 2^ ,א"י ה"פ םש ,הוצמ . 

 ךיניעב חלק ינע תוצמ יהת לא םלועל ד"לפ ר"קיו
 תוכרנ ד"כ הרוכש ןתמו תוללק ד"כ הוספהש

n»ש"ע . 

 »da הילכ pip poo לעפמ) npobn .קֶסֶפָה *
CGAufhóren, Unterbrochen3 'יבוריע  

 | םימלוע poen ול ןיא דעו הלס חצנ 'טאנש מ"כ

mos )'ט'שרהמה ייגב ןוכנל , 
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  ponןיב שרפה שי ךכ ךרהל  morתוכזל תובא
 ןיב פ"טב םשו ו"טפ יתבר 'תקיספב ל"צכו תוהמא
 ם'זרהמ ןוכנל היגהש ומכ ךרחל ל'צו ןולחל ןולח

 המוד 'פ ר"שהשבו םש  "nםלש ומאמ רסח
 נלדמ 'פ ו"פקתת זמר ש"הש 'קלימ םילשהל ךירצו
 'תקיספב םג ה"כ יכ ריעה אלו ר"שהשל כ'מ 'ייע

 ,ל"נה יתבר

nbn *שרפ לעפמ)  (Absonderungר'נ ק"ב : 
 .יניס רה תשרפה .ה"ד Y5 ק'ב 'ורי

 : ויכד ז"פ יאמד v" .השרפה תעש ,ו"ט 'רומת
 שוחל ג'ער ט'גד ג"פ non ^v ,השרפהב יולת ןאכ
 ,היינש השרפהל ששוח וניא . . היינש השרפהל

 ,ע"ייע השרפא ומכ אוהו

 בחור אלמ "5 (o l5 stb הָשְרפַה *
 weite Ausdehnung, Umfang) םידי

n^ רומזמ מ'וש א"מפ ר"מש ה"לפ vpn vb va 
 « p"ירבד 'ג ב"סק זמר ב'ש ( mnb nnםלועל

 «^ ןוירמ רב קחצי 'ר  nw sewםיה תשרפה
  vunתשרפ 'ומוקמ תצקבו  m'מולכ לודגה

  imm wieלש  osןינעה הזמ יתערלו .לודגה
 ראות ונממו ,שרפ 'עו 'ב רבע ע"ייע רובע תשרפה

 Uy שרפא לעפה

 ייתרפא ע"ייעו .ק"פ ר"ב (יוניכ («cv יתרפה *

 vay טיִשְפַה מ"למ) הָמָשפה .טיִשפַה .טַשְפֶה .
 -das Ab רוע וא דגב תצילח

^n3t Giehen der Hautטשפהב ןלהל המ א"עס 'ג  
 חותינ y" ןלהל המ ב'ער םשו ,טשפהב ןאכ ףא
 משפה הנועטו ב"ער ג"נ םשו 'וכו טשפהב אלש

mmaורי ' vb "nbbהחוד וטישפה א"עס ג'לד  
 ןימילש "yb ivy א"ס 'ליגמ Y ,תבשה תא
 ר"קיו ד"לפ ר'כבו ,חותינ אלבו טשפה אלב ןסוגב

woתנש — .חותינו טשפה אלב ןרועב םימלש  
 הבדנ 'תכסמ ארקיו ארפס ,רועה תטשפה :ז"טק

 .הטשפה הנועט הלוע ה"פ

*bn *רשפ ע"ייע)  (das Laumachenמ תכש ' : 
 .ולושב והז ורשפה

now ע"ייע pmpn ₪ 
yaץוה =)  ^bס'לכ  y» wwwהלע <>  

 ^ b3 (Blatt der Dattelpalme' הרמת לקד |

 אדסה כר רמא ^y) מיק (nie ןילות 'מוא רזעילא
 ירש המהב לכאמל m" יא אקריד ('אצוה יאה

 * nypen דלר
nypben *ש"ע עקפ ןינעמ)  (das Wegnehmen 

 תעקפהב ןאכ וליזנב ןאכ ב"ער ג"יק ק"ב
 ,י"שריפ y" ותאולה

^pD *ומכו אָריִקְפָה  spanרקפ לעפמ ש"ע  
freies Gut,  Freisinnigkeit, 

  p'5 (ügellosigkeitאריקפהמ ,ו"טק  Np,אניכז

  ^vרוטפ רקפהב ד"ער ח'מד א'פר ינש ישעמ
  pev'ורי ,(ע"ייע רקבה תושרב  "mbג"כד ו"פ :

 גהנמ .ו"ס 'ומבי — .תועט רקפה  wen,הב וגהנ
 פ"פ ר"ב . ,היל אחינ אריקפהב אדבע ^ "טיג

 pen לש םדא ינב

aen:ונינע רופ ושושו ריפה מ'למ) רַפָה  
 הלועפל אובת אלש הבשחמ תסירה

(das Auflósen, Vernichtenירדנ " n'yםירדנ רפיה  
 ללכל אב םקה 5555 אבש תא :ו'ע ףדבו םשו
 ןכו .רפה ללכל אב אל םקה ללכל אב אל רפה

"vירדנ ' "bתעל תעמ םירדנ רפה םשו .ב"מד , 
 :ו'ע .ט'ס יירדנ ילבבב ןכו םירדנ men םשו
 v5 'ירדנ v" — .נ'צ פ"ר ר"ב p 'ומבי .ז"ע
 : ט"כ 'ועובש ,'וכו הרפהב התימ שי ד"ע א"מד

 ,והייתעובשל men יוהת אלד יכיה יכ

Unter- %/%09ה vbs ,p'bs) םּוכְרַּפַה ₪ 
  (befehlshaber, Statthalterר"מש

 אב התא אלא (b^) הלילה תוצחכ יהיו 'פ
 סוכרפה הזו ךמע Twv הזה אבצ cem ילצא
 אוה סוכופא TM םישרפה רש "53 p^ .ךלש
 .ולא תומש ופלחתי םימעפו .ש"יע הנידמ רש
 דצ א"חב איכופא 'עו סוכופא ע"ייע ה"יחא|*

erינעתב .האלהו ' :n"י"עב ה"כ םינוי יכרפהב  
 םינוי יכרפאמ ג"ונכו 'מ "53 ה"כו ן"רבו ןושארה

cnירפס 9%%0//* י"לב איכרפה הדיקפו ץוכקה  
 ע"ייע ולש איכרפה ךותל סנכנ ל"ש 'פ וניזאה
 בתכ Yb ןיטיג 'תפסותב םשה W^ דועו .םקטפה
 י"כב ה"כ 'כו תוי כרפי ה םושלו ןוכרסיה םושל
 תאצוה 'ייע סוניכרוה שבושמ םיסופדב לכא טרופריא
 'o שודמב — .נ'לש רצ 'יטיג 'כסמ מ'קוצ
 יתנקת םשו סופרפיא ע"יע Do סו כר םהבב ןיצר

 — [תוועמה

 Unterschied) לדבה ונינע שרפ לעפמו שָרְפַה *
 mb m ps שרפה המו :ה'נק תבש

"nob3153 ,שרפה ןהל רמא : ז"כ  Tbשרפה היה  
r3םש 'וכו םילכ  "bןינ שופה שיש םשכ  

 אשינ ימ v33 לבא '5 י'כ ןוילגבו פא י"כב «mv א"בשירבו יריאמבו שייארבו ף"ירכו ריכפ חבש ג"הבב םג ה'כ ('
 יאהשיב 272! .ומוקמב D'3 ןייע אתשיכ
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 .'וכו אתרעמב רימט דיבע .אצוה שיא אדוהי ג'ע
 .ומוקמ pei רעיוביינ mb איפארגאיג רפסבו

 -das Sichan דמעמ ונינע בצי לעפמ) הָבְצַה *
Giellenתקיפפ ,הבצהו האיצי ח"יפ ר"דמב ' 

 הבצה שיו הבוטל הבצה שי םיבצנ 'פ שיר יתרטוז
 .הערל

nox *מ'למ)  (Rettungתלצה :ב'נ ןילוח  
 :ז"ט bus .םירחא תלצה , . ומצע

 :ו'מ 'טוס .אתרופ הלצה .ו'נ ןיטינ ,תושפנ תלצה
 .הלצהב חתפ ןבואר .^ תוכמ .הלצה םרנ ינענכ

 .הלצהל ןקותמ ביפ ר"מש

"mew א'פ ר'דמב (יטרפה c?» יִנופְלֶלָצַה s 
 ,א"צ ב"בבו ,ומש ינופללצה ןושמשד

 ה'"דב םג הרכזנ ינופללצה לבא תינופללצ 'יא
sייעו 'ג " Tyעכילטבישעגסנאיגילער רמאמ  
 רעישש המו ה'נ דצ ןאמעדיג ^D 'חהל ןעידוטש

 .וז הלמב

 והל bx" א"ער ב"כ ק"מ pb) םש) ינופלצה *
 'מ י'כבו ג"הבבו ינופלצה ינבל 3

 הראופמה ריעה םש אוה ילוא .ינובלצה am^ פ"או
Xovירפסב הרכזנה  muraםיימורו  nmm 

vyזוחמב םאו  "y Chalybonitisה סואימילתפ ', 
 א"כ 'ה סואינילפ Anabasis 1, 4 ןופוניסק ,ו"ט
 mn) ןמזב יח בר םגו) םרפסמל תישילשה האמב
 רעיוביינ 'חה לצאו .רומדת תכלממל ריעה הכיישו

 .וזלה ריעה ov אצמת אל ל"נה ורפסב

npun *תחת רכד תחיטש ונינע עצי לעפמ)  
 םירבד תחיטש הליאשהבו בכשמל ףוגה

)1 das Hin- 9 Wortlaut םתניתנכ 

 םיאלכ .ט"ס 'מוי menn תעצה .ו"צ .א"ס 'בותכ
 - רש העצהב רוסאד אוה האלעהו השינלב
 תעצה איה ךכ א"עפ א'נ 'רהנפ ב'ער ט"מ "לוח

 .עצי ע'ייע דועו 'א px y^p 'וכו הנשמ לש

Ausbreiten ; 

nnyn *הקלדהו הרעכה ונינעו תצי ירבע לעפמ)  
Rog תתצה : ד"כ "b (das Anziünden 
"y! אתילאה תתצה ג"ע ט"לד 3'p מוי 'וריבו' 
yp? תבש 'וריכו .ח"ק דצ א'חכ אָתְיְלָא 'ע רוע 

 בער ר"ד  nneל"צו קלדה כורכ התאצה הכירצ
 ךירצ קילדמה : ח"כ ילבכ תבש ךותמ לכא ,התצה
 התאצה 'יפש תצק עמשמ אצויה 2003 קילדיש

 ,האיצי .ןינע

npa * - qnn rm הלר 

 Cy 'מוי) לדנפה תליענ 'מגב כ'הוי 'פב .הילוטלטל
"asיצוהדב קיפנ , ^bלש ןי ל ע מ יושעה לדנפ  

 ביל יכוס) םטקנ 'מגב לוזגה בלול 'פד ג'רבו ,בלול
(Uyאצוה דחמ קילסד אבילול יאה אבר רמא  

 ק'ב) .לבוחה 'פד ג"סבו (QC wm אוה םומ לעבכ
 (* לידב ישניא ירמאד אתלימ אה אנמ (ביצ
 ובירת המל (ט'כ .'ב ^03( ביתכד אברכ יקל אצוה
 (:טימ ^1( לשובמה ןמ רדונה 'פבו .'גו םכלוכ ילא
 דחו היתעבצאב אסיד ליכא דח יפוי 'רו הדוהי 'ר
 יאהל היתעבצאב ליכאד היל רמא אצוהב ליכא
 ל"א ךקור ונליכאמ התא יתמ דע אצוהב ליכאד
 התא יתמ דע היתעבצאב ליכאדל אצוהב ליכאד
 היטרפ ("CN "ירדנד ג'סבו C ךתאוצ ונליכאמ
 ג"רבו €" ק"מ) ןיקשמד ק"פבו (por אצוהל ףאונ
 ונשריפ 1230 .אנפדו אצוהב ^C 23( ןיפתושהד
 אצוה Cry תבש) ןיי איצומה 'פד ג'רבו .ןפד 'עב
 ונממ ןישועש לקד לש ןיצוה p^ ,הציצח
 תא רכומה 'מגב תיבה תא רכומה 'פבו .הציחמ
 ןיצוה ןילאתו pops ךל הנק Gre גיב הדשה
 ראשב לבא ר"פדב ה"כ ה"יחא]* ןיניצו
 לצא וניתואחסונב הכו ןיציצ :ןאכב ךווע יסופד
 ^3! ע"פדב םג ינצ 'עבו ילאת 'עבו ינייצ א'ס

pexוהזו  cpuיפהו ינצ 'עב וניבר 'יפמ הארנכ ' 
jnקתעוה  "ebחיכואש ומכ ב"בל י"כ ה"מגר  

 אצוהב .'ד .ב"בב ה"נכו — ,ד"סב םשל יעינהב
emתבש ץובקהו ,אבהדד אצוהב :א"ל דימתב  

 ,'וכו ןזוא תושעל ידכ ןיצוה :א"יד ח"פ 'וריו :ח'ע
 ןיעכ .אוה 'וכו ןיצוה ביס נ"ע י"ד b"  תבש 'ורי

nesויחרפו ויציצו לקד ילע לש ץקוע הב רשא  
 אצוהב ומכ וב ןישמתשמו eM ע"לב .ארקנו
 א"עס ט"ס mm 'ייעו םילענמ mob ונממ גוראל
 — יליפ ע"ייעו הפיפכ והנידבעו ןיצוה (ליפ) העלבד
 האצמנ יברע ןושל טפשמ ךררכ םשה ףוסב ן"ונבו
 ןתשפ יִנצּוה :ב'נד א"פ םש 'וריו : ב"י 'כוס הלמה
 p^ כ"הוי 'וכלה ז"ואו ן"בארה סרג ןכו ינשה ע"ייע
 קיפנ wey תתיבש 'להמ ג'פ מ'יימגהבו ז'ער
 ינצוחב וניכר סרג 'א ןצח 'עבו ,(:חיע 9 ינצוהדב
 .ינשה ע"ייע ינשוה וא ינצוה ומכ Nm ןתשפ
 'מ י"כ 'יגכ ןיצוהב ל"צ ןיציחב הככיס ow 'כוסו

yyץח  m - 

 סרילואוו y" = פ'לב ארקנה םוקמ oe אָצּוה *
 נ"מד א'יפ "רדנ 'ורי ), 751 יפרפ מ'ע

 דצמ וילע לכש םש b) ve^ ייס 'כוס «n rus me^ לוספו אוה םומ לעב אצוה רחב קילסר אבלול wn גיונב ('
 ררסה ףולחב גיונב )^

mo» (*י"ישרב  

4 

 .ו"סר זמר o9" 'קליב mop m3 ג'ונב (*  ,כ"ע לוספ ןירכנ וילע ןיאו תררש ולוכש א"ל רחא
 .םימאמ ןינעב «p םיאנהח ןינעב |«
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 < 'קליו בשיו o ר"להק ,םיחפמ vy ףקיה וב היה
 me הייתופו ןיתיש הימורד לכ vow זמר 'קזחי

sp" Tx5/3 'תפסות — .אתלתמ דח  ms 
yyז"חא אבה , 

sלוגיעו בובס תארוהב ןושארה ןינעמ) הפקה  
Umgebung, Umringungהליאשהב דועו  

 רוכמל וא תונקל תוביבסו הרוחסב הכילה ןינע
 'מוי Creditschuld, Schuldforderung) הנומאב המ

 .לגרב הפקה רבס רמו דיב הפקה 20 רמ 4(
vnט"כ . nosלכ תפקה :םשו ,הפקה דיבעו  

 לכ תפקה ב"ער i'j םשו ,ש"ע 'וכו ןנברדמ שארה
 המש שארה לכ תפקה . . הפקה המש אל שארה
 ""Yp WN- י"פס 'ומבי v" .'ב ףק ע"ייע ,הפקה

 ,תוריזנ תפקה ד"ע ז"יד ב'פר 'טוס Y jpr^ תפקה
 p" תיעיבש — .חבזמה תפקה א"מפ 'בר 'תקיספ
 ייעיבש 'תפסות .תטמשמ הניא num תפקה א"מ
 הניא א"כחו י"ר ירבד תטמשמ תונחה תפקה ח"פ
 ופיקה לכ הבגיש דע ח'פ מ"ב 'תפסותבו .תטמשמ
 עורפל ךלה א"מפ ר"ב ץובקהו ,הפקה ומכ אוהו 'וכו

 .ויתופקה

 םוצמצ pip ס'לב e^ רפק לעפמ) הֶדְפְקַה *
unהליאשהבו רוצק  supזגורו חור  

das Genaunehmen; 2 Aufbrausenע"ייע )1  "bp 

 ךותמ םדא 53 ד"ע ו"לד א"פ "רדנ v^ ,'ב
 "יא YU WT א"פ ריזנ 'וריו ןירדונ םה הדפקה
 qns ןיררונש ןויכמ pomo םה ןתדפקה ךותמ
 ארה .ר"מד ר'פ rp v .תוהתל ןפוס הדפקה

ss53 םולש ךותמ הרכמשב sךותמ הוכמ  
 'מא הרפקהב DM ה'פ ןיטיג 'תפסות .'וכו הרפקה

 ,טג הז ירה 'מא ןוצרב םא טנ וניא

i +םוקיע ןינע 'יפ הָצקַע =) הֶצַקה  (Verdrehung 

viה"ס 'רהנסמ וניבר איבה 'י ץק  

 תמיקע א'ס השעמ הוה ויתפש תצקה א'עס

 ג"ונכו כ"ע ויתפש ענענמו םקעשמ b" 'וכו ויתפש
 ויתפש תצקה 'יגה ף"ירבו ס"ש י'כב לבא ,א'סכ
 'פדב ה'כו ויתפש תציקע an" רקיע ר'עפלו
 שממ ע"לב ושוריסו Con 'רהס 07 וניצ נו ש

 ,המיקע

nypn 2 *לעפמ)  (Erwockung jpט"וש 'רדמ  
 יםיתמה תצקה תעשב ^r רומזמ

 רנד לא השיגנ ונינעו בוק מ"למ p" הָבְרְקַה *
 1 das Nühern, Naho- jap תאבה רועו

(bringen; 2 Opfer-Darbringenתברקה א"כפ ר"מש  

 ,ןידימת תבוקה :ג"ס "נוריע -- .לארשיל הערפ
p'2 |ב"י ) yו ג'י  "nהברקהל , m»תיב .א"י  

VEM 

 S'2p תבש das Empfangen) עודי ^2( nbspa ל

 ינפ תלבקהמ ןיחווא תסנכה הלודג
 .הניכש ינפ תלבקהמ רתוי :ה"ל 'ועובשבו ,הניכש

 ןימיג (das Heiligthum, | Geheiligte) שּדְקַה *

 :ט"נ "ובותכ YD: ,ו"מ by" ,ב"'עס מ
 ח'פ ןיכרע .'וכו ץמח שדקה sx ק"ב :ו"פ 'ירדנ
 התא יאו יוליע שדקה התא ושידקמ א"עס ט"כ ז"מ
 יוליע wp c5 'רומת nin שדקה ושידקמ
 הדובעה v2 "ipn ,שדקה ןושלב והל pes 'וכו
 אנשיל יאמו ב"ער 'ב wp" .ךילע שדקה ןה ירה
 אלוכא הל רסאד CÓ תשדוקמ תא m ןנברד
 שדק "qu רפאד ה'ד 'ופסותה םש p" אמלע

SN77[ ב'פ תבש 'ורי  Tyאשידקהב אזבזב . (T 
 שדקה ס"פ v3 .בייח שדקהל ד"ע ם"ד א"פ 'לרע
 היהש היה לכרמא ה"פ ר"קיוב ץוכקהו .םימד
 ןמ (nan אוהו ליאוה n£ :תושדְקַהַה ןמ הנהנ
 םימרחהו 'גיגחד א"פס 'תפסות .'וכו תושדקהה

 .'וכו הבורמ ארקמ תושדקההו

mpa *גוליד ןינע 25  ע"לב זקנ לעפמו . der 
Aderlass, eigentlich das Blut springen 

  (assenאמוי .ט"כק תבש " mpmתזקה .'ע ןיטיג

 ,זק ע"ייע הזקה םד :ט"י הדנ .ב"'כ :'כ 'ותירכ ,םד

(das Riüuchern (רטק לעפמ mepn רטקה. * 

 םיבלח רטקה rv .'ב "233
 ,םירומיא רטקה ד"ע א"לד ה"פ 'יחספ 'ורי ,םירכאו
 'ורי .ןירומיא רטקה א"ער UM" ו"פס 'מוי 'ורי

"eyט"לד 36  peso iyהרטקהל ןשרה תמורת , 
 ,הרטקהל ןירומיא ג"ע ד"לר Ue "mob 'ורי

Op"] Opn *םוק לעפמ)  (Bestütigungוכפהו  
 ,םש םינייוצמה תומוקמו ע"ייע רפה

 המקה לוחית אל D ^v הָמְקַה תארוה ןכו
 .הרפה הלח כ"א אלא

 הלרע 'ורי das Aufrichten) םוק לעפמ) הָמקַה *
 הוונש איה המקה איה ד'ע DU א"פ

 ,הלילה תמקה vy n'5* wb 'מוי 'ורי ש"ע "וכו
Y^ןכשמה תמקה :'ב , 

nup? 0הנק לעפמו  (Zahlungsverpflichtungמ"ב  

q^ 3^ע"יעו האנקה וטש :ז'ט  
 .ט'נר דצ א'חב אתיינק

ND now *יינע לעפמ גוכס ןינע)  Qo 
 תבש

 שיש לכ !'ז 'כוס .ופקיה בור . + ויבוע 2n .'כ
 תא :'כ ק"ב neo כחור וב שי םיחסש 'ג וסיקהב

novיל  erenהריתי , ^v.ר'כר ז"סר ןיכוריע  ! 

(der Umkreis, Umfang 
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 אמונל ותנוכ pes Cm יגיגח) אמוג רפוחה ^5
 רוטפ וב אצויכו האוצה תוסכלו רפע לוטיל אלא
 (:היק תבש) ןנתו אמונה יבג לקלקמ אצמנש הילע
 ןייולתה םיוה ומכ ןהו ןיווטפ ןילקלקמה לכ
 אלא רהה קיזחהל רעישב חכ ןיאש רעשה טוחב

nivולא תוכלה לכ 45 ריואב דמועו יולתכ  

Q8 - הבר n^ 

 הכלהה האבו הרופא הכאלמ לכ אתיירואדמד |
 דע הכאלמב בייה הניא תבשחמ תכאלמ השריפו
 תודמב ב'פ — .הכאלמ התוא תושעל ןוכתיש
 שמח לע המא תואמ שמח היה תיבה רה (א'מ)
 תיבה רה (ח'מ א'פ) םילכ שירבו .המא תואמ
 תודלויו תודנ תובזו ps pss von שדוקמ
 שמח וכרא וילע יונב תיבה רה 'יפ .םשל ןיסנכנ
 אלב המוח בבוסמו תואמ שמח וכחרו nes תואמ
 תא ףרושה ןהכהש CD .תודמב ב"פבו ,תורוק

menוחתפ האורו ןיוכתמו החשמה רהב דמוע  
 החשמה רה 'יפ .םדה תייזה תעשב 555 לש
 רזעלא 'ר רמא €: דימתב ג"פבו .םיתזה רה אוה

 ויה (*ראוכמ ירה ב אבאל na םיזע ייגלד ןב
 ןיפרשנה ןה ולא 'פב .תרוטקה חירמ תושטעתמ
 0 (.איפ ידהנס) תותימ יתש בייחתנש ימ 'מגב
 תוכזב לכא אלש )? חי" 'קזחי) לכא אל םירהה
 לארשי תיב ילולנ לא אשנ אל ויניעו ,ויתובא

(e)אלש  jonהפוקז המוקב  Cוהער תשא תאו  
 לאו ווכח תונמואל דרי אלש (סש) אמט אל
 אלש (*(פש) [ברקי ל"צ] (ברק) אל הדנ השא

mmתודלות הלא ב"יפ ב"כב .הקדצ לש הפוקמ  
 םילעיל םיהובגה םירה ןדוי 'ו רמא :םימשה

(e ctp "nmאלא ןאכ ביתכ ןיא םילעיה  
 ,םילעי ליבשב וארבנ המל םיהובג םירה םילעיל
 היחה ןמ אריתמ איהו  החכ ש ש ת וז הליא
 חור הב סינכמ ה"כקה תותשל תשקבמש העשנו

munהינרקב תשקוקמו  mmתחרוכו תעטוש . 
 אזפט זידה (סש 'ילהת) םינפשל הסחמ םיעלס |

 פ"או D' "33 היכו ^ mn» ^ "b קיל סופד יינומדק םינואג 'שתבו ר"יר יקספבו א'פס 'גיגחד 'תפסותו

 ליאמ רושל הברקה ונדמל ב"פס cpu ,הכרקה
 הברקה ןלהל sewn . . רושה ןמ ליאל הברקהו
 ר"קיו .'וכו ליאב הברקה (cos ןאכו ליאו רושב
 לע ןוהא לש וינב ותמ םיובר 'ד ליבשב כ'פ

 .ב"פ ר"מב ה"כו 'וכו הברקה לעו הבירקה

das השיגפ ^e שקנ oye אָשֶקיַה pu * 
  Zusammentreffenהליאשהבו

nnsונינעו ןהב תשרדנ הרותהש תודמ 'זמ  

 םיחספ .T (Vergleieh" םירבד יווישו תומדתה

 שקיהמ ןהל שרוד (ללה) ליחתה s'y ג"לד ו"פר
o aum) Yonנ"שו :מ"מ .א"מ "יחבז | .ז"נ  

 .'נ "יחבז .שקיהב דמלמו רזוח שקיהב דמלה רבד
 'וכו בא ןינבב דומליש המ שקיהב דמלה רובד
 ש"ע שקיהב דומליש המ ש"נב 550 רבד םשו
 des ןיא .:ב"כ תותירכ , 0 .ןינעה לכ בטיה
 מיה .ה"ע amo iri "יחבז .ז"נ 'מוי .הצחמל
 bit שקיה ווה אל וא שקיה יוה רחא רבדו

 ןידה ןמ ןיריהזמ ןיא nur ,ד"כ nob" .ש"ע איה
 אשיקיה .'ג 'ירדנ : דיפ 'דהנס .'וכו אוה אשקיה
 mre ינילפ אשיקיהב מ"ש :ה"פ םשו sb המל
 אשיקיה :'ד 'ותירכ ,אשיקיהב איתא gm 'ומבי
 ןינעבו «n א'דס אשקיה ואל יא םש ,אתא יאמל
 'בושתב ריאי mn לעב ונויע ביחרה קימעה שקיה

^bג'ר  Pomp "yיכאלמ  "bאולמ רפסבו .'ר  
 'עט 'יפ יקסנעלאמס תעד יפלו 'ה ms כ"ח םיעורה

 ,עכילנהע ,עדנעגאלש סאד שקיה קיתעהו אבה

 ע"לבו 'ו ,'ה לאינד מ"למ האכה ןינע השקה *
(usmmensehlagen ooה"ס 'דהנס . 

 ה'כו 'וכו השעמ יוה בוא לעבד ויתועורז תשקה
 ש"ע השעמ הוה ויתועווז תשקה :'ג 'ותיוכב

 ÁN שק ע"ייעו

 תבש תוכלה 6" 'נינחד ק"פב Gerg רֶרָה = רה
 'הרעשב ןייולתה ןיררהכ תוליעמו תוגינח

m» )'וריב ' 

 תבש תוכלה ח"פס ייבוריע יתפסיתבו .'וכו םיררהכ cn ירה תוליעמהו maum תבש תוכלה («ia יסש oam סיד לצא
manתבש יוריבו .הרעשב ןייולה ןיררהכ הליעמו  n/bתוכלה ב*עס זיר  naeע'יפרשבו ,ר"פרב ה"כ )* .הרעסב ןייולת םיררחכ  

 ,תרוטקה םוטיפ חירמ תושטעתמ wm רווכמה *ר ע ב אבאל ויה איזע ' אל גר 3 רזעלא sw גיונבו רווכמ ירהב 53

 ךורעה 'יגכ לבא ,תרוטקה חירמ תושטעתמ wm רמככ *ר חב אבאל ויה םיזע יאגלוד ןב יסוי ריא am^ : ט"ל .ימוובו

 ס'טו )33 ת"רב («m רויכבו םירחב W^ דייל י"כבו (יגלד ןב ליצו יינלר ןב פ'א (v33 יאגלר ןב ימ י"כב יא

 יכוס יוריבו רווכאמ 56343 רוואכמ ירהב 'יא 'ב י"כבו (םש ימוי (DUX פ"א "כב חיכו רווכמ ירחב ךוועתח ייגכ b אוה

 ארקנה רהה אותו יאווכמ ל'צ לבא ce דימתב ןכו רבכמ ''ותב כ'ג סרג ובכמ 'עב וניברו רווכא W i^y^ הינו היפ
v33 )* 19%לגכ 'מולכ : רוע ייא"ביח  semeפיש י"כב לבא אוה סופר תועטו בריק 'יא 'רהנסב (* .ףוקז  

 השיית xu 7p ר'בב א'כו תשיית וז הליא sm י'כבו תחכ חלמ en» ע"פרבו ^ ייבב ןוכנל ח"כ )^ ,ברקי ןוכנל

 nen וז my mo ייא ביסתת omm" יקליבו ריבבו ל"נה י"כב וניבר 35 שממ אוהו ,nns nen" ימולכ

 םישת תירביא וזה תליאה : ט"פר לאומש 'ררמבו איה
 יקליכו וז חלעי



des 

 = נרָה 3608

 )0 ה'ִכְו ^Q :גיכ בימ) תיחשמה רה ל"צו סופד תועט
 רבכו 655 דצ nat ס"'ד) י"כ יקליבו ס"או 'מ י"כב

 — mw "יכלמל יש תחנמ וז תועטה לע דמע
 JUS vy :ג"ל .ב"ל 'טוס .ט'ס 'מוי םי זי ר ג רה
 .ב"ל דימת 'ייע ךשוח ירה ןינעב םישורד דועו

Ypn ie vuרה :סורדנסכלא ע"ייעו ז"כפ  
 ןינעב םישורדו su» yy 6טיכ 35( לזר ב ה
 תנש .תיגג ע"ייע .ח"פ תנש :ג"ס 'וכרב 'ייע רה

 ,ב"ג 'כוס ay "OP = ,ח"פ ,ג"נ +'ג "יחספ ,ה"ק
a? maח 'ינעת ': "mב"י 'גינח .ט"כ 'ליגמ : 

 :א'פ p/3 :'ט .'ה 'טוס ,ה"ס 'ובותכ .ב'צ 'ומבי
 .א"צ .א'פ :ז"מ .ט"ל .ד"כ m" :ז'מ ," ב'ב
 שר ע"יע wb5 "bw "ry: :ד"כ 'וכמ ,ד'צ

ssראותל הליאשהבו .ו"פ נ"רד תובא :'ס 'ילוח  
 םתא .ג'ד א'פ 'ומבי 'וריכ "א םילודג םימכח
 yp דועו amas םירהה ןיב ישאר םיסינכמ

029[ — 

 ןושלב שרודו Sehwangersehaft וירה =) רַה

 n3 'פד ג"סב msn) רפסמכ ןוקירטונ
 תרבעתמ השא ps לאומש רמא +.ח"ל הדג) םיתוכ
 ביתכד ג"ערל וא ב"ערל וא א"ערל אלא |תדלויו|

nón qm 07 m»אירטמיגב ןוירה ןוירה  
 תוכיראב ונתואחסונב ה"יחא|* ,ווה א"ער

 תדלוי השאה ps םלועל an^ כ"פ ר'בבו ep רתוי
 nv רצקתנ ח'רת זמר תור poa 'וכו א'ערל וא
 המוד תויתוא רפסמ שורדו ao איבהש הממ

 — [אבה 'עב "ייע הזל

wv n3 +תויתואה רפסמל ןוקירטונ 'לב ) 
 /3 יישאר הברה .אוהש לכ כ"פ ר"ב

(tב"ער אוהש לכ ,הברא  ovוריה 'יגו 'וכו יח ' 
 ,ר'ק רצ ףלא 'עב "יע :ט"מד א"פ הדנ

 ץבו שושל !3v ענו יונע לעפמ) הָעָּברה *
 dio Begattung) המהבב לגשמ ונינע

mm ey pomהעברהל האמט המהב ללכב האמט  
 ןירופא (PM ג'יפ mb ירחא ארפס :12 'דהנס

 ,המהב תעברהב אלא

 םירדנ 'ד 'פב Mórder) 23637 ת"השו 46900 גרה

6r»ןיטרופ ןיא 'מנב ליכאמו  לזונה 'פבו  
p»ןירדונ +.ג'יק  pinoאיהש ןיסכומלו ןימרחלו  

 ג"רב תותירכב .'וכו המורת הניאש eps" המורת
 גורה אבש ןוגכ (b C13" יולת םשא איכמה 'פר
 גרהנש וילע ןיריעמש שיאה ותוא b^ .וילגרב
 .גוהנש יקופסל אכילד וילגרב ומצעב אוה אב
 יתעמשו C07 םיחספכ ןיוכוע ולא 'פד ג'סנו
 הלוכי הירב לכ ןיא תוכלמ ינורה םירמוא ויהש

mmn posאפקש  usbחרופ אוהש העשב ףועה  
 ה"בקה ארב אמט רבד ליבשב המו ונלכאי אלש
 .כ"וכא by םהרבא - תוכז ליבשב ומלוע תא
 ינבל] mn בר הנקמו +'ו "יס תוטמ 'מוחנת) ונדמליבו

[iwiאל יכ והמ א 25 355: 43 ינבלו  
 םדאש הממ אל Cromy יילחח) ברעממו .אצוממ
 'יפא רישע השענ אוה הרוחס השועו עגיו למע
 ברעמה לכ wwe "ewm אריישב ךלוהו אצוי אוה
 וניא םירהה לכו תורבדמה לכ ריזחמ אוה 'יפאו

 אלו ברעממו אצוממ אל יכ 'מאנש רישע השענ
 אוהש mb ץוח םירוט םירה 5«  .םירה רבדממ

ps meomהמ וללה םירבדה ןמ םמורתמ םדא  
 mb ןתונו הז לש ונוממ לטונ השוע ה"בקה
 ליפשי הז טפוש םיהלא יכ Cn קוספ םש) 'מאנש
 m םיטכנש םיסכנ םמש (sop המל Y" הזו
 שירומ m ('ז 'ב איש) הרמא הנח ןכו הזל ןילגנו
 ףא ליפשמ והמ cv qs ליפשמ רישעמו
 תא םמורמ הז לע איבמ אוהש ףאב אלא םמורמ

mוחנתב ה"יחא]* ' owתבחוהנ תצק  

v'p 33ב"תת זמו שיו 'ילהת 'קליב לבא  

 א'ש 'קליב ןכ ומכו וניבר 735 אוה 'מוחנת םשב
 . ו"פשת זמר תוטמ 'קליבו 'מוחנת םשב ה'פ זמר

 תעצה םשו נ'כפס אוהו ר"בדמו 'מוחנת םשב
 המל ןינעב תצק תוכיראב 'טוחנת 'יגכ שרדמה
 תודע יפל היה 01906 יכ עדו — y" ארקנ
 השלשמ דחא C1 ae an תוינומדקה לע) והיתתמ ןב
 רוט Di ארקנש ךלמה רהל בורקב mmm ירצבמ
 'ב .ב'ח ץטערג 'חהל םידוהיה תורוק 'ייע אכלמ
 רהו .האלהו 'מ רעיוביינ 'חהל איפארגאיגו ז"כק
 ב"מ ט"פ 'יעיבש p"' םימעפ nrw רכזוה ך למה
 'ייעו .ט"סר ד"פ "ינעת w^ .ז"נ ןיטינ .ז"פ 'וחנמ
 תועמ ול היה "יא םשו ח"צ ק"ב .תוטמ 'מוחנת
 רה יכ החכוה שי הזמ .ךלמה רהב וא אוטסקב
 הזו :ה"נ ןיטינד אכלמ רוט אוה ןאכד ךלמה
 ונבומ ר"עפלו .castra אוהש ארטסק םע היה דחא
 ןאכד oen רה כ'או m וכרע ep" רתיב לע '

 רנעבש ךלמה רה סא יכ הדוהיבש ךלמה רה וניא
 'שוריב ןכ שרופמ יתאצמ הזה לרבההו ןדויה
 הז הדוהיכש רה הז יא ד'ע ח'לר vo תיעיבש
 ש"ר ינת ןדויה רבעבש רה והז יאו . . ךלמה רה
 'וכו רודגו רווכ מ ירה ןונכ רמוא רזעלא ןב
 רייכו םירח תועמב :ג'כ ה"רבו "יגה py הזו
 וה — re 'יעיבש 'פסותב mye ןכו רדנו
 ,'ב 'מויב דוע רכזוה ליעל וניבר איבהש תי ב ה
 וה - !ד'ל תודמ :ר'כ 'וכמ !'ו 'ומבי 13^
 .ט'סו Tb "נעת v2" רוע אבוה התשמה
 אוה החשמה רהל (pee iv תנשב ןויצה לכא
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puיוניכ ,ומצע תא גרה € 020 :ז'נ :ד"  
 Yb: :םשו ,א" 'טוס (סוטיט רמא הלעמ יפלכ
 גרה) :ח"לק ןילוח :ז"ט ב"ב ,ו"ס "ישודיק :א"מ
 .א"יק .ג"'ק qvx .ד"ע :ז"ל 'רהנס (שפנה תא

mobח"י ז"ע :" . "mmתובא .א"ס הדנ :ט"ק  
 — [ח'פ 'וחמש ,ח'לפ "רד

 mW 'עב 'טושרה פ"למ ד"עפל mn =) זגרה
 אוה וניבר יפלו רוחא "יפו ד"ע דצ א"חב =

 ולא לע 'פב תורוכבב Gehwanz) 23? 40% י"ל
 .ךעממו וזוגרה לע ובישומ cw ע"ר «C7 ןימומ

^bדציכב בתכש וזוכא והזו ותילא לע ובישומ  
 י"לב ושוריפ ב"א) — ,(ב'ער 35 ייבויע) ןירבעמ
 ךיתעמשה רבכ ה"יחא]* .(תעבטה יפ זוכרוה

 תונוש תורזג םג יתאבה םשו 5'3 תנוכ וזוכא 'עב
 'יפב ם'במרה יכ עדו .ש"ע תונוש mew יפל
 תורוכב תוכלהמ ג"פב ורובחבו תורוכבל תוינשמ
 סרג (וזוכע ה"ד vb Yo תורוכבל "יות "5
 הרדשה תוילוח ףוס אוה b) anim^ וניבר ^32

^b wnאתיא ןורחאה חסונכו כ"ע וזוכע ארוקש  
 ^3 bug םש "יבוריעב «m ל"נה 'ורוכבד 'נשמב
 ז"ע 'וריו :ב"כד ה"פר "יבוריע «v3 n^ וזוכא
 זוגרה ךורעה 'יגכ וא זיגרה תלמו ג"ער "לד א"פ

^bי"כב 'יל ןכו ונינפל םוקמ םושב  po?יבוריעב ' 
 ץבוקבו w pen^ 'ורוכבל י"כ ה"מגר 'יפב ^5 ןכו

sףד 'קילייננא  cpלע רוכבל ובישומ ל'הזב  
 ןינעב הנהו ל"כע ויתובגע לעו ובנז לעו זוכע

"bובנז  "bןינעבו וניבר  "bי"שרב "יא ויתובגע  
 -- [בטיה ש"עו וזוכא ע"ייע

 .ןיניגרה ע"ייע אנייגורה *

 ,הגהנה ונינעו ךרד ומכ 53 לעפמ) לָּגְרֶה *
 ,Uebung, Gewohnheit הצורמו תוריהמ

 Yb5y א"עס 'ל 'יחספ ^N. תבש 0
imu "matמ"ב  "xפ ר"להק .הריבע לגרה ' 

 הנושש יממ ותנשמ ראבמ אוהש ימ בוט :בוט
 ליגרה ,לינר לעפהו .ךלוהו ןושל לגרהב ליגרו
 ראוכמ םיודג רפסבו .לגו ע"יע ס"שב הבוה
 תוכר םימעפ רבדה לעפ תונשה wn ל'הזב לגרה
 הליאשהכו .כ'ע Dans םיתעב ךווא ןמז
 yy" רבד לגרה תעשב .ז" ry :הטמה שימשת

"tbרבר 'עו . 
0 ópk-tavov י"לב po ^D pon 

 בשע pos ס"לבו origanum ר"לבו

pou -ong 

TNRל  

 .דולד pns ינש דע 'וכו C) ןתציחמב דומעל
 לכ גורהל ושקבו הנורה רפיק תב תאצמנ "פי

^mmליצהל ידכ הונגרה ונא םה ורמאו הליבשב  
 ויחאו היעמש om "םה ('וגרהנו לארשי לכ
 תוינעת רדס 'פב שרופמדכ רדאב 3^3 ונרהנש
 ילוטב meu םוניירוט ?Cn "געת) נ"סב .דציכ
 ןיפתושהבו .ויחאו היעמש וב וגרהנו ליאוה הולטב
 ה"יחא|* (C^ x3 ריעב אהי המכ 'מגב
 םגו 'יחספל ח"ר eb" הלמב הלמ קיתעה וניברו
 ינש דע ןייצש הממ חכומדכ ותסריג cns ררגנ

pnsיפב ה"כו דולד ' m^ונתואחסונבו  ^b 
 .המואמ ni שיגרה אל .א'ע דצ 'יחספל ס"ד לעבו
 רחא הכייש va) quoa ח"ר e3^ 'וכו תלמו
 ףוגו .ךוועב ןוכנל יאש ומכ דולב ויהש :תובית
 "ל ^im יינעתב םנ י"שר קיתעה רשא השעמה
 רומא כ"ותב יתאצמ םיזמר לבא ונלש פ"שב
 ל"צ] (םוניירמ) ספתשכו :'ח השרפ 'ט קופ
 איקדלב ויחא םפוניילול תאו pub תא [טוניירט
 שממו 'וכו ע"ומח לש ןמעמ nns ps nnb רמא
 Dn המ שוופמ יתאצמ ח'ו תטישב וניבר 'יפכ

onmה"מגר 33 דול  aab v»ינורה ל'זו +"  
mbםעפש :  nnsתכלשומו הגורה ךלמ תב תאצמנ  

 םידוהיה לכל mem הנרה ימ עדונ אלו בחורב
nu"םינש ואבש דע ןלוכב די חולשל ךלמה  
nob)ורמאו ןמצע  qmeםלוכ תא וליצהו הוגרה  

 (ג'פס ייחספל י"עב אבוה) ן"והו .ל"כע qv לע
 אלש וומא הדגהב ל"זו דול יגורה "פב 305
 הריזגה תעשד 'עובצ תיכוכז ילכב תותשל וצו
 יתאצמ ןכ ומכו ל"כע אנאסמד אתקרעכ יוהו התיה
 ינורה -- .ש"ע .ה"לד ד"פ תיעיבש 'וריב שוריפב
 םמצע ורסמש Dm :ח"מ 'דהנס :'נ 'יחספ תוכלמ
 ז"ע .ט"כ 'ינעת הגי ר ה םשהו ,םשה תשודק לע

t^ורי המחלמה יגורה וארקנ המחלמ יִתָמו ,ב'עס ' 
m peuא"פ 'וכרב ^" .רתיב ינורה .:ז"מר  

 y" הגירה טשפומה םשו .,רתיב ע"ייע € ג'ד

 ר'ע ו'כד ב'פ 'ובותכ 'ורי Q5) usi :ב"ס 'וכרב
ib mb ^vר"דמב ו"טפ .א"פ ר"מש .ה"כד :ר"כר  

 םוקמב ראותהו .א"מ ז"פ mb" 230 םשה דועו ,ד"יפ
"v 23] Denט'ד ד"פ מ"ב  v'yאל  mmאל  

 ךועב ליעל ק'ב pan ץובקהו qno אלו גרהל
 הברה גוה לעפהו .'א םרח ע"ייעו :ז"כ "ירדנב ןכו
 יליגמ .'פ 13^ תבש :ב'ס :ו"נ 'וכרב מ"ד םימעפ
 .ב'ס 'ירדנ :ח"ע :ט'מ «nb :ז'ט 'גיגח :ו'ש

 איקרולב ^m^ in 'ינעתב ves קיתעה ןכו 'מ י"כב «^n ייחפפל ליז mos os nos no היונמבו n 3733. "חכו ('
 ,יוכו דומעל לוכי םדא ןיא 'יחספב 32723 n^) ס'ט ע'פרשב לבא ר'פרב ןוכנל ח''כ )*

E 
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  weitםרונ אוה .קו ךורעה ייפ .ב"בל "מ'טשה =
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 ו"ו י"כבו וחיכומ ןיא  תויתואה רדס לבא ירדוה
 םאו ,פ'טב םלוכו ירודהאל ב"ה י"כבו ירורהל

 ארדא ומכ ילוא זא ןוכנל ירדוה "ג  smפ"לב
 ארדא ע"ייע םוקעו דח רבד לכ  aemוא :ב"ל

  cipumךיע תלחתב 'מושרה י"לב אוהו ידרוא
 ןכ ומכ ושוריפש ןאכד  yyתמאבו עפושמו דח

 ידווא ל קיזחא : ל'זו ב"בל י"כ ה"מגר סרג ן
 וב עובקל ורבח לתוכב הקזח רחאל היה םאש
 :'נ ב"בבו ל"כע ^5 תורוק וב עבקי אל ןי זיז

 ינביל יגירש מ"טשכ 'יגה  "mיתחמו יודוה
 גגה יטיחר ןינקותמו ןיפושמ י"שריפו יאמ ארושכ

 צ"לכ =] ש"נורביק  [Dachsparren, chevronsתנוכו
 ןכו) יטיהר תלמב י"שר  ^bןיזיז ומכ 6^ ףדב

  "eSרגמ"ה,  ורגמ"ה  ידירה ןוכנל :'ג ףרב סרג
me ונל הלּועה .»'v pru ןינקותמ 'יפו ידרוה. 
  pu ociירדוא = ירדוה "יגל  ^35 paידרוה =

 אצומ הלמל שי יררוא  mneןיכירצ וניבר 'יפלו
 [ל"נה ע"למ הלמה רוזגל ונא —

 תבשמ םינויצ וניבר איבה 'ו דר 'עב הֶאְדְרַה *

 323 לבא האדרה no ןינעב "יחספו
 "יפלו ת"לדב an" 'קיעש האררה 'עב יתחכוה
 vob רזגנ nr יכ 'מול ונכרצוה וניבר "גו

y"p דועו בע nb אוהש םירועש ^b hordeum 
 ,ש"מו 'ו רדר

Dotaםיִלּורְדַה =  ^b)םימ בנוע ינוי 'שלב  
CWasserorgel U0pzuX7c 

 (ג'עס ^ )23( הכמ היה אל 'מגב ןיכרעב ןיא 'פב
 [סילורדה] (סילודרה)  [Tan w5]יאמ שרדקמב

  Downאלבט ייבא רמא  swimולוקש ינפמ
m^) הכוסב 'שורי .(' המיענה תא בברעמו בע 

  0סע'ג(  (גיכ) ד"כפ .ר"בב .סלבדרא הז | בגוע
 ןילנרכו ןילבדוע :כגועו רונכ שפות לכ יבא *(

 'פבו ^ C'b) wןילכדרא וינתח יניעב קחצמכ יהיו
"D 3' -- ?n5bm הנידמו הנידמב ןילברכו 

 תואסריגב תועט שי ילואו בגוע ןימ י"לב סולורדה
 םדק םהב רשא  mW'לב וא ת"לד תואל .ש"יר

 לספס תולמב היה ןכו תויתואה ופלחוה דומלת
 םירי בגוע "53 סולברכ "פו .תורחאו אקסולק

 םימ לש בגוע סולברדה םעטו  mmעורי ןוגנ ילכ

 Origanon, bittersehmeekendes) דואמ רמ בשע

Krautתוקרי ולאו 'מגב העש לכ 'פב ןינפדרהו  
emos)ב"א) — ,(.ט" ל  ^pבשע 'מורו י"לב  pnשביו  

 .(דח ומעטו בוזא ומכ אוהו תישילש הלעמב
 ןויבזא b" ו"מ ר"כפ םיעגנל ם"במרהו ה"יחא]*
 TE א'חב ןויבזא 'עב ךיתעמשה רבכו םיגנראה
 'זיפו ר"פד ךורעב יכ עדו  .םנניראה ל"'צש 'נ

^a5 ןיננהרה ^nי"כבו 33 "3 "35 ןינגדרה  
puma ci^רדסו  nmemsל"צ יכ חיכומ  

 סורגל בוט רתויו םינורחא םיסופדב ומכ ןיניגרה
 M י"כבו 'ב 'מ ס"ש "53 תמאב n'53 ןינגרה
 י"כב לבא Ci רצ nee" פיד) ןינגרה ל'צו ןינגוה

ewהלמה ^5  m^ "b3 ^b»יל ןכו 'טגב " 
^b3תוכלה ג'צירב 'יל ןכו םש 'יחספ הנשמב  

 י"כב ש"ע ךורעב םג 'יל ןבהרח 'עבו ז'צ דומע 'יחספ
 םיאלכ "וריבו .ןיניגרח ג'ונכו .'ו רמ 'ע דוע יייעו ו"ו
 ,'נייגורה ףא יגתהוןוב 'ר יביסוי 'ר ביתה יא .ז"כד א"ם
 צ"נלפפ ףעל y" לבא ןאכד ןינגרה ומכ אוה ילואו
 הנכתמה אפורה יתבשל תוחקרמה רפסבו -- 0
 -יינשנייטש מ"ר ואיצוה) םהרבא רב ולונוד
 (ט"מק דצ "ייעו ד"לק X  Dennolo" ורמאמב רעד
 הסנא ןכחרח 'עבו — .ןונגירוא ןוכנל הלמה הבתכנ
 אניבחרח םע ונורתפב אוה דחא יכ תוארהל יליח תא

onmםיצוק חמצ ןימ 'יפו םינפל ןוילגמ אבו . 
 ןיריגרה ל'צ ילוא  ןיניגרה יכ שרפל ל"נ 405
 ויתודוא רכדא רשא Kreuzkraut  0/6000 אוהו

 — «"w] ןילחרח 'עב

das Fühlen ששמ joy wu» לעפמ) השגרה * 
 «das Getühl, der tnm הליאשהבו
TD (Sinnאלב האציו השגרהב הרקענ .ג'מ  

 ,השגרה אלב שמשל רשפא יא םשו ^5 השגרה
 תשגרה 3p תשגרה .םילגר ימ תשגרה :ז'נ םשו

 .תּושָגרַה 'ה דגנכ ר"יפ ר"רמב — שמש

ma Umתעדל  wo»ע"למ אוהו םינק  
 ד"עפלו Rohrgefleeht םינק תגירא 2 = =
 ,Spitzpfahl) 408% י"לכ אוהו ידרוה on" רקיע
 קיזחא ידווהל pun 6? 17( ןיפתושה קרפכ
 םוקמב םינק jme יררוהל קיזחא o^ .יוושכל
 bi» wan pue ירושכל punk תורוקל יוארה
 ןכו  ה"יחא]* ,יושכ pe תתלמ וענומל

 לנא םילדרוה הכמ היה אל nma וניבר ''ג יכ בושחל העט יוועל «cnm smi ci תהיה אל תוביח יתמלשה ('

 pum ףרגמ 'עו אלבט — 'ב לבט 'עו 'ג 453 'עב ה"כו איגוסה לע ןיזמור הכמ היה אל ' מ ג ב תוביחה יכ תמאה
 גיכפ ר"בל יישרל 'פחוימה ייפב y" לכא mm אל c man וטמשנ כ"או שרקמב סילורדה (סילודרה) nns ומצעב
 יעב היכו ב y ןוכנל ךורעה à לכא ימגה ייג וח בר ע ולוקש יגפמ ייג ר'פר ךורעה םשב קויר אלב לינה 'חה איבה ןכו

m5 )'33 ןוכנל " n7») »'m33 לכא ימא 'פדב * v4אלכט — '3 לנמ .ןילברס יציניוו 'פדו ריפדו . 
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 .[אכילו] 6^ /2 ילשמ) םעונ יכרד היכרד ייבא רמא
 (רייכו v3 ייס חלשיו 'מוחנת) ץע 'ה והרויו ונדמליבו

oרמ ינפדוה רמוא ןתנ  "b mmלדגה ןליא  
 םינשושל ןימוד pmo השועו רהנה now לע

qs qmרתויב  nb sumא"ו .המהב לש תומה  
 ינפדודור e^ ב"א) — ."זע לב ומש יניגנס

po "bom "55רשא ןליא  mbדרו ומכ ולש  
spanינפד ילע ומכ ולש וילעו ןודוו י'לב  

 ובתכש םיאפורהמ שיו ,תומהבל תומה nb אוהו
pi pvליעוש ובתכ םירחאו ,םדאל  Bb 

 ןילוחל ה"מגר י"כב (nons ,(שחנ וכשנש
popינפודריה אפריגה (,ו"טש | 'קילייגנא י"כ , 

 ר"משבו םש 'וחנתב ה"כו ןילוחב «s ינפודרה
»'bםשב םשו) א"פ עסיו 'תכסמ חלשב 'תליכמבו  

 ו"נש זמר שיר חלשב pon amp ןב עשוהי 'ר
 ג"ונב 'כופו "יחספבו .(ךורעה b^ קתעוה םשו)
 '3 י"כב ל"צכו ףודרה "יחספל «m» ^b ףודריה
 יכ עדו ,(ינ רצ יכופ פיד) BT םוקמב 'כוסל
 ינפדרא י"רתבו) ינפודרה ןמ רוציק (ףודריה) ףודרה
 שיו דואמ רמ sm ביר ייפש ןליאה אוהו (ע"ייע
 אוהש שיו המהבל תומה ob וילעש qo ונממ
 .םש 'יחספ 'ופסות 'ייע םדאל ףא תומה םס

men nmףזרהל ףודרה  yyילבו (אפזרה  
peoלע  poרמול ונחרכוה ןכו ןויכ ןושארה  

 םינימה ןיב הנמנ ןיניגרא 'עב ירהש וניבר תטישב
 הז לע ד'עפלו ms תבוח ידי םהב םיאצויש
 DD ונניא הזה ןימה יכ עידוהל א"יד .ךהב ןויכ
 תעדכ םדאל pi ob אוהש ונממ שי לבא םדאל
 םיכרע 'בל ךרעה רירפהל חרכהה jb ps ןכל 38
 םינושארה 'יסופדבו ךורע י"כב תמאבו ,יוועל תעדכ
 .ףדרה ה"ד xo תחת qus דחא ךועב לכה
 86 רעמונ ןעמאננעצנאלפפ ףעל p" דועו
 p'53.pi הלמה האצמנ ינפדוה תכיתכל בורקו

Us»)סרילואוו 'חהו  ry w/mהלמה 'יפב העט  
 -- [הרוקמ עדי אלו וזה

 ,die Verfolgung ףדר לעפמ וניבר תעדל) הָפָדרה

in-לבא  "yיתעד םינפב  
 wn" (ז'ט ק'מ) ןיחלנמ ולא 'פד i53 (השולקה
 בר רמא ירמ אדא רמא (ו'כ /'ז איוע) ישרשל
 בר DM" ןיבא רב אייח בר רמא ךורב ר"נ אימחנ
 הרוהי בר 35 הפודוה יאמ הפודרה הדוהי
 .'וכו רתלאל pio תליש רב לאוטש 33
 ר'פדב יומ אדא ןכו ב'ה י"כב ג'הכ ה"יחא]*

lPannlegung 

 pM" - םילורְדִח = סילודרה =

 יו א

 ,ןילברכו ןילורדה םיארקנ ולא םילכ ישפותו םלצא
monsע"ייע ב"ר ירבד םינכ םילורדה ןינעב  

 תלמ םג יתשריפ Den wb דצ א'חב אלברדא
 ךורעו "ו י"כב יכ ym .דקר י"לב אוהש ןילברכ
 םילורדה 'סרינה ןוכנל ךרעה ם י'נפ ב ר'פד

mo53 'עב ו"ו .י"כב bןוכנ ןכו אלבט = 'ב  
 'קילייגנא "3 «pmp ןיכרעל v5 ה"מגר ^03
 אנגדונ אלבט םי 5i דה םש "יאש + ב"לק ףד
 ותוא לש אטקולק wm] ע"ייע cama ל"צו]

guא"טקולק ד"עפלו ל"כע  wwי"שר ז"עלכ  
 ישבתשנ ג"כפ ר"בבו .ש"ע אנגרוג יעב יתאבהש
 'פסותה לע גישהל שי ןכו  ,אלברדא ע"ייע "נה
 םילהת 'גרתבו — .ש"ע םילוודרה ה'ד ^i ןיכרע
 'יסופדבו ,ןילבורדה ל"צו ןילבודרה 'יא י'כ 'ד ,נ'ק

 — ןילילח "יא

 'ד קרפד גיסב .Gdum אא (Herode םּגדְרַה

 אלו סודוה השעמ (:ו'פ (un תותימ

 התימ רחאל הרענה לע אבש b" .אוה םולכ
 השעמ אנירחא אנשיל CD ב"בד i43 שרופמכ
 יליצא ןיבש רוחב םירביא ךרד '(.  e^ םידודח
 רקיעה אוה ןושאר (B^ ^2 ה"יחא]* ,הידי
 YD 'ומבי ש"ארה "ייעו :ה"נ 'ומבי 'ופסותב ה"כו

^bדהנסל 'וינשמ 'יפב ם"במרה םג בתכ הפיו 'ג ' 
roומכ םידודח ^« סודרוה לש השעמ והט  

"wwשתב 'יאדכ םירורה וא 'דהנס י"שרב םנ ' 

 קיל 'פד םינואגה 'שתו י"ק ייס ."ינומדק "נואג
D'D YD "Dושוריפב וטבחתנ ןכ לעו אוה  "y 

ow ינואנה 'שתל ויתורעהב רעבאב' wv 

 דועו 'ב xm נ"ואב iu 'חה ש"מ py ^ דצ
yסודרוה תביתכו .ודורה תיב 'עב ליעל ש"מ  

 רתוי y" ב'בל mex י"כבו :'ג 373 ןוכנל "יא
 ר"דמב ה'לפ s'ph mp "יעו פודוריה ןוכנ

Cbהציב תואיסדרוה ץובק ראותה ונממו --  
 — pm] 'ע m 'א jv vy :ח"לק pon ה"כ

^b »bTN] := emaפ"לב  mmnי"לב ומכ  
(Lorbeerrogso, — Oleander 20000 qv 

 תנשועמהו םד תזוחא (Cro pom תופרט ולא 'סב
 ולאו ארמגב העש לכ 'פבו .ינפדוה הלנאשו
 ףא עקרק ילודג הצמ המ 6575 ne" תוקריה
 המ 6 הצמ כ nma אמיאו עקרק ילודנ .רורמ
 בלול 'פבו .םיערז pe רוומ ףא םיערז ןימ חצמ
 ףודרה אמיאו (:ג'ל יכוס| לוזגה סדה 'מגב לוזנה

 ה'כ(' mix אימור anim) sD o v33 היכו (* .שייע ךורעה םשב רהאל m^p ima mos תופסותב אסריגה ןכו ('
 cornus »anguinen ארקנ עגגיל לצאו Merlitzo שיאלב ומש רשא עמנ sanguino טייאל אוהו ? v53 ןוכנל

 ow זעל ילב וניגנס עייפרכו Hartriogel שיאלב

 .אמר
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 תארקנ רבעשל Cni יישאיב) bg תיבל םדקמ
 (יב ,יז עשוהי) pns mi תארקנ וישכעו לא תיב
 אוה ירה למעה ןכ תורקהל הכז אל רזעלא ר"א
 ןיירק ןמת ינמחנ רב קחצי ר"א דמעה ןב ארקנ
 םילגר ימימ לש qnn אלמע אבט אלעופל
 ר"פדגו ו"ו "55 'יג ה"כ  הייחא]* .הרמע
 רמעה ןב an^ ר"פדב לבא .אלמע ב'ה י'כבו
 .אוה ס"טו הרמע 'וכו ןוהרהלו םירחא םיסופדבו
 'וריב ןה b'an רמאמב ןה תונוש תואחסונש עדו

vainבר ד'ע א"יד ט"פס תבש "וריב ל"נה  
 ןוא ma Dp רשא יעה אנוה בו םשב םוחנת
 ותוא ןירוק ויה םדקמ Ge) עשוהי) לא תיבל םדקמ
 םשב ינת ןוא m5 ותוא ןירוק וישכעו לא תיב
 התוא ןירוק הדמע תורקיהל הצר אל רזעלא 'ר
 אלעפל ןיחווצ ןמת אנהכ רב אבא בר 'מאד הדימע
 bw [ןוהרהל ל"צ] (ץוחרל) ןיחווצו הדמע אבט
 א"עס נ'מר YD ז"ע 'וריבו .הדימע םילגר ימימ
 הדימע ותוא pop הדמוע תורקיל הצר אל "יא

qm» prnלש [ןוהרהל ל"צ]  wbםילגר . 
 תבש יורי םשב ייגה 1" זמר עשוה 'קליבו הדימע
 הלמע ותורקל הצו אל רזעלא 'ו םשב אינת
 ןמת רמא אנהכ רב אבא 'ר הרימע ותוא ןירוק
 ימימ לש ןוהרהלו אלמע אבט אלעפל ןירוק
 אל םינורחא םיסופדב [a^ ר"בבו .הרימע םילגר

s»תיב תארקנ איה ירה דמעה תיב תוארקיהל  
 ןוהרהלו הרימע אבט אלעופל pup ןמת למעה
 אל ^33 ר'בב ר"פרבו ,הלימע םילגר wb לש
 תיב תארקנ איה ירה למעה תיב תוארקהל הכז
 ןוהרהלו הלימע אבט אלעופל ןיירק ןמת רמעה
 וניבר "ג הלוע הזלו .הרימע םילגר ימימ לש '

 אוה-קר (דמע 'עב 'שוריב 7i רוע "ייעו) ןאכב
 ל'נו (ךומסב ר'ב "5 "ייעו תיב תחת ן ב 002
 םשהו לעופ p^ .)-\* ע'למ למע שרפל
 רילומה רבא 22*> b'55 רמע «nym va רשוע

"w^ sonהנשיה פ'לב  maézaפ'לכו  menn 
"boeכ'או םילגר ימו ןתש  Yan ny»יפל  

 למעה תיב תוארקהל qu תיב) הכז אל ר"'פד ^3
 רמעה תיב תארקנ DM יכ רובכו רשועה תיב 'יפ
 איכה הז לעו mom ma 'מולכ iym תיב "פ
 ארקנ יכ םעה ןושלב תולמ ne^ שומישל היאר
 ארקנ (ןוהרה ונייה) םילגר ימו אלימע :אלעפ
 ןושל לע לפונ אוהש e = matza = הדימע
 הז האו לכא .לגשמה רבאו 2:0 "פש דומע |
 רזעלא ר"א ל"הזב ר'בב סרג זירפ י'כ יכ יתאצמ |

 jj אוקנ אוה יוה דמעה ןכ תורקהל הכז אל
 ןמת ןמחנ רב קחצי ר'א [אלמעה ןב ל"צו] אמעה |

 ימימ לש ןוהוהלו אלמע אבט אלעפל ןיירק

 )00 חבה - הָּפְרִרַמ
 'וכו ירמ אבא M^ ע"פדב לבא ונתואחסונב ה"כו
 ר"פדב ןכו 'וכו ןידנמ לאומש ces הפדרה יאמ
 ךורעה םשב כ"ג איבה ז'ק דצ םלשה "יסחויבו

"onגה םשב אובמב ונבתכש המ כ"או ירמ אדא ' 
 יייע) ג"צרד quin by ןויכו 'יל ךורעב יכ ר"יש
 ךכ תמאב ב"ה י'כב יכ ןוקת ךירצ (א11 אוכמ

v3 van 3חרק תותליאשב  ^bש"ארבו ל'ק  
 בר רמא ןויצה א"בט'רה 'יחב אבוה ד"בארבו ק"מל

sebהדוהי בר רמא ישורשל יאמ :ש"ארה ל'זו  
nemרמא הפדוה יאמ םינואגה תסריג  

 וז םינק םירשוקש ןואג b^ ינקד יבצנ אפפ בר
 תיבב דומעי sow ידכ םהיניב www ןישבוחו וזל
 אל םגו ןאכלו ןאכל ךלי אלו חוירב ןירופאה
 כ"ע םישובחל ןישועש אדסק ןיעכ ךכחל לכוי

^naא"בטירה  ^wל"ז ד"בארה בתכ  ^iםירפסה  
 ושריפו א ב צ ח אפפ בר רמא הפדרה יאמ םינשיה
 םהיניב ms םישבוחו וז לצא וז םינק ןירשוקש וב

 םינואגה תעד כ"או ל"כע חוירב דומעי אלש ידכ <
 תושרש ןינעמ ארקמ לש ישוש שופל ר'עפל

^bרשא םינק י"ע הפדרה וראיב ןכל רתימו לבח  
 יפלו ,ותודנל בייוחמה תא םישבוחו םירסוא םהב
 op ץע יפנע S55 ys הפדרה רוזגל ל"ג הז
 "MY אבצח :הפדוה םינואגה ושרויפש המ הזו

ca y'bש"ארבו) לקדה הנק  buיבצ ח  
 א'הה הז ישוריפ יפלו (ינקד יבצנ םוקמב ינקד
 סחוימה "פו .ףדו 'על ךיישו תישוש הנניא

 — .[ךוועבכ b^ ק'מב י"שרל

qmmןמ ליעפה ןיִהְרה =)  imןתונ של ע"לב  
 'מגב 3b "ובותכב Pfand einlegen) ןוכרעל

 "jon אהמ אבר ביתמ CY 'בות) השבחנש השאה

 הירכז 'רו ןהרה ov" ^ דיעה (ג'מ (mo תוידעב

 יפבו .ןולקשאב הנהרוהש תקונית 5p בצקה ןב
 אכה (א'ל ייחפ₪ הולהש ירכנ 'מגב npe לכ
 תושרב וחינה b" .ולצא וניהרהש ןניקסע יאמב

mה"יחא|* .ןהרלא לאעמשי 'לב ןוכשמ  
 י"כבו ו'פדב לבא 'זיפו ר"פדב מ מ ש ג ךרעה לכ
 ש"ע ןהר 'עב ךועה הז לע וניבו זטור ןכו "יא
 ןיא ינש רשעמ אתפסות שיר ןוכנל איכה םשו
 ש"ט 'תפסות שירב תמאכ ה"כו ותוא םיניהרמ
 ןיניהרמ ןיא ותוא ןינכשממ ןיא טוופריא י"כב
 ל"גה תיבוע הלמב וניבר ןויכ "ne 'וכו ותוא
 איינש ר'ע ו'כר ib 'וכותכ 'וריב אצמנ םֶשהו

 — [רתהב ול ןיגחוג םינרש ןוהריהב איה

MYםילגו יט לש טיבע קיקי י"לב "יפ)  
Nachtgeschirrםשהמ  oopovר'לכ  urina 

 (טילפ) מ'ם 33'3 Urin, Harn) םילגר ימ "פ
. | 
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sspהניכש רחא רחרהמ וליאכ ובר רחא רהרהמה , 
 התא ירחא וליאכ םהירחא תרהרה םא ז"פ ר"דמב
 . יקליבו ,םיאלחב םיתרהרה אל ז"יפר ר"קיו ,רהרחמ
 ייג 35 ,םיילוחב םיתרהרה אל ח"תת זמר "ילהת
 ר"קיו .'ג 0mm yi ש"מ yv" בצרח 'עב ךורעה

vvםשו ,ובלב רהרהמ םהרבא היהו ב"לפ א"רדפ  
 — .[(והיבאו 315 ורהרה םבלב

 pay החור eem my לעפמ) הֶחוְוְרַה .הָחְוְרַה *
 -Gewinn, Ueber רותיו העפש

am mn Gehussהחוורהב היל אחינ אל ותנמלא  
 ןיא אדיספ ,'ב ק"מ amena היל אחינ ותב
 יירדהנס ,'וכו אחריט אלד אחוורה . . אל אחוורה
 אל ץקמ 'מוחנת ^« אחוורהל אכירצ אל : א'כ
 ר"דמב ,ללפתהל wow החורה תעשב רסוב אהת

 ,החורהב ונתרשב התא י"פ

 .תינונזרא ע"ייע תינבזרה *

Johannis- (ש"אלב ארקנש בשעוניבר תעדל wenn 
 תוקרי ולאו 'מגב העש 52 ?פב +

 חקנש הצמ המ הצמכ אפיזרה אמיאו «Gn 'יחספ)

 זעלב ומשו אתפזרא אוה b^ ,ינש רשעמ ףסכב
 «y^ ו'רטאליב ר"פדנו ה"יחא]* ,ו"רטליפ
 ופיזרה ג"ונב /2 ףזרא 'עו אתזרפא 'עב ש"מ
 דחא ןימ ופיזרה ףודרה ma ^em אפיזרה י"כבו

annדצו האלהו ז"לר דצ א'חבו ןיניגרה ע"ייעו  
 לש ילכ ושרפב תועטל אילפה דוד nexa ד'רו :ח'ער
 piletri אוה (pilatro) א"רטליפ יכ בשחש «p לידב

^bי'כו .לידב  :D"D v2תסרנגאד אנא ןונא  
 רפוסה לש תפסוה קפס ילבו כ'ע ונינושלב

 -- [איה ךרובמ

^b prאלכה תיבב שוכח ,2ע= ע'לב רגופ  
"won einkerkernאלכה תיב 3«(? יאטכנ  

(Kerkerםירדנר ג"םב  CN)ארבנ אוהה  "Y"אק  

 ףוסב לבוחה 'פכו .היתתיאו אוה אתיבב C קָזוהמ
 אנורדניאב היקזרהד nag (:ה'פק'ב) (' יופר הכלה
 ישאר הודחה 'גר ת ,רדחב ואלכ e^ הילטבו
 ןוכנל ה"כ ה"יחא]* .אנוודניא 05 0
 ע"ייעו אנוורדאב םש םגו רסח ע'פדבו כ"ה י'כב
 ילעב ינפל םג לכא .היקדהד ג"ונכו .אנורדנא
 ריעהש ומכ וניבו "ג התיה 73 ףוס 'ופסותה
 הימתמש המט לבא ע"בשפהב ב'יוהמ ןואגה רבכ
 ךוועב (wb אלש םירכד ואינהש 'ופסות לע

 , )* xpלבא לועפ ינוניב אוהו  a3.קיזיחמ *(  moי'כב ןוכנל  asע"פרבו "40
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momםירואיב ונכרצוה וז .אחסונ יפלו .אלימע  
 תולמה הלא 55 ד'עפלו nmn תולמהל םירחא
 למעו ,הנומא 'יפ 3<> ע"לב דמע יכ mn תויברע
 ימ 'יפ Ge = אלימע  דועו ey cn לעופ

 דמעה ןיב תורקהל הכז אל אוה ךכ ונינעו םילגר
"bהנומא ןב  oרמולכ אלמע ןב ארקנ אוה  

 רמולכ) ןמת יכ היאר איבה הז לעו me ןב
 ארקנ ןוהרהו אלמע אבט אלעפ ארקנ (איברעב
 לכה הז שורד יפלו םילגר ימימ Gi 'יפ אלימע

ayeאלש שיאה ותוא לע  "eyהשעו ותקדצב  
 ירה זיראפ י"כה "ג םא םגו הימר 'ה תכאלמ
 ןורתפ הל שי איה תיתימא א מ עה ןב ארקנ אוה
 הנומאה ןב ונורתפו תועט ייפ AR := אמע יכ
 ריענ תאז דועו .וחבי רהובהו .תועט ןב השענ
 ןיחווצ ןמת $^ ,א'כ 'ירבדל ן"במרה 'סריג 53
 sep mo ןושל לע ותנוכו ארימע אבט אלעפל

^pךשמהמ ןושארה ישוריפל היארו .המדא בשוי  
 ^"! תבש 'ורי) אילנ ותוא pop אידג שורדה
 b" אילג ma ארקנ רשועהו דגה תיב 'יפש (ז"ע
 יילב 'יפ ב'א):-- [אידג ma ע"יעו תוירעו 153
 ארקנ ינוי ןושלב ומש ox םילגר ימ לש טיבע

 (( אדימע

imaא'לב 'יפ)  papםשהו הבשחמ  innפ"לב  
(Phantasiebild, Vorstellung ןוימד mmm 

 דע בזה תא ןיקדוב םיכרד 'זב (כ"ט) םיבזב ב"פב
  sovהציפקב אשמב התשמב לכאמב הביזל קקזנ

 ,רוחרהבו הארמבו ילוחב  ^bתיאו אמש הארמב
 הירב  aeאשמב ,םולכ 1353 תרהרה אמש רוהרהב

 ךעגנ אמש [ילוחב] דבכ רבד םולכ תלבס אמש
 on .( 3ידמב) םכבבל ירחא 'גרת  (9^ eרתב
 .ןוכבל רוהרה .[ "by m anm mnsימנה

mu»! הרבע רוחרה הז םכיניע ירחא +:ב"י 'וכרב. 
 הריבע ידימ םא א'עס ד"פ תבש  "ro NYרוהרה

 םדא ןיא תוויבע  'ג ב"עס ד'סק ב'ב .ונאצי אל
 לכב ןהב לצינ  bvהדנ ,'כו הרבע רוהרה ^3:

 תבש ,רוהרה ידיל ומצע איבטה  iy" i^p,נ'ק
 רוהריה רופא רוביד  mbרובדכ רוהוה :'כ 'וכרב

 'רהנס .ימד רובדכ ואל רוהרה . , ימד  atmשייח
 ץובקהו .אווהרהל  cov.ט'כ  "ymהשק הריכע

 ,םש ויה םירבד ירוהוה 'א .נ'פ ר"תסא ,חריבעמ
 'וכרב לעפהו ,יבכשמ לע ןירהרהו 'ב 'ד לאינדבו

 םש  mms,ובלב  or) peuהנושת רהריה ב'ער
 תנש .'וכו םויב יתוהוה אל : ז"ל ןילוח ,היתעדב

(Aog (1 
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own אלו ה'ד qo דומעה שיר םש י"שר y» 
 בותכה pt ןיא הז יארכ הז יאר אל ק"ה :ןשה
 ק"ב .'ופסות y" לבא y ma'5 גוהנל יואר הזב

om sירה אל , mumהל שי יאר אל  ine 
 יוה אל p" ל"נה תומוקמה לכב ,וכרע y" רחא
 .ש"מו 'ג זח ע"ייעו עילב שממ ה"כו יוארו ms אל

o" "mmלוועל םכחהו ז"י ןושלה טפשמב  "p 
 'עמ wm ןיקסנעלאמס s תעדלו pum ןינעב

 --[אבה

ny] "0 7e.ורא ומכ 2"  "bד"עפלו הנה  
 b b! y/bs^ וא fürwane )| פ"למ

 ירה (ביעס " 40 ק"פ v1" תנשמ TR) ע"ייע הנה
 הלמ ינירהו .ורא ומכ הנה b" ,ןברקב רדנ הז
 (B רמאש D^ 'פ (TI תנשמ ינא ירה תבכרומ
 y" ס"'שב הברהו ה"יחא]* .ריזנ ינירה (א'מ
 ירה :'ג 'ירדנ ,ג"כ 'כוס :מ'ס 'ומבי ח"כ ןיטיג
 םשו ,ילע וז ירה ילע אוה ירה ,'ו ovo qeu הז
 ולא יוה ^ םשו ,םשא וז ירה תאטח וז ירה
 ירה :7^ ,'וכו ילע תא ירה i1 םש ,'וכו ןייוניכ
 vox ולא ירה .ז"ל 'ציב ,ורבד לחי אלב חז
 אכש ירה : ד'נ ז"ע ,'וכו ךלוה היהש ירה :'נ 'ליגמ
 אשנ ירפס ,ארקיו שיר ארפס 'וכו לזגש ירה 'וכו
 ןחלש ירה | .ו'מ 'ישודיק .'וכו ןד התא ירה 'א 'פ
 ףסכה ירח א"צפס ר'ב ,'וכו רשב ירהו ןיכס ירהו

 הרצקתנ ינירה תלמו .'וכו םכיחא ירהו ןורודה ירהו |
 יריזנ ינירה ^q 'ירדנ האלהו .'ב ריזנ 28 ירה ןמ |

oיישוריק 'וכו םרח ךילע ינירה 00 'ציב :ז"מ  
 — Pwiyp ןב yvy ,'כ

ywי"למ ילוא)  ^b doívoהחטכו םולש  
(Friede, Ruheורי ' "bב"כד ד"פס  

 y" םולש p^ ינירה )0 35 אימ) הנרה והמ נ"ע
 'תקיספב םכחה הז ןיכה ןכו 184  ,'א ללירבל ב"י
 TM CK ידינ 'יעש) הרקע ינר ,א"טק Cu כ"רד
 "yu" 'pb" פ"א "53 ה"כ הרקע אנ ירה ןבואר

 ,ל"נה bp" ילואו הנרה ילומרכ י'כבו

 bmw sS = ע'לבו SR pos ר"עפל) רה
(oltרזעלא 'ר 'טגב 'יחספ יברעב  v3קודצ  

 םילשוריבש ךרה ירגת ויה ךכ Crop 'חספ) הוצמ רמוא
 נ"א) — ,הוצמל ןילכת םכל וחקו wes םירמוא

qmםיבשויה םינונח י"שריפו תואחסונב בותכ  
 אוה ןכ ילואו ה"יחא]* ,(םהיתונולח לצא
 אצמנ (ba wn) םיכרח םיברהמ ךרח ma יכ
 133 לבא ,שרפה 'ע ליעלו ךרח ע"ייע שרדמב 02

 ךיתארהש ומכ טילשה ינפלמ האציש הגנשכ איה
 --['א טרפ 'עב תעדל

 ךרעד 'יברע הלמ תארוהב קזרה לעפמ םשה) קזרה
 ץמוקה 'פב Kerker) אלכ m3 "יפו םדוקה

 רמא אבכחר רמא 6ג'ל יוחנמ תוישרפ 'ב 533 הבר
 יב יאמ mnm יתשב בייח יקיזרה יב mv בר
 רעש תיב ברד הימשמ אבס אפפ בר רמא יקיזרה

 C רעש תיבל םיחותפ םיתבו רצחל חותפה

Tyr *ץחר לעפמ עודי)  (das Waschenתבש  
 תצחרה vx 'ובותכ ,ופוג תצחרה :רילק

 Doa וידי וינפ

Dmm prm *לעפמ)  (Entfernung pn?ורי ' 

 ,קחוה ושע :ט"מד א'פ 'שעמ
cwןיטיג 'ורי ,ד"ע ו"כד ב'פ 'ובותכ  mbט"מד  

 : א"ל ז"ע -- .תודע קחרהכ ג'ע ג'ד טיפ םשו ד'ע
 דבעד אוה הקחרה :'ב "חספ .אתריתי הקחרה

 .אתיירואדל ןנבר

 -Feuchtigkeit — Fruchi הביטר ןינע) הָבָמְרִה *
(arkeitתורוק 'פ ר"שהש  no!הבטרה  

 ,הביטר "31 mob ר"'בבו ןהמ ביטרה

vos i^ תעדל) יִרָה "GM 
an- יוארו תואי c5o2-. y'on ד'עפלו 

WB) ק"בד תנשמ (wendbar, passend, schicklich 

pu י"לב ^e העבמה ירהכ wen ירה אל (אימ 
 אנשילב אקזינו ה"יחא]*  wonכ'כ לעבמו ב'רמ

 ל"מרו  onmבכשמה ירה אל הלאה 'תואמגודל ונעי
 ק'ב ^"( בכשמה ירהכ בשומה אלו בשומה ירהכ

T) לאעמשי 'רד 'תיירב ארפס שירו 62 א'פר 
 'צוהב :א  (Cm mnירהכ תורנה תשרפ אל :םשו

 םיאמט חולש תשרפ אלו םיאמט חולש תשרפ
 אל 'א פ'ר ארקיו פ"ר םשו .תורגה תשרפ ירהכ

 רוכד  menרה רובד יוהכ תוובדל הלחת אוהש
 יניס רה רובד אלו תוובדל הלחת הניאש יניס
 לכל וניאש הנסה רובד ירהכ לארשי לכל אוהש
 אל : תמוי תומ 'פ ה"פ םיטפשמ 'תליכמ .לארשי

 .אישנ ירה אלו אישנ ירהכ ןייד ירה  wasןייד
  men uaירחכ ןייד ירה אל םשו 'וכו ןהבנש

 ירה אלו ןייד ירהכ אישנ ירה אלו אישנ  mהזו
 הושה דצה הזו הז ירהכ שרח ירה אלו שרח ירהכ

MD דהנסבו 'ט קרפ 'ישודק כ"ותב .'וכו ןהבש' 
 ןכו 'וכו אישנ יארכ ןייר יאר אל "גה  ^Bימגה

 ירה אל יאמ 'ד ק"ב  pn'וכו רושה י אר אל

/ » , , 

 !קזנ 00%, 0%

"nm y'bs m» "* רחא וייוב oam spy (C 
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popa אוהו) חזר "5 "פמ הלמב הלמ קתעוה »'v 
 רועיש ןינעב ש"מ יייעו (.ט'צ ףד 'קילייגנא י"כ
 ו"לר םש ארפיא 'עו : נ"מ ,א"ח ןימרוהא 'עב רמאמה

yenתואחסונה ] — 

^e) re 2שילל*| = 452 פ"לב  (Ahriman 
i73ג'ע ביב) הניפסה תא רכומה 'פד  

 זימרוה יל יזח ידידל הנח רב רב הבר cow (א'עס
 לילא םש י"לב "יפ ב'א) .דש b^ אתיליל רב
 Oran» לילאה לש חילשו םיפנכ לעב אוהש ורמאו
 Hermes = '"Eowc sw בשוח 37 ה"יחא]*

Merkurןכו  ny"אוה יכ ותמאהו אוה תועטו ל"מר  
b'53לילאה ןימרוהא ומכ תחא הביתכב 'מושרה  

 קתעוה וניברד 'יפו "ינו םיפרפ לש ערה ןוילעה
 אתיליל רב ןימרוה ל"צ ילואו ב"בל י"כ ה"מגר 'יפמ

n3»י"כב ה'כו וניתואחפונב ןוכנל  y "» vb 
 סרג יאדוב וניבר יכ חיכומ תויתואה רדס לבא

aqא"י ןיטינ 'פסות יייע דועו . mעו ןימרוה ' 
 — rms] אבה 'עו ארפיאו ןימרוהא

 םשה יונכ םג m ןושאר זימרה 'עמ) זיִמרה 3
 תויסרפ ןילמ 'צוא 'ייע םישנא המכל

 תורטשה לכ 'מגב ןיטגד ק"פב (ג"פ sn סרילואוול
 רמא ייבא ןיקהבומ תומש ימד יכיה = (א'ער א"י
 תומש b^ .יתבש רב אנייד אבאו זימרוה ןונכ
 3315 ןיקחרתמש םיעודי םיבושח םישנא ןיקהבומ
 ותואב ויהש ינולפו ינולפ ןוגכ דחוש תלבקמו רקש
 ןודל עובק בשומ אוהש תואכועב אקודו ןמזה

 זימרוה .ג"ונב ה"יחא|* .םיטפושלו םירשל
"imaתחא הלמבו אניידובא וסרג 'פסותו . — 

 רונשד ומא ארפיא Dl הארקנ זימרוה םש לעו
 ע"ייע רישדרא Uy הארקנ ןכו ארפיא ע"ייע אכלמ

"TATEVMU 

yy) q57nךמרה ]2[ ינב והנה (ש"מו אינשרב  

ME רב 'עב ונשריפ רבכ (:'ס pev) 
 'עבו רב טמשנ ע"פדבו ,ו"ו "53 ה'כ ה"יחא|*

 .ונתעד וניוח אינשרב  uiןיטינכ  "man:'ב
b'yy ךדמח רב ינכ ב'עס 'ד ק'טבו ךמרח ינכ 

 דומע מ"הוח 'לה ג"צירבו ש"ארבו ף"ירב ה"כו ךטרה
92b ט י"כבו .ד"לה ט'וי 'וכלהמ ח'פ מ'מכו' ^ 

 - [ךיטרה

 ותוי וא הבשחמו תער ש\ע* ע'למ wo ןָמרה
 יוויצ ש\ש' ם'לב wm qub סוונל נוט

mu-qw 
 םיבשויה םירחוס ורועישו ל'נה 'פו ע"למ ורזגל 55
 ^53( 'מ י"כב םג W^ ךרח n^ ,תויונחבו םילהואב
 לעב ברה םשב אבוה :פ'ק רצ "'חספ ס"דבו ,ח"ר

 — [הכודמב וכד וא 'שלמ ךדה ^31 םתכמ

 םדא תחנה ונינע בכר לעפמ) הָבָּבְרַה 32080 *
 mm מנטיעות  py רבד לע

 + ה"ס 'יחספ (1 das Aufsetzen; 2 Pfropfen הכירב

 'ינה p Cyn לבא ותאבהו ותבכרה :ט"ס
 'יחספד 'וריב ה'כו "יחספל 'מ י"כב ה"כו  וביכרה
 ייחספ 'ורי — ב"ער ג"לד םש 'מגבו ד"ע ב'לד ו"פר

Ubםילקד תבכרה :א'לד , :Y3 "munתבכרה  
 תטלוק הניאש הבכרה ו"מ ב"פ "יעיבש  ,ןליאה

yp a»המ :ז"כד א"פ 'יאלכ 'ורי ,טלק  on 
psוכו הבכרה ןהב '", 

 * .היקרה ע"ייע היברה |

  5vem moneערבי   run) pa O5שאר
  (das Neigen, Niekenמ"ד א"פ 'מורת 'ורי :

 .שארה תנכרה נ'ע ח"מד ז"פ ןיטיג 'ורי

 y"  אסוד 'ר ילש | ויבא (סניכרה) םּוניִּכְרּוה *
 ז"ט by v5 m^ b" "יבוריע

 תוידע .ה"לק 'ילוח .ן"ק ב'ב ,ב"עס ז'ק 'ובותכ א"ער
 סוניכרוה םשל vp ןיטיג 'פסותב — .ב"ט ב"פ

 ,סוכרפה ע"ייע ס"ט

nam *םור לעפמ)  (das Heben, Fortnehmen 

 אוהש הז אצי :ט'לד ב'פר 'מוי 'ורי
 .המרהב וזו המרהב וזש ג"ע ט'לד םשו ,המרהב
 'ורי ,התשדקמ התמרה ד"ע ג"מד 'n 'ומורת 'ורי
 .התמרהב יאכז הניא המוות ד"עו ס"ד NP 'ציב
 ה"כו התמרהב ל"צו ןתמרהב 'יגה :ב"י 'ציב ילבבב
 )^ םילקש 'פ 'תקיספ Can רצ of סיד) יִמ י"כב
 ךל בייח יתייהש תחת O0) י'ג (050m ישאר םירמו
 יכ 'וחנתב ה"כו שאור יולת יל nnm שאר תמורה
 ודסה ךפהנ ד"כרת זמר 'ילהת 'קליב לבא אשת

 ,ילת ע"ייעו המל יתעדי אלו

 לצא בוטה לילאו ןוילעה חוו o^ זיָמְרֶה 1
 «5h 5» o (Ormuzd 3,2) םייסרפה

 אוהה ל"א +.ט'ל 'רהנס) תונוממ יניד דחא 'פד ג'סב
 p^ זיטרוהד אליעלו ךגלפמ רמימאל אשוגמא
 ןיקשמהו םיפיה םימעטה סינכמה הפה ארב זימרוה,
 ןיכקנה הטמל ארב .C) ןימרוהאו ןהב אצויכו םייקנה
 ה"יחא|*  .'ןהב אצויכו ןתשהו יערה ןישמשמה

^ -— — --- 

 שכושמ aeo ס'ש י'כב לבא ןוכנ «m o ןימרואו 3« י"כבו ירהנסל «mé» v33 mo אוה סייטו זימרוהאו ע'פרב ('

 אל םשל ס'ר לעבו תכוה .ש'ע יוארכ ררבל שח



iat. XCב  

gm ema 
 (אכוח) 3733 ב"א) — ,531 אגונרהו לוגנרהו אגוס
 'עבו אדומו ימלשות אגונרהו אגוס אגוה [אבוח]
 תרחא i my^ הבוח 'עבו תרחא ^3 שי ימשלת
 תככרהמ b^ ןהאזיועל 'חה ה"יחא]* .(ש"ע
 rep  אינאלאאז) עקניפגרעב וזעולו maim רה
 םדוקה 'ע pr ןאכד Y pi ךשמה שי ד'עפלו
 תומש אנוסו אגוה ןכו ץוק הלמה תארוה םצעו
 תא הככ םינכמ ויה םעמ הזיאמ לכא םה םיצוק
 אנוגרה 'יגה 300 ק"העבו .יתערי אל הזה ףועה

cows mושוריפ 5 רה יכ פ'למ ןורתפ שי  
 עוכצ mp ונינע כ'או vox ^e 9«( אנוגו ויז
 אנוגסס ןינעב ל"זר ושרדש ךרד לע הברה םינוגמ

 ד וע

 אל :ב'ס "לוחבו mb םדוקה ע"ייע לוגנרה +
 7 35 סרג

 ר"עפלו Malve ארקנה בשע וניבר תעדל) ינרה
 heroion = 06000 'ורו "53 ארקנה בשע

 בשע ןימ ע"'לב דועו Asphodillwurz ארקנ םגו
 (:היל תבש) ןיקילדמ nes ג'סב (5* , 50%
 רצמו לוגע ולש הלעו אוה בשע "יפ ינרה ימנ יא
 המחשכו עקרקב הפופכ הלילבו חותפ אוה דחא

nmmאיה  newתכבסמ המחשכו הלומל החתפו  
m»תעקושש דע המע תלגעתמ איה הלומל  

 המחה דגנכ חותפ אוהש ץיוחה ותואו המחה
 זעלבו עקרקב תפפכנ איה תעקוש המחשכו םלועל
 הדש תוקרי b^ .ינורא ןיסרוגש שיו ,אבלמ המש
 תושמשה ab ןיטשפתמו ןיחתפתמ רקכב ןה
 ןריד 'חסונב ב"א — .ןימותסכ ןיארנו ןיצווכתמ
 ינורא ^35 בורק לכא ה"יחא]* ,(ינדא ביתכ
 תומוקמ ראשבו ש"פד י"שרב 'יא ןיסרוג שי לש
 'ב םלח ע"ייע דועו .'ד הרעה v5 א'ח ינדא ע"ייע

^b T»ןכו י"שר  wp»אוהו א"וולמ  malva 
 אוהו ,ןליפאפ' א"בו םייס ק"העבו .ט"יאלבו ר"לב
 זא "גה 'קיע ינווא םאו QPappelkraut ש"אלב

— [Mispel C»)! p/5 הלמה ןכתת 

 ,ירתכרנא ע"ייע b'6 קרינרה *

Schleim, 666, 5066 53 ^e jp qon * 
  (Flussןסרה ה"םר 'ורהט 'תפסות

 'יא .ח'מד א"יפס 'מורת 'וריבו ,הבז לשו בז לש |
 RM אכה ךרע ףוס "ייעו .בז לש ןסוירה

 ע"פרשבו ,ו'פרב היכ )^

| 

| 

 .'מיקנ ווה אכלמר אנמרה ג'א ג'ונב )?

, ₪ + + 
Md , WARS. T 

(Anordnung, Befehlםילעופה תא רכושה 'פד 2/53  
ona)אכלמד אנמרה דיבעא יאמ .(א'ער ריפו : גיפ  

 «pna Cro ןיקיזנה 'פד ג"סב '(,  psum אנא
 ,('אתוכלמד אנמרה moy לבקורמילדיכיה יכהילקש
 (Gra jr הילגר ורבתשנ 'מנב תופרט ולא 'פבו
 אכלמד אנמרהמו והיידהב הוה אכלמ אמלידו
 אמעמ ונייהו 6:'ד) הרומתד 'מק הכלהבו C דיבע
 nw ^5 .(אנמחרד אנמרה לע רבעד יקלד
 'גרת t€ /3 בויא) יה ינפ תאמ ןטשה "wx ,ךלמה
 לכ םג ב"א) — n. םדק jb אנמרהב אנטש קפנו
 'חסונב אנמרהק 'עב ךורעה לעב איבהש תולמ
 תומוקמב לבא ה"יחא]* = .(אנמרה ןניסרג ונלש
 חיכואש ומכ תיתימא אנמרהק i^ ל'נה y לש

Dvאניד ןייד .ח'נ 'וכרכב האצמנ דועו -- ד'סב  
 onn תאוצ אלב b^ 'וכו אכלמד אנמרה אלב
 ןורחאה לע גישה רבכו ר"למ הורזג יוועל 'כחהו ל"מרו
 ^3 םייקנ םאו ,ל"נה פ"למ bw" רעשיילפ 'חה
 העידיו תעד הנינעו 'מושרה ע"ל הלמה זא םירפסה

 -- [הפי הלוע הז םגו

 (ש"מו אינימרא ע"ייעו Armenien אָיְכַמְרִה =) זמרה

 (* ינימרה 'גרת 07 יא'ג 027 זנכשאו ינמ
 'גרת +3 'ד סוטע) הנומרהה הנתכלשהו ,ביידהו

posינימרוה ירוט ןמ אלהל ןוכתי  '). mo» 
 ןמדו 'גרת wn דעו רוצמ ינמלו ^G 50 הכימ

 IB דע ארייצ יורקו אתבו (' ינימרה

 ,'א ץמר ע"ייע הָצּומְרה *

 = של%- pw ןושלמ ד'עפלו  אָנּונְרַה 1
SUE.םיצוק יניממ בשעו ץוק  

(Stachel, Dornpflanze djםיצרש 'ח 'פב  

 יתגיהד אגונרה mb Grp תכש) ןירקע סוכו 'מגב
 אתגיה .הנסה ביבס לדגש המ "(,  b" אתיימור
 — מ vy .א"פ קייב .ג"י יכוס) יניהו Ai ומכ

 ויתובניבס רשא נשע ןימ ימורו v53 ^b ב'או
 םיצוק םיאלמ םישאר vous שארנו םיחוח
 שבי ךא טעמ םח אוהו בוט חיוב ףדונ ושרשו
 לע ןויכ ילואו .nn .(תישילש הלעמב
 Brachendistel, oeryngium == קט[ 'ורו י"ל

Mannstrouo104 'מונ .נצנלפס ףעלו  "Dא'עב ). 

 ינמיס 'טגב תופרט ולאב +ףוע puo אָנּונְרה 2
 אבוח jn תוקפס m" (:גיס pm ףועה

 .אכלמר ג'ונב )* | .רתוי בוט הזו אוה ג'ונב ('

 .ינימרוה 333 )5 .גייר ףר יקילייגנא י"כ ץבוקב ירומתל v3 ה'ימגר "פב ה"כו אנמחרר ארמימ לע רכער 1033( אכלמר

n 3733 (?33 ה'כ )* 3^ ג"ונב )* .אתימור אתג'תר  A" 
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quoדומעל ולכי אלו ןיע  vbpר"ב .םימכח  
 ואיבהו ה"בקה וסיטה םלועה ףוסב היה 'יפא ט"נפס
 ךאלמה ריבעה תאז ימ B ר"שהש ,ןיע ףרהב
 השע : הנשי ינא 'פ םשו .ןיע ףרהב בקעי לש ונאצ
 :חלש 'פ ר'להק הבקנ 'לבו .ןיע ףרהב הבושת
 יייעו P תפירהפ אמיב אפרטימד אפליא אמח

mmyףרפר 'ע ךורעב :ח"ל ןילוחב ףרפר 'יפ  JW 

mm *שד ע"ייע תופירה  mnsהפרע 'עו . 

sהיקרה ע"ייע איפרה . 
 Hipparenum Ep םש s'2382 — אינפרה *

cviתכשמ ןויצ וניבר איבה 'ג דקר  
 תודכ "יפו יאנפרהד ידוקוב .ד'פ מ'בו .ז'כק
 ןורחא רקד vp ירוקד ג'ונבו אנפרהב ןישועש
 ישבתשנ תבש י'כבו .וניבר "יגכ יתחכוה םשו
 'יאש ומכ אינרפה ייגה רקיעו .םש b "y הלמה
 אינמיהו אינרפה ןוגכ .ב'ע 'ישודיקב פ"א י"כב
 ריע יכ תחכונ היאר וזו אינמה ע"ייע (sun םופל
 Hipparenum N'm אינרפה Dy איה nns אינפרה

 ףוח לע התיה התנוכתו ^ ^ סואינילפ ריכזהש
 םופל אינמיהו אינרפה רמאש המ הזו אכלמ רהנ
 חנתשמ ייבא א"עס ^D 'יבוריעב ילואו ,אר הנ
 אבר אנימי CE סיד יייע ייכ ייג היכ רב ע ד יריפב

mnesאינמיה רבעד כ'ג ל"צ אינפרהד יריפב  
 ארהנ םופ לע ןהיתשו אינרפהל nmn הבורקש

"mומבימ חכומ ןכו (תוחנומ אכלמ רהנ לע ' I^ 
 היתעמשב n" אקו sow הימק אנונמה בר ביתי
 היתאמ אינפרהד ואל יא ארבג המו ארבג המ 'מא
 ם ופ ל ל"א יבהי אניה אתלגלנ ףסכ ל"א ףסכיא
 הנניא ריעהו .תא ארהנ םופמ כ'א ל"א ארהנ
 p לע אינמיה vy איהש רבדה בורקו תרכזנ
 ,אנונמה םג ארקנ וריע םש לע ילואו ארהנ
 לכהש רה אריז ר"א אינפוה CAD םש 'ומבינו
 אפרה ןינעב D'3: 'טוסב שורדכ mm וב ןינופ
 התונגב רפסל הברמ 'ומביב דועו new» ע"ייע
 רענזעיוו 'חה בתכש ומכ םעטהו אינפוה לש
 בינש איפארגאיג) רעיוביינ GO oom (Imm ןעילאש)

 םימש n» לש n» nmn אינופה ריעבש ינפמ
 .ןינולורטסאו

 .אתופוחה ע"ייע איתופרה *

 06 395 םשהו ןתפו יסופ לעפמ) יקתפרה
(schehniss, Ereigniss, Unfallק"פב  n" 

 יקְפפרה - אָנְסַרַה
won (עילמ ר"עפל = oםינטק םיגד ןימ ) 

 'פבו (א'עס ro יציב) ט"וי 'פד ג"רב הציבב
psתוקלשהו ימגב ןידימעמ  G5 y)והנידבע יאו  

 םינטק םיגד ןיאיבמ b" יריסא .אנסרהד אסכ יוג
 והנידבע יאו ןתוא ןילשבמו ץמוחו חמקו C ןיחולמ
 אמיתד וחמ אטישפ יויסא אנסרהד אסכ יוג

 הז b py^ אלחו אחמק bp spy ('ינדליג =
 ינבד 'מגב תומורת ףוסב -- .תולאש תונושתב
 ןוכנל ה"כ ה"יחא]* .בז לש ןפרה אברעמ
 תנוכו בז ל"צו בהז ס"טב םשו 370 י"כבו ר"פדב
 ינאו םדוקה ךרע לש 'ומורת 'ורי ןויצ לע וניבר
 ןאכד ךרע 'םע ונינע ןיאש דהוימ qui ויתאבה
 ןיא ןכל בז לש ןסרה תולמ וטמשנ ךווע יסופדנו
 חינשה אל ב"ירגהו רחש ל"נה רמאמהד םויסל
 ה"פ תורהטד 'פסותב לבא ןסוירה 'וריב נ"ונב 43

"Nס"טב ייסופד תצקבו ןסרה וניבר "35  jp 
mלש טיבע י"שר םש 'יפו ב"ער ט"ע 'יחבזב  

 ורזג כ'או 'וכו ועלב ויסרחו oen םילגר ימ
 י"כב "יא b" 'ומורת 'פסותב ןכו pon ילכ 'למ
 ומכ י"ל אוהש תמאהו .סרח ילכ ןושל ב"נו ןפרח
 אסכ םע תוכייש םוש ול ןיאו םדוקה 'עב יתבתכש
 ע"למ ואצומש +(.דיפ ימוי :זיל nav my יייע) אנסרהד

 ץיצא ע"ייע אנפרהד אציצע .ד"מק ב"בב ןכו ,ל"נה
 — [ב'בל ה"מגר b" י"כב ה'כו סרג ןכ יכ

(das schlechte Handeln naen 1220 n»n 1 * 

 הערה ןהב שיש םירבד ,ה"כ 'ועובש

 ,ז"כ .ו"כ םש 'ייעו הבטהו

 ה'ר 'ורי das Lürmblasen) עור לעפמ) העוה 2*

 הערה איה וזיא ג"עס DU ד'סס

 .הטומירט ע"ייע

npn *עור לעפמ)  (das Jubelnהרקע יגר 'תקיספ  
 החמש ארקנ תונושל 'רשעב .(:א'מק ףד)

 ןילייעמו העירה ןיקפמד תיאו העירה הודח 'וכו הליג
 ww by העוות w^ הליננ 'פ ר"שהשב ,הציד
 ,'כ תוא ?DE רעבאב ש"ר תורעהב p םיונשה

an *לעפמ)  ses qmירוסו מ"לב  uyדונדנ  
 ףרה «jp ףוריצב דימת das Zitterm העונתו

 Augenblick, Augenwink) אניע ףפר ס"לב ןכו ןיע

 רוע p" ןיע ףרה . y אוה המכ :קעצ 'פ ר"כיא
 . . ןיע ףרהכ .ג'נ הדנ : ד"ל nav ,ב'עט 'ב 'וכרב
 Yy ב"ד א'פ 'וכרב 'וריו וילע דומעל רשפא יאו

 יקילייגנא v3 pipi ויעל v3 ח*ר ייפמ חכומ ןכו py" אחמיק לימק רקיע אנפרה ama )* que איפרב ('

 n1 .גיכ

» "tas fii 
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 = .ךותמ אלא הבקרה ידיל ןיאב האובתו תוריפ ןיא
+7 m y 

VoM 

 .השאבה ע"ייע םדאה 53 לש םהיכרד

 das Sieben) הפנה ונינע דקר לעפמ) הָדקרה *
 ז"יד כ'פ םשו :י'ד SO תבש יורי

 ללכמ רתוה אל v'p D'T w'b uns 'וריו ג"ע
 ,הדקרהו הניחט »^ 'יחספ .הדקרה

 םירדנד p/e3 (אוה םרחה ייונכר «w^ היקרה
 םרחד םייונכ ייונכ (:'י) ורבחל רמוָאה 'מגב

 י"שר "גב ה"יחא]* ,היפרה היכרה היקרה

 היכרה היקרח םש מ"טשב ה'כו אייכרח אייקרח
 — men] םיכרח םיקרח ג"ונבו היפרה

 'ועובש Vollmacht) ישר ,השר לעפמ) הָיַָשְרַה *
 'ורוכב ,האשרהב אב .ט"מ 'ורוכב ,א"ל |

 לכ ש"עו mb הז האשרה pins .ז"נק ב'ב :ז"מ
 «vy .ירדהל האשרה ובתכנ .ה'צ 'בותכ .ןינעה
 וניבר ^31 האשרה :אתכרוא 'יפ א"ער 'ע ק'בל

 y" אתכרדא

 Gebürmutter) םחרה תיב וגייהו הרה לעפמ) תרה
 ףוסבו 6? 'וכרב) ןיכרבמ | דציכ 'פד ג"סב

 ןיא 'פבו (Cr» ne םוקמ האורה 'פד אמק 'כלה
mos persןהמ ןיאפרתמ הכלה  Py)טיכ .) 

 ןתאופרו וילחמ הלוחה ןיאפרמ םירבד 'ו ר'ת
 (' השבי ןיסיס ימו ןידרתו כורכ ןה ולאו האופר
 לש םחרה תרה b" .דככה nm" mm הביקו

nesןידרת .ןילוגנרת לש וא : C953ןיסיס : 
 'עבו ה"יחא]* Qv)» ע"ייע ב'א) -- .(* וילופ
 ר"פדבו) תר ג"הו םשב b^ וניבר איכה 'א תר

 הנבלו הכר הכיתח ונייה (תרה wp י"כבו תיר
 ןיקנוי ןיידעש םינטק םישככב שיש רשב לש
 התוא ןירוקו 'וכו ראוצ יפלכ ןבל לע איוה בלחה
 ט"יאלב ר'עפל אוהו .ןאכ רע ילימנא זעל 'לב
 המ הזו + ה

 ,עזערקעג MY ט"ישערג א"לב ב"נש ק"הע בתכש
ymוניבו קפסמ תרה  DMןמ א'הה  Men 

 י"כ רומלתה ירקיע רבחמ לעב תוכז א"ר כתכו
 סלועה יכ w53 ירכד ואינה יוחא תר ךועב

 — [ךוועה 'יפל ןימיכסמ

animella, Kalbsgekróse, 

 יכושתב Streit) ןודמו ןיד 0/55 (b^ אָּתְרה *
 יתיאו yp ^D DT ארקנה י"שר

 ינה לכ ^G'b n םיקרפ העבראב הכלה שירב
 ןישודיקד ק"פבו .ןודתיא תמיא הלע ודעד יקתפרה
 יר (איעס אל 'שדיק באה תוצמ לכ 'מגב

pnיאמראד יבפ ימקמ יאק הוה  
 b^ .ינהד והיילע ודע יקתפרה המכ ('ומא
 'גרת Cn 35 בויא) לגר ידעומל ןוכנ .םיער םינמז
 ןילימל יצנק ןומישת [mor] יקתרפהל ןווכמ
 ה"יחא]* ,יקתפרה ןוושת 'גרת ('ב :היי םש)
 y harp, hrap" "רטקב שרשמ הלמה צחמו
 «,sm ש"טע סעלרעפו ven .ראססאלג לענעיפש
 לכא :ט'צ TD" יקתפרד םג הככ שרפל הצור
 ל"נה 'ומוקמה ינשב 'יפ י"שדו .קתפרד ע"ייע
 — [פ"לב ונינע ןכו «jr הפיו תוארקמ :יקתפרה

 תאישנ ןינע יצר xs לעפמו הָיִצְרַה הֶאְצְרַה *
 wohlgefallige ןוצר .תלבקו ןח

Aufnahmeהשרד הליאשהבו  (Vortragח"כ 'יחבז  : 
 הליל e ןילוח ,לוספ תאצרה ןכ רשכ תאצרהכ
 .םימד תאצרה .'ט 'ותירכ .האצרהל םוי השודקל
 ןכו א"עס ז"כ 'וחנמ .ןודא תאצרה : ד"י 'ישודיק
 רחא 'ה 'שרפ ז"פס ארקיו ארפס ,האצרהב לארשי
 תארוהבו — .היצרהל תמדוק .היצרה ינפל ,היצרה
 לעפהו jn תואצרה השלש :ד" 'גיגחב : השורד

Owד ץר ע"ייעו יצרא ,הצרה םימעפ המכ '. 

 ורמאש י"פעא קופב (ש"מו קרהב "p קרה

 אמיתו (.א'ס יובוהכ) החפש ול הסינכה 'מגב
 'פד ג"רבו .יאקירהב אתתיא ךל תלייע אה היל
 ילדד ארבג יל ובה (Gp ce)  תוליזנ ינייד ינש
 רמועש םרא שוריפ .אניד וכל ןודיאו יאקירהב
 ,(יאקירח ג"ונב ןימינב רמא) -- ,ימוקמב שמשמו
 84722 אתא pb'3 ז"כ ןיכועב «m ה"יחא|*

 י"כב לבא היקירחב הימקואו .ז"ע  'מויבו ןיקירחב
 ירובד יתכחרה רבכו היקירהב ow יקירהב ןוכנל ימ
 המוקמ רקיעו איה תישרש תיב תואש קרהב 'עב
 $9 תיסרפ הלמ mw האב יכ ת"יב ךועב
 :ךוועכ כ'ג "פ י"'שוו (קוהב ם"לב =ו
 ת"האבו pub "b אקריח םשהמ הרזג קר םוקמב
 אוהו [היקרסב ל'צו] היקירסב ןכ ומכ סרג 'מויל

"b "ppקרהב 'עב ש"מ "ייעו י"שר ] — 

 א"בד אינת üulwies') כקר לעפמו הָבְקְרַה *
  owב'טקתת זמר וניזאה 'קליו ג'פ |

 ןוכנל ןכו ריפדו ריילו ויו v33 ה"כ (*  ,ביירגה תחגה יייע שבר ס'טב :ד'מ 'וכרבב (*  .ריפדו ריל ויו ייכב היכ ('
ym" ^b רחא הזב ררגנ וניבר Mangold, bleta, bietola, bieta ט'יאלב אוהו הטילב זעול prn y 

,Polei שייאלב pulejum, pulegium ר"לב puleggio טייאלב (^ 

pnyaנ'נש  
yyשימו 'ר ףלה  
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 רימש Un ובהשכמה  T המכשחב השמ .ו"פ
N^ b"וכו המכשהב המל . . רקבב םכשה " 

 ול רמאת לא 'א 'שרפ .'ג קרפ םישודק כ"ות
NYהשרפ 'פ ר"כיא ,םיטסל והוחפקיש המכשהב : 

 ז"פ מ"ב 'ורי ̂ ומוק .םירמוא ויהש המכשהב

 :הברעה ע"ייע :א"יד

mme (שונע הליאשהב mnoneng moon * 
(Handanlegung, Bestrafung "מ bs 

 ןייואר vae (Gcr miU) ןאכמ כ"פ ר"קיו

 ו"טפו כ"פ ר"דמבו ,'וכו די תחלשהל (והיבאו בדנ)
"aיימחנ) מ"למ די תוחלתשה  a^רתסא ;איכ  

QUAS 3 

(das Wegwerfen) noun *קרפ ארקיו כ"ות  

 ןיאו הכלשהב e ow "PY) התוא 'ט
 .הכלשהב המהב תלוע

 :'ח ריזנ Vollendung) םלש לעפמ) הָמְלָשַה *
 שדחב ר"תפא ,ללכ המלשה הוה ימ
 : א"יד ז"פר מ"ב 'ורי — המוחה תמלשה

 .הברעה ע"ייע

 : ןושארה

(das Richten der Augen המיש p» 

E wlתמ שה איה וז נ"צפ  pyךפהנ  

 י"שריפ pp yp" תוימס ל תרמאש רבדה
 ^Q ,ד"מ תישארבל

 הָמָשָה -

 ,תחשה ע"ייע (הלבח יכאלממ דחא) דָמְשֶה *

"Sen + ps ז'פר ר"קיו (die Vertilgung) 

z037) ןאכ בותכה הדמשה ןושל 
vb pen תונבו םינב יולכ ןושל אלא (יכ ,ט, 

 .ט"פס ר'דמב 'ייעו

(das Erlassen (טמש לעפמ nomen Den * 
"b "pie ovג'ע ט'נר  

 .א"לד א'ם 'וכמ 'וריו ג'ע ה"מר Ue ןיטינ 'וריו
 :ח"ל "שודיק א'ער 'ד ןיכרעבו םיפסכ טמשה

 .םיפסכ תטמשה ד"ע my ג'פ ה'ַר 'וריו

 שה
.) 
 שבימ 3-5 p'bs ד"עפל יִנשּוה =) יִנ

 יורש ue" שבי ןתשפ b^ :ינשוה כ'או
 'כוסד ק"פב trockener, ungehechelter Flachs) םימב

 ר'א ח'כב הכר b^ 62^ 300 שק יליבח 'מגב
 (' ןתשפ ינצוהב הלוספ ןתשפ יצינעב הככיס ןנחוי
 ושנו והוצפנו ןתשפה (' וקקדש רחאל p^ 'וכו
 לוספו בושח דגבכו 102856 הרמגנ 322 תלוספה
 יורש vue הדשה jb רוקעה אוח ינצוה ,ךוכיסל
 ימכו ןיצוהכ אוה ירהו ץיפנ אלו קייד אלו םימב

mo )'יקדקר עיפרשב לכא ישמא יפרו ויו ייכב ןוכנל . 
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 םלוע תר ה םויה ה"רב םירמוא vs המל : ל"הזב
 .םלועה ארבנ לולאב ה"כב אלהו ארבנ ה'רב יכו

^bילשמ ןמ היאר וניצמו ן יד ןושל תרה וניבר  
 XD" וא pun ow ביר בתכש מ"כב ילשמב יכ
 םויה ה"רב םירמוא ונא ךכל תרה םגרתמה שרפמ
 םויה םירמוא ונא ךכלו ןיד אלא תרה ןיאו תרה
 ס"לב הלמה ןורתפ ןכ תמאב יכ עדו .ל"כע ןיד
 גרנמ 'טישפה un ביר רחרחל «gw» at ילשמב
 היט םש) ןודמ הרגמ 'טישפה 'קיתעה ןכו אתרה

(eל"צו םוקמ לכב שבושמ ונינפלש 'נרתבו  
 פ'ר תעדלו .אוה י"שר 'בושתמ היארהו הטישפבכ

 C 3^ עשוה nnm םג הזמ ןיקסנעלאמס

das Zu- בוש לעפמ) ןובָשֶה navem 200 * 
Güekbringenשורי ' 

me»ד"ד ב"פ  iy»ק"ב 'ורי ,הדבא בשה ינפמ  
 מ"ב :ד'נ p'3 ילבבבו ,הדבא בשָהְל  .ה"ד ה"פ
 תונָשֶה .ז"ג ק"ב ץובקהו ,הרבא תבשה א"ל
 .ב"ס ןיבוריע Cp ques םשה mp -- הברה

 imb 3'3 :ז"מ «B^ .ח"מ מ"ב

nnacn .מ"למ)  (das, Vernichten.ה םיחספ '. 

 .רואש תתבשה

n (Gelüufigkeit) [T2200 *ב"פ 'וכרב  UUד"ע  
 .תרגשא ךרע ןייע אוה ^pe תרגשה

(das Frühaufstehen men *הָבְרָעַה ע"ייע . 

 הלבח יכאלמ 'ה (הלבח יכאלממ דחא) תֶחָשַה *
 ר"מש תחשהו דמשה 'וכו ףא םש ויה

 'ג ,'ד 'שרפ ר"להק are ר"בד ,ד"מפ yi" א"מ פ"ס
 זמר בקע 'קלי m 'ז רומזמ ט'וש ,ה"מפ א"רדפ
 .תיחשמ w pen^ ז'לרת זמר ban" 'קליו נ"נתת

qw nnmem *תחש לעפמ םדוקה  das Ver- 
mos (erbenא"כ . mb»וב שיש  

 ריזנ nne י"ס ר"דמב ,התחשה ה לש חוליג

 תתחשה pb" הבוי תומש ,ורעש תתחשה :12

 .םיעדרפצה

nose *לָכש לעיפמ)  (Verstündigkeitר'ב  

 דנע ו"נקתת זמר ילשמ 'קליו ם'פר

 - "וכו ותלכשה +היה) mme רזעילא הז ליכשמ
 לָכְשה ואוקנ ליכשמב םיליחתמש םיוומזמהו

"ypכוס 'ורי ' Ybא פ 'ליגמ ^" א'עו ד"נד  
 [Uy ב'עד

 dns Frühjgeschehen) םיכשה ליעפהמ) הַמָּבשה *
 | םשו ,שרדמה 3 תמכשה ,ז"כק תבש

yv» )'ץוח  qum yיא . 
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 = das Wurzelschlagen) שָרָש מ"למ) השְרָשַה 7

 ט'פ תוחנמ ,השרשהב 3 'יחספ
Sx»הוה ימ םשו ^« אירש השרשה אתשה  

 א"ער ד"לד ב"פ תיעיבש v" ,אל וא השרשה יכ
 זרואבו [שילשה ל"צ] «e רחא וכלה תוריפב

cnsה"פ 'וריו :ז"כד א"פ םיאלכ 'ורי ,השרשה  
 .ןתשרשהב הצור וניא "T7 א"נד

ND *סילכ)  Abאָה ןמ רצקתנ אָּתְשִה  — 
 הז .העשה וז b" אתעש — אָה אָעָש

 א"ער ^ "'ותירכ diese Zeit, jetzt) התע = ןמזה

nmאתשה .ז'צ ןילוח ,'וכו תרמאד אתשה .ב"י  
 now ,יכהל תיתאד אתשה .ד"כ 'ציב ,'וכו רמאד
 'רהנס :1/5 'ועובש n'5. ה'ר ,אתשה רתב .א'צ
 D'3: ריזנ :'צ 'יחספ ,אתשה יכה ,א"ס ב"ב :א"מ
 nam Ve ^D יכאלמ רי yp" רמול שי אתשה
 אמגודל p" הברה xb" ןכו אתשה וכיא :'ה
 תומכי .'ז ןישנ .'ז :'ו ,ו :'ה "ילוח :'ג 'וכרב
 :נייל 'ציב :ה"ס :ד"נ ןיבוריע ins 'ובותכ :ט'צ

p'3םתלוז דועו ב'עס ר'פ מ"ב :ב'נ . 

mnm *ליעפהב החש לעפמ) הָאְוחְפְשה  
das Sichbücken, die 

  (Verbeugungטושיפ וז היוחתשה :ד"ל תוכרב
T» האוחתשה "יא ב"כ 'ליגטבו םילגרו, ov 
Ub תבש "v ךל היוחתשה, xy ג'ר א"פ 'וכרב 

 ה"פ 'מוי 'ורי ,'וכו תדחוימ היוחתשה ג"ע ט"ד

 ,היוחתשה ידכ אהש :ב"מד  "Tvריזנ  YDד'גד
 לכה ו"נ פ"ר ר'ב ,תאצי ךרוצל היוחתשה ג"ע
 תדגאב ה'כו ןינעה לכ ש"ע היוחתשה תוכזב

 זמו לאומש 'קליבו 'ג ם"ס לאומש  'bאסריגה
 ,האוחתשה

 7? Widerlegung) כוש = 2« ןמ) הָבותה *

 הָתְבּותה ןיליא לכ :ד"כר ז"פ 'רהנס
ommביתומ , 

mmn *זתנ לעפמ)  (das Abschlagenשורי ' 
 pp" המ ב"עס v'53 ז"פ ןיררהנס

 .שארה תזתה ןאכ ףא שארה תזתה ןלהל רמאנש

nnn" *ליחתה ליעפהמ)  (der Anfangםיחספ  

 .ןתכאלמ רמג איה וז ןתלחתה א'עס ה'נ
unט תכש .'וכו הלחתה הוה המכו :ח"י ': 

 רקיעה הזו הבר גייונב לבא vp ייס יכוס ילה row יייעו

 איעבימ אק ןתשפ ינשוה ,רשכו ימד ץעב ךכיסש
 .'וכו היל

 ,Bachweide פדהו הברעל יוניכ אנעשוה) אָנְעשה
(Myrhe =רמוא מ"ר 'מגב לוזגה בלול 'פב  

 6 ילדנד והנהל ('אבר והל sew (ז'ל יכוס)
 ינעשוה ותילדנ 05 אתולנ שירו יבד אנעשוה
 אבילול שיניא ץודיל אל .די תיב והל (* ודיבע
 בלול «p D'u אל p^ ,6ז'ל (cr אנעשוהב
 ידהב אמלד bm הבוע רגאש רחאל הברעב
 יכ אלא אציצח ידבעו וילע ןילפנ היל קיחרד
 (*זוגיל אל .בלול ימנ דינא Dm הברעה דינא
 בלולה qs םא b^ .אנעשוהב אבילול שיניא
 .הברעב דגאנש רחאל הטמל ותוא זוגי אל רתויב
 'כוס ה"נכו — .םש ז"ואבו י"שריפ ןכו ה"יחא]*

 אסא היל הוה ארקיעמ «sys xs ב'עס 'ל
 אנעשוה אסאל (n^ אוקיעמ אנעשוה אתשהו
 רחואמ ןמזבו) אנעשוה nv ארקנו — m5 ורק
 ןיטבוח וב רשא הכוס ה"וחד 'ה םוי (הבר אנעשוה
 ןיגורתא ז"כפ ר'קיו .(טבח ע'ייע) אנעשוהה תא

wmmןילצמ  nepהלמהו .אנעשוה םויב  
  mannm[אנ -- עשוה ןמ —

 das הקיחש pay "ew ,ףוש לעפמ) הָפָשֶה *
 ילכ ד"פר מ"ב םילכ 'תפסות +( נז

 אתיא א"מ ד"יפ "ילכבו ,הפשה רסוחמה תוכתמ
 .אפטח ע"ייע הפיטח

 -Ernied תוכימנ ןינע לפש מ"למו הֶלָּפְשַה *
(rigungאלא תומ ןיא ו"צ פ"ר 'ר"ב |  

 Jy ה'טפ ר"מש ההבגה וכסה ,הלפשה ןושל

 FD (Ueberfluss יובר ןינע עָפָש םשמ) ַעָּפַשֶה *
 עפשהב ה"בקה לש תובוט תודמ ר'תפא

 ,יוברו "753

das  Einanderberühren, pe לעפמ) הקשה 

(Zusammentreffenהציב  :m^אישק  

 wp אל :ו'כ ןילוח ,הלבטה אישק . . הקשה
 .'א קש ע"ייע אימל הקשה והל יקלס

 'שורי das Schauen) ףקש מ"למ) הָפְקְשַה *

 הפקשה לכ ג"ע ו"נד ה'פ ינש 'שעמ
 רשעמ 'תפסות .הכרב ןושלב הזו הרירא הרותבש

 .הפקשה םוקמ vb ינש

v33 m» )'הככ וקיתעה םינושארה לכ שעמכו ןינעה לכב  

 "שר י'כב r/3 (*  .ורייש ג"ונב (* ,ילרגטר םש ז"ואו ס'ש י"כבו ילרגמ ג"ונב (* .ומוקמב ס"ר לעב חיכוהש ומכ
 .םש פיר
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 םהירבדמ אלא םימיה לכ ראש היה אל ומצע
simשי יכו שדקמל רכז הנידמב ףא ןיקתה  

 .ןוקית רחא ןוקית

Erlaubniss) mn Nom" "m" mn * 

 ךוד B's v3 cnn ליעפהמ =
 ןיגהונש ולא p" ר"דמב ,רוסיא ךרד . . רתה
 ד"ע ב"כד mb 'טוס יורי crim .תוחפשב רתה
 Yy ז"נד ט'פר ריזנ 'ורי ,רפיה ע"ייע םירדנ רתיה

anmתורז רתיה .ה"סד ב"פ םירוכיב 'ורי .םכח , 
 רחא רתיה nb שי (mu ד"ע ט'ד ז"פ תבש 'ורי
 ללכב התיהש יפל .ב"ד א"פר יומבי m^ ,הרופיא
 2 ריזנ ןושארה הריתיהל רוזחת לוכי . . רתיה
 אר'תיהד חכ :א"מ ןיטיג .אשירב אריתיה שרפמ
 ארתיה pen ,עלב אריתה :א"יק pow ,היל ףידע
 rp b ןיטינ .א"עס 7 םשו .הריסא ידיל יתאד
 'דהנס — .ארוסיא ליכאו ארתיה קיבש אל :ט"ל
 "Y^ .ז'מד 5^1 תבש v" ,הָתְרִתַה תמיאמ :ח'נ
 שרשמ דועו .-- םילכ תרתהד'ע 2/55 ה"פ םיחספ
 אוהו das Auflósen רשק תחיתפ 'יפ ס"לב ה'כו רתנ
 הרתה וז ןיאו ג'עי"ד ז"'פ תבש 'ורי מ"ד משפומ םש
 Jy ב"יד ב"יפ 'ומבי ,'וכו תיבחה תא רבושכ השענ
 'ורי ,תועוצר תרתה .ד"יד ג"פ ב"ב 'ריו ,העוצרה תרתה

 Xon" תרתה ג"ע ז"טד א"פ 'טוס

mms px (יות לעפמ mmn nna * 
  (Verwarnungקפס תארתה

 ןילוחכ ןייע הארתה mew אל . . הארתה המש
 רבח :'ו mob :א"מ :'ח 'דהנס ,נ"שו ub :ב"פ
 אלא הארתה הנתינ אלש יפל הארתה ךירצ ןיא
 ב'לד ה"פ םיחספ 'וריב ,דיזמל גנוש pi ןיחבהל
 ט"פס DD ^v" .קפס לע היירתה ןילבקמ ג'ע
 ןילוח ץוכקהו .היירתה לכקל לוכי וניאשב :ז'כד

:2'bה"ד ז"פ ק"ב 'וריבו ,תוארתה יתש .,ג'פ  

 ,תּויִרְתה יתש b N'b" תוכמ "à ר'ע

 ma3ynt(das Liürmblasen npn ןינעמו הָעְרְתַה *

 ,תורפושב הערתה הפב הקעצ א'עס 73

 .תוערתה n םש ץובקהו

939 

ny * = neon 
 תלחתה יתמיאמ . . תרופפת תלחתה יתמיאמ

ymoתלחתה יתמיאמ . . יקסרוב תלחתה 'מ . .  
 'וריב ןכו ןיד תלחתה יתמיאמ .'י םשו ,הליכא
 ייב moe) bw) ps wb ר"מש ג'ד א'פ תבש
 ע"ייע אתלחתא ר"אלבו .הלחתה ןושל אלא (איכ

 bw רצ ליעל

 ,ומוקמב ונשריפ רככ סיטילתא sb םיִטיִלְּתַה
 יתיארו : נ"לש א"חב ע"ייע ה"יחא]*

 ץבוקב pon qw י"כב יתאצמש המ ןאכ ףיסוהל
 תביתכ ןכ ך"מסב םיטילתא ל"זו םאטשרעבלאה י"כ
 ןיטילתא 'בל לשמ win ונדמליבו  י"לב הלמה
 ןינעה ןיאו םירש p^ ךורעבו 'וכו הזב הז ןיסופת
 תוקבאתה ןינעמ איה הלמה תחנה רקיע לבא ןכ
 ךרד הלמה תאזב ושמתשיו . . י"לב הז םע הז
 ונדימעהל ידכ הזה שרדמהו םימחלנה לא ללכ
 . . הזב הז poen 'יפו ףיסוה nn cpy לע

qo" mmחוכיוב ןיסופת  nuהז םיזוחא  
 — [פ"ע ויה הזב הז

 ק"ב CWurmtrass עילתה ליעפהמ) הָעְלִתַה *

 ליעפההו .העלתה ןינעל pene יוה :ב'נ
 ,םימעפ המכ םש

 'שורי dort DU "b Dn Nn jb) רוצק םֶתַה *
 ונייה ,םתהד ןנבר ד'ע נ'ד s'D 'וכרב

cwmלבב , Cp won cemםינויצה  ylאכה . 
o»תוכרב 'וריבו לאושי ץרא ימכח םתה ןינע  

 לכא mm som 22235 קילס לאומש .ב'יד ח"פ
 ס"שרהמב ג"הכ ם תה י כ poss םשו ,'וכו םתהכ
 ורואיבב םישרפמה וטכחתנ הברהו םתהכ ג"ונבו
 לאומש האר 'מולכ הפי הלוע ס"שרהמ 'יפל לבא
 המוות np ילכוא ומכ nen תא ness לכאש ברל

UNAא"עב 'יפ צ"אב ף'זרהמו . 

 * npn ( Anordnungלעפמ pan) הכוס 'ורי |

 םהירבד לע ןיקתמ r3 י"רו .ד"נד ג"פס
 רחא ןוקת שי יכו 'מולכ הנקתה ons הנקתה שיו
 שדקמב ףא בלול תחמש אלהו הרזגל הרזג ןוקת



 . wi Suh,רידאו  | en: o553בבלא 3
Lo רפוכ pom חכ ,לכמ ריעצה ויו 
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 .אתיאש הממ ףוליחב ,לכשא רפכה None" 'טירב י'כבו ,ינקזחש :ןוכנל םג םשו 'ב ו'ו י'כב ה'כו
 ה"ואב רפכש רפכה . . ה"בקה הז לכשא שרדש DU הבר 'דמב 'ייעו ,רפכה לוכשא OU א ש"השב
 תרזעפ ויו qw ליחתא ,ידי דמלמה 0 ךורב ,א'ה Tw םלשנ :הלא םיזורח ואצמנ ב"ה י'כבו — .וכו <

AS (לבוטה emp [ילואו bxויוקל בוטה ] pen Py!רצ המלש  bbs pma mon vs vam) (ve —. 
m 2ואצמנ תחא םעפ  emnלאיחייביריב ןתנ םש לע  moa pinןייע ו"ית תוא  [pe - 
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TT תחא הלמב ינאו רהנ ד'עפלו amp py p 
 תארקנש יברע קריאב הראופמה ריעה איה ינאורהנ
 דנווהינ vy הרכזוה .ב"ע ןישוריקבו Oboe פ"לב

emקריאב ריעה  e csסוילואוו ןייע  
 — mn] ךרעה

 יאמ יאלבבד :א'י ז"ע (גח םוי) אתינקאו *
 א'חב .'וכו ינונחב 'יתינקאו יקנרהומ

 = ל"הזב סרג ז"על «ns v  ,ויתשריפ :ח"נר דצ
 ,'וכו אתינקאו יקרהמ . . י א מר אד ןהידיא ימי
 לש גח םש (xw אתינקאז היגהל לכונ ילואו
 יתבחרהו ,Sakeen 2% ארקנה םיימרא וא םיילכב
 pom קאבאק 'חהל ןויושי ע"מב ויתודוא .רבדל

 .א"ס 'ח

  mv v5» meןינע  py menע"לבו 559(
(bekennen, eingestehenאצמנ מ"לב ומכ  

 35 תבש (vmm לעפתנו) mmn לעפתה ןינב
 ןכש הדותה ול םירמוא תומל הטנו הלחש ימ
 ךוד je פ'א י'כבו 'וכו ןידותמ ןיתמומה לכ
 :נ'מ 'רהנסב (mo ןידוותמ תויהל ןיתמומה לכ
 "^j ינשב Ww" םשו ,תויהל תלמ meon םשו
 ג"קתת זמר בויא 'קליבו ,ןידוותמ . . הדוותה
 : ו"ל imb 'מויב i^m ינשב "יא ןכו .תחא ו"יוב
 תונודזה לע הדוותהש רחאמו : םשו ,הדוותמ דציכ
 cwn .תוגגשה לע הדוותמו רזח םידומה לעו

svםהילע הדוותהש תוריבע  »^ wyוריבו ' 
 .םהילע הדוותנש תוויבע ry vet] moo 'מוי
 .ה"בקה ינפל mms רמע ח'פו הכו םירנד
 erp ד ע"ייע (יִךּוא) mv (ליעפא) ליעפהו
 :ג'מ 'דהנס (ci םשהו -- ,םש תואמגודהו
 mus (Am :ז'פ ov) .יודיו ול רפיכש ןיינמ
 pe ,יודיוה mus iy n'y mo 'מוי 'שוריו

Ucג"ע ג'מד  "mתעש ג'ע ג'לר א'פ 'ועובש  
 pe 'מוי יטלשורי .בכעמ ,cmm pu יודיוח
 ראותהו .ןושאר לש וויודיוב omma אצי רבכ

Um skאמוי  impג'ל תוכרב .יאדו םשא : 

 תחת אובתו תושמשמה תויתואה ןמ אוה ו"יוה ו *
 רשווא מ"ד דחא אצוממ הנה יכ א'"פהו ת"יבה

 םוקמב אובתו .ןיקסרבא = ןיקסרווא ,רשפא ומכ
 לפכנ םימעפל .אספוק 'עו 'א דגנ Py ף"לא תרבה
 מ"לב ומכ " תארוה דועו .דעוו דלוו y^p ו"יוה
 תלמ ףוריצב טרפב אהימתו הלאשה תלמ « ע"לבו

 ,יכ ע'ייע Con) gut אוה Dy הזיא יכו מ'ד יב |

 .וו ע"ייע ואו *

yy moa *ב אב '. 

 .הְו ע"ייע יאו *

^b) "owlס"לב  Nb»תואי  (es geziemt sichק"פב  
 מ"ש (ב'ער (n n""D הדונמ B33' םירדנד

 אל p^ .היברד ארתאב ארדנ ארשימל ילאו אל
cn vb3 ^p i3". -- qsודיב שיו לוכיש  

 לע 5'3 תנוכ הייחא]* ,(המ רבד תושעל
 איה יכ תמאה לבא valeo, vermógend sein לע

 יפדבו ו"ו ייכב ןוכנל g^ .ילאו אל ינו ל"נה טיל
 אל ימ ס'טב ר'פדב לכא 'שמאו ליסאב 'ציניוו

ruירשימל ירש א ל  n'aiילאי אל סרונ  
om»ש"בירה 'שתב  ^bילשמ י'כ םוגרתבו .ו"ת  

 'נרתה ןכו .'וכו ןקשגינ manos sw ו"כ ,דיכ
 why אנמ (ו'ט w^ רתסא) תושעל המ תדכ ירוסב
 לכש םושב ותינעמל ךיואה רבכו הל דבעמל
 יס דצ תולינמ שמחה ורפסנ שביה ר'ד 'חה
 תוכרג) תוט אָלְו םולח לכ :ןינעה me ד'עפלו

Graף'ו תעדלו .ושורפכ קחדנ תוט 'עב וניברו  
 — [מ"לב לאו = לאי שרשה אוה אוה ןיקסנעלאמס

 ןיטחוי ^ 'פד ג'רב (םינפב "ייעו םוקמ םש) ינאו
 רמא בו 533 איה ןכיה דע (א'ע ןישוריק)

 ר'בב .ינאו רהנ דע רמא לאומשו pna רהנ דע
 'חסונב כ'א) — .ינאו m$ תרבע ל'א ו" 'ם
 'ודיקנ 3233 ה"יחא]* ,(הנב רהנ בותכ ןריד
 ג'ד W'b תומבי 'וריכו .ינאוי רהנ . . קזע רהנ

 אוה am^ רקיעו ,יינאוו רהנ . . קורז רהנ בער =



TAN e 

 ןכשמתמ םדאה רמולכ ולצאש ןודקפה םלשל
 "פ .הלעבל ןודקפב ולצא איהש וחוו םלשל

soonומכ ןכשמ  bw Gv» 5 mot)לובח  
 .החמש ןושל .חאה ר"לב הו 'יפ ב"א) — .לובחת
 .הקעצ ןושל יובאו יוא ינויו cem ןושלב ייו 'יפ
 ןוכל s» uv» aes רבדמב) באומ ךל וא .םגרת

 .(*יאבאומ
C Y^ |ישש תוא)  vy!ףופכו םוקע רבד  (Haken 
 ןכל (:ו'5) ורבחל רמואה 'פד ג"סב ןישודיקב

 היכ רבומב) םולש יתירב תא ול ןתונ יננה רמא
 ןהכל תירבה ןיאש ךדמלל העיטק םולשד וו 6^
 .לוספ רסח םא לבא םומ אלב now אוהשכ אלא
 ריזג) ורבח עמשו (vn ינירה רמאש ימ 'פד ג'רב
 המ ינפמ ינוח ןב bv" 'ר םושמ cin (א'עס גיכ
 ^i תישארב) הריכב לש : המוקבובש 'ו לע דוקנ
 יאמ עדי המוקבו עדי אל הבכשבש רמול 65
 nro אקפנ הוה mw יאמ רדבעמל היל הוה
 C sen יתשמל היל יעביא אל אנירחא אינפלד
 יאו "5 םירבד יוחנתכ םויה רבוע התא ונדמליבו
 ןירהתו (גדמלי םשב vb זמר yo aem יקליב

 והמ )5 שי יישארב) ןהיבאמ טול nus יתש
 ביתכ המ האר רבדה היה ןהינאמש אלא ןהיבאמ |

 רוקנ המוקבו "ל (ce המוקבו הבכשב עדי אלו
 "yw גפ הלילב לבא שמאמ רוכש mne המל
 אוה ךכ ינפמ דוקנ המוקבו ךכיפל הב שיגרהו
 (" ומצעל בייח אוה ירה תבש 555 C) םפרפתמ
 ק"פב .'וכו רשפאש המ השעש פ"עא הארו אוב
 ^m) םיחבזב היכו איער (ve די לגמב 'מגב ןילוחד

 רקיע אתפוא 'יפ .ומאק אתפואא אביתכד 'ו ל"א
 [יכורא םיערק טעמ טעמ ערקתמ לקד לש תוירח
 רכיג וניאו ערקה ךותב סנכנ ^ ןהילע בתוכשכו
 א'פ .םולכ וירכדנ ןיא רמולכ exp ^im" ומוקמ
 ,שממ ןהב ןיאו ןיוו ןניא ןהו ^ ןימכ ןיארג ןיקידס

 'יפו םיחנזל י"שרב W^ ןושאר «b^ הייחא]*
 ץנוקבו ןילוחל mue) "eB pnyw ךורעב רחא

COMM Im 

 ונינפל םשו
 ה'מרא ןוש ל nt iw 'יגה ו"ו י"כבו חוו

m» (?עיפרשבו ,ר'פדב  mיקיספבו חו . .  "NWטיטמ יאמ  

 ןיחווצש nimm" םשב יא ןילשת זמר יילהת יקליבו m m יירמואש םוקממ :

nom..."תמכח הבוט יפ ריילחקבו ר"כיאב תואחסונב  

 יאדו רכז א"מ א"פ ןיכרע
 )^ /3 (moe הכל xy ר"מש .תיאדו הבקנו
 רכז ץובקהו .היידוו הליכא ב"פ ר'דמב .תיאדוו
 מ"ב הבקנלו amb ןאדוב ןָאּדַו TP ןישודיק
 ראות Rn" (gewiss) .םכלש nisu ב"עס ג"פ
 ךכ יאדוב ד"ע ט'כד me תובותכ cv א לעפה
 (יד ,טימ יישארב) תילע ח"צפ v3 ap יתינתה

os 

 bekannt עדותה לעפתהב yv ומכ) rm .עַדְו *
Gerdenעדותת לאו י"מ א"פ תובא  

 4 .האמוטה עדונתיש דע in תוכרב ,תושרל
 אמוי v" ,הכישחשמ ול עדותנ :ו"ד ג'פ תבש
 עדוותנ אלש ןיב ןהב ול עדוותנש ןיב :ה"מד ח"פ
 ןיעדותאד pov vi Mb 'ובותכ יורי .ןהב ול

 ,דעוו ע"ייע b spun — .ןייוה ןאמ

  mע'לב החמשו אהימת לש האירק תלמ) 3
 ע"לב יאו vah; ר"לבו 0% י"לבו האָו 5/53

jJ,ר"לב 00% י"לב  vaeרעצה תאירק  (weh! 
 תא ףושו דמע שארל הירצ ויה הכיא תליגמב
 ..'או רמא יאכז ןב ןנחו" 'ר עמש תורצואה
 יאו ןיב ,תירמא הו ל"א יא mew המל ל'א
 ,רעצ ןושל יאו שוריפ .(' ןנחוי 'ר טלמנ הול
 6: ז'יצ) רשעת רשעד 'תקיספב .(* החמש ןושל הו
 האר ימוחנתב םא יכ ייל) תישארב 'פ o" וגדמליבו

 םילהת) ןויה טיטמ ןואש רוכמ ינלעיו "Gn "יס
Cioםירמוא ןהש םוקממ  meonןיכילשמ ןהשכ  

 ןתוא provo ןהשכו ייו ןירמוא שאב ןתוא
 ןיחלגמ ולאו 'פד ג'סב Cm) ןירמוא ןה גלשל

pu)ח'כ :) cw)ייו אלזאל ייו ןרמא ביצנכשד  
 yw אלכ םדא רטפנ היהשכ p^ (* אלוכחל
 א"פ .אעוז קכש אלד C) לבהל w" תוננוקמ
 תורמואו תונעמ vm תומכח ויה ביצנכשר ישנ
 םראה ךלוה יכ n) 2^ תלהק) ביתכדכ ךלוהל יוא
 עבתנו ןכשוממ אוהש ימל יואו ,ומלוע תיב לא

py ma sess ms )'ייא עיפרשבו  
 ín) ייא ה"עקתת זמר תלהק יקליבו רצקמ היה וניברו ךורא à תעקב

mולש ע"מב ףיזרהמו )*  .תירמא  vemא''עב ייפ . 

m הוו רמואש םוקממ mn והיתר 

 םש יתקיספב ןכו וניבר 'יגכ ל'צ םלוכבו m ow qw ןהו ג"לה vb mb יוריכו יוו ןיחווצ jm גלשבו שאב יוו

 A רבכ ריעהש ומכ וניבר "גכ ררסה ךופהל .םש רעבנאב שיר
M E ןירצ ייוכו 5« יירמוא ןה ףוסבלו הוו םירמוא ןה הלחתב 

ms )*אליבחל םינורחאה עיפרב לבא 'מ י'כב היכו יזיפו ר"פרב תיכו $4 ייכב , n/»לכא ,יוו "ג םש ןכו ונתואהסונב  
 ררס רהא ונררגנ (' ^ 'ע רוע יייעו (

 nob ינוח בי רב יפוי 'ר םושמ ינת גיונב (*

 .לכתל עיפרשב לכא ר'פרגו בייהו ויו ייככ היכ )*
 ורירפה !y" סיטב רחו ךרע Dy 5533 1 י"בבו ר"פרבו רחו y רחא ךרעה הז ררסנ םינשיה 'יסופרב לכא DN 'פרב םיכרעה

 .המל wy אלו םיכרע השלשל $0 ךרעת

 .יוו יינורחאה ץיפרב

 ו תא nex" םיסיפרמה

vesלע רוקנ 'יא גיפס רירמבו ,'וכו תטוקבו "€ לע  vacלש עצמאבש  now»וכו ', *( m»כב לבא םש 'קליב '" 

 .םש יקליב אבוה כי'ע )^
wv 

 .סנרפתמ 1"

 OUD ד ע'ייע יאדוה =



4 ^ s'y ui 

 255 [ןווליו

 ע"ל em ביטו ד"עפלו .ז ע לב וסיפדהו וטילשה
A5,תורע יברע ןושלב דועו הבקנ וא רכז תורע  

 ונכרצוה אלו בָיַטָא ומכ (Éj5 כ'או !cb הבקנ
 .ה"ס דצ ש"טעב סעלועפ mone ומכ היגהל
 ,ולש דיג 'יפ הביטו ל"צש הארנ היבוטו "גו
 אלויו ל'צ ילואו אצויו 'ועובשב "יא 'פ י"כבו

smע"לב  Abs monתשוב 'יפ ] — 

yae ר"לבו יו p'b3 (55 ע'לב ^p m m ms 
 מ"לבו חאה ןושל  weh! "nע"ייעו

  qm'וכו אלזאל יו :ח'כ ק"מ וניבר איבה הו 'עב
 'עבו ש"'ע  velתינעתמו .ז"ט 'ציבמ איבה 'א

 שפנ הדבא יו תנשש ןויכ שפניו תבש :ו'כ
jp m wp א"ל תוכרב .ושוריפ םש 'ייעו 

 אדחל הל יוו .ב"נק תבש ,ןנתימד ןל יוו ןנתימד
 הרפח יוו :ח"כ הליגמ .'וכו .איתא אלו אלזאד
 ןויכ א"עס ג"כ מ"ב .הבר ארבג לארשיד אערא

 הל יו רמאד  mon,.יהיו .א"י 'ליגמ .'וכו םיכ
 פיד יייעו 'מ י"כב ה"כ הרותב בותכש המ הוה ייו

UP ארבמ ייו אתיבמ ^" א"עס, r'O םשו .םש 
 ^ iדכ ןידל יו :א" םשו ^« אפליאל הל יוו

 ,ןיד םוקי  me.א"צ " cותירמאד איבייח ןוכל
 אלד יוו ךמופמ ^ הלשי אל ו"כפ ר"ב .'וכו

 ,ירב ליכא אלד יוו ,ירב יתש  wירב ליזא אלד
 ח"כ פ"ס ר'קיו .אתשנכ יבל  ^wאוההל היל

 'דהנס ץובקהו .ארבג  ^yג"  pm'וכו ןייב .ורמאנ
 ר"כו  vobהב ביתכ ןייה תשרפ " 7^ P.םימעפ

  oemי"כב ה"כ אָיַו ןמל ו"כ ,ג'כ ילשמ םוגרתב
y ג'ונבו 

 * .'ב ,ב'ח ראיזאב ע"ייע ס"ט ןדאיוו

 +  pu yy mm.ךועה ףופב

 [ןו]ליו « ^wם"לב « mbר"למ  velumםיעלק ,
 תכורפ  (Vorhangתיבה תא רכומה 'פב

 ( Cro vתא . . רכמ אל ץחרמה תא רכומה
 תואליוה '(.  (גיימ) ןיסירת 'ג םילכב ד'כ 'פבו

 'ג  puןוליול ,פרדמ אמט הביכשל יושעה ןה
 לש ,תמ אמט אמט  mmםולכמ רוהט *

 אמטיל יוארה לכ 002( םיעגנב א"יפ םידגבה לכבו
 אמטימ סרדמ אמטיל יואר יוניאש י"פעא תמ אמט

 הניפס לש עלק ןוגכ םיעגנב " poלש םיבשו

 תוינלבה ס"שר ינשמב לבא תואליוה n3 ne 'מגב «n תוינשמבו

$5 

| 

ABE I. EE, MU Chal וי יקרא ד וש 

 ביתכד :ל"הזב w^ םשו (.ט"פר ףד 'קילייגנא 5
 איה המודש ץעבש הקודס ומכ 'מולכ אתפואא
 ןורתי וב ps עוקיב ותוא המ עוקיב 'מולכ וו ומכ
 ברהו ,ל"כע היאר וב ןיא הז .רבד ףא cu לכל
 ויו :ל"הזב יל בתכ ןעדזערדמ | יודנאל | ר"ד 'חה
 רפסה yy לע ושפא אלא רפסב ניתכ אלד

na» — "p wuואו .'ל ןישודיק  pna 
 mmn רפס לש תויתוא לש ןייצח «Gr יא" קיו
 תוובלד אידרומ יכ "v הכירצ א"עס ז"פ מ'ב

^nליגמ ' irmעבו ונייצ אל תלא 'עב וניברו ' 
 לצא 'ליגמב b^ תמאכו מ"במ קר ואיבה אידרמ
 ןה לכ mo" 'ורי .םשל p "יע י"כו םינושאר
 תועובש 6v gro קיחמ אנא "v חכשמ אנאד
 לע ףיסומ Y^? Q'o no יגדמכ ריעשו ,נ"לד א"פ
 ."או רסח ביתכ quy ח'נפ va .ןושאר ןינע
 אמוי .ןושאר ןינע y ףיסומ ו"יו נ'שו sb 'ומבי
 «^Y  ןישרד יאו .ישרד אל ו"או נ"שו א'עס ה"מ
 NoD רפס 'ייע אוה אתאובו אתגולפ אל וא
 יליגמ 'ורי ןיוו ,םיוו ץובקהו ,ד"כ דצ ב"ח םיעורה
 ד"פר םשו :א'נד N'b TD "Y ,ג"ע .א"עד א"פ

 — .[:ב"פד ב"פ ןישודיק rv ,ג"נד

m *(אּוהו ןמ רוציק)  "vב'ער ט"כד י"פ 'דהנס  

 תיל ל"א וו םיתמ mno ליזא אנא ל'א וו
 mb רמא אוהו b^ .ה"בקה אלא םיתמ היחמד

 קרפב das münnliche Glied) רכזה רבא) ביטו

 'ועובש הכוראב ול אב 'מגב האמוטה תועידי
 תומיש דע עקרקב תועבצא רשע ץעונ (ח"
 [nns .ךפהל רכאה םש ןכ 'עלב b" .ביטו
 כ"ע הטוב ומ ככ :ךפהלירחא y" ףיסוה ר'ב י'כו

 יתעדי אלו איה רפופה ךרובמ תפסוהש הארנו
 'ב תמ 'עבש עדו ןויכ .תיקלטיא הלמ ww לע
 תמאב ה"כו דיגה תומיש דע "גה וניבר איבה
 (.ה"מ ףד 'קילייננא י"כ ץבוקב) 'רהנסל ms י"כב
 י"שריפו היבוטו ג'ונבו שגימ  ן"ירה Una ה"כו
 ץעונ ליחתמה וונדמ לכא ש"'ע 'וכו ויושאו
 .ובאה תומיש דע om omms וינפלש הארנ
 bay .וטי ב א meus דע "גה הדנ 'לה ג'הבו
 תורע דועו שימשתה רבא ערז 'יפ be ע"ל אוה
 p" כתכש המב וניבו םנ ןויכ הזל ילואו הבקנ
 ו"פדנ לבא י בר ע ןו ש ל ב 'יפו ר'פדב ה'כ 'עלב

 Arp רצ ביבל סיר יייע דועו סיש ייכ לכב חיכ ('
 ץחרמה חתפל ןדגנכ ןישרופש םידגבה ולא (p^ תואליכת י"כ ה"מגר 'יפבו תוינלוכת ינשמב יוריבו ילופאנ תוינשמב היכו
 ס'בשרו ,תואליו ת'ב oam 'יג יכ אוה סיטו יוכו רכומת + מ ג ב màn תא רכומח w^ ו"ו (v33 ,כ*ע ןיליו ןיעכ

 .תואסליוה תא אלו תואלוה תא רכמ אלו ג'פ ב'בר 'תפסוהבו הואליוו ינשמב סרוג ווממ סיטב םש קר ר'פרב היכ ('

 תורוצ מ obs יתכונה 'עב םיגורחא ייסופדבו me" ןוכנל יג רצ 'עב לבא םולכמ
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PE s m sub Bon וכו' 
  onmהחפש א'ער ה'ד ה"פ ק"ב 'שורי הבקנ =

 .'וכו m רכומ ינא תינָדָלונ

 (יטרפ םש Julius pov .ומכ ילוא p סלו
 ןוקירקס היה אל הכלה ףוסב ןיקזנה קרפב

CON 657 peu)אבר  muaיבר 'מיתיאו הברד  
 אל 'ר דע nen תומימ סליו 'רד הירב לליה
 ה"יחא]* = .'וכו דחא םוקמב הלודגו הרות וניצמ
 סלוו 'וכו 'מיתיאו אברד הירב הבר רמא ג"ונב
 ךורעה .ייגכ ס"ש י"כב לבא a5 'דהנסב ma 'וכו

cyט"מ דצ 'דהנס ס'ד . vmב"לד ט"פ םיאלכ  
 יא הכלה mo א'פ םשו bom 'ר יב ללה 'ר א'ע
 ג"עס ז"גד א"פ nbn 'וריבו סלא 'ר יב לליה 'ר
 — vy] דצ ף"זרהמל י'הבמ y" םילח ןב ללה 'ר

 besudelt, beschmutzt ךלכולמ ?S ע"לב 'יפ) סוו

(seinלודג ללכ 'פד ג"סב  (תבש myביער ) 
 nemen תיב סוותילד ;mb wm יאמב עבוצ
 ןילטינה םילכה לכ 'מגב םילכה לכ 'פבו ,אמד
 ג"סבו :.(" yb הינאמ םוותיא (C Top cU תבשב
 map יסוותימ wp wm (:ה'ס 'יחספ) דימת '83
 .אשילב סוותמר «Cr p לגרה דציכ 'פד ג'רבו

 D'b3 ר"פדנו ה"יחא]* an לועיג ןושל
 א"עס ג"ג 'מויב ה"נכו ,םואמד ק"בב ג"ונבו ,סוומד

diaיאסוותימו ןעכנימ 'ב י'כבו .אתפוקסא  . 
  ^x(ש'ע 'ב ףקנ 'עב אבוה רמאמה —

Art, טפשמו ךרד 2735 50%, 40% "5b» no 
Men- םישנ ךרד הליאשהבו Gewohnheit 

struationצמעה י"לב ה"כו ' (Duםירדנד ט'פב  

GU»ךילע םירמוא והי רחמלש  עדוי תייה וליא  
 תוירע שירב .וישנ שרגל ינולפ לש ותסו ךכ
 תסו הל שיש השא לכ ('ג) הדנ שירבו !א"מ)
 שלש 'מגב mn ינייר ינש 'פב .התעש היד
 ע'ר 'מגב קלחבו 6י'ק «man ןיאושנל תוצרא
 תלחת no יוניש לאומש רמאר (.א'ק 70:0 רמוא
 (:דיפ תומבי ותמכי לע אבה 'פד ג"סב .םיעמ ילוח
 ג"נשרכ רעומה רושו תותסוו 'רכ תויקלמו ןיאושינ
 ואינה ןכו תותסו 3553 ה"יחא|* ,שרופמ םשו
 ךותב ip הדנב ה'כו .'כ אשנ qu וניבר
 השאה ח'מפס ר"ככו תותסוה ףוסב . . תותסוה
 לכא 'וכו תותטו הל שי הרלי איהש ןמז לכ וזה

 ג"ונב(1- cortina. ט"ואלו ר"לב )?

 חינאסמ יאסווהא ג"ונבו )^

qom יב ייירחכו qe 

DP סיירב אבוהש ג''בבו 'b "53 

 .יהיינאמ 27533 (" .םוותא ךורעה 'יגכ

 ותוטנל רתומ ןוליו Cxp ןיבוריעו א"עס הילק תבש)
 המ ינפמ CT הציבד ק'פד ג"סבו .וקרפל רתומו

 235 םמחתמ שמשהש ינפמ אמט ןוליו ורמא |
 «po ['א [v 'גרת (פ"י .זיכ תומש) רצחל םיעלק
 'פב | ,6' א"ניטרוק זעלבו qos sm (* אתרדל

namלע 'מגב םוקמ  ppmתוכרב)  po» Cm 
 ג'רבו *(.  אעיקרד ארוהנ יזחתמו לגלגתמד אוה
 וניא ןוליו Gi" Us תוירעב ןישרוד ןיא 'פד
 B^ .תירחש אצויו תיברע םנכנ םולכ שמשמ
 םיעיקוה לכ ינפלש עיקרה אוהו תכורפ ןוליו

ponsםיחתפה ינפל . -- "s yw)ר"לב  mv 
 לשמ ב"נפר ר'בב «mo ה"יחא|* .(ךסמו
 אלא 'וכו ןוליוה תא לפוק היה 'וכו היהש ךלמל
 ד"עפ ר"בב א"נב ה"כו ןוליוה ירחאמ םהמע רבדמ
 חתומ אוהש הזה ןיידכ היפר ben .א"פ ר"קיוב ןכו
 ןיידכ am" ו"לפר ר'בכו .'וכו םינפכמ ןוליוה תא
 תאלטבו 'פ ר'תסא aue לע ה לי כ ןיחתומש
 תא לפוק רצח השועו ןוליוה תא שרופ דציכ

 ילילג לע רוח אקספבו .הנג mms השועו ןוליוה
 הז ןוליוכ ויה ןיללגנ רמא Tm +" יא bo ףסכ

 — mw] לש

 .חכי ע"ייע חכו *

 דלי ייפ 35 ע'לב ה'כו 15 מ"למו דלוו .דלו *
(Kind, Jungesהרומת  sbאלו ה"מ  

 mew דלוה. רמוא הדוהי 'ו הווטת השוע דלוה

 תאטח דלו wn Ye הלועמבו א"מ ר'פ םש ,הרומת

 pe 115 תששוח הניא 'מ םויל תלפמה ,'ל הדג ,'וכו

 quim לכ ש"ע 'וכו ומא יעמב המוד דלוה המל ב"ע

 ר"קיו ,דלו דנרבכ :םש ,הדלו רקעתיא ב"ער ג'ס תבש

 החפש רלוו m3 ז"פ mes 'ורי ,דלוה mx ד"יפ

 ,היינש mius הדלות ונינע cs .המהב דלוו

 Ty ט'ד rb םשו dip ה"ד 36b תבש "ווי

 45" ד'ע ז"כד א'פ npb^ 'וריו ,האמוטה דלוו

 ןדלוו rw Yo r6 תורוכב ץובקהו .האמוט
 תודלוו ידלוו ןירוטפ תודלו ד'מ םשו ןכלחו
 .א'עס *m ז"'ס תומבי 'וריב ןכו .ש'ע .'וכו ןיבייח
 א"עס ז"יד א'פ הטוס 'ורי .תודלו ימד unb ק"ב
 תובותכ 'ורי .לעבל .תודלווה התניזש שיא תשא

iw 4 rpוידלוי ינפב וידלוו תא תללקמה . 
 הידלי ואציו השאה תא הכה מ'פ ק'ב אתפסות

 ג"ונב )* .םיבש 'עב םג תילאמש pes הכבס ג'ונב ('

pm5 131 ימ ייכב 'ילו 43: 535353 ער קמ ר אות " 

 W £"M^ י"כבו אנימ

Eoi E rs 

 ל

- 

 pon רמוא רזעילא «C 'פד ג'רבו ,(' הכבש |



 - ונשריפ רבכ Co'y תובותכ) דרו
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Pf"י'שורי  .רועיבב  BDשדח דרו טיעפ וילד  
 לש ןמשב תיעיבש דרו "ijt ןמשב ושבכש]
 לש ןמשב תיעיבש דרו שדחב ןשיו תיעיבש
 (ה" תורשעמב ב"פ רבוע היהבו QC תינימש
 םלשוריב התיהש םידרו תנינב השעמ הדוהי 'ר רמא
 ינב (א'יק ףד Tb רייפ תבש) םיצרש p 'פבו .'וכו
 'פבו *(.  דרו ןמש ןהיתוכמ oni לע ןיכס םיכלמ
 אנותיכ אנמיסו (.ו"ט ןילוח האירה 'מגב mesb ולא

smוזחאש ימ 'פד ג"רבו .האיר הב חנתימד  
peארד דחב יאקד ארויה אדרו יתיל (החיס . 

 רדהנו (ריפ 573  םילעופה תא רכושה 'פד ג"רבו
 CY תבש) דרוה תלותב .אקמוס אדרוד אלילכ היל

camen[הווטו]  
viהלותב  Cיא /3 שיחש םיקמעה תנשוש ) 

 — יןדעד אתיננינ רשימבד אדרווכ pase ידבועו 'גרת
 ,(לאעמשי ןושלב הנשושה תארקנ ןכ ב'א)
 ןילוח .אדרוד אלילכ .ב"נק תבש ה"נכו ה"יחא]*
 ,ט"ס ב'ב .אתיננע ע"ייע אדרוד אתינוניע 4^

 .אדרווב היראווצ דע ביתי .ה"ס ז"ע ,אינלפד אדרוו
 ב"ב ץובקהו .דרו לש תחא meme נ"כפ ר'קיו

 — [ןדע ןגד mm יב .ד"פ

^b) iPם"לבו 2925 ע"לב  NT)ראוצה יקרע  
(Halsadern(ז'כ) ןילוחד 'ב 53 טחושהב  

 'וכרבבו .ןידירווה תא טוחשיש דע רמוא הדוהי 'ר
 (הנקה ןב היגוחנ 'ר 'מגב רחשה תלפת) קרפב
 AU יח «mo תוצח דע א"כחו 'מגב יתמיא ל"צ]

ponamבירחנס ןינעב  moןידירוב  ורהזה +.ו'צ  
 «om ךפשנ '033 םיחבזה לכ 'פבו .הדוהי יברכ

omoאיעס  qox Omילכה ךותל ןידירו ןתיש . 
 C טשול םיכומסו םד ןיאלמ ןהש pps pen 'יפ

 (יטרפ םש) סומידוריבא ,סמידרוו .סמידרו *
 סמידרו ונייה m^p: תכש

 ןימוד ויגפש סמידרו ול ןירוק יאמאו םחנמ ונייה
 'א תפסוהבו ^j ינשכו .סמידרוו 'מ י"כבו ,דרול
 "|^ השרפ 2" קרפ רומא ארפסב "א שארב

Db" TNםירדנכו יפו' "רב  Dio"Tmיפו" ^3.  

"mר יכנל אתא ב"עו ח'לד ח"פ תיעיבש ' 
 תומבי 'וריבו הירב סמידוריבא יבנל ארק . . יסוי

N'bר יב סומירבא ^33 ג'פפ ר'בו :ב'ד ' 'DY 

 סמידרוו .סמידרו * - תסו
 nbn לכ ג'ע ח"לד א'פ 'מוי 'וריב 'יא jn יתשב
 לש ןתסוו איה «T ז'פפ ר"ב .ןהב nmn הבוט
 ח"כפס ר'קיוב היתסוו לבא — .םלועה תומוא

 — pt] ע"ייע אוה ס"ט

 :ו"ר ,א"ח אינותסא ע"ייע אינתסו ,אינותסו *

 םשהו .הנמזהו הנכה ונינע mu ע"ייע) דַעְו *
my"ףסאתהל ןכומ םוקמ  Dbדעומ ומכ  

 הכי א Bestimmungsort, Versammlungsplatz) מ"לב

 םכב "ny ןידועיו המכ :ךדיעא המ 'פ יתבר
 — .םימלוע mm בונו הלשו לגלגו דעומ להא
 ש"ע 'וכו דעול יתכלה anms םעפ .ז"כק ןילוח
 תיב :תיב Dy ףוייצב םימעפ הברהו ,י"שריפ

Gmדעו תיב ע"ייע אדעוו תיב . mmדועי ונינעש  
 'וריב "ייע .das Bestimmen, Festsetzen הדועתו

 ודעומב וב בתכ [אלש] הָדָעַו ד"ע ג'מד vb 'מוי
 AJ חישמ רפב םייק . . םולכ הנימ עמש תיל

 הפדעה ונינעו דוע לעפה ראותמ םשה) תודועו
(Zugabe, Uebrmaassוהיילע ידש 'רד  

 הדותהבו ,(גיפ (por ןיפתתשמ דציכ 'פד ג'רב
 תוימלשורי ^pip o ואצמנ (ח'ע) תוחנמב ז"פ
 אסריג ה"יחא]* qm םינורשע 'ו ןהש

nmmןיבוריעב  ^wי"כב  Canוראזיפו ר"פדבו  
 תוידועוב פ"א י"כב לבא ,י"שרבו י"כב ה"כו ,ו"פדבו
 אתיא Tp? xy» as" י"כב ךורעב ה"כו Ge ס'ד)
 חסונו .ןידעוו ו"ו י"כבו ,וניתואחסונב «T ר"פדב
 אוה ןכו דועו ib םשה «n .ןוכנה אוה סופדה
 םיציב 'ב יבר רעיש א"ע שיר ג"פ ןיבוריעב שרופמ
 עדו — .'וכו הציבב 'במ דחא דועו-המכ דועו
 ןוכנהו ןתוו 'ע םדוק רדסנ ךרעה לכ ע"פדב יכ
 וירחאו םיכרעל רדס שי Db רשא 'שמא 'פדבכ

 -- [ונררגנ

^v) 7)פ"לבו -לג ע'לב  Tw268% י"לבו  
 ימגבו 0^0( תיעיבשב ז"פב Rose) הנשוש

 (.'ח (nr םישנ 'ד רמוא א"ר ארמגב הדנד ק"פד
 םהל שי םטולהו ףטקהו רפוכהו דרווה ןנתחו
 DM רמוא ןועמש 'ר תיעיבש  ןהימדלו תיעינש
 שדח דוו .('יופ וניאש ינפמ תיעיבש ףטקל
 שדחב ןשי דרווה תא (' טקלי ןשי ןמשב ושבכש

-- 4% 

ouam "yas )'ל'גה 'עב וניכר ואיכה הז ררסכו םטל ,'א ףטק ,'ר רפכ יעב היכו רפוכה 'יא הרנב לבא רפכתו  

 Oen הנתשנ הרנב לבא «Av bw טקלו יינשי 'יפופדב לכא 'מא 'פרב היכ (' nm לש m ייא יוריב ('

 תישש לש ןמשב ושבכש שרח רדרוו :שירח ייגו .תינימש לש ושבכש היעיבש ררוו שרחב ןשיו mew לש ןמשב ושבכש
n'3 (^ ושוריפ םש 'ייעו תיניטש ןמשב תיעיבש דרוו שרחב ןשיו. "y?רוע  cbmאנליומ א"ר ןואגהל והילא תונשב . 

 דרו ןמש ןיכפ ייא ונינפלש ינשמב 534 ם''או D ייכב «m יב רומע םש תבש 'מגב היכו 'זיפו ילופאנ יוינשמבו יוריב

qme» )'חייכו .ח"כ יילוחב יימעפ תמכ ; 
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 .םש תונוש תואסריג 'ייעו (*  .ןחיתוכמ לע *)  yyלכ ^",

 ו 4"
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 .%י



x» 1 

 = י"לב * יל'טנורפ ןירוקש
 < לע ילוא ב'ו תנוכ ה"חא]* | ,(בהז ינומר
 = תמאהו ,איה תועטו םינטק םינומר 0/8 י"ל
 סאזח ומכ השוריפו המושרה 'יסרפ הלמ איה יכ
 ה"מגר 'יפ הזל בורקו ^C רד ע"ייע רוזא b^ ע"לב
 םינתמה ביבס אל קר רוזא 273 ל"יטנורפ יכ ןאכב
 ש"ולדנוב זעול י"שר «bx שאר לונע םא יכ
 -Stim שאר תפנצמ bandeaux צ"ל ד"עפל אוהו

inde£5 ע'למ הרזגל .לכונ הז יפלו  Binde 
 םשכ הזה "יפה אבוהו ומלהל השק ח'ר 'יפ לבא

mלבא םיסופדה 'יג ןכתתו .םש מ"בל מ"טשב  
 יקשרוו Tb י"כבו יכשרוו qm ינשב 'יא ו"ו י"כב
 ,אכשרוו ריחיב םשו ןישודיקב "Dij ינשבו
 'פסותו DU מ"טשכו מ'בב ןוכנל רחא ו"יוב לבא

 — [םש ןישודיקל ר"יר

Dnפ"למ ד'עפל)  O2»ףשנו םשנ 'ריפו  
hauchenןורגה ארקנ ונממו  

 )205( bim תטיחשד 2765 ehe) טשו : תרגרגהו
 םדא בייח D33' האורה 'פבו ,טשוה תא טהש
 .לכאמ ינימ לכ סינכמ םשו Cr תוכרב) ךרבל
 וטשו (:ג'כ (n  א"כחו הכלהב תלפמה 'פבו
 ןילכוא סינכמ pa ןויכ b^ .הרוהט ומא םוטא
 אוה ןכאכ םדאל ןימוד וינפש י'פעא ןיקשמו
 ארימג דע b" ןמ ה"יחא]* ,הרוהט ומאו

 ןילוח ט"ד םיטעפ המכ ה'נכו .ס"טב ר"פרב רסח
qvהנק וא טשו וא . . הנקה לעו טשוה לע  

 ,טשוה תבוקנ .ב"מ ןילוח quss לכ ש"ע 'וכו
 טשו םש ,טשול ול שי mmy ינש .ג'מ םש
 ,טשווה ץברות :םשו ,'וכו היב איעפו היב הלכאר
 ינשב 'וריכו ,סרכל qo טשוב חפט v'5. םש
 'ורי AM בקינ ג"ער (vi ז"פ wn 7v ן"יוו

 אטשוו וג םקימ הלכי [wem .ז"כר ט'פ 'רהנס
 אטשוול אמיפ ןמ המכחה 'פ ר"להק ,הינלטקימו
 .א'עב תצק ג'פ ר'קיו "יעו ,אסיסמהל worm זמו
 םנ ןינעה m ד'עפלו .ןוזמל טשוה v ר'קיו
 M3 רבכו ל"נה פ"למ wn) mW אכה ךרע

nmןישו ש"ע שווא 'עבו זוא 'עב הזה שרשה  

 ינושלו ב"כ םילהת שרדממ היארהו אוה תילאמש
 - שיפיול יגושל pss יחוקלמ קכדמ

athmen, 

 ךועב ונינו "פלו ,םרוקה 'עמ ר'עפל) טשו
 Mastbaum (625; "53 = mn) אוה ירוטיפ

 !mass "y .שיכ «pu  ןיחלגמ ולאו 'פר ג'סכ

frontal, 

T, \ א" א 
1 : | Vs 2 % x^ is cR / Á 

 אוהו רקיעה ןווחאה יכ יוועל 'חה "np ןכתתו

 "יאש המ wn חילצמ שיא 'יפ 12094 י"לב
 עצמאב 'ר תפסוה p" קרו םחנמ ונייה ל"נה תבשב

 .דוו ןושלמ הושרד הביתה

 ק"פב (ךועה mos 'ייע םוקמ םש) אָניִדְרַו 1

 : רמא אפפ בר CÓ ןושמש 'מגב הטוסד

 יתאדו היילע אסיג יאהמיתאד יאוה אתנמת אדח
 6 יראב יבכו אנידרו ןוגכ הדירי אסיג יאהמ
 ^ DN" 'מגב והואיצוהש ימ poem שרנד אקושו
 .אנידרו ישנאמ ןיארקנש אלא C55 ןיבוריע ןועמש
 ןידיפקמו ןיע ירצו םינקיצ הישנאו םוקמ אנידרו 'יפ
 ה"יחא]* jp רככל לודג רככ pa הז לע הז
 םוקמה ןכ הנוכי ד"עפלו אנודרו ונינפל w^ הטוסב
 ארקנ 2325  ץובקהו 25  ע"לב יכ ועופישמ
 הלמה תארוה ןיבוריעב לבא עפושמו m הלוע
 wb")  ןכו) םינקיצ יונכה ow bp תיטרפה
 pw לעו .רבדב דיפקמ e^ .0-* )5 פ'לב תמאבו
 א"עס ז'כ 'ציב) האנידרו ימא ארקנ ל"נה םוקמה

DO "yאוהש א"לב י"שר שוריפ  [yn — 

 oO" תבש Rosenbuseh) דָרָו ןינעמ) אָניִדְרִו 2 *

 ץובקהו .אנידרוו אכיאד אכיהל ליזיל
 אבה ךרע pun .יִיִּדְרוו יניב איער א'עס 'פ ק'ב

nS 

 )5 D' הבורמ b' ק"ב אתכסמ) יִניִדְרוו .₪

 י"שריפ יניררוו [יניכ] (יגב) איערו

 'ה ץרש 'עב wein וניברו ה"יחא]* ,הנס

 — [הזל םדוקה ךרעמ ץוצקה אוה ד"עפלו ושריפ אלו

pom *0800א "53 דרו ןושלמ ושוריפ) / 
(von Rosen gemachtקרפ יאמד 'ורי  

 לש ןמשמ b^ ןונידרוו Tw ןמש ב'ער 2757 'א
 ף'זרהמ תאצוהכו po 'טארק 'פדבו הנשוש
 טראנעיליל pvoy) תינוי n^ צ'אב !b" ןונוריוו

"bןימ  mb 

"rt *ריר ע"ייע ד"פר תורוכב אתפסות . 

 הרוגחו רוזא b^ 23 פ"למ רד'עפלו יִּכָשְרַ
(Gürtel, Gurtארמגב ןישודיקד ק"פב  

 אקד אתתא איהה "CX הטורפב םירמוא ה"כו
 ותומ יתמ דע 'מגב בהזה 'פבו .יכשרו אנכזמ

D) mbאוהה 00  mosאק  pxיכשרו  
 ,תוילגרמ ל'ז ח'ר p^ .השמח יושו אתיש ירק
 תחרפה לע ןינתונש תפנצמ b^ ל'ז םושרג 'רו

m3 )'צילב (* .שימו ירביב עיייעו תחא הביתב יראכיבו ע"פרשב לבא ר'פרכו 1 י'כב ןוכנל  frontail 

 .125 רצ ףעל 'הל צינלפפב ימשב אבוהו )*
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 םשו :ח'מ דצ א"חב y'y סואיתווא «Cy ל"ר
 ,סואיתויה הדנב v" ^« .תואחסונ יונש יתאבה
 'א ,'א mob .א"בטירה 'יג ףיסוהל יתאב התעו

wemינשב ו"ו י"כ "ג יכ עדו  j^"ריפדבו  
 3" לבא ,'ציניוו 'פד "23 bm ל"צו bm ס"טב

noun ub mvםוקמ ול דחיי ןכ לעו ש תו  
 ךירצו תסו :ד"י הדנב ג'ונבו — "a תואה ף ופ ב

— [bm תויהל 

^e pm pnmיברע ןושלב  pm i»ץימאו  
 ,stark, fest תוכוט תודמ לעב הליאשהבו

(Gneralisch.tüehtigיתמיאמ 'מגב תוכרבד ק"פב  

 (.ויכ :הייכ Eu היכו :יט) ןירחשב עמש תא ןירוק

ppmקרפבו .המחה ץנה םע התוא ןירמוג ויה  
s^לש  n629 הרותב ליחתמ ארמגב  ppm 

 [ מל שוריב] (שוריפ) .הרותב ןימילשמ ויה
 ינוי ןושלב קיתוא e" ב'א) — .קיתו דימלת
 aqva תולעמו תודמ לעב שיא ]96[
 /b ל"נה תיברע הלמ איה יכ ןוכנהו ה'יחא]*
 pm דימלת pum "a ךורעב pnm 'ע יבשתה
 'וכו רבד וב שדח אל יכ הז ושוריפב יתהמתו
 ןיאו .ש"ע קחודב ץרתל הצור ע"בשפה לעבו ל"כע
 'עב ומכ ןאכ האצמנ סופדה תועט ^« קפס ילצא
 ישוריב תלמ יכ 'א ןָויָּב ע"ייעו הפדה ,סופורטפא
 שוויפ תלמל השנתשנ ימלשוויב ל"ו
 איכהל וניכר תנוכו שוריפ תלמ ללכ הרסח ר"פדבו

myדימלת 'שורימ אמגוד  pmוכרב 'וריב אוהו ' 
 ןיבוריע ny a" io mee 'ורי ,נ"ע m ב'ם

ww uy »*nmbדיע ועד | א"פ הנינח , JU 

 b' ר'להקו דרי ידוד 'פ ר"שהש ,ב"כד ר'פר 1020
 ץובקהו .ב'כ פ"ר ר'קיו ,היהש המ 'פ םשו הקותמ

A םיק'תוו םידימלת .ט"כר. Ub amo v 
 ןימיכשמ ויה ןיקיתווה א"עס ג"ר "S תוכרב
 Tnm קיתו .ה'ק תבשב דוע vmm .'וכו ןירוקו

 = pna» =! אקתונ - טשו =

 ךווע לאל טויפב ט'ד םוקמל יונכ m5 ,תומואב |
 - [דסח השועו קיתול :ןיד

o NpDM |ד'עפל אקיִתוו  yosלישבת 4«,  
 'פד ג"סב + 1912606 in Oehl ץמשב יושע

 אחמקו אחשמו אחלמ היושעה b^ ^" אקיתוו
 הייחא|* ,ןיצימחמ ןיא תוויפ ימד יוש

 אקיתו אתיא םש קר םיחספל ^m 'יפמ קתעוה
 אחמקכו אחלמבו אחשמב דיבעד א תי ת ש ןוגכ
 ןיא תוריפ יטו אוה תוריפ ימ ןמשה יכ b" ירש

m3 )ןושאר סופרבו ו'ו ייכב  

 | יקייריתו

  אליש 'ר יבד ירמ א cayo טיל םיחספפ העש לכ | '

 ירוטיפכ (הרכסא יעו 'ח בג עיייעו vb .ריקיו א'עס יח

 oque 'עב b gu יפב

me =( m *תעלבומ ף'לאהו ) דהנס :'וריב קר' 
 א"פ תועובש vp oo" תו : ל"ד-א"יפ

 תוכמ cya תחא הביתבו ,ןינשמ 38 תו + נ"לד
 :ז"לד vp תועובש 'וריבו ןכא רמתו .ב"לד ב'פס
 ,אייִּתַו -- ,רמ(א) תאו ומכ "יפ ,ןברק איבמ רמתו

 ףלאה תעלבהב ןאייתאו .אייתאו םוקמב ןאייתו
 .אתא ע"ייע

CENןימ) אמו  myילוא  "bmר"לבו ₪76  
Cotis, eine Art Trappeתאו הארהו י"רת  

 ה"יחא|* JAN תיו אתוו O0 0^ םירבד) היאה
 "יא UPON" 'פדבו sm) 'א ?nm" ,'ב י"רתב ה"כ
 Ap םילהת םוגרתבו sm ל"צו האדה ךורעב

r^הדיסח קתעוה  amע"למ הלמה הרזגנ ילואו  
Usתועיספב ךלה  nn mp3הדיסחה לש הכרדמ  

Jp = 

"T2 1862806: בלה דיג 52« ע"לב ^b). i 
 בויא) ןדחפ  Q0" SO'גרת  wnm.יהודחפד

 ה"יחא]* —— .תואופו רפסב דינ אוה ןתוו ייפ
 לבא .,'זיפ 'פדב ה'כו יהותחפד pn ס"טב ר"פדב
 'גרתב ה"כו ps ב"ה «v 'שמאו 'ציניוו 'פדב
 אוה ס"טו תואופו פ"סב "א ב'ה י"כבו ,י"כ
 וניבר תנוכ יכ בושחל העט כ"חמב המלש man לעבו
 ותנוכ יכ איה אלו ןיטיגב ןיזחואש b^ 'פ לע
 ע'ל (wi) jnh To Np תואופוה תמכחבש

on cשיכ  = o2»תואופר רפס י"שר איבה ןכו  
 ('ד ,'ג ןיצקוע) נ"הרל ט'דסבו à ,ו"ט םיטפושב
 יכ yn - .תואופר יופסב יתאצמ :"א
 ףוסב ךרעה הז רדסנ םינשיה ךורע יסופדו י"כב
 םיכרעבו ןאכ 'שמא 'פר רחא ונררגנ ונחנאו ויו תוא

 * |םיאבה

dühysuo NEMO Mm) "3m *ןייע  

 .ט'מק דצ א'ח יקיינא ךרע |
 .יקייניתו הניבג .ב"טד ב"סס ז"ע 'ורי ר'טש ראותחו
 שבתשנ 'וויב ז'עד .ב'פב 'ה הנשמבו

 .ךועה ףוסב יקיינא ע"ייע

^p) Dmmףכית 520666 י"לב  (lsozleichקרפב  

 סתוו הלש לע wins) C mo ךיה 53

 א'ס .'וכו סתו רועיש והזיא 6פש) ר"ת ,ןיאמש

 nn ,ומוקמב ויתשריפ 33531 סואיתוא

n ךועה לכ רסח ךווע י"כב (I 
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  Bucאשת יכ 'מוחנת ,יי רומזמ  Pbץפס ר"תסא ו"כ .
  vonם"'מרה זמר "ילהת יקלי ,ויטק זמר תודלות יקלי =

 ^| רמא 'וגו ושע עומשכ O7 ףלא זמר רתסא יקלי
 יהועמ ןורתותי אוה ןרתוו ה"בקה רמואה לכ אנינח
 תחא הקעז C, הידיד יכגו mmm ךירומ אלא
 הריבה ןשושב ול ערפנ ןכיהו ושעל בקעי קיעזה
 me] הלודג npyr ppr ('א ,'ד רתסא) ימאנש
 הלגמד ק"פב האנה רדומב רוסא רותיו 'יפ א

Conןיא  poית יליגמ) וריבחמ האנה רדומה  
 רתול םדא ינב ךרדש 'ירבד e ^p" | ,(*(א"ער
 םדא סנכי םאש םרצחב לגרה תסירד ןוגכ םהילע
 ןוגכ bs" וב אצויכו וילע ןידיפקמ ןיא הב ךלהיו
 לעב אבו וקלחש ןיחא (*'ג רמתיא .רוסא הז
 הלטב רמא בו ןהמ דחא לש «bn be בוח
 לטונ רמא יסא ברו רתיו רמא לאומשו תקולחמ
 (.יט) ק"בד ק"פב ,'וכו תועמב עיברו עקרקב עיבר
 p .C" (ז'ק 372 ורבחל רמואה יפד ג'סב ב'בבו

runןוגכ תועמב עיברו עקרקב  mmeןובזע  
 לטונ רחא 55 םירניד Yn me עקרק םשירומ

p poniלטנו כוח לעב אב םירניד  ponדחא  
 לטונ שרוי םא ןירניד 'ש ויחא ינשל וראשנ ןהמ
 תוירחאב אלש חקול אוה םאו עקרקה ןמ רניר האמ

wwיוה םולכ לטונ  penנ לטונ קפסב לטומה ' 
 ןערמאד ןירניד ה"כ me עקרק לטונ 'נ ולאו

woo"תועמב ןירניד ה'כ לטונו אוה שרוי  
 תוירחאב חקולו אוה תוירחאכ חקול אמלד ןנירמאד
 יסא ברוד אנילא הזו היל 50 תועמ תמלשהב
 איכנ יוכד לע רתוומה ןיקנחנה ןה ולא 'פב
 ןוגכ moyn mo) םש) ארמג (.'גשמב טיפ 'דהנס)

 תורצוא וליעוי אל 'גרת ב'א) — .הכימד הירבח
 ,(יעישרד ןירצוא ןירתוומ אל ('כ ^ ילשמ) עשר
 pon לטנש רוכב .ו"כק «i133 n . ה"יחא]*
 .. הדש התואב רתיו . . רתיו יאמ רתיו טושפכ
 ג"לד ב'פ תיעיבש 'ורי .ןלוכ םיסכנה לכב רתיו

vy»א'פר 'פסותב ה"כו ןיטמשמו ןיותוומ  
 םיתש יכו ג"ע "mo ה"פ 'כוס 'ורי .תיעיבשרד

 ףלאל הרתוו .אה "C 72 5" ימע השע תוער
 ה'כקה רתיו vy ו"עד א'פ 'גיגח 'ורי  ,'וכו אלא
 הרותכ םסאמ לעו . . הרז הרובע לע לארשיל
 רתוומ mae ר'ע כ'ר mb 'טוס 'ורי cn אל
 לע םהיניב ונתה .ט"לר ה'פר 'ירדנ Y ,ותללק לע

n» (?יסופרבו י"כב " 

 ו (אָקיִתוַו =) אקתוו

 mw 33 היפא ךיראמ אלא ייא ריבב ('

 יגל ח"ח וחימו יריימ ןיחא ינשב 3735 ם'בכשרה 303( ייל יחסונב )*

e 

 .םיחספ 'כלה ז"ואב אבוה) p^ י"שרו ןאכ דע ןיצימחמ

 סרג ף"ירבו ^^«: nep לכאמ אקיתו (טילר ייפ
 אקיתוו 'ינו .חלמו םימב לשובמ חמק 'יפו אקיתוו

DU ז"ואב ה"כו אקיתו ע"פדבו Y^ "33 םג ^W 
 ירמ א ל"צ] רמא :םיחספב Den תעצה איה ךכו
 אקיתו אינתהו ירש אקיתו אליש יר יבד ]75 ^35
 אה אחלימו אחשמב הידבעד אה אישק אל רוסא

 -- [אחלימו אימב הידבעד

pm pnmטו = 09466 י"לב 'יפ ב"ר תעדל)  

Abzehrungלבא ,הטמשנ ך"מס תואו  
 ג"סב schwach) השלוח ןינע Em y'5n ר"עפל
 דיה לכ 'פבו «Cry men ותשא תא רידמה 'פד
 Gr הפ םידע ינש הכירצ םירמוא ש"יב 'מנב

 ןיקותו םינב ול ןייוה שמישו םד זיקמה
moaוזחאש ימד תואופו  CY DU?רמ רמא  

 .קתיו ותזחוא ארויח אליט יתשד יאה אבקוע
 ילוח לעב "53 ןיקיתפ b^ ב"א) — .תושלח 'יפ
 ינפל ץעכ שבי ראשנו הזרי ורשב רשא האירה
 ומצע ילוחהו usb תובאמ אב הז ילוחו ותומ
 יקיסיתפ ל"צ ה"יחא]* ,(יקיתפ י"לב רמאנ
 ל"נה ע"למ ורזגל ל"נ רתויו ,הטמשנ ך"מס תואו
 "Y תואל 'פ תונתשה ילבו תואה תטמשה ילב
 ןכו וניבר 'יפכ ל"נה 'יברעה הלמה תארוה םצעו

 ןיקיתיו :ל"הזב םש תובותכל מ'טשב יתאצמ
 ןתאר ילעב ןיקיתו ביתכ ירומ יקומנבו םישלח
 ןיקתיו ג"ונבש עדו .כ'ע 'וכו יאדמ רתוי םישלח
 יכ py ל"נו ןיקותו ר"פדב לבא .ןיקיתו ע"פדבו
 ןכתת ןכ םאי «C םע איה תחא «B ע"לב

v'"3 n»nאסריגה הלכ 'כסמבו .ו"ית רחא  
quemןכ קתיו םשהו  wenונתואחסונב ןוכנל  
 — pm] ע"פדשבו ךורעב ר"פדבו

sehr viel sein, (מ"למ רתי ומכ ^« ע"למ ^y 1 
nw = 5m לעיפ ;im Ueberfluss sein 
über- *nwm לעפתה: ;al« überflüssig halten 
Ueber- רותיו םשה ;flüssig angesehen werden 

"WP פב' (freigiebig ןְרִתוו :ראותה ,68 

 ר"א 6? ק"ב! רוב רפוחה 'מגב הופה תא חגנש

 ה'בקה רמואה לכ אנינח  qamןּורְתונִתי אוה
 ר"בבו | .(' וייחו ויעמ  mopגיפס 'ציב יורי יייעו .ז'ס)

 ו
 :ה"סד ביפ יינעת יורי ,ר"ע חימר mb יילקש יורי :בייפר

m3 )'ראשבו ,ר'יפרב  ybורחוי 37333 ןורתוחי , 

 :ז"נ ביב :ח'מ :ב*ל s" ייאו 'יפא תלמ "ל
 Jm םינואגו ח"ו 53 DH 'ג ייגו ,ןיחא 'ג וא ןיחא 'ב תואסריג יתשר אבילא 'יגוסה לכ ייפש i735 מיטש יייעו

ceג'סב ןישוריק םוקמ הארמ ףיסוה  'p3יפרב (' אב הזו .ז'פ בינו ורבחל רמואת  wwילב  pwב'בבמ םוקמ לש  

 רמואה יפ םא יכ איה אלו por ןישוריקר ורכחל ימואת יפ יכ רבפש וניבר תנוכ תעירי pono סוקמה meo לעבל
 .אוה ב"בר יוכו רוכ תיב ורבחל



 וילע גישה םנחבו עו ש
 — nn 'y3] יבשתה לעב
masי"למ ד'עפל)  "b ceoóoרבא תולעה  

beim beschwingenהמשנהל  die 

(Seele erheben |קעניללעיל ט"היב) השמ תריטפ 'רדמ  = 
 : mm ^3 חרופה < ףועכ חרפאו רתווא (היכק א"ה

 .םלועה

2 3e ר"ב (Ueberrest) ןורתי 325 ^b» jm * 
 = לא (יד i .יישארב) רתות לא שרד ח'צ

 .ךלש ןוע ןורתיו ךל יהי
pum *ןישותיו ל"צ :ד"יד ד"יפ תכש יורי  

eum yep 
- 

- 

 רחביצ רתוומ תא ןיא םא י"פר ר'קיו ommo תנמ | :ןרתוו יפ ק"דרהו -- איה
 כ"פ ר'דמב .םיאק «D ךמלוע תיל [דחכיצ ל'צ]
 m ט"פר"בד nmm לע רתוומ םדא אהי אלש
 ויעמ ורתוותנ טעמכ 'פ ר"שהש .דחא ov דע ול
 באחא :כ"ק 'דהנס :ראותהו .הלילה ותוא לכ

pamונוממב  maהיהש ד"ע כ"ד ה"פס 'טוס 'ורי  
pnm Ghאוה תיל ןרתוו אוה תילד ןאמו . .  

 Tb "Du qm ;ב"כו ז"י ,ד"יפ ר'דמב ה"כו רשפב

 הדמיל ה"פ ר"דמב ,ןרתוו אנאד אלולא ג'ע ה"מ 'ד
qmsץובקהו .ךתיב .ךותב ןרתוו אהתש הרותה  

 Mn pum וניבא םהרבא לש cma ג"נפ ר'ב
 mw ry ,ט"לד א"פר ז"ע y^ הדיחי הבקנלו

 .רומה רורצ ךרועל ינעייסי mai ליחתהל ןייז ךרעו .םלוע ארובל חבש .םלשנ וו ךרע

 תלמ םיזורחה שארב my ר"ל י"כב קר ,ןודנולו .ד"לו 'בו 'א ו"ו י"כב "א הלאה םיזורחחכ הייחא]*
 לאל הלהת ו"יו ךרע םלשנ :הזכ ךרעה םויסב יתאצמ ב'ה י"כבו ,םיזורח ואצמנ אל ר"ב י"כבו ,קילס

 — [ןיאמ שי רצויה זועב ןייז ךרע ליחתא ,ייח

 — YR auc כ  o ——as T Roחה - ה-3
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 - ראוצב ךו רא רעש ?\-:;> יברע 'שלמ אזאז רוזגל
 ןושאר b^ ןינעבו .תוצונ %.2) Aro ע"למ וא סוסה
 חמוצ 52b y'b) אוה אזאז יכ כ"ג רמול לכונ
 ןירוקש ץע "א ג'ג י"כבו .םה םיכורא ויפנע רשא
 ךויא רעש b zaza^ ט"יאל אוה ילואו אזיז
 תורעשל ןימוד ויחרפ יציצש דחא חמוצ ןכ ארקנו

[p*"N - 

 ,טוטעז ,יטוטז ע"ייע טוטאז *

weg- vor- רבע ףלח 2b y'5s ^b) "NI CEN 
(Cübergehenלחש וילע הדע אלו 'גרת  

 ה"יחא]* | .אתיל יהולע ראיז אלו ('ח s בויא)
 — n] אלו ג'ונבו ןמגרותמב ג'הכו =

 383 אילב = 5 y'53 ומכ 'יפו בוז מ'למ) 31
 DU flüesen pb תפטהו nbn ןינע =

nj"בוז ==  (DBlutüussדחא טחושה 'פד 3^1  
 "7 ארק רמא רמא רמיי 2« (ז'כ (jv ףועב
 שרפמו (' והיתח «an םוקממ תחבזו (א'כ :גיי
 ןינמיסב ראוצה ןמ 'מולכ ןינעב יותיח י'ע בז (סש)
 והנה (G'yb YO י"ר 'פד ג'רב 'וחנמב .םדה בוזי

 יתביזל mox wem םיניק 'ג ןייתאד םישנ תלת |
wT mשרפמו (" יתניעל הרמא אדחו יתמיל הרמא  

 ןירבס ^ni הרמאש וז CUP חימד mes יילקש יורי)

 רחא n»n הכז ונייהו םיכ םד תעפוש (' רמימ |
 אמיב (' יכדרמ ןוהל רמא הלועל דחאו תאטחל |

 ןירבס יתניעל הרמאש וז ,תולוע הרדנו תנכתסא
 pb רמא הבז ונייהד ןייעמכ םד תעפוש רמימ
 תרמאש וזו .תולוע ןהיתשו תנכתסא C) אנייִעְב
 אנ כז ןול רמא שממ הבז רמימ puso יתביזל

 רמותו תוישרשה תויתואמ איה ןייז תואה 'ז *
 אטבמה ןוימדמ ק"ידצו ך"מס תואב םימעפ

 רהצ = רהֶז ,הדָצ מ"למ = אדווז Dum ,זדנה מ'ד
 תואב בורה לע רמות דועו .ארטצוצכ = ארטזוזג
 = וז ,הז ,הרובד = ארוביז 'גרת וא מ"לבש תלד

quos"המודכו חנד = חנז . 

 «nawr napi ; ביז ס"לבו Wolf מ"למ) בָאְז *
CWolfnםימותי ינש :יתשו םג 'פ ר'תסא  

 הל תושר (nm סולימורו סומור הז ול ורייתשנש
 ב'נרת זמר ^ bnn" 'קליבו ,'וכו ןקינהל הבאזל

exonםולימורו  nnoםקינתש הכאזה התנמזו ןמא  
 y" םיימור םירפוס ונל web תאזכו .'וכו םקינהו

owevbןייע הביאז םוקמב הביז — .א"פ שיר  
 .בז ךוע

 וריתסהו ,Ast 6% י"למ וא ףנע ןושאר 'יפל) אזאז
 הנס ומכ שביה yp *)\) פ'למ וא ף'לאה

(Dürrholz, Stachelרב ימר 2'6 תבשד ק"פסב  

 ינליא ןוגכ תונליא לש sop ^b .אזאז 'מא אכא
 ןהיפנע שארמ ןירבשמ ןינקסמרודו םישירפו םירמת
 ןיממחתמי wn תא ןהב ןיתיצמו ןי 03" ןהשכ
 | 3" ip 'ילהת) םיאפע ןיבמ .םימשגה mes ןהב

 היי כיא) עטנ ומכ ריצק השעו ,איזאז DIS 'גרת היחתפ יטגכ ןינוממה jn ולא 'פב םילקשב 'וריב |
COביצנ ךיה אזאז דבעיו 'גות  ,Ü6 אזוג א"יו  

 א"יו .(' אדיר ומשש yy א"ו אנמורד אתשיבי
 הייחא * .תוועש ומכ ןליאה rio לרגש
 א"שלומ : אזאז זעולש י'שו p^ ןכש הארנו
 ןליאה ביבס תורעש 'יפ mouse צ"לב אוהו זעלב
 לעב ןויכ תאזה 'יזנכשאה הלמה לעו Moos ש"אלב
 לכוג הז ייפ יפ לעו .א' ל ב א ז 'מ :ש"מב ק'הע

 ————— ד <

 עיייע )^ .אריד eT 'ב ו"ו .v33 ,וריר ר'בו יא 0 ייכב (* .אתוזג ץ'פדבו an י"כב mos (* | ,אבצינ 'יא ינרתב ('

 ריפרבו "33 הייכ )* ,וניבר ^33 bow" 'וריב לבא ר"פדכו םש v3 היימגר ייפב «n יתנועל 'וחנמב )^ m) אתה =

 ר"פרב ה"כ (* .תוגג 'עב ש"מ Ty p יכדרמ 33 ם'טב ץ"פדבו ,"ו v33 ןוכנל ms Sob יוריבו

"ma mo 
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 6זיכ וניתנשמב ןנתדכ nam לכ לספנ תצקמב
 לבא .'וכו ץוחל ומד קוהזל חבזה תא טחושה
 ןברק איבהל qux וניאו לפפנ ריתוהש המ רתונ

nינפל ונשי ומוקמל ץוחו ונמזל ץוח םד  
npלספנ ריתוהש המ רתונ לבא םימד  ww 

 אתירבב ונאצמ תלת om .םימד np ינפל
 .לוגיפב רמוח (ה'פ תונברק תכסמד אתפסותכ) אינתד

 ינפל גהונו הבשחמב גהונ לוגיפהש רתונב ןיאש
 ולוכ bien) nam תצק לגפתנ םאו םימד תקירז
 ומוקמל pum ונמזל pim רתונב ןכ ןיאש המ
 תרכ וב שיש be ונמזל ym 6' לוגיפ ןחינש
 ,:ץוח ישילש ms וב ןיאש לוגיפ ומוקמל ץוח
 לכאה םא ןתליכאב ישילש ומוקמל ץוחו ונמזל
 (םש) ןרהא תא וצב דחא ?Q^ o7 7p) וגו לכאי
 ןיא רתונ לבא )5^ 20 ויהת םישודקב דחאו
 yn םימלש א"ל .ותפירשב אלא ישילש וב בותכ
 םימלשב אלא שרופמ וניא ומוקמל ץוחו ונמזל
 בותכש םירפס שי .חספב שרופמ ימנ רתונ ולאו
 ימרד ,'וכו ימוקואל היל הוה רתונב ארבתסמ ןהב
 יכה יקסמו שממ שדקמ שרפמו שרדקמב היל
 בזו הבשחמב היל ימרד 'וכו ומוקמל ץוח הברדא
 (* יכה 'רפמו שממ בז אנא ךופיאד אצורתב ןמקלד
 תוארל וקספשכ הרהט תקזחב ןהש הבזו בז יכד
 רתונ ךכ ןהינפלש המ יותס יאדו ורזחש ןויכ
 ותוצמכ C vnen) ברק אהר רתיה תקזחב הוה
 תקזחב ימנ ונמזל yn לפפנ ישילש ov עיגישכו
 לספג ןיאד ותוצמכ ריתמה ברק ונמזב ירהש רתיה
 ומוקמל ץוח יקופאל ונמזל ץוחד הבשחמב אלא
 pm וילע בשח ירהש ותוצמכ ריתמה ברק אלד
 (Ow ןמקל ןנירמאד אהמ רבדל היארו ,שדקמל
 ןה ע"ר ל"א לספיו רוזחי C רשכוהש רחא (.ט'כ
 — .(' רקיע ןושארה pub n» b הכזו בזב וניצמ
 רתונ mus 'מולכ ריתומ פרוג ךורעה לעב 3"
 ריתומהש העשבו םינהכל וא חבזמל םייריש ןהו
 תואחסונב לבא לספהל רתונל per ןניבשח ברקנ
 'מולכ םישרפמה ?ny ןכו vnb ןניסרג ונלש
 ויה ןאכ רעש לכאהל וא ברקהל םיירישה ורתיה
 ול הנמרזנ תעטומ 7i ה'יחא|* .(םירוסא
 וניבר םרוג לגפ 'עב םג יכ ויניעמ םלענ םגו 395
 ירבד לכו ,המואמ ב'ר ריעה אל םשו ריתמה ברק

 יתביזל הומאש וז . «o^ חומאש וז , .

 שלשב אמטמ כז C יוכו הרדנו הנב תא ףורטל
 םימי השלשב תויאר שלשבו דחא םויב תויאר
 'גב אלא 'א םויב תויאר 'גב האמטמ הניא הבז
 לגוה דציכ 'פב שרופמכ םימי השלשל תויאר
 ,(א"ער 72 ק"ב «pu 'ג וב ודיעהש דעומ 'מגב

 (ב'ער היל הדג) הרוהטה םד ארמגב םיתוכ תונב קרפב
 רשבמ אב בוז ,םירועש לש קצב ימל המוד בוז
 norm mm בוז ,יחה רשבמ אב ערז תבכש ,תמה
 המודו הרושק ערז תבכש תרזומ הציב ןבולל
 ה"נכו ה"יחא]* .תרזומ הניאש הציב ןבולל
 תויאר יתש האורה בז ןיב ןיא ז"מ ste 'ליגמב
 בז א'ער 'ח 'ותירכ .ןכרק אלא שלש האורל
 ,ש"ע 'וכו תויאר 'ג לעב בז pen ,תויאר 'ג הארש
 ,'וכו בוז לש nns היאר האורה א"מ א"פ םיבז

 תכסמ לכ mb דע ^ne ,רומג בז 'מוא ש"יב םשו
 ט"פ (vr .םקיתעהל ךרוצ ןיאו םימעפ הברה םיבז
 הבז הבקנל ,בזה תא ןיקדוב םיכרד העבשב ד"מ
 תבש pem ,ןיבזה :ב"כ 'וכרב ץובקהו א"י תבש
 TY ג"נד ב"פס ינש 'שעמ 'ורי ,ךבוזמ Dp +י'ק
 ,הביז םד הדינ םד ,ל"ד א"י פ"ר 'הנס 'ורי ,הביז תאמוט
 ד'ס mi^ — .קפס תוביז 'ה .'ח 'ותירכ ץובקהו
 'ורימ הארנכ הביזב 'bun b הנכיס ב ו ז ב ב"עפ
 ח"יפ vp" mcr msi own mm .ל"נה "ילקש

 — [תערצבו תוביזב own .תערצבו תובזב הקול
 םיחבזה לכ 'יפ םיחבזב (המב ןמו ןמז ןמ n'y ביז

 ('ריתמה בורק «cun |ךומס] 'מגב לבקש
 היל הוה רתונב ארבתפמ ביער חיכ 'יחנ) ותוצמכ
 ונמזל ץוחל ןוע «p יוומגאל תרככ ימוקואל

oemבזב היל . ^bב .ןמז 'ז אוה ןמיס בז יאה ' 
 ןמזב cob ונמזל ץוחו ןמזב ולוספ רתונד המב
 אלא (jor ולופפ pss ומוקמל ץוח יקופאל

"vbומוקמל ץוחו המבב לוספ רתונ אוה םוקמ  
 ץוח ונייהד המבב רשכ אצוי לכא המבב ולוספ
 הברדא GX'P ןורחא .קרפב pes יכהד ומוקמל
 py ירומגאל תרכב ימוקואל היל הוה ומוקמל ץוח

pyש"דקמב היל ימרד ונמזל ץוחל . ^bיאה  
 'ש [D 'ד ,תצק 'ק ,הבשחמ 'מ אוה ןמיס שדקמ
 ץוחו ונמזל ץוח םימלש אנירחא אנשיל .ישילש
 הבשחמב וניא «wn לבא הבשחמב "uv ומוקמל
 אלא וטוקמל qnm ונמזל ץוח sen אל 'יפא תצק

 יתגיעל תרמאש mam ןכ ררסח יוריבו .רוצקבו םייונש המכב 'וחנמב ('

 ר'פדב ןוכנל תיכ ) or yy  יִתְבַאְ תחת ns" nona" הרתסנ ףילאה יכ 'מול ונכרצוה ,'וכו באזה חב יתביז 'יפל

 עיפרשב לבא ר"פרב

 ארבתפמ ג'ת

m3 (5ןוכנל  omo (4םהה ע"פרשב לבא ריפרב  

pneum ^b» )'יישרב שרופמ  noD! "^yח'כ ףרב בתכש : 

 Abb ר"פדב )^ mn" ס"טב ע'יפרשבו

 «ww אוחש גיונב (" mnn" םייטב

o»וינפלש עמשמ  nmnוגיבר איבתש תרחא ייג םג , 

m x E 



"unיקדבימ יגזבזא .  ^bלעש םירחוס וניחא . 
 .ןיקדבנ םתרוחפ ces 'מולכ ןיקדבנ  ןהיניק
 קרפר] ארמגב וומאש ומכ ואל DN jn ןינמאנה
 םדא םיובד השלשב יער היס ייבוריע) (' [רדה
 'חה nns ,וסעכבו 10723 10723 רכינ
 ןהיניק וניבר ירבד שרפל תועטל אילפה 'טסקוב
 קיתעהל ל"מר ךלה וירחאו הלליו הניק ןושלמ
 רצ ן"רתב ר"יש 'גה וילע גישה רבכו ,עגאלק ,רעיורט
 םהינינק לע וניבר ירבדב ןקת ריבשמה לעבו .ד'ס

ocnןכו ןיקדבנ  masהיניק יגזבזא י"שרב  b'y) 
 ,קרבמ יניבזאד "נה י"עב תמאבו ,םינינק
 ל"נ רתויו הככ היגהל.ףקונ יבל תאז לכב לבא
 םוקמ b^ יגזאב = 4%-ל פ'למ יגזבז שרפל
 הבב ע"ייע Mauthhaus סכמה ןימלשמ םש רשא
 'ינה ר"פדבו רתוימ ןושארה pum יגויזב ,אנבזב
 ותושהל ידכ ינזאבזא היגהל בוט רתויו ינאזכזא
 ינובזא «wow י"כבו ,ל"נה 'יסרפ הלמ תביתכל
 וקדבנ םירחוסה רמאמה רועשו ,אוה ס"טש הארנו
 םהלש !inb אשמ היה םאה תעדל סכמה תיבב
 לשמל הנושאר םצעב המוד הז לשמו ,הנומאב

 — ]23 v'"p ,ב'ל תבשב אבוהש

 Au ע"ייע ס"ט ןיזובז *

P131מ"למ)  (Gehlaehtopferב"פב ףועה תאטחב  
 On ^b .וובצ ימלש יחבז ('ש הליעמד

 ?P^ םינהכה לא רומאב ביתכדכ תרצעב ןיאיבמה
aםישבכ ינשו €^  cosםימלשה חכזל הנש . 

 ארייתנ by" ר"קיו .א'מפ רימש לַעָפהו ה"יחא]*
minoםשו .כ'ס 'דהנס לעיפב ,וינפל : mà" 

 'יחכז לעפנהו .רטקמהו . . nam :'ס םשו ,רטיקו
 וחבזגש םיחבזה א"מ א"פ םשו ,חבזנ nam : ו"מ
 ^« ron" יל ופסא ג'ער ט'כד b" 'דהנס 'וריו
 יתירב יתרוכ רסח ימע ושעש von" ('ה 00 750
 לע וחכזנו יתוא וליעש חבז ילע ירי לע ותרכנש
 ,(.היס :ימ mo" חּוביז טשפומה םשו — ימש

nmpsrרהנס ' i0א"ל ןילוח : "vט'ד ז"פ תכש  
-- [Mp ר"גר ו"פר ריזג 'ורי oy 

 תומש :«nnm ,יִּדְבַּו P3: NT ,דיִבְז *
 : ו"מ m5 'וכרב 'ייע םיארומא

 םש 53M :ג'ו א'פ תכש «v3 m" ריכז 'ר
 "ל ילכבד ריבז םשר ארינז 'ר ל'צו וקה טמשנ
 אצמת םשו vy ף'זוהמל 'וריה אוכמ "יע 'וריב

 bran י"אר יארומאל םינויצה

o»ןאכ 5« יו . 

 qum לכ יכ עדו — .ןה תומולח ירבד ןאכב ב'ר | =
 ר"פדבו Un רשא די ינתכב רסח הזה ךוואה

"reע רחא רדסנ 'ציניוו ' [nar — 

c'e» 3pינעת 'ורי " N'b3 ד'סד 'yoתיבזו  
 ל"צ כ"או יתטמ יתרכמ שרפמה 'יפו יסרע

 .יסרע תינבזו

 8333 פ"לב 52 יברע 'שלב ןכו מ"למ) 33 *
:N'2p תבש  (Schmeissfliege, Bremse 

 תובא ,םירצמ ץראבש בובז  n'bהארנ אלו ה"מ
  cxםדא ךל שי .'צ ןיטינ ,םיחבטמה תיבב

 .'וכו והתוש וניאו וקרוזו וסוכ ךותל לפונ בובזש
 ורי ,אדטס ןב ע"ייע  "Dםדא ךל שי ,ז"יד א'פ

 וסוכ ג"ע בובז חרופש  symןכו ,'וכו וכפושו ולטונ
 ימלשורי ץובקהו .ט"פ ר"בדמבו ה"פ 'טוס 'תפסותב

eד"יד ד"י 8 תבש : quesןיבובז :ז"ע 'ובותכ  

 םשב YD זמר 'א לאומש 'קלי inim ילעב לש
 תא ןיחינמו החנמ ירייש םילכוא םתא ינפמ כ"ות
 im? nb 'ומורת 'ורי — .'וכו םיבובזל ץמוקה

 .ןיבובזבו ל'צו ןיזובזבו priae ץקש

 y" אלילגד mir ח"צפ ר"ב (םוקמ םש) דּובָז *
 .295 רעיוביינ

 םד 'פב (םיגפב (y Króten"' 'גזבז

moהר הלבנהו ץרשה 'מגב  CY3רמא  
 .םיאמט תמייק ןרלש יכ אזוחמד יגזכז ינה אבר

"bןדיד תואחסוננ ב"א) — .םישכי םיצוש  
CX D omaאוה ס"ט ילואו ה"יחא]*  

 שיו 34 אוהו . . מ"יורפ  י"שריסי יגובז ג"ונבד
 איכה b'3 א"י 'רקיובו .ט"וב ז"עלב ותוא ןירוקש
 Frosch ש"אלב אוהו טורפ ל'צו ט"ייופ זעלה
 איהו !b" םש ן"טבמרה "ייע ט"ייורס "5 י"שרבו
 'יעצמא ר'לבו כ'ע אוהה ןושלב תנשונ הלמ

;bruscusט"יאל | אוה ט"וב זעלהו  botaעטערק  
 צ"לב אוהו ט"ואפארק 7325 זעלה איכה ינוקזחו

 n" תאצוהנ ישו "יע עטעוק =

Frósche, 

erapaud 

 | גוזבז רוזגל ל"ג הז p^ יפלו א'ק דצ רענילרעב
 עדרפצ D vazagha" דניצ 'לבו p» £z פ"למ

 אוה רתוימו תועט ןושארה ןייזו «ger בצו

mךפיהכ אגובז 'יגה רקיע ל"י וא .ז'חא אכה 'עב  
 — ([אגוזנ תויתואה

 (םינפב ש'מ "ייעו Nes ןק וניכר תערל) ינזבז
 אנאהא (ה'כ ק"מ ןיחלגמ ולא 'פד ג'סב

 y3' אבוה ןכו ('
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 לבזכ )5 b/ 25( הדשה ינפ by ןמודכ 'גרת
 ס"שב הברהו הייחא|* ,(אלקח לע רדבמ
 ד"לד yep 'יעיבש 'ורי ,י"מ ד"פ 'יעיבש לעיפב

Tyלבזמה :ח'יק מ'ב .ןילבזמה ךרד . "mbbב"כ . 
 הורמ הקשמ רטמ :'י 'ובותכ ba ןיננגל ןירכמנ
 bab רתומ ?cy ג'"לד ב"פר 'יעיבש 'ורי לנו

ouvםש  Yeאצמנ ג"ע ד'לד  bm:ותוא תא  
 לבזמה רדעמה ד"עס ט"ד ז"פ תבש 'ורי ,םוקמ
 ר"ב ,לָבּוזמ אוה רבכ אלו :פ'ד א"פ ק"מ rv" ,'וכו
 ןינע הליאשהבו -- .הרדעמו הלבזמ vem ב'עפס
 s ינפמ n^ir'y: .יאננ 'לב אוה חוביזו רוטיק
 pay יגלבזי ןושל ןילבזמ י"שריפו ז"על Ds םש
 ושריפ םש 'ופסותהו הפיסאו רוביח לש היינח

 'וריב עמשמ ןכו טקנ יאנג ןושלו םיחבזמ ןילבזמ
 םוקמ האר "Ca ט"פ 'וכרב ^"( האורה קר 25

 b'sp םרחי םיהלאל חבוז 'מוא ז"על םש ןילבזמש
 (mm .ןילבזמש ןמזב ב"פ ז"ע 'תפסותב ה"'כו

 פולינ  לוביז nv vb יתבר 'תקיספב םשה ןינעה
 pv sane שירו סולינ לוביזל ואצי לכהו היה
 לובינ Dv קר W^ ז'פפ ר'בבו היה. לוביזו לובינ
 תטישלו wy ןווחא לכנ 'עב an" ןכו סולינ
 הפיסא ןינע (e ע"למ הלמה רוזגל bs י"שר
 .רתוי [bcp תעד לבא דחא םוקמל הציכקו
 ןיסנכמ 'וכו ןילבזמ b" ןיקסנעלאמס b'9 תעדלו

53r ם"וכעל שדקומ ףסכהו ותוא םירכומו  — 
 אלו םילכזג אל ונחנא ר'שהש שיר לעפנבו
 םשו Up לבזב הלבדזנש הדש .ט'מ ry .םינבתנ
 — ?ry הלבזב bs אתניג יאה דומעה ףוסב
 יתמיאמ ,א"מ ג'פ "יעיבש םיִלְבז ץובקהו 55r םשהו
 וזיט ,יו ישארב) םייתחת א"לפ ר'ב ; םילבז ןיאיצומ
 םינוילעה :םשו (לבזל ייא :ת'ק «mo» םילבזל
 wy אליבז : לבזה וב ןיכילשמש ילכה ונממו .לבזל
 -- [הרובקל אליבזו pis לייש :א"כ ינעתב ןכו ליעל
 ס"למ 4" יעפלו «Futteral po v תעדל) ליִּבְ

 'פד 3*3 Korb) הפיפכו לס .)+) ע'למו
 ןישוע b^ ,ישמוחד יליבז n (:ו"כ הליגמ) ריעה ינב
 ןינע רפסה רומשל רוע לש תרגפמ רפפה ביבס

 ונינפל היכו ןילבימ . .
 0/53 יוריבו ימ י'כבו 'וכו ןיקרפמ ןילבימ .

 תואשקמב ןירדעטו ןילכזמ ליצ )?
 . ןירדעמו ןילבזמ

 | bor םשחו Düngen 'לב ןכו 252  ע"למ) 53
 D^») ,ריפ תבש) ןינמוט המב 'פב Mist) ןמוד 'יפ |

 can ןיי איצומה 'פבו .לוחב אלו . . ora אל
 לכבו .בווכ לש חלק לָּבְַל ידכ קר. לוחו לגז
 (' ןיאיבמ ps (א'ער ה'9  תוחנמב ח"פ תונברק
 ב'פבו .ןיחלשה mao אלו םילבזה תיבמ אל
 ןיקרפמ ןירדעמ ןילביימ C ןילבזמ (GU תיעיבשב
 (Dion ןידרזמ ןימסרקמ Ó. ןינשעמ ןיקבאמ
 ןימטוקו . . ןיכרוכו . . pem .G' am ייעיבש)
 ; תואשקמב ןירדעמו ןילבזמ 'יס ,(* or9 פש ןילקפמו
 : ןירדעמ .P אה רקיעב וא הדשב לבז ןיכילשמ
 וד"ער גילר ביפר yat ימלשורי ןילביימ .(* ןירפוח
 תלבי ןליאל שי pw 'מולכ ,תלביה תא ןיריבעמ
 טילעב :ןיקרפמ (םש) pav"  ,אפריו ונממ הריסי
 (ct ילשורי  ,םישביה cop  ןירבשמ .'מולכ
 לע קבא ןיכילשמ 'מולכ .קבא הל השוע : ןיקבאמ
 .'ןינגתמ : ןינשעמ Gm vy) ..ןליאה רקיע
 ותומיש ןליאה תחת ןשע ןישוע 'מולכ הל
 ןושלמ םינבאה pvo opi QC םיעלותה
 ןימסרכמ ומכ ןימסרקמ .ןבאמ ולקס ce ייעשי)
 םיחרפה ןיתרוכ  ןיררזמ .ושביש םיפנעה ךתוחש
 .תלוספה לטונש ןילספמ .ןליאה שרשב םילועה
 םיחלה םיפנעה ןמ תצק ךתוחש ןידרזמ א"יו

mamןילטונש ןילספמ ,תצקמ  jbידכ לכה  
 ינש לוספיו )00 היל (moz ןושלמ הרוקה הבעתתש
 .ןירקיעב םימו לבז ןינתונ ןימהזמ QC םינכא תוחול
 .ןמגראו ץוב ךירכתו ויט (ín Ones ןושלמ ןיכרוב
 א"יו .םטק :רפא 0'כ ^n יישאיכ '335 ןימטוק
 .ושאר םטקנ )35 :ב'ל יכוס) ומכ םישארה רבוש
 ולשבתנ אלש p" (ה'ט סש ייעיבש) ןינפה תא ןיכס
 ^ 'פב rpm ,ןילשבתמ (TO ןמש ןתוא ןיכס
 — C [רופאו] אריפ ימוטס ann 6 לאעמשי
 וכרכ) תוצח דע א"כחו הכלה ףוסב 'וכרבד ק"פב

Gnפד ג"רכו .אמלש אתירתב (" אליבז דע ' 
 אלווד ףסוי בו רמא Cop מיב) הדש לבקמה
 ('* אלפ b^ .(" תיבה לעבד אקונרזו אליבזו ארמ
 ב'א) — .תמה לע ןיכילשמו לבזה תאשונה זעלב

 .ייל מ"אפדו ר"פרב לבא םימלשה ס"טב my ^w" וייופדב ('
 :רדסה הייכ וגינפל (' .ךוועב ךומסב ןויצמ חכומ ןכו

juo ןילבזמ ןיאש po רהב 'פ שיר ארפסבו אוה םיניעל הארנ תועטה ךורעב רכזנה nn ייפמו ,ןילבזמ : ןילבימ nnn 
 :ד'בארה בהכ םיקרפמ תואשקמל ןילבזט pu וחניא והייוורתו ןילבימ איס "ג D» zx יוכו ןליאב ןילבימ ןיא . .

 ןילקסט רוכדו )^ .קד אלו יוכו ןילבימ ןיא 'קליח םשב איבה Dm omm .ןיקרפמ ןיאו ןילבזמ ןיאש jun רחב 'פ שיר ומלח
 סיטכ ר'בארח 'יפכו ןנינתמ סייטב יורינו ו תיכ ('

 ינשו (* .שירחו ם"במרהל מיייפב שרופמ ןכו
 שירו (:ביל m יקילייגנא .vs ץבוקב) זיעל v3 חיר ei^ קתענ mm "en (" .ךורעה

m» (1?ם"ש ייכב םג ןוכנל  "pג"ונבו 084 רצ יוכרב םיר  v333אלוביז ימ  '') גיונב 
Behnufel,הןו , 

m» (^ם'"במרחל מ'ייפב שרופמ . 

 (' .ן * ל ע ב לי'צ ותהגהב om mm הגשש ומכ אלו ן ' ג ג תחמ לייצו ןיעתמ

pala וי 

"Nונתואהסונב  a2םש . 

 ןורכז ילב שירב ואבוה וללח םישוריפ

 .שייע רחא ייפ y" איבה
 y קנרז 'עב אבוחש ומכ ררסה
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AL לעב ומכ) י"למ הלמה רזגש ימו ,הזל ונכרצוה אל. 
 — [םיעוט אלא םניא (ריבשמהו כ'כ

 -das münn —2 דילומה רבא 'פו ע'לב 'יפ) ןֶּבז
iche Gliedפב ' i58תורוכב) ןימומ  Gm 

 בוזיש רבאה b"^ .הבקנ לש הירעהו ןבוזה םגפנ
 ,רבאל C335 pup לאעמשי 'לב דועו ,ונממ 7

 י"שרו ,ע"לב ה"כ יכ py ןורחאהו הייחא]*
 היכו דיגהש חיבה a9" םיכהש קתרגה אוה ןבוז 'יפ
 ףד 'קילייגנא "3 nea) "e ןכו וב יובח (ביערב
 חנומ דיגהש סיכה ותוא ונייה ןבוזה 5m (: ג'ק
 אלו םיכ :םש 'מגה bb" תצק עמשמ ןכו ,כ'ע וב |

 אלו םיכ ןבוז והזיא ד"פ תורוכב אתפסותב ןכו תורכז

 ,כ"'ע םשמ השקתמ דיגהש המהבה תורכזב יולתה
 תויתואב : רכיה ילב וניבר ירבדל ףיסוה ל"מרו

 — ]1331 תוכופה

kaufen, רכמו mp o!» vb» ס"לב 'יפ) ןבז 
npa הרוחס ^b אָניִבְז םשהו verkaufen 

 ) (איעס איל) םירדנ העברא 'פד ג'סב (תרכמנהו
 IA הניאש הרוחס b" ,היפא לע ימרד אניבזב
 ביב) םיתבה תקזח 'פד ג'רב .(' קחדה y" אלא
 הנקי 'יפ ,היניד [par שיניא vip אבר רמא 6^
 האיצומ וניא ולש אוהש י"פעא 'ולכ תובירמה
 ןיגידה] םתוא הגקא num תובירמב אלא ודימ

[momיפה הז ה"יחא]* .תועמה ולאב ' 
 םשמו ם'נשרה שוויפמ חכומדכ ח"רל ךייש
 ןושארה bm" .רגסמב תובית יתש ונמלשה
 ,'וכו טטוקתהל הצור וניאש on םדא ם"בשריפב
 A35 mb י"כב יתאצמ ןכ יכ ה"מגרל רייש
 by הכוהו 'ח ,'כ לאיגדב רבכ "יא ןכז לעפהו

5mמ'ק תבש  : parםשו .אכירא ןיבזיל אקרי  
gunוכו אקנוא ןיבזיל אצמוא ' py)יקנע  
werןווחאה לד ע"ייע לוזית אלו ןיבז .ג'ס  

 םשו M" DIDA^ . . ילהינ הנבז :םש כ'ב
 yan אכיה (s םשו הינימ היל in ארטש
 םשו ,יניבז הניבז הידידל ms" הנכז . . והייוורת
 התניבז תא ימג ל"א יכ ךנימ התניבז אנא ב'עס
 יאה + ו"כ bus ל ע p3 .ןמיהמ ילהינ man היל
 P" "יחספ .'וכו ירש הנובזו הפולח אתשינכ יב
 :טרחית אלו par ארמחמ רב טרחיתו ןיבז ילימ לכ

 ,ישיא cabsp כ /ל "שארב) ומכ an רודמ
 ןימכ :ןכ ומכ י"שריפ ןינעה sum הי"יחא]*

 ד"עפלו ל'נה 'יברע הלמ איה יכ תמאהו .ימקסולד
 תלצחמ b" לש ילבזמ םג םעמה הזמ ,םעש

 ג"וגב לבא םש י"שרבו 'ב 'מ "23 ג'הב :'כ 'כוסב
 ד'עפלו -- .[ת]לצח ys' ילבזמ ע"ייע ילבוזרמ
 ז"ט 'פ "לכב לתוח ם"במרה זעול וז תיברע הלמב

 «"'LAE (bnn y ה"מ

 דחאלו לכיהל יונכו .הריד pup s לּובְז *
 Wohnung, Tempel (Gottes)) לעיקר העבשמ

 :לודגו ןטק 'פ ר'תור :ג"יד ט"פ 'וכרב 'ורי .ז"י ה'ר
 | א"מ pb' + ב"י 'גינח — לובזב ןהידי וטשפש

 חבזמו ק"מהיבו םילשורי ובש לובז ט'פק זמר רועה אוה ןבוז בתכ מ"היפב ם'במרהו ,'ו 02 ע"ייע רכז |
 ןברק וילע בירקמו דמוע לודגה רש לאכימו יונב

pomזמר 'קזחי  mp ^w powלכ  mvה"כו  
 ó) *5pB' המו דוע ףיסוה םשו ,י"עבו ת'האב
 | אלא םישבכו םירפ םשל שיש ךתעד לע הלעת

 אנבזמ אל ינוכז .ט'נ 'ישודיק .ןיבז ךנינז םשו |
 םשו ,ירקיא ארגת ןיכזו pit :'מ מ'ב .'וכו הל

Cץיפרשבו םיררג 'ר יפר ריפרב )* היפא לע ימרר אניבזב שרופמ מ'טשבו  Wb c3 

 תופסות 'ייע םי קי דצ לש ן ת מ ש ג בירקמ והמ
 שרדמל אב הזה גשומהו לאכימו ה'ד :י'ק 'וחנמ
 לע ירפסב יתחכוהש ומכ םייסופה ינוימדמ
 ש'מ "יע (mp ש"ע 15 דצ Drm םיכאלמה

 562. 568 א"כח ג"מד ע"מב ירמאמב

 .אנילבמז yvy אָניִלְבְז *
 ךולכל ^5 955  ע'"למ בכרוה דיעפל) נב

Sehmutz4 ע'למו  T E bx 
Giterןהכ 'מגב דמוע הלגמה תא ארוקה 'פב  

 Mi 33 רמא (:ד'כ יליגמ) pow וידיב שיש
 ולא ןימומ 'פד ג'רבו .ויפכ תא אשי אל ןנלבז
 ןינגלבזהו ןיסנגהו ןינחרקה ןנחוי ר"א (:ג'ס יורוכב)
 אכיא ,וניעב ףולפל ול שיש ימי 'יפ .ןילוספ
 תוא קתעוה ה"יחא|* ."וריר דוויש ירמאד

 | .תורוכב 'קילייגנא "5 ץבוקב) me 'יפמ תואב
 וללכנ וללה םישוריפ ינש ד'עפלו Grp דצ
 קיידמ ןושאר 'יפ יכ ל"גה תיברעה הלמה תבכרהב
 ןיעבש ףולפלו הירט אוהו הניג = ןג הביתה ףוס

"bm! Eiteraugeלבז הלמה שאר לע ךמוס ינשה  
 p" 3/30 ק"העו אצויה טיטו רירו ךולכל pos אוהש
 גיוארעלפ ל'צ וא Fliessauge אוהו א"לב גיואצעלפ

Wmתועמר תוגלוז םיניע 'מולכ עואוזאטָק6  
 תובז םהיניעש :ןינגלבז 'ורוכבב י"שר "6 15!
 jp! 3t ןמ בכווה הז 'יפלו .כ'ע םימ תוג ל וזו
 וגרואיב יפלו ומצע תערמ יוועל 'חה e^ ןכו 35

v33 (1435 ייא ויו  

 qan m3 ץק אוה כ"כ וינפ לע תרמוע ולאכ גיא ןיעבות חל ןיאש nrw ןרקב תחנומו תלשוקמש
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yהולכאו יִרּוביִז יתא :ט'ק 'דהנפ ץובקהו . 
 .ארוביז יאתא , , אתירוביז איתא :ז"י ז"ע הבקנלו
 והיימש jab pma ןריהי .ישנ יתרת :ד"י הליגמבו
 ע"ייע אתשוכרכ nov אדחו אתרוביז המש אדח
 mm הרובד לע ס"שה תנוכו 'א אתשכרכ

"yאסריגה םשו ח"מר זמר שיר ב'מ טוקלי  
 ס"ד לצא) 'קלי י"כבו אתירוביז ל"צו אתורוביז

 — [אתרוביז 6. ו"ל דצ הליגמ

^b) n'msrםינבא 20 ע"למ תודשבש ער  
 sieiniges םינבא אלמ mw רמולכ

p'b (Feld0'6 קיזמה בח קיזהשכ 'מגב ק"בד  
 תוחפה ושוריפ (lw -- .תירוביזב השא תבותכ
 ףיעס א"ק b^ מ"וחב ה"יחא|* ,(םיסכנבש
 ןושלמ עקרקבש עורגה תירוביז ה"גהב בותכ 'ה

semaק"העב ןכו ,םיצקועה םייח ילעב ןימ ןהש  
 יתבתכש ומכ תמאהו man jb תירובז ב'נש
 6חיפ 4« א"מ ה"פ ןיטיג mi .ךרעה תלחתב
 תבותכו תינוניבב ח"בו תידיעב ןהל pev ןיקזנה

newןימותיח יסכנמ ןיערפנ ןיא :םשו ,תירוביזב  
 מ"ד ה"פ pui 'וריב ה'כו ,תירוביזה ןמ אלא

y^ועובש 'וריבו ,ב"עס 2757 ט"פ תובותכ 'וריו ' 
 ןיטותי יסכנמ ןיערפנ ןיא אתיא :ח'לד ז'פ
 האלהו .ט"מ ןיטיגב .תיוובזב אלא םינטק
 םימעפ הברה הלמה האצמנ ל"נה peu 'וריבו
 לכא .רבדמ ,רבד jb השרפל העט ל"מרו .ש'ע

mע"לב ןכו ל"נה ע"למ אוהו ,הפי ןויכ יוועל  
yw slo 25-2םינבא האלמו השק ] — 

marארובז ס"למ אוהו די תיב וניבר 'יפ יפל)  
 דוע ןייעו Henkel, Griff די תיבו הזיחא

 (אימ (vb תואוקמד ןורחא 'פב mm לכב )063
 ונטיש דע תירוביז אלב ויפ 357 וכרדכ וליבטה |

 א'יוודי n3 לינטה אלו ולבטה o^ .ודצ לע

 ."הרהטו היק

 תירבוז אלו אתיא םש קו קתעוה םשמש ה'ל
 תירוביז אלכ "א cm ע"פדבו תירניז ל'צו
 איבה «e א"פת b^ ה'עש b^ חקרב y" "ייעו

 p" לע גישה ש"והו ןיוביזה אלב "גה דוע
 סילמ הלטה תרזג לבא Up ךורע לש ןושארה

5nיפ ב'ערו .ועייסל אב ' wowתיב ליבטה  
 ויתוצקמ תחאכ ילכב שיש mp רבד וא ,ודי
 ינשה om" 122335 ךייש ןושארה en" .ש'ע 'וכו
 תצקב היה ילואו ל'זו ם"במרהל מ'היפמ קתעוה
 .'וכו תירוביז ותוא ןירוק ויה המ תופסות םילכה
 p" ל 503( y'5 לע ם"במרה תנוכ ר"עפלו
 לכא ,Hand אטו ותלוזו 7233 הפסוהו הפש
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 ול התלע אל 'יפי תירביז אלו |
 דצ ה"רל ט'דס 'יפב ה"כו ר"פדב ג'הכ ה"יחא]*

"war -- ןבָז 
masןיבז . . תינק  rB zu SOMלכ ב'עס  

 par הוה אל םינאד ואל יא שיניא ןיבזמד

 ןיבז אדבע ו"פ פ"ס  ר"ב .יניבז היניבז יכה 'יפאו

 .יתיאר pibe ר"להקב ןכו pam) אתמא רבו

 ,יל ןבדזמ הוה :'מ מ"ב sims ם'לב לעפ ת א

 ןכרזא .ט'ס ןישודיק .ןבדזא  לזאדא 20 ןיטיג

 ,ןוהיורתל  ןבדזמ יתיאר 'פ  ר"להק ,ירבע דבעב

 (SU מ'ב ןכו ליעל 'ייע .אתניבז sap) םשהו

 םיק םשו ,היתניבזכ אתניבז היל ימרתמד דע

 המכ היתניבז עדי עדימ םשו  ,היתניבזב היל

 היל אימרתיאד םושמ יכה הנבזד יאהו . . איוש

 ג"ע ג'סד Yes ןישודיק יורי  ,יתירחא אתניבז

 אניבז ןיבז הירבחל cem ןוהל לקימ אריעז 'ר

 אתניכז .א"מד ב"פ ז"ע 'ורי quy היל ילעמו

 אהו אניבז אה א'כפ יתבר אתקיספ ,תלקלקתא

 ?DU .ןיניבז ןבז :ןטק 'פ ר"תורב ץובקהו .אנבזמ

 Nil; D'O3 ארקנ רחופהו — .אָתְניִבְז ןיליא
 ז"כד ב'פר םיאלכ 'וריב ה'כו שש יברע ןושלבו

 ןישודיק e q3" הוה ימח הנובז הוהד המ נ"ע

ibםוגרתב הברהו — .היל לזאו הנובז ןרק ר'סד  
"yיוועלל ר"תמע ]. — 

Biene, הרובד מ'לב 2: ע"לב ^e) Nm 
 —  353 (Wesהגיגחד ( nרירמבו א"עס

 )^ 5 .סירבד) תורצו [mais] תוער יאמ ייפ

 ארוביז «quu וזל וז תורצ ושענש תוער בר רמא
 דחיב ברקעו emit והוצקעש ןונכ b^ .אברקעו

 ארוביז תציקעלו ימימח «by ברקע תציקעל
 דחאל ליעומה אצמנ אתנכס אסוליחו ירירק ליעוי
 קרפב שרופמכ וזל וז תורצ ןה ןכל רחאל קיזמ

 ,(ב'עס חיכ (Py ןהמ ןיאפרתמ ארמגב ןידימעמ ןיא
 י"שרב ארוביז nm 'ופסותה ושריפ ןכו הייחא]*

 י"שר "53 תמאבו םש ב"ירגה y" 'פסותל ךייש
 תופסות ת'ר אוהו 'ת תוא N^ ארוביז רובדה רחא

b" o"ח'ר 'יפ ןכו ," הרעה :'ו דצ הגיגחל  
ryb (ץבוקב v5ז" ףד אקילייננא :) ימ ל'זו 

 | ימו םימח םירבד  וליכאהל יואו ברקע וצקעש
 הפוליחו םירק םירכד וליכאהל יואר ארוביז ותכהש
 סופד םינומדק םינואנ 'בושת 'ייעו .כ"ע הנכס
 רב יאה .'נ «mmn? n -- ,ב'מ דצ ןילרעב
 אתש םלשמד אמויכ wor היל pest אתש
 ןיטיג .אתירוביז :'ב קרט 'עב וניבר 'ינו ,ייח אל

yןאמ יאה :ב"י ז'ע א'ער  wo possאייחמ  
 ארוביז א'עס ה"ס mo" ב'עס i תותירכ .ייח אל
 mo ט"וש ,אניזרב ע"ייע :ט'ק תבש ,אברקעו
 אלו ךשבודמ אל ארוביזל םיומוא 'א  וומזמ
 א ע ר י צ ל םירמוא N^ םירחא תומוקמכו ,ךצקועמ

 ו"



 וז =) 2
(X) 

m =( x 1פ'לב ייפ  Eb. go mm pere Jo 
 יברע "לבו Sehellenklang .ןומעפה לוק ^5

 ןושלגו ריש ילכ eo דוע 'ייעו us ףות ₪2
 תבש) המהב המב 'פב (ריש לש לוק zeng ירגנוה

6vהמב 'פבו .קוקפ אוהש י"פעא גוזב אלו  
 ןהישובלמב p^ .ןיגוזב םיכלמ ינבו 6ו'ס 05 השא
 Yb pro בנזיר[  «cT השלשבו] w^ םושמ
 ןומעפ 'גרת ב'א) — .לובנע ימינפהו גוז ןוציחהו

OU» mee) sqאבהרד אגז ), nns). 
 ^ 1 ינש רתסאבו ו"כ .ט"ל תומשל םוגרתה ןכו
 סילב ןכו ms ל"ג;  v5 wb  תומשל ץובקהו
 'נ ms ל"נה פ"למ s» ד"עפלו .ןומעפ b^ אגז
 תבשב וניבו 'יפש המו ax תחת «o תעלבנ

ivoןהישובלמב ןיגוזב  psר"ב לש גוזל ותנוכ  
 ןירשוקש ןומעפל ותנוכ OW יכ 'ו גז ע"ייע ב"צפ
 am י"שר שריפ ןכו יונ םושמ ןהישובלמב
 = eloehet צ"לב אוהו יונל בהז לש ש"טילקשיא
 "nm  ף"ירהל  ביבס י"שרבו עללעש . ,ןעכקעלג
 = ל"ידטב לבניע זנכשאב א"לעש בותכ ןיגוזב

battoirגוזה ךותבש (ןעכרעממעה ,עגעלש) , "yy 
 אתיא םשו Cow ה'ד ,נ'נ תבש י"שרב ז"עלה
 . .וראוצכש at :ח'נ םשו ,הראוצב av הל ןיקקופו
 קרפ mo מ'ב םילכ אתפסות ,ותוסכבש גוז
 ןיגוזו המהבל paw םשו ,תלד לש גוז 'א
 'שוריו .תשתכמל [ןיגוז] qun ce ,תותלדל
 והייכ גיי םיטפוש) ומעפל שרד :ז"יד N'D הטוס
 'ורי MM תושיקמ ויתורעש ויה ןומעפ ןושלמ

ye puה"מד , prrשוריבו ,'וכו תוילשלשו ': 
 הדנ quw ל"צו ןיגוד ס"טב :ו"כד xb תובותכ

 — mn] ע'ייע ךורעה "גו יִנז שקרקמ .ז'י
3t 2ס"לב גוז =)  "D Üuyóv, teo; "bb mft 

 ע"לב ןכו דחא לא דחא תווכחתה ןינע
 b"  .תוגוזה.ןמ לביקש 9" האיסב ב"פב (ק-כ

onהרותה תא ולכקש תוכאד ק"פכש םימכחה  
 ןהש maw ןייווק ךכיפלו ,הטמלו (' סונגיטנאמ
 ןירדהנפר p'b3 .םינש םינש mas תונוז ןירכזנ
 תקרמ אב iw )3^ ירה wmm רוביע 'מגב

cow "eןומארכ אירבטמ ואב םימכח ידימלת  
 רשנ ('ושפ תו אירבט וז תקו «C הליגמב
 אוה רשנ יכ C [רמואש ימ שי] ךלמה (" ובכיע

4p nee»וולבט — יב לכמ עיייעו (*  .גז ילבבר ינשמבו  

 א
nvwsr — 

XM 
 Bnb בתכ ב"ילה ג"פ תואוקמ תוכלה הקזחה T3 = = 

 וב םיסנכנ םימה ןיאש םוקמ וב היה ל"הזב
 ow ש'ע וילע גישה ד"בארו ,ודצ לע ונטיש דע

unר"קיומ היאר איבהו תיבוברז   GVbע"ייע  

 cw םישוריפו תואוקמל ט"ות "יעו  .בוברז
 ,ילכה ראוצ תירוביז ^8 ש"ארהו -- $D ורכזוהש
 אלכ וכרדכ וליבטה תואוקמד הנשמב ג"ונבו
 שי ךורעב ויפ qo תוביתהש הארנו .'וכו תירובז
 אתיאש המ לע תורוהל ןוילגמ wow קוחמל

 ויפ ךרד וליבטהש ילכ :הנשמ התואב ךומסב

 - [יוכו

 Schale, Hülse) םיבנע תפילק o x^ מ'למו גז
 אלו Cr ףד ,א'מ ד"פ (nav ןינמומ המב 'פב

 (ימ (DB תורשעמד mns em que אלו ןבתב
 ,וינז תאו '(  ותפג תאו ונבת תא םדא רוכמי אל
 לע 'm G"3 1/0  ריזנב ו"פ ןינימ השלשבו

puלעו ןמצע ינפב םיבנעה לעו ומצע ינפב  
 א'ר ןמצע ינפב pam לעו ןמצע ינפב םינצרחה
 םינצרח ינש לכאיש דע בייח וניא רמוא הירזע ןב
 ןינצרחה pam ןה ולאו ןינצרחה ןה ולא .('ןיגזו
 'דוהי s ירבד ןימינפה וליא ןיגזהו ןינוציחה וליא
 ןוציחה המהב לש »3 העטת אלש רמוא יסוי 'ר

mwה"יחא]* .לובנע ימינפה  v'e"3לכב  
 'וריבו ,א'מ ד"פ תבש 'וריב ה'כו ו'יוב xw םוקמ
 ,פ'ר 'ציניוו ,'פאנ תוינשמב ןכו ל"נה תוושעמ
 6ד יו רבדמב) אוה מ"ל יכ ןלוכב אוה ס"ט לבא
 .ה"נד ו'פ ריזנ 'וריב ןוכנל ה'כו ,ו"יו אלב םשו
 arm םינצרחה ח"מ א"פ הלרעבו un ןינצרח

ow ^bוהזו ,כ'ע ץוחבש תופילקה ןיגזה ב"ער  
 הדוהי 'ר לע קלוחש םש  ריזנב יסוי 'ר תעדכ

Uyאיכא ןצרח 'עבו ,יסוי 'ר ה"ד םש תופסות  
masםינשיה םיקיתעמהו .ש"ע יסוי 'ר ירבדל  

 ^ «?ny סתצקו mmm 'ר תעדל םתצק ומגרת
 הדוהי ^ תעדכ ומגרת 'א m" םינקז p יכ יסוי
 וקיתעה סוואמ "2 סלקנואו /2 pb ע"יע
 — מ"ל ריזנב הזה םוגרתה אבוהו יסוי 'ר תעדכ

i09ינוומוש םונותו  "mnאוקמה תלמכ  
S c2תורהט אתפסותב —  Ye t^?ןפנה  
 [ןיגזהו ל"צו ס"ט ןי סוזהו

30m 3. 33 1047 ריזנ 'וריר 'נשמב 073 )* !וכפג pי'ב  

qz ןב יסויו הרירצ שיא רזעו' ןב יסו' יכ הנוכנ רחוי סונגיטנאמ ip הלורגה תסנכ ישנאמ :ר'ב י"כב, )* gm 
 ונממ an^ ינשמב םש לבא רימ א'פ תובא 'י'ע .סוגגיטנאמ ולבק cm (לוכשא עייייע) ןושארח im ויה םילשורי שיא

 וריב ןכו ,ה'ר "53! ר'פרב תיכ (" .ןשפתו עיפרשבו ,היו "פב היכו vg n (* .סשל D" "p sno רועו

 חיר ייפ v33 ןוכנל ה"כ ) qw3 .ןבכיע עיפרשבו ,גוז לע יאק םלוכו פיש י'כב (m3 ח'ר ייפבו us$ קר 'יא ךומסב
 .ךוועב ל'צכו י
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 ןירבוחמ םירבד ינש תומהב ןה םישנא vr ןה
 »)52 ןה

X 3הליאשהב םדוקה ךרע ןורתפמ גוז =)  
 רבוחמ לזרב ילכ רמולכ Scheer 'םירפסמ

 ןיכסהו ףייסה «e םילכב i^b3 (םיקרפ ינשמ
 נוזהו רוחשה ריצק לגמו די לגמ חמורהו ןויגפה
 שיבו NOD ולא ירה וקלחנש םיופס לש
 אבבו 202 ץורקל ידכ "₪ םיעגנב ד"פב רעשב
 תורומאה תורעש 'ב 6ב'נ ףד ב"ימ) הדנב ו"פ ןמיס
 תולטינ והיש ידכ (' ןרועיש המכ םיעגנבו הרפב
 גוז לבח eps) זיטק טיב לבקמה 'פד ג"סבו .גוזב
 י"שרו ה"יחא|* .םירפסמ b" .םירפס לש

oeינש ול שיש 'ירפס לש  גוז :ה"ל הציבב  
 ןיקרופו תוילח לש ןהש שיו גוז היל ירק םיניכס

qmsהז  mbומוקמל ס"ד לצא י"שר י"כב ה"כ 'וכו  
 =] Nw םיופס לש iw "b ב"נש ק'הע ןכו

[Seheereב םהו ' monאגוז — ,גוז ארקנ כ"ע  
 -- [ווז ע"ייע אלברסד

 דעצו הקד העיספ < ע"למ yb" גז 4
angsamer Schritt3 7'2( םידעצ השש  Q^ 

 םג אפריגה ןכ ה"יחא]* pa אתיש 'גרת

 יכ רבס יוועל nm 'גרתב 'ציניוו 'פדו ןמגרותמב
 xb יכ mb ונכרצוה אלו םי דמ צ סרונ םוגרתה

 — [ןי גרד אתיש סרג ק'ררו yx ע"לב

x5₪2 עילמ ד'עפל אָנְז = גוז =)  ^eהטנ  
 sich auf etwas neigen, voy בסהו ךמסו

(beugen6 ינע 'יפא 'מגב םיחספ יברע 'פב  

 יכריבא ןניגז C הו ה רמ יב ןניוה יכ (.ח'ק םיחספ)
"mmםילטינה םילכה לכ 'מגב םילכה לכ 'פבו  

 (:"כק תש) ("ןילטינ ןהיובש תבשבנ
 והנילוטלטל ירש אניינבמ רויתשאר ינבל ינה
 תוומימ mos יבתכ לכ 'פבו .והיילע אגזימל
 יבא ישיר אנינזמ אל (א'ער p c) cpy^ 'רד
 יתבכש אל o^ .היתוכזב אנכיפהמ אלד המכ אידס
 שפנ בנוגה 'מגב ןיקנחנה ןה ולא 'פכו .הטמה לע

Gb umo)אגזד ןשי . ^b ropןשי היהשכ  

 'תוכזבו םימחרה תוכזב ג''ונבו םלועל דוע w^ עיפרשב לבא ר"פרב ןוכנל חיכ ('

 (נוז =) גָז 5 -- (גוז
) 
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 שיו ,לודגה רשנה Com לאקזח) ביתכדכ ךלמה
 ודיבו םימשה jb רשונה רטמה וב כי y םירמוא
 זייא תיציצו תלכת aen) זולב םישענה םירבד
 יכרי יסומעו C םולשל sx םתוכזבו Cro הטוס
 ערזמ םיסחייתמה דוד ינב יאישנ .רמולכ ןושחנ
 ףיסוהלו רבעל ושקיב] הדוהי טבשמ אוהש ןושחנ
 .הז Comes emis אלו C [w) הנש לע שרוח
 [לבא] םהילע לשומה םודא רש C [םענמ 'מולכ]
 )^ 3^ (mÓnp ביתכדכ םימכחה on תופוסא ילעב
 ושקיב) תופוסא ילעב 'וגו תונוברדכ םימכח ירבד
 ביצנ םה ל ועבקו ופסאנ ל"צ] (דחא ביצנ עובקל
 הז [ןהכה] ןרהא וב תמש חריב רוביעה שדוח הז [דחא

 י"כ ח"ר 'יפמ קתעוה ה"יחא]* ."בא שדוח
 ייפבו .יתהגה ve לעו ovy ףד 'ילייגנא י'כ ץבוקב)
 וב תמש חריב ל"הזב םויסב w^ ל"נה "n י'כ
 רוביע ועבקו םימכחה וצבקתנ כ"פעא רמולכ ןרהא
 ןרהא וב תמש חרי ישימחה שדוחה אוה בא חריב
 'ימכחהו — ,רצקתנ סופדבו ךורעב ל"צכו כ"ע ןהכה
 םגו רוביעה .דופ ינפמ הזכ םימורע ןושל ורחב

 ה"נכו — meom תוכלמ תפידרמ לצנהל ידכ
 גוז :םשו ,נוז גוז ןיסינכמ (GU UD  ,ה"צ ןיבוריע
 ג"ער .ג"מד Yo 'מוי ימלשורי boob ןיא דחא

nbןיבש ינש  owוכו ןושאר גוז ןיבש ינש ינש ' 
 המכב אגוז אלדנס ןידה :יתבר 'פ ר"כיא .ש'ע

mmםוכחי יטמד 55 .ח"עד ב'פ הגינח "ורי  
 'ורי :'צ ןיטינ ותשאו שיא רוביח דועו — .היגוז

SÜD Doןב ע"ייע א"עס ז"יד  awםש ןיטיג  
 .ג"ס תובותכ w^ גוז . . ןושאר aw הטוסו
 — ל'נה ע"לו bp רזגנו ע"ייע גווז לעפהו .ךתגוז
 'ורי .יאדמשא ע"ייע p" םיחספ nim ץובקהו
 י'שוריבו pen .לוכשא ע"ייע :ד'כד ט'פ הטוס
 רומא ב"פ ר"נד ,תוגוז דיטעהש ה"פס ינש רשעמ

 יתארב יתאונש המ 55 ינב לאושיל ה"בקה
untםדא ,תונוז הנבלו המח ,תונוז ץראו םימש  
mmידובכ לכא תוגוז .ב"הועהו ז'הועה ,תונוז  

 םירפסב אתיא םימעפלו -- .םלועב דחוימו דחא
amע"ייע אווז סרונ ךורעהו  mנרת ב'א) — ' 

 י"לב py" .ןירמח אגוזו ('א י"ט ב'ש) םירומח דמצו

Jn ע"פדשבו nm vi531 ריפדב ms )1 

 םכתוכזבו "א n'4 v5 'יפבו םולשל אצי םכתוכזבו ןמחרה תוכזב )^ רצ 'הנס פ"ד לצא) סיש י"כבו םולשב ואצי
ms )'אצ'י סיטב טמשנו ךורעב ליצכו ח'ר ייכ ייפב  atiגוזה  einnךוועב ל'צכו קזיה אל ב םול ש ל . 

 .סופדב 'ג םרא y" um תוכלמ לע ותנוכו רוזניצה qn חנתשנו ימרא גיונבו פיש י"כבו יינשיה ייסופרב חוב (+

 .ךורעב ל"צכו nma ^b3 nm )^  .רוזניצה ןמ הנתשנו חעשר תוכלמ w ves^ יינשיח 'יסופדבו א"צר דע יא קלחב
 .ריפדו ביחו רילו ו"ו 33 חיכ (* | ,וניבר ירבד סה ('

 arm רילו ויו ייכבו ריפרב חיכ )0
ma (^ייפ ייכב  msסיטו ו ל גיונבו סיש י'כב היכו  nm 

m» )"וצ 'פ תותליאשב ,יישרב  ry ^oףיירבו  v33 moפיאו ימ . 

" 
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 hell, ^b 3w = גז כ'או Krystall חלודבו תיכוכז | דלו 'פד ג"פב הליעמבו .וילע בסהו וילע ךמס
 אל םא רמוא א'ר 'פב klar, durehsiehtig sein) | והילע (' אנאזו אגזימל יעב אמליד C תאטח
 אכיהו (.רילק תבש) קולח הל ןישוע ןיא 'טגב איבה | ק"בד sep קרפבו .םישדקב ליעמ אקד חכתשאו
 דציכ קרפד 3*1( .אתרעסב היערקיל Caen) | .אגזימ אגזיד .אכירצ אל «CO יתרשכה ארמגב
 ( אגוזכ גיזד היתיזחד ואל יא (:דיע םיחספ) ןילוצ | אכירצ אל ג"ונבו ,א"לב י"שרב ג'הכו ה"יחא]*
 ארמגב השקמה המהב 'פבו .ילכא אל ארוויח | ,ח"מ תבשב ה"נכו — רבת והב ךי מ פ ד ידחבד

cmי"שריפ ש"עו והיילע אגזימל , mena | 28 peusהילגר וכתחנש  (ןילוח vyביער ) יגייזד ןויכ ) 
 אתכלה תילד אתאוכו ירמא .ירווח אלד ג'עא | :םש תותליאשבו ,הילע אגזמל ידימ תיעב אל
 אתעובש יכופאב אלו אהב אל ישא בר רב רמכ | אכריד ואל ט"מ הביסה הכירצ הניא השא
 יכופא 'מולכ (האלהו יג ,גיי ארקיו) ןבל ךפה ךנמיסו | םוגרתב אגוז םשה ונממו -- .,אנזמל ישנד

7vא ' sepuו"ט , Coתלפמה 'מגב תלפמה 'פבו .םידיגד ירוויחו העובש | אגוז :בכרמ תקתעהל  
 הימקל יאתאד אריפש איהה (.ה'כ הד) ריפש | ארפסה ep" אוהו אנבוד יולע civ אבכרמו
 אסינ יאהמ הרעשה ew היל חתמו לאומש רמד | כזה וילע בכרי רשא 'ב השרפ 'ג קרפ ערוצמ
 אוה דלוד אתיא DN רמא אסיג ךדיאב הייזחו | בשומה לעו בכשמה לע בכר 'יפא לוכי אמטי
 תצחרו — .לולצ p^ יאה ילוכ Car הוה אל | ג"כפ םילכב 'ייעו בשומו בכשמ אלו בכרמ ל"ת

 יט ושמו (ב] obs) תרכ'  ay תוסש) וברק — ot] ש"רו נ"מ

  pm C muארקי) םימב  n,('אימב גזש (א'כ —
 שרושחא ךלמה תבשכ םוגות נ'א)  WMינש

 אתיגוז יבב (ב יא umb ^b) ) ,)0ה"יחא|*
 ב"רד ותועט  mewןינעה ךשמה ותוארב ול

 םש רתסא םוגותב  b5'nדכו  mmאנש אכלמ
 הרמאו הבלב אבשחמ ביתי אתיגוז תיבב אכלמד

 אי מ ב אכלמד ^ "cאתיגוז תיב יכ ב"ר ןד הזמ
Krystal- תי כו 21 תיב אוה יכ תמאהו ץחרמ איה 

  3771 pallastןגשתפ ןוכנל קיתעה ןכו .ז"חא אבה
 יכ חכלמה הרמא הלולצ תיכוכזה תויהבו ,בתכה
 אוהש גזש ןינעבו -- .םימב בשי ךלמה המלש
 ומוקמ םש יכ גזש ע"ייע גוז = גז ןמ לעפש ןינב
 ךייש םילקש 'ורי לש גייזמו  .וניבו ואיבה םשו

 תנוכו .ש"ע גייז 'על « wuיגייז ןינעב ש"מב
n' לע קפס ילכ א תא וב ו ירמא ל"'נה ןילוחד 

 ח'ר 'יפב יתאצמ ןכש  "sתועובשל  ebץבוקב)
 ףר י'כ  xoרמד) היתוכ היתכליה ל"זו (א'עס

 העונש ךפיטמ 523 רומלתה לכב (ישא בר רב
'b3 שרופמ ירויח ינהו ןכל ךפה ךינמיסו ירויחו 

 ןיריגה תמוצ ןינעב ישא בר רב רמ השקמה המהב
 תיל דוחלב יתרת ינה ירוויחר ג'עא יגייזד ןויכ

 'תכלה  bsp mmsןכו  weis'פסותה ח'רד הז
 גז ד  opיז  qmםע  32b = qtןירדחנסבו ב"ירגה םש ןייצש מ'כבו :ו'ע ןילוחב | הזמו לולצ 'יפ

 יבוע ןושלב םג  c2םשהו  cesקפפ ךוועבו :ל"הזב 'ופסותה וכתכ רמ ה'ר :ט'כ ' שוריפ

 p^ אשובלד puit וא paw ס"למ ד"עפל) גז 6
 -Wechselanzüge — Feier םידכב תופילח =

(leiderנ"צפ הבר 'ארבב  *) (אבוהו בי'צ יפ ונינפל 
mp»הוה אדבוע :רוא רקבה (נ'ק זמר ץקמ  

 שיבל םיאק הוהד יקדנופ דח ןמת הוהד אמורדב
(Cumקרפ ןיבוריע תכסמ ב"א) -- .אילילב  

 אגיז Tb אנינבז (ב'עס cp ןיבוריע) ןיליפת איצומה
 ה"יחא]* .(שובל p^ ךיערכ דע ךיל וטמד
 אוהו הטוק jupe שובלמ אניז י'שריפ ןכו
 פ"שב "יא 'צנוש 'פדבו .לע טיק = 6066 צ'לב
 'מ י"כ 'יג יכ ןידת הזמ .אשובל :אניז | תרומת
 י"עבו פ'א "53 'יארכ "Wi ל'צו אוה ס'ט אניז
 ןיכוריע פ"ד לצא אבוה) ת"האו 'קלי י"כ 'ינ לבא
 ןימ 2:2 pass (mne הל שי אקיז (.ח'צק
 שובלמ יהוגז .ב"נ םש 'קליבו -- .ראוצה שוכלמ
 3i [יהוגוז ל"צ] emm י"שרל סחוימה 'יפבו
 םילענמ ושוריפ «e גיז פ'לב תמאבו וילענמ
 din תלחתב רומאה b5" הטונ יתעד תאז לכב
 כ'כבו .תולמש meom תופילח ומכ אוהש ס"למ
 sagum ר"ל לע ותנוכו סוגס ומכ en ילוא בותכ

— [on תרדא "b 

 ייברעח תלמת תרזג יפל דואמ nx וניבר ייג לבא (.ויסר מר יילייגנא v3 ץבוקב) י"כ meis ייפב היכו om גיונב )!

 ג"ונב )4 ve ןוכנל ה"כ (* ,גיצ ליצו טיצ ו'ו v33 ו'צ ייוהא 'פרב לבא יזיפו ריפרב ןוכנל mes (*  .ליינת

a" ^( יפבו 5815 ןוכנל תיכ' ci mesלצא פיא י'כב ה'כו אגוז  nob DU)המ לבא :א'יק רצ  "WUתיכש םש  
 ייכבו אווזב גזר יבה י"כב ס"טב ןכו ,ארוויח אגוזכ גיזר ל'צו ארוזיח אגווב נזר :הזכ הברח שבתשנ םשש קר אל b" י'פר ךורעב םג

 "M 'ועובשל v3 היר ייפב היכו \* .אגוז יכ וא אגוזכ ל"צ םלוכבו אווז יכ ר''ב *'כבו 'יחספב rms אזוזכ ג'גו ר"לו ויו

 ור"פר 'גותב «m (* .עיפרשב היכו גיז ג"ונבו ,ר'פרב ה"כ ('  .יגיזר ג"וגבו רמלו ms sb יועוכש יופסוהב היכו

"cSתואמגורה ךל חברא חברה גוש יעבו ,לילח 'קנואב ומכ ג'ונב (* .קזשת סישב יישרח . 
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 יכס r5 בבכורות  (C32 ולא ןימומב (םינושמו
 יוחמ (C5 DE 'מגב B^ .ןריצהו סודגזהו שמש

 wy [u"nb והדידמ אדחו ןדידמ .אדח sim בר
nnsהמוד תחא וניעו ונלשל המוד [האירב]  

 אתירבב b" דועו (*"תונושמ ןהיניעש ןתואל
 רוחש דחא וניבנש (םש אתפסוהד ה"פ שיר יייעו םש)

 ידדהל יוש אלד אנוז לכ ינת ט'מ ןבל דחאו
ermהיל ירק . ^eםודגוז : awםינש םוד .םינש  

 ינשב םיניבג לש ow םיניע לש גוזה רמולכ
 ךיעב סג 'יא פודגז a^ ה"יחא]* .םינינע
 היכו ב"ערבו s» muss 'יפב ג'הכו ןרצ 'ו ךס
 ינשמבו .םדנוז W^ תוינשמבו 'ב קרפ רומא ארפסב
 DP דועו ,םודגז TB תורוכב 'מגבו .ןדנז ילבבד
 (םירגס) אתיא םש אתפסותב תורוכבבו ,'יידגז
 סידגס (םירגס) םש אתפסותד pom .סידגס
 וניבר ae" הארנ ןבל דחאו רוחש דחא ויניבגש
 ךורעב איבהש ומכו הככ כ"ג nmn :ד"מ תורוכבב
 אנבכש םש ג"ונב לבא .םודנז 'יגה ףוליחב קר
 425 דחאו רוחש sns םודגז םיבכוש וינינגש
 אלו אנבכש ןמ "יפה אוה ויניבג nbn הז יפלו

on;יתייה יתארי ילולו  c» 2mwיגה רקיע ' 
 bs ןכו 202. «Ol פ"לב 'יפו 'תפסותב ומכ סידגס
 וניעב שיו בלכ לש ןיע cagdid, Hundeblick דניצ
 ןילמ רצוא ןייע םינוש םינווג ינש בלכ לש
 pM יניעל לאשוהו Cho ךרע  םירילואוול .יסרפ
 אצמ 322 דיד = סיד תלמו ,תונוש ןהיתוארמש

 — ]'& וד ע"ייע 5^ ירבדב ומוקמ

vy ow Ua *ןייע ןוימושב  o TUרודגוא  

 375 .א"ח

zu, T השענ £e (ע'למ ר"עפל axe 
  (weichmachenד"ער 2'" ג'פ הדנ 'ורי

 «pt ןהש ינפמ םימב (ריפשה תאו ותוא pma] ןיא
 גזגזמו ןותמ אוהש ינפמ ןמשב אלא ותוא ןירכועו
 אוהש ל"י וא ריפשה תא ךר השוע ןמשהש ^6
 ןמשהש «tp ה'כ ,mm ילבבב "יאדכ חצחצ ומכ
 לולצ השוע b^ 54:25 ע'למ wm וחצחצמו רר

 :'ב ny ע"ייע

 בתכש המ כ'או ,רכו םינואגה תבוש תב ןכו
 לע ni ח'ומ «p ןויכ אתאובו ץובקה וניבר
 ^53 Di ה"כ לולצ גייזד 'יפו .םינואגה תבושת

mumןילוחל י"כ , (ץבוקב. s)ףד אקילייגנא  
 — [(ה"לש

 C92 ע'לב ןכו תיכוכז ס"לב b^ אָתיִגוְנְ 3 8
Glas, Krystall —םדוקה 'עמ , xnשלב ' "mb 
c3  בל"ע nתיכוכז ילכ השוע  (der Glaser 

 יתייא = (' (איער איל mon ןידמוע ןיא 'פד ג"רב
 קרפב .(* וביצעתאו והיימק רבת אתינוגזר יסכ
 םיחפפ םילכ ןיאיבמו ןיכילומ 'מגב וגהנש םוקמ
 תיבמ סוכו ^Ca קימ ךפהש b^ 'פד ג"סבו 692

mחינמה 'פבו  nsק"ב םירדק ינש ימגב דכה  
6x5הז רחא הז ןיכלהמ ויהש םינגזהו םירדקה . 

i'mלשו (ט'פ ב"ב) הניפסה תא רכומה 'פד  
 השלשבו .םיחפט 'ב ריואב היולת ןינגז לשו ןירמצ
 האממ םיגגז לש o) םילכב ר"כ 'פב ןיסירת

 אסכ b̂ = :תיכוכז תכאלמ ןישוע 'יפ nb אמט
 — C רקיו בושח C תיכוכז לש [אפכ] אתיגוגזד
 אבהד 0^ m 2M תיכוכזו בהז םוגרת 3"
 נ"שו ןמגרותמב ג"הכו ה"יחא|* .(אתיגוגזו
 ןילוחו :ח'פ ןיטיגבו .אתיכוכז םירפסה "ג םג
 וא ,'וכו אתיגוגז  ל"צו יתרויח smi 'יא :ד"פ
 ,םדוקה ע"ייע worm אגוזכ :ד"ע םיחספב ומכ
 השועהו maur ינמ ^B ,ג"ל םירבדל 'ב י"רתבו
 לש ותונח ט'יפ ר"בב ה"נכו os : תיכוכז ילכ
 'קליו ר"תור שירו ד"ספו מ"פרו ה"כפס םשו נגז
 לשמ ג"נק זמו ב"ש 'קליו "מ זמר תישארב
 ;'וכו ודיב mme גנזל me לאומש 'דמנו גגזל
 ונב . . רצוי לש ונב םשו n רצוי ב"פ ר"דמב
 Ux ג"ע D Yp ovy" יורי ץובקהו aab לש
 גזד דע :א'ס תובותכב ונממ לעפהו .אירטבוקו
 .תיכוכזכ ושענו הסרכו הינפ (mmo שוריפ הל

 |י"שר

pow 730ע"ייע :ב'ס  awש"מו . 

 86 ןמו Paar 0% = xw ןמ בכרוה) םּודְנְ
  zwoifachוא"כ   ^bםיקולח םינש םודנוז |

 ז"עב ןירימעמ ןיא 'פב 'וכרבב ןידמוע ןיא 'פ ופילחה יכ םהל וז הדלונו ש"ע תועטב ספרנ גארפו ישמא ,ליסאב 'שדב ('

 " nןכ  anmsהזכ העט רבכו ,םש יתאצמ אל ליטר  nmnויתובקעב ךלח לימרו טסקוב 135435 ןאכב ביח ייכב חיכ (י

 דואמ ןוכנ םש ןכו אסכ ןוכנל w^ סכ 'עב לבא אנק סייטב 'בו N' ו*ו 321 אהיגוגזד אבק W^ ע"פדבו :ךרעה ףוסבו
amןמר ויכק יילחח 'קליו 'מ ייכבו ארקומר אסכ גיונבו איער חיכ 'וכרבמ סרג ןכו יזוז האמ עברא תב אר ק ג מ ד אסכ  

 (תשלשמ

 pna היכ (י

 י'כ ץבוקב) 'ורוכבל v3 ח"מנר 'יפמ קחתעוה )^

 יכרב 'פסב) שיארה יפסותו ח'ייר 'ופסותבו .וניברד תואחסונ יתש ביכרה כ'או אחיגזד ap ןמר (vaa ,רקי

 .אתרויה אהינוזד אסכ am^ .איל 'וכרב יפסוהבו אתרויח אגוז אסכ ליצו אתרויח אגוז יתייא ''גה יתאצמ

yx» (*יר סכ  "bותסריג יפל א'עב וניבר  oeבייח י"כב .ש"ע . 

 .יתמלשה םש un ייפעו yo) זיק m יקילייגנא

 לוע - up Cu אקר

m 
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 "= \אמש ןילוחבש ןושארה (G7 תורהטב ב'פב ןנתד
 לכאנ '31 אמטמ אלו [לסופ] (לוספ) ינשה אמטמו
 המורת לש ןמש וב שיש לישבת b emn^ דיזנב
 .עמד תארקנ ןילוחב הברעתנש המורתה יכ
 שוריפב הזל בורקו ןילוחב י"שריפ ןכו ה"יחא]*

vs n'3ןילוחל  Us pmpmףד .אקילייגנא  
 תורהטב לבא ,וניבר 'יגכ ןילוחבו םשו (ב'עס א"ש
 דיִזִמ ליעפהב «n — .ש"ע א"עב תצק םש
 :ו"מ הליגמ .ו"ט ןילוח sb הציב ןייע ,גגוש וכפה

mosאתפסות ,האלהו א'עס ה"כ תוחנמ ,ו"פ  
 wy םוגרתבו :ג"ל sq םשהו qve המופ
 mam ppm .,ּודיז 'ז ,ד'כ  לאקזחי י"רתבוו

 — [:ו'ל אמוי

 תוחנמב א"י קרפ םחלה יתשב qe הי דדז
Gy vs mni)ז ןכרוא םחלה יתש ' 

sebתועבצא 'ד ןהיתונרקו םיחפט 'ד ןבחרו  
 'יחפט 'ה ובחרו ne^ ^ וכרא םיגפה םחל ,ררז ונייהו

vnusתועבצא 'ז  ATP "m?ה"יחא|*  
 (.מ"ל ףד אקילייגנא י"כ ץבוקב) ה"מגר 'יפב 0

 — .[י"שר שוריפב ה"כו

 ה"יחא]*

 ותודוא יתכראה רבכו שרשה הז ןיא

 — [ש"ע זדנה 'עב

 יברע לעפמ ד"עפל 6 Entfernung NT — הֶז

py C5 = c)םהל 'רמא ג'רב (הקחרה  
 ישק אשמשר :^M (כ'עס ח"כ אמו) הנוממה

 וסש יוחא שמשה (' תומימח b" .אשמשמ
 ,אלחד אנד (Tut םוקמ ותואמ שמשה רבעו
 רתוי קזח וחיר seb ץמוחה קירתש רחא רמולכ
 ,(ביתכ אמהוז 'חסונב ב"א) — .ומצע ץמוחה ןמ
 יב ןד 'עב תואחסונ יונש יתנמיס רבכ ה"יחא|*

omאהיז י"כ לכ ^3 ה'כ יכ הז ךוע לע יתזמר  
 ע"ומב 'ב om ע"ייעו ר"פרב «m ןד 'עב ומכ

mno» py»ןויכ וניברו ,ל"נה ע"למ הלמה  
 הלמה םעמ ןכו «x רסש יוחא השרפל הפי
 ךועב האבוהש 'ב י'כ 'יג התעמו mr תיברעה
 תועמב סרוגש הממ ץוח bw .הנוכנ כ'ג יב ןר
 ,הרזגב קד אל יוועל 'חהו !רהז 'ע לע זמור ארהיז

= 
T 

oo tT XMןיזדנרזמ ע"ייע , 

 ןוילע יכאלממ םהו .לאנזגזו לאירבגו
 תומשל י"רתבו השמ לש ותמשנ לוטיל ואבש
 לאגזנגז השמ תריטפ שרדמבו לאגונגז ארקנ יב ,'ג
 (.ג"ס) ערד m3 ףלאבו לאינרגנ ט"צ תולכיהבו
 םייסרפה לצא שא לש ךאלמ אוה ילואו לאנסרננ
 Nairyo — cagha ארקנש תומה ךאלמ לש חילשו
 ע"מו ao "x Yn אטסיפא תקתעה לענעיפש)

 ,(ם"ק ,א"ח ללירבל רעכיברהאי

NDתלכנרת ס"לב)  (Glackhenneרכושה קרפב  
 ןב ןנחוי 'רב השעמ 'מגב םילעופה תא

 רמא תלוגנרת תופועבש רחבומ (:ו"פ ט'ב) היתמ
 תב ל"צ| (אתמטפדב) יתמכוא אתנז רמימא

 איצמ אלד ירצע יניב אחכתשמד ('[אתמטפ
 היוצמה תמטופמה mme הלוגנרת "5.89 איספ

pבורמ הנקה עוספל הלוכי הניאו םיבקיה  mov 
 יעיב יתרת היל ותייא (ב'עס 'ח) תורוכבד ק"פבו
 יעו .יתמכוא אתגזד יה יתרויח אתנזד יה [ל"א]
 לע אתנזו (ב'ל m5 ביא) םחנת m לע
 םייברעה םיארוק ןכו ה"יחא]* .(אההורפא
 Plejaden Iac: י"לב אוהש שיע לזמ תא
 ןושלב ארקנ ןכו "היתונב np םימשה תלוגנרתי
 la. poussiniere צ"לבו hen and chickens אינטירב

"yש"מ  mnע"ייע דועו) .ב"סר ,ג"'ח ג"ג ע"מבךרעטש  
 ס"ד א'פ 'שוריק 'וריב ןינעה הזמ ילואו (הַמיִּכ=המכ
 הב בייחימ אפטחתמ איהו אתיגזב בסנד ןהה ב'ער
 אתיגזב מ"פ לעב 'יפו 'מאטיזו 'שמא 'פדב ג'הכ

 .ש"מו n» yop לבא ,ב"ע תלגנרתב

vr m Ttג ,לשב ('* מ"לב עורי ונינע ') 
 kochen, muthwillig handeln) ןוצרב הער תושע ו

 יאמ | (* «Ge הבוטה ןינעל ךכו 'מגב הטוסב ק"פב
 םהילע vw רשא רבדב יכ (א'י 0^ תומש) ביתכד
 יאהד עמשמ יאמ ולשבתנ הב ולשבש הרדקב

qw(טיכ ,ה"כ תישארב) ביתכד אוה ארידקד אנשיל  
 'רהגס) הרומו ררוס ןב 'פד ג"רב .דיזנ בקעי רזיו

mpm ci] 680והעו לע שיא דיזי יכו אנת  
mom)שיא (ר"י 4€«  TIDעירזמו  pucדיזמ ןטק  

(vwעמשמ יאמ ישא בול יכדומ בי ל"א  
 כקעי רזיו ביתכר אוה ילשובר אנשיל ריזנ יאהר
 המהב טחושה 'מגב ףועב רחא emem 'סב .דיזנ

(tחכומ ןכו  cesאתמטפדב ייגו וניברר  ^Wאחינטפ רב ל"צו אתיטנפ רב ר'פרבו ,ליסאבו ישמאו ויפרבו 'בו יא ו"ו ייכב  

 לייצו אתינטב יב 3231 אחינטב ייישרב אילבו .רסה ויעק זמר איימ יקליבו ,י"שרב ייארכ אתינשפ 5n אתניטפ רב Te" יפרב ייארכ

 ג'ונב )* aem הבקנ יל אתנז יכ רב nnn תב ל"צ םלוכבו ,ןטב ע"ייע חופנ סרכ ול שיש ימ «sb ע"למ אהינטב רב

 .א"פ ריימש יייעו (* »135 ייכב ןוכנל *) m3 .תומח ץעיפרבו ,קיהעבו ביה ייכב היכ )^ ויו

 לאכימ א"יפס ר"בדב (דחא ךאלמ) לָאְנְזְנְז *
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 לע קוחשו  qmsןכו עילב .)* ןינע ןכו ותלוז
 הנושארה םצעב  mvלעפ ; bדועו ריאה ע'לב

 ןיעמ ללה יול יר שרד דועו .האנתמו ללוהתמ

 -- [הללי

 ,sehimmern בהזכ םודא ונינעו בהצ םע ףדרנג 30

(hochroth werdenאצמנ 'טגב ןילוחד ק"פב  
 ןירשכ ןירותה יתמיאמ Cio ןילוח) puni רשכ
 jb יפנכ ויהיש י"שריפ (ow —  ,וביהזישמ
 הייחאו* ,(בהזכ םיבהזומו םימודאו םילודג

iv»איה ב'ר ^3 לבא םיביחזמ י'שר ^53  
"b cmt nvומכ לעפַהב בהז  —À25ע'לב  

 - ב"עס ט"נ תבש mit Gold belegt בהזב הפוצמ
nb" nino n^nע"ייע ,תבהזומ תירוהז : ט"מ  

 .רניד ע"ייע בהז  רניד .עודי בָהָז םשהו SN רהז
 א"מד ד"פ אמוי 'ורי ,ב'עס TD אמוי ץוכקהו

vb vow aquaהעבש  Dunשדקמה תיבב ויה  
^bםיבהז ינימ העבש , no»קוספ ר"שהשב  . 

 ףיסכמ היהש ףסכ ותוא ןירוק המל םשו ,וידומע
 לכ דעב «ow snm 'וריבו mam ילעב לכ דעב
 ןיבוריע .םיבהזה לכ ףיפכמ םש ר"משבו .םיבהזה
 b" .בּוהז לועפ ינוניבהו — .'ו עקר ע"ייע זנ"נ
 001480100 בהז עבטמ ארקנ ןכ בהזמ השענ
 .תונתשהל וכרד בוהז ד"ע ט"כד י"פס תיעיבש 'ורי
 'קלי ,ב"יפ ר"דמב ,ה"ל פ"ר vow .ז"ט pu ר'ב
 ר"בד .דחא כוהז טרופ םדא א"כ זמרו תישארב

mori c'eתועמה וטקלתנ בוהזה . qwעבטמ  
 ןכל תונוש תוצואכ טופב תונתשהל יושע וז
 ה"יידבע םיבוהז מ"ר םהימיב ליגרה םשב הוראת
 ןמיס ם'במרה 'בושת ^m'y» ^D s 'בושת)
 ם"במרה יבושתו ה"יפצנ םיבוהז ; 4-%< = (ה"ר

(eםש) ה"יטבארמ םיכוהז  Gemםתלוז דועו  
«uyה"מקת רצ ץנוצ 'חהל עטכישעג  — 

 ר"מש (Goldarbeiter) בהז ףרצמ b "apr^ ראותהו
 ר"דמב .תחא הטינומ ול ואיבהש יבהזל לשמ ה"פ
 יתבר אתקיספב ה"כו .'וכו יבהזה לצא ךלה ב'פ
 ,םיבהז לש םנרוק Ysp nae. ץובקהו רכז 'פ
 אלא ןיברועמ ןיבשוי ויה אלו ב'עס א'נ הכוס
 יתמק 'פ ר"שהשו ,ע'פב !«pb ןמצע ינפב ןיבהז

 - |םיפסכה םה ןכיא םיבהזה on ןכיא

  vo). pmינועו סילב ןכו יכ ,נ"ל .בויא ₪
sehmutzig, 16 ךלכולמו םסואמ בועת ונינע 

  soinןֶסֶשו ןָשְּב ע'לב דועו  (deu'פב תוכותכב

DWרסח ע"פרשבו . *) m»ןוכנל  

m» (4ר'יפרבו 1^ יוכב , 

"nt 
iu 

— Mm =( ה 

v3 m» (*יפרו ,ר"פרו  
 .'ורי ינרת JD רוציק אותש י'ת :ס"סב y'bses לבא

 הלמ לע ריעהש ילבמ וילע גישה רעשיילפ 'חהו
 היולג תועטש אמהוז 'יגב punm bts תיברע

NI 

 wm 'יפ = 5 ע"למ אתויהז .פ"לב אָיְהיִז הז
 ןיקיזה לע 'מגב םוקמ האורה 'פב Glanz) ויזו

Cn ma»רבעד אוה (' איהיז  "meרבעדכ  
 .הארתמש אוה וויז C 'יפ .ימנ אוה

 הבגו חור סג 'יפ ל ע"למ ד'עפל nq — הז
(hochmüthig, stolz 35ארמגב הטוס 5153  

 ובו בלה mm וברשמ crm ןינחצרה וברשמ
 «C ןילוחד אמק אתכלהבו .לארשיב תוקולחמ
 .תוהבג Puy ^B ,ותוא ןיהיהזמ ןיא הל ירמאו

 (*'גרת מ ovo nm םכבבל וינפל וכפש
omm "bp "mןדיד 'חסונב ב"א) — .ןוכבל  

 ןיחיחזמ ןילוחב 25231 ה"יחא]* omn בותכ
 ףד ילייגנא י'כ ץבוקב) םש (c ה"מגר "ג לבא

reiןושל 'יפו ןיהיהזמ ןוכנל (א"ער  mbi 
 יהוהז םג ותורקל לכונו .'וכו בלה יהוהד וברשמ
 םוגרת י"כו ד"יפס הטוס אתפסותב ה'כו 353
 היתעד אהיז : ו"צ 'דהנפב לעפהו .ב"י ,ו"ל בויאל
 ג"ונבו .ז"כש זמר ז"מ "ye" טוקליה*יג יפל ה"כ
 'ינו א"נר זמר 37 mo 'קליב my ,היתעד החיז

 — m] ע"ייעו .האגתמ :היתעד החז י"שר

pnrבומו חמש אָנָיְהַז "לב םדוקה "עמ ראותו  
 -der Uebermüthige, Fróh בל הבג 0339

Gieheכי תומ ירחא שיר ר'קיוב  jyךומסב ) 
 רצ כ'רד 'תקיספ) (* תומ ירחאד אתקיפפבו
 cn my םילחת) םיללוהל יתרמא חתפ יול 'ר (.ע'ק
 תוילחלוח |םהילע] אלמ ןכלש ולא איבבועמל
 ןיאיכמש ולא אנייהז ןוהתי ארק יול 'ר תוער
 ה"יחא]* .תע לכב םיחמש 'יפ .םלועל יללא
 now .כ"ע איללא בותכ ןריד 'חטונב ףיסוה ל"מרו

m3היה ךוועה לעב ינפל לבא כ'פ ר"קיוב  
ces p» sunsלח ךועמ היארהו ז"יפ ר'קיוב  

r8(ונלצא)  erpאינוהז ןוהל ירק יול 'ר .בטיה  
pםשב א'יתת זטר שיו םילהת 'קליב אבוה  

 ירובד יתבחוה 332( אנייהז ל'צו ,איינוהז 'מוחנת
 תועט (rye :ו'צ דצ 'א קלחב אללא ys הזב
 רומזמ ט"ושבו .טוקליו 'תקיספבו ר'קיוב םיסופדה

nאל 'פ  ymףיסומו ערוגו הרז הלמ טימשה . 
 pop )€ :ללה nop תוארוה יתשב םיללוה שרדו
 החמשה יגפמ תעדה nb ןינע C3 ;ריהזמ רוא

 mM ג"ונבו היהיז עיפדשבו יטא 'פדכו ריפרב ה"כ ('
 by" ריפרב

am 
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 pu reb vpn ,הכרבל תולוספ תומהוזמ םירי ךכ
 ילופפ ןינעל הליאשהבו .אתיירב םהזת אל ךרתאל
 מ"מד n'b ןיטיג v^ .ליעל my arp 'ורוכב ,תודלו
 ןוניא "עס ט"מד םשו ,התוא ןימהזמ ר"יב ps ג"ע
 ןיא .ןירמאד ןוניא . . וינפלמ איה תמהוזמ ןירמאד
 ג"יפ .א"יד p" 'ומבי 'ורי םשהו .וינפלמ איה תמהוזמ

i^]םוהיז ד"ע  nassדועו —  Denתומבי אמהוז  
 אל . . ןתמהוז הקספ םשו boy הב mw" :ג'ק
 םידשהו םיכאלמה by ירמאמ ןייע ,ןתמהוז הקספ
 'מורת .המהוזל ןמש ר"ע י"ד ו"פ תוכרב v YD^ דצ
 B ,3 jnz y'"y^ אמהוזה תא לוטיל א"מ י"פ

spaה"כו לישבתה ינפ לע הלועה  D'b3 
-- [Schaum אמיהז / 

om ₪אוה ס'טו אצמנ אל הזה שרשה)  

 לעב אשמשד אמהוז CN הז ע"ייע
 תאלפנו הייחא|* ,הז ע"ייע sm סרג ךורעה
 'עב בתכ המל ב'ר ןכ עדי בטיה םא יניעב איה
 ומצעב אוה אלה אמהוז וניבו ירבדב 'א הז
 קיתעהל העט ל"מרו ,אהיז וניבר 'יג יכ ןאכ ריעמ

 Sehweissומכ וניברד, אהיז יכ רבסש ילוא  
- [mgr 

 p Qr" םשהמ n3pjo ראות mof — רהז
 יברע ןושלבו 555 ןכו vnum ריאה ןינע

glünzen, schimmern ^»םשהו  Glanz- à yh 

vollesזמרכ ארקנש ינשה תעלותל ראותו  Kar- 
(Gesinג'רב  poe?המהב המב  n3)אלו (.ג'נ  

 ןילותש תירוהז ןושל b yy pie^ תירוהזב
 אמו) יפלקב ףרט 'פד ג'רכו .(' יונ םושמ סוסל
 לש ןושל היהו GUy גימר Yb אמוי יוריו :טיס

 ppm היה ow 'מגב תלפמה 'פבו .ןיבלמ תירוהז
m»ינשכ (' ויתוכרי ינשו 6«  powלש  

 (mb GEB. peu וזחאש ימד תואופרכו .תירוהז
 JC [המוד [n3 המוד היתדשר אתירוהזד אטוח

 לשו ןמנוא לשמ ץוח «"G םילכב ז"כ 'פבו
 תפוח יאמ C55 הטוסר ג'סבו .אבומ תירוהז

 ר"פדנ ה"יחא]* .תבהזומ תירוהז םינתח

 'וריב ח'נכו — 'ג en 'עב "יא לבא וז הלמ הרסח

 +. ןאצה jb DN) Cn השרפ ^ קרפ ("ip ארפסב

 ןידימעמ ןיא 'פב .(* םהוזמלו sw ןקזל טרפ
 אנמהדזמ אל (איעס (vo ry לארשי תב 'מגב
 1557 'מגב הצילח תוצמ 'פב .ירבג יפאב
 העשב Gun :גיק תומב) 45p3*5*) הצלה

 ג"רבו *(,  אמהוז הב ליטה mn לע שחנ האבש
 ןיא ד"מל 'יפא Cro תורוכב) הלחנל רוכב שי 'פד.
 לכד ג'רבו pb לופפ יול דלוה תא ןימהזמ
 ןילטינ ps םינורחא Do (איעס mp pom רשבה
 םידיה תא ןיעפעפמ ןימחהש ינפמ ןנוצב [אלא]
 לאקח) הב התאלח .(* אמהוזה ןיריבעמ ןיאו

a2תונליאה תא ןימהזמ — .היב אתומהיזד 'גרת 0  
 לאעמשי 'ר 'פד גרב ז"עבו O72 תיעיבשב ב"פב
 ירשו iu ימוקואל דח ווה ימוהיז ירת 61«
 ג"ונב הייחא]* DNO אנליא ייורבאל רחו
 ח"ר 'יפב ג"הכו ימוהיז  ל"צו ימומהיז .ירת ז"עב
 ג'הכו 6:ב"ל gj ילייננא י"כ .ץבוקב) .ז'על י"כ
 שישכ ןימהזמ םש 'יפו TD ב'פ תיעיבשל ש"רב
 םש ןיקיבדמ ותפילק תצק הרשנו ןליאב הכמ
 י"שריפמ קתעוהו ^! !mb אלש ןירשוקו לבז
 אנליא ימוקוא םוהיז "פ םש י'כ ח'רו ז"על
 אלש ןליאה תא אמהוז ליכאהל לוביז אוהש
 םש ry םוהיז Umm .לבז 'ע mp "ייעו תומי
 ז"פ תבש 'ורי .ןימהזמה לעפה «ov םימעפ הזיא
 ןימהזמ Ty ג'לד 5'3  תיעיבש 'ורי ,םהזמה .י"ד
 םהזמה תיב הל השועל.םהזמה ןיב המ . . ןיעלתמ
 איהו לצ הל השוע תיב רמוש בישומכ אלא וניא

nowוז 'וריה תטישלו .ןתמחמ  ^bב"ערו ם"במרה  
 ט"יותה ריעה אלש שוריחו ל"נה 'יעיבשב ינש 'יפב
 "פ ןאכד ןימהזמ יכ ל'נ ר'עפלו .'וריה הז לע
 vy ןימטפמו ןינשדמ רמולכ ל'נה ע'לב ומכ
 ym ה"נכו ךולכל ןינע הנושארה התארוהו .לבז
 ,םהוז וכ y א"מד ב"פ ז"ע 'ורי ל"נה תומוקממ

mm "vםד :א'גד ר'פס  ow Tםילותב םד  
 ל'צו םוהיז אתיא :ה"ס הדג ילבכבו) cm וניא
 המ םירכדה רחא 'פ ר'תסאו ז"טפ "vp (םוהז
 ג"נ תוכרב ,םֶהּוזמ אוה ףא ןימהוזמ וללה םיללג

maa וז תרגא )^  .ריפדב ןוכנל mo (5 הצקומל רוע 'יא ארפסב לכא. imus רומתב' mo» )* ר"פרב ןוכנל. mes (C 
  Cםש קר ריפרב היכ  "onאלא תלמ  'ym"גת 'ג עפ

 לכא ןנוצב ןילטינ םינורחא םימ  ponsןאכב ייא יירחא ע"פדב לכא ןוכנ הז םגו 'וכו אל  pwריפר 'יגכו .ןימחב ןילטינ

 Int ג"ונב לבא פ'א יייכבו ש"ארבו ףיירב חיכו 'ינח םש ןכו יונל י'שריפ ןכו (* גונב )7

 p" רצ םירשתו םיכאלמת לע ירמאמ y םייסרפמ םהל

 וניתואתסונב 'יא

 לש quin 'בכ ויתוכר' ינשו ליצו רצקמ וניבר היה ילוא Ub ריקיו ד'ע ניר ג"פ תרג 'וריב היכו וי תו עור
 nm .תירוהז לש pun יככ ויחועורו 3 .יא רש ץיייע ("

 .םהוזמהו הלוחהו ןקזה (.א'מ תורוכב) ןימומ וליא לע = (' קרפב «pnm Cv ןימומה לכ 'מגב רידמה =
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 Lc :שיפ ז"אד ,ו'פ YU תובא :ו"ע 'דהנס :ג"ל מ'ב | רכז ישלבו .הקומע תירוהז ד"ע ג'נד ie הכוס
cni pe iDךל ריהז אניוה אל .א"מד ב"פ ז"ע 'ורי .ריהז יוה | תא הטשקמ איהש 2 פ"ר , 

 אריהז אתעישר איהה תילו aw ה'פ 'וכרב 'ורי — [םיִרּוהָז ןתשבלמו היתונב
 — . שחנה B^ הל ארהדזמ הניכחו לעפתַא םשו ,הל
 " = mS פ"שרהמ im" .הומשל mop ריהז היה
 LS "כה יכ הישפנ רהדזיאו .'ו תוכרב .הל
 Uy (D דצ םש סיד יויע ימ י'כב ה"ב) קזתיל אלד

 אתיימק אתש D/2. ב"ב ,ירירבשמ רהדזא :ב"י
 יפמ רהדזימ תלתו יתרת אוטשב שניא רהרזימ
 ,א"פ םירדנ :'ח תוכרב ּורהַּנַה : לעפנ ,רהדזימ אל
 | רָהְוַה : ט'נ pow .ו'צ ub :םשו Ub ןישוריק

man?א"יק  aepoרֶהזּומ ;ליעפה  "mbתומכי .ו"פ  > = = 
 | :לעפא .ה"פ םש ורהזוה לעפה ow תרהזומ :ד"פ
 .א"עס Yp "mo רהזא אל לוחא רַהְזַא שדוקא

numהָרֶהְזִא  "yא'נ דצ א'ה ] — 

 wm ^e אתורירהז ,ארירהז ס"לב som =) רהז
(Glanz, Schimmerמ"ר 'מגב םיחספד ק"פב  

 ןיקדוב ויה rom (א'ער ג"י) (' םילכוא .רמוא
 C אזחד אוה ארורהזו יאק הוה אהלונב Gao 'רהנפ)
 אוההו (CB D םילעופה תא רכושה 'פד ג'רבו
 'י יפד ג"סבו .ןנחוי 'רד הירפוש ןיעמ ירורהז

 .אמופיאב .(* ארהיז לפנ Geb ןישודיק) ןיסחוי

 ülond mv ^e *? ע"לב wm .ארהיז) רהז
 ['א] 'ורי 'גרת ('ט יז"ל תישארב) חריהו שמשה

 אשמישלו] חרי ל וא ש מ ש לו .ארהיזו אשמיש

 קר 'יא ינשה ןויצה [mens .[ארהיזל וא

vauארהיס תומוקמה ינשב 'ורי םוגרתב ונינפלו  

mae ss sm299 ארהס ע"לבו ס'לבו  
 | ה תסצ .טעילט וא חלש תוי וא ארהיז לבא ריהצהו ריאה ןינע תארוהמ . " וי N ₪ ₪ d ^ *יוי

 : רכזנה םשה ונממו o5 = רהז .לעפמ ארהז בוט
 יפופ ןושל ןמו ארהז jn בכרומ. תולחנ ילעב ]0777 ו

 אכשנכ .Dons תקוח bs .(איעב ייפ sema | היל DE הו חד D קו מ
queשור יה הרהזל ןיחווצד ןירתא תיא  um (33 $9) esאקסטל אערא ןיבזד .ירורהז  

Ye? sb»אתירוביא :מ'ד  GUTיניבז והנינבז | 13עת רי . ceארהז  n)יתשריפ רבכ 6א'ס  
 תוכלמה ןמ םינוממהי ירורהז "יפו .ןתסב עב A A םילשאד ןויכ ד'פס

 הירמ קירע םאו ןכ םמש יטיררפר 4 אקסט לבקל רמשהל הצע תלבקו רָמָשָה ןינע ma" מ"למ) רהז

 אלו ירורהז יתאו אקסמ' ערפ אלו אסידרפד | ע'לב ה"כו אגס in Acht nehmen, warnen ערמ

pem 55ארהוז ס"לבו תוריהז  das Gewarntsein,אסידרפ אוהה ןבזמל אתוכלמרד אניד היל יחכשמ |  

2'D3 (sich in Aeht nehmenק"פד  C'O sy?ןאמו אקסט יעורפאלו |  pirוהינימ  mpינהו  

Js? ע"למ הלחנ ןתסב ךרע יסל "P) Non 

 7 = "מולכ היערא ינבזמ אל אנרכל לבא אקסטל ילימ | ידיל האיבמ תוריהז ריאי ןב סחנפ 'ר רמא ןאכמ
mewהזו .חנמ ירכג ףקרקא אגרכד אתוכלמר אניד | תבשד ק'פכ שרופמ תוזיוז ןוש ל  | 

 יתשפח ינאו ה'יחא]* .אוה יסרפ ןושל םשה | אתיא םשו ה"יחא]* Gy 'ג ףד) ימלשורי
 לנה הארוה ןינעב פ'לב רבד שרש יתאצמ אלו | האיבמ תוזירז 'מוא ריאי ןב סחניפ 'ר היה ןכימ
 "יפש ותטיש בזע עודמ וניבר לע יל הימת pn | ז"מד ג"פ םילקש 'וריב ה'כו ,'וכו תויקנ יריל
 v5 mbi ^b "bp .אוהו הלחנ הרהז ןתסב 'עב | קר "יא תוזירז ןושל nium ,ר"שהש שירבו נ'עס

YESםג כ"או  nisוניבר  yןאכו ב'בל | 'וריב ונינפלש 'יג  ^bוכו תוכלמה ןמ םינוטמה ירורהז ', 
DAYתולחנ ילע.ב :ירורהז ןאכ םג 'יפה'מגר תמאבו | יכ ריעהל הצור וניבוש ל'מר תהימת ןאכ  

 הלחנ םש לע ירורהז .ה"נ ב"בל ם"בשרה b" ןכו | הכרה לעפהו .'ורי תבשד ק"פב שרוסמ תזי רז
 תטישב ןאכ ךלה pras לבא .'וכו ארהיז יורקש | ריִהֶז יוה 'גו א'מ א"פ תובא :לועפ ינוניב 093

musונממ קיתעהו ח'ר | ןכו ,תושרב ןיריהז ווה םשו .'וכו הלק  "bףסוי יקומנמ חכומדכ ל"נה  
 י'כ ךוועכ ה'כו ירורהז "נה iu םשו ב'נל | ריהז רהזמ .ג'כ .הגיגח .ב'כ ,'ד 'רזעב ריִחְז מ"ל
 ג'הכו יררהיז ס'ש י'כבו יררהז .ע'פרבו ,ו ד | זירזד .. עגנ אלו ריהזד inp ןילוח ,וחב
 ף"ירכו ף"ירל כיכס י"שרל םחויטה "פו ,ירורהיז | וניכר "65 היאר הרואכל וזו) חידי ישמו םידקו
 םירישע "ישו uer ינה 6m (Dv רצ פיד) v5 | :₪'ל Yn ^p םיחספ mw» ןושל  תוריחז

Ama יפוליח ישו תלג עיייע דועו 'דחנסב 'פו 'ק ייכב om דילו .ויו v33 08 אהלוג 3 (* | .ויו י"כב חיכ (I 

"B3 גיתכו אותר aen אמלעב ירורהזו ג"ונבו 4: א'ס 'רחנפל סיד wy) סייש ייכב ^W was יגכו יהולג' an יקיעו 

Mom ג'ונב (' .טיצ פר 'גנא vs ץבוקב ידהנסל m^ vs 
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 .םילכרס ינש b"  .השרפב ןירומא הדועס קרפב =
 ק"פבו (:ר'נ (noe א'ר לש ותרפ 'טגב המהב המב
 | €^ הכוס םיחפמ ^ ההובג הניאשו 'מגב הכוסד
 ונתמ הביבח ברו ןנחוי ^" אנינח 'רו בר רמתיא
 'ר יפולח (' אווז יאה יכ לכ ym רדס הילוכב
 'ר 'מגב ותמש b^ 'פב «jn 'ר Corm ןנחוי
 ןנחוי ^ 6ב'כ «ma םהינפל ךרבמ רמוא הדוהי
 'רב by 'רו ('רזעלא ירו יול ןכ עשוהי 'רו
 p C5" [אווז יאהמ דחו אווז יאהמ [Un הנינח
 אווז יול ןב עשוהי 'רו ןנחוי 'ר יווז ירת ואצמנ
 דח .דח אווז הנינח 'רב יסוי 'רו רזעלא 'ר ,רח
 'רו א'רו ןנחוי 'ר pus אווז יאהמ דחו אווז יאהמ
 'רו יפו 'רו ןנחוי 'ר אכפא וא יסוי 'רו עשוהי
 רמוא הדוהי 'ר 'מגב רידמה 'פב ,א'רו עשוהי
 יווז יוז רמול אצמת oW (א'ע «min שדח
 ט"מ אתלתב 6ט'כק תבש) ןינפמר ג"סב C ינתק
 אבי 'נ Dv ^p .(" יווזב םידאמ יאקד םושמ אל
 ב'כ העשבו 'ח תעשב יווזנ םימעפ 'ב םידאמ
 לע הנוממ םידאמ יכ הנכסל ןנישייח יכה םושמ

omיפ הז " mא"שרהמ ןייע הייחא|* 5^  
 ירבד ראבו ךוועה םשב הז לכ קיתעהש 'יחב

"yn m^י"שרו .ע"בשפהב כ'ג  ^bש'ע א'עב  
 םינויו םיימורמ םינש רפסמב שוחיגהו .ן"רה 'יחבו
 (nt .יאדמשא y'"p םידוהי לש pono אב
 תשרפב ןכתיר ישנ ירת ינה .א"יק םיחספ ןינעה

xm cאסינ יאהב  wm beךדיאב  
 םיפשכב יווז והנה ידדהל והייפא ןנווכמו
 .(ןקיסע םיפסכב י א 73 ג"ונבו 'מ י"כב ה"כו ןקסע
 ש"ארו י"שרב ה'כו יווז mr םיתכצ .ז'צ ןיבוריעבו
 'פדב 'מגבו פא י'כב לבא ,ח'פר 'ציניוו 'פדב
 ף'ירבו ,ינוז uw "א «^n םש י"שרבו 'צנוש
 אלוע rb 'יבוריעב ה'כו Ce סידו יזוז יזוז י"כ
 י"כ ןוילגב לבא ,יגוז יגוז ש'דבו ,ינתק יזוז יזוז
 ,(ומוקמל פיד) ynp* יווז יווז ןוכנל פ"א sm" 'מ

v»תבשל 'מ "5 ןוילנב ןוכנל  b^pב"ער  ^ 
 יזוז יזוזא ג'ונבו) ןנברד יווז ww" רדהמ אריז
 D"' 'פדב :א'כ 'ינעתבו .(תוגוז תונוז י"שר "פו
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 ימ b" 5« 29. פ"למ הרזגל לכונ הז יפלו 3
 ישלב ואצומו vermógend תלוכיו חכ ודיב שיש -

 "ny איבה ב"בל מ"טשבו .חכ závare, zura דניצ
 םעל םיריהזמש mvm םש לע ירורהז ד"בארה

 — [קחוד wm ש"ע ^« ךלמה mo ונת רמול

^b) [N]Yשחנ לש סרא 555 פ"לב  Giftדועו  
 ץמוחהו 'מגב ןידימעמ ןיא 'פב Zorn) סעכ

vy)תיפרט ולא 'פכו .שילק הירהז ףיסומ חכ 65  
 הסורדל הניאד ל"מק .Cv pvo באזה תסורד 'מנב
 היפוחסל היל ליקשד ידהב הירהיזד ףוסבל אלא
 ןיחקול pss $i חלושה em .('ידשד אוה
 יהניתדש 6 ארהיז .אילמיא (:ה"מ (peu םירפס
 יחנ «Cm קורה 'מגב moa םד 'פבו .אוהנל
 (Ape אל nou אתעמד ארהיזד ('(הסורדל)

  ^D.סרא ארהיז :[ nnsןילוחב ה"נכו (^3
 ןינעבו .הירהיז ילק אלו היל תיא ארהיז בנ'עס
 פ"לב ןכו — ארהיזב המק :א'נ 'וכרב המחו סעכ
 הָררָמ ןכו Galle Gift סראו הרמ b" אָּתְרַמ

 -- [מ"לב

NOW *(י"א ימכח הזיאל יונכ םש)  "?^ TT)א"פ  
 ינש 'שעמ 'ורי .רבל אגוז קפנ Yyb ג'ד

mbרודב יח הזו יברל לאש אגוז 'א 'לה שיר  
 ףיסוהל שיו rp דצ ף'זרהמל ר"יהבמ .p" ןושארה
 D' "5231,23 ינפל ןתמחמ אב נוז ^m. ק"טמ
 (הנוז) אגוז my אבוה םש ר"יהמבו .וניבר ונינפל
 (אנוז ליילמג) לאילָמנ ןכו .ש"ע יעיברה רודמ

 4/3 אווז ע"ייעו (:א'ע רצ םש) ינשה רודב

Wדחי םינש כ ע"לב "סו  Mat Paarע'ייע  
atט"ב) הדש לבקמה 'פד ג'סב  Cepקרפבו  

 ןבה יסכנב 6 באה תא אלו 'מגב םיתכה תקזח
i5)לכחנהו 'מגב ןיעבשנה לכ 'םבו ,(א'עס ביג ) 

 קיפא אכר (:וימ תועובש) דציכ [לכחנ ךומסב ל'צ]
 םירכדב ימתימ אתדגאד ארפסו ילכוסר ('אווז
 (Cy ז"ער ג'סבו .ריכשהלו ליאשהל םייושעה
 ילכ אבר ל'א ימנ ילברסר aem) "פא יכה יא

 "ma» mw ירש ףילשר n3 לימק הירהיז e" סירדר ירהב אמיתר והט rais א'בשרה ייחבו ףיירב ג"הכו ('

vs montoץכוקב יילוחל  v3גנא ' wm owבאל אלו ג"ונב )^ .קוחמל שי )* .הלקש רוע ג"ונב ('  .ביעס . 

 שניט ץירח ייחכו (.זיס ףד 'גנא ייכ ץבוקב) 'ועובשל :n v3 "bi m3 אזוז (oi vol אגוז יומוקמ השלשב גיונב (*

 הייכו אזוז גייונב (* .םינפב ךומסב my יייעו אווז ןוכנל יפ י'כב לבא תועובשב יק סיש «v 373 סייש 33 ח''כו א*במירבו שייארבו
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 D'bà ייכב M" י'ווזב יטייק יסנ אתבש ילעמ תחת םש ךומטסב ןכו יחזב סייסב פיאו 'מ י"כב לכא וניתואחסונב ןוכנל

 יזוזב



 ,Joeh < י"ל «o» iw הזה en^ ה"יחא]*
Fesselהמל יתעדי אלו  ox* punאלו ותודע  

 קוספל םימונרת לעו .ל"נה ינויה לעפהמ וראב
"p byפוואמ י"בירל תיסרפ הקתעה לע ירפס  

 "מד היפס 'ילקש 'ורי לעפה ה"נכו — .ה"מק רצ
 Ye ןיטינ 'ורי .גיוזל יוצמ וניא גיוזל os^ א"עפ
 aer) 'יפא גיוזל יוצמ וניאש ןויכמ ר'ע ד"מד
 ניוזמ ד'עפ פ"ד א'פס ק"מ Uv" .גוויז אלש ימכ
 םדאל ול ןיגווזמ ןיא .'ב 'טוס .תוירמואה תא
 תעירקכ ןנוזל השק pen .וישעמ יפל אלא השא
 הלוכי ינא pen םיגווז amm n'es ר"קיו .ףוס םי

naimתחא העשב . m»ר"בב  "jaa! m'Db3 
 pam son אנליכי אנא םשו ה"פ לאוטש
 pim pas השמ תומוקמ ה"יב ?re ר'מב
 ,'מ 'רדהנס ) «co ע"לב = ) mmn .לעפתה

qv? namבימה ריפ 'מוי  DI 

 א"ער ד"סד א"'פ ipn av" ,ורבח ול גוודזיש
snp ^sל"בשר רמא . , איי יא'כ "עשי) ריעשמ  

 מ'ד .ב"פ ז'ע 'ורי ,ריעשמ יל xvm ןכיאמ יִלֶא
zo ivר'מש ,לארשיל יונ ול  wbאב  amm 

 הל ןיגוודזמ «cu» m ח"מפר ר"מש .וז המואל
 ול (umm א"יפ ר'קיו .הל תוגוודזמ mmm המו
 גוודזמ ינא הלחתכ ז"כפס םשו ,רברב ע"ייע
 .מ'מ 'יחספ :םשהו .'ד רטפ ע"ייעו םהלש ןורטפל

psהפי הלוע ןנוויז . v2ר ייטפוש 'קליו ח"פפר ' 
 שי . . ה"כקה ןמ אלא שיא לש וגוויז ןיא 'ע זמר
 . . ולצא אכ ונוויזש vm um oss ךלוה אוהש
 שרדמ .ונוויז לצא ךלה בקעי . . ולצא אב ונוויז קהצי

"onnגוויזה חכ השק המכ הארו אב ט'נ רומזמ  . . 
 יתבר 'תקיספ .'וכו גוויזה לע ומש ה"'בקה דיחי
 דועו — axxo אלו םלשוריל am םישקבמ ל"פ
 ןמגרותמב 'ייע 'ואמנוד הברה 'ימונרתבו .'ב גז ע"ייע

 — my5] 'חה לצאו

pamתונוז , 

"p 353! ץובקהו 2b ע'למ xm (סילב Tw 
  n^ 553ךרדל . Reisevorrathהליאשהבו

 ולא E ג"סב Bierbekleidor) ןיכירכת הבקנ 'לב
 אתדווז אתתיא איהה שומית 6ו'כ «pU ןיחלנמ
 6איס WD והואיצוהש b^ 'פד ג'רכו QC ךדיאל
 p Anm^ ('הי ל הישוטשמל nyo אקפנ יאמל

deb Le MM ל יש 
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| 
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 'יפב ה"כוי :םש  ס"דב בתכו ןנכרד אווז 'ציניוו
 ץבוקמ) י"ת אוהש י"כ ה"טנר "יפב לבא "ה"מגר
 ה'כו .ןנכרד אזו ז אוהה m" (םאטשרעבלאה "2
 ה"כו אגוז W^ 'ישדח 'פדבו איליסאב 'דב פ'טב
 אגוז .א"עס 15 'ינעתב ס"ש י'כו 'יסופדה לכב

 — rns msan] םיכרע my "ייעו .ןנברד

by לאשוהו םינש ^b y'bs (םדוקה 'עמ NW 
die Scheere םירפסמ לש םיניכס ינש 

(mit zwei Klingen(.זיט) 'לינמד ק"פד ג"סב  

 (הייזמב) היל ליקש אקו  חיתיבמ אווז יתייא
 . םירפסמ לש m wen ^b [nm ל'צ]
 י"כבו 'ינשיה !יפופד לכב ^& אווז ^3 ה"יחא]*
 'יגה 'מ .י"כבו mpm) ע"ייע) אנוז נ"ונבו י"שר
 יל "יל ל"א uer יל vow ל"א תצק הנושמ
 po י"כבו ידהב אווז היל אדשו והילא אתא אווז
 — [:ב'מ דצ 'לינמל ם'ד y" תואחפונ יתש וברעתנ

 (.היכ p'2 ןיקשמד נ'סב (אנוז = םכח םש) אווז
 תלפטהד i'm .ביידה ?qb אווז והל אנת

n7»)ביירהמ אווז אתא יכ ןכו 6א'כ .  ^pםש  

 יוניש יתאבה ביידה 'עב ה"יחא|* .םדא

 "נה 'קיע ןאכ אנוז 'ינד הארנו p" תואחסונ
 םיטעפ הזיא 'שוריב יוצמ אנוז םשו םירפסב "יאדכ
 ann אזוז תואפרינה יפוליח בורמו .אנוז ע"ייע
 ןיאו .אנוז םוקמב אווז ןאכ םנ םירפוסה ופילחה
 לעפה כ"אש (ווז 'עב) ןנברד אנוז ומכ ןאכד אנוז
 RU" 152 ותא ,ונת : םיבר רפסמב תויהל ךירצ היה
 תומוקט ינשב 'ינעתב ןנבוד saw רחא םיברה
 ללירב 'הל רעכיברהאי ע"מ (py ווז 'עב םיאבומה

3mתלכשומ הרעהב ל'טו ובכ והומוקש א'פ  
 — [ש'ע אווז 'עב

v53) 21ץובקו רובח ןינע פ0ךןצט ל  

 m'3 wm ורכחש השאו שיא םנו דחי םג
 «verbinden, zusammenpaaren c) ע"לבו ס"לב

 )* (ןינמואה) תא רכושה 'פב םיאלכב גווזמה
 לע לוע ןתונ גווזמ b^ ,וביעס 'צ טיבו [םילעופה]
 ,יז יבוטכ) 3y תולגע שש web wem רוש ראוצ

Ceנרת ' "wvןלגע [תיש] ]'5  jawב'א) —  
^pוא העוצר לוע י"לב  "neרכחמה  "oxתומהב ), 

.-₪- 

ma )'םש ילינמ י"שרבו םירפס ע'פרשבו ,ר''פרב ןוכנל  (Gm màםירפס לש גוז שרופס |אווז]  wyםיופסס . 
 שומית תל רטא ףוסל ^33 ךומסב ןכו אתרווז תיבצ גייונבו י'עבו 'בו ימ ייכב חיכו שט יעב היכו )? .קוחמל שי (י
 ל'צו טוטית Ww" ב'ש זמר חימרי יקליבו mno אשפנל אתרווז אתהיא איהה שומיח י'עבו 'ט יייכבו התטו ךשפנל אתרווז
 am 'בו 'ס י'כב om^ ךריאל תביתו ,ךריאל אתרווז אהתיא איהה ריבעת אל יאו םש יקליב ןושאר רמאמבו שוטיח

 טוקמל סיר יייע) םחל v3 יישרבו ייעכו ve פיא י'כב חיכו והל p י'כב mm והב נ'ונב (' = -
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 = י"לב "5 ב'או — .יוצמ םישגונה ותוא ןילותש
 עבטמב העבטנ התרוצו םילילאה לכ לע לילא םש
 אתרוצכ יאמיס רב םחנמ ^ ןכלו ומש לע ארקנה
 'סמב לאעמשי 'רד פ"רב לכתסמ הוה אל אזוזד

(e^ ryייעו ה"יחא]* " SUP ^"nDB mp 
 אזוז םשל םעט תניתנו .לצחמ wm ק"מו
 הלמה os אוה קוחרו קוחד ןוילע לילא 25% "למ
 ys" אתילתל 'יגה 'גיגח י"כבו .רומאכ אוה ס"ל
 ה'עב 'יפש ומכ אללע ןינעב Bw" 'גיגחב י"שר
 .pipi לבא יתעמש ךכ ןושלב הזה en^ כתכו
 :א"יק ייחספ תופסותב אבוהו א'עב 'יפ אתילת
 pw ת"רו הזה en^ לע וגישה םשו אילת הד
 םנייצש םירחא תומוקמב לבא ,ךורעב 'יאש ומכ ייפ
 0/25( — א"ע .בתצק 'יפה ת"ר בתכ ע"בשפהב ב"ירגה

"b wb no mensesול שיש  nmשיש ימ .  
 ןישודיק .זוז תואמ 'ד 25 ammo .'וכו זוז 'נ ול
 לוזד אה אזוזב ד"כ םוק ירוסיא רוקיאד אה .ב"י

npק"ב .אזוזב ב"ל  xDאזוזכ אתמב ארושכ  
 .ז"ס rm  'בותכ ץובקהו ami ארבדב ארושכ
 ג'ס 'ומבי ,'א ךרכ ע'ייע :מ"י תבש ,יטישפ יזוז
 יזוז ביהיד ןאמ CHD :ג'ס מ"ב .'א רפה ע"ייע
 ,היתוריספס היל ירבע והגיא ישניאר יזוז םשו ,'וכו

gb omרועיש :םש ,יזוז יל ווה יא  onםש : 
 םיזזש םיזוז תוטמ 'מוחנת ,'וכו יזוז יתייאו ליזיא

puma nmא"ש 'קלי = ב"כפס ר'רמב ה"כו הזל  
 הברהו — .ב" תת זמר onn" 'קלי ,ה"ם זמר
 םיכרע 'ייע אווזו אנוז תביתמ אזוז שבתשנ םימעפ
 'מורתד ^ 'קרפ 'ח 'נשמד זוז םוקמבו ליעל הלא
 ןיניז "מד י"פ 'טורת 'וריבו "ורתד מ"פר 'פסותב 'יא

ynי"כ 'יג יפל רטל  pt yyע"ומב 'ב ] — 

extזוז  pooהמלחאו ובש םשל י'רת (הבוט ןבא  
vnm)ח"כ תומש 'ב  pow pn (D^ 

 Ax» &'b אוה ר'עפל ה"יחא|* .ןידגרמזו
 ןייע ארמחא ומכ םודאה עבצ םש לע שאב רעוכ
 טניצאיה תארקנה הרקי ןבא ןימ תמאב םשלו וכרע

 -- (שאב תרעוב וליאכ הריהזמש

 תיוזה exime %כ ע'לב ןכו (yy oro יוז
CEcksünle, Winkelיקזחי) קיתא ינפ לא קיתא  

 pi nons ,יוז ליכקל יוז 'גרת (' .ב"מ
 םיִנָפַה "MB עות (ח"ל | ,אייל הימרי) m2 'גרת

 רכז לבו .תיוז ע'ייעו Kv ערת C 07 יירכמ
"vip "Wג'ע ש"לר א'פ ז'ע  "wa yum 

 ןיטרכ תוהד ייווז ר'ע ו'פד ג'פ ipn" 'ורי ,ירחוא

Y- Um 
 wg ה"רב ה"נכו הייחא]* .יכירכת
 ג"ונבו .'ב י"כ ןוילנבו C י"כב ה"כ אָתְַווז היל
 י"עב ה"כו אתדווז הל ודיוז .ז" ז"עב .ותיבצ

 — [ומוקמל o1 "p ^5 םינשיה 'יפופדבו

 'פד 33 (ךודל הדיצ ןושארה ןינעמ) דווז
 ןילילק ןידווז רמא CY D 'ובותכ) החשאה תאיצמ

 npm ךרדהו הטועמ הדיצ b^ .אקיחר אחרואו
YD ex oan a8ביס יישאר  Groןידווז  

 יאדווז "ובותכב גיונב ה"יחא]* ,(אחרואל
 לויש :ח'כ ק"מב ה"נכו .אתקיחר אחרואו ילילק
 pi" הידווז ומילשד ןירוח 335 אתלימד אלטצא
 ר"תמע 'ייע םוגרתב הברהו vw 'עב ושוריפ

 — [יוועלל

(Vorrathssack) 7117מגב "ישודיקד ק"פד 3*1 ' 

 םירמוא ללה תיב ל"צ] (רנידב 'מוא ש"יב)
 [TW wp" ארבנ אוהה C (.ב*י ישודק) [הטורפב

^o Cmלכ וב ןימישמש קש  omןירוק  
 עילב אוהו הייחא|* .דווזמ לאעמשי )53
 רזמ 'עב ש"ירב ה"כו ריזמ w v7^ י'כבו 35
 א'פ :דוע D"D ב"נש ק"העו .אוה ס"ט לבא 3
 י"שריפמ ד"עפל קתענ mw כ"ע ךומ לש הדונא
 יבורק לינה ןיכרע הש לשו -- .םש "ישודיקל
 ןכ חרא sxw5 הדיצ ןוזמהש ומכ יכ םה ןינע
 ny ,כ'כ y" םלועה ןמ םירבועל ax ןיכירכתה
 םיליגר יכ אתדווז ןיכירכת וארקי ןיקסנעלאמס פ'ר

 -- [םייחב םתוא ןיכ הל

 םיושעמ דחא אוהו ףסכ עבטמ אזוז ס"לב) זוז
npרניד לש םירשעו השמחמ דחא 'ירחא  

 אתשאל (Cro nit השא mbi 'פר YD3 (בהז
 ףסכ לש זוז b een" אזוז לוקשיל אמוי תב

vxעבר  bowףסכ  €n ce wt)אזוז 'גרת  n 
 'נרת ןכו עלס ww הרות לש לקש p" .אפסכר
 nmn רנידו ןירניד העברא וב שיו אעליס לקש
 'ב וכ "vw עלס יצח mm pi לקש qn דחא

pבהזה 'פר ג'רב ןניסרגרכ  pn Ge s3) 
 לש עלס טרופה (CU) 'ב 'פב ינש ישעמב
 ה"יבו תועמ עלפה לכב םירמוא ש"יב ינש רשעמ
 'גינחד ג'וב .תועמ לקשב ףסכ לקשב "יומוא

wr Cm)אתוליתל חיכש אל אללעל  mie 
"bוילע םישנונהש העשב ינעל תועמ איצממה  

 יכו ןוממה ןיחקולו םיאב םישגונו ול ןתוא הולמו
 ונייה ov לכב www השונו אב אוה יקלתסמ
 ימלו ub vw" האובתה תונקל ישנא ירמאר

p» (!חכומ  "ysא סמסמ .סרדה ', mon |» (!  .קנטרינק sw yoיג לכא ידרואר 'שוריק סיש לש תעטומ ייג פייר  
 (הייפר א"ח) יב ארא y רוע n ת"לרב יררוא 005 רצ (aem m ארדוא 'עב וניבר
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 רמוזד דח הינה ןכו דוזד ללירב 'חה היגה הלאה
 דה םלשה "יסחויבו םיסופדה 'יג 'יפל ייבא 'עב
 לע ףיפוה b^ דאז ע"למ.אוה ותעד יפלו ,והיינימ
 רקיע יכ (num ריעפלו יל הארנ ןיאו ,המ רבד

"anל"נה 'ומוקמה 553  ursומצעב אוהו רווזד וא  
 ,רבדב אצויכו ושוריפו ךרעה תלחתב 'מושרה ע"ל
 BB" קתעוהש ייבא ךרע ףופב כ"או רבד תלוזו
 םוקמב 'בו 'א ו"ו י'כ יג יפל ל"צ נ"הרו ג'שר
 שיו b^ .הינימ Cap רוז ימנ ןל תיאו :רוור
 יתבתכש 'יפה לכו .ותלוזו ,וב אצויכ דוע ונל

cwלטבי הרעהב  CQ 

m3* הטנ כ; יבוע לעפמ ר'עפל) bדחא  
 תויוטנ ויניעש ימ *222 ע"לב רוויז ראותהו

 ולא 'פב (א"עב b^ וניברו ein Schielender דחא דצל
 .היניע ןֶרווזמד רוויז CUm יורוכב) םודגז smi ןימומ
 BB" קתעוה ה"יחא]* ."ויניע ןירמונמ 'יפי
 (.ח"ק sr 'קילייגנא «cU ץבוקב) 'ורוכבל ה"מגר
 p3^ ג'הכו .ןמת 'עו ןפל 'עב םג qon וירחאו
 רוזמד ריוז .'וכו ריוזה (רירזה) ג"ונבו םש ה"מגר
 ל"צו Tm "יא TED 'ורוכב 'תפסותבו ,היניע
 ןרומז .יהוניע םג ומע הושה כ"כ לעבו .רוויזה

 — [ארומז ע"ייע איה תועטו (ה'פ יפ 3(

p ייחספ (nee ע'לב 125 ^e) (ןויר) pm * 
 ארכיש יתשיא אלו ןוירוז ימ יתשיא
"eveעב וניברו ן תש 5 תרשמ ימ ם'בשרו ' 

 י"כ ם"בשר 'יפבו פ"או 'ב י'כב ה"כו ןוירז סרג ימ
 ילואו  ,(ביפק רצ ייחספ פ"ד ןארוז 'מ י"כב לבא
 TM ןייע הריצע quy 'יפ ריז ,רוז שרשמ אוה

 .ןורחאה רז

mm *5) ע'למ יִלוא) . ^bרוזא לש רושיק  
"wv (Gürtelbandד"גד ד"פ ינש 'שעמ  

 ןיטירפ היתימו היירוזל קיסמ ינלב רתב ד'ע
 ומכ היירזל mes ינפ בוה "פו היניקרפימו
 ןמז ותואב רוע Tox אוה 'יפאו 'טולכ היירוזיאל
 ווכמלו ולש רוזיאל תולעהל ךירצ 'יפאו 'וכו םוחה
 ךיוצ ךכ לכ רשעמה תורפלו ןיטורפ איבהלו
 הלוע הזלו אוה הפי 'יפו .ותורפל רהזנ אהיש
 'פדבו !הידוזל היגה יוועל m .ל"גה "ברע הלמ הפי

"bueהייזרוזל ס"טב . 

y'"y Winkel הָנָּפ ירוסו ע"לב ןכו מ"לב ^p nn 
  0nןיחלגמ ולא 'פב «^ 6n^ pלוטיכא רמא

2 F» te 

Wwתוָז  

 ג 5% >

dw eu 
e ^ 1 " 4 i n 

 ר'כיא .אערז אדיבע ןיתיז תוהד ייווז ןיתיז אדיבע

 — [אייווז אדחב יתבר 'פ

 b^ אקיז םשהמ wis תעדל קוָז לעפמ) קיוז
 יברע םשהמ ד"עפלו דונ ג יברע 'שלב

"b coדופש  (Gpiessרשבה לכב לחכהד 'מגב  
 nb) וקיוז ןמחנ בר wb רמא G'yo טיק יילוח)
 םיקיז ומכ .בלחה ןמ אלמ לחכה ובזע b" ,ילחכ
 'ילוחב 'ופסותה ה"יחא|* = 00 vy "« םיאלמ

D$םשב הז 'יפ ואיבה  quumהיאר דוע ואיבהו  
 ןיחופנ מולכ ינקווז יאמראל ימדו : א"ל ז'עמ
 י"שרו .ע"ייע ינאקוז םש ג"ונב לבא ש"ארב ה"כו
 דופשב לחכ הל ונת ודופש :וקיוז ןילוחב 'יפ
 'קילייגנא) poa ch ץבוקב ה"מגר e" ןכו כ'ע
 היל ודפש 'מולכ .אלחכ היל וקיוז 6: ד"כש ףד
 הלמה mu הלוע en^ הזלו .הל ולצו אלחכ
 אנידד אבילא הינימ אקפנו ךרעה תלחתב 'מושרה

"Uyונתיגוסב א"בשרה 'יחב ] -- 

 e קז ע"ייע ןקז .ןאקוז *
 אוהו ותלוזו רבדב אצויכ ,המודכ 'יפ) רווז ,רּוז *

(andere "ausserhalb 252 yoהלמ  

mmתוירכנה תוביתה ךותב הנדע האבוה אל וז  
 הנורכז אב אל תמאבו  םיידומלת pon יכרעב
 שמתשנ טרפבו האלהו םינואגה pero םא יכ פ"שב
 תומוקמ רתיבו םשו הראופמה ותרגאב ג"שר הב
 ייבא CP ףופב וניבוש ןעיו דואמ דע השבתשנ
 .דחוימ ךרע הזב הל ןייצא ןכ לע שובשב הלמה איבה

5mףוסב וניבוד  b qumי"כ "ג יפל  y 
 ימנ ןל תיא ון (ו הרעהב b דצ (wm y 'נו 'א

 לבא ארתיפ היל 'יל op יתכתכו הינימ רוור
 דראהנייטש םכחה ברה ןזוא יל ריעה ןמז רחאל
 דוזד תחת ס"'ט 'ילוא ונינע יפלש דאוא ויעמ
 (ז הרוש טיכ רצ «cm נ"שר תרגאב ל"צכו הינימ
 יפלו ,הגימ דוזדו ל"צו םושמ ד"אדו הצילח תוצמ
 m ex" .ל"כע וב אצויכו ,המודכו :ונורתפ ןינעה
 ויסר יא'ח) רעכיברהאי ע"מב תואמגוד איבה ללירב

QU ismיארובס ןנבר . . ג"שר תרניאב 'יאד הממ  

 pe ,ימנ הנימ דוזדו יהועבקו יהוצות יארתב
nmבושתבו .הנימ ' "$eןילרעב 'פד 'ינומדק  

"Dדוזא ןואג ןושחנ 'ר כתכ ד"כ הרוש 'ג ףד 'ט  

 .הינימ ד ח ד הינירחא W^ ב"י הרושב םשו הינימ
bamכלה תאיג ץ"יר ' qoosדומע  rbםאו  

 תומוקמה 553 .ךנהמ וטוזד אתבתמ תחכשמ

 'תפסוח qo רוע w^ םלשה ןיסחויב, תוביתח on (* .ןילוחל vio mas ייפב «nt היל עיפרשב לכא ר"פרב ןוכנל היכ ('

 ע'שר לכב היכו הפסוה ןאכ ןיא יכ ירפפמ ןקחמל שי השמלמ Ye הרוש יו דצ ייבא יעב
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 < any יכב הז ps] ל"צ] (ירה) ןיפצהו ןיזתינה םימ
m'emה'ס! ). pwשי םא עדיל רובל ןכאה תא  | 

 m^ טחושה 'פבו .ןתוי יכב ןניא ןיזתינה םימ וב
rmn C^גד ג"רב קלחב .תחא תכב שארה תא ' 

 לארשי תא םעבוי mmi (ב'ק ידהנפ| םיכלמ
 ינשכ jim) 'ר רמא C (איכ m 27« יה ירחאמ
 תולקמ ינשכ b^ .וז תא וז תוזיתמה תולקמ
 חידה ןכ קוחרמל ןיזיתמו הזב הז הכמ םדאשכ
 זתה von ןינעכ .'ה ירחאמ לאהשי תא םעברי

.Gtn (וכרע ב'א — ,Cn m^ (ייעשי 

 ןינע b^ = םע men bo ע"למ ד'עפל) זָז *
jv nunס"לב  (ewegen Tנ'כ ^39 . 

 .ח'נ ןיטינ ,םשמ זז וניא ,ו"פ OY .ןאכמ זז יניא
 mt אל menm) yen sb nm wo זז אל

amni aposךותמ הדי הזז אל : ד"כ  SP 
 v" ,אבא תיבמ ub ישפא N^ ג'מ 5^2 םשו
 יתונמלא mn לא ו'צ פ"ס (vu ב"יפר 'ובותכ

"ivy omi nbד"פ  woתומא 'דמ וזז אל . 
 . . םלועבש תוחור לכ ז"ימ ,ג"פ תובא ליעפהבו
 Yp 'דהנסו M'2, 'מויבו ומוקממ ותוא ןיזיזמ ןיא
 רכז א'עפ 'כ 'יגעתבו תוזיזמ ןיא :בוט רתוי א"ער
 mmo לוכי התא ps ה"מפ ר'מש .ואב הבקנו
 .ינוא/ יזוזאל .ח"ל "ילוח לעפאבו qno ךתבהא
 ע"ייע עזעז ומכ אוהו (mno ףלאהו זאז שרשהו
 רימש) ןיטלפמ זז אהי אלש : םוקמב ןכלו ,עז
 תא תיל יליד ןיטלפ jb vo ר'קיוב W^ )5 פ"ס

 .עייז

fort-mBm הקתה ןינע go .cociw yen nj 
  m» rücken, erhebenתארוהל בורק םגו מ"לב

 sich überheben) הז ע"ייע בל תוהבג pr ^b הז
 €^( םיתאמ התבותכ הלותב 'מגב ."'ובותכר ק"פב
 C תונוע רפכמו תורזג mio רפכמ ונייה חיזמ ונייה
 יונותכ) ותב תא אישמר 'מגב השאה תאיצמ 'פב

croותער חוזתש ידכ לוטו ןוכשמ אבה  Mop 
^pוסש) ןושלמ ' (m3 imoנ'א) — .ןשחה חזי אלו  

 B^ אבל ^mmn G ,ויל "0 בל יפנחו 'גרת
 ה"יחא]* ,(ש"ע mm סרג ה'עבו ,בל יהבנ
 קותינ ןושל חוי אלו םש יומשל י"שריפ "ייעו

€————— 

 ,ואל התצקמ לבא ירש npn now הכירצ םא
ammתבכעמ איהש לכ  DN ^bומפש השע  

mimותבכעמ 55 ולטיל רתומ יושע וניאש תצקמ  
 ירש .רעצה הז םושמו וב אצויכו "ותליכאב
 הלמ קתעוה וב אצויכו דע הז e" הייחא]*
 ילה תאיג ץ"יר 'וכלהמ חכומדכ ח'ר 'יפמ הלמב
 'ינ יכ עדו הזב שיגרה אל ל"ומהו ד"כ דומע מ"הוח
 ן'במרהל םדאה תרותב םג 'יא תבכעמש לכ החנה
 ףסוי ia יייעו א"בטירו ש"ארב ה"כו נ"מ דומע

"b bmלבא א"לקת  vsןכו החנה סרג אל 'מ  
 TX ק"מ ס"דבו א"בטירה 'יחב y" י"שר סרג אל
 המ אוה החנה b (Ge" א'הות ן"במרהו :ט'כ
 יפל ךכ ותוא ןירוקו הפה תחיתפל ןאכמו ןאכמש
 mum ,'וכו ןקזה םע וחינהל ןיחלנתמה ךודש
 דוע ףיסוחו ן"במרה םשב א"בטירה ןכ בתכ רבדה

"bהנותחתה הפשה יכ 5" לאנתנ 'ו םשב  
 הנותחתה םיחירל ןירוקש ומכ הילע תחנ היורק
 .ג"י "טיגב ,תיוז np .'מ מ"ב «na -- .בכש
 אדחב והיא Dp :ג"כ 'ינעת ,תיוז ןרקב ןיחנומ
 . . הרות .ו"פ 'שודיק .אתיוז אדחב יהיאו אתיוז

 — ^n] ןרקב תחנומ

do 1עב ומוקמ ^5 הפי ורדרפל קד אל וניבר) ' 
 ר"בב heizen) ושוריפו ליעל ע"ייע אז א

 ןוולק אנא :ינומדא ןושארה (NY" OD ד"פ 'פ
 [mw] (אזא) ומכ "5 .ינב Ü [ןוזתאד] (ןיזאתד)
 ץחרמה om רעביש ב"א) — 003 יג לאינר) הריתי
 הז ןיאו ,(פש) לאינדב הריתי הֶזֶא אנותאו ומכ

qaאזא אוה ךועה לבא ה"יחא|*  CUP 
 'זיפו ר"פדו י"כבו .ונכראה םשו ₪מ"מ דצ א"ח

umונרמא םעטהו ךרעה ןמסנ דחא תואב קר  
 וסיפדה 'שמא 'פדכו ." דצ רוכחה הזל אובמכ

 — n] :אכה 'עבו ןאכ

nn = np =( 125 א'לב ןכו מ"למ  qupריפה  
 אצי אל 'מגב תבשד ק"פב (קיחוהו חידה

 אפיסל אלא אימד אל אה וא'ער ג'י הגש) טייחה
pmןירישכמב ר'פב  mnm) 0v?הבורא תחת  

mas )'עב םוהאק 33 ןוכנל ' mopםש םג ץעיפרבו 'א  meאזא 'עב שיימ יייעו . n'3(*ןישצחו םשו) "א ייכב םג  . 

 :p'*3 רחי וברעתנ תואפריג יתשש הארנו ןיפצנהו ןיפצה עייפרשבו ןיפצנהו םש קר ר'פר ייג יפל יב ףצ 'עב ה'כו(הנ מ ם

 spem ש"ע 'וכו אינחימ אל ימג אתפסותבו םוקמ םושב ןניצמ אל וז הנשמ :הז לע בחכו ןאכד 'עב וניבר ייגכ 'יא ןירישכטל
c9 9םיפצנהו ל''צו םינפצהו 'יא ןאכב ר'יפרבו .ץ'רו ,י"שרבו יריאמה ייחב . vomהכותל ףלר רריש הביוע תבשב  

m» )*ייכ 'קליבו .ס"ש י"כב ה'כו ארקמב  
jun "^ 33 (*ןו 'עבו )* .סיש י"כב היכו  

 .ןיפצהו ןיזחינה 'יא ןירישכמבו ןחוי יכב ןניא ןיפצינהו quom םימ
 y" תופסוהב 1033 לכא :הינק רצ 'דהנס סיר y m" 'ג ייכלמל

 .ומאמה וחוא לש ןושארה יצח אכוה 'ב

 לכ החנה ,תיוזל תיוזמ הפש ברד הימשמ ארפס |
 num לזוית  .«$C היושע הפש b^ .תבכעמש
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 ךיתאלמ םא יכ aebm תי ןישנכמד המכ 'גרת
 רתי .אלחזכ 'גרת (ד" יא'ג (mew קליכ םדא
 ה"יחא]*  .אלחז רתומ 'גרת €0 י'א לאוי) םזגה
 "יג יפל ה"כ ארקסא להז ייבא b^ םש 'ילוחב
 ץבוקב) יילוחל י"כ ה"מגר "יפב ה"כו ע"ייע ךורעה
 םדוקה ךרעמ הלמה תרזג ןיאו (.ז"יש ףד 'גנא י"כ
 אלחז י'ע שעו תעלות םגוותמש המ לבא הזל

 — [שמורו טאל ךלוה ונינעש 5m לעפמ רזגנ

^e CJ vox m ס'לב. = m לעפמ wo ont 
 וא ףוסב 'ל תפסוהב glünzen ריהצהו ריאה

 schimmern, leuchten) רהצ = להצ סע ףדרנ

 .אדפ רבד יופא pon (:ז'ל רצ) הרפד אתקיספב
"B5כ"רד 'תקיספב ה"יחא]* ,וינפ ובהצ  Dv 

 pp na" ל"ומה ברה ןקת רבכו ןילתו ס"טב
 'קליבו םכחהכ b "e^ ר"להקב ה'כו vov ךרע

nonpתקיספבו ,'תקיספה םשב ז"עקתת זמר ' 
 (ןוירפ) רבד יופא jp ל הצו וקיהבה g^ ד"יפ יתבר
 רבד BN" ןילחז :א"ד א"יפ mob "Tam" .[אידפ]
 erp יילהה) םינפ ליהצה ומכ אוה םינפ לחז .הידפ
 ןינע = יברע ןושלב ןכו ריהצה 382 אוהו )"6

 — [החמש

 הז יפל ילואו תיתחתו תיערא וניבר תעדל) טז
 המו ,תחת אוהש המ der Hintere 9« ע"למ

 (Qvo "555 .ג"כ 'פב (הטמל p" יל הארנש
 שלש לע שלשבו .וטוז ינפמ אמט ('םרחה
 םרחה jb דנב השועה (ט'מ) יילכב )* ח'כפ
 תואיצמ ולא 'פד 2/5233 ,אמט וטוזה ןמ רוהט

on)לש וטוזב 6א"כ  pארהנ לש ותולילשבו  yy 
 'ימלצה לכ 'פכו .חיירש אנמחר ןמיס היב תיאד
 ןמ ליצמה C03) .ט"בב mu .ג"מ (vy אצומה 'מגב

 לש ותילולשמו םי לש וטוזמו רהנה ןמו סיינה
 (wnmnb הכיא תליגמ שירבו .ולש ולא ירה רהנ

 תלהק) רובה לא לגלגה x) (עשוהי יד יפ גיכ ייס
 ותיערא b^ .סלוע לש וטוז איהש לבב וז ('ג כ"
 קתעוה הזה en" ה"יחא|* .ותיתחתו

 ןמוזה ר"א ןטוזה on ז"י דצ ט"רסל ג'הר 'יפמ
 ןינמו םוח לשו הדוצמ לש ותיתחתו ותיערא
 לע ותנוכו כ"ע תואיצמ ולאב ןניסרגד ןכ אוהש
 'וכרכ 'וריב ס"שרהמ ראב הז "יפכו םי לש וטוז

 וז )172 ,דימ (yt יברח הלוצל רמואה ב'עס 173 ד"פ
 םש ז'עב bae" .םלוע לש וטוז איהש לבב
 שמחו רשע וירוחאל רזוחה סי ןישל io לש וטוז
 ךודנ אצומש המ לכ ףטושו תיאסופ הושע

 לבא ,יב םרח 'עב תיכו | הייפדו י'כב mo (* | ,'ול יחסונב (
o"63 y"p"3 (*ח'פ  
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 ותבושתו ,כ'ע טרבל ןב שנוד ירבדכ אוה ע'לו
 רענילרעב nnb י"שר תאצוהב האבוה omo לא
 ח'תל ןאכמ א"'ער 'ז ןילוחב ןינעה הזבו .169 רצ
 ד'מ . . ותוא pmi ןיאש הכלה 337 רמאש
 ןיחיחזמ ps םשו ,ןשחה חזי אלו ביתכדכ ןיחיזמ
 ןיהיבגמ b"& . . 'וכו ךל המרג qma . י"שריפו
 b" הנושאר הארוה ןינעבו .וירבדמ ותוא ןיקלסמו
 דימת הארוה וזבו .ןיהיהזמ פרג ןכלו הז 'עב ה'עב
 (החז יישרב) החיַז אק : ו"צ umo מ"ד np ףוריצב

mayר"מש ,ילע יתעד חיזה אל .א"יד ח"פ תבש 'ורי  

 :ותרומתב e" ר'קיובו וילע ותעד החזש ז"ל פ"ס
sowובל האגתי  vy voyהז  [a — 

 פ'ו תעדלו ^m םדוקה ע"ייע obw חַחֶז *
 עז שרשה םג אוה אוה חחז ,חז ןיקסנעלאמס

 .ןעגעוועב

so) omןכו טאל ךולה ןינע  Je vsןינע  
 ז"פב sich bewegen, fliessen) הליזנו העוגת

 דיעה (ה'מ) תואוקמב ה"פ ןייעמבו US€ תוידעב
 .ןירשכ ןיפטונה לע ובוש ןילחוזה לע קודצ 'ר
 ןיא 'מגב םיצרש 'ח 'פבו )2 הרפב ה"פבו
 ןילחוזב ponen םימיה לכ 6ט"ק תבש) ימליה ןישוע
 .תאטח b^ ןהב שדקלו םיעווצמלו ןיבזל ןילופפו
 הפצרה לע ךפשנ 'טגב לבקש םיחבזה לכ 'פבו

rem 6mתוידעב  CUSלע קודצ 'ר דיעה  

 המב 'פב .ןירשכ ןהש זוגא -('ילעב ןחליקש ןילחוזה
 'פבו ,(ב'ער היס (n3 תואצוי תונבה 'מגב השא

pipםירדג) ורקבל סנכנו ורבחמ האנה רדומה  
 לאומש רמאד C012 תורוכבד ןורחא 'פבו (א'עס 'מ

 .ירשת ימיב תורפ אלא pomis ןירהטמ םימה ןיא
^bלעפכו ה"יחא]* .(['א| ףט 'עב  sx" 

 "עיבש c a3 pns ןיא ה"מ ה'פ תואוקמ
 ^J" p ר"בדמב .םימ וליחזישמ iy ה"לד .ד"פס
 'ורי :לעפבו quy ןג ינמסוב לכ תולחוזו תודבכמ

Upדע ,דימד ד'פ  pomumילהת 'גרתבו .הבוג ' 
 pn»t .'יסופדבו י'כב ה"כ wv ponn ח"י ,ז"מק

"yיוועל 'חהל ר"תמע  cenדוע  U3בויאל 'גרת  
 לחז סג ןינעה הזמו ףילזי 'יסופדב ^« לחזי רניטו

 [שושה הז "p 'ייע מ"לב

5mלוק אשי רשא בגח ןימ)  purע"למ החנאו  
Je), J99ע'ייע  

 Ivo) יילוח) םיבגחבו 'מגב תופיט ולא 'פב (ארקסא
 ןוגכ ןמז רחאל לדגל דיתעו וישכע ול ןיא ר"ת

 )והיוו

* 

 )65 3 ^ ייעשי) bona ףסא ,רתומ י הזה לחזה

 .ןוגא סיטב ר'פדבו .הלעב «ini ס"ש י"כב תיכו ('
 AY סיטו "now) b ךורעב «m סרח סיישר 'נשמב 321752
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o  /העבש אטפא יחי אטיז ובאותיות ^b .)6' וטכוא 
+ 

  העבש ןב 'מולכ אטיז התוא ןירוק 'זה ןהלש
 < ןהלש תויתואבו הנומש ומכוא תומי אטית .היחי
 הנומש .i3 רמולכ ונלש mn" םוקמב איה אטיתה
 י"ח b "y" כיצד  FD 335358 'וכרבב — .תומי

 הילכימ [x wey ןרמא אדה אנומ ר'א (ד'ער
vosהישפנד אתנכס ןיגב טז היל רמימל . ^b 

 .יונפ העילבה ma ןיאש טשול הנק םידקי אלש
 רפסמב הלוע אטיז mis י"לב ב'א) -- .יחי b^ טז
 םינויהש הז הרורכ היארו .הנומש אטיא mi העבש
 םהל אטיז רשא רחא םירבעה ןמ תויתוא רפסמ וחקל

  mאטיז רפ ס מב ךא יעיבש תוא אטיאו ישש =
 תלמ 'יפו .mnn אטיז תלמ 'יפו n^n ן"יז ומכ אטיא
 רשא אטפאב רלונה כ'א ןודבאו התחשה אטיא
 רשא וטכואב דלונה on העבש י'לב ושוריפ
 2/5 nw .(ןודכאל ךלוה הנומש ושוריפ
 רבכ לבא אטיא 'עב Di .בתכ ןכש ותטישב ךלה
 חסונ יפל א ₪ י ת pm וניברש םש ךיתעמשה
 םעפבו) הינש םעפב 'שמאו 'ליסאב 'ציניוו 'פד
 א מ י n לצו ןוטכוא אמיא 'יגה ונל הנש הנושארה
 כ'מ לעב איבה ןכו .ב"גש ק'העב ה'כו (וטכוא
 תחכונ הבושת והכא 'רו .ד"פר ר'דמב וניבר םשב
 'ח ןבו היחי םישדח 'ז ןב יכ ריבסהל םהל ןתנ

mu»םגו 'ז רפסמ תארוהב א ם י ז תוא ושרדב  
 תוא ןמ שרוד אטית תלמו 'מושרה ינוי לעפמ

Oxםגו ינו אטיבאפלאב ינימש תוא אוהש  
 ןכו mb יבייחל ןמיס 94%: non לע לפונ
 אמית D nigrum theta" € י'ד) םואיסריפ רמא

 ,Dax (— UC) érca רמאמה רועיש הזו .רוחש
(cx (— 0090720( 69אטיז תוא 'מולכ  

 (תרגסומה הביתכב) mw םגו העבש רפסמ אוהש
 תואו mm םישדח תעבש :ןב יכ ןמיסה אוה יח י
 הארמ התימל ןמיס Dn ינימש תוא אוהש אטית
 רמאמה תכיתכ ןכלו .תומי םישדח 'ח ןכ יכ
 חטיז M^ ר'פרב כר pp'n 'כירצ י"כבו םיסופדב

 ס"טב י'כבו 'זיפ 'פרב
paeםלוככו וטכוא ,ןוטכוא  b^yר"ככו ,וטכוא  

 DU כ'פ $23 ה'כו א'טכוא א'טיא 'יא ד"יפ
 'מוחנתכו י"טכוא ר"פ ר"דמבו «em הטיז
 ל'צו ןונרא ה"טוא אטפיא אטיז m^ ^D 'בדמב
 וטקוא וטוא :'כ זמר 'ישארכ 'קלינו וטכוא הטיא
 ד"ער ה'ד ר'פ 'ומבי 'וריב שבתשנ nmm רתויו

 ה"כו יטוא אטיא אטפא |

 ןינעב ^ph ^en m הטונ השולקה יתעד םנ
 לילש = Rb .ע"ל אוה תילולש יכ ל"נ הרזגה

men smע"ייעו תוריהמב ףטושה םימה תצורמו  
 ןטקו טעמ b" 295 ע"ל אוה יטוז תלמו יד ללש
 אוהש ל"י וא םיכלוהו םיטעמתנ םיה ילנשכ 'מולכ
 מ"בל מ"טשבו .טעמתנו לפנ p OX^ פיל
 ry אתילולשו וטוז ןינעב םישוריפ ואבוה :א"כ

^e "mר"שהש םג ןיבנ תיתחת וניבר  "Bיתא  
 xe .לכ הז ןומרה המ בקעי הז ןומרח :ןונבלמ
 שרדו ,'וכו בקעימ היול בקעימ הנוהכ ךכ וטוזב ןותנ
 םיגדה וב וצבקי רשא תשר 'יפ םרח ןושלמ ןומרח
 םגו .ולוכ םעה םוחי ללכנ וניבא בקעיב ןכ ומכ

 אמט o וח ה הנשמה ןושל לע לפונ man ןושל |
— [ow ינפמ 

NON *םדוקָה ע"ייעו ןטק ס"לב "יפו יטוז  mb 
 klein, gering J4Àj) 'יברע הלמ

 ,אטוז אלייכ . . הבר אלייכ .'מ מ"ב הבר וכפהו
 אמוש . . הבר אמוש iYD 'ובותכ .טפש ע"ייע
 אקסע לבא אחוור שפנד הכר אקסע : םשו ,אטוז

NONקסע ע"ייע אחוור רטוזד . .Vp D"רדס  
 תיאד יטוז :^ ז'ע .אמוז והילא רדס הבר והילאר
 : כ"ק םשו ,אטוז אריפ Y5: ב'ב .םיתמ היחמ וכב
 ,אטוז אנוה בר רב הכר .ט"ס 'ובותכ ,יטוז הבר
 תותליאש .יכירא Cow OW .ימוי .'ח ז'ע ץובקהו

^D? yosןוהנימו ישישק ןוהנימ ט"לק  Un — 
 .אטיז pp אטיז תחת D אטוז

DO *('1%/-16 יטרפ םש)  emיניליה לש הנב  
 יא 'ב ,'כ תוינומדקב והיתתמ ןב y" הכלמ

 סיטציא הנב םע mmm הכלמ יניליה יכ ונל רפסש
 סטוזבו ךלמה זבנומב השעמו רפוסי ו'מפ ר'כבו

viךלמה ימלת לש  vowרפס ןירוקו ןיבשוי  
 'ייעו 'וכו םתלמנו הז קוספל ועיגהש ןויכ 'ישארב

 .ג'ע רצ א'ח ללירב 'הל ע"מ

 וכרעו "נו" א"טיבאפלאב יששה תוא) אָטיז
 D [ko "53 p» (t" — העבש :רפסמב

leben 'lה רצייו ד"יפ ר'כב (!יחי 2594 יוויצבו ' 

 :הכרא הברה €« א'כ "cpm CO $70 םיהלא
 ל'א יח 'זל רצונהש pus והבא ^« יומוק ןועב
 אטית אטפא אטיז ןוכל יטממ אנא ןוכדידמ

 רוע DP 1/33 קר זייעב ומכ b Mom" "!םולכ י"שר ייפ אל מ''בב, bt: יעב בתכש ןיכרעבש האלפה לע יל האילפו ('
 ומכ :םיסש המ המ יטוש או ל"צ וא Ebbe und Fluth ^B 0070000%+ ילוא ,bs ors" (v) תחא הפסוה

 .ןוטכוא ךויע יפופרב לבא ,ג'ג 33. ןוכנל m3 (* .ל*כע יטיטאז יליצא לאו ךלטה ימלתל םינקזה ובתכש

 לע אצוו לדג רהנהשכ תילולש «m ותרזח |
 ןינעה ףונבו C +א"כ מ"בב ה"כו כ"ע טשופו ויתודנ |
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  RON.ריעהל ותענוק רמא הנוכבו .'וכו אוה תו כ ל מ ב | אטית אטפא אטיז ל"צו אטבא אטוז אטכא
 .אטכוא (אטיא וא) -- ! v purs'וכרב  | bon.השאב דובכ גהונ וניא אוה תוכלמב ררומש שיא יכ -

(Cà —) exרתסא תא שרדמה הנכמ הפי םגו .תקנופמו הכר | םשב 'וכרבל ם"שרהמ 'יפב 03 ה"כ  
wemג'ונב לבא  b"ם"שרהמ לצאו)  ^b CD"התיהש רמול הענוק םשב |  nesתקנופמו הכר  

(xeu "53הפרמ !ף06,  c»תואי אלו | הפי ןמיס שוטעה  n53 — ץוחבמ הדימעהל 'mהארנכ  

 JL | ןופסב םכאז מ" 'רו 4-96 י"ל לע ןיוכתנ | השיטעב mob םינושארהו (שטע עיייע) ילוחל

0. = 

 , יטוטאז לאו לאושי ינב יטוטאז תא חלשיו (.'ט

  nns semםלועב ושענש תפומ ירבד העבשמ |  pon vesו'כק 'א  manזימיוטוס   6לכו ףטוש <
 — [קחוד הז שודקהל תודוהל השיטעב םדא בייח ךכיפלי

 (םינפב ש'מ (y 6 יטוטאז (יטוטז) פג (3i TOP "םייחל תוממ ךסהנש d" ךורב = ּ זמר ךל ךל יקלי) RS וש 6
M0 מ '  eyתבש 'תפסותב  mesהלכמ קרפ חלינמ תכסמב תיב לש  
. ^ . ^ - ^ ^ 

 — .[ירומאה

cen oreתובישח ןושל י"שריפ .ודי חלש אל לארשי ינב | ימ !חדמ-6 י"למ ד"עפל)  
 אלו הלפשהו תובישח ןושל אוהש ובתכ תופסותו | לע ובייחל ךלמה םעטמ עבתנ\ אוהש

 .[pu nons .טוטעז ע"יע רקשל וצר | -von Siaatswegen ge תוכלמב דרומ אוהש המ
(sucht, criminel belangtר"בב  (vo ps) Yonרשב תעיגיו הברה גהלב םיעניתמ ויה םימלש ןכו  

 nim ל"נה mw הלמ ןינעב ץפח רבד אוצמל mw | Canpnp C ריפה :תחא הפש )070 ט"ל פ"רבו
 י"ביר תקתעח לע ירפסב יתבתכ םינשב תובר הז | רתומ ומד nb אוהש «ch ('םוטייטיז ואשעו
 Ünvnvás י"ל יטוטאז יכ האלהו ו"פר דצ סוואט | warm ,ותשא ותענוק o" .תרתומ ותשאו
 דועו רקוחו שרוד תוארוה יתש ול שיש אוה | תליגמ שרדמבו (ב'כ  רומזמ (sae יילהת שרדמב
 דומלת pmo םהל רשא םינקז 'עו דימלתכ לאוש | דמעתו תוכלמ רתסא שבלתו )05 וניגפל) רתפא
 תמש) .ירענ תלמ הככ וקיתעהש .'ט 'ליגמ ילבב | אסכ לע בשוי ךלמהו cn ךלמה ma רצחב
 תוארוה יתש ןמסל וצר (GO ze יליצאו ('ה היכ | המ עשר ה"בקה ל"א 'וגו תוכלמה תיבב ותוכלמ
 pw הליגמב 'ופסותה ובתכש םעטמ אל ל"גה | טשויו דימ ץוחבמ ךתענוקו םינפבמ בשוי התא
 םא יכ N'O: מ'ב י"שר "ייעו םי לש וטוז ןינעב | ודיב רשא בהזה וטיברש תא [רתסאל] ךלמה
 'בב תשמתשמ 533 'ינוי הלמ יכ יתבתכש םעטמ | 3T som" לד י"לב 'יפ ב"א) — 03 0 רתסא)

 ?ny ןכו תולפשו תובישח ןושל אוהש 'מולכ יפא | רסחר'בו 155115 י"כביכ עדו ה"יחא]* ,(המ .
 תאז לכב לבא .ז'קת wm ל'תמעב יוועל יחה | יתיאר ילולו ךרעה ףוס דע ,יוכו ותענוק 'יפ :ןמ
 הנניאש הממ ץוח יל השקש הזה שוריפהמ יתרזח | רמוא יתייח ןאכד ךרע לע זמור וניברש ענק יעב
 וקיתעהש םינקז 'ע תקתעהב וז nomen הייוצמ | "יא ר"פדב םג םלוא aen תרחואמ הפסוה יכ
 דומלת ריכזה אל המל ,םירענ b" יטטא(טא | ותשא ותענוק b "Ww^ ב"גש ק"העבו תאזה הפסוהה
 תוינתשה i^ pa ד'ע .א"עד א'פ nus 'שורי | 'פדב 'יאד הדוקנה י'ע הדלונ וז תועטו ותמגודו
 עמשנ יטוטעז וא יטוטאז תקתעה co םש ונטנש | העתמ התיה וזו ,ותמגודו תלמ רחא "an" ,'זיפ

D3הארנו הככ וקיתעה אל שינקז םיעבשש הזמ | רומזמב בתכש םילהת 'דמב תולמה שרפמ תא  
 יטוטאז ןינעב 'ליגמ ילבב ס"ש תרוסמש לילעב | 'ע ךורעב "יע ךתמנודו ךתשא e" ךתענוק + ב"כ
 תימלשווי תוחא הרוסמ cb לע לבכל האב | 5 ע'ל דיעפל הענוק תלמו sy סוטיוטיז
 ,ח'סד ד'פ תינעת c דומלתב תינשנ aem | רמאמה רועישו eine zarte Frau תקנופמו הכר חשא
 ירפס !y" ר'לה ,ו'פ 'ירפוס 'פמב םייונש תצקב) | דודמ קחרה 'יפ ותענוק רסה לואשל ץעוי גאוד
 ואצמ םירפס 'ג : ל"הזב )00€ 'פ הברבה תאז | ותוא עובתל תוכלמב דרומכ והשעו הכרה ותשא

 (ירפסככ םינועמ וא ןועמ (^b ינועמ רפס הרזעב | "יאש המ הזו תרתומ ותשאו תרתומ ומד mo ןידל
 דחאב ,'וכו ואצמ דחאב איה רפסו יטוטעז רפסו | דרו מ אלה דורל תושיא שי יכו םש שרדמכ

anms (1רותח  n3קליב ' nomאילרת זמר . *) "waa vamס"טו ותעבוק  winעמ חכומרכ ' yspיילחת יקליבו  (p 
 ,תצקב ה'כו ו'ו ייכב mo (* ,ךתעגוק am" כ"ג ב'כ רוטזמ טיוש 'רדמב לבא ,ךיתוינוק בוחכ שרדמב ב'ינ ז"פרת זמר
 ילתת pb ,םוטיטיז יזיפו ר"פרב 573 0M ענק 'עבו רב CON בורב תיכו סוטיוטיז ךורעכ .ג"ונב לבא רייבב ייפ)פד

cm |סווטטאיז . 
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 " = "פדבו CO 25 ה"כ יטוטעז וא) יטוטאז תלמ יכ
 ה"כ יטוטא וא ,ש"ארה CDM י"שר י"כבו 'זיפ

 . םירענ תארוהב rae» ילינמ סיד sey po י"כב

AN 

 תורז ןילמ יכרעמ וקחמל שיו אוה ס"ט םירוחב וא
 יתנוכתנ ןינעה ףוגבו .םירוחב b^ יטוטאנ ל'צו
 אסכ וופסב א"דיח 255 יכ לודג םדא תעדל
 : ל"הזב בתכ ח'ה א"פ pb תכסמ לע םימחר
 ךוועכ ןואג no בר b^ יטוטאז לאו
 םירוחב אלא םינקז אלו םירענ אל יטוטאז ול ש
 ארבגד ירה C ל"כע C5 יזנכשא לאלצב וניבר
 p" יטוטאז nón תארוהש הילע דיהסמ אק הבר
 ינפל חנומ רבכ היה הביתכה שובש לכא םירוחב

arvaוניברש אוה שודיחו  jmךורעה לכב ייפ אל  
 ,ו"ער n^" ג"מד ע"טב םירחאה םישוריפהו a הלמ
 < JANI דנוא-ךארפש ןעשיניבר רוצ רמאמבוריבשמב
 — [םה תמאה ןמ םיקוחר 'ה רצ סעלרעפ 'הל עדנוק

 רכד by הריקח < י'לכ) אָמיִטיִז 7€
 -Untersuchung wegen Ver עשפ |

D/53 T2) gehensאמטוז ס"לב ונממו ,אמטאז  
yovרכז רוכב .לכ דוקפ 'פ ר'רמב (רבד  (vb) 

 ,אמיטיז לש רבד ןירחא אצמנש | (' סיטיסיפרטל
"bג'ונב ה"יחא|* .ןועו העיבתו 'הריקח י"לב  

 אמיטיז N'D3 סרג םנז 'עב וניבר םג לבא ,אמטיז
m$ירחאד אתקיספבו ןוכנ  moאיבהש 6: ג'עק!  

 הנושאר 'יגכ איהו איימוניז לש רבד סרג וניבר םש
 'קיספב רעבאב ש"ר ןוכנל man i25 לבא ךורעב

b'y1 Ovאוהו איימטיז . wcךורעד . wi 
 431 (G5 ר"קוימ ןויצ םג םנז 'עב איבה א"סב
 םיסיפדמחו הצמש לש רבד Yum .אמיטיז לש
 אמטוז תמאבו "n הלמ תחת וז הלמ וגיצה
 431 "יא ירחא 'וחנתבו ,אוה הצמש לש רבר ס'לב
 ינימש 'קליבו אימגול לש רכד .ב"פ ר'דמבו לקלוקמ
 — [אמיטיז ל"צ םלוכבו אמהוז רכד ה'כקת זמר 'ר

br ^75:םשה ראותמ לעפ)  bwאָרְטוז  p'53 
 תכסמ klein) רעזו ריעצ ומכ ארטז

 הציככ רתומו 400 רדומה ןיב ןיא 'יפ "רדנ
 יכיה יכ (* ארטוזימד דע ^C "יררנ) אטימרוט

  CONDיטּוטאז -
Tuc dista e or + 

E» | 

 ומצע רפסב יכ רמול תעדהמ קוחר הנהו .'וכו דחא

 לבא איה הרז הלמהש ירחא יטוטעז בותכ היה
 ןויל גב ומצעל ןכ jx רפוס הזיא יכ רבדה בורק
 ןוילגב ow בותכ היה הלחתב יכ רורב ל'נו ,רפסה
 הנוכב וא יטוטעזל שבתשנו יטוטאנ וא יטוטענ
 ותעד ףוסל ודרי אל רשאב רחואמ ןמזב ךכ והינה
 ץובקהו sew ןושל אוהש םירובס vm בתוכה לש
 'קליבו ןושארה י"עב תמאבו םינטק b^ ימוז
 מ"ב י"שרב ה"כו יט ו טז "גה 'ג זמר "ישארב
 יכ ריעהל יטוטאנ תלמב התיה ותנוכ לבא .ל"נה
 םא יכ שממ םירענ ויה אל לארשי ינב ירענ
 אוהו יטוטאנ ןוילגה לע בתכ במיה ןכלו םירוחב
 'מגה תנוכ כ'ג וזו junge 1,0010, 0% י"ל

"manה ד"כ תומשבו םש י"שר "יג יפל :ו"טק ' 
 'א י"רתו 'לקנוא וקיתעה ןכו תורוכבה ולא ירענ
 םירענה 'מולכ pns י"בירו ג'סר וקיתעה ןכו ירוכב
 vm ולדג רככו ויה תורוכב יכ םידלי ויה אל
 ןירוחבה ירענ והמ ד'פ ר"דמב ה"כ תמאבו םירוחב

 םתקתעהב םינקז 'ע ונויכ m לעו תוווכבבש
 ,ביל (O30 רוחב וקיתעה וז הלמ י"עו 000%

on" v5וא" יב  CNדיי ייטפיש) םירוחבה  USילבו  

 תקתעהבש םימכחה ועדי כטיה לארשי ץראב קפס
 םינקז 'ע לצא תונתשה םוש ןיא יליצאו ירענ
 יליגמ יורי  תוינתשה ^i ןיב התונמלמ ולדח ןכל

cvלבב ימכח לבא  wowוריד הלכקהמ ' expn 
 בותכ ויה םשש דחא רפס ואצמש )20( ירפסמו
 רותפל ועדי אל רשאמו ירענ םוקמב יטוטעז
 ילואו !םינקז 'ע תקתעהל ms m ומק ותוא
 ותושהל ידכ יטוטאז :יטוטאנ תחת והיגה לב בג ב

 םיליצאו prono ^b (925) 49 "D36 הלמ םע
edle, wohlgeboreneיכ םתעדמ ופיסוה ןכל  ci 

 vp !םינקז 'ע וקיתעה לארשי ינב יליצ א
 תרוסמ 'יפל "ות קיתעה ןכ תמאנו .יטוטאו
 | ןכו יטוטעז : יליצא (יטוטעז 'ע) ע"ומו ןמגרותמה
 | אמעו ךיטוטעז ראשו 'ה ,'ו ש"הש םונרתב אוה
 mo ונל אצי — .ץראה op םיסחוימה 'מולכ אעראר

 יר יכ גיצר לש וישוריפ וחכתשנ en) אלמלאש ומש vem) לעב) יזנכשא לאלצבו בוטל שיאה ותוא רוכז םרב ה"יחא ('
 XVI דצ ליעל אובמ יייע) ג'צרר ישוריפ הזיא איבהש ןיסחויה לעב win" וירפס יזנג ךוהל סינכה יזנכשא לאלצב
 (yp mem) רפוסה בתכ vn רשא תוכז םהרבא 75 דומלתה ירקיע י"כב יכ תיתפומ היאר הז לע יל שיו .(האלהו

 ל"הזב י"כת תקתעת םויפב לאלצב ר"רהומכ םלשה nmn יראמו יבר mà לש ויזנג mai אצמנש רפסה הז onn בחכנ

 יכ ונממ אצמנ אלו ןיפחוי רפס לעב ל'ז תוכז םהרבא ר'והומכ קהבומה גרה דוסימ איהש וכותמ הארנו "wo יזגכשא
 'ינורחא תויתוא "pi לש םיסיררנוקה וליא ON תרונמה ינפ לא cp ישש םוי . , 02: ןוצר יהי ה"הלז רכחמה י'כמ

 Geldwechelor )5 .וירכ םאטשרעבלאה ח''זש inn גרה ידידי רמ י'ע ינעמל קתעוה (* .כי'ע t רובג רמאי שילחה תנשמ
 .ארטוזתמר ג'ונב (+ 7%

 םינשבו לארשי ינב יטוטעז תא חלשיו בותכ ואצמ =
 )וז,

. 

 ולטבו םינש ומייקו י"ב ירענ תא חלשיו בותכ
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 םדאהו זאב ותוא ןירוק תופוע ןהב ןידצ םיכלמהש
 (רייזאב) יסרפ 'לב ותְוא qup qna קסועה
 ותוא ןירוק דחאמ cnv ןהש gm [ראיזאב]

 תאשל ןידחוימ םיפוס םהל שיו (* ןאראיזאב
 = אה אבר יחדו (* "ז"אב ןיארקנה ןיסרודה תופועה

 Bn" סוסב ואל סופב ריתמ הריתב ןב ינתד

 םוסב אלא רתומ לכה ירבדל אהד אוה םדא ינבל
yaידכ דייצל ןיכלוהשכ תופועה וילע תתל  

 ןידייצה םוקמל עיגיש דע חורפל ןעגיל אלש
qv»ןידירומ :םוקמל * ןיעיגמש  | qmsןיריתמו ' 

 תופועה ןהו ןידצו ןיסרודו ןיכלוהו ןתוא ןיחירפמו
 ייחב הייחא]* ,"זאב ארקנש ץנה ןונכ
 תוביתה דע (* ג"הרר ייפ הז אבוה תבשל א"בשרה
 ףיפוה וניבר האלהו ןאכמ יכ הזמ עמשנ אבר יחדו
 לע זמר nen ,יאזב רכש ע'ויעו .ותעדמ ךפונ ול
 ומכ n"3 תואל ךייש ךרעה 55 לבא ןרייז 'ע
 תופסותהו :'ב n'5, וכרע ןייע םש יתנטסש
 המ ןייעו ח"ר (b owe^ אסוס s" oU תבש

 — [ןיכרעבש האלפה לעב הזב בתכש

Glanz) Ytז ,ויז מ'למ  
 ג'סב glünzen) יהז שרשמ vm jb רצקתנש

 ררוב m [ל"מיגב ל"צ] ('מגב) תונוממ "ci 'פד
cm)רבכ היל ויזדל (:א'ל  pow (Camaיפ ' 
vnsהיב ביתכד וניבר השמכ היל  moe)דיל  

 n) ביי 'גדמב) היב n» ve$ רוע ןרק יכ (ה"ל

 \' הערפ תב mni ןכ &'" .אוה ןמאנ יתיב 523
 qu תא ילע ריבעה יחא mov .ותלדנש ינפמ

mmo)םש ) "), = "oינב ךרד ילע ריבעהש  pM 
 ןהש \" (עוצפו הכה ל"צ] (עצפו הכהו) יב לבחו
 י"פעא !b" .ךוד ךועב א'פ «C mp יניד
 ינב | יִנָתַויִז 703 Ceo 'ובותכ) הקינמ 'טגב ורמאש
 (GN העיטנלו 'טגב ה'רד ק"פכ .רדהו vr ילעב

 יגתויז ודלונ ובש qme CN 3 א'מ) ויז שדוחכ

 הארנו my ס"לב "n וז ,ויז

 לאעמשי תמשמ (C572 הטוס תנשמ C)» moa םלוע |

1 » D 

"poaויז =  
 יב .+היצ) .קלח 'פ 'דהנס spem Cmm עלבד
 הזבנו יכנא ריעצ 'גרת .היניעב  רַטּוזיִא  הייזח

non)ריסבו אנא = רטוז (א'כק יטייק . nons 
 ראותה («o רטוז ראותהמ לעפתא win רטוזיא
 'ינעת .רטוזדא ביכש .'ה 'ניגח a ע"ייע 'ובותכב
 ארטוזלו אדח אשישקל יקוניל אתפיר גילפ ג"כ
 : ב"צ ק"ב ץובקהו .והיינימ ארטוזדב ,ג'נ 'ילוח ,ירת
 .יקדרדל אנשישקד אתשה ירבגל ירטוז ןניוה דכ
 (by א"ער ד"נ ב"בב ה"כו ירטוזו יברבר : ^ ק"מ
 Ub : ג"ל "וכרב אתרטוז אתלמ + דיחי הבקנ
 רמ יטרפ םש 'דועו -- יִתְרַטוז היעבצא :ה"כ

sje"ינש רשלמ ימלשורי "ייעו : נ"מ  'וכרב  
 דצ ף'זרהמל ימלשוריה אובמו y ו"נד 'ה קרפ

"vפש 0( היבוט רב ארטוז ), wmומכ  
 EX [ע"ייע אריעז

(Gdeid NJ O*וריע ' yopו גז ע"ייע ', 

 היבוט ^w 'וכמ : ג'יק 'יחספ (יטרפ םש) דּוגיֶז *

wenא בט ע"ייע דגנימ דוניזו ', 

 .ven n e 2 יברע 'שלמ ד"עפל) גייז *
"v" (Gureehtmachen, putzenה"פ "ילקש  

vy mosעיקפה לע יבב ןב  x" mmeתא  
 תוליתפה תא ביטיהו הפימ היה e^ תוליתפה
 תא גיזמ היהש יא ילבב ס'שב Y" "לקשבו

 .תולי תפה |

 ה'פ 'ומורת v^ (י"אד ירומא םש) לדייז ,לדיז *
 'וריבו ,לדיז רב עשוהי 'ר ג"ע ה"מד

 ,לדייז רב 'יא .א'מד b'3 ז'ע

o) pmפ"לב ראיזאב הרקיעו איה העוטק הלמה  
yon Tx 2vאושפז  vot!ע'לב  

ox Lap»ע"לב  ^b 2U)b cmתופועב קסועש  
 הטמב יחה תא 'מנב עינצמה 'םב Falkonier) "נה

GUY nae)אכיא תופועל דחוימה םופ אכיא ימ  
 הנוש היה br ןואנ יאה ברו LC ןדייז יבד איפוס
 יישארב) םהב םיזוזה תאו .הנוהכה ויז לטב יבאיפ ןכ | וב אצויכו yu] "b ךכו C ןאָראָיְזאָּפִר אסופי

| 

 ייכבו ,'בו יא ויו v3 לש ןאדא יזבד תחת ל'צכ )^ we" 'עב ןהיתויעטו תואחסינה יוניש יייע (* | .יתיעלבד ג'יונב 1

 qan ריצ b" ראיזאב ןמ quip פילב שממ אותו יההגהש ומכ תהא הלמב ליצו ןארא יזבר 75 ייכבו ןאדיבר 3"

 ריל ייככו ןרייזאב 'מאו ו"פרבו ןאראיזב םש קו בי"ח י'כב ms !* ,סיט אוהו היילדב ןלכנ ר'פרבו ןרייזבר ימאו ו"פרבו

 bo יסרס 'לב ^ce d  ,יזאב ןיארקנש ינה pus ויו י'כבו )* ה n (^ , umm סייטו v"n3 11 331 ןראיזב

 עיפרבו הייר ימגב וניצנוש 'פרב חיכו חיר ייפב «omo רילו ו'ו vas ה"כ (* "כב m'3 (" | ,יישרבו

 יעב ייל ןכו וניכר וסרג אלש nios אנמרק לבק

"ET יסרפ. 

mp Wwםשו ('" | .'וכו היתב ןב תי תב ר ב כ  "y ^wילבבת ןבקוע  

 ̂ 'יפב יילו ךרד
ovo nsןמ טמשנש הארנו כ'ע לארשי ץואב אלא ןנורל ןכתי אלש :דוע  

 .םש ירחנסב רחא שווד הז לגא

(Uחיר 'יפמ הלמב תלמ קתעוה כ'ע ) ,חיר 'יפב חיכו  v3פבו .ךיד 'עב 'תאבת ירהנסל " 

 סלוע ינתיא ייא ויו i33 ('* .ןאכר ךרע



viv ו 

 < שמש + €« םש) ה ימנו E ןועמש .רצח
 .עיצי* םוגרת b" .עברא דע over .הילתוכב

OD noe)לתוכה ןמ ןיאצויה תורוקה ןהו אזיז  / 
 (ב'ער ביפ (p/3 הבורמ 'פד נ"פב ןנירמאדכ ץוחל
 n3 ןיאיצומ .ps םילשוריב ורמאנ םירבד ^
 אלד ימנ יא האמוט להוא םושמ תוארטזוזגו ןיזיז
 תוליהאב ד'יפ זיזהב jm .(*"םילגר ילוע ןקזתימ
 הינפש ארטזוזגהו הטמל וינפש ri והזיא (א'ס)
 ףופכ ושארו לתוכה jo אצוי זיז 'מולכ הלעמל
 האושנ השארו לתוכה ןמ האצוי ארטזוזגו הטמל
 זיז oo Tb 'ולהאבו ה"יחא]* ,הלעמל
 בכוס אוהש זיז TD םשו ,'וכו חתפה יבג לעש
 JD 5'2 .אזוחמד אזיז b .מ'ב ,'וכו תיבה לכ
 ןיזיז ינש mus םש nbn ץוכקהו .אזיז היל הוה
 - ע"ייע תוירזגהו ןיזיזה ב"ט m'b יולהא qw oy הז
 נ'פס 2'3 v prr^ היל הוה jb ב"ב ,רטזוזג
 (תוארטצוצבו) qr XB icu 'תפסות :ד'יד
 prr do] Ye chpp  'ורי  ,(תוארטצוצכו|
 ןיזיזח ינש ג'פס תוליהא אתפסות — ןילתכו
 p "pb mm rm" ל"צו ס'ט הז בג לע הז
 העט הזמ הלודגו !'ח תפסוהב ןיזיז ומכ ןיזיזח
 ה"פר מ"ב םילכ :תפסותב תונויזחרה יכ בושחל

«mיל הלאנהו !ןיזיזח ומכ וזו תונויזחה ומכ  iy 
 םש אזיז רב — .םש יתבתכש המו ןוחד ךרעב

 -- [ע"ייע יטרפה

mteע"למ ר'עפל  oosפ"לב ןכבו  ^«y«המינכ  
 Wy 6% "bz סס מ"לבו Kornwurm ןגרבש

 יילוח) תופרט ולאו 'פד ג"סב Motto) םידגבבש
voב'ער + bpץראה  ^p»תא איצוהל (ט'כ איי  

 ('םי ש ד עב ש םיעלות b" ןישרעבש ןיזיזה
 ילואו תעלות po י"לב 'יפ כ'א) -- rr םמשש
 3 ייעשי) pp םלכאי ונינושלמ וז הלמ הקתענ

,nןינע ןכו ה'יחא]*  o«»ישלב  "p 
 ןגדנש תעלות ךועה תלחתב רוומאכ ותארוהו
 !«pe ש'נוצוכ  ןיזיז ה"'ד םש 'ילוח י"שריפ ןכו
 זעול ןכו ןמש ןיזיז םישרעבש אלא jn ןישותי
 ^ ש"נוציכ המינכה bp" ה'ד ^a ןילוחב י"שר
 רעמריוונראק cosons והזו םישדעו םילופכש
 ח"פ 'ומורת 'ורי ה"נכו -- תוינטקב םג םיאצמנש

 'ורי - ,[םיבובזבו] «qua ןיזזבש ץקש ה"מד
 'תפסות ,'וכו parat prr רצה :ד"יד ד"יפר תכש

MN 

 V it ןיאיצומ ןיאו 3533 (*  .דע mà םש 'ופסות "ייעו )?

 23 ןכו ןוהבד :Smw ['ב] 'ורי 'גרת ה הי -

 .ןוהבד אנתיז m ^w םשו ב"מ
 םיִזְוַז .ומכ mnm שרדו םֶהָּב ומכ םֶהָּב שרד כ'או

 ואיי ויס 'יעש) הדובכ זיז מ"למ םיזיז ומכ שרד וא =
 ^ (MC ארקמב ארקנ ws שדחהו ,ויז ושוריפש

 רדוהמ אוהש 'מולכ וז חרי ,וז שדח 65 .'א
 ארקנ ןכו NOS cv nv  'גרתב ה"כו םיחרפב
 א'פ ה"ר 'וריב יא ןכו A 45 םייברעה לצא

ovisםיחמצה םלוע לש *יִז ובש ד"ע  jos 
 היב תיאד CR) p ילבבבו .ןירכינ תונליאהו
 ויז :תנג לא 'פ ר"שהשב «nu ,ינליאל אויז
 ךורעה ioi הז ע"ייע היויז : ח'נ 'וכרב .קריה
 ןינוקיא ויז 0 (mc המכחה ויז הליאשהנו

pyילוכסא ע"ייע ינב לש וויז .ןינוקיא . ^v 
 ,יופאד ןוהוויז ינתשא ג'ע ו"טד ז"ט "p 'ומבי

 אוהו הויז אוה ריעבש לודג אצתו 'פ הבר תור

 הויז הנפ םשמ הנפ החבש אוהו הרדה mm הדוה
meהדוה  mn meהחבש הנפ  ^y)שירל יישר  

 .'ל תבש "a יוכרב) הניכשה יז ,(אציו 'פ

 .ו"נק תבש [qpw ראותהו ,(א'סש זמר ייטפשמ יקלי
qmm 533ץובקהו  "y mmtהלעמל  m»גרתב ' 

 'ג ," הירכז ;"2 aeb .בויא ;ב"י 5 היעשי
 - ['ט ,'ו ש"הש

J^ 3*3 

 ,'ב לז ע"ייע אתוליז *

 ,תימז ע"ייע דועו .הימז ע"ייע ימיז *

wo pםשהמ  q^"תיישע  pam pyתרוצב  

 רודה 45(  ע'למ בוט רתוי וא ןייז תוא
 'פב das Rchmücken mit Krónehen) רותיכו

 אה יגויז יעבד אה +א'עו ה'ק תבש) ג"סב הנובה
 תוישרפ יתש 'מגב ץמוקה 'פבו .ינויז יעב אלד
 ןיכירצ תויתוא העבש (' אבר רמא (:ם'כ 0029(

 ,ץ'ג ז"גטעש ןינויז שלש שלש

 יתעדלו ותלוזו ןינככ טלובו אצויש המ לכו זיז ו
 'פב hügelig) 116זצ זזה 8 E ע"למ

 תקזח 'פבו ,ןולחה ינפלש זיז 6ח'צ* 'וריעד ןורחא
 ,הקזח ול שי חפמ רע זיז(ה] (א'עס טיג 373( םיתבה

"bןועמש יצחל ןנואר לתוכמ אצוי חול ןונכ  
 חפמ וכ שיש run ותואב שמתשהל imei שי
 ויואב םידרוי םיצפח תולתל ול שיו ץופחיש המכ

— -= — == -- 

n33 סיטב ט'אפדב לבא יציניוו 'זיפו ר"פדבו תואחסונב היכו (t 
 הב  pטו האמוטה להוא ינפמ תוארטזוזגו  cócוניבר ייגכ לבא םילגר ילוע יקזתיל אלר  ^wש"רפל ג"תר "פב

 םש טו ר"כ רצ ביט תולהאר היפל  ynלכ ונ' בר קיה  "en,הז ה  ^an omחיכ (+ .םילגר ילוע והב ולקחנ אלר
 ר"פרב ,ביח 523!

^ 

NCיפב אוהו ה"יחא|*  
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 Yun Ww .אנייז ל'צו  .אנויז שיפנד הבר אקסע
 ינארטמ ^" ר"ה !e" אנאיז ומכ הרבה שומישב

 5 ן' י"ר seb" לבא האיצי ^8 י"שרו האצוה
 ריר

+%- - "v 4555 b"ןורחאהו +(יובותכל מימש  
 ןייע זיכ (sU) 'רמבל 'א .ימלשורי  'גרתב .ה"כו

 אבככ םרמאמ b^ לע ןובשח ואב קתעוהש םש |
 הרכש דגנכ הוצמ דספה :ב"ע ח"ע m ארתב

 -- ['וכו

 יח קשנ ילכ 5: ע"לבו ?wy ס'לב b" ןייז
 ץֶלחה pap Ob שרשה הרומ הנושאר םצעבו

Aus- Zurüstungםירבד) םינזא 'א תפסוהב מ"לבו  
(Gooךלע ךנייז םא (.'ד ב'ב) ןיפתושהד ג"רב  

 ךנייו ילכש י"פעא Cb .'וכו אכר אל ןאכ ךרפס
 ךלמ התאש ךמצעב התא המדמו םיכלמכ ךלע
 :אלו דבע ןב דבע התאש עורי ןאכ ךסוחי רפס ירה
 אינלק ורטאו והימתה םירבדה ףוסו C ךר ןב ךר
 הז ישיפח סודורוה השענה ןניסרג אהימתבו דבעתמ
 ךריקפא 'מולכ דבעתמ אינלק e^ ל"ז mm .(*ןואג 'יפ
 וצלחה .התא דבע c3 .ליחה cuo ךשוכר | תאו
 אבצ יצולח ןכו ּוניידזיא ('ב] י"רת ('ג ?ae יבדמב)
 A pibEb 'גרתב ג"ונב ה"יחא]* ,('ה םש)
 ילואו ןכו תלמ הרסח 'זיפו ר'פרבו .אליח יזרזמ
 הברה םימוגרתבו .'גרתה לע pub וניבר היה אל
 תואמגוד "ייע pr שרשמ ודלונ םילעפו תומש

mn xsדהנס :ם ַש ה .ל"זר ירבדב ןכו .יוועל ' 
 עלוב ןייז טעמכ 'פ ר"שהשבו pr לכוא ןיז ,ד'ק
 posu p נ"ע .מ"ד ב'ם ז"ע 'וריו :ח"כ ry ,ןייז
 השא :ה'כ םשו m ןייז ילכ אלו ןייז אל ןהל
 זמר בויא "pb" ח"כפ vpn .הילע הנייז ילכ
 כויא) .והחקי םינצמ לאו :'תקיספה םשב ח'צתת

(n nן'נונחתו הלפתב אלא ןגמב אלו ןייזב אל , 
emומכ לֶאו  "p 5iשלמ שרוד םינצו ילב ' 

 ר"דמב jy ומכ םי נצ דועו ןגמ p^ הרחוסו הנצ
 .ןמוקמב ורמע אלא ןייזה ןמ וטמשנ אל 'כ ס'ס
 ןתנש ילכ ('ה יגיל (moe ךירע שרד ה"מפ ר"משב
 ידע p^ ע"לב 2 תארוהמ אוהו ה"בקה םהל

vnmשלב הליאשהבו ' mpiדילומה רבאל ראות  
 ךינזא לע ךל היהת רתיו ר"לקתת זמר אציו 'קלי

 .יעב אל אחוור היל ווהיל אלר אוה אריספ 1223 )" יתנמס תואחסונ יוניש (י

9 M dr V» 4 f 

 «ur .פ"לב יכ עדו — ןיזיזח w31 א"פר 'ורוכב
 ילואו .םדא לש quii טופב ,םישדע כ"ג םיארקנ

 — [םישדעבש ןישותיה םיארקנ הז םש לע

 ירחא ףוס :ר'קיוב (יגולותימ לודג ףוע ןימ) זיז 3
Gm mbזיז ףוע רוסיא תח ת  

pnידמע ידש  mmm)יג  GUר"א  "mm43  
 שרופש העשבו gy גדול  ww הזה זיזה ןומיס
 0"כ של 3"( ך"הה המח 5353 ההכמ ויפנכ
 המלו .ןמיתל ופנכ שורפי gu רבאי  ךתניבמה
 (mb הזמ םעט ינימ לכ וב שיש זיז ומש ארקנ

nons].יסרפ ןושל לע רמאמה לעב ןויכ ילואו  
quy pe 5םימי ויתוצונ 728 אל רשא לודג  

 הזמ םעט ינימ לכ וב שיש רמאש המו םיבר

 ןויכ ילוא (ןושל רותיב ע"פדשבו ,ר"פדב ה"כ) הזמו
 םעטי n  הליכא םעט ינימ b oom^ פיל לע
 :לודג ףועמ ח'בב הבר כ'ג רפיס + ג'ע vam .ול
 עיקרב הישירו אימב הילוצרק דע םיאקד ארפיצ
 פ'שת זמר יילהת יקליבו) ישא 21 358 הז לעו ,'וכו
 b" סחנפ ימוחנתבו .אוה .ידש זיז אוהה (יבר ,'יגה

a"ידש זיז וז םימשה ףועו , OVתקיספב ' 
nmטפ "] — 

pev *תורייע .ד'פר 'יעיבש 'תפסות וריע םש)  
 ה"כ "וכו ירגיו ןיזיז . . םוחתב תורתומה

 יוריבו rt" ג"ונבו ןייזיז 'ב י"כבו ,טרופריא י"כב
 תועטש הארנו ,ידגיו ןויויח ד"ער ב'כד ב"פ יאמד

 .אוה רפוס

nr =( Jtס"לב  woס'למ  "b OU),דספה  
(Sehaden, Verlustהדותה 'פד ג"רב  ^n3) 

Gyאוה אנייז אנייז היל יטמיל אלד יכיה יכ  
 רכומה 'פד ג'סבו .יעב אל אחוור אה יטמיל אלד
 יטמיל אלד יכיה «c (א'עס 'צ ביב) הניפסה תא
 33 «b CH "בוריעד ק"פב ,(' אדימפ היל
 את קופ אדג ל'א C אנייז יבד אבבא Dp תשש
 .בב 'עב ונשריפש  אנייזב בכאל המוד הז
 'א בב ע"ייעו תחא הביתב 'זיפו ר"פדב ה"יחא]*
 תביתכל ןכתת וזו אנאיד 'יגה 'וחנמב יכ עדו .ש"מ
 ןינעה הזבו Ur opea nówn קר "יסרפה הלמה
 לכא "wi רטוזד NDW אקסע YD: 'ובותכב

 .תואחסונב «m v "33 קר ח'נ ('

 ?wp 'עב וררסל גוט רתוי לבא ra" 'עב וא םא CO יחכונת 'עב ךייש אל הזה pun םנמא y") יא בב 'עב

 .'ב ךר yw (5 wy סא ימולכ ןאכ ךרזפ ךלע ךנייז סא ליזו ביבל ח"מגר v3 ייפב שרופמ יתאצמ m בורקו )^

 סעפ סוררוח לש vow סונקרוהש יפל התא ההפשמ הזיאמ ונא ןיערוי ןאכ ךסוחיי םשל $3300 התאש ךילע ךחמחלמ

 רילותו הילע אבו הרוה ןירכ הל השעו הדמחו ראות תפי An החפש היינשב הארו הצנו סחלהל םימוו לע ךלה תחא

 ליכע השעג ןירוח ןב אינלק .וסוחימ come ןיפרחמ n ךכיפלו סודרוח ותוא חנממ Bp שיש ףיס 'ע דוע יייעו
^àתרחא . 



 וו ות

 ,א'ח יוועל 'חה לש ל"תמעל ויתופסוהב רעשיילפ
 תועבטמ לע) ןאמרעקוצ 'חה תעדלו ב'סקת
 בהז עבטמ Q5) פ"למ אוה oo  תוידומלת
 !y" זלה ריעה םש לע ארקנו ןירניד ז"י וכרעו
 .ז"טקתת snm ט"פת ,ב'ח ןילמ 'צוא סרילואוו
 עבטמ "יפו יקנייס ירגיד וניבר םג סרג קנייס 'עבו

 — [תינורנ עלס ןוגכ ינולפ

 t ע"ייע הָעיִז +
 SJENI D/53 ה"כו Fálscher ןרקשו ןבזכ (b^ ןֶפיז

qr o5vesאוחא (ףַז ע'ייעו +2 ע'לבו  
 ("GN ז"עד אמק קרפד ארמגב אנפייז אנרמד

"bר"בו ב'ה דיל ו"ו י"כבו ה"יחא]* .ןבזכ  
^wרתסלפ , cmאיה החוכנו הבוט תאזה אסריגה  

 -- [ח ךס Tw ןייע
 יקז ע"יע NEU ,אקיז *

Crדרפנהמ ץובקה)  joy Novהשיככו הריצע  
die Presse, das Pressen, Drückenמ"למ  

393442 v'b» b'b3 ה"כו sw (5 (יטפוש 
 יכיסב ןידומ לכה (א'ער גיכק תבש) םילכה לכ 'פד
 םוקמ והל דחיימ והיילע דיפקד ןויכ ירוזמו ירייז

"eןינכומה תודיתי ןה יכיס  Cw)ישמ ןהב  
 חיי היל "jm "3 יומש) תודתי 'גרת .ול המודכו

0C o y"םישרק ןוגכ ץע ילכ = (* יראיז .יכיס  
 (.אימק תבש) ןנתרכ םידגבה תא ןהב ןישבוכש
 סבוכהש yy ילכ ירוזמ .(* orna ילעב לש שבכמ
 ולא ןנכלמש תעב ןבאה לע םידגבה תא וב הכמ
 םאש (' ומגפי וא ותוועתי אלש ןהילע דיפק ןלוכ
 "Uy  חיסמ ךכיפל ישמהו םידגבה וערקי ומנפי
 .ןלטלטל רופא ןכ 55 ןיצקומ ושענו ןלטלטלמ
 זייפ  חגש ^?( לארשי ץרא רומלתב שרופמ ה"כו
 "Ui W" 3 (2'ע ס"ר א'פ w' ^" ב'יער ז"טד

 .היב .שיתכ יד אנכובב m3 mint ארוזמב היב
 p n3e^ 'פסותב אבוה הזה 'יפה לכ ה"יחא]*
 ןיר ארייז 'וריב 'ינה םשו ךורעה םשב יכיס ה'ד

 ןווחאה רמאמה יצחו ,היכ טיכח [ י ד ארוזמ ma רצע
 רצער 'יגה םשו 'א D^ ז"יפ תכש ש"ארב רסח ןכו רסח
 ו ד יגה םשו םש 'וריבו . , 03 טיבהד . . והב

 ,יפופרבג תיכו ב"הו ן"| י'כב היכ )^

TC. 

 < אוחו רתוי bu הזו םוקמ םש י"שריפו יקנאיס
 wp 2:0 | ראותהו ןאתסיסראפב Uy שש

 .ץפנל ךוועה םשב אביה םש תכש 'ופסותבו ('

 ,יראיז יכיסב הנושארה םעפב םג ל'צכו , )4 ) הריצע ארקנ

4 

 (« mp3 G^ a cורמאנ הייקנ 'שלבו 37
 "p קית nep השא אלב ךל בשת אל הרות —

 :pe םויב ד"יפ ר'דמב טשפומה םשו .'וכו ךלש
€n vp onn)םויב  bw psyםיכלמ א"ל : — 

 ייעשי) vom ךיתומצעו Tob ם"לק ר'קיו : לעפהו
(Go oneןייזי טומשי  a»ןייזי 'גו הלענ הצלחו . 

 S3 ק"ב :לועפ ינוגיב .והב ןייזא א"יפ ר"דמב
 יומש) םישמחו כ"פ ר"מש .ןייוזמ סיטסיל (םיטסיל)

o anתבש יוריבו ןינייוזמ ולעש  imbויהש  
 == ויטב סם"טב ייסופדבו) ןייז ינימ השמחב םינייוזמ

 .המחלמל ןינייוזמ ןיארנ כ"פר ר"מב CRY השמחב
 ןיאו שרדמ ודיב שיש ימ לכ ט'כ פ"ס נ"רדבא
 ודיב שיש לכ ןייוזמ וניאו רובג הז תוכלה ודיב
 ודיב שי .ודיב jn שלח שרדמ ודיב ןיאו תוכלה

 — [ןייוזמו רוביג הזו הז

preלע ארקנו יעיבש תוא)  main owהמור  
cvבותכל ןיוכתנ :ד"ק תבש  n^nבתכו  

 ואשעו ת"יח לש ונגל ולטנ :םשו ,ןינייז ינש
 ע"ייע :ט"כ "וחנמ :qm םשה ונממו ,ן"ינייז ינש

 .ש"מו ןויז

pr 8זוז וכרעו עבטמ םש)  "Uvומורתד " 

 ארטיל המכו (ניער ו'מד (vb לצב קרפ
 Cnm ומכ b^ .ןיניז האמ אדנע

(Nührendes, Nahrung) N23 *אנויז .ד"מ 'וכרב  

 ."שריפ "יע אנוזמ אמיא אלא ד'ס
 :ו"ס 'וכותכ אנויז — .'ב p ע"ייע ןיז .ןוז לעפהו

Rp yy 

 .םנז ע"ייע ןומיניז ,אימוניז *

 b" ןושלב םג אוה ןכו יטופ (DP ןוניז *
(Sinon, Zenoד קרפ תוכרב ימלשורי ' 

 qna ןוניז 'ר vy ז'ד

 (םינפב ש"מ y'a" עבטמ 123 תעדל) יקנייז
 (בייעס יס 'ובותכ) השאה תאיצמ קרפד 123

 .בוט עבטמ ,יקנייז Uo העבש
nwריכסהל 955  ^eגיכרהְל ל'ג ונינוד  

"p o5 

 103 534 רוהמ כהזמ עכטמ יקנייז כ'או 300

 "^" יסלא

Au ןמו רוהט בהז ^b D i? הלמה 

mo ny (tע ' ntיא  

 עילב יכ ןוכנל ה"כו םיסג יר לש nmnboa ג"הכו םינושארה

 m) ךס 'עמ «n ןכו לינה qmm לע יאק וניבר יכ ןוכנל ימא 'פרב היכו ךרעה ךשמה אוה arm ו'ו י'כב יכ עדו

bיא רזמ  msריפרב לכא םש תבש ייפסוהב  ne!רחוימ ךרעב ס"טב יסיפרה ליסאבו יציניוו . ^( y'vyפדב 'ד שבכ ' 

 ,שבכמ qp יציניוו ,ומגפתי אלו ומקעתי אלש an יפסוחב )^

c 
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mb nar n2 5ybו '. v5מוי = .ט"י 'יבוריע ' 
 ,ר'ע ז'פד ד"פ ipn" 'ורי  ,ח"ימ ה"פ תובא .ז"פ
 j'31B : א"יק mob" .ח'ע 'יחספ הָּכ זמ ינוניב
 ב"עפ ב"ל 5 :mio n2" :ל ע פ תה rb 'מוי

"Yםשו ב"ער ב"כד ד"פ 'דהנס  onד"ער ב"כד . 
bmוכרב יִכָז ימרא לקש מ ' a^א"כ תבש  : 

 bye .'ס :'ח 'ורוכב .ז'ק .ט"ל 'דהנס :"י ז"ע
iדהנס .ח'ע ייחספ ' SUDראותהו : AND 

nwsr "5rב'מ .האלהו .ט"כ ידהנס ס"לב ה'כו . 
 'ובא :ח'מ הטוס .ט"כ ipn" .ו"מ ב"ער'מ 'ישודיק
 לש ויבא 'אוהו יטופ םש יאכז דועו .ט"מ א"פ
 ,יאכז 'ר י"אד ארומא םש (Uy ,עודיכ ןנחוי 'ר
 ייכז ,לובכד ייכז 'ר .האירדנסכלאד יאכז 'ר ,ייכז
 האלהו ז"ע דצ ף"זרהמל י"הבמב םינויצה y" אחבמ

"uj"יאכז ןב ןנחוי 'ר נ'שו 'ז דצ ייבא 'ע דוע  
 'טוס תיאכז הבקנ ראותו אוומא אוהש יאכז ןנו

mםשהו — .א'עס  mirתבש :ז'כ: :" 'וכרב  
qu qv) (Y 5א'נק : מ"כק .ט"יק + ט"פ  : 

"ipn ae» mא'כ :'ב .'ט  :+ Jm bus qv» 
 ירהנס .ב"פ :ו'ע "ישודיק QN 'טוס .2^ "טיג
 "לוח : םשו ,'ד ז'ע any .א'צ .א"פ UD .ב"י 12
 :ז"מטד א"פ האיפ 7v" .א'ס m .ב'צ ,ו"פ

 ^m .מ"ק תבש ".D': 'וכרב פ"לב ה"כו אָתּוכְז
 ץוכקהו :^ 'בותכ .ו"ט «nm qr ק"מ :ז'ט
 תוכז ףכ .ו"ט unnm :ז"כ הדנ .ה"פ 'בותכ אָתווכז
 'ועובש N'yp. ז"כק n2w +: א"ל א"ער ז"ט 'וכרב
 pans :םשפומה םשהו .ו'פ א'ד ,'ל
 ייחספ 'ורי היוגב הייכז םינהכל היל תיא :ב"
 םשו ,הייכז ןאכ תיל הייכז ד"מ א"ער ט'כד נ"פ
 יאמד "T" : ט"יד ?mb האיפ Y" ,רתומ הייכז
 םילעב ידי תחתמ sv רקבה ןיא : ג"כד ב"פר
 ובור : ו"טד א'פ האיפ 'ורי ץוכקהו .הייכזב אלא
 תויכז ח"לפס ר'מש תועירכמ תויכזה : םשו תּויִכְז
 י"שרב כ"ג אתיא מ"י וניבו b pupa^ -- הברה
 תואמגורה p" ,ןכ ומכ שויפש תומוקמ המכב
 ט"יות 'ייע T ומוקמל ןיכועבש האלפהכ

 — ['וכרבד ק"פסל

den רהטמו הכזמ "b םדוקה qwe (ר'עפל qa 
£o פ"למ ילוא וא Boden rein machon 

 03'2 harausziehen, anusroden) ץראה ןמ איצומ

pb?מגב םיתבה תקזח 'פבו €^ ק"מ) ןיקשמד ' 
 רמא (א'ער 72 ב'ב) קיזחמב םירומא םירכד המב
 .ינק אעראד אתעדא איכז יכזד ןאמ יאה לאומש

 Mb דצ המלש pun "y ,ןינע 0512 ב'ח ייכב ('

- 

 זז 5 - ידע
 א"עב 'יפ י"שרו .םיסנ 'רל חתפמ רפסב אבוה ןכו
 םייסו וילע ונישה א"בשרה 'יחבו 'פסותבו שיע
 ךורעב b^ ןכו qn pomo ילכד oem : א"בשרה
 י"שריפ םשו ?"NT ארצעמ .'ס ז"עב ה"נכו ,כ'ע
 יו ייטפוש) ,'וגו לט רזיו ומכ שבכמ ארייז ןוכנל

p 075ז"ט מ"ב םג ןינעה הזמו .ןורחאה רז : 
 ורצעמ ובכעמ היה b^ היל רז ארפסד יטישפא

"pםש י'שר  wmmרז 'עב ואיבה  ^ mb? 
wvובכעמ  — 

 .רז ע"ייע mw ,ריז *

NT *ישילשה וודב םיארומאה לודג (יטרפ םש)  
  mm.לש וברו הדוהי 'ר לש ודימלת 4^

 י"אל תולעל הדוהי 'רד הינימ טימתשמ הוהו הימרי
 'וריבו = ,ילבב ס"שב הברה רכזוהו Grp) 'ובוחכ)

qb "sis "y  .הריעז ,אריעז ארקנ זעורה, 
 ריעצ = ריעז ורקיעו תעלבומ ן"ייעו :ז"ע דצ

pnרטוז , 

 m ע'ייע אָחיִז .תוז *

qt!ס'לב ה'כו ןויקנו קדצ ןינע ,1) ע'לב ןכומ'למו  
 ,rein, gerecht, tugendhaft sein ןוחצנ ןינע 03

(Giegen, etwas erlangenתוכרבד ק"פב  )אל 637 

 ןיאש וניכז (א'עס ("B ייחספד ק"פד D3'2 .יתיכז
 האיצמ pip םהינש b^ .שדקמב םירי תאמוט
 תורעש יתש 'מגב ןמיס אב 'פב .תוכז ןינע מ"יו
 אנינח 'ר ('והניכז אהב אבר CN €239 הדנ)
 ב'א) — mui C ןינע sn qim סנגיטנא ןב
 ה"יחא]* | 0N56023. 00; 002( קידצ שיא'גרת
 מ"ר 'b לצא הכוה תומשו םילעפ ונממ שיו

nett2 'וכרב nנ'כ תבש ריס :ג'ס :'ז + 'ו . 
 :'ל "נעת i) "mob ir 'יבוריע ano : ב"ל
 ry 'דהנס ." +: 'ח .ב"ב "og ק"ב א"עס 'ה ק"מ

ryח"כ דימת : ג"מ 'וחנמ 3^ . n2]ז "וכרב ', 
 ימוי (rb ^nbb v. 'יבוריע .ט"לק Tp תבש
 "t יובותכ .ד'פ .ג'ס :'נ «b^ :ו"ע 1 בע 3^
 3'3 vb ae :" :'ט DID :ג'כ YO ('צ "טיג
 'וכמ + ב"ק + א'ק gv .ד'צ : ט"ל 'דהנס ,חיע
 .ס'ד א'פ 'ישודיק v .ט"יד ה"פר האיפ 1 1^
 'טוס : ג'י :'י 'ליגמ .ז"פ "חספ :'ז 'וכרב הָתְכְז
 ,'ח 'יחספ ּוכָז .ט'כ 'ינעת + ג'ט 'וכרב וניכז + ב"מ

D'3ד"יק תבש הֶכְזא :א"י 'טוס ,ט"יק ב'ב :ו'פ , 
nobז'כ 'ציב .'ח ^ , "bpwב"י 'טופ ..'ד  + natn 

| tn aon 13105 : ש 'וכרב' npn ח"יק. "nob 

Amar a^a )' 

 טפר |

> 



 15338 וניאו קידצה תא ריכזמה לכ קחצי 'ר רמא
 ^r) ילשמ) הכרבל קידצ רכז bb השעב רבוע
 השעב רבוע וללקמ וניאו עשרה תא ריכזמה לכו

D'bילשמ) בקרי םיעשר םשו  (GEבר רמא  
 תא ריכזמ ה'בקהב וניצמ em^ רב לאומש
 ךרבי ונרכז 'ה (ב"י rep יילהת) 'אנש ןכרבמו לארשי

va)קליב אבוה םש ' onaה"יחא]* — ,(ניעהת זמר  

 . . mbnb רכז . . טיטל רכז .ז"טק "יחספב ה'נכו
 ןישוע ..'ט ב'ב ,שרקמל רכז .א"מ 'כוס ,ןבתל רכז
 י"'פעא ח"פר תבש 'תפסות : 'ב 'וכרב .ןברוחל רכז

psvןכו ,ובדל רכז רבדל היאר  jr men 
 jn jn םהירבד 'יקידצל תושפנ ןישוע ןיא :מ'למ
 "ישודיק (si WD ע"ייע i 'ילקש ,'וכו םנורכז
 ,הכרבל ונורכז "xy i א"פ תבש יורי :א'ל
 ח'יד 3b 'טוס 'ורי ,תונורכז seb ^ 'וכרב ץובקהו
 ה"ר -- 'וכו הרותב ורמאנש תונורכזה לכ ד"ע

v a5ה"ר  m^" ieתונורכז  תויכלמ ד"ע  
 הייאר + ג'מ m^ הריכז טשפומה םשהו .תורפושו
 יליגמ ,היישע ידיל האיבמ הריכז הריכז ידיל איכמ
 ליניבא 5 םשו ,היישעל הריכז שקתיא : 'ב
 : לעפהו ab רכזנ הריכז יאמ ג"לפ ר"ב ,התריכזב
 השא אשונ םדא .א'ל 'וכרב והרכוז ךכ ךותמ
 (:ביל םש) הנושארה השעמ רכוז הנושאר ותשא לע

omoלע והרכז :ח"נ תבש רבד לש ושנוע  
 'ציב וחיכשהל אכש רחאמ והרכז .ו"ק 'יחספ ןייה
 ידכ .ז"מ ה"ו pne תריקע םכל רוכזאש :ו'ט
 ורכזש לכ .ו"מ 'ינעת קחצי לש ורפא ונל רוכזיש
 לאו ותוותל רוכז ,א"י 'לינמ ושארל חא רמוא
 ךישעמ רוכז רמאי אל :ו'ט 'גיגח וישעמ רוכזת
 ^M» מ"ב חוכש ףוסבלו wot :ח'ג מ"ב םינושארה
 יאמר יורי 'ייע והילאמ הברהו D, םש בוטל רּוכְז
 ybp ר'ב : ו"מד ח"פ 'ומורת v ry ב"כד ב"פ
 ע"ייע ,'וכו שיאה ותוא רוכז םרב .ו"צ פ"ס םשו
 םימיה ןתוא ןירוכז ויהי ז"פ ר'דמב ץוכקהו ,םרב
 "יחספ Y" ,ו'ס 'יחספ ל ע ם ג ב mor ע"ייע ,'וכו
 mb 'bw ,הכלה רכזנו השעמ האר .ג'לר ו'פ
 תרכזנ המ ינפמו . . mon יתובא רובכ א'עס
 תרכזנ ךתנוי . . תרכזנ nut "b 'ובותכ ,'וכו
 ;:ליעפה ,'וכו הלימכ רכזנש ןויכ : ג"מ me .'וכו
 'ג .ה"נ םשו ,םירצמ תאיצי ןיריכזמ ,ב'י 'וכרב
 !'מ "ישודיק 7M לש ויתונוע ןיריכזמ םירבר

 םיצע הנממ איצומו עקרקה דבכמש "פ —
 ה"יחא]* )0 .ץראה קזעמו לקסמ עקרקב ןיסוכמה
 222 ה"כו איכיז י"שרבו אכיז Corn ק"מב ג"ונב
 .דבכמש םש 'יפו ב"בל י"כ ה"מגר "יפב ה"כו איכיז

 אהתש ידכ אעראד אתעדא הדשה תא הכזמו
 4235 :25'2 ם"בשריפ ןכו עורזלו שורחל החונ
 "יפבו םיער םיבשעו םימסיקמ הדשה תא רהטמו
 םינטק םיצעמ עקרקה דבכמש ק"מב י"שרל סחוימה
 םדוקה ךרעמ יחכונה ךרע כ'או כ"ע םלטונש הילעש
 יפלו ,איכד יכדד 'ינה ק"מ ש"ארב תמאבו אוה
 Diem י"כ לכב לבא 'א ךז 'עב ומוקמ רקיע הז
 ל"י הנממ איצומו וניבר 'יפלו ומצע ינפב ךרע אוה

 — [המושרה 'יסרפ הלמ איהש

y"y) ai ע"לב G^ m» 2») (מ"למ pnr»ist 
 'ז גז  (Glas, Krystall Cmתבשד ק"פב

 ורזג ט"מ תיכוכז ילכ € ויט תבש) יירבד ^m 'מגב
 לוחה jb ןתיירב תלחתו ליאוה האמוט ןנבר והב
 wu  ה"יחא]* .סרח ילככ ןנבר והניוש
 הנבל תיכוכז w )"55 "ירבד) לוח ,'ו 'ליגמב
 "א ד'נש b' הכרבה ירפסבו ,נ"יפ ר"דמב ה'כו
 א"סקתת זמר הכרבה 'קליב ה'כו תיכוכז הז לוח קר
 קיתעה רשא הליוח יטופח םשהמ לוח שרדש ל'נו
 אתילגרמ תונקפמ רתא (גיכ יא ייא ה'ד) 'נרתה

"y)הקתעה לע ירפס  ^b3bדי'ער דצ םוואט ייבירל ), 

 תוילגרמו תובוט םינבא לש תוילה ח"מ א"יפ 'ילכ
 אילוח א'כפ ר'דמב .'ה ילח ע"ייע תיכוכז לש

nnsג"ע ד'נד ר'פס 'כוס 'ווי .'וכו תיכוכז לש  
 תיכוכז והמ הנבל תיכוכז הקספ . . ט"היב ברחשמ
 ןדבאל pmo . . ת"ר .תלפקתמ  התיהש הנבל

 — B] 'גיגח תיכוכז ילככ

(die Erinnerung, das Andenken) "27שדקמל  

 וינפל wezn 'מגב םיחספ יברע 'פב ללהכ
 ללה היה ovp ק"מהיבש ןמזב D" ,(.ו"טק ייחספ)
 לע רוומה לעו הצמ תליכא לע הצמב ךרבמ
 nn תכב לכואו רורמו הצמ ךרוכו רורמ תליכא
 m תא לטכמ הז ps הרותה ןמ ןהינשד ןויכ
 3" תומש) ביתכר אתיירואד הצמר הזה ןמזב לבא
 כיתכד ?pay רוומו mus ולכאת ברעב )"^
 ןמזב והולכאי םירורמו תוצמ לע OU ,'פ 'גרמב)
 יבוע פ'פב שרופמכ אל חסס אכיל ןיא הספ 'כיאר
 ןגבר יתאד תחא n33 ןלכואל רוסא +.כ"ק! 'יחספ
 ומצעב הזו ומצעב הז לכוא ךכלה אתיירואד לטכמו
 שרקמה ma היהשכ רכז תחא תכב ןלכוא כ'חאו

 .'ג 'פ סיטב ץיפרבו ,דיל ''כב ןוכנל חיכ ('
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nonaןיושש  mרשעמה אמיא תיעביא ןשיפנהזל  
 טושפ גהונ ימנ טושפב 'יפא זגה 'ישארו טושפ
 אלד רווכנ יקופאל ףלימל היל ףידע טושפמ
 זנה "ישארו רוכבה יכ השודקב מ"יו ann טושפ
 שדקמש רשעמ יקופאל ןדבל in אלא ןישדקמ ןניא
 לכ | תליחתב ייחבזכ ןניסרנד וירחאלו וינפל
 [הבודא ל"צ] (בר רמא) (:ט'פ) ורבחמ רידתה
 ג"סבו — ^«: ןירחאלו וינפל שודקש ףידע רשעמ
 רכז אב 6"ל הד (* הכית ח תלפמה 'פד
 רכ וחלש א «reo ye יאנש םלועל םולש אב
 ^( 337 קחצי 'ר רמאו הרבדמ עלפמ yos לשומ
 ומע ותדועס ימולכ Cop ורככ הז רכז ימא

$nםהל הרכיו 63 0 370  nba moתבקנ . 
 jn תרטוא איהד (* םולכ המע pst האב הייקנ
 ילע qw הבקנ (חיכ ל (eje יאנש יל
 רפוחה 'מגב nen תא (nix רוש 'פב — הנתאו
 תומביד ןורחא פ'סבו 62 ק"ב! דיחיה תושרב רוב
 ןקזו יל ןמדזנ םילחר לש רכז ןהל 'מא (.א'כק)
 קחצי לש וליִא םילחר לש רכז b^ .וגיהנמ דחא
 ליא רכז b^  ה"יחא]* .םהרבא דחא ןקזו
 רכז b &jóvw^ י"לב ומכ תומהכבש com 'מולכ
 יילוח ה"נכו — ,רכד ע"ייע ליא «dono Xon דועו
 mb T5 ג"פ ה'ר ,הז תא הז ןיחננמה םירכז .א'נ
 העברא ג'מ ה"פ יילקש ,םירכז לשב ןיעקות ה"רב
 ידג .רכז bap ןהילע בותכו שדקמב ויה תומתוח
 אוהש דח ובד לכל לאשוהו -- .ש"ע 'וכו אטוח

yesלחכמ 'עו 'א ףכ ע"ייע ב'מ ג"יפ םילכ תורכז , 
 'ינוילעה םימה : ד"סד א"פ 'ינעת 'ורי הליאשהב דועו
 ט'פ "233 'וריב ןכו תובקנ .םינותחתהו םירכז
 gn 25 yos תּורְכָז םשהו — .ג"יפ ר"כו ,ד"יד
 !ט'ל 'ורוכב .תצלפמ ע"ייע vo ז"ע רילומה רבא

opב'פ 'דהנס .ןבוז ע"ייע  תורכז אלו : p» 
 'וריבו השא לש התוכקנבו שיא לש | ותורכזכ
 ותורכז אהתש כ"פס ר'דטבו ר"ע *n'2 י"פ 'דהנס
 ט'ד 'ח «p'b ^b יורי .הלש הביק ךותמ הארנ
 ד'יפ תבש v^ .תורכז חכמ . . תורכז םוקמ דע

v5וריב ומכ ל"צו ס'ט ירירד אתורכי ןמ ר'ע ' 
 meat לע רמאנ ןכו .הוד ע'ייע : ט'ד ב'פ ז'ע

nenaתורכזו  muaז'טק 'יחבז  apoישוריק " 
 לע לאשוהו .'א 'שרס 'ז קרפ ארקיו ארפס 1772
 ונש אל . . םודוקב אלו : א'ל 'ציב רח רנד לכ
 ה'ר m^ ולש תורכזב לבא ולש תובקנב אלא

Y^לכא ע'פדבו  

NDS E NP IS SE LRב ו  
pe 

 ןיא םתומשו ,ד"י  תוירוה ,ועשר ול ןיריכזמ ןיא
 תא :ןיריכזמ המל ד"מ א'פ  תוידע  ,םיריכזמ ונא
 ירבד ןיריכזמ המלו ה"מ םשו 'כו ללהו יאמש ירבד

"mnוכו '] — 

(Mann, Miünnlicehes) *3fמגב זגה תישאר 'פב ' 

Stnרשעממ ארבתסמ (ב'עס וילק 'ילוח) עורזב  
 םחרמ םיבורמ םיאמט םירכז ןכש ףלימל היל הוה

cMרובידה ינפל טושפ  '). ^bרכז רוכבה  
 רוכב תובקנ ןיב םירכז ןיב זגה תישארו רשעמהו

"bwרשעמב לבא הרוכבב שודק םינהכ לש המהב  
 ןיב .גהונ lm» ןירוטפ nn תישארבו המהב
 רשעמה לבא ,האמט המהבב ןיב הרוהט המחבב
 דבלב הרוהט המהבב אלא ןיגהונ ps זגה תישארו
 רוכבה יכ ןיבורמ רוכבהו טעמ זגה mes רשעמ
 רוכבה ,הרשעמ רחא ושעמהו הבקנ המהב לכמ
 ןיטושפ זגה תישארו רשעמהו cm ותשודק
 לארשי ובייחתנ .אוה טושפ אלד רוכב יקופאל
 תישארו ושעמ יקופאל הרות ןתמ םדוק רוכבב
 הברדא ןנירמאו הרות ןתמ םדוק ןהב ורהזוה אלד זגה
 םותי וליאכ ול המוד ןכש ףלימל היל הוה רוכבמ
 P^ ,הריכמבו השודקב ןהכל ונתנ תופתושב וחקלש
 jp הרוטפ התדיל תעשב המא התמש המהב
 יקופאל ומא תחתמ תחת תחת ףיליד רשעמה
 חוקלהו םותיב 'יפא ןינהונש זגה תישארו רוכב
 ןנתדכ המהב רשעממ רוטפ הנתמב ול ןתינהו
 יקופאל רוטפ הנתמב ןתינהו חוקלה (:ה"ג) תורוכבב
 ול ןתיגבו חוקלב ןיבייחש gun תישאוו רוכב
 ןיפתושה תמהבב ןיבייח זגה "ישארו רוכב הנתמב
 המהב רשעמ יקופאל 6:ו'ג (ce אליעל ןנירמאדכ
 איפס יילקש) pp ןיפתושה תמהבב nino הניאד

ommןירוטפו ןוכלוקב ןיבייח ןיפתושהו ןיחאה  
 ןהכל ןינתינ nm "ישארו רוכבה ,המהב .רשעממ
 רוכבה € n30^ ןנתד אלד המחב רשעמ יקופאל
 םדא לכל ריעה לכב ושעמהו םינהכל לכאנ
 ךירצ ןיא זגה תישארו ומא םחרמ שודק רוכבה
 ותורקל ךירצש רשעט יקופאל שודק ותורקל
 ירישעה (ב'ל n3 p יטאנש שדקתיש ידכ שורק

mmיהל שדק , nmירישע אצויה (:חינ .תורוכב)  
 ןגתדכ חריכמב רשעמ הז ירה 'טואו ארקיסב ורקוס
 ותוא ןירכומ רוכבה (ג'מ (ob ינש 'שעמ תלחתב
 ושעמ לש vn טוחש cw לעב אלו יח םימת

(tפרבו "3 לכב ןוכנל חיכ ' "sniרצקתנ עיפרשב לבא ,ימאו . ') י'כב ה'כ (* .ר'פרבו ''כב ח'כ 
 .ויפר זמר ייעשי יקליב «mo a ביתכר 33 הז רכז וריב ורככ אב םלועב רכז אב 3733( ומע ורככ אב רכז ר"ל ייכב

 תל יכתי אל (תינוזמ 'קליבו) vno תרכאד דע האב תייקנ nap) 0053 n5y ןיא (map גיונב (+

81 " 

"ud w^ + 
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 ——— תלוגלונב הלעמה דחאו ורוכזב הלעמה Uns ר"ת | .'א חדק ע"ייע ותורכזב (רפושה תא) וחדק :ז"כ
5vוריו :ט"יד א" "יבוריע ' ^Uuהלעמ תלוגלוגב לאשנל ורוכזב הלעמ ןיב המ | ד"מד ב'פ  

 לאשנ תכשב הלוע וניאו וכרדכ 52 ןיא ורוכזב | םשו ד'ע ט'ד ז"פ תבש v qp^ לש ותורכז ד"ע
 קילס אכיהל תכשב הלועו וכרדכ הלוע תלוגלוגב | 'מורת "ורי ,הטיח לש התורכז oy  ג"יד 6^3
 .תבשב הנועו וכרדכ הנוע אמיא אלא חנמ הימק אה | אתורכז דועו .ןומלח לש ותורכז ג"ע ז"מד י"פס
 (איעק יפ) םיטפש 'פ ירפסבו (P) תבש תפסותב | 'שלב ה"כו starke Strómung ץימא mop ןינע

sen ,/22 iwאנדריד אתורכז .ה'נ 'ורוכב ףטוש  | vnורוכז רמז ינימ 'ז ריבעמה הז ןנועמ  
 תא זחואה הז םירמוא םימכחו (ןיעה לע | םייקל שי הז יפלו .אדבכ אמרד אתורכז םשו "וכו
 רמואו תועשו םיתע בשחמ הז 'מוא ע"רו םיניעה | לבא ,תרפ אימד אתורכז םש 'ורוכבב םירפסה 72
 תבש 'תפסות) חקיל הפי רחמל תאצל הפי ovn | אתורבד 'יגל הלוע רתוי אוהה רמאמה וועש
 ינ 0360( םינהכה לא רומא שארב ר'קיובו .(פש | א"ער ג'ס "חבזב אתורכז — ש"מו אנורבד ע"ייע

 אלו והאור הלעמה ורוכזב הלעמב ורמאנ םירבד — [וניבר 'יגו 'ה שבכ ע"ייע
 וניאש ,והאור וניאו ועמוש ול ךירצש ,ועמוש
 השא לאומש ךכ והאור אלו ועמוש אל ול ךירצ
 עמש ול ךירצש לואש ותעמש אלו התאר והתלעהש
 ןיכירצ ויה אלש אשמעו רנכא והאר אלו ולוק
 וא בוא 'גרת כ'א) .(' והואר אלו והועמש אל ול
 וא ןיריב (נ"שו ןידיב yy my זיכ /3 (npn ינועדי

 חנו a .ייא וו. ייככו . ה"יחא]* .(ורוכז

 ע'ייע תומוקמ תצקב 'גרתב ג'הכו ורוכדב םירמאנ
 ךפיהב סורגל ןוכנו בוט יכ כ'ג יתחכוה םשו ןידיב
 :ה"ס 'רדהנס 'ופפות y "p" ןידיב וא ורוכז
 י'פע בטיה הבשייתנ םש אישוקה ןכא ןיריב ה'ר
 י'שר תערכ תורכז ןושלמ ונניא ורוכז יכ ונשוריפ
 אל לבא תופסותה תעדכ תופשכמ ןינע םא יכ
 תארוהמ DM יכ ןהכ ,רמוכ ;Üáxopo הלמה תרזגמ
 ץוכקה היארהו ש"ע ןידיב Cyl 'מושרה הלמה
 'גרתכו .םירוכזב תמ הלעמ ג"כפ יתבר 'תקיספב

 — por] יקזמ א"י ^m 'ירבד 'ב 'ורי

einen רכז תא רכז בכשמ בכושה "p) "5i * 

15:23 Mann, unnatürlich, beschlafen 

y o5ז'פ 'דהנס (דילומה רבא 299  v'לע אבה  
 וילע seam רוכזה לע אבה :ד"נ ףד םשו  רוכזה
 ה'כו .'ג 'ותירכב תיתימאה an" יפל ה'כ 3131
 'קילייגנא י"כ ץבוקב) םש י"כ ה"מגר יפב ןוכנל
 ככשנ אוהד voy wor איבהו םש 'יפו (ד'סק ףד
 :ד"נ «e .ה"ג 'רהנס .'ה שדק ע"ייעו רכזל
 ט"פ 1" קרפ ירחא 'פ ארפס .,'וכו רוכזב הרעמה
 הברה M^ .ח"כד tb 'דהנס Cnm wi בכשמ
 רנכו רוכז ל"צו : ד"נ 'דהנפ ילבכב ןכו רכז 'יטעפ
 ילואו .האלהו ג'כ ,'ט ח'כב ג'אר ויתודוא ךיראה
 הז 'מוא ש"ר ןנועמ ב"עס ה"ס 'דהנס ןינעה הזמ
 שרד כ'או ,ןיעה לע רוכז ינימ העבש ריבעמה
 'שלמו הכיכש ןינע הנוע 'למ םינפוא ינשב ןנועמ

pyר"פרב וניבר "ג יפל לבא  p'"pאבה  DR 
 רּוכז דקגל שי ןיקסנעלאמס פ'ר תעדלו .ורועיש הז
 לכ 'פד ג'סב (הכילה ןינע לזנ ,לזא cy em» bt סאד ,ארקמב ךרוכז הרּוכז ומכ ,םירכזה ןימ "יפו

 אל והיילזמ בגא לכד (א'ער 'מ ייחפפ) העש .טכעלשעג עכילגנָאמ
 103 ה"יחא]* .וחייכוליה בגא b" .ןיעמחמ
 והיילזימ. י"שר י"כו פ'או 'ב י"כב לבא והיילדמ
 — [עו'נ רצ 'יחספ ס'ד 'ייעו היילזא ןעכנימ 23

 Vy ףושכ ןינע (CP Bauehredner ּורּוּכְז (רכז)

 ןיריב 'עב ויתשריפו וסירכמ רוביד
"yלעב 'מגבו תותימ ענוא 'סב (ט"י רצ כ"ח  

 . ויוושמ רבד ךרע 5p ^et ללז מ"ל םע qm» 5p | םיטפוש 'פ ירפסכו ןירדהנס תפסותב vn בוא
 ליעפהבו )\2 יברע 'שלב ןכו gering nchten 'מגב ל"צ] ('וכו םיקרפה ןיבמ רבדמה הז s לעב
 לעפאו לקב ל'זר לצאו רובכ תותיחפ ונינע ליזה | 'רהנס) 'וכו םיקופה ןיבמ רבדמה הז וא לעב ר'ת
 *mb& םשהו bilig ךועה טעמו םימדה לק | ['יטפוש b' ירפסבו )"9 'רהנס תפסותב ,(:היס
 '533 'ובותכב .ב"פב Geringschützung, Billigkeit) | ויהת םישודק ףוסב ארפסב ימנ אתיאו (ג'עק יפו

n530 םי תמה ל א ש רו דו 05  (G^ n^6ו'כ 'וגותכ "ה ש בחנש ה ש אה ךמסר |  p'n 

 M ע'פרשב לבא ר'פרב היכ ('*  .ל'נתה תומוקמת ראשב היכו cy היכר r6 'דהנס יוריב "יא לבא "5 ונינפל יתנסב ('

 qun לע רינעמה קר ירפסבו תבש 'פסוחב לבא חייקתת זמר ייטפוש 'קליבו : היס amos היכו ןיעה לע רוכו ינימ

 םיעמשנ שחלב à vy םיפושכה לכ יכ ןידיב 'עב יתשרפש המל איה הלועמ mis רמז תלמו רקיע s ר"פדה "גו

 רצ סוואמ י"ביול תיסופ הקתעה לע bo "y" לוק איצוה p yox הנע 'שלמ רזגנ ןנועמ pn wot תלמ תו ןיעכו

nopםייונישב תצק םש ריקיוב (* . ^( m3ר"פרב . 
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 אערא mus ואל :'י םשו (:א'פ ףד יקילייגנא
 .ילזלזמד יאדול arb ז"ע .לארשי תונבב ילוזלזל
 gus" 'ורי .ןנברד ירועישב לזלזת אל qva 'ילוח
 ו"טד א"פ האיפ 'ורי .תועמ לזלזיש .ל'ד א"י פ'ר
 ר"בב .ה"כו תוחפשה ינבב ןה ןילזלזמ .ז"טו ד'ע
 יליזלזל רבחתמד 01 .ה"כילשמ) םיללוז 'גרתו ,ד"פפ

nemשוריפ ילב אבוהש :'פ 'ובותכב ינלזלז  
 — .[ןינתבער ןוכנל שרופמ י"שרבו ךורעב

 sehlüpfen ןורדמב הרגהו הדירי 'של e ע"לב) 3«
herabgleitenתועמד תפיטנו תדירי הליאשהבו ) 

 תא voy רמוג יעיבר 'מגב "חספ cy 'פב
 הידאל ה'בקה ול רמאש העשב Gnnp nom ללהה
 ויניע וגלז no ,'ג eem הדשה בשע תא תלכאו
 התעמדו 03 0 'כיא הייחל לע התעמדו QC תועמד

(n5יניע .אהתסיל לע  s) pe gc cvy 
 ה"יחא|*  .ןעמד 6 ןגלז יניע יתרת 'גרת וזיט .יא
 לצא רכד אנשכ :ג"כד ו"פר 'דהנס 'ורי ה'נכו
 ןינוטליש ינש ג'צפ ר"ב ,'וכו םהיניע וגלז םימכח
 לש wy "an ז"צשת זמר בויא 'קליבו םד תוגלוז

 — [םד תנלוז ןימי

Iporלָּד = לז ןמ בכרומ)  dünnןקדו  ^bןקז  
 -der Dünn קד ונקז רעש הלמה b" כ'או

poma Gürtigeע"ר 7213  "ewרהנס ' Cpןקדלז  
 בע ונקז רעש ןיאש ימ b" .סיכס ןקרבע ןמטרוק
 'מולכ ןמטרוק אוה ולאמ ולא ןיקוחר רזופמ אלא
 .םיכס אוה הבע ונקזש ןקדבע אוהש o" ,םורע

"^o[הניפפה תא רכומה 'פד ג"רב] רמאדכ הטוש  *( 
6vy v»הייחא|* .אסכס הנח רב רב לכ  

 םש !p^ ב"בל י"כ ה"מגר 'יפב ה"כו אתכיס ו"ו י"כבו
 י"שרבו אסכיס סרוג קר ם'בשריפ ןכו הטוש ה"מגר
 וניבר 'זגו ןסכס ל"צו ןסבס 'הנסב ג"ונבו אסכס 'הנסל
 ף"ירבו ןושארה י"עכו 'צגוש 'פר 'הנסב כ'ג 'יא סיכס
 "יסופדב ב'כב ם"בשריפבו ?"D י"כב «n5 ש"ארו
 פירב אכוה) 'קלי י"כ ןוילגב "אש המ לבא .םינשיה
 תולמו en הרומג תועט "םיכח w^» Gap m 'רהנס
 וא אסכסו Cp רחא 3 גייונבו y""y רקיע m ןמטרק

 תלמו םכח b" 2-2, יכ הנה תויסרפ תולמ ןסכס
 cy זורחה רובעבו דמולמ וניאו הטוש 'יפ =<

potרובעבו דנטטרק תביתמ 'ד תוא תא טימשה  
 gu now ןקרבע ^pe לע ןסכס en^ היהיש
 'וריב ה'נכו — .אתכס ןוכנל ב"בבו mw הביתל

 ימ pu; yop ל'צו
 .'גו רדרדו pap ןושארה רמאמה un* אבוה יהסונב לבא תיתאב היכו ('

 .סיכפ *) «y3 m' .ןיגלז ס*ש 'גרתב ג*ונב ('

2 4 TA-T. ל S aia ו צב ו E 
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 ןקרלז - לז
 ןנישייח היל ןניקסמ אל היניתחאד ןויכ רבס
 שרד (GNO תוכרבד ג"סבו  .אניד יבד אתוליזל
 הרוחס b ys^ ינק (' ץופק תלז ארפק רב
 .תולעתהל הפוסש הנימ הנק ץופק לוזב איהש
 רמואה הכלה ףוסב [ןיטיגד ל"צ] (ןישודיקד) ק"פבו
 אדבע (.ג" יישג) יתשאל הז טג jn (ורנחל
 אצירפ היל אחיכש היל sov היל אחינ אריקפהב
 (ביעס יס יבותכ) הקינמו 'מגב י"פעא 'פב .היל
 'גרת ב"א) — .ינלזלז ינב הל ווה אלדרח הלכאד
 .אלילז אוה בט b) 2^ ילשמ) ול דבעו הלקנ בוט
 ה"יחא]* = .(תילדלדזיא אה ('ד י'מ בויא) יתולק ןה
 'א sns" ה"כו לעפתא sum תילזלדזיא ג"ונב
 | לצא הברהו .ז"ט ,'ט תלהק 'גרתבו mb .ח"כ "ירבד
 אליז p", 25 ,והיילע אליזו ליאוה .'ע ז"ע ,ל"זר
 ,יליז והיירגואא ירקש nb" .ט'כ 'דהנס ,אתלימ יב
 :Ty DU mes אליז יא ארקי יא .ד"ס מ"ב
 ע"ייע .'וכו 5v אה | .ב"י יישודיק ,אתדיבע לז
 זמר 'יעשי po por לש הרוכח י"פ ר'דמב זוז

mt»תוכלמ הלכיש דע  nbmר"כיא .לארשימ  
 ב"יפר 'ובותכ nw ליעפה .ןיליז ןיניא דכ יתבו 'פ
 Ay מ"ב 4 ,לעפָה .וליזהו רקויב ויה vy ד"לד
 ,והייבג ילזומ arp opti לעפַא .ורקוה . + ולזוה
 ט"לפ ר"ב .יסכנ ןיבזמו ליזומ bns inp םשו
 י'שעמ אתוליז ,אלוז ,לוז םשהו .ארמח ליזמ אלח
 יורי = .ג"ע מ"ב .לוזה רעש ,האלהו א"מ ד"פ ינש
 ,רקויה םוקמ xem לוזה םוקמ :י"ד ה'פ מ"ב
 ,וריקוהו לוזב ויה cy 3 i763 'ובותכ 'ורי
 ,לוזב לכוא הזו רקויב לכוא הז יתרמאו 'פ ר"להק
 םיאלכ 'ורי xw הילע ליבקמ ב'ער v'D מ"ב
 דועו .אלוז ןמת אעבוש ןמת iyu ב'לד מ"פ
 : א"ל vy .ב"ק : ד"פ "בב אתוליז אצמנ
 לוז שושהו — ,ד'כ mob YD "YD .'ק 'ומבי

stoמ"למ ללז םע  venי"ד ה"פ מ'ב 'ורי םשה  
 לעפהו .אתש לכד .הלילז תעשב הינימ בסנ ג'ע
 לומתאד ןמ ג"עו ב'ע א"לר ד'פס 'יחספ 'ורי ונממ
 (לפלפ ןינב) א"פה תלפכהבו .לילזו שימכ אוהו
 נ'עס ב"ג מ'ב .ןהב ןילזלזמ םדא ינב :'ו 'וכרב
 ןנילזלזמ אל יליז ירת םשו ,ינש רשעמב ןנילזלזמ

maונותכ ,אתחשמב לזלזת אל : ז'ק םשו ' ^ 
 ה'כו amo  ז"עב ל"צכו ma ילוזלזל יתא ב"עס
 א לוזליזל rus לבא םינשיה 'יסופדה לכב

b'b3 n5) m3י"כ "יפב  m^ץבוקב) ז'על . v9 

 !v33 ץובק גייונבו י"שריפ יייעו תלוז איטמגרפ "» םשו (b vi33" 33'2 היכו י"עב כיג ח'כ )!

 .'יל ייטיגר ק'פר יו ישטב (* .םש סיד
 t ס"סב 'גרתב גיונב )*



Y %- 
 pe mes vb pem sss אל לבא
 puo אוהש דע Cw השעי דציכ ven תא
 )2 יל בוי רטמ wp 'גרת ב'א) — .גופסל
 :ט'נ ז"ע ה"נכו ה"יחא]* .(ארטמ ןופלזי
 ןופלז BT Tb ovp av qmby ףילזמ ןייה

omaתא ןיפלוז .א'פד 303 ק"מ 'ורי ,הידי  M" 
vתבש  beתבשב הכמ ג"ע םימה ןיפלזמ .ב"יד . 

 AT" . . ןיי 12 'יחספ םשהו ,ז"יד מ"פ םש ןכו
 .ףוליזה הז ue) ,'ד שיחש) ולזי נ"יפ ר"דטב .ףוליזל

ryןתרפוא םירופא םילכ לש ןתפילז .ו"ל ] — 

UE DE 

Feuer- ןיקוקזו תכהלש ס"לב ^b) Np'or 7G 
(funkenשאכ ויתפש לעו 'גרת  

 .ןיקילז wav היתוופס לעו 0 איט ילשמ) תברצ
 ע"למ wb 55 םגו .קלד py ףדרנ הייחא]*
 תברצ pan 'גרתהו scharf, spitzig m 'יפש 5

 .slechen הריקדו hn" ןינע b c2" יברע לעפמ
^Bש'ע כ'כ לעב איבה רחא ] — 

 6א ויט ?p^ י"רת Kroph) )? אפקולז 75
 .הטקלב אפקולז :התצונב ותארמ

 'חה  תודע פל היפקורז ר"פד 'גרתב ה"יחא]*
 הקקפלז סרג טקל 'עב וניבר לבא היפקולז 'טסקוב

nmיוועל  enאלו הקקפל "גה ךוועה םשב  
 י"כבו ,ךכ an^ םשש ר'ב י"כ ^25 ןויכ ילואו קד

àתחת ן"יזב ל"צו הקקפלו דיל 'כ 'א  vm 
 עצמאב ר'מל תפססוהב קפז ומכ אוה קפלז ילואו

— [nben 

oלעב סרג ןכ יכ טפשלול עיייע טפשלוז  
 .ךורעה

 הפוק ,b xao^ "53 אתלק ומכ ילוא) אָקְלַ
(Korbריזחמה 'מגב ותמביל ןילוחה '£3  

 איממ הישירל היילדד ידהב GU 0:9 ותשורנ
 ליז היל :ירמאו הישירא אניטד אתלז היל וחנא
 ב'א) — .אניט האילמ הפוק b̂ .ךרמ יבל יטמא

 .(אטלוז בותכ ריד 'חסונב

 Plan, Gedanke Bj"bt) םשה םַמְז לעפמ) םז

 ןכו jp רבעמ אנוח 'ו :ז'פד £T נע
Tuג"ער ה"עד ד"פ הליגמ ימלשוריב תויהל  

 — [דנעמ ס"טב םשו

ea לז ע'ייע soar ior * 
ausgiessen, ףלזו קרז ךפש ס"לב ^b) nor 

sprengenאָחְלז םשהו  DW ^bרטמ  
7b3 (Regengussהיח ינמיס 'מנב תופרט ולא  

 ימק ותאד יִאָחּולזו (' יאשונכ ינה +א'ער יס 'ילוה)
 ונייה אחליז םוקמה תא דבכמה אקיז b^ .ה"בקה
 (.היצ תבש) עינצמה 'פד ג"סבו Ü, ץיברמש רטמ
 ןנבר ירמא ט"מ רמא אזוחמב אחליז ארש רמימא
 p" ,תומוג אכיל אכה meu ייוושאל יתא אמלד
 אכיאד םושמ אזוחמב ץברל ףלזל ריתה רמימא
 אכילו םינבא לש md ןוגכ 6 אתארדב יקפט
 (b^) תבש תפסות ףוסב mea ייוושאל אששח
 ולזי 'גרת) .ןיחלז ינימ לכב תיבה תא ןיחלזמ ןיא

v^ sep omm pbהייחא]* .(אימ .ןיחלז  
 :nnb והדש ואצמ ד'ע י'ד ו'פר מ'ב y" לעפה
 : יתבר 'תקיספה םשב ח"פקתת זמר 'ד ש"הש 'קלי
 דוע םשהו quy ןג ינמס ינימ לכ םהינפל תלחוזו
 nor דרפנהמו bes אחליז אתא : ח'כ 'ליגמב
 ארפס דועו לנה תבש 'תפסות pror ץוכקה קר
 'גרתבו .ןיחלז ונממ תושעל אלו 'א קרפ רהב

cnór mos "banאָחּולז ראותהו .ךייביזרמ , 
 — [םש "ילוחכ ץוכקה

Gcאתלז פרוג ךורעה לעב אטלוז  "yהטמל . 
Krug, Trink- קובקב Nit NY ס"לבו yt 

  ) 8,שברד  ^D('ג 7^ איט) שבד ק . בק

 קובק ÜUR פיי יימרי) קובקב תי גקו ךולה ,םעברי תשאד

 ףלז פ"לבו X2 ע"לב ףלד מ"ל «cy em ףלז
 ,ausgiessen הכיפשו הפיטנ ןיגע אָפְלָז םשהו

(tráufeln, &pritzenג'סב םייתשב גולמ ןיפלזמ  

 )3^ :אי' (p^D ךפהש ימ 'פבו C'3, "יחספד ק"פד
 m3 ג'ע omo ^p ,(' וכודכ ףגו רטוגו ףלוז
 C ףוליז ירק ךיפשר To" לכ ירמנל וטחוסו דכה

  em'מא רזעילא 'ר  cop natודבוה )0  ויטק יילהת|  ויתונותשע ודבא ריב וילע ןיפלזמ |
M 
/ —— —— — — —— —— - 

D 
 4 ןכו )"  ,יאשונב ס'מ ןאכ יציגיו| b"' 'פרבו ,שככ 'עכ היכו 'שמא 'פדו ר"פרב היכו ביהו דיל ו"ו ייכב ה"כ 1

 DA יאחולזו הגחר )4335 'טולכ יאשונכ n$ (:ו'טש ףר ילייגנא- ייכ ץבוקב) יילוחל vs mois "פ ןכו שיע יישריפ

Ej: "p ע"ייע אתרר ןמ ץובקה אתארר. "b? אקפט y^'y םיפער JU pros יקפט 'יפ ('  .םימשגהו חורה הכחרה pes 

 תז לעו אתארדב יקפמ אכיאר םושמ בוחכ היה וניבו ירפסב ילואו .ושוריפל שוריפ אוה 'וכו הפער ןוגכ תומיחו רצח

v3 )'יילש תויאר איבהל ךיראה ס'ד לעבו ףנ ייל ימ  

weקימל  me)אוהש  mu Cbסחויטה '  

Aon 

 .שישב ןהלש תועקרק ויחש שריפמ ף"ירבו 'וכו nas bh אב
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 pem רשק b" םז סילב ןכו «p y'5 םַמָז 2
sherע"לב  (oןיבחות לזרב לש תעבט  

 ,züumen גתמ ןינע אוהו וב ךשמנו למגה יריחנב
(Gindenןירדהנ) | תוטוידה 'ד 'מגב קלחב   (rp 

 nw (0 a^ ^bnm») 5 רבעי לב יתומז יאמ
 ןאמד אמופב הלפנ אממז (' ה"בקה ינפל דוד
 'ה יננחב אתלימ יאה יכ תירמא אלו יל ינסד
 אלא (א'יק תש םירשק ולא 'פד ג'רבו QC ינסנו
 הימטוחל היל | ןיבקונ b^ .היפונ אממזד ארטק
 אטוז ארספא m ןירטקו C) דתי ןיאיבמו אלמגד
 ןיכה snm אוה אמייק לש רשקו אממז ונייהו
 היל ןיכשמר אכירא אלבח רספא אוההב ןירטק
 ".תכש) אטמזב ןירטקד ארטק mm (" היב אלמגל

inpםילמגה תא חתפיו (.ב'יק  (ישארב m5בייל ) י"רת 

 ^i בימ ךיתפשב יגתמו .אילמנ יממז ארשו ['א]
 ?pp .ךתוופשב םמזו 'גרת €« 25 ym" ;חיכ

 'פ 'ומורתבו oye nbn 'גרת Q5 05 פש) העתמ
 ("' תופיפכ הלות ג'ט טיפ [ערוזה ל"צ] (עורזה)
 אצמנ ןימה ותואמ ןכותל ןתונו המהב יראוצב
 ,המורתה תא ליכאמ אלו המהבה תא cow אל

"bאל  nowא"נ תבשב ה'נכו ה"יחא|* : 
 !y" םהימומז ריתה D'b ר"ב .אלזרפד אממזב
 .'לינמ ל"זר ושרד ןכו unb ,ד"כ "ישארבל "שר
 י"שריפו Cb ימיק יילהת קפת לא וממז א'עס 'ו
 לזרב תעכט ןימכ םמז mb" ונאיצות לא
 אוהו .'וכו וב תכשמנו הקנא לש ומטוחב ןינתונש
 לא wor והמ ה'עפ ר'בבו bun) .ךורעה 'יפכ

penול השע . .  omר'בב לעפה ונממו .ושעל  
 םהרבא לש ותמהב y זמר 'ר ךל ךל «p א'מפ
 אל טול לש ותמהבו המומז האצוי התיה וניבא
 ויתומהב ג"פ יתבר 'תקיספבו ,המומז האצי התיה
 אלש םימומז םתוא םיאיצומ םיעורה םהרבא לש
 ויתומהבו תוירבל ולזגי אלש םירחא תודשב וערי
 ר'כ ,'וכו םתוא ןימימזמ םיעורה ויה אל טול לש
 םיאצוי םיאצוי ויהש . . א'א לש (von ט'נפ
 םיקירצ לש ןתמשנ ר'עפל ןינעה הזבו ,םימומז

nm»וכו ', benב"נק תבש תוכלוהו תוממוז םיעשר : 
 יא לנא "ve ייפ היוגמב 'יל ןכו ייל ריילק זמר איש יקליב)

 (לעופב ינוניב אוהו) nici : ודקנל שיו ז'יגר 'יס םש

 . י'ונוימז

 SUD  .ב"כ .בויא .'גרתב ה"כו יונוימז ל"צו יונימז
 — [ז'חאש 'עב לעפהו .'ה .'ג ,'ח 'תסא 'גרת

 ו"פדב לבא וינוימז ר"פדב  הייחא|*

 ןינע  טרפבו sinnen, nachdenken ט"למ) םַמָז 1
 ןמזהו םוקמה תאפמ תודעה תשחכה

(die Zeugen des Alibi überführenןישרוד ןיא 'פב  

 crb vm ךומפל אלש 'מוא רזעוי ןב יסוי 'מגב
 'פב .םהינש ּומוזיש דע ןיגרהנ ןיממוז םידע ןיא

 םידעה ןיא (Cn n3 ןיממוז םישענ םידעה דציכ
 דעי b^ .ןמצע תא ('ומּוזיש דע ןיממוז ןישענ
 םתייה םתא םהל ורמאיו ןמצע םידעה ומוזיש
 גרהש םתדעהש pv ותואכ ינולפ םוקמב ונמע
 םידעה זאו Coe םוקמב ינולפ תא ינולפ
 וא ונמע היה גרוהה ורמאי םא לבא התימ םיבייח
 רוטפ חצורהו ןתודע הלטבו qn ןישחכומ גרהנה
 דציכ GP הנשמב שרופמ ךכו ('ןיווטפ ןהו
 ול וומא שפנה תא גוהש ינולפ שיאב ונדיעמ

TAMינה אנמ ₪ ארמנ .'וכו םידיעמ םתא  
 הנהו )"^ יירב) ארק 'מאד  (*אכר 'מא ילימ
 יבד תודע לש הפונ רקשתש דע דעה רקש דע
 דע (e bf") הרס וב תונעל win לאעמשי 'ר
 Sommer .תודע לש הפוג 'רפותש

nwןיממוז ץובקהו : ח"כ .ז"כ 'דהנס 'ימעפ הברה  
 v byem" םש ^55 םומיזה ליעפהו םש 'וכמ
 םולכ םהמ mW םזּוה DN נ'ע w/o ג"פ 'דהנמ
 ד"ע ב"עס ג"ע ק"ב לעפַא .וריבח םזויש דע גרהנ
 :א"לד א'פס 'וכמ à» by ,והנימזא א'ער
 תא םימזמ ןיא םינשו םינשה תא pest השלש
 תא םימזמ ןניא 'ג 'גה תא םימזמ 'ב . . 'נה
 ידהנפ לועפ ינוניבבו ןיממזמ ל"צ םלוכבו ,םינשה
 לעפתיִא ,'וכו DowD אוהש עדוי היה DM :ג"מ
 החיבטא .ג'ע ק"ב .והיינימ דח םּוזְתיִא .'ג 'וכמ
 אל ימזתימ אלד הבינגא םוזתיא ימזתימ אקד
 םידע .א"לד א"פר 'וכמ 'ורי לפלפתה .םוזתיא
 ךיוחא וממדזנ פא א'פ פ"ו ר'ב — וממדזנש
 Y" ..המזה תלחת + ג'ע ק'ב : םשהו .'וכו םירבד

"bwאלו וביגנב . . רכמנ שיא :ט"ידד ג'פס  
 — wea] ב"עס 'ב 'וכמ ילבבב ,ומיִמזב

 תא ומיזיש רע (i022 תוינשמב «mw ב"כקתת זמר ייטפוש יקליבו ט'פק o" ייטפוש יפ ירפסבו 'וריבו חי"ר 'יפב הכו ('
"y (^היכו )^ .ןיא הייד ,'ת יוכמ יופסות  

 יקליב ה"כו הרסה 3033
 ס"טב b' 'נורהא הביתמ לפכוהו c b)» 'מא יפדבו רטא ש ורי' b ו'פרב )"

 .יה דצ לאננה לדגמ רפס ןייע תוכמל חי"ר ייפמ קתעוה (* ,ןמַצְע

 ,ארא YA" ג'ונבו הבר ייא חיר ייפבו םיש י''כב «m ג"כקתת זמר bus" יקליבו שייארב
 .יישריפ כ'ג yy" רתוו mo וניבר יינו םש

 «D' y ר"כ b mos" ס'ש 'יכב m» )" mp זמר ^w ב"ש יקליב ייל ןכו ייל יחסונב (' 5 ריפדבו

 תפיפכ 'עב «n 1^ י"כב ה"כ )' 1" — 5m( cen yy y חוב pano 3n י"כב )* "5 יחסונבו ו op ירתנסל

n'5עייפרבו םש שיירה 'ייעו תופיפק ימ י"כבו 'ואחסונב  'y3חויפיפכ : יתכונה . 



 b" סע — יפד De nnp יל ררבוהש ומכ
SES 

 53'1 Nase, Rüssel) םטוח אמוז (D'b3 ^b הימז
 ץופנו «CYY c הניפסה תא רכומה 'פד

 p^  .('ארוסד ירבמ ירתכ הימיז יתרתמ אימ
 mmo לש תורהנ «uve ויריחנ ינשמ םימ אצי
 "פו י"עב ה"כו הייפוא א'פב ג"ונב ה"יחא]*
 ימג ונייהו הימיז יתרתמ א"ל ויריחנ ם"בשר
 י"כבו .הימיק 'ה י"כבו  הירוהז. פ"א י"כבו .אריחנ
 ,ס"ט םלוכו :ו"טק רצ ב"בל ס"ד yp" הינדואמ 'ר

 — [ךורעה '* פ כ אוהו יריחנ ת"האבו
 .ז"חא אבה ע"יע ימז *

qm"ס'לבו . wwתלטהו שנוע < י"למ  
 ה"רד 'תקיספב ,Strafe) 661890786 ןוממ
6iףוסב ונדמליבו .(' תוימזבו תוילגלגב ןיספב  

 (היפקתת זמר o' שייהש 'קליב רוקמ ילב אבוה תומ ירחא

 ob xn ןירמוא ולאו pe vn ןירמוא ולא
 C תוילגלוג ןישקבמ ולאו תונונרא ןישקבמ ולאו
 DN ג'ל פיס םייחו תומ 'שרפ win לא ר'קיובו
 תויסומידלו תוימזלו תוילוגלוגלו תוינונראלו ןיספל
 (ויל) ליכשמ ירשא 'שרפ ףוסבו .(*אכלמ תא
 ינבד אתש שירב הימליחב אזח יאכז ןכ ןנחוי ןבר

mansב'א) — .ןירניד ש"ת ןיימדזמ  "bי"לב  Db 
 אשנ 'מוחנת דיחיב ה"נכו .nons .(שנועו

"Dאימיז אובת אלש א"יפ ר"דמכו :וכרבת הכ 'פ ^  
 האיפ ay ץובקהו ,בהז jn ךל ורמאיו הנידמל
 ןימו poun po ךימשמ ה'בקה :ו'טר א"פ
 תונוימזה ס"טב םשו א"פ ר'בב «bu תוימיזה
 ל"צו תונוימיזו ג'ע ז"מד ו"פס ןיטיג 'וריב ןכו
 ףוס p" : ה"לד ר"פ 'יעיבש 'וריב ה"כו תוימיזו
 א"חב ןונרא 'עב ןיאבומה תומוקמב ה'כו תימז 'ע
 לעפתאכ לעפה הנכנ םשה ןמו .ש"ע mus רצ
 דכ י"בשר םש נ'ונבו ל'נה ר'קיוב ןיימרזמ
 '33 הימלחב won אתש שיר ילילב היל ךימד
 םירניד האמ תיש אתוכלמ ןמ ןי עב תמ יתחא
 תררובמ וניכר ^3 ה"סרת זמר רהב 'קליב ה'כו
 ורמא :רופיסה ותואב Ge) יקליב ה'כו) םש ר'קיומ
 םשו ^5( ןיימדזמ ןנאר תערי תיוה אמלר היל
 prm ןיעדי אניוה אתש שיר ילילמ ר'קיוב
 pni ןאכ םג "א םש 'קלינו ןוופואמ
 T יאכז ןב ןנחוי ןבר "גו .ןיימרזמ
 ,'י ב'בב םג "א וניכר "גכ ירגיד האמ עבש
 היתי "pom O ביכ "רבד) ושנעו 'א 'ורי 'גרתו

 ריל יייכב )!
 םהל םירמוא ולא ררסת םש

 ,ירכס "3 הימגר
 יקליב (

 .ונילע ךלמ תא תוילגלוגבו תוימיזבו תוינוגראבו םיסמב גיונכ (*

 ומכ תוממז in^ ז"נר bb" הדוהי שפנבו תוכלוהו
 יתכחרה רבכו י"שריפמ קתעוהו אלזרפד אממזב
 גשומה יכ ה"סקת ,א"כח ג"מד ע"מב ירמאמב ירובד 2

 ורמא ןכש םייסרפה ינוימדמ ל'זול הב הזה
 לש ןהיתומשנ (ד"צ ,ט"י דאדידניו אטסיפאדניצב)
 בטיה ש"ע םיממזו םילבח י"ע .תוכשמנ םיעשר

 -- [ל"נה ירמאמב

 ה"יחא]* SUS yh ונשריפ רנכ אנילבמז
 יכ יתחכוה םשו ז"ל דצ א'חב ע"ייע

 — [אוה ס"מ

nexמ"למ)  pay86180886 תונז  (Unzucht,פב ' 
ras5 ןב קפס 'מגב " "b396זיל  € 

 הברה (mw לעבש ירה 'מוא בקעי ןב רזעילא
 הילע ואבש איה ןכו אב ןהמ וזיא לע עדי וניאו
 הילע אב jns הזיא תעדוי הניאו הברה םישנא
 לכ אלמתנו ותוחא אשונ חאו ותב אשונ בא אצמנ
 האלמו (טיכ m^ "P ימאנ הז לעו תורזממ םלועה
 ,איה המ וז רמאק יכה ךל רמא אברו המז ץראה
 ל"א (.א'ג יירד) לשובמה ןמ רדונה 'פד ג'סכו
 ךל אמיאד אמק אנינעכ דיביע ל"א nop יאמו
 התוא עדוי םדא ןיא 'מולכ aen המ וז ל"א דבע
 ארפסבו .ול איה הרוסא DN תרתומ DN אשונש
 mb וז המז (ג ישרפ ז קרפ van םישודק ףוסב

 .איה

(leise tónen ךומכ ל לוק בגרבד E y' לבו ova" * 

^vגינח ' wy D ybיתעמש  
 דע הרותכ אלש ןישנועו 2555 אלש ןישנועש
 pow ןושל 'פמה "יפו םוזמיז ידכ דע . . ןכיא
 שחל רובידב 'יפא ושוריפו 'טושרה ע"למ ר'עפלו
 תכית םג 'פעתסנ וז 'יבוע הלממו ךומנ לוקבו

 .ז"חא אבה 'עב ימזמז

 ovp ןיבוריעד x03 —C(Scehallinstrument) יִמְזִמְז

^pאלק 'יא םשו ה"יחא]* .ןילילח  
 eymbale צ"ל אוהו ש"בניצ י"שר c" ימוזמזד
 "א וניצנוש 'פדבו לעבמיצ עללעש עניילק "יפ
 לוק תאצוה 'פש ןוכנה אוהו ,שוקשיק י"שרב

a5ע"ייע  Tע'לב ןינעה ןכו  b' bs wu» 
 הזו אמיזמז ל"צש הארנו אקיזמז לי לח ארקנ
 יִכ )18 my סיד) v3 ף'ירבו וניבו "יפל היאר
 לכו (ריס (am יפויד 'עב ה"כו ימזמז ל'צו ימומז
 ןיגוויעב ח'ו'יפפ וגיבו קיתעה םש "יפה

m3 )'ויפדב  m»פרב ה"כו ארוסר ירבס ר"פרב לכא יחפונב ' "PBי"כבו  v4ייפבו  

 .'א m y"p לכא «nv יתקיספבו תוינוא cam ד"לק רצ איחב qw ys ןכו

 .'וכו pow n5 ונת םהל םירמוא ולאו םיסיפ ונח



 2783 וז "נ לעו

itmאוהו  ^b 9X3 bbהלוע הזלו .הליכא  
 יפכו בטיה ש"ע ב'מ ג"יפ 'ילכל ם'במרה b^ הפי

^bדחא ושאו תכתמ לש 55 וניברד ןושאר  
 «mm "ילכד תומוקמ ינשל ש'רב w^ 'וכו גלזמ
 "א"לב אלייוארק. ראובמ ב'נש ק'העבו  ב'ערב
 תולעהל ibm ^p הנשיה ש"אלב Krüuel אוהו
 א"פב וניבר םייסמש המו Fleischgabel רשב וב
 vam .ר"פדב הייכ) 'וכו 'מולכ ןירת השע ןירתסילמוז
 י"םע וניבו ביכרהש הארנ (שבתשנ RU 'סופדבו

 = הלמ m ןיד 'יפ וז תוביתמ הלמה תא ג"הר 'יפ
 כ לעו םינש b pon jb^ אתריבע b" אתלמ
 3^3: .ף"ירל ביבס ןירב ה"כו ו"יתב הזה 'יפב סרוג
 )* ןורטסיל sem תוירוהבו 523
 רחא דצל רטסל 'יפו רטסל אמהוזה ריבעמש א"פ
 אמוז ל"זו .ג"ל מיבל ט"משב שרופמ יתאצמ ןכ
 לש אמהוז הב ןיקלפטש הלודג ףכ wm ןורטסיל
 ןורטסיל אמוז (nw ךכלו sns דצל הרדקה
 'עבו .לודג קחוד הז לכו כ'ע רטסל אמוז ומכ
 ןורטסל .Es תובית יתשב כ'ג וניבר סרג םיכיתי

nuל"צו ןורטסיל ימוז ,ז"טד ז"יפר תבש 'וריב  
 yYb ב"ב "לכ אתפסותב ה'כו nns הביתב
 ךרע ןייע רועו .הכותל ןיקשמ ולפנש ןורטסילמוז

 - [קדרוכ

 b^ ₪6 ןמ אלילק אנשיל שטו י"לב) ןמוז
 אמוז ס"לב ןכו Üoupí ייעצמאה י"לבו קרמ

(Suppeןירכוע ולא 'פב םיעבצ לש  "nbb)בימ .) 
 pmo לש םימ b^  .('ארזיחד אימ ומיגרת אכה
 קרמ prn לצא ןכומ mm קרמ 53 b" ב'א)

qnלשכלו םיגדו רשכ םהב לובטל רוחש קרמו  
 לש ושוויפ םיעבצ לש ילואו .םילכאמ ינימ
 םיעבצה m" ימוז רואשה ארקנ "53 םג .םינוונ
 יתעד יפל והזו עבצה 53 ןיבוסו רואש םינתונ

"bאימ 'מגה  mns «onmנ'ו  wu) 

 p? mb ^b" ןכלו ארווחר אימ תעטומ ^3 רחא
 . כ'או ונחכוהשכ ארזיח nan 'קיע יכ איה רורב לבא
 ןמוזו ךורעה 'יפכ ןיבוס לש םימ שממ ארזיחד אימ
 qa שארב «jew ^ic עדו .קרמ אוח אמוז וא

«mהנשמב ב'מ 'יחספב ה"כו ב"נש ק'העב ןוכנל  
 ף"ירבו ח'ר 'יפבו פ'או 'מ י'כב לבא ,'מגב :םשו

 ט'רס "שבו ארטסל אמוז 31733 (*

 ןכו (+

eer 
 ןוהל pp :ימיב יהיו 'פ הבר תורב ןכו ןיעלפ האמ
 ילשמ «pb m וכו ךנונרא יתייא ןוהל ימזי
 ל"צו bib D'b3 DU" קו ט'נקתת זמו א'כ
 ומיהזהו ג"ישת זמר אשנ 'קליב ומאה — .ימזמ
 ע"ייע אוה ם"ט ?C השמ תולכ םויב יהיו 'תקיספב

 — [ש"מו 'א םמה

?₪06 "bo בכרומ ןורטסלאמוז = ( soot 
 אמוז ס"לב  "bקרמ  Fleischbrüheי"למו

 הרטסינמוז א"סל וא ,Sehaufel 166116 ארמ 00-00
 p" דועו .ףכ 'יפ 0000 י"למו אמוז jb בכרומ
 םילכ 'ג 6 ג'בק תבש) םילכה לכ 'פד ג"רב (םינפב
 ('ןורטס לאמוזו הליבד לש עוצקמ תבשב ןילטינ
 פ"סבו .ןחלשה rye mep ןיכסו הרידק לש
 ןובסאד הרוחס ^ «qu 6015 57« תואיצמ ולא
 לכואהו ?CO תוירוהד ארמג quoa .ןורטסילמוז
 ("'G םילכב . ג'יפ ןיכסו ףייסהב .ןורטסילמוזמ
 לטינ גלזמה ינפמ האמט «ne הלטינש C ןורטסילמוז
 (תודונ) < ג'6) םילכב ה"כפבו .הפכ ינפמ האממ גלזמה
 (*הרטסיגמוז א"ס .ןורטפילמוזו ןמשו im [תודמ ל"צ]

^pדחא ושארו גלזמ דחא ושאר תכתמ לש ילכ  
 ןילעמ gx .הרויה ןמ wea ול ןילעמ גלזמ ףכ
 ןיקסמר אלזרפד הפכ «mma e א"פ pub וב
 p^ | ,ושב היב  ןילחשו אקידרווכ | היב
 pu TM og ts ןירת השע ןירתסילמוז
 abren ינפמ האמט הפכ לטינ :ןנתדכ ",אתריבע
 b3 ^b" .ב"א) — :רטסל wem ריבעמש א"פ
 ב"ר ירנדו ה"יחא]* ,(קרמה תא לבקמה ףכ
 ןכתתו ךועה תלחתב רוטאכ הלמה הבכרוהו םינכ

N'D "3ם"ימ וטכ ן"ונו הרטסינמוז  ^p!אמוז  
 כ'ג םייקל שי לבא ףכ י"לב הרטסימ 'יפו קרמ
 .רומאכ תוינוי תולמ יתש תרזגמ ןורטסילאמוז ^3
 imb ט"רס 'יפמ קתעוה ,'וכו mn ןיעכ .א"פו
 ל'צו אקיד רווכ היב ןיקיסמ (vane םשו b" דצ
 תכש 'וכלה ג'הכ 'יאדכ אקידרווכ היב ןיקסמד
 yp .אקידרוכ bu אקידרוב an^ םש קר ז"יפ
 b ma" שיו «rus םש בתכש המ הזו קדווכ
 'יסופדב יחכונה ךרעבו .ל"כע רטסלמז [ךרעב]
 אקיד רווכ mun יתשב ס"טכ 'מאו 'ציניוו 'זיפ

paiהביתב  mnsריל ו'ו י'כב ה'כו ר'פדב  
7 M À ÀÀ— .ב 

 ו
m )י'כב ה"כו ריפדב  wow powתבש גיהב היכו ןורטסיל  rabךוטסב יייעו . 

nns mons vmיייעו אטרסלמוז  crmהרטצינמוז 'זיפו ריפדבו .ו"פרבו ויו 33 היִכ (?  "y!ש'סו ךומסב . 

"D תבש יכלה raw») אבר הייר yp יומבי 'ופסותו רטא ה"ר .טיי ry יופסותו רמא היד : ט"'מ "mo "bb wan 

"m aepo Yoךוועב 273 'יא אמוז סוקמב אמחוז תעטומ  yת"כו שימאו ר'פרב היכו רילו ויו ייכב ןוכנל היכ (* ,'ג למע  

 לכא ייתפפב nt» "m ס"טב יחכוגה ga aim יזיפ ייסופדכו ,ןיבוס ס'לב ארזח יכ ןוכנה אוהו ארזח

 ארזיח

JN 

 ןוכגל

 יעבו רזח יעב

 '& Ty םיחספ יכלה תא'ג ץ'ירכו שיארו ףיירבו חיר 'יפבו פייאו ימ י"כב
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IT ר'מ ז'פ mny2aw לעפתנבו .ח"כש 
 כו םהרבאל ול qose ךאלמ ותוא ary 'דהנס
 ןמדזנ :'כ ז'ע .גאודל ול ןמרזנ ב'עס ו"ק םשו
 ול ןמדזנש לארשי :ה'כ םשו ,ךרדב ירכנ ול
 qe רדהינ .ב"עס ה"מ תוכרב bye .'וכו ירכנ
 quam ןיתרת ןנינמזד eri" ויחל e ר"שהש
 ק"מ "וכו הינמזאד ארדוס ,ח"מ 'דהנפ לעפא
 perm ^w ב'ער ח'נ ב'ב ,אנידל היל ןינימזמ .ז"מ

per sem a»דהנס .'ז םירדנ .,'ד .'ג ןיכרע ' 
 ג"ע ג'ד W'b 'וכרב 'ורי .האלהו + ה"מ  תוכרב .'ח
 ג"לפ יתבר 'תקיספ ץובקהו — .א'יד ז"פ םשו
 'שודיק טשפומה םשו ,םכתא יתנמרזנ [C215 המכ

-- [mein ע"ייע v 

pro *שי יברע 'לב ןכו תירבע ןושלבו  , Ob 
bestimmte אָנְַז ,j3: ס"לבו לבגומ ny 
""y» המרג ןמזהש השע תוצמ :'כ תוכרב (Zeit 

 דוחל הליפת ןמז :" תבש ,נ"שו ט"כ ןישודיק
 ,רטפל םכנמז עיגה אל :ה"נ םש ,דוחל הרות ןמז

  sov,הדועס ןמז :ה"ע  nהנשל ןמז ותואב :'ג
 ,'וכו האבה " De,'וכו המהב ןמז א"י  DC.ה"כ

 'ה ידעומ ולא  paהנאת 5 תינעת ,'וכו ןנמזב
 היתוריפ  wowהנמזב «^  p'3אלב ב'עס א"צ

 זמנה,  ןניעבק .ו"ט ק"מ  aem:ה'ק ןילוח
M53 ליזא :'ד הגיגח ,'וכו אנמיז רמ יל עבקיל 

 ןמז יל ןת :'צ ק"ב ,הינמיז  ^vא"צ םש  3'yDןמז
 םש ,תולבחל  i^pישימחו ינש ןמז ןיעבוק א'ער

 ןילוח .ןטק ןמז . . לודג ןמז :ב'ק 'דהנס ,ינשו
 ,םירצמ לש ןנמז . . לארשי לש ןנמז עיגה .ב'צ

  mes,ומצע ינפב ןמז .ח"מ הכוס ,לוהב ונמז .ד'ל
mm ןמזל ונעיגהו ונמיקו וניחהש :ב'ק םיחספ 

  ^vז"לד י"פס םיחספ  vyןטז וכ ריכזהל ךירצ
 'גו לככב םינמז 'ג ג"ע ט"לד א'פ ז'ע 'ורי ,'וכו
 ןינמז ץוכקהו .אנמז תארוה רדועו 052 םינמז
 תוכרב ,התלת ןינמזו א"י ,'ו לאינר :םימעפ ומכ

  aeימא ברד הימשמ הל רמא ןינמז :'כ םשו
  quen.ןיאיגס ןינמז :ר"צ םיחכז ,'וכו הל רמא
  mmה"כ ,'וכו יטרתיא אדח אגמיז .ב"כ תינעת

:3'D תינעת ס"דב אבוה ה"ונמבו י"עבו 'מ י'כב 
 אמוי ג"ונכו  nםימעפ המכ :ר'ע ,ר'ע :ג'ע ב'ב :

 םעפה תאו ,'וכו ןנילזא אק הוה ארח אנמיז
 'גיגחל 'ב י"כבו .אנמז ארה 'גרת (ג'כ 5« תישארב)

 א'ח 'א 5554 רנ ה"ונמבו :'ט  "M mbאנמיז
 .אריתי

 םירוכיב ימלשוריב (י"אד ארומא םש) אָניִמָז *
 ף"ורהמל י"הבמ y" ר"ע nb ףד 'ג קרפ

ipw 

| 

| 
| 

sem = =רוטבו א"מ ג'פ 'יחספל ם'במרל  ^bב"מת  
 המוז "מאו 'ציניוו 'פדב ארזח 'עב ה"כו אמוז "א
 yb] ^nbb 'וריבו אמוז ל"צו אמיז םש ר"פדבו
 אוהו ימוז .ל"צו ןיעבצ לש ימיזו 'יא ר"ע ט'כד
 'וריב םש ראובמו קרמ b" סט( pxown^ י"לב
 םצוק 'יפ אעביצ טולקיד ןינב םצוק היוגב בהי וד
 ןינתונ 'ולכ םימב הלשובמ nen %<><>=- ע"לב

penעבצ לבקיש ידכ קומה ךותב םימב ןילשובמ  
 אימ י'כ ןוילג ^3 יפל 'יחספ ילבבב "יאש המ הזו
 תאיג ץ"ירב הזל בורקו אכלל היל ידבעד ארזיחד
 אכל הל יעבצד ארזיחד אימ םיעבצ לש אמיז
 גלשא ע"ייע Gumilaek 23 פ"לב אוה אכלו ,כ'ע
 י"כב לבא אבל והב יעבצד ס"טב ג"ונבו אכל 'רעו
 יישר (bb אקרופ maio ל"נו אקרופ :אכל י"שר

^wיובותכ) קרש וא קרס ןושל אוהו (אכרס ןוכנל  P 

ye"yד קרש יעו יא לחכ ') ^bפ"ל אוהו םודא עבצ  
 ןילוח י"שרב םג ל'צכ הז יפלו ₪900 =
 ןירוקש םודא רוע rox אכלל ה'ד א'ער ח"כ
 הלאה תמאהו םירבדה רחאו .אקרס ל"צו אקופ
 ונניא ירופ לקשמ לע אמוז וא 5s י"למ ןמוז
 יכ יוועל 'חהו כ"ר תעדכ www ^b ?טעמ ונכומ
 ז"פ ר"דמב לקשמה ma אתיא דועו pu םא
 לש תורידק תורידק ןילשבמ ונייהש העשב
 אוהו רשב לש םוזה qui ןיתופו . . רשב
 דועו pus "un pen 'יפ !p תייטב ע"ל ךורב
 םדוקה v'"p ןורטסיל op הבכרהבו .תימז ע"ייע
 FD 'ייע D'b ןימוזהו ג'פר 'ורהט 'תפסות — הזל

pv — 
 ןמזל הנכה pip תרחואמה sip 53) qi דא

 אכה ךוע ןייע ןמז םשהמ עודי
einladenגרת ' wmםינוכנ  mov) 
on ^תנכהב תלגרומ וז הלמ טרפכו ,ןינימז ויה  

 (e T" םיאורקה שארב 'גרת .הדועסל םיאורק
0G'?םעט הזו .אינימז שירב  em n533 

 א"מ 'גרתו ג'י קוספ cw םוגרתב ןייעו ה"יחא]*
 קו תרחואמה ירכע 'לכו ,'גרתב הברהו b" ,'א
 לעופב ,לעיפכ xb" 5793 ןכו ןָמְזְמ לעופב

(bestimmen, 

 | man תא ןימזמה א'מ lo יאמר מ'ד .לעפתגבו

 אלו yn ינב תא ןמיז :ם'ע ק'ב ,ולצא לכאיש
[nתוכרב ,ךלמה ינב תא  UDףד א'מ  mE 

 דציכ :ט'מ םשו .ןמזל ןיבייח דחאכ ולכאש 'ג
 ,ןינמזמ ןיא ןמזל הצר סא .ג"מ םשו ,'וכו ןינמזמ
 תוכרכבו .'ג ןיכועב ןכו ,תונמזמ ,ןינמזמ  םשו
 nb" ןמוזמ א'עס ^r ז"ע ,הכרבל perro אוה םש
 ןילוח .תונערופל תנמוזמ p "vw .ב"הועה

popארקי א'ער  psp (32/3 c3»ןמוזמל , 
 זמר pun '"b's" ינמוזמ ?G" mo "ye  יארוקמ

LT rM Tה ושיח  
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 אמוי .רמז opm ףלא :ו"נ  תבש ,'וכו ci ןימכ
 וז"י ק"מ br ינימ mb pb .בובא ע"ייע :'כ
 םיחספ v3" רמז rb" ןינעב .לבא) .'א jb ע"ייע

Ubז"לד  Tyע"ייע .א"י ןיכרע .(ןמוקפא ע"ייע  
 עיייע רמזל זעל ry א"כד ז"פ הטוס 'ורי .ףרגמ
 ךוע ןייע רמז לש ףוכרמ .א"צ דצ א"ח היילא
 ,רמז ירבד תלהק שיר יקלי ox רצ א'ח) תילא
 'מוס .רמז ינימ רמזמ 'יגה ט"עק זמר א"מ 'קליבו
 ארמזד p'bb* :ח'יק תכש .'וכו אתיבב ארמז ,ח"מ

qs»הלהתמ והינ יאמו ףיסוה ף"ירבו י"שריפ  
 י"כ m3 לבא הי ללהת המשנה לכ דע דודל
 "םירבדה רחא b' ר"תסא Up) רצ cv סיד) ייל
 'שורי ץוכקהו ver ןנימוק "ce ןאמ יאולה

Ter me]  ,5 דע'ר nbusןיִרמיִזנ םיאקו  
 ינעו ירבג ירמז א"עס ח"מ הטוס לעפהו — .'וכו
 א"צ פ"ס ר"ב .'וכו ירבג ינעו ישנ ירמז אתוצירפ ישנ

pתישארב) ץראה תרמזמ שרד ט'מק זמר ץקמ  
oamר"שהש ,'וכו םלועב ןירמזמ ןהש םירבד א"י  

 ףעתפנ ונממו .ויתרמז ינאו ינרמז אוח יל ידוד 'פ
 תלהק םוגרת ארָמז ראותהו .ע"ייע רומזמ םשה

 — m] ,'ב
beschneiden den (הרומזה תתירכ ןינע מ"למ "B 

(Weinstockללכ 'פב  bvתוכא ארמגב  
 ךירצו רמז אנהכ בר רמא Cv nO תוכאלמ
 עטונ םושמ בייח רמוז b" .םיתש בייח םיצעל
 הפיתמו רמיזש המ םוקמב תלדגתמ תעטמה ירהש

messרמוז ךכיפלו  pou»וניא ומצע עטונו  
 עבוקה אוה עטונה o^ ערוז םושמ n"2 אלא בא
 רזובה אוה ערוזחו לדנתהל ץראכ טיברש וא רוחיי
 ןלוכו הדלותל הדלות שיש חימצהל ץראב םיערז
 םיפנע ךתחמ רומיזה רקיעו באה רקיע לע ןירזוח

 ןייעו wes" חכומ ןכו ה"יחא]* — ,(' ןפנ לש
^niדועו ן'רה  Cepק"מ 'ופסות  mrsייח  

 ןייע ג'ה nim 'כלהמ vo ם"במרה תעדכ אלו
r^sר'שהש »51 לעפנבו — .ד'נ 'יס תבש 'כלה  

'bרימזה תע :!םינצנה  wiניי ב שיתש ,. 

mer ynהלרע לש  yan seineםירצמ לש ןמז  
 רצ שדוחהד 'תקיספב םיונש תצקב ה"כו ורמזיש

 "yp .ב'עו א'ע א"ל רצ שדוחה יתכר 'קיססכו 'נ
 שורדו sv לע לארשי ורמזנש . . ירמז ט'פר

 3432! 'ג רקב y3' ח'כו ₪

 רַמָז = רָמָז

Gesang, ילכב וא הפב ריש ונינע ner (מ"למ t 
 ןיררהנס הלטבשמ 'מגב הטוס ףופסב 4

 Cum ארמז אנוה בר רמא (א'עס חימ הטוס)
 יכשומ ידגנ b^ .ריסא 6 יארלגד ירש ירקבדו
 ןהו רקבה םע תואושמה יכשומ ירקב ,תוניפסה
 בר והב ןייעו ןיכשומל snp אהיש ירכ םירמזמ
 אמק הכלה «mo .ןיפודיג ןהב היה אלו אנוה

peuןל אנמ ארמז אבקוע רמל וחלש )6?  
 לא לארשי חמשת לא והל בתכו טטרש ריסאד
 אל רישב והל חלשילו Cw m עשוה| םימעכ ליג
 אנימא הוה איחהמ יא Cb היכ 'יעשי) ןיי ותשי
 אמופד ארמז לבא ריסא אנמד ארמז ילימ ינה
 ןישרוד ps קופד ארמגב C45) עמשמ wp ירש
 רמא (' יאמ רחא GO ve הגג (*'תוירעב

 'מגב קלחב .ותיבמ קפפ אל v רמז היל
 א'עס ט'צ ןירדהנ םימשה ןמ הרות ןיא רמואה

G*ym3» רמוא עיר rםוי 553  "bi ^b ,»bt 
 ףא ויפמ ןיאצוי ןניא תורימזה םויה לכ רמזמש
 הייחא|* ,וחכוש וניא ודומלת ריזחמש ימ
 'יפמ חכומ ןכו 'ו זמר 'א עשוהי pi"  ג"הכו
 י"שרש הארנו ףכא יכ ה'ד םש 'דהנס י"שו
 המל היאו רחא qub ועבו B^ רחא ררגנ
 ,הפסוהה איה אנינת ארודהממ יכ אובמב יתבתכש
 D'73 אבוה ה"ונמבו ס"ש י"כב םג N^ וניבר "יגכו

"nnsתולהא אתפסותמ חכומ ןכו ,ט"מק רצ  
 רמז ג"פ mb 'תפסותבו .רמז הריד תיב רמז ז"טס
 ג"ונב לבא ,הרידתב ל"צ םהינשבו ser הרידת וב
 bb" היארו "b 553 רמז «D 553 רמז 'רהנסב
 דחא דימלת א'ער ma ןיבוריעב "יאש הממ וניבר
 חכש םינש 'ג רחאל שחלב הנוש היהש wo היה
 אלב ארוקה לכ .ב'ל הליגמב רמאנ ןכו .ודומלת
 יקח רמוא בותכה voy הרמז אלב הנושו המיענ

 'ופסותה b) "a^ םהל (cnm ינא v3) Dip ,'כ
 תוינשמה תונשל pus ויהש :הנושהו ה'ד םש

meויה ךכ י'עו פ'ע ןתוא ןינוש ויהש יפל  
 םינשיה תוינשמה ויה DM p רתוי ןירכזנ
 ה'ד ז'מ ז"טפ םילכל ט"יות my יפכ םידקונמ
 musa ונידמ ליד ףסוי 'ר ש'מ ןייעו טוקלמה
 ע"ייע :ו'ק תבשב אצמת תרחא היארו S דצ
 ש'השמ קופפ אווקה .א'ק 'דהנס -- .'ב 353

vas ms (!יחסונב חיכו ביהו דילו ו"ו  mé»7334 ןאכב ךורע יסופדב לבא 'ג רקב יעב  

"y ) Nuבישהש המ רואיב בחורב  pem ^S Jm"היכרב רב  waiינואגת 'שתב ' PLI np"ו גואהו ו" - היכ )* ומ "5  mL p? ; 

 לינורוק ייכב חיכו (' .שינעיא אמטעפט

 ל*ויח אמרת אנל'ו| 'פרמ תכומרכ תבשב

F^ ייפ רחא וניבר ךשמנ םשוריפב רשא םיכרעה לכ רדסא אי'מבו cy םיחאהו ינמלאח vy 

08 " 

mas (^חסונב ' v33 mo»53 ביה Nייא יאמ רהא ע"פרב : 

 m/w ^b רחא ררגנ וניבר ('

a visa 

 .חימופמ 332( תיתיבמ ימ י"כבו ,יישרבו



CUN 
 < 'יפ זרת 'עבו ,כ'ע nes יפלכ ןיזירתמ ויהו ןמצע

  wmתלמ  nmaןוכנל  msתוחורה 553
y/o אוהו םש תואמגודה 'ייעו .הרו מז תחלשמ 

 תחיפנ כ"ג הרומז כ'או .םש חיכואש ומכ ירוסו
 ל"נ ןויע רחא תאז לכב לבא .ויתוחורו ןטבה

  màארק יכה שורד לע ןכ "ם וניבר יכ . .
 שרופמ אצוי ןכו ךכיח 'חסונב 'יאדכ וא ךחכיח

 ר"בב  roליחתה . . ארק יכה  Toneונורגב
jp mam) כ'מ "y ךכחמ ל"צו] ךייחמד ןאמכ 
mb כ'או .כ'ע ויפמ קור קרוזו [ךורעה לע mm 

  qmsילב החינהש הרומזה לע אלו ושוריפב וניבר
 .יתעדו יל חינה םוקמ הרומז (pipi -- .שוריפ
 : שימשתה רבאל יוניכו רמוח 'יפ הרומז יכ הנמאנ
 איה התארוה םצעב הרומז תלמו Ruthe ש"אלב ומכ
 mue?! fravàkhsh תירטקאב תלמ לש הקתעה
 דצ ךרעה הז יטסוי y" דילומה רבא םגו רטוח
 רכז ימלצ ןינע הרומז יכ קפס ןיא כ'או .0
 . הדובע wmm m ,ז"נ היעשי ןייעו זי ,ז"ט 'קזחיבש

 םשפנ הלאגנ הב רשא 9006 תצלפמ לש הזבמנ
 תא םיחלוש םנהו לאקזחי םתוא חיכוה הז לעו

momלא  oosהזו ל"'צ יפ א לא יכ עודו  
 ןמיס ךתולעהב ירפס y" .םירפוסה ינוקיתמ דחא
 .'ב הירכזלו םש 'קזחיל יש 'חנמו דבכ 'עו ד'פ
 ידגנכ יפא לא םתורכז תא םיחלוש םנהו ורועישו
 שיו ,(א'ל ביל ^" יתמח לעו יפא לע ומכ

mimoתומוקמב שררמה ילעב סג וניבה ןכ יכ  
 ךב 230 .ל"הזב אתיא כ'רד  אתקיספב יכ ל"גה
 לעו ,'וכו בגז תכמ םתוא הכה )^ :היכ םירבד)
 ןיכתחמ ויה ןישוע קלמע תיב לש היה המ איבה הז
 יפלכ pm ןיקרזמו לארשי לש ןהיתולימ
 תוחנש המ ךל אה תרחכ וזכ םירמואו הלעמ
 הרומז לש הביט המ ןיערוי לארשי ויה אלש יפל
 כ"או ,אצת 'וחנתב ה"כו רובדה ףוס דע 'וכו

qun qup mmeז"ם 'תבר 'תקיספבו ,תולימ  
^Nקלמע הז ונליפשת םדא תואג שרופמ ןכ  

 הרומזב («ver ויפווחב ה"בקה לע האגתנש
mmeלארשי לש (ם תרוכז א'נו) םתרומז לטונ  
ponוכו תרחכ וזכ רמאו ףרחמו הלעמ יפלכ ', 

 האנתנש קלמע הז םדא תואג ג"יפ 3753 רמאנ ןכו
 הרומז ךילשמ היהש ויפודגו ויפורחב ה"בקה לע
 קרוזו לארשי לש ן תו ר כז לטונ mm ופ א לא
 ררכוה כ'או .'וכו ךב בנזיו ד'הה 'וכו הלעמ יפלכ
 לאקזחיל ןתנוי קיתעה ןכו 5385 יונכ mier יכ

ovןוהיפאל א תה כ ןתימ ןוניא אהו . ^e!אתהב  

 י"ג םֶאו cem תנמלאה vp bam ליגה ס"של יתנווכ 5m יפר ריכיאש מ'כבו 7 הרעת c רעב לינה ('

 ףכיח ג"ונב )*

 םיאלכ v" טשפומ םשו .'ה רמז ע"ייע רחא

mומצע לע רימחהל הרימז תאצי ג"ער א'לד  
 ד"כד ז"פ mo" 'וריו  .י"ד ז"פ תבש 'רי ה"כו

 דש
 לכ קרפב Weinrebe) ןפג ףנע b^ הָרומְז רמז

 הרושק איהש הרומז (ב'ער ה'כק תבש) םילכה
 יאמב אכה (CU ארמג .תבשב הב ןיאלממ חיפטב
 לש רימא הרומז D^ ,היבאב תרבוחמב ןניקסע
 &38 ךועב ה"יחא]* .עקוקב היבאב םרכ
 לע בבופ וניברד b^ רקיע יכ יתרעיש Ca דצ איחב)
 יל ררבוה התע לבא ת ל ד ג תמ ש םוקמ םייסש המ
 רחא 7323 ןכו ('('גליוו '8 ח'ר ייפ רחא ררגנ וניבר יכ

^bח'נ י"כ ןילוחל ושוריפב יתאצמ ןכ יכ ה"מגר  
 DU" (ב'עס ד"יש ףד ילייגנא US ץבוקב) א"עמ
 י"כ ץבוקב) D ןילוחל b^ ןכו ,רבוחמב :היבאב

nvלכ רמולכ רבוחמב 'מולכ היבאב (.ח"יש ףד  
 הליאשהבו — .כ'ע 'וכו ץראה לע דמוע אוהש ןמז
 ארקנ הרומזב רוושה רשהו ,הררשו Cu טבש
 be ר"ב ץוכקהו — .ךרע ןייע הרומז לעב

 זמורות[  -

 לבא העינו החיכ wo תעדל הֶרוטְז =) רמז
 (Cr5 רוכזד אתקיספב (ש"מו םינפב ןייע

obהרומז לש הביט המ ןיעדוי לארשי ויה אלש  
 לאקזחי) םפא לא הרומזה תא םיחלש oim אלא
 «jn הרמזל ליחתה קלמע wow ןויכו "ou יח

sebיממו ןהל הדמיל קלמע אכש ןויכ רחא  
 יכה 05 זיכ תישאיב) רמאנש ונקז ושעמ הדמל
 ,הרומזה איצוהו ונורגב (* ךחכיח בקעי ומש ארק

^bאכוה רחא ופסכ ה"יחא]* .ועינו וחיכ  
 אבוהו ^ D^ אצת יכ 'וחנתב ה"כו םש 'תקיספב
 טוקליבו ח"מש זמר 'ח 'קזחי 'קליב 'חגתה םשב
 אתקיספה סשב רוציקב אבוה ו'טק זמר תודלות
 ןמייפה רסי תאזה 'תקיספה !bp" .רמאמה ףופ קו

 ןייע ךל ימר לא םיהלא טויסכ ןכו רכז 'פ רצויב
 אוהו רעבאב ש"ר ש"מו םש 'קיספל ט'יק הרעה
 תנוכ ילואו ושרפל ילכמ יחכונה ךוע םש איבה

wem"ןינעמ הרומז יכ  nybrלוק תאצוה איהש  
 p'm ןייע הטמלמ שומע xvm דובכ ךרדב ןאכו
 הרומזה תא םיחלוש םגהו םש י"שריפ ןכו 'קזחיל
 םהש וז mer לש עו חו תא ספא לא
 לע ילואו כ'ע תעכמ יפמ אצויה חווב םיומזמ
 איכהל שיו .ועינו וחיכ יפה בכוס הטסלמ שוטע
 םהירוחא 'מול דומלת המ .ז"ע אמויט היאר הז לע
 ןיערופ ויהש דמלמ 0e cpm) יה לכיה לא
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 Ho oque כ"כ לעבו .ארומז דרפנהמ הבקנ ץובקה
mr opp pmךירעמבו  sbונאזנול  ^bויניע  = = 

 ו .הרומזה ומכ תועמד ןיגלוז

 ,E ;smaragdus 02007006 "מורו י"לב) ָךְנרַמְז

 % 8 8₪8- 255 wn פ"לבו אדנרמז ס"לב
  Gagdי"רת € 605 יבדמב) זמוכ [ UN(ןידנרמז <
  dידנרמזד ינמו 'גרת (ב"י .היכ ילשמ) םתכ ילחו '(. = 7

  ^5 zuoי"לב  js pp omהרקי  spyתרככ .
 jos ה"יָחא|* .(דגרמז תנידמב תאצמנ ילואו
 תודע יפכ איה תובוט םינבאב הקורי רתויה
 םינקז 'ע וקיתעה וז הלמ can 'ה .ז"כ .סואינילפ
 לאקזחי) םולהי n mo) ;זי"" ה"כ (mee תקר ב

 דגרמז תנידמ לבא ,('ט (n6 moe םהזש "Gn ח"כ
 אבה 'עו תיזנכשא הרעהב ל"מר ןייע אצמת לב

Cy! — qnsא'הב ןידנרמזא ע"ייע  "IXנ"נ . 
 — [ש"מו

 ל"נה הבוט ןכא םע menm אבש תקתעה) נרמז
 ביא) םחקתו אבש לפתו (םדוקה ךועב

 תוכילה ,דגרמז תכלמ תיליל ףכתב תלפנו re) ייא
 דנומזד אתוכלמ e» 5^ c [wb wo] אבש
 13$ תקתעהמ לאשוה ה"יחא]* ,ןוהל ורבס
 Erb ;ט"י ,ח"כ חומש י"רת 'ייע הבומ ןבא איהש

nmm 3^דגרמז לע ףילג רכששי ד"י ,'ה ר"שהש  
"mי"רת  'wתישארבל  ", [t — 

"b3 mew — màע"ייע אמוז .ס"'לב 6  
"b jbwקרמ . (Brüheןיכרבמ דציכ 'פב  

 וילודיג ןיאש 'מגבו C05 תוכיב) ןייה ןמ .ץוח 'מנב
 ימגב קריה ןמ רדונה 'מגבו 5'6 07 ץראה ןמ
 by (:הינ «o האובתה jb רדונה iw" מ'ר

 ,(* תוירטפה לעו ןיהטכה לעו תימזה לעו חילמה
 "ןימוז קרמל ןירוק י'לב ןכש poe mor 'יפ
 הייחא|* .[איימלש] (אמיילש) םישרפמ שיו
 יכ קתעוה bn 'יפה יכ תואל םיזמרב יתנמיס
 ןמיס הרועס 'וכלה ז"ואה ח'ר 3*0 בתכ ןכ
 תוכוב 'וכלהב ובלכו דיסחה 'דוהי 'ופסותו ה'עק
 ד'ק רצ ה'טק D" ץרפ וניבו בוהמ הדועסבש

Tyי"שרו .בובל סופד  ^bו"ל תוכרבל . mer 
 חלמ »€ D saumare" צ'לכ אוהו א"וימלש

 רפסכ .ו'ל .תוכובל ט"טשב b^ ןכו 68
 nos ריצ שרסל שי . . mor ל'זו תשלשמ הכרב

nowהז  "oםישרפמ שי לש  Twיכ יחכונה  

 ,דרגרמור גיונבו ,ריחיב ןמגרותמב ןאכ ןכו (י

oUתוירטפו ןיתמכ 'יררנבו םשו  

me — rye(תּומוז =)  

C(ריחיב) רגרמז ןמגרותמב לכא איכועמ גיונב . 

: 103 423333 
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 קיתעה ןכו רבאל יונכ אוהו תשוב (תהב ע"ייעו
pep) ix" "nרבנ לעב ע"ייע ןוהירבג תיב  

 םינקז 'ע ומגרת pura anm c» qni 'עו
 (יכ i5 לאקזחי) םתמרז 4 םיסוס תמרז 'טישפהו
 ןוהינח 'טישפה ןכו gidoix UmTw 0005 ני נ

 תיב 6400 ומכ ס"לב אנח 'יפו ישכרד NOD ךיא
 ומכ המרז וניבה כ"או .םישנ תורע sum תשובה

y metה'כ קלח ץטערג -- ף'זרהמל ע"מ  
— [r'pn 

 ע"למ רזמ ומכ .שרדנו יטרפ םש cw = רמז
 verdorben an ומעטו והארמ ?nn ג3<

(Aussehen und Geschmackןה ולא 'פד ג"סב  

 ,היכ רבדמב) אולס ןב comp Cis ידהנס) ןיפרשנה
0nהציבכ השענש לע ירמז . mnsונדמליבו  

 לעבש לע קחצי 'ר רמא ירמז ומש ארקנ המל
 ('ורשב רימזהש דע םימעפ המכ העשר התוא

 םיערו םינושמ ויארמ ושענש o mno^ הציבכ
 וניבו איבה ןכו mmm .תרזומ הציבכ

 ומכ תוכופה תויתואב ירמז כ"או רזמ 'עב שורדה
 ע"לב ה"כו ושפנו ופוגב תחשנש n^ 'יפ ירזמ

5pהז  neוניבר איבה  mmהציב ןושלמ  
mmoםג יכ  vemומכ הורעמ ןבומ ור ש ב  

 זא ףוג ונייה ועמשמכ רשב םא וא .רשב ילדנ
von9 ע"למ  "bןמשמ  .abmagern npy m3 

 לע השענש לע ירמז קר w^ 'ב D bnob^ 'וחנתב
 א"כפר ר"דמב ה"כו .תרזומ הציבכ תינידמה התוא

pnי"שרו .ב'עשת זמר סחנפ  ^pןיררהנסל  
 שלקוהש תורזומ םיצבכ ולש םיצב השענש
 יפלו כ"ע תוליעב ses וכותבש gs לבלבחנו
 'יפש 5( ירבע 'שלמ כ"ג ירמז י"שר רמוא רזג הז
 — .לבלבתנו ררועתנ דועו שולקו שוחכ השענ
 : א"כ ריזנב ןייע ירטז ןינעב םירחא םישורד דועו
 ר"מש Gy NUD ר'ב- :ב"כ הטוס תוירוה

wp" abbר"דמב ,נ"כס  ,»'bיפ ר'להקו א"כ  
-- [uN אצומו 

* t^ 
. 

 ןב יסוי 'ר Y» "ns ארומא םש אָרְמיָז *
 רב יסוי 'ו ז"פס 'רהנס "ווי ,ארמיז

 ,ארמיז

 büulieh רוחש תלכת אָרָמְז ס"למו אָרּומְז *
Gehwarz3'1 סומידבא 'ר ה"פ 'פ ר"ב  

covאוהו .הימיאל  ןיימדו ןרומז יהוניע ןייוה  

m» (^ימ 33535 'מ ייכב  
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 )000 מנ יא :ל"הזב בתכ qan ירבד .איבהש ירחא
 0 [ארמק ל"צ] (ארמח) "מרא 'לבו טנבא ןוז "יפ
 = = bry ימנ יא תחת קפס ילבו ,כ"ע ןואגה «e^ ונייהו
 קוספה p^ ש"ארהו ם'כמיה (bo .ימנ ךורעהו
 וניבר איבה 'ד ןז 'עב לבא ,ןכ ומכ ל"נה 'יכלמב
 י"כבו .ש"ע א"עב שרופמ םשו :ט"ל 'דהנס ארמג
 ל"נו ,כ"ע באכר יברע ןושלב "s :דוע w^ ר"ב
 ילבו mes תורע (mer ^e ע'לב —5 אוהש
 by" ןכ "פו ,איה רפוסה ךרוכמ לש תפסוה קפס

"moול התשעו היה ןנוצמ שיא באחא :ט'ל  | 
 ו י"שריפ ןייעו ותבכרמב תונוז ירוצ יתש לבזיא
 תוביתה םדוק s^ ע"פדב יכ עדו — םש םיכלמב
 רעבאב ש"ר בתכו "רוזא .bv" הזכ דוע אמיתד המכ
 "רוזא «p^ תולמה יתש ב"ל הרעה bw 'תקיספב
 j'y רמאמה םויס רחא ל"צו םמוקממ וטמשנ
 אוה רתוימ םגו רוזא b^ "ל ב'ה י"כב תמאכו
 ילבו ,ושוריפ 'עה nonni וניבר רבכ ןתנש רחא

peoםינפל אב כתוכ הזיא ןוילגמ  vowsוקחמל . 
 ןינעב התוערמ תחא תונוש תואחסונ יכ דוע עדו
 המה הלאו ,דחי ןתושהל יתאב ינאו ל"נה ןויצ
 םויב pnv ר"א לדגמכ 'פ ר"שהש : תומוקמה
 ודוי לארשיל הרות ןתיל יניס רה לע 'ה דריש
 רנ אבא 23 'וכו ש"המ לש אובו םישש ומע
 ינוז nb דחאו הרטע ושיבלמ רחא 'וכו אנהכ
 ל"צו] םנוז רמא ירופיצד הבר אנוה בר ינוז והמ

[rovס"לק ר"דמב ,'גו םיכלמ רסומ א"דמה  vb 
 ^| ושארב mp ןתונ דחאו ונייז ורגוח דחא
 ,םהל רפא [סנוז [b'v םינוז 'מא ןירפצר אדוהי
 | הרטע ןתונ היה דחא . . ג'ק רומזמ ט"וש שרדמ
 ; ןשיכלה רמא ןנחוי 'ו ןיז ורגח דחאו ושארב
 | רמא ירופיצד אנוה כר ,'וכו 'מֶאנש תוארפרופ

quwןוז =-) ןז  

 ילכ רמוא י"בשר ,'וכו 'מאנש םורגח תויאינוז |
 טוקליבז ,וילע כותכ שרופמה cen םהל qm ןייז
 | ונייהו 'דמ ל"צו »3'3 םשב) mann זמר םילהת
 ; דחאו ןשארב תורטע ןתונ היה דחא (ט'וש שררמ
 | , . תוארפרופ ןשיכלה 'מא ןמיס 'ר ןינייז ןרגוח היה

m0 "בשר . . ורגח תואנוז 'מא ירופיצד אנוה  
 ,ה'לקתת ומר ילשמ 'קלי ןייעו ,'וכו ןייז ילכ 'מא
 'וכו הרטע 'טא ןירופיצר qun 'ר ה"מ פ'ר ר"מש
 א"נ פ'פ ר'משו ,םהל רגחש תואניז 'מוא י"בשרו

 י"בשר n" ר'כ D" ר"'כיאד 'תחיתפב ןכו ,ןייז

m3 (*ןוכנל  v33ט"ירסבו ו"ו  

 ילכ 'טא ?sw" ןשיבלה תווטע 'מא ןנחוי 'ר |
| 

—) met 

 י"כבו .עהירבצלאז b salamoja^ ט"יאלב איימלש
 ייגה Ow ז"ואבו ב"נש ק"העבו ב'ה ג'ג ,ד"ל .ו"ו =

 'פדבו ,אמיילס 'שמאו 'ציניוו ר"פדבו .א"מיילש
 רקיע ןושארה em^ — .תובית יתשב ס"טב 'זיפ
 םינקז 'ע וקיתעה ןכו mew ארקנ pon י'לב יכ
 ק"דרו י"שר ןייעו ירקה יפל) קרמ 'ד ,ה"ס היעשי
 הלמה ןכו 96 םילוגפ (םש 'גרתהו קרמ שרש
 'קזחיב ןכו .'כ  .ט"י "ו תידוהי רפסל םינקז 'עב
 תימוז Y"3 ^35 כ"או .החקרמ תקתעהל ^ ,ד"כ
 ףסוי תיבה איבה ןכו 'חסונב ה'כו nv ןכתת
 תימוז b" םש רוטהו .ךורעה םשב ד"ר D^ ח"וא
 הרדקה תחיתר לע הלועה ףצקה אוהש ג'הר םשב
 לעב לש תעדה ןכו .אמהוז 'למ ורזג  כ"או ,כ'ע
 'וריב — ל"נה םוקמב ז"י X" םש תוכרבל מ"טש
 ל"צו ס"ט mo םיסיפ ב"עס ו"לד ה'פס תיעיבש

 — [ןוימז ע"ייע תוימיז

diןוז — , "yitר'לב ף6ימ י"לב . zonaינוז ס"לב  
(Gurt, Gürtelפב לדנסב ' v5(ג"מ) םילכב  

 ןושלבוי טנבא b^ .ןיאמט | (' רייכרובהו  ןוזה
meos[אקטנמ ל"צ] אקתנמ תייטבו 6 ארמק  

 ןירוק .רוגח [pes אוה י"לו C לונניצ זעלבו
 «QV .ביכ (wT וצחר תונזהו b^ אוהו [אנוז רוגח

«mןייז ילכ ולא תונוזהו ". usa)התאוב  
 הכיא תליגמבו 6ר'כק 79 ומחנד אתקיספבו הוצת
 חלש עמשנו השענ לארשי וומאשכ ךריעא המ
 ושיבלהל דחא םיכאלמ ינש דחאו דחא לכל ה"בקה
 דחאו ל'צש הארנו] (ינוז ווסאל) דחאו הרטע
 [ינוז רמא ןירופיצד N23 הנוה בר ינייז ורסואל
 חתפ םיכלמ רסומ €"m^ 3^ s אמיתד המכ
 'וחנתכ זנחתאו וגדמליכו .םהיגתמב רוזא רופאיו
 - .המיבב ודימעהו ולש ינוז ריתה ןרהא 05

^p 3'8)עדו ה"יחא]* ,(הרוגח ימורו י"לב  
 ג'הול ה"טדס 'יפמ קתעוה ל"'נה םילכל 'יפ יכ
 ןיכ םינפכ יתמלשהש המ ןוכנל 'יא ^ce e דצ
 ןמ טמשנו (* ךורעב ל"צכו םיעבורמ יאצח ינש
 לש רוזא "א 'יגה ג'הרל [e» aen^ דע אוה
 ומכ הקטנמ ל"צ קפס ילבו .תייטב הטקנמו רוע
 MIR ^p) 357 ע"למ אוהו ךורעה ירכרב יתהגהש
 "א וצחר תונוזהו תוביתה רחא i'm 'יפב 799
 התואמ ץוכקה אוהו presos ל"צ ןאכ םגו טיקאנמ
 םילכל .ש'רו  .תונוזה .e bb^ 'מולכ הלמה

w33 )'ןורחאה ךרב ע'ייע ןאיכרובה ג"הר 'יגבו רייכה ר'פרבו ,רכרב ל'עו רכרכה ו"ו  

 ייפמ חכומ ןכו )^ 3 זרז עיייעו cingulum רילבו zingulo ש"יאלב אוהו וניבר 'יפמ הז (* ,'ג Dp" עיייעו גיתרל

 ,וריכזהש ילבמ וניכר ייפ קיהעהש ביער
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 ויתונבו וינב ןז םדא אהיש וניקתה .ט"מ תובותכ
 וינב ןזה הז np 555 הקדצ השוע .'נ Den .'וכו

snoםשו ,ב"י ןיטינ : BNאלש הצר . .  
 יניאו ימע השע םשו ,יאשר וסנרפל אלשו ונוזל

quוכו תונבה תא ןוזל הוצמ ,ט"מ תובותכ ', 
 nnno ,םינבה תא ןוזל הוצמ ,א'מק- 33 םשו
 ומע הקספו דומעה so nen ,הנוזל בייח :א'ק

qubןייַז ארמח :ה"ל תוכרב ירופ לקשמבו --  
 ,ינייז ןזימ ירמת א'עס 3^ םשו ,ןייז אל אחשמ
 לעפב .יהונייז אל ימנ ןזימ ינוזמ :ב"ל הציב

mmoאוהו א"עס ה"ס  ms]יהנינייזמל היל , 
^vתומכי  T'sאננייזמ אנא 'דחו אדח לכ :ו"ד  

 ר"א ארוביעד אחרי אוהה ןייז ןאמו 'מא יחרי
 "הייז ןיהא ט'"פ ר"מב ,ארוביעד אחרי אננייז אנא

 ja םוקמב ל עפ נ -- ע"יע wx own ונממו
 תורז i ארקמ לש החצ ןושלב nyir הבקנלו
 "p 'חהל 'נשמ ןושל sev יייע) תינוזינ ןוזינ
 :ר'כ תינעת :ז"י תוכרב .('ב חט ע"ייע דועו ג'צ
 אמוי ,ןינוזינ qn המב (qm ow qne םלועה לכ

myהנממ ןינוזינ לכה , peniהקדצה ןמ ןוזינ :ב"י , 
 DP piri ןניא םשו mu ןיא .ט"מ תובותכ
 זמר םיטפשמ 'קלי pum יסכנמ תנוזינ :ה'צ
 .ש"המכ ה D" ןוזינ אוה ירה א'סש

 אנזתמ םשו ,יסכנמ ןנזתמו :ב'נ 'ובותכ ל עפ תא

 :הליאשהבו--ךרעה שארב "יעןיזמ לי עפה .יסכנמ
 zy שארב ל"נה תולהא py עבשת e py" ןוז
 הממ mb התצר sow py א'עס 'כ 'וכרבב ה'כו
 :ד"ס תבש ,וב תטלוש ערה py ps ולש וניאש
 ידכ א"ער Y5 םיחספ ,הורעה ןמ םהיניע ונזש
 n« כ"פ ר"קיו .ק"הק map םהיניע ww אלש
 אל השמ הניכשה ןמ (אוהיבאו בדנ לש) םהיניע
 רכד האורש ימ ג'כפפ םשו ,הניכשה ןמ ויניע ןז
 ינפ ליכקהל הכוז mes ויניע ןז וניאו הורע

 -- [הניכשה

 Art, Gattung) אָנז jr ס"לב ןכו yo מ"לבו ןז
 ונייה GUys ב"ל «mi ןידמוע ןיא 'פד ג'רב

 ימ p̂ | .(* אשיב אנז האסרכ ילמ ישניא ירמאד
 ,תוער ינימ לכ השוע וסיוכ אלממו לכואש
 ושא בכשמב והכיכשיו CU ק"בד ק"פד ג'סנו
 רמא «O^ "5 i'm םיחקורמ oun םימשב אלמ

C37 Cyםימשב ינימ ינימ 'מולכ  

ne» (*ראשבו ,ריפרב  

 «m רייפרבו ויו ייכב mo (י

 «S יניז קיבבו ,סש pu) ןוכנל חיכו )*

ME Lon6 א רק  MET11 ל ל  TUE VP T$ל ירש  

  -) meנח "

 ינכשמ 'פ ר"שהשבו ,'וכו לארשיל היה ןייז ילכ
 ר"שהשבו ,'וכו לארשיל םהל ןתנש ןיז י"בשר ינת
 ה'כו ןייז "יא הלוע תאז ימ «em לוענ ןנ 'פ
 טוקליבו ר"כיא םשב נ"צש זמר אשת 'קליב

mo ^y?ט"פר זמר . "mmnןמיס שיר הוצת  
 . . םהל sm תויאנוז 'מא ןירופיצד אנוה בר א"י
 חלש 'וחנתבו ,'וכו םהל wn ןייז ילכ bs" י"בשר
 mp ןתונ דחאו ונייז רגוח דחא ג" "יס שיר
 םשו םשיבלה איופוופ 'מא אנוה 23 ושארב
 תועטב יאדו m חסונו) םהילע קוקח שרפמה
 םהידיב תורטעו תואינוזו י"פ יתבר 'תקיספ .(אוה

vmםינש  onsול ןתונ דחאו דחא לכל םיקקזנ  
 'פ א"כפ םשו «n2 תואינוזב ורגח 'או תורטע

myדחאו הרטע ושיבלה דחא תורבדה  nbi 
 הבר אנוה בר cow] וא mw ורסוא [bun חנוז
 Vis רמאנש Dow) ל"צ] םנוז 'מא ןירופיצד
 ל"צ] תינייז םדיב ז'מ פ'ר א'רד 'פבו ,'וגו םיכלמ
 רמאמה יצח N^ ג"יפר ר'קיובו ,'וכו תורטעו [תונייז

 רסומ ביתכדכ ןהלש ןינוז ריתה ons אנוה 'ר
 pw ר'קיוב וניבר סרג סנז 'עבו ,'וגו nne םיכלמ
 ידידר תא ואשנ ינואצמ o ר"שהש .ש"ע סנוז
 לארשיל םהל ןתנש pr י"בשר ינת ןיזה הז ילעמ
 ר"דמב ל"צכו ,ןוז םימעפה יתשב ל"צו ,'וכו ברוחב
 M" אוהו וניזב וינתמ רוגח היהש :תחת רד"פס

 ז"ואב יתאצמ דועו cor  ע"ייע דועו הלעמ לש
  3'Nלכש עדוי םתא ןיא ונדמלימ רמאמ 2" "יס |

 . . אנונרא לטונ וניא וילע ךלמה לש ינוז ןיאש ימ
 ומתוח איהש הלימה תא אלא ה"בקה בכח אלו
 ןניא ם'וכעה לבא . . ולש ינוז איהו ה"בקה לש
 םהילע ה"בקה לש ינוז ןיאש םולכ ןיבושח

 דר ]^2

(ernühren הפנרפו ןוזמ pay ס"לבו מ"לב ןוז =( qt 
 םיתאמ התבותכ הלותב 'טגב 'ובותכד ק"פב

mano[רפכמו] בבחמ ןיֶזָמ חיזמ חבזמ (ב'עס ^ . 

prb "bרב (ד'צ 5 ה"צפ ר"בבו .םלועה סנרפמ , 
 אליא רב אחא כר רמא ןוזמ ועמשמכ םחל ,רוביע
 תולהאב ג"יפבו que) ןייורק םירבדה לכש ןאכמ

cu»רבדלו ויניע תא ןוזל  cpשימשתלו ורבח  
 םימעפ הכרה ה"נכו ה"יחא|* .חפט חתופב
 תא jm בשוי ה"כקה :'ג ז"ע :ז'ק תבש לקב
 ,ךתוא ןחו ךתוא ןז . . ח'ז .ד'ק תבש ,ולכ םלועה

 .ג'ע ט"לד vp שיר יירדנ 'ורי y כיד ג'יפר ייבוריע יורי .יל ייבוריע : הייל יוכרב יייע ('

 .'וכו יסרכ ילמ ז'צשח זמר יירבד 'קליבו ,ישיב ינז ג"ונבו .אשיב אנז היסירכ ילט ע"פר

 .היפ ףלא זמר 'ב הייר יקליב ה"כו רזעילא 'ר ע'יפרבו ,ק'בב
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 < 3n» xy» "b 'ןכו םיריגרג ובש לוכשא לש
 "3 0 — [ם'במרה eb" הארנ ןכו מ"יות |

 ע"לב ןכו ןורחאה הצקו ףוס םדוקה ןינעמו 23[
(die Spitze, das Ende +0קרפד 'מגב לעוש  

 יפלקב ףרט 'פב qub בגז 075 תנש השא המב
 ץמוקהב c אמו תירוהז ןושל רשק 'מגב
 הנשעי אל 6א'ל (mmi תוישרפ 'ב 'מגב הבר
 MN דצמ הרצקו דחא דצמ הבחר b^ ,בנזכ
 .בנז הל השעו לאירכג אב 6270 הליגמד הדגהב
 הנתשמ wan תדמכ www רתי אוהש רבד לכ 'יפ
 ma ,בנז יורק גהונ םלועהש הממ אוהש תומכ
 תחאו םיתש דגנכ םיתש [yen] .הברה אצמת

 דח ,6א בצה ךרע ןייעו vo Ue םיאלכ) בנז האצוי
 ןיספ ןישוע 'פד ג"רב בגז רמא דחו ףוצרפ רמא
 רמא אל יכ ררבתמ 3395 יאדוב יכ ^Gn ןיבוריע
 jp רפח דילו ^y י"כב ה"יחא|* Mob בנז
 הפסוה יכ יל רמא יבלו ,ארימג דע הליגמד הדגהב

mmsלבא .ןושלה ןונגיס הרומ הז לעו איה  
 — [היתקחמ אל ןכלו 'יא ר"פדבו ב'הו v3 י"כב םג

(palmyrensische Kónigin,  Zenobia) rT25 * 

"v3 ו"מד ח"פס תומורת 'ypהיבנז  
 'חהל םידוהיה nep 'ייע ,[אתכלמ] (אתוכלמו

 ,ז"'צר דצ 'ב "7T ץטערג

DU) CNiDD*תישארב אכתבס םוגות (יטרפ  
 אוהש הארנו D ,'א א"הד םוגרתו ,'ז ,"

^Dםוקממ אוהש  Zanguebarשוכו  

 ינהו :תולחנ תוכלה yn» js יברע ןושלב
 יכ 5^ רועו .להקב לעימל ירש, ירייגמ יא יאגנז
 ,רוחש םדאו ישוכ הרומ ,29 יכ אוה פ'ל

 ,0/1ק0מְצ 'ירגנוה by Zigeuner ונממו

35xיסרפו ע"לב .ס'לבו  «sימורו "53  
(Zimmt, Ingwer — zingiber, Zefripeouc 

(v5 תוכרב) ןייה ןמ ץוח 'מגב ןיכרבמ 0302 קרפב 
Wow) ןייואר ןניאש posi לבא 'מנב כ'הוי em 

 א'פ  [r5] 6ג"רכו ,רוטפ ירופכד אמויב אליבגנז
 בימ םיחפפ חספב ןיובוע ולאד ? G5אליבגנ]

 אביטר  Cאתכירא ילפלפו ! nbןמש רשבו הייקנ
  im.אפוג לכל ולעמ ןשי  'b3'מגב תשא המב

 היפ ךותל ןתתש רכד לכו ( CUYO n3אליבְננז
 .('יניצראד ימנ יא  ^bיניצראד תובוש תב

  cupץראמ ןיאכה ןה ןינממס  pomoםמעטב

 ו
d» v^ 

 .ץצוקה ppme ג"ונב )5  .םתורת' ליפאבו 'שמא 'פרב )^

mo» (^י'כב  D'Yיבישר ג"ונבו . | ̂( moהטמל ךועת ףוסב יייעו ןיצרר עיייעו ר"ב י'כב ןוכנל . 

 .(הינזל ירפ דיבע (א" .'א תישארב) ונימל

py 9שרד)  ninומכ  ownיניד דחא 'פד ג"סב  

 v5) ב"כ א" וצחר תונלהו 6 פ"ל 'דהנפ) תונוממ

 והיכימ לש 'א תונויזח ינש קרמל רזעלא 'ר רמא
 'וגו םולשב בושת בוש DN ("2 212 DO רמאש
 וקקל רשא eo» no רמאש vrbs לש 'או
 ךשמ שיאו ,'וכו שממ תונוז 'מא אבר םיבלכה
 * ןמעט ןיכפהמ "ל 5 t  ומתל תשקב
 ינש םמתל רמא אבו ומות יפל רמא רזעלא

mumיחנמ תזנזה וטושפ יפלו הייחא|*  
yyהָמּוק .תומוק לקשמב  po smןייע ןיז ילכ  

 שרשב ורדסש חאנג 'ן ןיבה ןכו ןוז שרש ק'דר
 ךל היהת דתיו *- c תונוזהו :"יפו ןוז

 ןייעו .ופמש אָנָ ינמו ומוגרת ןכו ,כ"ע ךנזא לע
 ךרע ןייע א"עב ושוריפו -- י"שר שוריפ םש

  jt['א — :

poit *ןנוז  og)יבל לע ןינוז .א'פ תבש (שיא  
 ןב סותיב xb ה'פ ry .אשרדמ

 ש"ארבו ף"ירבו 'שוריבו ילופאנ 'וינשמב ה"כ ןינוז
 מ"ב 'ורי .ןנוז .נ"ונכו .םש ם"ד לצא D'w י'כבו
 השוע ןינוז ןב סותייב היה ךכ ב'ער י"ד ה"פ

"bpםימכח . 

 .ןינז rep ןינוז *

 3 y'b3 הכו ץקועו בגז ךתוח b" מ"למו בָּנז
(den Schweif, Stengel, die Spitze abschneiden 

C עטוקה ^b םינפגב. 330m 9" ד"פ תיעיבשב 
i3 0*0: 33n ןושלמ םהב ריבגהל םינפג תצקמ 
p3x ךתוחש בגז ןושל לע לפונ ורקיעו m^ 

 ה"יחא]* .םינפגה תופיל ידכ (* םתורתיו
 ינשהו תוללועב ףטקמ ןושארה כ'מפ ר"ב ה"נכו

  ioתולכשאב  s (^5שירו א"יפ ר"קיוב
 'תקיספ .'ט ןמיס ינימש אמוחנת ,הכר תור

  mb ocnהבר תישארכ ןבגזל שקב -- .ז"פו
 [ד'ע השרפ ףוס

33tמ"למ)  (Sehweif, "Tricb [bei Pflanzen]ק"פב  
 C הנקירוש לוכשאה 33: 07D א'פ ןיצקוער

"bלוכשאה הללוע איהו לוכשא לש 'חא הנקונק  
 .םיננע אלמ דחא לכו תונקונק ולוכ יושע
 me qo אוה לוכשאה בנז b ש"וו הייחא|*

 וניבו םשכ "גה שירב (' «no" vw ק"'גב ('

6 " - 

 חירמה לכש םימשב רמא ינמחנ רב לאומש 'רו
 ירפ השע usn vw — .(' תונז ידיל אב םהב
Lr 

» 

UN 

1 , & 
i» 



3085 

 י'ר ש"הש ;זיי ,'ז ילשמ | ; ג"כ ,יל (mee ןומנק םינקז

my 0"י'כבו ,(כ 0 "599 בוט הנק  v4ב'הו  
"i1אמנויק ירצנ ילב ר"ב י"כבו רצו נ ןושלב  

 ןוכנ רתוי לבא ,ל"נה ימור ןושל לע ונויכ ילואו
 שבושמו ידצנ ןושל ר"ל י"כבו ,ירשכ ןושל סורנל
 אוה אמוניק לש ולודנ mpm .ידשכ ןמ אוה
 ראיב בטיה ןכל ,ה"צרת vb ובארטש 'ייע ודוה

m9% אוהש םמח םש ןיצקועב  amomum, 

 והושהו (אתלמה) אתלמא y" יודניה םשוב הנק
 ץראמ ןכ «c םהש יניצראד םעו אליבגנז םע
 -zenzo ט"יאלב ירבזניז wu אליבגנזו -- ודוה

Jngwer w'wo3 sm vero, zenzero, gengiovo 

 תלחתב 'מושרה b" אוהו .ב'נש ק'הע וזעול ןכו
 ןימל בורקו zinziber, zingiber 353 ןכו ךרעה

 ,cinnamomum, amomum דחי םירכזנה וממניצו םמח

zingiberןייע םיימור םירפוס לצא  Mareian. 
 הפו 10 00138 75, "93.

neו"רבמיזניז י"ע אליבגנז :ו"ל תוכרב י"שר זעול  
 'פדב זעול .ה"ס תבשבו gingembre צ"לב אוהו
 וריזניג ןילבול 'פדבו ,וריזניז : איליסאבו ןאיניטסוי
 ^nno v 'ציניוו 'פדבו zenzero ט"יאל אוהו
 'ציניוו 'פדבו gengiovo ט"יאשל כ"ג הזו אביזניז

etל"נה צ"ל אוה ארבניגיג . -- anmש"הש  
 היגהל שיש wp ,א'ח ר"טב rou pan רבכ
 ;Sandelhol )<> פ'לו )2:5 y'b אוהו לטנז
 דצ ב'ח ל"מו לש תמכוחמה הרעה דוע ןייעו

[NPיד"  

wipvDל"נ)  manoרמוש פ"לב אוהו אקנודנז  
m3םינפב ןייע ,םירוסאה  Kerker- 

(meister, Gefüngnisswiüchterתוינעת רדס 'פב  

 ךדנוע יאמ ל"א «0v רבד והזיא 'טגב ולאה
 .דוחל ישגו דוחל ירבג אנרסאו אנא אנקודנז ל"א

"Dאסריג ה"יחא|* .םירוסאה תיב רמוש  

 י"כבו ,'חסונב ה'כו .ר'בו ד'ל 11 י'כב 'יא אנקודנז
 ןושארה י'עב ןכו ע"פרב לבא ,אנקדנז ןעכנימ 'ב
 prit ג'ג י"כבו ,אקודנז W 53 ^D^ ה"ונמבו
 קר אנקודנז 'יג םייקל 5^« .קידנז םינפב ר"פדבו

quensפ'לב יכ אקנודגז תויתוא  OU)יפ ןודנז = ' 
 הככרה bw sw Uo ראותה vem םירוסאה תיב
 דועו .של (OL םא יכ םירפסב האצמנ הנניא וז

snm495 ע'לב יכ ריעהל  "pיב קשמ ןב  
coתיכה לע רמוש אוהש  v5wןיכוריע  
 ינד אנכנא Dp תשש 23 לזא הושכה :א"
 ומוקמ אוה ןאכו יא ןייז 'עב וניבר ^3 ה'כ אנייז

 נה

meob םינפב '"y by ביח vaa ייל win!ןומגנק  

 אליבנזו 6ןומנקל perm ('םישיביו
 וניצראד .ירבזניז אוהו םיצע לש תוכיתחל המוד
 םודאו ןליא יפילקל המודו אוה לאעמשי 'של
 — .ומומניצ אוהו אמנויק ידשכ ןושלבואוה
 המלש ךלמה ול השע ןוירפא קוספב 'גרת ב"א)

ve)היהיש ןכתי אלו ,לבגנז ינלא )083  ^B 
 יניממ אוהש לבגנזה יכ ןילבת po 'גרתב וז הלמ
 ה"יחא]* | ,(בשע שרוש םא יכ ןליא וניא ןילבת
 ליבגנז תולמ יתשמ וניבר רבד םעפה Uy יכ עדו
 pw ל"זו nen] ל"צ] em» 'עב אוהו ןיצרדו
 ש"כ 'מגב ןמיס אב em (YO cU)' ןיצקוע ףוסב
 ל"צ] (סמחהו) טשוקה «cw" m האיפב בייח

 ישארו [ר"פד 'ינ יפל טשק 'עמ חכומדכ םמחהו
 b^ בשאילות  (penes vw" abun םימשב
 קתעוהו כ"ע pop אוהו [יניצראד [5x (יניצרוד)

xm esל"זו ה"מ דצ ט'דסל  ^pתוליאשב  
qup5 (יניצראד) x]ןישרפמ שיו [יניצראד  

 אתורבג אתכלה המכו ,כ"ע אתלמא sone אליבננז
 המ יכ חיכוהל שי לכ םרט .הזמ דומלל לכונ
 תותליאש ונכומ וניא תול יא שב "יפ וגיבר ריכזהש
 DN יכ (אובמב) טפשמל יתבשחש ומכ אחא ברד
 ידידי ידגנ ריעהש ומכ תובושתו תולאש לע ותנוכ
 תחכונ היארהו (אובמה ףוסב) רעבאב ש"ר 'חה ברה
 "יאש יחכונה 'עב ב"ה י"כו ר" פד ab" הז לע
 ,ןומנקל המודו ^: יניצואד תו בו ש תב b^ םש
 בתכ pon 'עב "אש תוליא שב b" תחת ירה
 ןימודו רובדה cw ,תובושתב b^ וניבר ןאכ
 ב'ה י'כו 'זיפו ר"פדבו .בטיה קיודמ ws ןומנקל
 זא ?a" םייקנ םאו הרעהב יתוכזהש ומכ "ל
 qub חכומ ןכו pep או הו cen yi ומכ ל'צ
 תיקלטיא ןושלב אוהש הלינק וזעולש ןיצרד
 ונממו) .פ'לב ןכ יניצואד תאווה םגו ןומנק

 תופסות ילעב תעד ןכו (.+:= .2I תיברע 'שלב
 ןומנק לש yy לכא on הביטרב ה'ד :ו"ל תוכרב
 המדאה b" ארוב voy ןיכרבמ א'לינק ןירוקש
 ו'פד 'יג ןכל .כ"ע שבויב ולכאל ןיליגרש ינפמ
 דואמ הנוכנ םי שי בי ו םטעטב jm ב"ה י'כו
 וראזיפו ר"פדה («i me^ םגו ,(אתלמה ע"ייעו)
 [אמוניק ל"צו) (אמנויקו ידשכ ןושלנו
 (chaldüiseh) ידשכ אוהש ימרא  ןושלב 'מולכ
 vp וזעול הזו תמאב ה'כו ,אמוניק ןומנקל ןירוק
 רזגנו cinnamomo ^ Zimmt ט"יאל אוהו ומומניצ

einnamum, einnamomum yonינוי ןושלב ]כו  

xÁvvaq.ovיע וקיתעה וז הלמ י"עו או 0  

v55 m» (!ריפרבו בייח . ( ^onפדבו ר"פדב ' 'nbן כו  



M 1^ 12 ל 5 ^  

 = .ץחלא לע 'פ ר'כיאב napi 'לבו sm יאנזו ריתע
 = ץובקהו .ינונחל אילט יאהל אתינוז יאה תייתייא

^vיתונז םשהו .אָתיִיְנַז רגומ :ד"סד א"פ תינעת . 
 :ט'נ bx" :ג"יק םיחספ ,ב"ל תוכרב ןייע אתונז

 :מ'מ ןישודיק : מ"מ :'ג הטוס

py =( pי"לב , ₪32 יפו ע'לב  mתנא  
(Gizanium, Loloh, Unkrautםיאלכ שירב  

 a3 הז םיאלכ ןניא ןינוזהו .ןיטיחה GU) א'פ)
 ןיטיח pe par Uy ויכ ףד omo םיאלכ שירבו

[jn]ביתכד אדהכ ןינזמ תוריפהש אלא  "p?וט"י  
c5אלו  nanודס ףופב הבר 'ארבב .ץראה  

 ירביט רב ינאילול C54 (m5) תי ש ארב
 ןיערוז ויה C תניז ץראה ףא רמא קחצי 'ר םשב
 הירדמ wr ןיליא ןינוז (* אקסמו pen הל
 יצרא לא יכ C) ₪יגפ ם"פבו C ןוניא .אלובמד
 ןינוז ךתרקד איטיח קחצי ר"א ךלא יתדלומ לאו

pioערז  ^b. Cןושלבו זעלב ('ו ליי כ ןינוז  
 ןיב םיאצמנה םירוחש םינוערז םהו ןאוז לאעמשי

wmaב'א) —  ^bיימורו "53 ןינזיז  pbעטנ  
pesןימ  pםדוק םישפועמ םיטיחמ דלונ  

 ישלב ש"מב וניבר תנוכ ה"יחא]* ,(םערזה
 vb ומכ .אוהש .ל"נה ע"ל לע qw לאעמשי

voreאוהש ו"ליינ וניבר זעולש הממ לבא ,ב'ר  
 wilder Schwarzkümmel, nigella ט"יאלב ד"עפל
 ארקנש ןגדב םיאצמנה םיווחש םינוערז אוהו
 כ'ג ןינוז ראבל שיש ל"נ Kornraden א"לב כ'ג

OU5 ,Olj p'bnאוהש  .Feldkümmelדועו —  
 ט"יאל אוהו ולייג ל'צש וליינ "ג הינהל 555

Unkraut, gioglioז קרפ 'ר "ישודק ירפסכ ד"בארו ' 

 -- [ךירעמה נ"שו 134 ףעלל נ"צלפפ y ,ל"וי זעול

 רקיעהו איה תשבכושמ אחסונ ןומיניז) )0 םנז
(M א'ס) השרפ תומ יוחאב) ר'קיוב i 

 ירחא 'שרפ שיר (' ל'צ]  Gb [mw'תקיספבו
 ותב אישמ היהש ךלמל 6 ג'עק רצ) תומ ירחאד
 ,אמיטיז א'ס .ןומיניז לש רבד תוניבשושב עריא

 ONE נז
oונינעש  miהושבה ךשמהמ הארנכ רהוסה  

 אניד יב וא אנייז יב םוקמב היגהל שיש הארנו =
 ns) הלמב) אנידנז mW) בב ע"ייע ש"פד "3«(

eb sum2%) ל"נה !₪ [Kerker — 

fortstossen, wegdrün- קיחרה pay (מ"למ na * 

genא"ער 'ז ןילוח (ש"ע קנז םע ףדרנו  
 'עב תרחא 53 'ייע ותוא ןיחינזמ ps הל ירמאו
 השמ הז (ח"י 'ד א'הד) חונז יבא א"פר qp .הז

 ys םוחינזהש םיחינזמל בא היהש

niתוחנמב ח"פ תונבוק לכב (םוקמ םש)  
 .תלופל אפלא אחונזו םמכמ 6ג'פ ףד א'מ)

 [pra םש !b^ סמכמ 'עב איבה ןכו ה"יחא]*
 ,החינוזמ [a^ תוינשמבש 'נשמבו qn  תומוקמ
 ונ ןמ שבתשנ b קפס ילבו אחטז פ"שד 'נשמבו
 mur רכזוה ד'ל ,ו"ט עשוהיבו .אחונז an רקיעו
 יל ^w םשו ;נ"י /3 הימחנ ןייעו amm תלחנב
 YO peur חונז רכזוה דועו ;(חנז "א םשו)

 — ]155 רעיוביינל 'רגאיג 3n" ו"נ

 Nb 'ובותכ uhlen) אנז ס"לבו mr sop יִנָז *
peoשרד תבשב ,יאנז אל קפס יאנז  "b 

 תד לע תעספ ןוקירטונ ןושל ('ד :טימ  תישארב)
 לעיִפ .זפ 'עב אבוה רמאמה שירו תינז תאטח

navב'עו ח"פ  nusכ ריזנ .התפוח ךותכ " : 
 המשב בחו .ו"ט nbus ,הניז ירמז התנז רמת

gmןינזמ תוריפה .'וכו הנזמה לכ 25 הטוס  
 יפל וניבר איבה ןגס 'עב — .ז"חא אבה ע"יע
 יטילשו ינגסמ א"עס ו"ק ןירדהנפמ 'שמא סופד
 םינגסל התיהש הנוז b "n" יוכנל ןזייא
 15 הנש ב"רד הארנו wp 'וכו םירגנל ףוסבלו
 לכב יכ 'דהנפב םירפסה "יג םע התוושהל "גה
 ןיידא pb 'עב "גה י'כבו םינשיה םיסופה
 mon ב'ער ד'נו ףד ה'פשת זמר תוטמ 'קליבו
 .ןזיא k^ ןושארה י'עבו bre י"כב 05 ןכו הלמה
 ראותהו — .ןגס 'עב mp3" ראבא רמאמה רועישו
 רבג wm .ו"נק תבש Weg cw ס"לב ןכו יאו

 ר"ס ףוסב ב"בב :'זיפ 'פדבו תי ש אר ב ל'צו תויכנ ע ת b" יפב $33 ייא ר"פרבו .ב"הו דיילו ויו ייכב ןוכנל ה"כ (י

 בתשנ !m" Typ^ סופרב שבתשנו ררס ףוסב רוציק אוחו ףוסב ל'צו ר"ב ףוסב גארפ ,'שמא ,ליסאב swim יסופדב

 תישארב M53 יא עפכ 'עב לבא ה'ש ארב ףוס ב ט'כפ ריב תרכ 'עב וניבר ןייצ ןכו תישארב ררס ליו תי ש אוב

 קר ןייצ 'ג טלפ ,'ב ןרס ew ץנ ןילוונמ ovo ,'א סלב ,ליבורטסיא ןיגלגולוא עבו n'es ב ףו ס ב הבר תישארב ל'צו הנר
 ףוסב ל'צש 3 mos רוציק ירי לע con עיפרשב 53 ר'יפרבו י'כב ןוכנל היכ ('

 .תנייז W^ זימ זמר יישארב NO 'קליבו mmt ר"בב )?

 י"כב ("  .אכר איגז ס'יטב ר"בב ייא זירפ י'כבו יבר איינוז 'קליבו יוכו ארד ןמ הכר איינוז ןיליא ר"בב )*

 ה"כו אקפמ 'יא ר"בב )*

 ח'כפ ונינפל אוהו ט'כפ ר''ב
 .וזל תמדוקה הרעה y" ^ תישארב
 םש 'קליב
 שבושמו אקסיפבו 'זיפ 'פרבו Db3 nnn' סיפב ריפדב ל'צ ןכו er) "b ונינפלו ,ס'פ ר"בב 5" ס"פבו ןוכנל w^ ר"ל
 וז ישרפ הנכמ וניבוש רמול 'א הרעה ט"עק רצ פ'ג ורפסב ץנוצ ליטיר תא העוח חכילוה וז תועטו .אתקיספכו "yt ראשב

vyך"מס יפב שרופס בחכנ ביה י'כבו ,אתקיספ . mua (Cםשו זיק זמר יר חרש ייח 'קליב  "anערז 'יא טיינפ $333 ,ןנוז  
 .'ג רלק געגע 'עב ומכ (* .שייע ןוכנ אלל man לינה םוקמב ףעל mm ,ולוודנ ע'יפדבו ,ולוורג י"כ ראשבו 270 33 m3 (* .ןוהנמ
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p םשהו ;fortschnellen, heraus- hervorstürzen 

(Heraussturz des Wassers, Blutes = 1 

Cm» הפצרה bp ךפשנ 'טגב םיחבזה לכ 'פב 
pb pum תחת תחנומש mon אנינת ל'א 

 .ןילוספ הל הצוחבשו הכותבש « bדחא טחושה
DR הייד רמוא רזעילא 'ר (yov? Pro ay 
msn השוע איהש השאה 'פד ium הקניז. 

X03 קוניז ^b אתקנזמב לאומש רמא. Cr m» 
PNIS = (םיכ .גיל יירבד) ןשבה ןמ, pan ןמ חוליק 
"v Dv קינזמב :א"יד ח"פ תבש 'וריב mo» 

 אמוי " ow.ט"לד  nד"נד ד'פס הכוס  Tyאצי
 .םיעלות קנזמ ומטוח  pu" oemהכרבה טוקלי

piv הז קוניז המ ןשבה jb p] ב"סקתת זמר 
bw וטבש ךכ תומוקמ ינשל poni דחא םוקממ 

 ןד  benול  ponינשב  ^") mesץוכקהו
 נ"מפ יתבר 'תקיספ  owינשכ בלח םיקירמ הידד

 ןייע .תונייעמ יתשכ ג"נפ ר"בבו) םימ לש םיקוניז
 « poםוקמ הארמ ב"נש א"צ זמר אריו  Di'קיספמ

 ןייע קנז הלמה תרזג ןינעבו .(קייודמ וניאו
— [px ע סואיניזיגל' oomen 

 שיימו יבשוא duo (y'"y ע"למ קנס ומכ) קנז 9 *

Ganא"יש  ymיפו (דילר יבית 'א דג ' 

 ר"מש schwüchen, verschmachten lassen) שילחה

 םתייהש רשבב ינב תא םתקניז םתא ז'מ פ'ס
 םתא רמולכ ^« םהל ןינתונ םתייה אלו ןילכוא
 קחדנ כ'מ לעבו .ינב תא םיפייעו םישלח םתישע
 yb m" לצא תועטב mov .םדוקה 'עמ ושרפל

 ,דחא ךרע גוסב

 ע"לבו wt ס"לב ןבו Covápioy י"לב 'יפ) רָנְ
 mini רוגחו uri, Guriel mn) 25( יסרפו

 תכהי C) ארנוזו 'גרת O73) איל ילשמ) ינענכל
 ןיטירחה cn vb mes המב 'פב 'ורי .האנענכל

"ywב'ל תומש) א"ךכ ןירייוצמ ןירנוז )373 ,'ג , ^( 

np"םדימ  oy"ח'ר 'יפב .('טרחב םתוא  
 רמ D) ידה ןידה 39522 ג'סב ל'זו
 ךלמה רמאיו (ט"כד Ub" קלחב v3^ ('בותכ

ousא'ש) 'ה ינהכ ותימהו ובס וילע םיבצנה  
 םולכ היל ורמא אשמעו רנבא . . ויה ימ )^ ,ביכ
 pc אלא C) [ןנילע [bu (אנלע) ךל תיא

Cemסוסה ןסרו ןיז ילכ "יפי 455 ןידהו  

 , PSו כ ו wo ox, AY T WE ל

 53 — םנז

 ןדיד  תואחסונב ב"א) — .התימ לש עשפ 'יפ ונא
 ה"יחא|* xot) לש רבד הבר שרדמב בותכ
 אמיטיז א"סכ ל'צו איימוניז W^ םש אתקיספבו
 יונ תויתוא יתשל ₪ (ms n תועטב יכ

 אמיטיז ע"ייע תונוש תואחסונו הלמה תרזג ןינעבו
 'ז ל"צו אמיטיס "N'DO י"כבו .ומוקמ םש יכ

 — ['ם םוקמב

oum ^b ינוז = סאָנְוז 5/5 לקשמב b» =( D3I 
  (Gurt, Gürtelתאז ר'קיוב  (mm'שרפ

 סנוז nn" רמא אנוה 33 "^O פ" סחנפ [יר]
 nne םיכלמ רסומ )^ 3^ כוי) א'דמה ןהלש

C GS» [ל"צ vpםינהכה לא רומא ] [שרפ' 
 7( רמועהד אתקיספבו (ח'כפ pvo" [ןורתי המ

 א"ס .היתחסא לעו היתסנוז רסא דבע המ (ב'ע
 לש ינוז ומכ רוזא מ"יו ,םיסנכמ b"  .היתסוז
 b TN^ תורוגח יימורו י"לב e^ ב"א) — .הלעמ

mnowר"לב  quibה"יחא]*  n»5כ"ו  
 הדלונ ותועטו דיילק = vestis ר"ל לע ד"עפל
 (וטמ) רסא ח"כפ ףוס ר'קיוב תשבנושמ 'יגמ ול
 ן"יזב סרג ומצעבש אוה שודיח םלוא היתסוו
 יתהמת רתויו ,ע"פדשו ר"פדב תמאב ה'כו היתסוז
 רשא אטסוז הלמה איה יכ von םלענש וילע

gomןיב לדבה ןיא יכ תמאהו .ש"ע ומצעב ב'ר  
 סנוז jb 023 ןושארה יכ היתסוז po .היתסנוז
 םהינשו (אתסוז) אטסוז ןמ ןורחאהו qun ייוניכב
 nonni רומאכ ס'ל ןושאוה Tq רונח םיוומ
 וניבר יפו .הטמל חיכואש ומכ bp" ינשהו ךרעה
 ומכ רוזא: ^B תעד רקיעהו sim תועט םיסנכמ
 'תקיספבו ,ןינוז 'יגה ונינפל ג"יפר ר"קיוב on ,"ינוז
 ג'מרת זמר רומא 'קליב swim ןכו mma 'יגה
 באלקש סופד ח"יפ יתבר 'קיספבו ,'תקיספה םשב
 רבכו אתיפוז גארפו בובל 'פדבו .אתינוז אלסעדנו

manכ"רד 'תקיספב רעבאב ש'ר  UDIN DU 
 שרדמבו הרוגח b^ היתסוז ל"צ אתיפוז תלמש
 D mx" SDN" ותרומתב N^ והמ 'פ רתסא
 םינוז "ג יתרכזה 'א ןז 'עבו — וינתמ רשק
 נוט רתוי וא ןינוז וא ל"'צ םש םגו םהל רפא

 -- [ירופ לקשמב סנוז

poaמ'למ)  prb po 053 wvחכב ץפקמו  
 ןיא 'טולכ 15 ןיפירט אה ל"א .םמש 35 ןוי 'לב | חכב חלוקש רבד לכל לאשוהו (ץחה תא)

 ומכ n en^5 תוביח ישארש רורב

 ע"פרכו 'גותב ת"כו בית v33 ח"כ (* ,םינפב

n^» (tסייטב עיפרשב לבא ר''פדב ןוכנל  .mmnל'נו רסח עיפדשבו ,ר"פרב ה'כ )*  

 ונבתכש

 ץבוקב תלמב תלמ m ^b אצמנ תמאב 'כ ס"טב ר'פרב רסח )^

 ומכ סימק ,תמצ y רטנספ N' רטנס ,ןוטכטס יפגמ יעב

omוניברד ושוריפמש הארנ אירכ ןמ )*  Am 

AWO" פייפרבו ,ח'ר "bl! 33 me )' | ח"ר ייפבו 'וריב, mo )"  .'לפנהר m ייפב vp n1 יקילייגנא "2 
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 wnne  עדי אלש הדוה כ'כ לעב qus ע"ייעו
  mmללירב םכחהו יוועל ( yoולש  pon(ט"יק 'ג .

 ,ושוריפב וקחדנ

 תתר העונת ונינע npw םשהו yw לעפמ) עז 1
 Bewegung, Erschütterung) מ"למ ,הלחלחו

 לעו ןיקיזה by Cr אימ b'b תוכרב) האורה 'פב

 [ךיעב] שוויפ ןכומכ ןיבתוכ C תועוזה
 םערב ל"צ] (שעוו דער) pu ןהו 6אהוג
 תיעיבשב ג"פב | .('עיז 'גרת ruo) 'יעשי) [שערו
 הלרע שירבו .השירחמה ןתעזעזש םינבא 07«

G7 £5)ותעזעזש וא השירחמה ותעזעז  
 הייחא]* ,ודיערהו (yip 'יפ .ר פ ע כ ואשעו
 'כלהב ש"ארבו כ"ערו ם"בטרה 'יפבו 'וריב ג'הכו

ymo oy» Co o Uim nwןינכמ | אוהו  
 אל vy ד"לד נ'פס תיעיבש 'ורי ה"נכו — ,לפלפ
 ,ןעזעזל הדיתע . . אלא 'וכו ןתעזעיזשב רבד ףוס
 ןתעזעזמ ל"צ ןתזעזמ ren תיעיבש אתפסותבו
 תאצוהכ) טרופריא י"כב תמאב ה"כו .ןתעיזמ וא
 ה"בקה רמא iy 1^7 D'b תוכרב w" ,(םש מיקוצ
 ךייח ךלש וניאש רכד לע ךרביא תעזעיז התא
 פ'פ ר"מש .שיאה ותוא לע ימלוע rum ינאש

voע"יע  ownלעפתנבו  ^vד"פ תוכרב  
 םלועה לכ .ט"ל תועובש .המוחה העעּדֶזְנ :ז'ד
 ר'שהש ,ול םקו עזערזנ b vpn" ,עזערזנ ולוכ
 יתבר 'תקיספ .ןיעזערזנו ןיאריתמ ותטמ הנה 'פ
 ע"לב ןכו ,ברז ע"ייע .וירביא 55 wr ה"לפ

L5 pe) (ee)מ"לב ומכ  ppamונינע (ז יי  
 לאינד ןייע דערו עונ b^ עז ס'לבו עוז ומכ עינה

/nתובא 15« .'ט ,'ה רתסאו ו"כ ,'ו ;ט"י  mb 
 ידיד ןיטלפ ןמ b vpn" .עוזת אל הנימ ב'כמ
 ז"כסו א"יפ ר"קיו p םשה ונממו ,עייז תא תיל
 ינימש 'וחנתב ה'כו .עיזבו תתרבו האריכו המיאב

Uoט '. c"תויתוא ךופהבו) מ"למ העוז םשה  
 ןכו ךרעה שארב ןייע תעְוז ץובקהו owyr. כ'נ
 ,תועוזה לוקמ ולתוכ לפנ :ה"ד ves ק'ב 'וריב
 ,חורה תמחמו תועיזה תמחמ א"יפ מ"ב אתפסותבו
 ה"כ ,'ב םירבד 'גרתב (פ"לב ה'כו) אָעוז דיחיהו
 יוועל mn לצא) b' ,ז"ל בויאכו nb תקתעהל

 — [הפוס תקתעהל +י"כ

 תובית שלש .'ךיתונתמב אלו ךתדובעב אל םיצפח
 b 38) — n^ דחא םלוכ on eon ינוז C קרפה הזב
 ךרעו .רנס ע"ייע דועו הייחא]* .(הרונח י"לב

ponרשא 'שרעבלאה י"כ ץבוקב ,דחא םכחהל י"כ  
 ךורעה ירבד איבהש ירחא בתכ היס .גיח ןייע) י"ת

oUmהלאה תוארוהה לכל יכ וכרד השעי תמאהו  
 סוסה "jb הרוגחהו רוזאה י"לב הלמה .תשמשמ
 ןינע אוה הלמל תימצעה הארוההו ןייז ילכו
 ילכ תרוגחל הארוהה החקלנ הזמו רוזאו הרוגח
 ןסרל אצויכו רובג qv לע own רוגח ןינעמ ןייז
 רבחמ לעב mm .ל"כע המחלמה םויל ןכומ סוסה
 D "bp^ וניבר 'יפש המ יכ בושחל העמ הז י"כ
 לע בבוס םמש ךכ י"לב סוסה ןסרו ןייז ילכ ח'ר
 ח'ר ראיב m ^b "p יכ איה אלו ארנוז תלמ
 ןירנילכ תמאבו ןירנילכ  תלמ וניבר וירחאו

yo»wxowv NM6 ן הלילק ןושל  ^D 

;b" inbסוסה  y'"pןכ יכ חיכוא םשו סנלכ  
 ןוכנל וניבר 'יפ רנז puym .םינקז 'ע םג וקיתעה

popeינוז םע אוה דחא  Donרדלכ 'עב ןכו  ^B 
 ןירנילכו ארנוז ונשריפ (רנז ל'ר) ן"ייז 'עב וניבר

wx»)ףיטה תולמ יתש לע כ'או (י"כה "יג יל  
waיחכונה 'עב ותלמ ]. — 

NODW ₪060 י"למ ב"ר תעדל)  mmn 

(Gurtר"דמב  b'Dרכז לכ דוקפ  
coשבול לשבל דמוע אוהש העשב לבא  

 wan" רטסוז וא < אמסוז b^ .אטסוזו םיערוקמ

 ,ופנטי wow ידכ םידנכה ינפל pm תנותכו
 'עב וניבר איבהש אתסוז םע איה תחאו ה"יחא]*

 kugü דניצ 'שלמ )65 פ'לב יכ עדו .א סב סנז
iyכ'ג (א'כ ב'ח אטסיפא תקתעה לעגעיפש  

 — man] ושוריפ

 t א"עד א'פ הליגמ 'ורי Bieb) חרבכ ןינעו אטסוז *
 רשח תאו p'mb אוהש ןויכמ אטסוז ןהה

 ד"פו םירדנ 'וריבו (nb, אוהש ימכ אחמק היב
n'53אטסוי ס"טב רימאטיז 'פדב לבא ,ןכ ומכ , 

  wuי"למ רזגנ ד"עפלו .הרבכ ומכ 80/06
Bieb 8% םשהו durchsioben 

 תיעיבש "* Diener) תרשמ ע"לב "יפו אמיסוז *

 אָתוודֶא 'עב יתשריפ רככ .ח"לד ח"פר

 y מבוא.  *( .Wams 00% = cux. ררסנ םיקרפ י'פעש ךורעב קרפ ןיארקנ תוישרש תויתוא יתשש ןז יפב ליר ('

n3 (*רבו ,'זיפו ר"פדב 'ינשי 'יסופרב ' aamסיש י'כבו םייוו יתשב האלהו  i'33)ר'פרב ןוכנל היכ (*  .תועוזה 33  

mwורועישו  ^bייפש ןעיו שיע (אהג) אהוג ךרעב רבכ בתכ תועוז  ma ceו מ כ "35 קיידנ ןכל הלמה אלו ןינעה  

 ,'ג יא"כ יעשו הלחלה ,'ש r5 בויא הפוס 'גרח ןכו

 ; יז .יחימ יילהת יגרת p" עיז 'גוה שערו הדער היגהל שי וא )^ t הרוש 'רפה האלהו amm ןמ ע"פדבו ,ןכ

 'א ,'א סומע
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 םנהו מ"לב ומכ (תוריאמ mus וכפהו) תומּועז

 לאינד) םיפעוז םכינפ | תא 0 D תישארב) םיפעוז

  "mw'תקיספבו (י  ^nmםשו ,תופועז םינפ א"כפ :

 ,תופעוז םינפ

 ונינע .םדוקה ע"ייע םעז םע ףדרנו «jte םעז
 חורה תקזח וב ראתל לאשוהו «boy ףצק

(heftiger Wind, Sturmלע ['מנב] האורה 'פב  

 .אפעז ייבא רמא תוחור יאמ (ט"נ m תוחורה
 האב הלודג חוו .השק חוו ףעז לש חור "פ
 .אתבר אפעז םוגות פ" *s בוי רבדמה רבעמ
 אפעזד ירימנ :דוע "א םש תוכונ ה"יחא]*

 emp אל יעש יתרת אפעזד . , יוה אל אילילב
 ניק ;א"י .ח" ;ז"ט ,א"י םילהת םוגרת רוע "ייעו
 ילשמ ;'ט ,'ר בויא םונרת ןייע סעכ ןינעמו ,ז"י

ojוליחתה ח"מ ,ג"פ תינעת םימשגהמ דועו  
 . .ןורימיא תחנב שדוחהד יתבר 'תקיספ .ףעזב דריל

qvהמינפ ןוילגמ ואב תולמה יתש .ןואירגא  
 ג"פס תוחמש — .תוינוי תולמ יתש לע תורוהל
 N US^ ק"מבו pr) לש nme cns םויל תמה

 — [הפוחד התימ

GIפו ע"לב) אָנְרְפַעַז ' Safran UAEתפכ ע'ייע  
mnn יכ השאו קוספב ['א] י"רת c7 

 הבז « €^ vo npישלב 'יפ .אנרפעז ןונכ יה קירומ
 לאעמשי  ,D535אוהו ה"יחא|*  "Eyארפס

 'נרתב -- 'א םוכרכ ע"ייע .םוכרכ ןרקכ : ומוקמב
 םינבא יניממ םהש ןרפ עו ןקרב ו"ט ,'ד ש'הש

eafrangelber ן רפ עז bw רורב ל"נ  טובות 
--  |Edelstein 

 ey qv pt ס"לבו 755 ע"לב ןכו מ"למ) רַעְ
yxטעמ ןינע "5  klein, wenig sein.לאשוהו  

 תתימב ehonen) 723 לע סוחו ךושח תארוהל
 ^rb n) בישו 'ונו םעה תא באוי ךשח יכ םולשבא
 תואחסונ תצקמב ב'א) -- (ND תי באוי רעז ירא 'רת
 הז םוגרת ריכזהו .[mmm .(ענמ ירא בותכ
 אל ינאו :םייסו 23 םשב ןמנוותמה לעב כ"ג
 אתיא wu סופדב לבא ,כ'ע yo קר היתאצמ
 תכש 'וריב דוע לעפה אצמנ ןכו .וניבו "גכ
 (אתירואד אגול) תווהד ןנירמאָר תיא .א"יד ח"פר
 mw המכ יועז אלו תרועזו תבוו אויעז

vnג'פ םילקש  com xy reyארעזאד  ., 

 m3 הפוקה . . ןטעמה 32923 ('

m5 )+ררגזיאר ג"ונבו רגירזויר ע'פרבו ו"ו "33 ןוכנל  

 ג*וגב )^ Indagerd. סרפ ךלמ ןינעב

ul - m hd yr? 

  = 9t 2ףררנו עוז  yr ovע'לב «£2 = «£2
irópfeln bildl. schwitzen | הפיטנ ןינע 

 D' פ"רב Sehweiss yP) == העז מ"לב "ny םשהו
 יתמיאמ םיתז UO) הליעמד «vom GU תורהטב
 אל לבא ןטעמ '(  np ועיזישמ האמוט ןילבקמ
 תעיז G5 ןירישכמד 'ב פ"רב .(*הפוק : תעיז
 yw" לכ 'פד ג"רבו .הרוהט תורעמו םיחיש םיתב
 םיתות ימ אוה אמלעב אעיזד םושמ 6ד%כ םיחספ)
 ביעס ?^n לבקש םיחבזה לכ 'פד ג'רבו .םינומירו

nmאל יאמ (א'ער  yrs vumלאקזחי)  vnוחיי  
 אינתדכ ןיעיזמש םוקמב vum אל ייבא רומא
 אלו םהינתממ הטמל אל ןירגוח ps ןירנוח ןהשכ
 YN םהירי יליצא דגנכ ue" םהיליצאמ הלעמל
 הוה [אדח אנמיז] ןתנ רב אנוה יל רמא ישא בו
 ילדמ mm אכלמ *(  רגדזיד mop ('אנמיאק
 םינהכ תכלממ יל רמאו *(  ילהינ הייתותו היניימה
 הימקל יאתא ^3 0 8^ תומש |" ביתכ שודק יוגו
 ?ye" ךינמוא םיכלמ sm ךכ םייק ל"א רמימאד
 אתעיז .אעיז = העיז ה"יחא|* ל

 ןירישכמ ל"זר לצא הברה nbus אתעוד פ"לבו
 ב'ב 'פסות ןייע) av5 'וכוב ,םדאה "ny 'א ,'ב
 .ה"ע תובותכ .אוה אמלעב אעיז (דחא ה'ד :ו"צ
 העיז . + תרבוע העיז םשו 520 אמושו העיז
 'וריו ד"ער ה"מד "m 'ומורת Uy" ,תרבוע הניאש

2'b Uyלכ ,א"מד  Ny"םס שנ רבמ אקפנד  
 'שעמ Y^ ,םדאה תעיזמ (ץוח) רב אוה תומה
 ג"ע ר"יד ד"יפ תהש 'ורי ןכו :גינד ב'פ ינש
 'פ ר'שהש ,העיזה ues ןייב הגנב UN" החידמ
 ןוהתעיז ןמ 'n'y p ר"ב .ערה רצי תעיז 53385

 - ]^31 ןיעיזמ ןינואד אתייחד

der Wohlgeborene, ázata ס'לב יטוטעז M 

  6ינב יליצא לאו 'ורי 'גרת
 .יטוטז ע"ייע יטוטעז לאו (W^ c2 mee לארשי
 תרופמ יפל לבא ^5 ונינפלש 'גותב ה"יחא]*
 יבסה קוספב 'גרת כ"ג איבה nm ^w ןמגרותמה
 ןורחאה הזו ,'וכו ךיטוטעז ראשו Cn ^ ש"הש) ךיניע

 'עב ירובד יתבחרהו 'מושרה פ'ל wm ונינפל "יא
 N'n] תועט ן"יעב יטוטעז "גו ,יטוטז

miw- ףעז םע ףדרנו qmm pop s9 opp 
N^D 1523 (muthig, verdriesslichםינפ  

vs moa cos mo» )'יליעמל  (ץבוקב v3ילייגנא  mדיער .) )ועוזישמ 37:23. 

 ,אנימאק ע"פרשב לבא ,ריפרב ןוכנל ה'כ )1
 הקומע הריקה אצמת ?ce האלהו ה'ל רצ

 .'ל כ'ג רסח vys זמר 'ס ורתי יקליבו moms ייתותו יאניימה י ל ילדמ

 oe הימגר 'יפב
nnיייע רגרזיאר  cams myרייש  



 < א"עקתת זמו תלהק 'קליבו תחנ ףכ אלמ בוט
 L0 NOM :'ח תוווכב .ןושארה רמאמה יצח רסח
 Vu ר'כיא .'וכו ףיזוא רדהד אזח יאמ ףירטו ףיזאר
 הברהו .אירדל ןותיפזוא ישיב יבוח :יתאב 'פ
 ד"מ 3^ ח"כ ;ח .'ו ,ו"ט  םירבדל ןייע םונרתב

 — rns] אבה ע"ייע :ב"ל ב'ב -- ותלוז דועו

cyע'למ ףיז  O5ןושל  speטרפב לוספו  
 ריזנו ג'הכ 'פד ג"רב .Gerfülschen) עכטממ

om»יג  Yom ybטוסד ' pn Cnימב םתה  
 ץוח רוהט קוצנה לכ €« ןירישכמב ה"פ לבטש
 ןנחוי ר"א םיפיז יאמ C תחפצהו םיפיזה שכדמ
 " הכרה בוט אוהש יפל b^ וב ןיפיזמש שבד
 םמוקמ םש לע 'מא ל"ר תלופפ וב ברעל םילוכיו
 [תולעבו] םלטו mr (דיכ «ve vem ביתכדכ
 Dnm | םיפיזה אובב רמוא התא 3372 אצויכו
 [םהירכד] ןיפיזמה םדא ינב ןנחוי ww (ב הינ

vwלע רזעלא  owםלטו ףיז ביתכרכ ןמוקמ  
 ןה 'דו םירובדל םימוד ולא pec א"פ ,תולעבו

pu pen peusה"יחא|* ,'ןיערצו  wb 
 ןושארח 'יפכו .ח'ל דצ ט"דסל i'm 'יפמ קתעוה
 ,(רוקמ ילב) ןירישכמ ש"רב ןכו 'טוס י"שרב 'יא

ceתארוהב ףיז דבלמש רקיעה ןושארה  pr 
 D'wn דגנ ראבל השק םג wb" ונניא ןיערצו
 ףייוזמ s ןיטיגב ה'נכו -- ףויז ןושלמ ורזוגש
 b'y יאנמ והניתפזוא cy ב"ל ב'ב ,וכותמ
 :'צ 'דהנס .ם"בשריפב ג'הכו יאנמ והני תפזי
 טוקליבו 'מ י"כבו) םיקורצ ירפס יתפייז הז רבדכ
 ('וריה ^3 הטמל ןייעו םיתוכ ט"משת זמר חלש
 םתפייז :םשו .ה"מ םיתמה mnn ps םירמוא ויהש
 ןנחתאו ירפס ,םולכ םכריב םתילעה אלו םכתרות

eו'כ  wv wowףייזש המוד תורמוא תוירכה  
 Ty ט"מד ח'פס ןיטיג 'ורי 2 n3" השמ

 ג"ע א"כח ז'פ הטוס Y^ ,ףייזו רזחו קחמ אמש
 םתלעוה אלו םכתרות םתפייז םיתוכ ירפוסל יתימנ
 , יל ופייז :ו"ל mans bye .'וכו םולכ םכמצעל
 | לכ .ג'סק ב"ב ,בתכו  ףייז יִפויז רמיא םשו ,'וכו
 ^ לעפתה .ףייזמו 5" ארפס יבגל ואל ףייזמד
 | ינפמ :א'כ םשו ,ףיידזהל לוכי וניאש ib ןישיג
 d )»45 ע"לב =) ףייז ראותהו emo לוכי אוהש
 LOO .איילעמ אוטש וכפהו ,אסייז ארטש :ביל ב'ב
 :ט"ק ןירדהנס ae אפייזד ארטש iv תובותכ

entילצמו  eםשהו  ert (פ"לכ NON]אקיאז ) 

 יתש vw תחפצ עייייע )*

BOY Sראותהו .תווהד המכ  NYVEDOUyPישור*  
 ,הינימ ריעזד םושמ העומש רמד :א"כד ג"פ 'דהנמ
 איעשוא .ד"כ תינעת .ו"כ םירדנ .א'ל i35 ןילוח
 ריעצ םש תינעתב י"שריפ ,אירבח ןמד אריעז
 איעשואד םושמ יכה היל יראקד יאהו הבישיבש
 ןילוחב י"שריפ הזל בורקו .כ'ע םתה הוה אנירחא
 אירבח ושריפ :2^ ןילוחב תופפותה לבא .א"ל
 .רבח ע"ייע ג'יפפ  ר"במ היאר ואיבהו םוקמ םש
 ןכו רבח ןינעמ אוה אירבח ci רבדה בורק לבא
 הריעז "5 ד"ער ה"ד ג"פ תבש 'וריב וילע רמאנ
 ישוריבו .ןנברד ןוהירבח היננח 'רו היעשוה 'רו
 רבח היעשוה 'ו רמא ג"ער ח"יד א"פ 'דהנס

 'ר נ"ע ה"מד ma 'ומורת v" דוע ןייעו ,אניוה
 היעשוה 'ר הזו ןנברד ןוהרבח . . היעשוה 'רו אריז
 אריעז היעשוה 'וש הארנו ישילשה רודב יח
 ע"ייע אמורד לש םימכח תקהלו תפיסאמ היה
 ע"ייעו םרד ע"ייע אייריִעז ץובקהי — .ש"מו םרד
 ,הרועז 'ר ,ריעז ,רועז יטרפה םשה ןכו -- תפז
 ף"זרהמל י"הבמב 'וריב םינויצ ןייע הריעז ,אריעז

mע"יע ן"יעה תעלבהב ילבבנו האלהו ז'ע  
Setרטז ע"ייעו . — "nmשורי הבקנ ' now 

 ,יחכונה Tun שארב ליעל ע"יע .א"יד ח"פר
 yr חיי 375 םירב ישת לש דוי ט"פר ר'דמב
 אתיבו לודינ חכשא נ"ע ט"כד ה'פר 'ובותכ 'ורי
 לודג שודיח רמול לודיג 'ר אצמ 'יפ אתריעז רמו
 איה אדהו אריעז 'ר רמא :םשו .ןטק רבד רמאו

 — [םש הדעה ןברקה b" ןייע ?אתריעז

D^ (Kleinheit, n. propr. רעוצ =) רעוז * 

  "yyתישארכ) ^ bןכו  רעוז (האלהו ב"כ

 qb € רעוזל םודס ןמ :מ"ד ג'פר אמוי 'וריב

(leihen האולה ןיגע ס"לב ףזי לעפ ןמ qm — tt 
anעשוה) תולעבו םלטו  o3 eףיזומה לכ  

 (4A qeus c"po cw הלעתי ינעל (' ןייטלוט
 םחל הרשעו O5 וניגפלו ךרע ןייעו

am py im a^ aem)ידיי  (P(ןומלוט) 'גרת  
 ילשמ mob שיאל הול רכעו *on5. |ןימלוט ל'צ]

C0 o3»אנפזומ ארבנל אסיזוי אדבעו 'וגות . 
 םימעפ הזיא לבא ש'ע qn שרש ורקיע ה"יחא]*

o)ףיז = ףוז ו"ע יחנמ  nisףיזיד ןאמ .ט'יק  
 שירב ןייע ףיזומ לעפא .היתבש היערפ אתכנש

quaאלתמב ג'פר ר'קיו ןכו  puseףיזויד  
 'פ ר"להקבו ,היליר אלדו mov דכאמ אתיבירב

ypג שדק ' 

wm o vss ms (tןימלוט  mo»ןומלוט 'יא ע'פרגו ,םלט 'ע כיכב  "y:םלפ עיייע . 
 ,תואחסונ
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 לאעמשי 'ר יבד המע ןכקרקה תא לטונו הלטונ
 ןימכ ןיכסב C הרדוק הלש C) ץונב התצונב אנת
 (םש ארקי) התצנב ותארמ .'גרת ב"א) -- ,הבורא

mperא י"רתב ןכו הייחא]* ,(הילכואב ' 
 ףילק הינבקרוקו קפז היל תיאד א"י .ד"י םירבדל

^mג'י ,א"י םשו  mosארפסב ןכו ,אתקפז היל  
 ןיא שרופמ רשנה המ 'ב השרפ 'ה קרפ ינימש
 pons ה"כו ,'וכו ףלקנ ונבקרוק ןיאו . . קפז ול
 pen mm עבצא ול שיש לכ b םשו ,א'ס
 לש קפז :ורוס b' ר"כיא ow ףלקנ ונבקרוק
 אל ינאו ע"ל הלמהש b^ כ"כ לעבו — לוגנרת
 'מושרה י"ל אוה eb ןמאנ וטפשמ יתאצמ

 — [הארומל לאשוהו העילבה ma ונינעו

pe 

Pb" pe *יאב םוקמ םש)  "ne5ארקנה  

Zephiriumיחהל עיפארגאינ ןייע  
 ע"ר שרד N'yD i"p ק"ב (א"צש x רעיוביינ
 'וריב ,ןירפיזמ "יא ח"פ ר"דמבו .ןיריפזמ אבשכ
 : א"מד ב'פ ry C .ןירפוזמ ^7 ט"פס ק"ב
 היה ךכ ד"פ אשנ ירפסב ,ןירפיזל ע"ר ךלהשכ

mw y"דע  sowאכשמ לבא הנוופזל אב  
 היאר הזו יופוכמ "א אשנ 'קליבו .ןירפוזמ
 יאב ותנוכת רשא ונמשרש םוקמ אוהש תחכונ
 יירפוכ = Cypern אוהש (C) 55 הימרי) רותפכ

(Pech &nbr (לבו —5 ע'לב ןכו מ'למ" nbi 
'b3אלו תפזב אל 6'כ תבש) ןיקילדמ המב  

 pn אמלא Cr תבשד ק'פד ג'סבו .הועשב
 ןיצצוח ולא ה'מ תואוקמב ט"פ ןיצצוח ולאב
 לש תחפטמ ,תיכוכז ילכב wem nem) םילכב

pnerןיוצוי לשו  benןיצצוח ןיא תונליא ילספמ  
 ןימישמש רדוס 'יפ ,ןיצייק לש ףא sms הדוהי 'ר
 םיצייק לשו ןרמשל ירכ ןיתפזה qm לע

"Epioתוריפ יצייקמ ןיצייק ןישרפמ שיו .ןיצוק . 
 'ורי .ןתפיז ורשנ ב'ע ג'ל ז'עב ה'נכו ה"יחא]*

Uyםינקנק לש ןתפז :א"מד ב'פ . vp"ז'כפ  
 אתפיז . . אריקדקד אתפיז .נ"שו טעב ע"ייע
 'שורי nep לעפהו .ש"מו אריקדקד py אדילג
 התפזש :ד'ע UD .אריקדקד ע'ייע :א"טד ב"פ ק"מ
 pe .תותופז . . nm :םש ry 'שורי ,ירכנ
 םשו jmM ןיתפוזש העשב mU ry 'תפסותכו
 האר 'פ ר'להק .ןיריעז ןיקוקיז pner ג'ער א"מד

 JW דק ;עיייע epo p»m" הדרוק ויו 'יכבו 'חפוכב תיכו (*
 vb תבש םיפיג 'רל תתפמה רפסב היכו posi רומהו בתכש יישרב «omo תואוקמב היכו (י
 manos יתש תא ם'במרה איבה ןכו היל רצ ט'רסב ג'הר b" י'פע anm רמחה UU רומח וניבר

 סרג 'ג רמ ךרעבו

 תואוקמל מייפב

r5 רצ 

np-emrm 
 :ט"ס ז"ע ,אפויזא רדהמ אקד ןויכ :ו"ל תובותכ
 ס"לב ומכ טשפומה םשו — .אפויזל שייח אל

RDUDNIא"י ז'ע : cons "WDהיתואמרב האמרל  
 הלעמל ע"ייע ןפייז ראותהו .היתונפייזב אנפייזלו

 — n] ךס 'עב "פו

"ENאָפיִז =) ףיז ? OMatte, Tuehםוגרת  "x" 

 אפיזב היתי רצו ('ד יב'ל (mee טרחב ותוא
 סוואמל "סרפ הקתעה לע ירפפנ | ה"יחא]*
 רתיו הזה םוגרתה תודוא יתכראה האלהו ה"ע דצ
 ליבקמ 'לקנוא 'גרת יכ יתילעהו תוקיתעה תוקתעהה
 nb אפישושב היתי רצו 'א 'ורי 'גרת םע
 םוגרותב לבא דנב תכיתהו תרדא ס"לב אפישוש

^vאספוטב היתי .אמרו תרחא הקתעה דוע  
 שבתשנ אפיז ילואו .(ם"בשריפ םינפוא ינשבו)

 ,Bild, Form ד0ח% ינוי 'שלב םפוט ,אפוט ]
[Modell — 

fer DNס"למ ד"עפל)  serיפ יִפַז ץובקהו ' 
 Haar an den םיפעפע לש רעש
COWimpernקרפ תורוכב תכסמ  pbiולא  CY) 

 .nonsi .ןפל ע"ייע "me .ישיפנד ןיפול
 ומכ י"כ .ה"מגר b" .י"פע) וניבר b^ ןפל 'עבו
 "p mo" ישיפנד ןיפולה  ל"הזב que) חיכואש
 an py" ד"עפלו ,כ"ע תולודג ויניע יסירש
 ויפעפע תוועשש n ^p^ —3! ע'ל wim ןיפל
 :א"ד Db תבש 'ורי «mi -- תוקבודמו תובע
 ןיפז ינש איצומה י"פר תכש 'תפסות ,ריזח יפיז

 — [ןיפייז טרופריא י"כבו ריזחבש השקה ןמ

voor "GNםוגרת  pibb3תדכ היתשהו  "n? 

 שוריפ quy ןלםיז m) יא ינש
 לעב שוריפמ קיתעה ה"יחא]* .עבטמ
 לבא ,ל"מרו 'טסקוב וכלה ויוחאו ןמנוותמה
 המ רפסמו םידחא b^ ןֶלְפַז o'b אוה יכ תמאה

 |יוועלל ר'תמע ןייע

pbiלמ תופועב האוומ) " oicopyo;ר"לב  
 קרפב Behlund, Kehle, oesophagus) 'צמא

 'פד !i'b3 .קפזה «apu 6?» jov תופרט ולא
 תשרפב אופסב ר'ת GO םיחבזב םישדק ישדק
 ייא ארקי) ותארמ תא ריסהו CC פיס יח קרפ ףועה

(eהז  pomבוקי לוכי  ') ל"ת ונלטיו ןיכסב 
 רמוא יסוי אבא הצונה תא לטונו חלטוג התצונב

mas "mar (* רוקעי ארפסב. pt nam \' 

p^"W "223!ומחה . 



 ת"פ bm ^« הילדקמ ןיקפנ רונד ןיקוקיז ןירת
 = 'א 'ורי 'גרת ןכו .אשאד qunm ארונד ןיקוקיז
 'ז השרפ ר'בדנו ,אשא יקוקיז ^c ,ר"כ תומש

— [ew לש ppp 

ptלאשוהו הרישק ןינע מ'למ קקז = קוז לעפמ)  
 ,binden, fesseln ךרצנו בייח אוהש רבד לכל

verpflichtenחקיז םשהו  (Verpfliehtung.ק"פב  

 תא ןיקקוז תוירחא ןהל ןיאשו «CU ןישודיקד
 דעבו .ןהילע עבשיל mens ןהל שיש ןיסכנה
 תקיז וב שיש לכ G'yo ט"כ| תורוכבב ד"פ המכ
 יפד ג"רבו  ,ונממ ןיחקול ןיא תורשעמו המורת
 ןיא רבס אק אמלא ^C תוטבי) ןיחא תשא דציכ
 ריזנבש ןינימ ינש 'מגב הבר ץמוקה 'פבו .הקיז

mmo)תוריפ ןישוע ןהמ '3 בלולבש ןינימ 7 (ז'כ  
 yv תוריפ ןישועה תוריפ ןישוע ps ןהמ םינשו
 הרישק pi "b web ןישוע ןניאשל ןיקוקז
 םהיכלמו ,6ח .ו"ל 390 םיקיזב םירוסא םא[ו] ןושלמ
 .ןיקוקז .ןוהיכלמו םוגרת Ge s ייעשי םיגוהנ
 אתיא וניבר 'יגכו ןיקיקז 'גרתב ג"ונב ה"יחא]*
 ןינותנ ןיקיזב ןיקוקז ה"מקתת זמר וניזאה 'קליב
 השעא nb 'א 'ורי 'גרות הליאשהבו .תואלשלשב
 אפנרפל קיקז אנאו )05,5 תישארכ) יתיבל יכנא םג
 ןכו  .בייוחמו רושק ינא שוריפ Comi ישנא

"eeiרושק ןינעב  "Us pimז"ד ו"פר תבש  
 ןיקוקז ויהש א'ער א"מר ב"פ ז'ע 'שוריו ר'ע
 ש"המ ps ,ג"ל הטוס :ב"י תבש לעפנב .תוכלמל
 ןיררהנפ 6א'צ רצ em היילא yrey ול ןיקקזנ
 ר"כדמב nnb קקזיה א'מר זמר ב"מ 'קלי :ה'צ
 ודמע On ףא . .ול קקזא wow בטומ ח"יפר
 b'b ר"מב לעפתנו .ובישהל וקקזנ אלו ןעשרב

ppmג'פר הגיגח 'ורי — םדא ול  ny"ד"ע  
 DM" ןיקקזנ ר"יב א'עס ה"נ מ"ב .שדקל קקוזמ
 DM ב"ער ה"נ מ"ב לעפהו) .הטורפ הושמ תוחפל
 אל םלועמ כ'פ ר"ב neve הושל ד'יב וקקזוה
 כ'מפ םשו ,'וכו השא oW חישהל ה"כקה קקזנ

ppnהשאה םע קוניד ןינעבו .הנירמל ךלמה  
 'קיספ ,תודלות דימעהל קקזנ ג"כפ ר"ב הילע אובל
 הז ןיקקזנ ב"ער 'כ ry ,ותיבל ppn ו"טפ יתבר
 ןירדהנס v m" םע הז ןיקקזנ stp Cam ,הזל
 «jn הגוס b' ר"שהש 3555 ןיקקזנ : ג"כד ר"פ
 תנמ לע לאוגל sei 'פ sm ,הל קקזהל אבש

mo )'רוניד ע"פרשבו ,ו'פרב . ?) atmהז  
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tb nae "rv טשפומה םשהו ,תופז ןקנק :הז 

 :'מ מ"ב םשהמ אצוי לעפהו .תופיז ירש :י'ד

eemןיפפוזמ םינקנק ..ג"ל ז"ע ] — 

 SUD ןיבוריע (רהנו םוקמ םש) יתפוז ,יִּתְפיִז +
 יתפיזמ mov רב אישנמ 2

 ןיסחויב ,יתפינמ ןושארה י"עבו ,פ"א י"כב ה"כ

 רהנד ארבעמא םש ןיבוריעו ,אתביגמ םלשה
 פיד ןייע) j'n23 ה"כו 'צנוש 'פדב ה"כ ,יתפוז
 רהנה אוהש ל"נְו (גיסש רצ רעיוביינל 'גאיגבו ;םש

yrvnדי לע 26056  urbטרעננאמ ןייע  
ponןכ םג ארקנ רהנה םש לעו ,ט"יש דצ 'ה  

 — [םוקמה

ptמ"למ קיז 9  epתוקיז  omםירעוב םידיפל  
 Np ירופ 'שלב ה"כו הלעמל תחדקמש שאו

 האורה קופכ Komet) טיבשד אבכוכ ל"זרדבו
 C ח"נ םש) ארמנ .תועזה לעו ןיקיזה לע (.דינ תוכרב)

 יצוצינ תימרא 'לבו טיבשד אבכוכ ןיקיז יאמ
 תחדקמש שא ל'ז יאה בר 'יפ '(.  רונד ןיקוקיז שא
 ואיי /2 היעשי) ימאנש ןינעכ רוא הל הארנו הלעמל
 .םתרעב תוקיזבו ['וגו] תוקיז .ירזאמ שא יחדוק
 ךובל ןיבייח הלעמלמ הארנש שא לש ןידומעהו
 טיבשו ,םלוע אלמ ותרובגו וחכש ךורב ןהילע
 ךרד o2") רברמב ביתכדכ טבשכ דמוע אוהש
 יפד 'מגבו — .לארשימ טבש סקו "spy בכוכ
 6 רונד ןיקוקיז ןיקפנו 61'לק pom qz תישאר

minesיפו ה"יחא]* .'רד הימופל ברד " 
 ד"ילה 'וכרב 'וכלהמ 'יפב מ"יימנהב wi ג"הרד

mwומשמ ךוועב ןכו םייסש המ םלוא ,'כ ןטק  
 בככ 'עב יכ pt 'עב ל"צ ב כ וכ 'עב (נ'הר לש)
 םימשב הארנה בכוכה :טיבשד אבכוכ b^ 'א
 םיקיז ומש בכוכה הזו ,'וכו םוקמל םוקממ רתני
 זנכשא 'שלב ןירוקש המ אוה הז oe יפלו ,כ'ע

Sternsehinuppeס"לב ה"כו  wpךרעד 'יפכ לבא  
 ןיארנה תוינכת Komet ש"אלב pp אוה יחכוגה
 D" ןכו .תובנז םהל שיו םיבככ תומרכ םימשב
 תוכוב 'וכלהב p" ןכו ,'וכרבל מ"יפב ם"בסרה
 ךוועה 'יפל הטונ ןושארה bm" ינשה 'יפב ל"גה
 ז"כר D^ ח"וא א"דיחל ףסוי יכרב ןייעו ,בככ 'עב
 'שוריבו .ו'פ ןילוחכ «mv -- .קז 'ע ע"בשפהכו
 'ק תוא לפכבו .בככ ע"ייע xy ג'יר ט'ס תוכרב
 nen .מ'ד mb תוכוב 'ורי ow pom) אקוקיז

 ." יט sr .לאינרב ומכ רוג יר 5n רוגיר ץ'פדשבו ,ר"פרב ה"כ (י

xmםשו קקז 'ע ינשתב םג  insילב תרישק ןושל ךורעב 'יפ ל'זו  mueלע הימתמ רבכו ,'וכו י"רתב יתאצמ ינאו  
 mot ךורע וריב היה אל ינשתה לעבל ילואו rp yon תובומ תויאר יתש ןאכ וניאר wm ןיכורעבש רירש לעב יבשתה
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 א קיז ל אחורכ Cn ow לאקזחי) קזב שרד נ'פר

pןושארה ,אננעל אקיזכ ירמא  ^bינשהו דונ  
gmד'נק תבש ץובקהו : ovyע"ייע :ה"ס ,'ל  

 דועו .'ו p ע"ייע ג"ע נ'ד ז"פ םילקש 'ורי ,'ד רצ
 — vb mb בויאל ;ו"ט ,ו"נ םילהת םוגרת ןייע
 'פדכו ,ינאקוז יאמרא ינה ב"עס א"ל ז"ע ראותהו
 ם"ש | י"כבו ,703 םיחופנ b" ינאקווז םינשיה
 אקילייננא י"כ (yxp ז"על י"כ my 'יפבו .יניקוז
 m ומכ ןיחופנ ןהש | םיוג 'יפו ינקז ^G ףד
 jaüvos ינוי 'שלמ ינקווז ילואו — כ'ע ןיקורדה

[aufgedunsen — 

b/53 ^b Spr =( ptחור  (Windםירדנד 'ד 'פב  
 pas" אכירצ אל cn םירד) תועיטנ ירה 'מגב

 םוגרת :ב"א) — ,חור b^ אשיפנ אקיז .אכיאד
 ה"יחא]* = ,(אקיז ילימל cire sm חור ירבדל
 ארקיול 'א י"רתו ו"ט ,'ד בויאל םוגרת py דועו
 תינעת mp ירמת :'מ תוכרבב ה'נכו .ב"כ .ז"ט
 pub רהדזי im) ry ,אקיז בשנ א'עס ד'כ
 ,(שרושחאד) היפאב אקיז חפ תוח ןאמתו 'פ ר"תסא

vםדוקה ע"ייע נ"פר  m^אתיקז הזמ רזגנו —  
Td 

 beschüdigen) קזנ שרשה ^5 ומוקמ ןאכ ןיא) קז

 (ביעס יפ אמו ןילכואה 55 'מגב כ'הוי 'פב
 טרפ O^ x5 mpm (C שדק לכאי «c שיאו
 j המורת לש םירועש ססוכה ןוגכ C ^b .קיזמל
 mm אלו קיזמש nbi הליכא המוות לכואה
 'דה) ("ררוב הז 'גב תונוממ יניד 'פד ג'סבו
 .אנרק יבד ןיקיזנב ןיכא רב ידיא בר ינת אהו 65

 הנוש mew הנוציח הנשמ ןיקיזנד אתכסמ'
 ינייד ינשב שרופמו עודי םכח םש אנרק התוא
 355 אריתספא ליקש אנרק (ה'ק «mme "תולזנ
 . יאכזמ ג"ונב ה "יחא|* ,רמ מ אריתסאו

 ןירדהנסל ח"ר 'יפמ קתעוה ומצע bm" .בייחמ
 — 6 א'צ ףד אקילייגנא י"כ ץבוקב)

pptשישי מ'למ)  ;altןקז  (Gartתוכרבד ק"פב  
 ורמאש רחאל C ךרכמ רחשכ ךומסד 'מגב

 .םיתיחשמה דגנכ wm ןהל sew לדוגמ ךנקז ול
"bהז םדגנכ םנקז םיתיחשמו םיחלגמה םיתיחשמה  

 קלוח הז אצמנו ןהישעמ ףולח הז 'ולכ ונקז לדנמ

Pee mm as DRE, ו 

Ts 
^s RE 

 ו'כד xe mmus w לעפתא nb) קקזא אלש
 תליעבו רושיק ןינעבו .היתתאל יקוקדזיא אעב ג"ע

np»ויחא תשא תא קקוז האלהו ,ב'כ תומבי  
 םשהו .קיקז .ימנ קקזימ .ב'ער i2 nens ,םוביל

cpןייע  new) grenךרוצו בויח ןינעב םימעפ  
 'קיספ ,ןיתמהל קוקז היה יתמ דע ב'ער 7( אמוי
 'ורי .ןהל [תוקוקז] (םיקוקז) םישנהש ג"מפ יתבר
 ו"פ Den ,הכרבמל ןניקיקז yy ג'ד b'& תוכרב

sןיבוריע 'ורי ,דחא רככל ןיקוקז ןלוכ ויהשכ  
 י"פס מ"ב 'ורי ,םימ Sed ןתיל קוקז .ה"כד ח"פ
 .'וכו ןמת ןוהירמח pov ןיקיקז ןוניאד ap ב"יד
 םידומ לכה ?s'y ו"מו ב"עפ ה"מ mmo םשהו
 ןהלש np איה . וזיאו . . הזל הז וקקזוה םאש
 .'וכו הקיז השוע 'ניא וא הקיז השוע הסונת .י'וכו
 ויפס 'מורת v^ ,לעבה "np :א"נ t 'דהנס
 Yo 'ורשעמ 'ורי .תורשעמו המורת תקיז :ד"מד
 תקיזל אב אל . . תורשעמה תקיזל אב ,נ'ד
 ,וילע ותרימש תקיז i^e תוחמש 'כסמ ,תורשעמה

 [הקיזל] (אקיזל) ץיוח םלוכ א"נק זמר שניו 'קלי
 תקיז ןינעבו — 425 ברע ינאש . , ןידמוע ןה
 'שורי .הקיז הל העקפ האלהו m^ mes הטבי

 — [תמה תקיז xy ג"יד ג"יפר תומבי

"b Wpt- ptע"לב . "wm Joדונ אַז ירוס  
(Sehlauehז'עב .לאעמשי - 'ר 'פד 103  CO 

 ,ירש הריסח ןיב osos ןיב אקיז רמא ישא נר
 ןיליא קורפנ ^G 0*5 ינימשה םויב יהיו ארקיובו

wp"(ה"מ) תושב ט"פבו .6' אבכשמ ןידהב  

 דנ ומכ .תודונ b nn^ וניא ppt לש לעו
moeו"ט : Cnאקיז ן'א| י"רת  "NOD Du nem QC 

ot ans['א י"רת]  Aen pptה"יחא|*  

 תואוקמ לש 'יפה .אוורק 'יגה ונינפלש 'גרתב
 n" סש קר ה"ל x» ט"רסל xim 'יפמ קתעוה
 מ"יפב ה"כו ,תודאנ יאשונ שרופמו ןיקקז לש
 א"מד ב"פ ז"ע 'וריב ןכו .ש"רה 02 ןייעו ם'במרל
 jn .ה"ד ב'פ תבש vm" ,ןיריעז ןיקוקיז ג"ער
 ליגר רתויה לבא .'א לקד ע"ייע ןולקיד אקוקז
 דגנד qm .ה"מד ה"פ ז"ע 'וריכ .ה"נכו "Np אוה

NDSס'טב :ט'ד א'פ ןישוריק 'שוריבו) 'וכו  
 mp תעזבתיא ג"ער א"מד ב"פ ז'ע 'ורי ,(הקזב
 »23 .ערל ליעמ אקיז לגרמד והא ה'מ n םשו

ama )'וגב ןוחינועט ןיקרפ ס'קתת זמר גיכ ילשמ 'קליב ןכו ר'קיוב  maםש 'קליבו) םלע  maםליע  b»תיגתל  ma 
 רעתיא םש ריקיוב ךומסב

 y^33 .סיש ייכב ה'כו (* | .ןיקיז יגרתב גיונב
 WD" הררכוה וניבר ייג לבא ,(סוסלא עייייע הרעמ ייפ 6

 לבא ןמגוותמנו תואוקמל sm ייפב היכו ('
 06% v5 wm סליע

naeוכו אקיז אטה '. 
 .ךורע "23 תיכ (* ew סישב ספדנת ^m 'יפכ f 5»e) nm יכ קר
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 sos .בוט 'פב ר'קיוב .םירומג Dux ויה אלש
 = יב bp םילהת) ןרהא ןקז ןקזה לע (גיפ) תחנ ףכ

 השמ הארש ןויכ אלא ול ויה םינקז ינש יכו
 חמש ןרהא לש ונקז לע דויש החשמה ןמש
 ךועב ה"יחא]* ,דרוי אוה ונקז לע וליאכ
 " םיכרע ינשבו ןקזו ןקז םינינע ינש וברעתנ יחכונה
 ןושארה ןויצ ןינעב יכ עדו .םרדסל וניברל ול היה
 Tn י'ר 'פסות םג p^ לדוגמ ךנקז "s תוכרבמ
 םיתיחשמ םהש םינימה דגנכ אהי ל'זו ךורעכ
 איכהו א"בשרה "חב שרופמ ןכו ,כ"ע םנקז תא
 ןכ b^ אל uw" םייסו 'ורימו 'תפסותמ היאר
 אתיאש 'וריבו 'תפסותמ תויארב ותנוכו ,כ'ע
 לדוגמ ךנקז nb ינפמ א"פר תוכרב אתפסותב
 תוכרב 'וריכו ,םיתיחשמה דגנכ היהי םהל רמא
 היהי רמוא אוהו לדוגמ ךנקז ךל המ :ב'ע ג"ד א'פ
 ןנחתאו קוספ ירפסב ה"כו ,כ"ע םיתיחשמה דגנכ

bלדבההו ,ד"ל  ^b piיכ .אוה י"שריפל ךורעה  
 אוה י"שר 'יפלו יאנג אוה omo ךנקז ךורעה 'יפל
 — .ע"בשפהל i'm ףוסב א"שרהמ n^ ןייעו ,חבש

ovo»לכ :'פ תומביב ןקָז  pssוכו ןקז ול ', 
"vר"נד ג'פס הכוס , "yאלמתיש  aprתבש  

mmn «xpןושלבו .ןקז םינפ  mpiהורעה םוקמ  
 ןייע ןותחתה ןקז ארקנ ןקזכ רעש וב לדנש

mm moוריב ןכו ,ל"נה ' mansח"כד ד'פ  
vvןינעבו —  jpiתוכרב ס'שב הברה  i'nןקז  

 ,הייארה ןמ רוטפ ןקז .'ב הניגח ,ודומלת חכשש
ovהז ןקזל וחינה .ו"ט  ^mןקו .ז"ט תינעת  

 ,'וכו רחא דצמ הנקזו ןקז :ו"צ ק"ב ,םכח אוהו
 םש ,'א תב y'"y ןקזל 1n3 אישמה :ו"ע 'רהנס
 וז הבית ןקז ב"ער mp םש ,'וכו הז ןקז :ט"פ
 ." תוכמ ,'וכו DN "mW" ןקז .א'יק םש ,המל
 "MD .ג"ס תבש ןייע ץובקהו .הז ןקז תומי יתמ
 הטוס :א"יק תובותכ :א"'ל :ז"ט הליגמ :ה"ע
 5/3 .ר"מ תומכי הנקז הבקנלו :ב'ג 'רהנס :ט"מ
 :ג'לר א'פ תיעיבש 'ורי .'ט mm so ק'ב .ז"פ

— — M ÓÀ— M —— M M —- 

 np לכ אלא 'יא //r י"כ b3" )* .ךומסב ןכו 133803 ס"טב CC. 5 m3 ייפב היכו )* .רסח ע"פדבו ,ויו

 ויה קרפד i'D3 ,ףקז הזו הטה הז ךכ ןהילע
Cv ciu) pomaןיקדזנ תונוממ ינידב ןירמוא  

qnןיקדזנ תושפג ינידב ןירמוא  ןיאו  pU] 
 אניד שק. אמלא 6 אניד שק אמיליא
 nn C ונאשנ ןקז ומכ «rn 'מולכ
 אלש ןויכ ייד ןקז השענש דע םימי המכ ןירצ

qumונל  morעדב ךכ םירמוא והכתחנ " 
 לכ אלא תושפנ ינידב ךכ ןירטוא ןיאו תונוממ

qe:חבושמ הז ירה תושפנ ינידב 6 ןירחאמש , 
 וננתנו ו נ א ש ג 'מולכ "wy םכח ןידה ןקדזנ יאמ
 "Gn 3" ביא ביתכדכ (* רואכ ררבתנש דע וב
 הצלח 'מגב הצילח תוצמ 'פב C meon. םישישיב
 אל ודובכל יושעה ןקז לשו Cvp תומבי) לדנסב
 םיכירכתל p^ .הלוספ התצילח הצלח סאו וכ ץולחת
 3*1 תוחנמב ןכו .םילדנסב רובקל םגהנמ היהש
 האשעש ןקזב לאומש הדומו (GU תלכתה 'פד
 הב הסכת רשא ט"מ תיציצה ןמ הרוטפש ודובכל
 הדיבע ייוסכיאל םושמ אל G7 (cwm ב"כ םירבד)

Nunםושמ היל ןנימר יאדו אתעש  ambשרל  
qanידה: הרומו ררוס ןב 'פד 253 .(" והשוע  
Gneאלא ןוילעה אלו ןותחתה ןקז ףיקיש דע  

 ןותחתה ןמיס אב 'פבו .היקנ 'לב םימכח ורבדש
 c5 אל רמוא א'ו 'מגב לרעה 'פבו )030 הדג

moa»פ '.), "bןקז  nnnmג"וב .םוקמ ותוא  

 דליל 5'6 תד) היכרצ השוע איהש השאה 'פד
 דלי שמשה אוה ןקז "פ .ןיכלהמ ויהש ןקזלו
 תרהממ העמד ןיעה ןמ עבצא הלטינ םדה אוה
 "D אוה עמד שמשהי אוה עבצא b^ .אובל

Cirםישודק ףוסב ארפס ב המכה הנקש הז  Hן  
 Hu ) בייל ןישודיקב ןכו s השרפ " קרפ ףוס ארפפ) ןיהְת

 mme :ול אוה םינוקז ןב יכ ונדמליבו (Ct ר"בבו
prp ovt$35 .('ול המוד ולש  ypשימ ) 

 ביתכ וננקז )"^ יט ?yen ונצרא יבשוי לכו ונינקז
cop!רמאנש םיקידצ לכ ,ןולקד ןיבס יאמשא  

 ('" (תאלהו ר'כ ^n תישארב) ביתכ רסח םיקידצ םודסכ

m3 (tכב ןוכנל " 

 הלט וקתעוה יב רמוא ינאו y^3 ארמגבר ייגוסה by" םיראוכמ וניבר ירבד ב'שפהב בתכ (* .רואל mos ייכב (* .ןירחאמש
 אחי אלש 5153 )3 ףר 'גנא ייכ ץבוקב) תוחנמל vis meas ייפו (" .(: ש'צ ףד 'גנא v3 ץבוקב) ירהנפל es ח"ר 'יפמ הלמב
 wm ר'לו ויו י"כב לכא רחוימ 'ע ןאכ ליחתמ ע"פדב )7 .'וכו תוצמה ןמ רוטפ ותוא ןיבשחמש תמל תערה תושילח

 ךיע לש ךשמה ןוכנל לבא ארפסב לי'צו ירפיסב ר'ל 33( ירפסב w^ םשו ב"ה ייכו ^Y י"כב ןוכנל ג'תכ (*  .יחכונה

 זמר "שורק 'קליב היכו המכה הנקש הז אלא ןקז ןיא ירפסב 333( ,אוה ס"טו אתקיספב ע'פרשבו יקסיפב b ריפדב

 םינוקיא ןב יב b" בשיו יוחנתב לבא ,ר"בב :n'3 (* .המכח תנקש 'מ אלא ןקז ןיא 'יא ג'ונב לכא ןישודיק םשב "ירח

  mne'קליב לבא ול הטור "3e .ךורעח 533 ונרמ לי ו ריב סשב אבוה מיק זמר יס . .ררסה חזב ריבב 3733 )!09
 ביתכ וגנקו a וננקז ונילא ורמאיו "74 ימאר יירד היתער איה ביתכ םקידצ םורפב ורמאנש םיקירצ לכ pm יו רמאר

 עשוהיל יש תחנמ בתכ רבכ לבא אלמר won וניניקז ייא ונירפסב יכ ym nns ע"ייע א תה ב ר אבס ונייה המשא "5!

v3 wo» Pרסח ןומדק  bnםירחא םיפוליח דוע שיו  "y5 ךיע םג איגהש םש שימ sw Jp!ומו עשוהי יקליב  

 .ונינקז main םג םשו ךורעב בותכש ררסב W^" שייי
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 ןיניקזמ vi ןיבוריע ,םיפשכ השעת אמש הניקזה
 Ty" .ןיקזישכל .מ"ד א"פ ז"ע 'ורי ,םהימי יצחב
 ןקדזנ לפתנבו .הל אנקזא .ז"מ mm :ןונקזא ,ו"נ

mb ימלשוריב ןכו ליעל ןייע v qum 
 רמוא prune לודגו :םשו a5 ףד 'ה קרפ
 ד"י ףד 'ט קרפ ףוס תוכרב ימלשורי .ןידה ןקדזנ

mp" os xyךתמוא  me»הרדגו ] — 

 -auf ףופכה תדמעהו תמרה ונינעו מ"למ) ףקז
;riehten, aufstellenןיפיקז  

aufgerichtete  NE'PT CWachen) 

(Finger = Daumen07« תוידעב 02'2  psןיפקוז  

aufgestellte 

der ; Posten 

 -ארמג "מ ביפ wv 'פ הציבבו ,ט"ויב הרונמה תא

noיזחמד ןניקסע תוילח לש הרונמב אכה +(.ב'כ  
 Yo ףד וימ הטופב ח"פ המחלמ חושמבו 22

GUyoלש וביקעבו  oyןהינפל ןיפיקז ןידימעמ ויה  
 ןיפיקז ליחה ףופל וביקע e^  .ןהירוחאמ םירחאו

peiרמולכ ןהירוחאמ םירחאו םהינפל ןידמוע  
nwםאש ןיפיקז ינפל ןיפיקז ןתוא ויה תורוש  

 «yp .(' םינורחאל sem םיימינפה ןמ  טלמנ
 'יפ ,ריסא mop Co omob) העש לכ קרפד
 'פד ג"רב — .ןיצימחמו םימה הכותל ןיצבקתמש
 ותחפי אל 'מגב םיחספ יברעבו 6ה'נ תוכרב) האורה
 הינימיד אדיד | (* אפקיז y) Cep£  םיחספ ול
 אריב הילאמשד אדיד אפקיזו הילאמשד הידיב
 ודי quà תינמיה ודי ןהו ב שופתי b^ .הינימיד
 תינמיה ודי ךותב תילאמשה ודי qma תילאמשה
 .היגימיד אריחנ ףירמ ל [יודלו] (ודנו)
 bm יאו(ונימי רצב ומטוחב טיביו"פ
 היריחנד אפרמא יודל mo .אשיכ | אניעמ
 (ומצע לש ןיעמ אריתמ cw) ^e .הילאמשד
 טנ איכמה 'פבו -- תילאמשה ומטוח דצב טיכי
 הבותכ יתמיאמ (:ח"' זיטי םויב בתכנ 'מגב ינש
 'מא לאומשו ףוקזתו םוגפתשמ רמא בר תטמשמ
 .המגפ wow י"פעא הפקז הפקז אלש י'פעא המגפ
 pM 6x'y 573 לארשי הולמ 'מגב ךשנ הזיא 'פב
 ןתנ p^ ב'או — .הולטב וילע jepr ריינתנשמ
 נוח לעב ותושעל הולמ ןידב הדמטעהו ovp םהל
 ןכו מ"למ ףקז nns ,(ידבעשממ הבניש
 םיגשומה םיפעתסנ usb רשא שרשה אוה ס"לכ
 האצמנ ובד תמ קה pays .יחכונ ךועב ורכזוהש

 ייג יפלו ילבב יטוסב םג
  voyלבא בטיח 3^

"pt — pt 
 באה לש םא p^ הניקז אמיא — .הניקז העיטנ
 ,נ"צפ ר"ב :ז'כ noun :א"ל ןישודיק םאה וא
 ד"צפ ר"ב םאה וא באה יבא ןקזו — ט"יפ ר'קיו
 ארקנ הליאשהבו .'ג רמז ע"ייע דועו א'פ ר'מש
 ןויצ הטמל ןייעו ליעל ןייע המכח ?mp הז ןקז
 ,'וכו דחא ןקז םושמ :ה"נ םשו א"ע מ"ל תוכרב

mןינעה  sevהבישיב בשויו ןקז :ח"כ . Uy 
 mms .םילטב םירבדב pip ךתומכש ןקז .ז"ט
 רבכ ,ד"כ 'דהנס ?ןקז תבשהש ךינפ ובהצ :ח"ס
 b" תומבי v" .האלהו :ו"פ :ד"פ DU ,ןקז הרוה

v e^ dט"מד חיפ ןיטיג  i'vורי .ארממ ןקז ' 
 'שודיק 'ורי .ןקז ךריכמ יניא ג"ע א"פד ג"פר ק"מ

&'bםיחבז ,'וכו ןקזה לצא הכלה ג"עס ב"סד  
 ינקז :ח"י אמוי ץובקהו .ןקז םינשו םיעבש :א"י
 א"פס הכוס 'ורי .א"י תוכרב .הנוהכ ינקז . . 173
 האלהו .'ב 'דהנס ,ה"יב pn ש"יב ינקז :ג'נד
 ,םינקז ירבד :ג'ד א"פ  תוכרב יורי ,םינקז תכימס
 ינקז .בגנה Copt — םינקז  תוצמ Tb ר"דמב
 niiprnipr טשפומה beh — ,םורד ע'ייִע םורד
 jN5 ןיא הנקז ps2 ןיא הטכח םא .ט'ל תוכרב
 םשו ,הנקזה ימי ולא הערה ימי :א'נק תבש
 הנקז תמחמ .ט'נ ריזנ ,וילע תצפוק הנקז .ב"נק
 ב"ב ,הנקז היה אל םהרבא דע .ז"פ מ"ב ,ורשנ
 .הנקזב גילפמר אוהו הנקז רחא ךלה הביסמב ,כ"ק

"wbהנקז לעב ע"ייע 4^ . "eב"פר םירוכיב  
 תבש -- .הנקז לש התימ םינומשל xy ד"סד
 וינפ ןיריחשמ ותודליב השעש םיובד .נ'נק
 ,'וכו .וניתונקז ירשא א'עו (i הכוס  ,ותונקזב
 : ב"פ ןישוריק .'וכו ךכ ותונקזב המ :א'כ ןיבוריע
 אשי :כ"ס «mb  ,ותונקז תעב ,ותונקז יטיב

ampiתבש 'ורי ,יתונקזכ יל ודמע :ר"כ ןילוח  
apדע ךמצעב ןמאת לא :נ'ד  bvךתונקז  

 םינבא ג'ע ס"ד .א'פ הציב ny )00053 תובא ןייעו)
 המחלמ ונמע wy vnm ןהילע ונבשיש
 ולדיג vy Ypy .ר'פס ןישוריק 'ווי  .ונתונקזב
 ,ותונקזב mpm תירחא ול ןתנו ותורענב וכריבו
 | ותורענמ םדא סע לדג ערה «ww הז ד'נפר ר"ב
 תנש לעפאו ליעפהב :לעפהו — ותונקז דע

opתפסותינ הטכח ןיניקזמש ןמז לכ ח'ת  
 תפסותינ תושפט ןיניקזמש ז"כ ץראה ימעו . . ןחב

maus qnב"פ  : vmק ןירדהנס ,ןיניקזמ ': 

 ג'כקתת זמר ייטפוש 'קליב am^ ןכו Ot אלב) םע לש וביקעב oan ees ינשמב יוריב ('
 ג'יכר חיפס 'פוס יוריח 'יפמ «n ןכו Ce /3 "רכר) םעח שארב לש שוריפ אוח cy לש וביקע וז

p^ y יישר י'כבו 'בו ריל י'כב תיכו (* .ןוכנה em ילבב סישח ^a ^b3 (3) ו ב י ק y ב ו יוריב םג y^npY meo "n 

m ^b vy (^י סיר לעב תתימת הקלתסנ ) ח'כ po»ב'ח י'כב . "nobאפקז ג"ונב (* .אפיקז ג''ונבו :וינ רצ . 

 וד עיייע misi רתויח uas "יג לע ריעה אל םגו 'ג תוא up רצ 'וכרב
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 ופוגו ליאוה p .Ücpn^ ובורש םוקמל םירמוא
 היל יוה םוחתל ץוח תחא ולגרו םוחתה ךותב
 יבגל הלפט איהו אטועימ ופונ ראש יבגל ולגר
 אוה םשל ובוו אוהש םוקמל םדאה יכ ופוג

opuק"פב)  musםלועה יאב לכ )75  pump 
 הריקזב ןירקזנ ןלוכ ןנחוי ר"א ןורמ ינבכ וינפל
 B" .6 תחא הריקסב ןיוקפנ ןלוכ א'ס .תחא
 םירבדה ןיארנו תחא הטבהב םלועה יאב לכ טיבמ
 לכל ןיבמה] םבל דחי רצויה ןמחנ בר שרפמ ןכש
 תמא ה"יחא]* Q'e, 5 םילהת) ([םהישעמ
 p'b3 ב'נש ק"העבו) הריקזב ןירקזנ יכ .רבדה
 לבא / רקס ע"ייע ןירקסנ 055 (הריקזב ןיקרזנ
 היאר ןינע רקס תארוהש חכומ ךורעה ירבד 'יפמ
 ותרזנו ונינע ןיא ןכלו יב רקס 'עב שרופמכ אוה
 תמאבו ונלש ךרעמ קוחמל שיו יחכונה 'על
 DER יל 3m דילו 133
 q»n ףוס דע ה"וד ק"פב תוביתמ

 ופיסוה .רפופה ך ר ב מ ילוא .בתוכ הזיאש הארנו
anysןושלה ןונגיס םגו ר"פדל אב ותקתעהמו  

 וניברד ןושלמ וניאש חיכומ 'וכו םירבדה ןיארנו
sovםילשהל שי םינפ לכ לעו .הככ רברל לגרוה  

 תנעשנ וילעש םהישעמ לכל ןי במ ה קוספה ףוס
 ב"ע ז"נד א"פ m^ ^v 'יפמ mim ןכו ,היארה

wyבטיה  "bvךועל לנא -- .קוחד תצק י"שר  
 (MT רקדזא 'עב וניבר איבהש nb ךייש ונלש
 רבכו 6/3 pe qne לוכאו רוקדְזָא /((א'ג רצ
 הדנ ה'כו ,רקז שרשמ לעפתא אוה יכ םש ^6

v5לאו .ו'מ תוכרכב ןכו .הרקדזאר ןויכ ב"עס  
spurונינפל אלו וינפל אל  cw)רוהרה 553  

 ף"ירב ba רוטבו ה"ארהו 'פ "52 ה'כ ,אטח
 םעטו 5p דצ תוכרב ס"ד ןייעו pon תועטב
 םשהו ,6כ"יק םיחספ דקרמ ןטשה ומכ רקדזי לא
 D" אריקזב אבלכ .ב'כ m אמק אבב הייז

[nv'ep — 

mm) NDDtתארקנש  (Ohamiüleonישנא 'מגב קלחב  
 אל אתיקז qn 6ח'ק mo" לובמה רוד

 (' אנמור רכת אמוי n" הלכא wb" אבא ערי הוה
 הל pb33 אניוה ףוסל התלכאו אתעלות תלפנו
 אוהש הארנ יל כ'א) -- .הלכאו אעלתמו (' יריפ
 תנוזנ איהש םיכתוכ שיו חור תפאוש היח ןימ
 רונכ חוו אלמ mex apr חור 'גות .חוומ

vs )'ר"עס חימר היפ יילקש  vmםינחכה ויחא  
 םשו םשו איצר זמר ייעשי 'קליב ייל ןכו ייל ons ונינפל )?

  "plאפי =
 א"עס ה"כ nen ,הפוקז הטמ :ר"כ ק"מב דוע הלמה
 .תוטמה תא ןיפקוז .ז"כ םשו ,הינוראל  היפקז
 .ו"מ ז"ע ,הטמה תפיקז ק"פ ר"בו .ד"כ ק"מ םשהו
 ןכו .אתפיקז יאה םשו ,התפיקז ארכנימד הניבל
 דמוע לעפבו — Cro n הברעמ הפיקז רמאנ

 :ב"ס תבשו :'ד םשו ,תפקז . . ףוקז .א"י תוכרב *
 ופקז אלו . . ולפנ אל :ט'נ מ"ב ,הפוקז המוקב
 'מוחנת ,'וכו לקמכ ומצע ףוקז .ח'ק no" ,'וכו

"bi mורי ,לקמכ דמעו סמחה ףקזש דמלמ 4 ' 
 — .ףקוז םשה תא ריכזהל אבשכ .ז"ד ד"פר תוכרב

omןנימגרתמש המ אוה המקהו המרה ןינעמ  
 'גרתב ןכו ,אבילצ לע ןופקזי O^ ^o ono ולתי
 םוגרתב m ,אפיקז לע היתי ופוקז יי ,'ז ינש
 ל"זרדב ה"כו א"י s ארזעב .מ'לבו .'י ," א"הד
 ולת רשא ץעהו .אפיקז היל ףיקזד :ט"נ מ"ב
 אפיקז אדחב והלוכ :ז"ט הליגמ אפיקז ארקנ וילע
 מ"ב .(לעפתא אוהו ףקדזַא ס'לב =) ופיקדזא
 :ח"י ז'ע ,יכב אקו אפיקז יתות Dp הופקז :ג"פ
 םשה הז שרשמ וניכר "פ ןכו .אפיקזל הוקסא
 b" אפקיז םשהו .ארזח ע"ייע CO 2 אתפקזמ
 ראשמ תררפנו הפיקזב תדמועה עבצאה איה ןהוב
 ומכ אוה [ןיפיקז םשו -- לדונאה איהו תועבצא
 ,ג ^Y 'א לאומש) ארקמ ןושלב (ix וא ביצנ
 הכרעמב םירמוש שוריפ o (c5) 'א  םוכלמ

 — ה

"b) "ptדגיצ 'שלב  ckarדקר 59406 י"לבו  
(hüpfen, springen yepמגב ןיבוריעד ק"פב ' 

 ידנה רקרזי אלש [ידכ] vs ve ןיבוריע ארייש
n33יר 6זיס אמוי) יריעש ינש 'פד ג"סבו .שאר  

 |לזאזעל| ריעשה תא חלשמה רמוא ןועמש
 שאר תכב ('ורקוז )75 re ארקי) ןידנב םבכי
 סדגוה 'מגב הנוממה ןהל רמא 'פבו .וידנב אמטמ
 תבב ןירקזנ ויחא ויהיש דע 6ח'ל "wo יול ןב
 ןיככסמ 6ר": הכוסד ק'פבו .(' ןהירוחאל שאר
 לכ 'פבו .שאו n33 "nn רקרזיש ידכ ןיוסננ
 ארקדזיא אמיא «CU m ולשמ לשמ 'טגב דיה
 jp םרה אבו הירוחאל הלפנ b" .יאתא היילעמו
 הלטלמ Cb חישמה ןהכה סא ר"קיוכו .היילעה
 ינמחנ רב לאומש 'ו רמא "י :ג'כ ייעשי) $33
 | C 3p 125 רתאל ותאמ ילגיד אלוגנות ןידהכ
 םירחא <כ'ג ןיבוריעא והואיצוהש ימ 'פד ג"סבו

 Myon זמר ירחא יקליב חיכו וקרז גיונב לכא פ'א י"כב היכו ('

 .שארהב 'עו y^"y תחא תבב 'מ ייכב שאו חב ןירקונ
 קליבו aes ילאפ גיונב )^ .ךישח ומר יילהח :cpu ונינפל «w vro^ (* .קרזנ שישרבו "D י"כב (* .ילגר ייא

(Cאתרזיח 'קליכו ארזיח גיונב . neuem yir יפ * כב םג אנמור ייגו אנמור ילפ p^ זמר m 
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 תבשה 6'% רמוא "DNysv 7. 'מגב ז"עד ק"פבו

 «P הבורמד ivo» qun קריו ערז [תרשעתמ]

Giןאכ ערזל ןאכ אישק אל  pioהייחא]* |  
 יכ הארנ ךורע יסופדב טמשנש i'm "b ךותמ

 הדונא םהינש שוריפו יזראד ומכ אוה ןיריז

pnmל'נה 'יג יפכ וא) ןילדגתמשכ יכ םהיניב  
 ,יזראד ןיארקנ ןישקתמו (ןיצצקנש 'מולכ ןיאזגתמשכ
 לועב ןידגאנו םיבשע לש הדונא םה ןיריזה לבא
 ונשריפש המ cy הפי הלוע הז (e^ .ןיכר ןה
 אוה TTON Puy ןיריז יכ meom  ,אזארד 'עב
 Ye הלרע 'וריו :ז"טד Un 'מורת 'וריב יתאצמ
 השמחו םיושע הליבח איה המכו א'עס ז'מד
 "תורוגא ה"כ איה הלודג הליבה 3365 ןיריז
 םש תוושעמב ם"נמרל ט'יפב לבא -- .תונטק

 ישארב םישענה ןילוע בנה B0 :םיריז ראובמ
 םש b" ש"רו ,ערזה היה םהבש םיחמצה תצק

ipmתבשב יכ י"שריפ הזל בורקו ,תורומז  ₪ 
 ז"עב) ס"ילידוט זעול םש ק"בבו םיפנ ע ראב
 tueil 'צניכארפ 'שלב sim (Uy זעלה שבתשנ

^bןכו ,לועבגו הנק  unbדחא הנקב  mew 
(n amצ"לבו  tuyauןכו  gpאמוי) דרז י"שר  

Grmכ"או 62" הכוס  ןידרז.יליבחו  ny)»י"שר  
 ח"בה ייג תמאבו ,(ררז ע"ייע) ןידרז ומכ ןיריז
 Am "Bb היאר יתאצמו ,ןידרז .ה"נק תבשב
 ש"רהו ם'במרה תעד םג הנושארה םצעב אוהש
 ןיריז .ה"נק תבשב «bw) Do "ג יכ ,ל"נה
 זרא ע"ייע) םיפנע פ"לב יכוס "יפו יזראד יכוס
 .ח"מ 'ט "יטפוש הכוש מ"לב ןכו (,ז"'ער ,א"ח
 Jl יסרפ 'שלמ pur רוזגל ל"נ הז יפלו .ט"מ

^b )8000 "53 =ןיריזה .ץע ףנעו ץע  
 d [(טייסר wm ןינכרוא ע"ייע ןינברואהו

 wurfeln) הרזמבו תחרב רוזפ ןינע מ"למ mr =) רֶז .
 הרוזה (G'yo ry תבשב ורמא לודג ללכ 'פב

 םלוכש תחא הכאלמ ןלוכ+ e^ .דקרמהו ררובהו
nunלכואב תכרועמ איהש תלוספ  mw 

 וא קוריפ הכירצש הפילקל המוד הניאו תרבוחמ
 י ןהמ תחא לכ אלא ץופינ הכירצש תירורפע
 חווה תחרפהל ומילשמ אוהש רבד לכ ךוד הל

«mודיב לטנ ולאו הרוז םושמ וילע בייח  bs 

(Ty — אָתיִקְז 

 pom 'גרת אתוקז 'מ "53 ה"יחא]*
 חנ poa (: גיעק 7Y ןירדהנס ("b אתוקד 'פ י"כבו

 םירבדה ןיארנו אתיקד ל'צש הארנו ,אתיקר

 ןכו .חור e^ אקיז jb הלמה הרזגנש ב"ר ירבדכ
 ןירוקו חורה ןמ הלדנ וזה mmm Ee ע"לב
 בתכ ןכו ,ליל שרש ק"דר ןייע ןואילמק הל
 mm לע ט'כ .'ח ,ח"כ ;א"נ 5 n  סואינילפ

SY Chamaeleon5 ןייע י"לב 0 pהז  

 — Nom ה'קת n ןקיאזארעיה טראכאב
CB cmןייע הטיקז ןואילמקח הארקנ ורתי  

 יד מ"ר לבא ,ד"כר  ןהאזיוועל 'חהל איגאלאאז

 — [א"עב p^ טקז 'עב ונאזנול

Nnptןברד "לב  Oehsenstaehelרשא ןיעו  

 ?i שרשהו תומהבה וב ןיצקוע
 רכושהר ג"סב das Vieh anstacheln 5j). ע"לב

 ךכ ל'צ] «qu ןאכ) Gm ר'צ 2« םילעופה תא
C[1»איש) ןבררה ביצהלו .ןדהב אכיא אתקז  

Qe» a^אצנאלו 'גרת  o Cםימכח ירבד .תקז  
 pono ןימיכח mane 'גרת )^ ^a תלהק) תונוברדכ
 יקירסל אתמכח אפלאל ןיצנאד ןינשלקלו ןיתקזל
 .אתרותל C תקז (' ףלאמד אמכיה אעדנמו
 תולקמ אתקיז וניכר "יפ 'ז o3 'עב הייחא]*
 י"שריפ ד"א תעדכו ,כ'ע םינבא ירמאד אכיאו

 םיעלקמה םיעלק (' |אתקיז [bx אתקוז מ"ב
 היי ילשמ .רטח 'גרת תולקמ ייפכו ,כ'ע ןבאב
 אתקו ס"טב ג"ונבו murs סופד יפל ,אתקז ג
 ןעקעטש ש"אלב bi" אתקיז ןוכנל פרנ ןמגרותמהו
 יחכונה 'עב ב"נש ק'הע םייס ןכו ,כ'ע באטש וא

 -- .[א'לב ןיקעטש

à j ע"לב Gebund "TN וניבר ny) 7 

 לעפמ  obרשקו דנא  (bindenתבש ףוסכ
(upתא אל לבא  Unארמנ  GOןיריז  

 ןיאוקנ ןישקתמו ןילדגתמשכי (" 'יפ ,( יזראד
 !DM הדונאב ןידנאנ ןניאו TN "IN pm" יזראד

qmsהדוגאב שלש ןיויזה .'ןידמוע ןתקזחב . 
 לש הדונא ["פ) ןיריזה תא אל לנא
 הזןוגכוהשלשב תולודג in םינשע

"Bד קופ שכוכהבו .'ל"ז יאה וניבר ' 
 הרוז הז ויפב no» cop וא תלוספ וב שיש | G'yo אינד Tb תורשעמ cw ןייע «n - תורשעמב

 13 )*  .ןל אקיכפ אהקוז ךכו ךכ

! v33 ma (^רקו טוקמב ביה "33 ל'צכו ו'ו , 
 n3 .ןל קיספ אחקיז ,

 לבא 'זראד ןוכגל

 י'כב ח'כ )?

 ג"ונבו T" רס 'עמ חכומ ןכו ('

v33 ma (4ע'יפרבו ,יחפונב היכו 'בו יא ויו  "Wwףלמר . 

 ימגב ןכו עלק ינבא 'למ ןיקיז איר חיי ,ויכ ילשמל י"שר תמאב סרג ןכו ("
 כ'ג pe ,רפח wm 'פרבו ,ארמג :ןמ רוצק אוהו 'ג 'יא םשו ו"ו ייכבו ר'ב ריל י"כב ר'פרב ןוכנל

 .ןיאוגתנשכ ce אנליוו סישב ספדנה חייר ייפמ קהעוה )"

 .אוה :ob םרוקה 'עמ ךשמה רוע 'זיפו ר"פדב )!

 .אבצנַאלו
 pm עייפדבו

 .אזארר ע"ייע יזרד 50 ירזד טי טב ר"פרב

DDםשו ביה ייכב תיכו  ^wןכו רוגאב שלש ל'צו הרר ג א ב ש ןיריזה  mimםישמ  naeאתלת ןיריזח .הינק . 



 דוד הכז ןחלש לשו ,הנוהכה ןרהא npo רמולכי
 js לשו .ולטנו תוכלמל הכז  'מולכ ,ולטנו
 אבי לוטיל הצורה לכ לודגה sm הרותה איה

"bye"מויב ח"ר "יפמ קתעוה ה"יחא]* ' 
eu»אנליוו ) DU  ריז יהשמ יאמ —  וכנ"ה. 

 ר"משבו CONT ,גנוספאפנייא) הריפצ ריז "פ
 הכוז םדא ^DM (w ,היכ (nob בהז רז שרד ד"כפ

sw»רֶז ול  cmשרופמ ןינעה הזמו .רֶז ואל  
 ארקי) הרושמבו 'ט פ"ס 'ח קרפ םישודק ארפסב
 תחתמ nw לע רמולכ לודנה ריז וז v5) טיי
 D^ ןייע םילכה לע תפסונה new אוהש ורזל
 חיתרי wow שרופמ :א'ס מ"בבו) םשל ד"בארה

pvעו י"שריפ ' anmהבקנ 'שלבו  nyrןכ  
 הציחמל םישוע םימחולהש לוגעו ףקה ארקנ

runder Ringplatzל"א ז"כפ ר'מש  n'spmהתא  
 ומצע סינכמ אוהש ימו הריזל ךמצע תסנכה
 םידמוע התאו ינא . . חצונ וא חוצינ וא הריזל
 לוגעו ףקה ןינעמו .יתחצנ וא תחצנ וא הריזב
 לכ יכב לעב םוש ג'< תורשעמ אתפסותב כ'ג

psv53: אלא ול  nsוא :דמועה תא ףיקמ  
 תואחסונ תצקב ןכו רוד םע אוה דחא יכ ל"
 ןייע 25 יברע ןושלב הרוש = הרוד ומכ ^6

 — [ריד סרג טרופריא י"כבו ,רד ךרע

 ג'סב (ע"ייע .ארייז ןמ רזגנו 'ד רז 'ע ןינעמו רז
 אפפ כו אריז ('ארצמ «o rU) לאעמשי 'רד

 לש p'ysn רצועש יוג 'יפ .רסא יסא ברו ירש
 ,לארשי

 ein Fremder רבדמ קחורמל ראות מ"למ) רֶז *
 ד"י םיחכז .ט"מ NDY (ןרהא ערזמ וניאש טרפבו

 רז :ד"ו םש םיחכז ,'וכו והמ רזב הכלוה א"עס
 ןכילוה א'עס ו'ט םשו ,'וכו רזב הרישכ ,'וכו ןנואו
 ב'פ תבש 'גרי ץוכקהו .ש"ע 'וכו ןהכ וריזחהו רז

 הנקנלו ,םינהכל תרתומו םירזל הרופא א"עס ה'ד
myה"פ תומכי  cwm ybטשפומה  nnשורי ' 

 םירוכיב v^ .תורז רוסיא iv ו"טד ה"פ תומורת
xtתורז רתיה .ה"סר , ^v3 הלרע 'pbב'סר  

 ל"נה תכש 'ורי ,תורז םושמ ןהילע ןיקול ג'ע
 mr םושמ תחא

 יונשב (אנליוו 73(

 m סישבו איה רואמ רע הנוכנ ייג )?

yy )+ יג סרע יע רוע יייעו ינרזאתו תלמב אלמו רסח שרר 36^ כיאו הרג י'כב 'יא 

 לכואה ןיבמ C תלופפה לטונש אוה ררובהו
 דקרמהו ,תלוספה ןיבמ לכואה לטונש וא וכילשמו
 הפנ ןוגכ ילכב תלוספהו לכואה mus אוהש
 קד לכואה םא הזמ הז אצויש ידכ הב אצויכו
 םאו הלעמל תלוספה ואשתו הטמל לכואה אצי
 ."לכואה ראשיו הטמל תלוספה לופי pi לכואה
 םילהת) תירז יעברו יחרא 60865 הד תלפמהד ג'סב

stpדמלמ 03  wowאלא רצונ םדא הפיטה לכמ  
 תיבב האוב ת הרוזש םדאל לשמ הבש רורבהמ
 nbwen תא חינמו לכואה תא לטונ C תונרגה
 enn ביתכ ימר והבא ['רד] €« [והבא ^[

(D m^ביתכו ליח ינרזאתו  .)ינרזתו (מ ב"כ 370 C 

 ,ינתזריזו ינתיריז ה"ב שודקה ינפל דוד רמא
 ךועב ה"כו .ינתזרזו ינתזירז ב"ה י"כב ה"יחא]*

buyהרז 'עב ומוקמ רקיעו -- 'ג , nij»םילכ  
nbזמר םילהת 'קלי .תונרנ ירוז 'ו  r'ennםשב  

 הרוז אוהש ('ג יטילק mónm  תירז והמ ונדמ לי
 הרוז ה"פפ ר"ב ,'וכו ררובו השאה יעמב ערזה תא

 וא האובתה רזפמ 'יפ )52 ע'לב ה'כו ; ץוחבמ
amד רד ע"ייעו '] — 

 דחא דצמ הקחרה joy רּוס ומכ מ'לב רוז =) רֶז
 לעוג ןינע ארז םשה ונטמו רחא דצל הברקהו

Ekelןכו  mm (nwiedern 29 y'53ארזל םכל  
 4/553 n^eb, ר"קי אנטובלו אנרזל 65 ^ רבדמב)

 ינדא הרוס .(*ןטב 'עב ותוא ונשריפ רבכו 0
 רוז םוגרת )^ .'ד םיטפש) ארית og ילא הרוס
 רוס םגרותמ ןכו ה"יחזא]* Amb רוז ינובר
 — [םתלוז דועו ו"כ ,ז"ט רבדמב ;'ג .ט"י תישארבב

 ונשריפ רנכו הריצעו נוכע pip 'יפ ריז =) רז

 בוח ירטש אצמ 'מגב :"D'33 p'b3 CT 'עב

 לינשב p m5 «"rp^ ירפסד יטישפא 6ז'ש
 דועו ה"יחא]* ,ובכעמ רפוסה תוויכש

 mw הדובע תכסממ ןויצה םנ וז הארוה םצעמ

 יפל wy ינפב ךוע ול רחיט וניברו 'ו רז ךרעב
 - !ןינעה ןורתפ

 Rundung, Leisten, Kranz ^f מ"למ TL =) רז

 אמוי) ג'הכ ול אב 'פר ג'סב vt) פ"לב ןכו
cayולטנו ןרהא הכז חבזמ לש ןה ןיריז השלש , 

 .ר"ע תבשב הייר cb קחעוה vam "יפה לכ .ילכב תלוספת דע תלופפה ןמ שמשנ ריפרב ('

irm» )* mזמר ביש יקליב  ropהאובת ייל 433! זיפתת יילהת יקליבו . 

vyיייע רועו  paסיע יע לע ריעהש גיס רצ 'מויל סירבו בטיה גייסק יר ב'ש  by:םיקוספה ולגלב .ז"מ 'מויו םש  

 וניבר ייגכו זמר אל יחכונת 'ע

pesייאר אנריזל םוקמבו תואחסונ יוניש נ'שו שיימו יג  ctפיל לע לפונ אוהו אנרוזל סורגל בוט רחוי ילוא וניכר ייגב  

 .אחרצעמ עייייע רועו סיש v35 חיכו ארצעמ 3333« ןכ ומכ סרוג 'ג רצמ 'עב (* anekeln. ץקו לעג b" ₪ ג-י\)
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 וא הצרא Des לע הדיקו ףוגה תפיפכ איהש
 'מולכ םילגרו םידי טושפ 6ד'ל ^«: ל"זר תעדכ
 ףוגה חוטיש הרומ נרז ןינַעו (םש יישר ^"( הצרא
 אפפ כר קיידמ הוחתשת אל ישלמו הלעמל וינפו
 הצרא וינפב הוחתשמו ערוכ תויהב ודרמ ףועה יכ
 ולכאל רתומ x לע בכש תויהב לבא רוסא
 יכ הנוכנ כ"ג דיגסו . . דיגז םירפסה 'יג ילואו
 הדימעו היוחתשה :וכפהו רבד הרומ S9 ע"לב
 ודרמ "א ה"מגו 'יפב לבא — הפוקז המוקב
 אוה םש גרזמ כ"או ,ףוע לש ומש ירש גרז מ

 ףוע אוהו Rebhuhn ^b (72) 5/5 wm ילואו

 .רוהט

pun ₪פג גירש ףזש 'עב וניבר תעדל)  
 ע'לב תמאב ^n לאעמשי 'שלב

(Weinrebe, Weinranke Os)ק"פ 'וריד 'יאלכ  

GU2»קפנ יאמ תפלו ןוגרז  nnsןונילסורטפ  ^b 
 הייחא* E 'עב ןפג גירש qun לעב
 'וריה םשב (ד'מ איפ םיאלכב) ש"רה ^3 יכ ןידת הזמ
 ג"פר 'כוס 'וריב ה"נכו ןוגרז ל"צו איה תועט ןידגז

xy vל"צ] (תופוח) ויפנע הנוגרז רמית ןיא  C 
[pemהלוע  וניאו ובור תא  pesהעילק  Aa» 

 'וריה 235 אבוה :ב"ל 'כוס ילבב ס"שד ןוילגבו
pomלבא  owתועטב  b^n pwהנוגרז  — 

 ךיע ערז ליחתמה רובדב ול שי ב"ה י'כב יכ עדו
 תפלו ןוגוז 'מגב םיאלכ שארב ibm דחוימ
 איה בתוכה תפסוהו כ"ע ינינפתסא ןונמ קופנ המ
 ע"ייע ינינפטסא 'עב ב"ה י"כב יתאצמ הז ןיעכו

 — [ש"מו (ג'עק א'ח)

Xo | ע"למ רזגנ ר"עפלו (Zweig ףנע ^e) TW 
yxp pun ךפהב כ'ג לעפהו yy» ףנע 

  mexמ'לב ומכ לבז ע"ייע  vwרבד "פש
(das Abhauen der Zweige 7ּוריִז םשהו וכפהו 

Ü הדוריזכ 'מוא עשוהי 'ר 2'0 תיעיבשב ינש 'פב 
 ןועמש 'ר תישש |לש] ןכ תישימח לש הלוסיפכו
 יאשר ןליאה תדוכעב יאשר ינאש ןמז לכ 'מוא

 .ולופיפב ינא  cob ^pןיחל ןיפנע ןליאל שיש
 דוריז והזו תצקמ חינמו תצקמ ךתוח יאדמ רתוי *(.

 הדוריזכ ד'ע גילד ביפ ייעיבש) 'שורי  .Üהלוסיפכ
 בוע אוהש תישש לש ןכ תישימח לש
 'מוא ןועמש 'ר .ןכמ רתוי "פאו ( תיעיבש
 ינא יאשי ןליאה תדוכעב יאשר ינאש ןמז לכ
 יורי .גיק תכש) הנובה 'פבו .תרצעה דע ולופיפב

 70 וי ו
 ל 4? לו

 עו

Pec. 1 "n ' ג ו up VE. URN 
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 das םירכה be pup Qo" ע'לב b" בֶרֶז *
(Polstern, Ausfütternלענמ ז"מ ט"פ םיא לכ  

 י"כבו ז"ואבו ש"ארהו ש"רה 'יפב ה"כ ברז לש
 םיאלכ v "bb^ חכומ ןכו (ומוקמב «D^ p ימ
 (הימיע) ןיברזד ןירתא תיא cp i153 ט"פס
 .דרז ע"ייע ךורעה "גו .ונ ןמ C [ארמיע ל'צו]

(lessen הליזנ ^b > יברע bye 3290 * 
 .א"נ ,א'חב ע"ייע  ייוברדזא לעפתאב

 וברוזי תעב das Fluthen, Fliessen הָביִרְז םשהו

c'eםתבירז רקיע :לובמה רודל שרד 0700  
 י"פ 'דהנס w^ ,ח"כ פ"פ ova nmn תינטלוחל
 ז"פס ר"קיוכו — יתיארו 'פ ח"פר ר"להקבו :ט"כד

omןיטולחל . 

= e = ey yb mm םדוקה 'vb) בּוברֶז 
  ^b Uyםימ רונצ  Rinneוארקי םיקרזמו

 (רונצ y" ומכ ןהיפמ ןכותבש הקשמ ןיקרוזש ןכ
 םיתושה b") רידמב ןכו היפ םיקשי אוהו 'פ ר'קיוב
 שיש תוסוכב ירמא ןנבר O י'ו סומע ןיי יקרזמב

 ,תוכופה תויתואהו ,בזרמ e^ ב"א) — .תויבוברז ןהל
 וברזי תעב 0^ 0 בויא קוספה b^ םיבר תעדל ןכו
 ןכו ה"יחא]* .(בזרמב םירננ םימ :ותמצנ
 תסריג 2 jun aw שרשב ק"דוה תעד
 תארוהב ה"נכו -- תיִרּוּבָז 'עב האבוה ד"בארה
 תא נ"נ האוש העשב ה"לפ יתבר 'קיספב רונצ
 ךאלמ o רמאו וירביא לכ ועזעדזנ לאיובג
 תיבוברזכ המדנש ברחנפ לש המחלמב יתיארש

nupטוקליבו .והנחמ לכ תא ףרשו שא לש  
 תיביבכ המדנש 'יגה Yo ףלא זמר 'ג לאינד
 jp הבקנ אוה ילוא וא ,הטמשנ 7 mm הנטק
 ק"העבו — €" xm ys ע"יע wx "b כיב
 אנאק זיוג ל"צו א"ב אנאק זיוצ b D"D^ ב"נש

— [Gusskanne NYT 

 Gy? wm תינוביזרא ע"ייע םס"ט תינוברז *

 .auf dem ןדקרפא בכש ע'לב )50 b" :גַרֶז *
pow (Rücken liegen3 ב'ס 'ypבר 'א  

 NEDליכאו דיגס יוש  ליכאו דיגז ודומ  
 ,דיל (met רחא לאל הוחתשת אל ךנמיסו ריפא
 "לוחל 5 mex "יפב לבא םירפסה "ג ןכ 0^
 wb 'יגה .(ב'עס ז'טש ףד 'ילייגנא י"כ ץבוקב)
 "31 םייקל הארנו vos ליכאו aD ירש גרז מ
 היוחתשהמ ךפיהה mio 'מושרה 'יברע הלמ יכ וזה

am )'ליצו הררוזכ ב"ה יייכבו .'בו יא "ו ייכב ןוכנל הייכ (* ,חזל םדוק רימ ומכ (* .םש שיירב  nmaר'יפרב לכא  Tb 

nnסיטב  mmsןכו )*  ^bהתוריזכ סיטב 'ציניוו יזיפ ריפרב לבא ,י'כב ןוכנל היכ )^ .רוקמ ילב שירה . 

 ייפמ )" .אוה וניברר



 )0 תעד אוהו ש"ע ,'וכו ערז תבכשב א"יו םיאירבה
 קר ךוועה קיתעה הזב םגו םש 'מויב תישילשה

^bראובמ י"שריפב יכ עדו -- .םש חיכואשכ ח'ר  
 שרפל ד"עפלנ וירבד י"פעו ש"ע א"עב ןינעה לכ
 bn ןפרעו Tw יכ אוהו רחא ןפואב תצק איגוסה
 ןחודו זרוא ןימ םהינש תארוהו ז"חא אבה ךרעמ

COימב לשובמ זרוא "0 פ"לב אוה הדרז  
 p'b3 ןזרא ומכ אוה ןסרע תלמו ןרפעזו שבד

O5!ע"ייע ןחוד ןימ  w/m»רועיש כ"או ח"ער  
 םישנה לכ ^5 ומא לע ראפתה לאעמשי 'ר רמאמה
 לישבת ןימ ןיניכמ ויה םישנ ראש 'טולכ ודרז דרז
 ותוא לבא םירבועהו ןתוא תורבהל bus ז רו א
 B" ןפרעב ירמאד אכיא ,ןלוכ לע רבג ימא לש
 ןימ 'מולכ רמאק ןסרעב דרז יאה C3 ומכ)
 yw תבכשב ירמאד אכיאו רמאק ןח וד לישבת
 ןינעל םא יכ יאק הליכאא ואל דרז יאה 'מולכ
 ושוריפ 22 פ"לב דרז תמאבו רמאנ שימשת

sowתנוכ םגו דילומה  bnזרזל דרז תומדל  
 ןבולמ ןב 15 .ושוריפו (םינשי nee vy לבא)
 'יפ 'ג סרע 'עבו ,ינטב רב qw בטיה yp" זרוזמו
 םישורדה תוכימס ןיבנ התעמו )^ ^5« הפי וניבר

 ינתזריזו ינתיריז ^20( ינרזתו ינרזאתו םיקוספהמ
 ק"ודו mb ןב היהנ yum mov "ye 'מולכ
 דחא תיחמק ןב לאעמשי 'ר ר"עפלו -- ,חכשתו
 המ ילואו 6^ «v דוריז ןכ לאעמשי 'ר cp אוה
 לכ תיחמק ןב לאעמשי 'ו לע 'מויב ושררש
 ןכ יטרפה bw לע ,'וכו ימא ררזו ודרז דרז םישנה
 ןכ יטצעה pw יכ ל"י ךפיהב וא 45 ושרד דוריז
 ג"פ תוירוה 'וריו א"ה א'פ Dv 'ורי "ייעו תיחמק
 !DJ" .ד"עק דצ כ"רד 'תקיספבו ג'פ 'מוי 'פסותו ,ג'ה
 י"כבו Yt ןכ : לאעמשי 'ר ארקנ 'מויב שורדה
 המ by" ןוכנ כ"ג אוהו nt ןב ןיסחויבו ס'ש
 'ר רכזנ ,ד" 'דהנסב יכ דוע עדו ,יתכתכש
 n ןב (ומוקמל ס"דב) ס"ש י'כבו mr ןכ ןועמ ש
 ד"יר 'פותבו ג"הבב t ןכ ן וע מ ש 5 'יג אבוהןכו
 «D't י"כבו דורי |3 M^ וינק רצ םלשה ןיסחויבו) ,יל ז"על

 'וריד 'ומוקמ ינשב תמאבו Db) סהינשו wor ןב זיעל
 ןועמש 'ר 'יגה כ"ג .ל"נה 'תקיספו 'מוי 'פסותו
 ומכ תומשה יוושל כ"ג היאר הזו תיחמק ןב

[mese — 

2 EE Tm T | 

C Ty |זרוא ,?2)) פ'למ ר'עפל)  Reisע"ייע  
 jp ץוח 'ט ב ןיכרבמ דציכ 'פב (םדוקה

| 

 ןיקשמד ג'רבו  .דרזמהו םסרקמה ^C7 זיפ תבש
 ןיאו .ןידרזמ (ps ןיטסרקמ pur ןינמ C3 ק"מ)

pipesןימלצה לכ פ"סבו .'וכו ןליאב  vy)טימ : 
 Crap תבש) ןינפמ 'פב ,(' mmn המסריק הלטכמ דציכ
 יליבחו םיצע bam" שק יליבח .G0 הכוסד ק"פבו
 םישנה לכ Gro ימוי) ול ואיצוה 'פד ג'רב .ןידרז
 ןינע אוה דרזי 'יפ .גגל התלע ימא דרזו ודרז דרז
 6 יתבר ימולכ ,ןידרז יליבח ןוגכ םי שב ש ה
 הנובה 'פד 'מגב ר"תד גגל התלעו תיחמק תליבח
 דרזמהו םיבשע שלותה e" 'פסותב ןכו .גיק תבש)

 יפ אלמכ המהבל םאו תרגורגכ הליכאל cN םידרז
 ס'שב) 'מויב ח"ר "יפמ קתעוה ה"יחא]* ."ידג

065mקר דיל י"כו 'ב 'מ י"כמ חכומ וניבר ^351  DU 
 ןכתת דירז "גו "וכו אמיא דירז ו ודדז די רז 'יא
 ע"למ הלמה תרזג יפכו הטמל ירואב יפכ רתוי
 דרז 'יפ 6: ג'יפ רצ ימוי סירב אבוה) םיקילא 'רו ל"נה

 הזה e" לבא ,'וכו ולשב לישבת 'מולכ ןידרת
 ןסועב ירמאד אכיא יפכ קר קחוד תצקב בשייתנ
 ז"חא אבה qn י"שריפ Cy OU 'מויב "יאש ,'וכו
 םישנה לכ הנושאר תעד יפל נשוימ ונניא לבא
 ל'צו ונתואחסונב ה"כ) גגל הלע אמיא דרזו ודרז
 וניבר יפ תא םג םלוא Om» omm דר ז "שנה לכ
 הוואכל C וכו םיט ב שה ןינע אוה דרז 'ישש

 םיעטהל בר ןויע רחא 5« ותלבוס תעדה ןי
 ןיצקועב ם"במרל n^b3 יתאצמש המב ושוריפ
 תונליאה תוכל םה : םידרז יבלולו on 'ד ,ג"פ
 תעב םיטבשה תוצקב ןיאצויה םיכרה תווצקה םהו
 ןתוא ןישבוכ םדא ינב הברהו תונליאה ןיבלבלמש
 יתלב הז םנטא םייח ןתוא ןילכואו חלמו םימב
 םסרופמ היה יתעדלו .כ'ע לכה לצא םסרופמ

bumהלוע ושוריפ ןכלו ךורעה ררגנ וירחאש ח'ר  
 ופסאו םיטבשה תוצצקמ ונייה ודרז דרז יכ הפי
 םישנה לכ הנישעת ןכ םתוא לוכאל םיכרה ויתווצק
 יתבר nmm תיחמק לש pw תפיסאו תליבח לבא
 איה יכ הנלכ לע התלע 'מולכ גגה לע התלעו

anmםיכוה תווצקה לוכאל  np»הרוביע  
oyלעו .(לאעמשי ^  mוניבו איבה  »"m 
 DM םידרז דוזמה .ג'ק תבשמ היאר 0
 םימעפ םידרז יכ qvum כ'או וכו הליכאל
 סוע 'עב תשרופמ ד"'יא תעדו .ןידמוע הליכאל
 ילעב תיחמק לש הינב ויהש ינפמ b" ל'הזב 'ג
 | ש'כו םילוחה n3 ץמאמש ןסועב םלדגש חכ

 .תלטבמ וגיבר 'יגכ ct" ct" ry v3 חייר 63! 'וריב היכו רריזו םפריק לטכמ רציכ ct ז'ער 'גשמב ג'ונב ('

 ןינע W" ע"פרבו ,ביח י"כב ןוכנל גיהכ )*

ys (4עב לבא ררז ליצש הכומ 'ג סועו םיגרט ןסט ' 

 .יררז תועטב הגוחו יתבר ס"טב

 .םיטבשה ליינח י'כ

 .ךיראה יכ ש"ע .גיב רצ ג'בבו .זימ 'מויל י"שרבו ימ יי

 ^n ייפבו תבר ץיפדשבו ,ריפרב הי'כ )*

 nas yy םיבשע ןה : ח'ר nes !ןיבשע
 כב ה"כו ,דירז כ'ג 'ב קלח



E: 

  NTYןוירש 25 ע"לב  CPanzerהמב 'פב אשה 
 ןוירש :'רמג  (ביס («n ןוירשב אלו

 jp תונמק תועבט b ןייושעה ןוירש 'יפ אדרז
 ז"ואב ה"כו ה"יחא]* T לאעמשי ןושלב
 םשב 2^ ןוטק ףיעס ד"פ ןמיס תבש תוכלה

waןושלכו 'שמא סופדבכ ןוירש אסריגה םשו  
 ךועבו ןאכ quy יפופד ראשב לבא ארקמ
 אוה ןכו (pu ל"צו ןיירש תחא םעפ 'א ףלק
 בתכב אוה ןכו .ד"ל ,ב"כ 'א םיכלמב nns םעפ
 :הפסוה y" ןאכ שי ב'ה v בתכבו ,'א ו"ו די
 כ'ע שובל wm םישקשק ןוירשו ביתכר ונייהו
 תוינשמה שוריפמ ןכ קיתעה בתוכהש ל'נו

 — [ם"במרל
 'פב (Sperberbaum, Brustbeerenbaum) אָתְְרַז

 GN^p "nob ותחפי אלו 'מגב 'יחספ יברע
 אתמל הכימסד אתדרז יאה (* ידיש אתדרז יבד
 השאה 'פד Yom .ידיש ןיתישמ אתחפ אל
 אריפו אתדרז אבא (ט'ע «omn הל ולפנש
 לש רעי p" י"שר ב"א) — .אבזיי "פ (,  ירווכד
 ט"יאלאוה ד"עפל [ons .(ןידרזוע תונליא

^b zizzibaןימוד ויתוריפו ש"אלב םיוברעעבטסורב  
 דרזוע = דרזוא ומכ אתדרז כ"או ןידרזוע תוריפל
 : ג'ע "ישודיקבו ןיררזוע י"ע מ"כב י"שריפ ןכו
 ל"צו ר"ירלש זעול אתמל אכימסד אתדוז ה"ד
 דרזע תלמ וגיבר זעול ובש א"ברוש אוהו ריברש
 -רעברעפש sorbia אוהו (ד'ג m" דרזוא p ע'ייע
 אוהו ירבוג ע"ל ותרומתב איבה דרזע 'עבו םיוב
 תמאבו דרזוא 'עב יתחכוהש ומכ םיוברעעבטסורב
 ןידרזוע תוריפל ןימודו ןימודא הז ןליא לש תוריפ
 תלמש הארנ ד'עפל לבא ,דחי םתוא הוושה ןכל
 b" השוע וניאש ןליא X» b^ xm אתדוז
 בשומ םוקמ nnn יפל wm ןכל ךכ ומשש אוה
 ואצמ םידשהש םייסופה םשפנב ומד ןכו םירשה

opובותכל ט"טשבו ,קרס ינליאב ' t'yאבוה  
 ט'ק מ"ב -- .לחנ יברע :אתדרז 'יפ ח'ו םשב
 חסונב 'ה mp 'עב אבוה אתררז היב וחדק א'ער

"p "by "wvיפליח היב וחדק א'עס  

 ס'מ םש  נ'בב

 $53 'יג 05 (5  .ןסרעו € זרואו תלופ

 אתדרז - דיר

(tעב ה'כו תלס ' ייכב ' Doyיוכרבב ונותואהפונב הייכו 'ג , ^aאתליס  
wv»טילר  yy 

 ל

>< = 

 6* m pr .אקליח (ז"ל  יוכרב) t) ןייה

 jo (בותכ rw ןדיד תואחסונב  ב'א) .דירז
 יטיח אקליח C (םש «mm ארמגב שרפמו
 תויהל ךירצו] (סיגרט) 'ב «C אתיסאב  ירבתמד

[pawד דירז ,'ג 'ג ' pusוהנידבעו 'ה 'ה  
 לבא תונוזמ ינימ ארוב והיילע qu הרידקב
 והנירבת אלד והייניעב oun היל קילשד אכיה
 ימייק והייניעב ט"מ המדאה ייפ ארוב ללכ
 שרפמ < ג" ק"מ) ךפהש n^ 'פד ג"סבו .ארקיעמרכ
 ,'רל יא cop ,'גל Cw םינרט ,'בל 'א אקליח
 אדה Dub יתרתל wn אקליח ג"ונב ה"יחא]*
 'עבו ,ם"ש י"כב ה"כו העבראל אדח ינסיט תלתל
 תעדל תיארה התא [םוגרט] (םיגרט) 'עו 'ב קלח

 — na] תורז תולמ יכ

ws ny? T3רקיע ד"עפלו םילודג םילענמ  
 לענמו "מ (b'b םיאלכ ףוסב (ע"ייע ברז 'יגה

 דע ןיעיגמש רוע לש םילענמ "פ .דוז לש
(quUב"א) —  TW ^bושוריפ רשא אדרצ ומכ  

 הייחא]* ,(אררצ ע"ייע pip לש בע דגב
 Bp" הככ b^/5'3 םש רשא NT 'עב 558
 ארדצ וניבר 'יג 'יכ ומצעב ע"ומ לעב ריעה י"שריפ
 ראשנ ב'ר b^ כ"או וניבר Dy ןידה יכ חיכוא םשו
 רקיע יכ תמאהו רוזע לפנו רזוע לשכ יכ לעמ

"aתיבב  moט"וי 'וכלה ז"ואב  ^bא"מש  
 ברז םירפסה 'יג Dy ושוריפו וניבר 'יג םש איכהו
 יפלו .רואבה אצמת ברז ym .ש"ע ש"רה "יפבו
 יכ ל"י ילוא (םיסופדב 'יאלכב 'חסונב ה''כו) ךרֶז ^3

 qa דע ןיעיגמש םילענמ 'יפ וניבר "פש המ
 דגנ הורעה םוקמ b Ol^ יברע ןושל לע ותנוכ

ST 

  (D "T "esMולא ןימומ '5פ תורוכב תכסמ «4
 ריוז רימתהו ןיפולהו דירזה אנת +.דימ

 (רוזיו) םירג ךורעה  לעב היניע רוזמד
 רירזה ג"ונב (ns .ןפל 'עב mr) ל"צ]
 nem ןייפולהו ןיירזה י"שרבו רימתהו ןיפולהו
 — [ןמת .ןפל ar ע"ייע הנוכנ רתויה ךורעה 'יגו

— — 

nm'3 )'י"כבו ריפרב . 

 יוריב ייא qs) rs" אתלוס ל"צו אוה

 ב"'רגהו 'וכוב תכסמ ןמסנ םשש .זימ ימויב י'שרב חיכו ביט vb ןירישכמל שיארו שיר ייפמ חכומ ןכו סי
sa pom mbםנחבו  manןוקתל חרכוחו הז ןושלב ייל קימב יכ ןכ  mיייע) ק'מ לע זמר 'וכרבב יישר יכ ותוארב  

 תעב יכ תמאהו ('ג סרע 'עו רדירז y" עיבשפה יוכרב תכסמ תא שרפמ nn ילואו 'וכרבב וז "ג י'שר אצמ אל

 תיכו )4 .ניב v33 ח"כו 'ו כ רב ב ח'כ יכ וחודע יפ לע p ow oy^ ךורעה יישר האר v" תכסטל שוריפל ועינהב

 י"כב תיכו ימא 'פרב ןוכנל ת'כ )* .ידיש ם'טב 'שמא 'פדמ ץוח ע"'פרמו ירש י"כב (5 qos 'עבו 'ב pon יעב ריפדב

Ptr 
 ,וו,

 חוטמב כ'ג
Pg > = 

 טב ת'כו אתריז אריפ 'יא יזיפו ריפדבו 73 ארפ 'עו ('ג .,א"ח) אבא עיייעו אריפ תלמ ירסח oen ביחו יבו יא ויו

vaa wmmסייטו ייחפפל ימ  (onיפ יייכב אתרוז ומכ  (פ"ר "Dbע"ק רצ :) פדבו' aon)ךרעב  minum 

 nmm אריפ

E 
1 
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 = שירו נ'פס 'ילקש u^ ג'ער ג'ד א'פ תבש 'ורי
 93 Um ע"ייע תויקנ- ידיל semp תוזירז ר"שהש
 םהרבאד היתוזירז ate 'גיגח ,ל"גה 'עב :'כ ז"ע
 ji Tw מ"כב יחכונה ךרעב סרג י'כב יכ עדו —
 םצע 2( ע"לב תמאבו rns אבה 'עב ד"ל י"כב

nmהלמה  qurונממו .אוה זרז  qwאבה  
 - ([ז"חא

 נ"כפ רודכהב (הזל םדוקה 'עמ (Gurt, Binde זרז
 (*זרזה 3235 םושמ ןיאמט ולא C75 םילכב

 ביתכד רומחה ןישבוח ובש רבדי b" .ינולקשאה
 pon ןנימגרתמו ורומח תא שובחיו ג :ב'כ יישארב)

 wm 6 א"לנניס ז'עלבו C een תי
 .ןולקשאב אלא היוצמ הניאו *(  (ץע לש הכורא

Uiתואריבל ןיפפ ןישוע 'פד  Cm^ "»m"y 
 Cm תבשד ג'רב ,ורשב by םינאת יזרז הלעהו
 DM" אפקזו אמר ינקד אזריז יאה הדוהי כר רמא
 הצילח mss 'פד ג'רבו .רוטפ  ולוכ םויה לכ
 הימק אנמיאק הוה אנהכ בר BN" <א'ק 'ומבי)
 ייולמל ינקד אזריזל C בית קס ל"או mmm ברד
 הליבח aw םינק לש יושמ b^ אתלימ ימוסרפל
 קוחמל שי וא n»n ה"יחא| .םינק לש
 י"שר "55! mw דחא ןינעד ב"ה י"כב 'יל ןכו
 וניכר i5" .םינק לש הליבח תומוקמה ינשב
 mmm רב לאומש בר ג"ונבו ח"בב םג W^ 'וטביב

mmברד הימק יאק  mrוכו '] — 

np 8לעב ןפרעו זירז תלס  qnסרג  
emה"יחא]*  pomםע  y» 

pon. »mpק-  

sturnus Y 53 אריזרז 0753 2 y'5» ^r ג 
  102 (Gtaarורבחב לבוחה 'פד  p'3:ב'צ

 זמר ייטפוש יקלי יזייק זמר nn יקלי .היס יילוחב היכו

rcoןייעו ריצשה זמר יילהת טוקליו  v3פיר  (VDאל  

 אוהש ינפמ אלא ברוע לצא ריזוז ךלה םנחל

— — —— 

 הברע ןימ אוה (ףלח «v ירוסו ע"לב אפליחו |
nimיפל היאר ' [bn m^ — 

 הדיקש םגו הריגחו meon ןינע זרז ם"למ) זרז
rüsten, anspornen, sich befleissenראותהו  

 ,gerüstet 515 ע"לב ןכו זירֶז (לועפ ינוניב אוהש)
(geschickt, tüchtigמגב ןיקולה ןה ולא 'פב ' 

 C וחלשיו שירבו C (.ג'כ תוכמ) תהא ודיב הכמהו
 ק"פבו C primo. אלא ןיזרזמ ps א 'פ ירפס)
 ונכ היה bx 6ט'כ) הרות ודמללו 'מגב 'שודיקב
 (not םחלשל רהמל .(* דומלתב אלוממו זירז

G5 a^גרת ' Ammoה"יחא]*  | nim 
 3^ ,יל j'o .גיל n^ "omo רזא תקתעהל 'ימונרתב

(t Aoץלח  mאיל  cד יו"ט ייעשי ') םישמחו 

 יז ייטפוש ;7^ s$W עשוהי ; דיל ,א"מ iD ^ תומש)

 ;דיימ "a ידמבל ;'כ ,דיכ יישארבל 'ב י"רת) רהמו (א"'

ae» imeלעפתאבו 00  : "yp rvysא י"רת ' 
 ילקנואו T5 7 'בדמבל ;'ל ab 'ישארבל
 .ט"פ 'יחספ ל"זרדב ןכו .םתלוז דועו 1^ .ב"ל םש
 אוה יזוז אמיא :כ'ק by" .תוצמב ןזרזל ידכ
 ל"צו ךימרג יזרורז D'53 ידוד המוד 'פ ר"שהשבו
 ונדמליב ןכו ןבולמו .זרוזמ ןב ב"ער 'ע 'דהנס .יזורז

yyראותה םוקמכ לועפ ינוניכו .ינטב רב  ry 
ij "mbbשי רכשנו זירז שי (ריפ 'וטבי יתפסות)  

 pro s םש ץוכקהו asy ,'וכו רספנו זירז
 jn prw םינהכ .'כ תבש .תוצמל ;ימידקמ
 טשפומה םשהו ,תוזירז תונכ .ט"פ "יחספ הבקנלו

mvר"דמבו אשנ פ"ר ירפס תּוזירֶז  DA UD 
 ,('ב n pn יישר 3( mr אלא םוקמ לכב יווצה
 ר"משב ןכו ,זוריז ןושלו הביח ןושל ד"יפס 3753
 :ב"י 'מוס -- prr 775 א'מ ג"פ 'ירדנ ,ב"פס

 םלע jb המלעה שררו) תוזירזב המלעה ךלתו
(pum pun pupר'משב ןכו  w'pהאוק המל  

 א"יפס ר'קיובו .תוזירזב הכלהש המלע בותכה
 .תוזירזב תומלעב o5 :ח'מ onm תומלע שרד

ms )'תא וניבר הנכמ ןכ )* ,ודי תחאב ייא ע'יפדבו ,ו'ו י"כב ןוכנל  "bonולאו '' 'וכמבו ,ירפסב 7/3 )* .יב רפס ע"ייע  

 רירמב ח'כו ןיזרוזמל 1323533 'יא זילקתת זמר יס אצה יקליבו ישמא יפד רע םינשיח םיסופדב היכו וְרומל ל"צו זרזמל

m3 )* gbםשו אלוממ א"ס ב'נ לבא יחסונב ה"כו חלוממ 'ציניוו יפרב לבא 'מא 'פרו ר"פדב ה"כו ד"לו ויו י"כב  DK "aונב  

 mW םש שיירמו גיהרל טירסב «m'a זירזה 3753 )^ .ודיב םייקחמ ודומלתו (אלוממו) הלוממו זירז [ונב ה יה ck י"שרבו]

 זיעלה אבוה שיירבו cingulum רילבו cingolo ט"יאלב (' *r. רצ ג"הרל modb ^w קתעוה כ'ע ("

 ^pamm "b ויו י"כבו ,ר"ל ייכב ןוכנל ייא אלגניס ייגו 'א ןז 'עב וניבר איבתש ולוגניצ איהו א'לגניצ ל'צו אילגציצ

 עיל אוהו רגס ח"ייטב : םויסב איבה i'm ט"רסבו -

(f  .חגורת po (>יכ קוחטל שי ר'עפל  "boןוילג  mewתורוחל םינפל אב בתוכ  wm nbועל רחא ררגנש איליס  

 ."ל םש יילכל ש'רבו yy לש הכורא איתו רחא ףיסוה הז לעו אלסא ץ"ייע colla ימורו ש"יאל אוהש תועטב בתכנה

 .ךורעב םג ייגח ןכ יכ

wnי"כבו א"ליס ס"טב ץע"פרבו יב 9 *"כבו ,אלגיס  s»אליש  

an גי'ונב (* 
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 א"ספ ר"בבו ,המח הירזמ :ופי המ B' ר'שהש

 :םילוכי םתאש המ לכ C» n5 ישארכ) חרזמ שרוד
 ה"פ "יבוריע 'ורי םשהו -- .'וכו וחירזת חירזהל
 ,המחה תחירז y ו"כד ח"פס mun" 'ורי ,נ"ע ב"כד

mob v2התחירזב המה תוארל ינתיכזש םשכ  

 -- [התעיקשב התוארל ינכזת ךכ

 = נ"ע ;vou vp "yu 'ורי (םוקמ םש) ייאכרז *
 אוה שבושמש הארנו ייאכרזד חלמ

 (pb*3^ יאורזח ילמ s^ ד"פ 'יעיבש 'תפסותב יכ
 זמר בקע 'קליבו יאורזד חלמו 'פדבו (טרופריא 5

 ,יאוריו הילימ ד"עתת

 .'ג רז ע"ייע אנרז *

 do mm ע'לב היכו £0  פילב "יפו נז
 יוסכ 'פד 1D3 (Arsen אכינרז ס'לבו

 ז"עלב b" .ךינרזה ףא א"יו (ב'עס ה"פ pov םדה
 -,ךינוז לאעמשי'לבווטנימיפירוא
 pas" וב רשא po אוהו לאעמשי 'לב ומש ןכ ב"א)

quen bb smןושלב םויפה ה"יחא]*  
 הפסוה ילואו v3 553 ןוכנל 'יא ךינרז לאעמשי

mssו"ו י"כבו ר'פדב ^5 יכ איה  pxהיה אל  
 ל"צו וטנימיפזרוא זעלהו | ,(' ע"ומ לעב ינפל
 ב'נש ק"העב ןכו "ו י"כב ןוכנל "יא וטנימיפירוא
 nxp שבתשנ y'by3 י'כבו ,טנמיפרוא ןוכנל
 יליגמב י"שר nnb ןכו orpimento ט"יאלב אוהו

n^שדוק ןושלב ךינרז :ל"זו אממ ה"ד ב'עס  
 אוה Tow ןירוקש המ יכ ותנוכו זעלב וטינמופרוא
 אונמב ש"מ יייעו הנשמה ןושלב ימולכ) ק"הלב אמס

mm orpimento 1^1 vo (o Usןילוחבו ט"יאל  

 v 55 רצקתנו orpiment צ"לב טנמיפרוא זעול
"y auripigmentumכק 'פ ה"ס םירירוקסואיד " 

 py ךינרזו $2 ןינעו -- .ב'כ ,ג'ל סואינילפו
 — [ו'מש ,ב'חב ש"מו 5^ רנ

y» pittרהנ 9 'וסו  qpהליאשהכו  
 וא רהנהמ םימ וב תואלמל ד א ג ןכ ארקנ

 e" 3733 (Behlaueh zum Wasserschópfen' רובהמ

 (* אלווד אליבזו ארמ crp טיג הדש לבקמה
 םיתכה תקזח 'פד ג'סבו .תינה לעבד אקונרזו

onm v»טושפ טג 'פכו .ונל רמא אקונרז ל*א  
 ירמאו (ז'פק (ct הנמ הלעמלמ וב בותכ 'מגב
 רועמ הייושע nen "b .בתכו אקונוזא cp הל
 גוי םישדח תונואכ win ןמ םימ וב תואלמל

=-- -- = - - 7-7 

m» )+עב ת"'כו ריפדנ ' 

m3 1נד -  

 ש'ע 3 רפח 'עב o ny יאבוה וזה הלמהו ('

 אלור ע'פרשבו ,לבז

aveתופרט ולא 'פבו  Rum cub Coi)יול  
 איבהל י"ט npo ונימל . . + .ברוע הז ברוע (.ב'פ
 ג"ונבו ןטק ברוע po ב"א) — QU ןיריזרזה תא
 וניברש ב"רמ םלענ ה"יחא]* .(יקמעה ברוע
 — ונלש 'יג איבה 'ב קמע 'עבו 55 סרג
 'לבו etourneau צ"לב Desine זעול י"שרו
 — ריזרז שרש ק"דר 'ייע estornel = אצניבארפ

n»ריזרז הלע הבר אייח 'ר ימיב ה"ספר ר'ב  
 Try CA" ןיא ץוכקה ה"עפ םשו 'וכו י"אל דחא
 ריזרזה ףצפצ ד"כ ,'ב ירזוכ .דחא ףד לע םינישי

 — [ב'עס 'ש אמרע י"רל הרקע p" דועו

Lendengegür- וינתמב רוגה ^b) "WW 2 "wl 

  deterמ"למ  niwm"ישוריפ 3«
 [ה"ר] תינעת (סואיניזיגל | סוריוזית p הלמה

qvקיפ  xim) G'yD ro»שקבמ הז .םלועבש  
 שרפמה 'יפ וריזרז חצנל שקבמ הזו וריזרז חצנל
 ילשמ 'קליב אבוהו ה"יחא]* ay קבאתמה
 ךלה ב"רו ה "ר v" םשב ןוכנל נ'סקתת זמר 'ס
 לע ינהמתו .ל"מו תועה Uy 'טסקוב תובקעב
 ץובקהו .תינע ! ת 'ורי ןייצ אוה םג יכ כ'כ לעב
 לדגמ םדא םלועבש גהונב רוכז 'פ ר"כיא תארוהו
 קר אוה קבאתמ ןינעו .'וכו ותיב ךותב ןיִריִזְרַז ינש

 — [תירבעה הלמה תרזג יפל אלו ןינעה יפכ

sn) miתראהו תיילע ונינעו  vwשמש  
Teuchtenםינאת לושיבל לאשוהו  yינרק  

 וחירזהשמ םיגפה 9"  תיעיבשב ד'פב (וואה
 לשבל וליחתהש םינאתה jn ^b anb ןהב לכוא
 'פב] .שמשה ול mw G5 ביל יישארב) ןושלמ
 ב'ער w* "hm )* [המהבב «ams 'מגב השנה רינ

"yיורי  mbו"כד 'דהנסד ח"פ  (Gpול.שמשה יִכְו  

 'פבו .'וכו nmi ולוכ םלועה לכל som nmm ודבל
 יאמ +." mas  ןילונ ןכיהל 'מגב ןילונ ה qm ולא
 םירע שלש השמ לידבי זא !א'מ יד 820 ביתכד
 השמל ה'בקה ל'א שמש ame ןדויה ונעב
 הנקת םהל השע b" .ןינחצוול שמשה חוזה
 שמשה תחרזה ד"א .םדה לאונ דימ ולצניו ויחיש
 לאוג רימ ולצויו ויחיש םהל תנקתה p^ ןינחצורל

amליעפהה ה'נכו .םיחצור 223 ה"יחא|+*  
 ול חירזה םשו המח 5353 ול חירזה ב'כפס ר'בב
 'קיו ,תערצה men חורפ ומכ אוהו) תערצה תא

 החוז תערצהו יט"
 שמשה םהל חירזמ mapa ח"כ ers ר'קיו .(וחצמב

 M3 'ב י'תרב) ט"לכו ביי 378

- - -— 

vmm 33 (I = ') ומכ "weןקויד 'עב . 



 - 'תפסות ,ןינוערז 'ה :ר"פ תבש
 ,הרש ינוערז

 Arm, bei Thieren ,\2כ ע"לב ןכו מ"למ) עור
Cp יילוח םייחלהו עורזה 'פד 21/03 € Bug 
manm פב תבשד תפסותכ' .)* [Tn [דגנכ עורזה 

 . CUאוהש עורזל ןיינמ  Tחיי ויט ייטפוש 'מאנש
 ביתכו ,ויתוערז לע רשא םיתובעה הנייהתו

  Go.ו יד * לעמ וירוסא [וסמיו]  umשיר
 סחנפ « nns 05 anmינב לע ארוגינמ תדמל

 תביקנל תנווכ התא יחלה תא לוט ךנושלב
 ךעורזב תעגי התא ,הביקה תא לוט שיאהו השאה

 םולש ליטמ תייה התא ,עורזה תא לוט  p3םדא
 'אנש םולשב ינב תא ךרכמ יוה התא וריבחל

mw (ךל םשיו ךילא וינפ 'ה אשי 072 0 יבדמב 
 התא ה'בקה ל"א והילא אוה סחנפ אוה ל"ר רמא
 דיתעל ףא ז"הועב לארשי ינב ןיבו יניב םולש תתנ
 ןיכו יניב םולש ןתיל דיתעש אוה התא אובל
 חלוש יכנא הנה 'כ ,'ג יכאלמ) 'מאנש לארשי ינב

 אכוה) ^3 איבנה והילא תא םכל  psסחניפ שיר
  nei,(רמ ןהכ ואל היד :רייק מ"בל יישר 'ייעו ,שררמ

( €x" '»am תוירעב ןישרוד ןיא קרפד ג'וב 
 .ועורזב היולת הרעסו  ^bותרובגב היולת לכה

ib"b יילהת) 'יתכדכ ועורז איה הרובגהו ה"בקה לש 
p^ mns mm םע ym ךל 0^ 

 ע"ייע חכה לעב אוהש הרוכג אוה ךורב ארקנ
  -- qma:ז"י 'וכרב — .תועורז לעב ע"ייע דועו

yo vp עורזב ולטנ 4 תבש, gni ןינוזנ 
 לע אב  vean,עורזב  Tb "oyn ^vןעורז .ט'סד

yw ולטב :מ'מ 'טוס הליאשהבו ,לארשי לש 
<< Urn 

Schlag, ץ'רחו עוצפו הכמ ס"לב ^b אָפְרַז trt 
(rb תבש) השא המב 'פד ג"סב (Wunde, Ritz 

 אבש רעצ 'יפ .אפרזל (' היל ידכעד בולצה רמסמבו
 חופת השענ וב זחואש םוקמ ותואו םד תמחמ
 (.גיל תבש) ןינקוררה 'גכ אלו ןיקורדה תומדכ המודו

  ovןינקורדה  pus (Cאלא וניא הזו ופונ לכב
 םירבר ןהל ןישוע 'ג ןתואו רכלב זחואש םוקמב

  pen'שורי .ותואפרל ( Yb n3tח'ר  G'yרמסמבו
 המח םוחו רוק (דילפ 953 .(" אתיבבעל בט בולצה
 ,א'קוריב זעלבו תלבי אפרז םישרפמ שי .תיבעבעו

 י"כב ה"יחא]*

 אינוקיצ ןירוקש אקונרז שרפמ ז"פק i55 ה"מגר
 זעלה םש «p ם"נשרה b^ ןכו רובב ןילודש
 Sehlaueh, ehausse צ"ל אוה הארנכו א'צזיוגס

- 

(amen) P*lוערזש רבד  Gn'a ^) nosרבכ  
 ץובקהו ה"יחא]* ,רבד 'עב ונשריפ

onovא"ער ד"לד- ב'פ 'יעיבש ^ ב"ער ה"צ  
wo  ובהשאילה onmא'ל תבש 'ייע םיערז , 

 .תע ךרע ןייע ג"יפ ר"דמב םימיב
 דועו miu £25 ע"לב ומכ ysr הארקנ ןכו

 pur CM /D לאינד sw ec בימ) אוה מ"לו החפשמ
 הלכתסנ ג'כפ ר"בב שרדנ v5) ייד 'ישארב) רחא
 ךלמ הז הז יאו רחא  םוקממ אב אוהש pur ותוא
 -- הנרמאתו 'פ 'ר תורו א'נפ ר"ב "ייעו חישמה
 b^ יתייערז בברעמ אנא תיל זעוב רמאיו 'פ םשו
 yy ה"לד ב"יפ 'ובותכ 'ורי ;יתודלות ,יתחפשמ
 םינוט 'פ ר"להק .םלועל אקספ אל אתייערז
 .תקספו תטמח תינולפ אתיערז תיערז אהו : םינשה
 .אעדרהנב אכיא "RD יתרת :'ע 'שודיק ץובקהו
 pon וי ת1יָע רז pm ומד 072 ריפ ז"ל 'דהנס
 ןושארה י"עבו תוינשמבו 'וריד 'נשמב ה'כ וב
 ,ב"כפ ר"בב ה"כו ,6'ג "3 mm" סיד) ם"ש י"כבו
 לעפ הו .ח"ל זמר 'שארב pos abo ן"ררבא
 .ז"כד א"פ 'יאלכ v n'y םיאלכב 'ימעפ הברה
 םשכ :ז"יד א'פ 'טוס 'ורי רחא םוקמב ערוזו ךלוה
 תועורז ןהיתונב ךכ םיאלכ ןיעורז ןהימוכש
 UD האיפ 'ורי ,אפרוח ערזיל .ז"ט ה'ר .םיאלכ
 שיא .'ס 'וכרב לי ע פ ה .תפל אלקח ערז הוה .ך'ד
 הלחת תערזמ mew הבקנ תדלוי הלחת עירזמ
 ןוניאו א'עס ז'כד א'פ w53^ 'ורי .רכז תדלוי
 ג'פ b'D v3 לעפנ .ןיערזמו ןיד Op ןיד ןיפייש
 ymo : ג'פ ב"ב ל ע פ ת א .הדשה הערזנ ילינשב
 MIND שיר יקופכ .'כ ףד 'ז קרפ האיפ ימלשורי

 — [ןוערדְזא

 (ct םיִעְורֶז ומכ ז'ט ,'א לאינד מ" למ) םיִנועְרֶז *
/wאָגּועְרֶז ס"לב )3^  (Pflanzenםיאלכ  

 ,ןינוערז 'ג Y'5 Yo OU sou ינוערז ב'מ 0'3

 .'ב רמה ע"יע )* quub קר 4 ייפופרבו ןיקונרז תלמל הנח תורחא תואחסונ ןיניקל ןיניגל תולמו 'גרת י"כב חיכ (י
 ייא ןכו :ב'' ףרב W" לכא "ל תמאב םשו ^L ףר ןייצו ם'ש י'כב אלו 'גיגח ימגב ייל יכ בתכ עורז cp יוועל יחתו )7

 ןקוררה עיייע pon em ב'ח v3 ^3 םימעפ השלשב חיכ € .אפריזל ירגער ג'ונבו סי
 .אתיבעבע סיטב ע"פרשב לבא ,ר'פרג )*

p v33 nu )+ 

 .ףוקה רחא ו"יוה ע"פרבו

 .ס"ש י'כב

. € LI AY 

' C ןיקונרז ,ןיניקל .ןיניגל ys גרת' e^ 25. 
 = טייק יילהת) רוטיקב דאנכ יתייה  G'eתרג'  יתיוה

 ,ארטוקב ילתד אקינרז ךיה
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 .ץבוקב) ז"על י"כ ח'ר ייפמ קתעוה א"פ ה"יחא]*
 ךרעה תלחתב יתרמא ל"נ רשאו Gr ףד .'גנא י"כ
 | + ףירז ףירזמ mt 'ילוחל י"שריפמ ירבדל היארו
 השוע 'יפ 'ומביבו ,ר שב ב םיצירח השוע
 «n םע הפי םילוע ולא םישוריפ ינשו .הרובח
 ךרע לש הלמ תארוה םצעמ כ'או ,ל"נה הלמה
 י"שרב א"ל 'יפכ שרפל nx bw ףא אוה םדוקה
 והפנמ :םש תבשב ןכו חפנ הלעמ : םש 'ומבי
 י"כ ה"מגרו .הזל םדוקה ע"ייע ותטישל הזב ךלהו

Us  בקובץ( pomoקילייגנא ' ^B QYbw s 
 השוע ומכ ל"נה B5" «' הזו ובקנמ +: ףירז ףרזמ

 — [חרובחו ץירח
0 - 

 garew דניצ bm' 532 פילמ = ברג =) ףרז
(ergreifen,ןינוב ןיא 'מגב ז"עד ק"םב  

n" wyאהתיפב מ"רד היתומדל הוקקח ביער  
 (* ונשפתי 'יפ .היפרזנ היל יזחד לכ ירמא ימורד
 ג"ונב יכ עדו ה"יחא]* .6 היפר טנ א'ס
 ךורעה 'יפכ אוהו היספתל ס"ש י"כבו ym" היתייל

vos wmהלמ תקתעה  meseותמגודו ל"נה  
 היפרטנ N'D םגו .בטיה ש'ע 'א ברג 'עב הארת
 אלו 'ד mb ע"ייעו דיה npa npo ורועש 35
 דצ סעלרעפל ש"טע 'ייעו היפרגנ היגהל ונכרצוה

nהלמה תוזג לע ןוכנל ריעה םשו ] — 

 (Gwerfen) p"תא אשונה 'פד ג'סב תונותכב  

 םידימלתב הרמ קורז ג'ק «mw (* הש אה
 ויפ פיס ז'פ 'פ ר"בב .ןהילע ךתמיא לטה 'מולכ
 יקליו ^ D pos^ אמוחנתבו כ"פ רידמבו 5"23 יפב הייכו

 זמר pos 'קלי mop זמרו בשיו spon nox זמר אריו

 םיאק הירקיע לעו אריואל ארטוח קורז (א'עשת
 תפי ^nnm bmw v ,ט'כ יישאיב) בותכש יפל ךכ
 ראות הפי ףסוי יהיו ךכיפל הארמ "ne ראות

oi)טיל  ,Oלעפנהו ה"יחא]*  "mat pon 
 'גות :ה"ע nob^ קירדזיא לעפתא ,האלהו .'ז
 'ורי iYy תבש הקירז םשהו 3" ^b 'דמבל

 ישלבו : 53 ז'ט 'יחספ 'ורי ד"ע א"כד 10 'יבוריע
 - (ע"יע קוד 'גות

(Wurfspiess חמור ע"לב ,22( ^b אָתְקְריִז =( pot 
 וב קקוש םיבג קשמכ ? "ye'גרת )€ יגיל

 (M'3 — .אתקריזב ןזאד .אמכ אנייז ינאמב ןזאו
"pומכ כויאה דגנ קרזנה המחלמ ילכ  ynתינח  

(qasהייחא]*  o».יכ ל"י  winלא  npo" 

 ,אתביכע תיגתל העט nmusn לעבו .אנליוו סםישב ספדנ

 ר₪ אור אתה
 ןיקורדה תומדכ המודו ש"מב וניבר תנוכ  ה"יחא]*
 ימולכ  ןקורדה דחא ןימ שי יכ ^5 ןקורדה 'עבש
 יכ רמאו mun mes ^e חופת אוהש (בער לש

 לש אל לבא (הכמ (nb :יישריפ ןכו) חופת כ"ג אפרז
 זחואש mui דחא םוקמ לש םא יכ ףוגה לכ
 ןויכ ילוא mun ןינעבו םד תמחמ אבש רעצ וב

pw nsuיפש 'ג ' mew)מולכ ונשפתי ' 
 שי "פל תאש רתי ד"עפל לבא ,והזחאי
 קפס ילצא ןיאו יחכונה ךרעב אבוהש םישרפמ

mp»ז"ואב יתאצמ ןכ יכ ח"ר ל ךייש "יפה  
 ח"רפ ב אפריזל : ד"כ ק"ס ה"פ b^ תבש 'כלה
 תיברע הלמ אתיבנע 'יפו .('כ"ע א תי בנע אפריז
 םג ל"צכ ד"עפלו Blase העובעבא b^ 99 איה

now vaשבתשנ םיפופדבו) אתיבנעל בט :םש  
 אתיבעבע ומכ אוהש בשוח וניברו (\א תיבכ ע ל
 זמר wn 'קליה חפונ יפל רשא ד"לפ va לש
 )"^ איה תיבבא עיייע) תיבעבע ל"צו תיבענע ר"צ

 םוקמב ד"עפל לבא ,רחי םהינש הושה ןכ לעו
 אוהש ל"י וא ,אתיבנע + ל"צ ves לש אתיבבע
 (nme אסרומ אוהש העובעבא 'מולכ אתיבעבא
 unverharsehte -) ע"למ New D'53 ןכו רועב

Wundeתברצ הכמו עצפ 'יפ  sowדוע התלעה  
 י"ע wy וניבר ריכזהש | תלבי sum הכורא
 זיראפ י"כבו Warze, verruea = N'prv3 ט"יאל

 יאה בו 00 : ל"זו הרטלא םכחמ ההגה my שי
 יתעדלו כ'ע ףרז הל לאקי דחשא אדא עגולא 57

wmע'של  eo JIטפו )\  OU.ףרז 4  "b 
 --[ףוז ול ןירוקו הכווא הלעהש man לש באכ

 ףיסוה -2) ע'למ אוה ריבכה ןושאר "יפל) ףרז
 ומכ א"פלו vermehren, vergróssern הברהו

 לנא brennen, entzünden —, ע"לב = ףוש

 ץירח השוע b^ ס"למו םדוקה y' ןינעמ אוה ע"פל
 א"ר 'פב .Wunde, Einsehnitt machen) הרובחו

 (רילק (n3 קולח הל ןישוע ps 'טגב רמוא
 םושמ אל C אלזרפב לכא . . אתרעשב היערקיל
 וטרסמו (ז'ע ןילוח השקמה nena 'פד ג'סבו ,ףירזד
 אלזופ לכא םצע אקווו הכווא הלעמו םצעב
 ןניתיימ אכד עוצפ והזיא 'מגב לרעה 'סבו ('ףירז
 אלזרפ לכא אתרעש אקוד היל ןניטרסמו אתרעש
 ןיאפותמ 'טגב ןידיטעמ ןיא «Cpl .ףירז ףרזימ

ny)ףירז ףרזיט דיד ט"מ אל דיב לבא 6חיכ  "p 
 ."תפרוש wem השק דיה תעיגני א"פ ,ילוחה דיבכמ

 ro mx ח"ר 'י'פב noy יתאצמ ןכ o ! יתנונש ךורבו ('

 ,שפתי 'זיפו ר'פרבו ara cm oon י'כב omo (* .ךומסב יומביב «mu ףירז ףירזמ i53 (* .תכתמ ילכב גיונב )!
 Sm v3 v33 תיכ (* .ריפרשג סישב עיפרשבו ב'גש קיחעו anim ר'פרב mo )^  .ונשפתנ 'ציניוו 'פדבו ,ושפתי
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 - ימ 'פב .'וכו ןנת תיזכו תיזכ וא pn תיזכ תיזכ 6 | לעב תעד ןכו ןוגרד ע"ייע .הנצו ןגמ Ey ע'לב
 ג'סבו )/2 15:3( הרושב ןידמועה 'מגב ותמש | 'ופסוה Uy" םישקשק ןוירש 25 bs דועו כ"כ

 ^ 'מנב .קלחבו «Cv ולאה תוינעת cb 'פד | — [יוועל לש ת"מעל רעשיילפ 'הל
merumדהגפ) ' Corpןהיפרטב ןשבכש םיתז . ^b 

 ןשבכש םיתז אוה קרפה שארו ןיצקועב הנשמה וז
 הארמל אלא ןשבכ - אלש יפל םירוהט ןהיפרטב

 ברד mmn וידימלתל רמוא mm Gen ביפ ןיצקוע) |
 איה השק הכלה 'מולכ אכה אניזחק לאומשו | pow ym אל ותנוכתש םוקמ םש איִניִקּורֶז *

 ייונת והלוכ לאומשו ברד תויוה ומכ העיגי הכירצו | aprum לאומש 'ר א"ער א"יק
 «py ויה אל תורודה ןתואב e snm^ ןיקיזנב

i Lויה םיטושפ ראשה לכא םישקה םירבדב אלא  
D» Fingerהדימל םש  "Uyתרז וז (םינפב  

 םיתז רחא b^ .ןהב meo ןיכירצ ויה אלו םהל 1. ws שליש רבכ dr א RR ^, ^I *ירי ^
 ץוח ןהש ןהיפרטל ץרש עגנו ןהיפרטב ןשבכש |

 ?Eo 1 x. ici codi 0 TP | אתקיספה םשב אבוה לבא רסח : ג'כ רצ כירד 'תקיספב) תשבוכש השאה הרידקבש המל אמיט אל הרידקל 7777 אתו ספב] puit וצצורתיו )0( ריס 'פ
 E pup הנטמ הלותו הרירקב קרי i, amr (y| יש או הילקתה זמר אצה ND 6 ₪ י * *

 (mme ^y הרידקבש המל אמטמ ןיא ץרש הב | 5
 : ומ שוב | יודננל חותמ ופורנאו ותרז שוריפ .הילביקל

 ג"י b" אתביתמ 2" ןיצקועב ןנינתמ ,(א'מ ביפ
 , 2 | . םג םיוניש תצקב אבכוה הזה רמאמה ה"יחא]*

 אלב ובקהו ה"יחא|* (זוכנ אוה תיז ךרע | אחותמ mmu "יא םשו Y Ub אצת 'וחנתב נ'א) — Ü, םיניינע ןישרפמו ןיתכיתמ א"ס ,יפא
 r | ! ו y * | S ו 1 םשב ח"סתת זמר bun" 'קליב ה"כו הילבקל

Tvןייז רחא  ^Wקליבו "ינעתבו 'וכרבב ' pw? 
MAןכו יצקועב לכא | 07  "Rouesרפסב ה'כו םיתיז  

mmהילביקל אחיתמ  psה'כו התפמה | 7770 שיר  Mesיחיז מ'מ ג'ס . "ESO pap 
 MOV T UP | יא  היתריז ^3 dg ms םש 'תקיספל רעבאב ib "y ו"מ .ר"פ תוידע * Bs yy s ש'ר תרעה Ty 'ייעו ,הילבקל wmns היתריז

L iורי ' rvןיצקוע /3 לגלג ע"ייע .ב"מר ב"פס  yb 
 : ,. | אל + + אתריז ליצביא wys מ"כ "יבוריעב דוע

 | .אתרז 'יא לצפ 'עבו 'מ י"כב לבא אתריז ליצניא ,'נ ץרפ TY ןייע םיתיז יצירפ ו'ט 'ג קרפ ;א'מ | 4 0
miei ocק'דרב ןכ םג אתיאדכו) םיתז תביתכו | |  ww032 ( 

 עבצא 'עבו .אתרז ינב ירק א'ער TÜD מ'בב ןכו
 אלמ בתכנ ארקמב םג יוהש איה המיתה ןמ |

 ילבבב תומוקמ הברהב רכזוה ארומא םש אקי *
 seb 'וריה אובמ 'ייע ןקירז 'ר 'וריבו

byנ"שו , 

der kleine (לדּוג וכפהו) ny (ןמ רצקנ n*t 

^y תוא יכ ה"כו כ"ע הנטק עבצא תרז וניבר "^b 
  | | Vp us 1סג בותכל ףיסוה וניברו  vmmאלב * vיכ דע

 .תפסות ה'פ 'וחנמ .'ה 'ינעת ובקהו .תעלבנ  qo | 775.דרעה  mbםא תא  T?nעו איח תישרש
dd d uie 2 Me Te DT שלב | שרופמ תרז תדמו ,םייתרז תלובשו תרז הנק ט"פר 

* 0 P -— ü מ"ב םילכ אתפסותב Yepהרותב הרומאה תרז  | I'd. um dd ennt 
 וו וע אגרת umm ואגלפ . . אברת | ועימו המא vp םיהסמ השש לש חמא יש

Hm fs " | ji. , % ,ל  Jue aו י " " 

 tr m weak] עיייע :ה'לד זיפ noo יורי | ה"ד .א"כ "בוריעב 'ופסותה לבא : op דצ א"חב
n.28 טיל 056 וה יל |  M I 

 15! < עילב = 25 פ'ל אוה ילוא) אתז | כ"ג םשו ביטיה ש"ע רחא ןינעב ולעה דחא
 ימ ('אי) השאה 'פב הדנב Oelschaum) | -- [תותרז ץוכקה

i;תירוכ *אמ (.כ'ס פש) ארמנ ,תירובו 30( םילגר |  
(^ invi | (םיִתיִז = ) םיִתָז ץובקהו מ"לב mp-o Cnt 

  (Olivenוחולשכו וב שדקמ שיאה 'םב |
 ,ז"חא אבה ע"ייע היחייז * | ישודיק| mens יל ישרקתה השאל 'מואה 'מגב

oroיועובש) ןווקפה תעונגש 'םסר ג'ם ב  | pn"י"לב)  y' 53 zithum $53 LoU0cג  ^D 

ovינש אלו תיוכ תיזכ אנש אל  n3ירצמה רכש |  'D3 (ügypt. Gerstengebrüu 
 /03( ^I יוכרג) ןייה ןמ ץוח 'סגב ןיכרבמ רציכ | man" ינש 'פד ג'סבו "Co אשרפ תיזכו

 רונדב m םוקמב םיתז ל"מר manm םש קר ןכ ומכ גארפ 'פרבו ,תז ,סותיז אתו םיכרעה ררס 375 vss יזיפו ר"פרב )!
 ייכב (? .תועטב טמשנ עיפרבו ויו v33 קר חייכ )* .יציניוו יפרבו v3 לכב "יארכ םותיז ent .תז ןוכנה ררסה לגא ,ליחתמה

^w 1אייס  Duc) D'OSDDאוה ס"טש  "is:אתביתמ  oWר"כק זמר איש יקליבו ל'נה יחנסו יינעח 'וכרבב ונינפל . "Ay 

"p "yאהייבכ ג'ונב (' .'ב $35  m»יפו רבכ 'עב ג"הכו .'צ תבשב ' i33ת"כו 'תירפג אתירככ, ("שר 51(  

 .יח ,ויט סואינילפ y amurca" ר"לב ארקנש "n לש תלוספ אוה "wn ילואו .ס"לב תמאב

=( pt וכש 
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  mns Eyתבש) .ןיטקלהמ 'מנב תבשד  p,(םירועש רכש ןמ 'ורו | ןיושו  nonsוילע "יע =
 — —0000,'ב 'דיראקסאיד | ,ירצמה סותיז ןיתושו תבשב תותשה תא ןישחמש  SD,'א סוראדאיד ;א"פ « s.ד"ל

ye» 43b וקיתעה םינקז 'עו Up ב טודוריה | (.ב'מ ףד', ow" גיפ ייחספ) חספב ןירבוע ולא 'פבו 
 היהש ומכ (כ יט" | יאמ (:פש) ארמנ ,ירצמה טותיזו ימודאה ץמוח  sniרכש  696 'p-'וריבו

 סותיז '(  wenבר ינת « snoל"צ] (םיתיז) ד'ע ט"כד ג'פר "חספ | ירעש .אתלית  [perירצמה ;
 ב'א) — .אחלמ אתליתו יטטרוק אתלית  "p[היתייז י"לב —

  (aייפב ה"כ . n'yיטשוק 'פד ף"ירבו [ vi33לבא ומוקמב סייד יייע פ''או יב  i33.םותיז סייטב .

 - .תוריהזב ךורעל ינימש .תוריהמב ינצחני ץוחנ .יעשי רוצל הלהת ,יעיבש ךרע רדסנ

 יונישב ךא ר"ל י"'כו 'בו 'א ו"ו י"כב ה"כו םואיזומ שיטירב י'כב P ms םויפב ןוכנל ה"כ ה"יחא]*
 ץוחנ דיל י"כבו ןתנ לש תובית ישארמ חכומדכ אוה ס"טו ינניחני juna 'בו 'א € י"כב יכ תצק
 Tun .תוריהמב םימעפ יתש ד"ל י"כב לבא תוזירזכ 'ב ו"ו י"כבו תוריהזב ןוכנל 'ב 1 י"כב דועו ,ינניחני
 םיזורחה men ר'ב י"כבו ".םלוק םירחא ואשנ םלשנ ןייז ךרע, :הזכ "יא םיזורחה ישארב 'א ו"ו י"כב
 pu ליחאו ,ייח לאל הלהת pu ךרע םלשנ :"יא ב"ה י"כבו ,תיח ךרע לחא ןייז my םלשנ קר 'יאו

mnםלוע לא 'ה םשב . 
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 החמש בורמ וינפ ובהצ ביבח היה אלש ול שריפש
 nns דע ביתכ אצנגמ ייפב ,שרופ המ ול הארנד

 )/3 םיחפפב א'פד ג'סב Ü vob. אלב
 .תוחנמבו ,שרוקה תביחב רשכתיאד

 )* 6ביק יוממ) y43 םיכפנהו החנמה 'פ
 ףרשיל (דמועה לכ ימד pri קרזיל] דמועה לכ
 תאמוט אמממ יאמא הרפו רתונ ימד ףוושכ
 שדוקה C n»n) ל"א אוה אמלעב moy ןילכוא
 ןניאשל והל איושמ שרוקה תביח b^ .ןתרשכמ
 ןייוארכ הליכאל pim ןניאשלו ןירשכומכ ןירשכומ
 תביח ('ג n»m3y ורמאש י"פעאד ג"רבו .הליכאל
 ה"יחא]* mp האיב תביח וא הנוק הפוח
 ןושלב «m ('ג 35 םירגר) מ"למ עודי לעפהו

5"nויהש :ג" תבש  panneא"נ םשו ,תורצה  : 
 mun יִבּוּפַחְל א"ער b'p םשו ,ז'אז ןיבכחמ המכ
 .'ק 'י'חפפ .הוצמ ככחמ mp יבוכח .ג"לק ןילוח

"vר'מש ,'וכו ירבד בבחמ :ז"לד י"פר "חספ  
 לטנש א"נ פ'ר םשו הרותה תא בביחש בבוח ז"כפ
 תא 32m ה'כקה םשו ,יאדמ רתוי הבביחו השא
 ינוניבו .ויניעב ובכחל ירכ ט"לפ v3 .'וכו לארשי
 שי :א'ס 'וכרב ביבח ראותה םוקמב «o לועפ
 תונא .'וכו ופונמ וילע ביכח ונוממש םרדא ךל
 ךילע ביבח ךרנח (ןוממ) רוככ יהי "i י"מ ב'פ
 םלצב ארננש םדא בינח ר'ימ ג'פ םשו ,ךלשכ
 Ty" ,ןירוסי ךילע ןיביכח :'ה 'וכרב ץוכקהו ,'וכו
 paran :א'ק 'רהנס .ת"רמ ןיביבח ס"ד א'פ 'וכרב

pvoג'מ 'וחנמ ,ט'כ 'ליגמ  : ponא'צ  : paran 
 רתויכ םכילע ןיביכח ת"ד ^m 'וחנמ ,'וכו לארשי
 ייפא ב"עס 'ס ןילוח ,ת'ד ךילע pian : ט'צ םשו
 — :םלועה תומואה לע prin לארשיל yos ירה

»y(*שוריפמ קתעוה  n^ג"ונב )!  .אנליוו סישב ספדוה  

 רתויב ול ביבח mm 45 שיבאו לש ויתורמ תוצמל הל

 אטבממ ותויהבו אתיב אפלאהמ ינימשה תוא 'ח *
 'עו 'ה תויתואב םימעפל ףלחתי ןכל ןורגה

 אנכע = אנכח ןומלה = ןומלח ,םלע = םלח ט"ד
 א'ה םוקמב םימעפל «wm בתכה ןוימדמו המודכו
 ותרבה דבוכמ .המודכו ןוטמוח ,ןוקיטאפח תולמכ
 תחת אתוסמ תולמב ומכ עצמאב םימעפל טמשנ

 ןיליחשמ = ןילישמ ,ריחשמ םוקמב ריעשמ ,אתוחסמ |
 .תושרופמ םתומוקמב הנאבת רשא תובר הנהכו

 ,(כ'ר (aen ןינפא ע"ייע ןופאה םוקמב פ"ט ןופאח *

anמ'למ)  "b = y'by samינוניב .בהא  

 ,lieb בּוהָא e ע"לב ביִבָח ראות םוקמב

'b3 (Qeliobtלכיהב ךלהמ היה 'מגב ול ואיצוה  
pirum (ek xs om)לארשי  wowןכירצה  

snחילשל . ^bהנשה לכ יכ הארת אלהי  
 ןהכל ww ךורב שודקה [וכירצה ל'צ] (ןכירצה)
 יכ םינומעפה ךותב םינומיר תשקה חילש םוקמב
 אוהש ליעמה שכול שרקה לא אביש העשב
 (nra moe ביתכרכ סנכהל הצור (' ינולפ חילשכ

mm «5122 ולוק עמשנו תרשל ןוהא לע  
 ואובכ םירופכה םויב וישכעו ,'ונו שדקה לא
 אל ךכיפל ליעמה הזל וכירצה אל םינפל ינפל
 ץמוקה 'פד ג"רבו C "הדוהי בר רמאקד אהל ןנישייח
 יתודמ תוצרהל יתכלהשכ 'ר רמא חיי (nn ינש
 ו'תודמ תוצמל הל ירמאו עומש ןכ רזעלא 'ר לצא
 ילככה ףסוי יתאצמ עומש ןב רזעלא 'ו לש
 b" .תחאל דע וינפל van mm voc נשוי
 ויתודמ תוצמל יתוכלה קדקרל יתודמ תוצוהל

naeדע וילע ביכח היהו ויתוכלה קרקדלו  
 תחא רע ול ביכח היה ובישהש המ לכ תחאל

 .'וכו הצור רמולכ דיגמה חילשכ :ח"ר שוריפב ('
"DWיתורמ תוצמל יתכלהשכ 'ו  "uwירמאו ש'באר  

 ^y") 'גיגה םירגר הצרה ומכ ר''יעפל תוצרהל ייפו .בטיה שיע תחאל ייגה vy םשו תהא דע 'פסותה un ,תחאל דע

 תרוש הרסה עיפרגו ייחספב ל'צו 'קיספב ם'טב םש קר יבו יא ו'ו v33 היכו ב"ה ייכב ןוכנל ms (*  .יר ץר ץ"ייע
 .תבוח ע'פרשב לבא ר'פרב ןוכנל mo (* .תמלש :



 .(אָבָח =
napiהביבח :ג"פ 'וכרב  manoהידמול לע , | maתבחמה לע )5 יקי ביתכר הקלח אלא לובק .. 

 .תשחרמ אמיליא «pb ירד] ט"מ Cr יוחנמ) ארמג | הביבח .'ד m3 .התעשב mus הביבח :ח"ס 'יחספ
 mm יילהת) ביתכד בלה (* ישוחרא איתאד םושמ | ןתמהכ םהל הביבח ,ח"ל ןיטיג ,'וכו לארשיל הרות
 nans "בלה ירוהרה .«eb בוט .רבד יבל שחר 0« | הביבח אהתש ידכ :א"ל (mm sm לארשי לש
 יחובחכמ אק ישניא ירמאדכ בלה יאובחמא sens | תוצמ ויה המכ : א'מ הכוס ץובקהו .'וכו הלעב לע

miranטוס ,ןהילע ' omes a^תוביבח  ves sux) cm» | bp vusרובדה ) Cb]מו לכ ' 
 אכפיא אמיא '[הפ רובד 'מולכ עבונש | ואר .ר'נ "?Ov mmn n" םשהו .'וכו וניבר השמ
 ואיל יישארב) ביתכדכ בלה יאובחמא איתאד תבחמ | בורכ ע"ייע ,הבקנו רכז תביחכ םוקמה ינפל םכתבח
 איתאד C תשהרמ m5 תאבחנ המל )| םוקמה ינפל םכתבח ואר ,ט"כ 'וחנמ 12 'גינח .ש"מו
 ןשחרמ Np ישניא ירמאדכ הפה ישוחרא | ג"פ תובא ,הזב הז וגהנ תוערו הביח :ד"י 'ומכי ,'וכו
 .:ןישק הישעמ pnmo : ןישחור so .(*היתוופיש | .שדוקה תביח ,ג"ל "לוח ,הריתי nan האלהו ves ,ה"מ
 (m5 nm) טיתוכ תונב 'פבו .ןיטעומ mo הב שי | ק"טב) הביח לש התימ ג"ע T ב"פר "רוכיב 'ורי

np אלו התסו תעש עיגהו אבחמב nmn OW | םדא אבש ומכ :אצי רשאכ 'פ ר"להק (הביש n3 

 בלול 'פבו ,םימדה תא תקלפסמ C הדרחש הרוהט | םלועה ןמ רטפנו הבחב םלועל אב . . . ךלי ןכ
 לזוגה em' (.ימ יכוס) בלול חקולה 'מגב לוזגה | ה'כו הביח ןושל ד'ע ד"פד ד"פס 'כוס 'ורי .הבחב
 ילע (ביעס א'ק ק'ב) עבצל רמצ ןתנ 'מגב םיצע | ב"פס ר"מש  ,א"פס 'וכרב אתפסות ו"נפ ר"בב
 הדשה ינפ לע הביחב ןבבנש םינפג ילעו םינק | זמר אריו 'קלי ט"פס .לאומש 'רדמ ד"יפ ר"דמב
 ןטקלש הביחב ןבבכ 'יפ .הליכאל ןטקל | הליל הביח xy ט"כד ה"פר  'ובותכ 'ורי -- .א"ק
 לכאמל("הליכאל ןטקל רצואב ןוטושל | שיא pa הביח :הובגמ םג 'פ ר"להק ,ןושארה
 ןירעבתמש תיעיבש תשודקםושמ ןהב שי ותמהב | טשפומה םשהו .ןיעה תביח i've ר"ב ,ותשאל
 טקל qvae אציש  רחאל Most תיעיבשב | :ז"ט ןיכרע "qiio אתוביבח pus : ח"פ תבשב

 תיעיבש תשודק םושמ ןהב ps ףורשל םיצעל — [היב הוהד הריתי אתוניבח
wan o 28ע"למ ןכו מ'למ  qu» Gןירתומו | הנמטה  Jie "esתיעיבש אציש  yo» C5 

verbergenיברע ןושלב הָּביִח  = Versteckןמ תונליאה לכ ראשו +א"עס איפ ק"ב) הבורמ 'פד |  

 ןירדצבש ןיפנעמ- b^ .ודוח ןמ אלו ןליא לש ובוח | 'ובותכב 'ב 'פב usen) בח Sehober אבוח-ם"לבו
 !CU ןליא לש ובל רקיע ודוחמ אלו 0% ek שי םא (Gro "x2 6' םוקרכ הושבכש vy 'מגב
 לאע ['א] י"רת +" ^ nen ךקיח לא ךדי בשה | לע תלצמ תחא [האובחמ ל"צ] (תואובחמ) םש
 )5 ה .ילשמ)  הירכנ קח קכחתו ,ךבוחב ךדי 4 C ךלהתשמ +(ג'מ) האיפב ז"פבו .ןלוכ תונהוכה לכ

 שיא התחיה .אתירחאד אבוח קבחת אלו 'גות | ג'כ א'ש) ביתכדכ ןייובחמה קודביש o^  .אבחמה
G»םיאבחמה לכמ  westאבחתי  Üוקיחב שא | לכ 'פב .('םש  ce)רב (" םיא ןיא 'גרת !ו'כ 0  

 ב'א)-- ("היבועב ארונ היבוחב ארונ אשנ | Gn קרפ ^ 'שרפ) [ארפסבו] (ירפסבו) 625( תוחנמה

 יפל ה"יחא|* ,+היבועב בותכ ןדיד 'חסונב | יוסיכ הל שי תשחרמהש תשחרמל nans ןיב המ

 אכח יכ עדו aen תרתוימ ב"ר תרעה ל"נה י"כה 'יג | איננח 'ר ילילגה יסוי 'ר 833 יוסכ הל ps תבחמהו
 ee ybi; zw  םע מ'לב ףדרנ ןמט ונינעש | emm הישעמו הקומע תשחרמ רטוא .לאולמב ןב
 Tp יוצמ on aem לעפהו werborgen sein הל ןיא הפצ תכחמי b^ .ןישק הישעמו nex תבחמ

 ןכו )4  .אבחי סייטב wm" 'פדב לבא ר'פדב ןוכנל ה"כ (? ,ךלתשמ גיונב לבא ימ י"כב ח"כו )* ,םוכרכ ג"ונב )!

 ,יזכ ת"מגר ייפב ומכ (" .'ב שחר 'עב «mo ישושהרא ריפרב לבא v3 ה"מגר ייפב ה"כו )^ .ומצע םשב שיירה ייפ
 pe (:ו"ט ףד יילייננא v3 ץבוקב) יוחנכל v3 mu ייפמ קתעוה כ"ע (* .תועטב רסח ע"פרשבו ,ר"פרב חיכ )"

i353) manas cam 373בינו יחובנ חבנמ  "yעיייע ול שי רחא ןויתפ הז לבא יחובנ הב יחבנו 'יא םשו .זינ 0253  
yr m3עמשמ אמיניִא ה"ד י"שריפמ םגו אלבט  mapיישר ייפמו יולגב אותש ה'בינ ןושל יאובתמא 'יפש ןכ סרגש  

 לבא 'מא 'פרב ה'כו van לככ ה"כ ("  .ותומכ br" (םש י'כ) ח"מגר b" רחא ררגנש לילעב הארנ והל אקפפמ הייד
 .תליכאל ןטקל רע תליכאל ןטקל ןמ טמשנ עיפדבו ביהו (ov י"כב ןוכנל ה'כ ('" .חררחש ם"טב יציניוו nb ר"פדב

p^33 3753 )"'וניבר 033 'כוסב יב י'כב לבא יכוסב היכו אבוחב ייפבו אכתב  ^na vm») maniשייעו קיבל א'בשרה  
 mons תליכאל ps ןייוארש ןיהל ןדועב nana שרפל שיו : ל'זו יתאצמ ק"בל מ'טשבו אביחל ל"צ יישר "פלש בחכש
 Wim ןחמ תושעל יישריפ ק"בבו אבחמ ^pe םש י'שריפו wes בחורב םש א'בשרה ייחב היכו א"בשרה ,הפרשל ןיב

swתומיל  mimmבורק אוהו כ'ע  bó .לינח י'כ יפכ וניבר  '') ^eהז  nsnקיבל מיטשב  m** cea oeלז  
nea )'*תיכו םיאס אמליד ויו 'יכבו ,ה'פרב  camaאמלר  ms )'* epןוכנל  va vasכ'ג  תואחסונ יתשו ביתו  

 .'גרחב ונינפל
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 )000003 כ (B ותדוד תא בכשי רשא שיאו .ןרהאד | mean התיהש איה ינא : תלצבח ינא 'פ ר"שהשב

1 

(o שבְח Wim 

 ב'א) — ^O^ in, םש) איה ךתדוד .האביבח 'גרת | תלצבח תארקנ המלו . . םשו ,יניס לש ולצב
 (mee ותדוד דבכוי C 'גרתו ןרהא דוד 'גרת ןכ | :'ס ק"ב sin יבחד : ג"מ 'ורוכב .הלצב היובחש
 ותדוד תא בכשי רשא 'גרת לבָא.היָתביִבח €« יו | ןיאבחנ ויה D תבש (ys .יגסמו ייובח יבחמ
 תתא : איה ךתדוד ,יובחא nns ונלש תואחסונב | ^O יג" em יבחנ :ד"ל "טוס ליעפה .הרעמב
 727 ותנתח 'ב י"רת ןכו ה"יחא]* qms | ןנח :ג"כ 'ינעת ,ה'בקה לש וירבד .איבההש
 DN : ז"ד י"פר ק"ב 'וריכ ה"נכו .היתביבח (גיכ זיכ | .ל"ד ה"פ םיאלכ 'וריבו C ומצע איבחהש אכחנה
 ,'וכו רתפ יביבח אייח 'ר הוה אל הנח בר אב 'ר | וב ןיאיבחמש תיב ?GU» x6 "ye םיִאָלַכ שרד
 ד"פ 'ינעת 'ורי .יביבח אייח 'ר .י"ד ה'פ מ'ב 'ורי | ר"כיאד 'תחיתפב ץובקב [sa םשהו .םיאלכה תא
 אנינח 'ו א'צפ $2 .ךביבחל יעתשמ Ty ח"פד | שארב i^ san" מ"לב אוהו ,םייבח coms ליחתה

ovem qumיבנל לזא : םירבדה לכ 'פ ר"להק .יביבח יפיס רב | ןליא לש ובוח ןמ  ל"נה ק"בב בוח  
 יו רמא ךביבח :המכח הכוט 'פבו min עשוהי | 2796 am מ"לב ןכו םיפנעב ןומט אוהש םוקמ 'יפ
 אוכמ 'ייע אביבח 'ר  (בר) ארומא םש ןינעבו — יו | ילואו .םש י"שרו ןויצ תדוצמ 'ייע יאבחב ומכ 0/5 .א'ל
 — [וט"'ע ף"זרהמל v^ פ"ל לע כ'ג ותנוכ ןירדצבש ןי פנעמ וניבר 'יפש המ
 ,(האלהו :'כ ,א'חב) mas ע"ייע ס"מ ןיבח » | ?C הרעה 2 4^ [א]בא ע"ייע בע ץעו ףנע =
 d "155 וירפמ י"שריפו ןליא לש ו בי אמ ג"ונבו
 לש וביחמ י"שר סרג א"לבו ppm ןיכרה ןיפנעמ

jwוכו הברה ןיפנע שיש םוקמ ותיאבחממ ', 
wy.בורק אוהו םינואגנה תובושתמ ןכ שריפש  

gy ev) nanעכרעלנעביוה ש"אלב ארקנה ילוא ) 
 (po ףועה cob 'מגב תופרט ולא 'פב

mew 62vהגונרהו הגוס הבוח ןה תוקפס , 
 ל ny"y DOTÉ | ls הרעהב רומאכ ח'ר en^ קתעוהש «wa 'יפל האזיועל 'הל עיגאלאאזו אגונרה ע"ייע  ה"יחא]*

b; "et ,ז'עק רצ ] — 
 m3 בתכ ח"ו b^ אינהש ירחא םש מ"טשבו

vmוניאש שרושה ןמ ןליא לש ובוחמ  seesק"ב! הבורמ 'פד ג"סב (אנוה בר תשא םש) הכח |  

SY BEREליי הז יפלו . wb p. s'yאנוה ברל הכהא רב אדא בר ל'א 65 | שוש  
 p^  .הבוח והל ארטנמ Sp ידיד ל"א יאמ ךריד — [ןליאה ישרש

 ךרידו :ז'נ ריזנב ה"כו הייחא]* ,ותשא םש
 ט"יק ק"ב der 80010 = yon) ד'עפלו בוח *

 ^3 ןיבוח 'גמ רתוי וב ליטי אלו ב"ער
pan vץ"נייופ "יפו  (pointe)תוריפת 'ג זעלב  
incטחמב  e"מ"טש  n5» van odהפיקנ ןינע   Bé y'a qmןינע  

 םשהו klopfen, sehlagen ףוריטו האכה

 das Klopfen, Ab- Anschlagen) טּוּביַח ,הָטְבִח ,טכַח

 ויה bp לש תוירח Gro 30( הברעו בלול 'פב
3nארקנ םויה ותואו חכזמה יבג לע ןיטבוחו ןיטקלמ | ביבח ראותה ונממו 00025 יירגר) בבוח ןמ)  

^bהליאשהב אוהו בוהא ירוסו יברע 'שלב  | e».רמשמ לכו )3/5 א'פ) תודמ שירב .תוירח טוביח  
 ךילע םולש man רה שיא ול רמואו דמוע וניאש | CS 'ע טשריפ 'הל ש"הוא "יעו Oheim רוד
 ול איה תושרו ולקמב וטבוח ןשי אוהש רכנ | בר ל'א 6:ו'ע 572 ןינמואה תא רכושה 'פד ג'רב
 (*(איימ) הרפד ' ג.ק 3b nom .ותוסכ תא ףורשל | «e' .(* ^« יאוה אנאד ו א ל י א רמא יביבח
 . תורככב התוא ןירבוכו תולקמב התוא ןיטבוה | בר רמא C א'מ 273 הקזח לכ 'מגב םיתבה תקזח

mesירבד ןיארנ (:'8 תכש) דיס 'מגב ןיי איצומה 'פב | שטחושה 'פכו .יביבחד הימק (* אנמיאק הוה  
 יט bT' ג'רב .ףורמ ריס b bina" הדוהי 'ר | v רמא (C^ pom ןיכס הלפנ 'מגב ףועב רחא
 תינה :npn ליאוה («Cim cas והואיצוהש | b" ,היליישיאד יביכחב היב אנחידב הוה אל בר

om?6 'קיו) ןרהא דוד  € "snתטבוח | אביבה [יא]  ^b CÓינשמ חותפ תיכהש ןוגכ םיסינ 'ר  

 סרוג ג"צרו — הכוח היל רמא והל חלגמ ןאמ
 — XVII] דצ א'חב אובמב y"' ף"כב

(schuldig sein) 21 1יב"ל תומש) םעה אטח  

 C אמע בח 'גרת א"ל

m3 (1!ייג יפל  vinקליבו ' yשיס דצ יינעת 73 : *) רפחה עיפרשבו ר'פרב ןוכנל היכ (5  .נישו 379 ע"ייע! 

 .אנביתי 3133! y"3*) דצ ב"ב (D'3 סיש "33 «m/s )^  .יוכו אנא ולא רמא יביבה ל"א ג'ונבו ,ואל יא רמ א

 קרפ ףוסב ליצו קרפר 3/533 Y»? w33 תרפר 'רמג ףוסב ס'טב עיפרשב לבא ריפרב ןוכנל mo (" יא יורי )^

 יכלה ז"ואב ה"כו 'צנוש יפדב ה'כו (* .ושוריפ אצמת יא רבכ 'עבו (* ו רשו יא רבכ 'עב ןוכנל m^33 חרפר יג

 .תבצוח אינטירה ייחבו תושבוח . . תורקת ג"ונבו םירחא ייסופרבו הימק b^ 'וריע
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  ! — banטָבָח 331

 א"עב b" .'זנול ם"רהמו אתכרבמ 'עו רכד ע"ייעו
 וטבוח .ב"מ א"פ תודמב ה"נכו -- .6* טבח ע"ייע

 ה"כו ,'וכו ותוא ןיטבוח םירכנב .ח"מ בכ"ב .לקמב
 מ"ב TY 7 oD'eD" 'יטיג .'וריבו ח"מ ט'פ ןיטיגב
 .סבח ע"ייע ךורעה 'יגו רתלאל וטבחשב נ'ער 'פ
 Ant עקרקב ןטבחו לאירבג אב ב"ער ^b 'דהנס
 וטובח א"עס ד'כ "ינעת .הרומז לעב ע"ייע וטבחו

 אלו טיבח טיכח :ד"מ 'כוס ,'וכו אעראל אדוג ן
quàליעפ ינוניבבו  winתבש 'וריב  meא"יד : 

 .ףורט דיס 'יפ :'פ ילבב תבשב bun ומכ אוהו
 .ירייז ע"ייע ma bun ג"ע ^D א"פ 'ציב 'ורי —
 P DN" טובחימל ב"ער ב"סד ג"פס 'ציב 'ורי
 הילייחב ארות ןיטבחד ןיליא ג"ער ג"כד ו"פ 'דהנס
 סחניפ 'רד eis es א .קוסיר םושמ וב ןיא
 p" + ן"ל 'ובותכ ל ע פ נ — הילייחב הרות וטכח
 n" jb ותוא ןידירומ v5 פ"ר ר"משבו ,ליעל
 ינפל טבחתמ היה א'צפ ר"ב לעפ תגבר ,טכחנו
 אכ ח"צפ םשו m^ דחאו דחא לכ לש וילגר
 ר"דמב ע"פ v3 הליאשהבו ,וילגר i85 טבחתנו
 ךיניעב איה הלק יכו ג"כק זמר 'ר אציו 'קליו ח"פס
 הלפתב חטתשנ 'יפ .ןקז ותוא וילע טבחתנש רבד
 החיטשו ץראל הליפנ ןינע .B be yb^ יכ
 תירחא בוט 'פ ר"להקבו vis "31 ט"יפ ר"משבו

"anר'משבו .'וכו וב טבחנש רבד :םשו ,שקיב  
 לעפ תא .ןנחתנו טבחתנ המכ השמ ג"כ פ'"ס
 יכד .א'נ ק"ב .אטבחמ ימנ והלוכ +ו"ל 'ובותכ

Npאוה הרשעמ טבחמ  wp"טכחמ . cwmהטבח  
 יייע) m "bw :ז"טק מ'ב אָטְבֶח .א'נ :'נ ק'ב
 'שעמ 'וריבו אטכח תעשב יתבר e ר"'כיא ,(ליעל

 םשו .אטכחב ל"צו איטכחב am" : ה"נד ד'פ ינש
 : נ"מ 'כוסו +ליעל "«( ,ה"מ 'כוס yn טשפומ

n» s.nועונש 'ורי - .'ז ברע ע"ייעו ' tp 

 — [ש"מו אכאכה ע"ייע ban" ד"ע ז"לד
""y Besatz, Schleife תואלולו םינזא ^b) 3m 1 

 תואוקמד ןורחא 'פב (םינפב ( Go Vbולא
 םיינעה יושיק םימה ןהב אביש ןיכירצ ןיאש

 ירש עמשמ וניבו שוריפמ )?

 הרקתה תחת תיבה תצקמב ותדמ «nnb ןירדצ
qusתומא 'דכ אוה יוה הרוקמ ולוכ תיבהש  

 חותפ אוה ירה רמאת םאו ולוכב וכותב לטלטמו
 ל"מק ול רופאה םוקמל ץורפ ולאכו תיברעמ דצל
 dd וליאכ האר Eos תיבה תרקתד sn בר
 תא חגנש רוש 'פב ,ינועמ דצ תמתוסו תדרוי

voy ובייחש רוב 5^6 ק"ב) רוב רפוחה 'מגב mens 

 לכה nens תמש e^ .וטבחל אלו ולבהל הרות
 לפנש הכמה תמחמ אלו רובה qnis תומימחו
 םידק אלבה (CT ןילוחד ג'רב )7 רובה תיעקרקב
 תעיצפ וא םידק תומימח b" .םידק אטבח וא
 (ביער vep .טיב) היילעהו תיבה 'פד ג"רב 0202
 םתטבחש 'יפ (5e) אסבחב יא לפנ אמבחב יא
 אתקספבו .ורבתשנו הטמל הלעממ םתליפהו חורה
 איהד quon טובח היל sew (.ו'ל :ה"ל (qw הרפד
 ךתוקלהל הפיש ךטבחאו cen ^b .אטליקב אבט
 ג'סב ינק רקפהב אטבחו C. תרחא opp ליבשב
 'עב ונשריפ 335 Ch^p מ'ב) היילעהו תיבה 'פד

 לע אבה הכלה ףוסב תורענ ולא 'פב .[יב) $3
 תטבחנש ינפמ אריז 'ר רמא )65 יובותכ) ותוחא
 הכלה ףוסב .)* אטבחמ ימג והלוכ עקרק בג לע
 ברד הימקל ?sns אוהה C6 'ובותכד הנושאר
 ןמחנ בר והל רמא יתאצמ חותפ חתפ ל"א ןמחנ
 ןואג b rb^ אטיבח אתכרבמ ירפוכ הובסא
 לקד לש תוירח ןמ ןיחקלנה ןיחל םיצע ירפוכ+
 ותואל ('יונכ השענו ןיסבוכ PE תכוננ אתכובמ
 ,ירפוכב והוקלהו von רמוא אוה ןכו םוקמ
 C םישנה תא עדי 'טולכ תכרבנב טבח רבכ יכ
 ןכל ןה דחא תכוננו רוט C5 אוינפ
 N^D .ומצע טבח רוקמ לע 'מולכ אתכרבמ והניכ
 ןינוריעב ןניומאדכ םוקמ םש אתכונמ
 'וכו |א תכובמל ותאד|יוכדוהנה (טזמ)
 איהש וויע ישננ אוה גוהנ 'מולכ
 זירפ י"כב קו ה"כ ^ ה"יחא]* .אתכונמ

"NYוכותכב י"שר םגו טמשנ ע"פדנו י"כ ' ", 
"bאתכרבמ  motאתכרבמ המשש תאזה ריעה םש , 

 .ליפנ אטבחב יא ליפנ אסבחב "א ג'ונב )*  ,ומוקמל poems ראובמ אוה ןכו (
unםש 'יאש 'ז 'פ ריבמ חכומ ןכו הקלנח ןירובג רפכ שיא בקעיו הקלמה  "yטובה תחא הפסוה  qnףוצר  

 ךמצע חטשו ךל עובו ימולכ ףצר oy moa וניבר שוריפו טיס ףלא זמר uy טוקליב «n אנפלואל sib איהד 10633
mb פ 'תבו 'תקיספ' "y ריסר ג'יפ יישוריק יורי 3^ ביפ יומבי 'וריב תומוקמ ראשב ייל הפסוה וזו .כ'ע ץראב 

(17b)רייבדמב  ^bתקוח ימוחנת  ^oךפיה ושריפ ר'בב כ"מו ליגה 'וריב םישרפמהו .יתיסנ הז לכ יפ ריילחקב יו  
 יכ וניבר תעדמ  nירבד Mn X» npn .יטבחימ יטובח גיונב (+ .ייוניכב ^4 זיתא הועהב יתאבחש מיטשב )^

p (!אבוה . news "bmםשו ג * הר םשב םינואגה יטוקלמ .יי 'ובותכל  wmול'א ש םישנה תא ערי יולכ : םייסמ  
 א"פב b" ךהמ תארת והצק ספא maios ys) .ךויעב 533 תז רבד ע 20 היה אל 433 ליגר היה אל

pn» ms (Cייפ לע קולחל אב וניברו ריפדבו זירפ ייכבו ביח י'כב  
 יכ הכגהפ וא'צוה רשא םיחל םיטבשב יהוה תוטישפב 'יפ 'קפנעלאמס ף'רו (* .א *ס תועטב 'יא ע"פרשב לבא ןואגח

 .באכת ולידגיו םיחל wm ןעמל תוכרבב םיטבשח תורשל ךררח ןכ

42 * 

qi» eyיחכונה ררעה לע קר זמור יג רפכ , 



 = + + תיבח ונייה דכ ונייה אפפ בר רמא ,'וכו תיבחב
simאכיאו אתיבח אתיבחלו אדכ אדכל הל ורק - 

cooדכ ע"ייע אתיבח אדכלו אדכ אתיבחל ירקד . 
 ע'ייע ןיטייש לש man + ו'ל 'ציב ג'מ ב"פ םילכ

vvק'ב .'א  aU»לש ותיבח .ו"טק  jvז"כ .ק"ב . 
 תרגוב ד"ע ד"כד א"פר 'ובותכ 'ורי ,שבד לש תיבח |

 תינחה התיה הלולצ 'פ פ"ס ר"ב ,החותפ תיבחכ
 mana שד היה ח"מ א"פ 'ורשעמ cms םתרכעו
 b'3 ב'פ םילכ ץובקהו .ש"מו mon yy ל"צכ
 .י"ק  תבש ,תויבח nei :'ו הדנ ,תוידול תּויָבְח
 שירב p" תונויבח jun תפסוהבו ,אתייכְח עברא
 שירב אבוה ןכו) ב"פ ק"ב םילכ אתפסותב לבא ,ךרעה
 ש"רה (b^ ,הדוהיבש תונויבאה ^33 (ב'מ ביפ יילכ
 ,תוניבואהו 'פריא י"כבו כ'ע תונויבח ומכ תונויבאה
 !QU פ'ל זא mam רקיעה ף'לאב 'יגה ד"עפל ילואו

 — b] המודו הרדק לש bn ילכ
 תחשה ונינע Qe  ע'לבו ס"לב ןכו מ'למ) 530

 -beschüdigen, verderben, ver לוקלקו דספה

letzenילבח ס'לב ומכ . . לע לכח הירק ןושלבו  
 יללאו יוה 'מולכ ינולפ לע דובאו תחשה "יפ יל

(weh ! oh ob des ..!לכ 'מגב גרואה 'מוא א'ר 'פב  
 דכה תא m'en 'פבו Cp חכש) ןירוטפ ןילקלקמה =

 הימק והבא ^^ ינת (ב'עס ^v ק'ג) בייח שי 'מגב
 ,ריעבמו לבוחמ ץוח ןירוטפ ןילקלקמה לכ ןנחוי 'רד
 ורפאל ךירצב ריעבמ ,ובלכל םדה ךירצב לבוח
 'מגב הסרואמה הרענ 'פבו -- nw וב תוסכל
 אלש יאזע ןב ךילע bon (ג'עס vy ^70 תרגוב
 'גרת " י"לב לכח b" ב'א) .ע"ר תא תשמש
 תוכתמ ילכב | ,(" ילע לבח om ^ כויא) יל יללא
 םירמוא ש"יב ותרהט איה יתמאמ +ב"מ! םילכב ד"יפ
 פ'סב (C qd. ינולכח אלו ןושלמ b^ .לכחישמ
 תגרוהה "pmo C י'מ wi 523( םידעה דציכ
 םילבוח יתארק רחאלו .תינלבח תארקנ עובשב דחא

C monןילבחמש לבכנש םימכח ידימלת ולא  
m[השלשב] תונוממ יגיד 'פד ג'וב הזל  m 
 ק'ננ «mao .הייחא]* ,(.7 "כ ןירדהנס) רוב

wo moםשו ,ורינחב לבוחה :ג'פ ףד  'b 
 , . רבע דכעב לבוחה . . כ'הויב וויבחב לבוח

52mינענכ רבעב  . . bmוכו םירחאב ולבחש ', 
 יצמ אל הב ban יעב יאד דומעה ףוסב םשו

 תועוצרל שיש mue 'יפ .לדנס לש טבחו ןימינה צי

 m ^e הועתק  BB" ה"יחא]* ".לרנס לש
 ידש םמשו* :םויסה םשו ה"ל Tx w'TD5 ג"הר
 לש םילושו neg Ux ע"ל ד"עפל אוהו "תייטב
 DX ^5 Lb yos ורזגל 5 טבח s רבד
 (תואוקמב םיבמרה תעדכ) תואלול ןוגכ הטמל עפושמ
 ,(רוקמ .ילב) ש"רו ש"אר וניבר תעדכ םינזא וא

m)ץוכקב  »^ Ty» 3^7  פי"ב nmm»לדנס  
 תחא הקספנ :םשו ,ויטבח וקספנ וינזא וקספנש
 DD ו'פ תבש 'וריבו .,'וכו ויטבחמ nns וינזאמ

"inב"יק ילבב תבשבו ,ויתבחמ . . ויתבח פ"טב  
 .הלמה הרסח ד'פ ב"ב 'ילכ אתפסותב ןכו א"ע
 ל'צ [bw ןיטבוח והיש im םש  יומכי 'וריבו

 — [ץע לש [ןיטנח

3n 2ע"למ ע"פל)  b.חופנ ןטב "פ  der 

(aufgedunsene | Bauch %הכיא תליגמב  

 ( 'אטובח בסנ € n בר 'פב w^ ונינפל) תונידמב יתרש
 C איברק 303 N'D .היתתא Dp 2T איעמו

 .(איעמ ינב בסנ בותכ תואחפונב 3'&( — .איעמו

Fass, A9 - (יברע 'שלבו אתיבח ס"לב 'יפ n'3n 
Tonne Girdene)תונטקהןמיסל ן"ונ תפסוהבו : 

 םיכפה (נ'מ) םילכב ב"פב kleines Fass) הנויכח
 qme לכ ןהיתורקרק רועיש תונויבחהו םילילנה

^bןושלמ תונויבאהו ירמאר תיא תונטק תויבחי  
o5 i"ב ם"סב .(6' 'םישדח תובואכ (ט" ' 

 הי בח יפב דרויה רמא ,רזעילא 'ר ("מ) תואוקמב
 טיטהו םימה ןיאיצומ ןיביכהו תורובה ןיקנמה 'יפ
 'פב .(* היבח המשו רצ היפו ץוחל ןיקירמו היבחב
 ןאמ (:ר'ע תנש) הפואהו שלה 'מגב לודנ 555
 רפוח םושמ p^ .תואטח 'ז בייח אתיבח ריבעד

nomסושמ וקחוששכו  imbךילשמשכו  mmy 
 שלה וניה ושלשכו qw םושמ ונש םיסוחו
 רמגו ןיינב הכאלמ רקיעו ךתחמ ונייה ךתחמשכו
 ה"יחא|* ,שיטפב הכמ ("התאושהו הכאלמ
 הז לכ אבוה ?p) השעמ o' תלחת) ם"במרה "חב

punםשב ךורעבש  "p 5" ymךורע "55  
 3b" ספדנ תבשב ח'ר 'יפכ ה'כו .ד'ס רצ תבש
 היה C0 א'מ b'3 'וכמ ה'נכו — .אנליוו ס"שב
 א"מ ג'פ ק"בב .תיכחב הלוד . . תיכחב לשלשמ

qb וכותכ 'וריכו ןינעה לכ ש"ע ,'וכו ליבח | םייסו דכב' nne מגב' Den תיבחה לעב. CU) 

T3 )ייכב  Y^איגרק סם"טב 'צגיוו 'פרבו ריל ייכבו יימאו 15( ריפרבו 3^ י"כב היכ )* ,אטבוהח ץעיפרבו ,בייתו , 

 .'ג דצ טירסב ג"הר 'יפס קתעוה (' ייפ vb לעו גיל דצ טירסב ג"הר ^3 אוהו ריפרב היכו 3m ו'ו י"כב ג'תכ ('

 ליצו ביכח ינושאר םעפב Pb 'פרב קר ךורע לש םינורהא ייסופרכ היכו (nin i732 ש"רו ם"כמרהל Doe רוע ןייעו וניבר
 לגחֶא אל היגהל ל"נו ארקמב יתאצמ אל (' .ךרעה ףוסב יייע qon חועטו (" .האתושה ס'טב ?y י"כבו ח'ר ייפבת"כו (* .תיבח

 .'א רבח עיייע ys" (זיי (w "om^ ךל ונלכה לכה וא oe5 ,ד'ל גויַא)



 now ףוסב pns 67 הציבד ג'וב ,הקילרה
 .יאלכ לש ןתלת יליבח ול ויהש ימ (ו'מ יג'פ)

 «v טיב) םילעופה תא רכושה 'פד ג'וב .םרכ
GUyoןהב ןיאש 6% תובושת תוליבח ונתפקה  

 ביע טיב ןיקסופ ןיא 'מגב ךשנ והזיא eM .שממ
 "= וכו םוקמל םוקממ הליבח ךילומה ר"ת (גיעס
 םוקמל לוזה םוקממ הרוחס ךילומש םדא שוריפ
 םא ("עו (vy bU רתומ רכומ תושרב רקויה

 ותוא דע וכומה לע הרוחפה תויוחא

 paewn- תא רכושה 'פכו C רתומ םוקמ
 אינת יכ (ח"ע c  ןעטמ וא ןהילע. רכוש 'מגב
 ₪יכהש ןונכ be avo" הליבח תאבשכ איהה
 ותנמוא ילכ לשו וידגב לש ותליבח לעופה
 ןיאש ךמע ינוברע ירה .ל"או תיבה .לעבל הנתנו
 הליבחה תא תיבה לעב לכקו 6'יב רזוח ינא
 תא (bb ותכאלמ השוע אוהש ותער הכטסו
 וב n" ןכמ רחאלו וילע ךמסו םירחאה ןילעופה
 ורבחל רמואה 'פב .('זוז 'נו 'מ דע voy רכוש

wxישוריק ךיתשדק השאל רמואה 'מגב יל שדקו  
Dum Gnןהמע השאהו םיה תנידממ ואבש  

 םילכב ח'יפ הדרישה mes .'וכו ןהמע הליבחו
 הליבח תאמטמ הטמה (א'ער ז"ט הכוסב אבוהו ט"מ)

 היכו xp: םיחספ יברעד ג"רבו ,הליבח תרהטמו
 תוליכח תווצמ ןישוע ps Cm הטוס .ט'מ .תוכרבב

 םא :ד'נ ןינוריעב «no ה"יחא]* .תוליבח
 םאו טעמתמ תוליבח תוליבח ותוות םדא השוע
 «mb — א"י "a ילשמ| הברי די לע ץנוק ואל
 לוכא ךל 'פ ר'להק .'א רז ע"ייע 'וכו הליבח איה
 ד'ע ו'ד ט"פר ק"ב w^ ,ותליבח תא לטנו אב
 ג'סר נ'פר ןישודיק 'ורי .העשל ותליבח קריפ

xyהשוע  "byד"ע ט"לד א'פ ז'ע 'ורי .הליבח  
nanהנובל לש  s cm)לש הליבח ד'צפ  

 .ןיסכטימ לש הליבח : תאז ימ o ר"שהש ,םיצוק
 rp תוכרב 'וריב ןכו ליעל ןייע תוליבח ץובקהו

ansרכז ןושלב םגו .תוליבח שלש  "Yדהנס ' 
 pan ליעל ןייעו ,תורומז יליבח :ד'כד ז'פר
 ומכ תוערו הוחא pip הליאשהבו -- ,הלרעמ
 ע'לב ןכו t/2 vo) תישארכ) ושפנב הרושק ושפנ

mro Freundschaft Jeהליכחה הדרפתנ ןינעה  
ryאי ןבטרא ע"ייע א"ער א"י ב'עס ^  [Gb — 

(Birick (רתימ )= ע"לבו ס'לב ןכו ט'למ 53n 
 הטופ שירב  COורשוקו ירצמ לכח איבטו

(aרתומ דע רתומ ןמ תועשב ע"פרב טמשגו 'בו יא ו"ו ייכב היכ  Ub»)שיע י'שרי'פ וגיבו , 

 .ומוקטב מ'יפש +( p"' .ב"תו (v "33 היכו ך ג ww" ר'פרמ ץוח ע"פרב היכ )*

 ,ושארב לעי ותלבחש ve ר"דמב .ב'ער ח"כד
 ל עפ תה .לָּבְקְנה נ"מ .א"מז"פ 'ועובש ל ע פג
 ךותל לבחמה רבד ןתונ 'א 'שרפ yon 'תליכמ

oםש ה ו .סנ וב תושעל ידכ לָּבַחְתַמש  »»n 
 .ח"יק 'יחספ .ח"יק תבש חישמ לש ולבח (מ"למ)
 אנמ jo יזחא ב'עס 'ח 'וווכב -- :ח"צ 'רהנפס
 'ורוכבל י"כ ה"מגר ^63 ג'הכ ה י ל ב ח יוש אלד
 ימולכ + םש 'יפו Gr'D ףד ילייגנא י"כ ץבוקב)
 השוע אוהש דספהה הוש וניאש ילכ ול הארה
 היליבח 'ירפסה ^35 an^ םש קר י"שריפ ןכו כ'ע
 : 'ק ידהנס .היליכח bn יליבח תינשה םעפבו
 «ww T אלש ייפ אלבחל היכשמ ליזיל אלד
 ת'"האבו אלבהל ןדלג ךרעב ךוועה 'ינו רספהל
 e p' yw pup הלבח .אלבחל ל'צו אלבקל
 (ON 7233 -- האלהו ,'ב m  תולְבִח  ץובקהו
 ,(תינגלתפא ע"ייע) nban יכאלמ Uy 'ישודיק
 ןהל ps הלבח יכאלמ a3 vp תיעיבש יורי
 ןיקיזמו םיער םיכאלמ הלבח יכאלמ p" .ןיציפק
 םידשו םיכאלמ לע ירפס y" דנעצב םיארקנ ןכו
 .ןורחאה ban ע"ייע :ח"כ ק"מ -- .האלהו ma דצ
 םדאל ןידמלמ ט"פס תוחמש תכסמ :ואותהו
 .ליעל p mibsm" הבקנלו .ןלבוח mm אלש
 : ט"ג ידהנפ מ"ד . . לע לבח :האירקה תלמלו
 pe ,'וכו םלועה ןמ דבאש לודג שמש 5p לבח
 לע ban + ב"ע bv' :א"ל תבש .דבא ע"ייע .א"יק
 לכח :הלא לע 'פ ר"כיא ^« אתרד היל תילד
 אתיב (bp 'ו השרפ "yb אתליכמ ,רסיק ךילע
 qua תלחתב 'מושרה פ"לכ אוהו .אתווכל לבח
 ביר .וכלה וירחאו) יטסקוב לש spe ירבדב העשת לאו
 ישל ךפיהב אוהש 8066 b" אוה יכ רמואה (ל'מרו
 "א יז ,א" 'דמבל 'א י"רתבו wenn doeh השקב

 — [לובח vob ,ח"כ "ירבדל n3" ליבח |

 אל קרפד ג'רב warmer Hauch) לָבָה (ex לָבָח

 p" .לתוכל השק אלבח «n^ v) רופחי
menהייחא|* ,א'ה ךרעבש לבה וגייה לבח  

 .םש כ'נל י"כ ה"מגו "פב ה"כו אלבה ג"ונב
 והדידל אטלע ןל ליבח ןדידל .'כ ה"ר לעפה ונממו

 -- |י"שריפ vy אמלע mb sn אל

.2= ys (ןכו הדונאו רושק ןינע מ'לט 53n 
NDp קרפב Gebundenes, Dündel, Gebund 

 הבומ אכיאהו 'א'עפ 70 יתושכה 'טגב ק'נד
 .תולינחב  ^bהכרט  cup canןהב קזחל

 ה

wn yo )'בח '. 



T d 

  usn s^ smל אקזחי)  (o nnרכז ןושלבו =

 pom .אלבּוח = ם'לבו )78 םשו 5^ (c0 לובח
 . . ארבתמו אָחְלַּבְחַמ אתייח ז"כפ vpu :לעפא
 'א עפ ע"ייע .התימל אנכשממ תוהד אתלבחמ
 "& לבא b^, ז"כפ ר'קיוב ונינפלו [א]תייח 'עו
 ןיחווצ  ןוניא המלו . . תדלל np 'b ר"להקב
 ר"ב "nme יודיב אנכשממ איהד אָתְלַּבְִמ הל
 אתלבחמל אתייח ןיב הרמא .אתיירבד אדה ס"פ
 אתלבחמ תארוה םצעו -- :אתבולעד ארב לזא
 יברע 'שלב ןכו "G0 3^ עשוה הדלוי ילבח מ"למ

| BN 

 wb ק"ב) תדמ הבורמ 'פד Yom gU הלעמל
c96% לכח אלמ לטנש אלא דוע אלו  

 וצב ר'קיובו ,ךל הלילח cv» ye $55 .םורדב

'bןישת זמר םילהת 'קליב ןכו ייפ שיר) קדצ תבהא  

xaליצו ח"מפ ריב  C'sתא  panןירתב הליבח  

 (?ריתמ תא mb es אמלע תיעבו אניד תיעב ישיר <

 הי"חא]* .םיאק ליכי אמלע תיל 6 דחביצ
nb» "v n»אפיסל חווצ מ"ו .ג'כד ח'פס  

 ירתשא רמא אלתמב ד"יפ vpn .הישיר אלבחד
 לכ 'פ ר"להק .ןילבח ןיות וותשא אלבח דח
 תלבחמש השאל המוד .'ח תינעתב ןכו ,2= | sos [ורטקו] (ורצקו) הלבח ןותייא :רשא

 ^ pian 3^8 w.'ו ןכ ע"ייע ןיליבח — bam — [תדלוי הניאו
 snnm םשהו לצע aims» ס"לב) pan + | 'חהל ש"הצוא «P מ"למ עודיכ ץרא תדמ 2-4

 rüg) תיִאָנְנְבִח לעפה ראותו תולצע
"anןגרנ ירבד  "bs (nono em)אנניבחד , 

 לצע רמא ,אנניכח ף'כב 173 לבא +" כ ב ג"הכ
 ,('"כב (n3 היתונניבחב רמא אליטע ^G ב"כ םש)

nn»אמחל י'כ םוגות )73 יא'ל םש) תולצע  
 יוועלל ר"תמע ןייע : [תונאניבח ל"צו] (תואניבח)
 םירפסבו .ח"ק רג בהואב ל"רשר הז לע דמע רבכו
 לכא .ף'כב תועמב אסריגה ןכח 'ע ךורעב ןכו

 ,ת"יבב ןוכנל םירפסה ^3 אבוה כ"כב
D2Dומכ 'יפ)  yanרצעו ץווכ ונינעו ירופ שלב  

zusammenpressenהריצע ידי לע רבשו  

zerdrücken, zerschellenוכרע ןייע טכח ומכ וא ) 

 אטכחב יא 6ז'טק mu הילעהו תיבה 'פד ג'רב
 לתוכה עעותנש b^ .('לפנ אסבחב יא לפנ
 שירבו .תונותחתה ורכתשנו תונוילעה ודבכו
 ןינמואה לכ ךומסד 'מגב ןינמואה תא רכושה
 b^ ,ותלאל 6(" וסבחשב ייבא רמא Gy 'פ םש)
 בור ורבתשנ 'מגב תופרט ולא 'פנו .דימ ורבש
 (' 6בימ םש קרפ ה שירבו 027 pm היתועלצ
 הצווכנ b"  .הפומ הכורכ הסבחנש תלגלוגה
 ao) ןילוחל 'יפב ה"מגרו ה"יחא]* .הרבשנו

pp»ה'ש ףר אקילייגנא י"כ ,) "bהסבחנ  
 poma זעולש י"שריפ ןכו ,כ'ע התחפינ ןושל

cvצ"לב אוהו רייוגמד היגהל ל"גו ר"ייצנימר  
nnne» "b diminuerוא ,הטעמתנו  b^רקיעש  

 33 ףרב תמאב זעולש ומכ א'ריצנימ "גה
 ןייעו .ןרעטטילפשרעצ .ןלעקערברעצ mincer אוהו
 תנשבו ,והנימרפ ה"ד :ט"ל תוכרבב ma כ"ג

 —  [קפוש ה'ד :1^ הציכבו ,םירפד nr ! ד"ע

 ,רתוומ
 ג"ונב )*

 ''א שרדמב )*

 עקרקה דודמל היה םכרד יכ ,לבח y טשריפ
 רכומ ינא לבחב mm האלהו :ג'ק  ב"ב ,לבחב
 3 לש לבחב אלא ןידדומ (ps cr ןיבוריע ,ךל
 השלש mu ןיבוריע םילבח ץובקהו -- .המא
 ןילבחו xy י"ד ז'פ תבש 'ורי ,'וכ) ןה םילבח
 תדמ ow by ,6ו'ק o הקילא ע"ייע הקילא
 וא (ב'ע ןישוריק אמי ליבח .ארקנ םיה ףוחב ץרא
 הינפצ) םי לכח ט"למ אוהו )75 פיפ (v3 אמי לבח

m vaתלכת ע"ייעו € ] — 

banןוכשַמ ןינע מ"למ)  pfündenע"לב ה'כו  

Jךשנ ןינע  (insהלא 'פב ונדמליב  
 ידוקפ וחנה (* תודעה ן כש מ ן כ שמה ידוקפ

(n "ooחיל תומש) םימעפ ינש ןכשמ ןכשמ המל  
awתסנכ ישנאש אוה םהידי לע ןכשמתנש  

novumירה (ז י'יא תימה) ךל ונלבח לכח ורמא  
 ןומישת אל 'גרת ב'א) — .םימעפ 'ב ןכשמתנש
 יהולע ןוושת אל (o c5 moe ךשנ וילע
 ילקנוא 'גרת ןייע דועו הייחא]* ,(אילוביח
 more םילהתל 'גותו ז"ל a5 ,ה'כ ארקיול
 ורשקל ןוכנהו ,ומצע ינפב ךרעב וררסמ היה 3
 ואצי ךשנו ןוכשמ יכ ונדמליב ליחתמה ךרע םע
 ה'נכו -- טשריפ 'חהל ש"הצוא ןייע דחא גשוממ
 ןייעו .אליבחל יוו אלזאל mins ק"מ ל"זרדב
 ןיערמו אתומ יכ אתומ :םש ק"מב Jm 'עב ושוריפ
 "yb אתליכמ .תמ 'עב ושוריפ p" אילוביח
 DM (m2 33 mot) לובחת לכח DW 'א השרפ
 טוקליבו 43 pomme qo תחא הליבח תלבח
 תלכח cw המלש רתוי "גה ז'נו mà חלשב

nnתחא  moךכ ןילבוחש  mnהכרה , 

 ,סישבו םש וברעהנ תואחסונ יתשו יב םרה ךועב אוה jm תמוררג ם רה לבה 293 ('

 .ע"ייע רחביצ ס"שב v333 עיפדשבו ,ריפרב mal .טבח עיייע )^ ,רפח עיפרבו ,ו"ו ייכב ןוכנל חיכ )4

 קוחמל שי pun m כ'א| תל פמה «tv cus v3 ץיפרשב לבא ר'פרב ןוכנל ה'כ (' .ופבהשב

 JLX VI דצ אובמב יתאבהש תומוקמ תמישרמ |
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 תוחנמ) רמוא ש"ר '533 תוצמקנ תוחנמ ולא 'פבו
myאציבח יאה ףסוי בר רמא (:ז"ל תוכרב ןכו  

 nbn רריפ b^ .'וכו תיזכ .ןירוריפ mi תיא יא
 ב"פב ('ןיקשמב .(* ןהילע קרמה ךפשו הרעקב

Duesםאו (ד'מ) םוי  pynךלהש םוקמ לכ  
 השעיו הפקמב םחלה ברעתישכ bs" ;לוספ ןמשה
 הייחא|* ,"ארדק ץיבח (ל'נה תוכרב) ומכ דחא
 ש"ארש עדו C25 דצ טידפב) נ"הר 'יפמ קתעוה
 לע גישמ Cro דצ תשלשמ יוכרב רפסב) וישודיחב

"eveספלאה ךותב םחל ןי ל ש במ ש בתכש  
 לושיב הנניא אציבחש ש"ארה הלעה הז דגנכו
 יל ns יתאצמ ינא םנו .ש'ע 'ורימ היאר איבהו
 ,יאש ג'ע ט"לד ו"פר (ou 'ורימ היאר איבהל
 A3 םיוג ילושי ב םושמ וב ps אציבח םש
 תומכ יח לכאנ אוהש לכוא 55 (פש) ןנירמאו
 ח"מפ ר"ב .םיוג ילו שי ב םושמ וב ןיא אוהש
 ע"ייע הימיטולמל am ץיבחל cn  תוגועל 'א

 — [אימטלמ
 drücken, pressen שככו רצע yn פ"לב 'יפ) ץיִבְח

 (NY אצוביחו השיבכ b n32n" 330 םשהו
 -eine Masse zusammen םישבכנ םירמת לש לוגיע

(gedrückter Dattelnתא לאושה 'פב  menימגב  
 (ב'ער ט"צ 573( ול החלשו ורבחמ הרפ לאושה
 ןישמח היב תיאו ירמתד (' אצוביח לזגד ןאמ יאה
 יובותכ) םיסכנ הל ולפנש השאה 'פד ג"רבו ,ירמת

(bא'ער ) אצוביח (Cאצוביח 'יפ .וקי ת יאמ ירמתד  
 לוניע ומכ םירמת לש לוגיע אוה םירמת לש
 'ב ,הניכג לש 'א yon שלש ולא 53 לש
 .ץוניק ןושל ןלוכ םיומת לש 'ג ,תפ לש
 םירמת ןישבוכ was» b לתח «ys ה"יחא|*
 ןתואמ הכיתחו ^« pv אלש ידכ תושבי
 רתוי חנוה en^ הזו .ש"ע ,אצוביח ןירוק תולותח
 p" הפי הלוע na ל"נה תירוסה הלמה תארוהל
 p" דחי םיקבודמה םירטתי :ט'צ מ'בב י"שו

 — ["אציבח

 . . ל"א 'וכו יתרויח אזיער אצבוח איה אדיא יל ימהא הטישה תפלחומ ונתואהסונב )* אריא
 יאמ M DU^ 'וכרב י"כבו ךשורבא יעבו DU פיד y xm» vam ^a" יפל )^

yanאיצוה)  menיברע 'למ .בלחמ  bבלח  
 abgerahmte Mileh) האמהה ונממ ולטנש

 (י"פ תבש אתפסותו .ה'צ (nav עינצמה 'פד ג"סב

 קרפבו .תורגורגכ ןבגמהו ץבחמהו בלוחה ר"ת
 .טיפ מיב ןילכואה ולאו 'מגב ןילעופה תא רכושה
 ץבחמהו בלוחה אצי (א"ער נ''ד ביפ תורשעמ יוריב ןכו

 יתקיספ הכיא תליגמבו .עקרק ילודיג ןניאש ןבגמהו
n n um9 םניתאמ ( (prn jb unל"א  

 ל'א ןיצבוחו pru יל ןיבז םלשורימ אקוניל
 ל"א אתרויח אלוננרת  ןמ אתעיב יה אקוניל

spiץבחמ 'יפ *(.  אתרויח אזיעד אצבוח ןידה  
 ץימ וכ 055 ילשמ ביתכדכ בלחמ האמח קיפמ
 'שוריב ה"נכו ה"יחא]* .האמח איצוי בלח
 םושמ בייח ץבחמהו ןבגמה ג"עס י"ד ז"פ תבש

 now 'וריב לבא ,(.ה"צ naw ילבבב ןייעו) של
NÜDיפו ,ץ מח מה םוקמב ס"ט ץבחמה :א"סד " 

 ע"למ הלמה תרזג םע דואמ הפי הלוע וניבר לש
 ,ש"ע א"עב "פ םש תבשב י"שרו ,המושרה

^o 5/23כ"מו ,בלח יציוח ינימ ץבחמה  "b 
 םיחספ 'וריב ןינעה mir  תוניבג : ןיצבוח ר"כיאב

pan yy i53 veלוכימ היתעדבו ץבוח ליכאד  
 האיפ 'וריב ץובקהו .אתסיפ ארעבמ ךירצ דפוק
 «p הוה יאנתיכד אתונח w'ys ל"ק ז"טד א'פ
 קלס אלו ץבוח רב ירקתימ דח ןמת הוהו תומוצ
 ןיצבוח דח רמא p אמ" ןילכא ps המ  ירמא
 הז ןנחוי ר"א [ץבוח .ל"צ] ץיבח רב יתיי רמא
 "«5 ow ליטהש b^ .ענצהב ערה ןושל רמא
 ןאכ שיש ועמשב והאוק געל ךודב יכ וונחל

 — ow] ף'זרהמל צ'הא ןייע ןיצבוח

yum» yanע'לב :'יפ  mW oesלישבת  
nop?האמחו םירמת  Gerieht von. Weizen- 

(Gnehl, Datteln, und Butterימגב ןיכרבמ דציכ 'פב  

yinןייה ןמ  ma.ךשורבא אוה ארדיק ץיבח (:ויל  
 C (,ז'ל פש) jm ןמ qnm eas ומוקמב שרופמו

 y" סנותא ג"ונב ('

 .'וכו *תרוויח אהלוגנרתד אתעיב איה

punרובידה ףוסב קרו ש"ע אסיד היד ג'יעס ויל יוכרבב י'שרב היכו .ךשורבא 'דכעד אחשמו אשבודו אחטק ארדיק  

 תרעה רוע יייעו יי"שריפ (רוקמ ילב) קיחעהש m'op 'יסר yo ילח זייואב ןוכנל xm ןכו ידשורבא םוקמב ךשורבא לייצ
 הלמה תארוה יפל pss הזו ברעתנ הביקב והוצבחש בלה םג הז bp" לכאמב םש י"שריפ יפלו .ךשורכא 'עב יח

mssynה ג יק ב והוצבח ייפש המ םלוא ל"נח  misאביה (* .ה'צ תבשב ושוריפ יייע תלמה רואיבב ותטשל יישר ךלה  
raיוחנמ יופפותבו שיע זימק ייסס איצומה יכרב 'ח  :m'yאבוה  "bךורעבו ל'הזב ךוועה  ^bאציבה ןיעכ  

 ייפ ךורעבו wma ךורעה ייפ איבה (:דיכ רצ תשלושמ 'וכרב רפסב) omn" י"ר יסות ןכו .'וכו nbn רריפש i ממ תד
qmeםיקבדנש םחל לש ןירוריפ  vy qmאכה עייייעו .כ'ע ירמתד יציבח וטכ אצינח ירק דח' קבדג אוחש רבדו קומ  

mar msיוחנמל הימגר 'יפמ הארגכ וניבר קיתעה ^65  (ץבוקב v3ר'כ ףר 'גנא :) בתכש meamעלב ןירוקש ! 
 .ץוכיק ^pe ןלוכ rn אבח 'ע ףוסב וניכר pvp הזו כ''ע 'וכו ןרבחו ןשלו רחיב ןירוריפה ץ ב 'ק ש . . אטאקינפ

 אצבוח ג'ונב (*  .אציכה 37723 )^  .ק"מב תועשב 'שמאו ליסאב יפרב )^



bosיוסכ< :רחא 'יפב םש וניבר ש"מ . A ו E 
(0 wwe הז יכ יחכונ 'עב ש"מ םע הלוע "nbn3n 

 .יואשמ לע ןימישמש ילכ b^ ןאכד 'עב רמאמה
 לע ןינתונש הסכמ אוהש רמולכ ,'וכו רומחה
 אטמנ ומכ אוהש א'י לש 'יפ ןכו ,רומחה יואשמ
 הפכמ p bé^ ע"ל aen אטמנ יכ mb םיכסמ
 יחכונה 'עב 'יפה mar .רומחה ףכוא לע ןינתונש

 jm תטישב וניבר qon רחא "פב pop עבו
 B pan^ ל"זו ^O רצ "b םש םילכב 'יפש
 ןיחקולש רחאמ -Pferdedecke JJe] =] לג תייטב
 .כ"'ע bx" דגב וילע ןינתונו סוסה ןמ  בכרמה
 התארוהש ל"נה תיברע הלמ איה ילוא הז 'יפ יפלו
 mu רתוי mi רוזא b" לבא .גורא בע דגב 270
 י"שריפ א"עס ז'ג תבש ןהיראוצבש ןיקבח ןינעה
 ןושל . . mam תובהזומ ןניאש תועוצר יקנע
 ןורחאה הז ילואו .כ'ע 'וכו א'לגניצ קבחו ילקליק
 ראוצה תקינח pip 2S. SU פ'למ רוזגל שי

das Zusammenschnüren des 68ןיארקנו  

 ןה ןיקודאש ינפמ הככ ראוצה תוכחר תועוצר
 ף"ירמ חכומ ןכו .התוא תוקנוח ולאכ ראוצב

 — [םש ןייע

das Zusam- קוכדו prr ןינע Span 5/55) p3n 
  (aenschliessen(ןיתינתמ) םתכ האורה 'פכ

 םינפבמ היתוסרפ לעו הקוש לע [ארמנב ל'צ]
 יבד DR" אכיה דעו םינפבמ 5^6 17« האמט
 לע םד תאצמנשכ p" .קבח םוקמ דע יאני 'ר
 ןיקבדמש םירדצה ןתואב היתוסופ לעו הקוש
 שי  אילפנאה ןילעונשכו םינפבמ ןה הז םע הז
 קושה עצמאב תואלול ןתוא ןירכחמו תואלול הל
 pam םוקמ wm רוחאמ םימעפו םינפכמ םימעפ
 לע הכרי קנחמש םוקמ דע pon םוקמ דע א'פ
 ומצע pan םוקמ ותואו הכוי תפפוכשכ הקוש

"nםוקמב םד אצמנ םאו הפרותה דננכ םינפלכ  
 .םינפכמ הכריו הקוש לע םד אצמנ DM אמט קכח
 הדנ 'ופפותב אבוה יחכונה ךועה ןכות ה"יחא|*
 תצקב קר ומוקמב א"בטירה 'יחכו םוקמ ה'ד םש
 qun הז דרפנ 35€ ק'העב יכ עדו .םיונש

Tuופיפדהש ומכ אלו ןוכנה אוהו םדוקה  
 — m5] םדוקה 'ע לש ךשמהב ךורעה תואצוהב

 הָרּובָח = Vorein, Verband *2n s'5s =) רבח
; Genossenschaft, — Verbindung אתרובחו) 

j "33 ןוכנל ה'כ (? 

n» (1 

paneןינע מ"למ)  v»'"p pim wonקבא  
(umsehlingen, anschliessenא"יק "יחספ  + 

 .ב"ערב ה"כו ורספי ךורעה םשב 'יגה שירב ('

 .םינפב יייע אטמנ ל'צו bm) :אבוה ש"רבו ארטנ ס"טב ר"פרב לכא ימאו cif יפרב ה"כו ב"תו יבו יא

dr be ל 

 ב"עס ל"ד vb םיאלכ 'שורי ,אלקידל היקבח =
pianלתוכל ןיקובח םשו ,לתוכל . p* pאתקיספ :ל  

 ל ע פ ת ה ,לחר תרובק ןיקבחמו psa ג'פ יתבר
vא"סד ב"פ הציב  DN XYקבחתמ םירס הארת  
nyאמש ךתשא  psתבש יוריבו 5 ער  Ye 

 pon own ונממו .ךתשא םע קבחמ "א .ו"ד
 .וכרע ןייע

panיפל)  "bיוסכ ןינע יקלק 'עבו ןאכב ךורעה  
 תרוגח ןינע יקלק yi דועו Decke המהבה

 קרפמהב (םינפב ןייע רקיעה אוהו Bauchgurt ןטב
 םיחפמ (''ז ןרזמ יריש O7 םילכב "m 'פב
 לע ןימישמש ילכ p^ .רוטחל קבח תושעל ידכ
 יליג איבגמו הצוק n3 ןימישמו רומחה יואשמ
 א"יו ,רטמ וילע לופי םא C ורשפי אלש ליבשב
 לע sms ןימישמ דועו C אטמנ ומכ אוהש
 אלש עיזמ אוהו ונממ אגרסה לטונשכ רומחה
 הרוהט ('תיריב 'מגב השא המב 'פב .ןנטצי
 תאו יקליקה תא תוכרל pum (א'ער דיס תבש)
 'עב ונשריפ )75 ^ p קש וא ל"ת קבחה

 ינשב וניבר b" יקלק ys ה"יחא]*
ovx[העוצר] קבח .ח"ע נ'במו ל'נה תבשמ  
nnneשוריפו תומהבה יוסכ קבח א'פ .ןטבה  

 ט"לקת זמר שיר ינימש 'קליב םג ב"נש ןושאר
 לש רוזא 'יפ = .Uo) ע'לב יכ רקיעה אוה
 רומח לש ףכוא תא וא המהכה וב ןירנוחש ןטכ
 5 אוהו א'לגניצ םש ב'בל "5 mes זעל ןכו

cingulaד"נק תבשבו םש תבשב י"שר זעל ןכו : 
 :םש ב"בב ה"מגר זעול יקלק תלמו .רכחב ה'ד
 הכירכ = ₪908 ט"יאלב ד"עפל אוהו .א"לשופ

(nde)ןכלו המהבה בנזל ןירשוקש  ^bוניכר  
 ןכו ,בגזה תחתש [העוצר] :הלמה וז ילקק יעב
 :וכנז תחת העוצר : א"ער ג'נ תבשב י"שר זעול
 ,'וכו ףכואה דרת אלש םש םינתונש א" ל שופ
 רואה אוה :קכח םש םילכב p" ם'כמרה ןכו
 דומעיש ידכ תעדרמה לע רומחל ותוא ומישי רשא
 םשב םש םילכל ט"יותב ןוכנל «mw ובג לע
 אוה Dh" ם"כמול מ"יפב םיסופדכו ם'כמוה
 נ'עו לע גישהש ow םמ"ות ןייעו (ווזאה
 לכא ,ם"במרה b Dy ji^ וניבוד b^ ביכרהש
 ךועב וניבו "פל inp ם"כמיה "פ יכ תמאה

 .יקלק

(tיר שבתשנ עיפרבו 35 לכב ןוכנל היכ . 

 .חירב ץע"פר ראשבו bm ו"ו v33 ןוכנל
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Rbומר  Crowsהשאב ייפ .ער רבחב וא בוט רבחב  
 ןיקדוב vn 'פד ג'רב .("הער השאב וא הנוט
 ךירצ וניא רבח (.א'מ ןיררהנס) תורי קח "3 ותוא

 nui רמאי אלש ןירתמ המ ינפמי ^5  .הארתה
 עדוי יתייה ולא גרהנ גרוההש עדוי cmn אל
 «bi אלש qux וניא רכחו וגרוה יתייה אל
 ךישחהש ימ 'פד ג"רב CU 'עדוי יתייה אל רמול
 ייבאי B^ .(" יקלאוג רכחב ואל יאמ (:דינק תבש)
 אבגא היובל ףשפשמ אקר (* א בר ל היחכשא
 םאו (Gb NOV ןנירמאדכ ףושפיש C ארמחד
 ופוג לע ורי איביו ךילוי רמולכ (* ףשפשי ברעבמ
 הלעמ היה אכר ןכ .ירקה sub וילעמ רוסיש ירכ
 דצה ןמ רומחה בג לע ףושפיש ןיעכ ונב דירומו
 היה אלא הביכר ןיעכ רומח לש 3e) לע אל
 ויבאו תיחנו רדנגמ קוניתהו רומחה בג לע ובישומ
 ייבא .ל"א .ץראל «bu אלש וריזחמו וב 4 קיזחמ
 ילעבב שמתשמה רמולכ םייח ילעבב רמ שמתשמ
 ןיבכור אלו 6:ויל הציב) in אה םושמ רבוע םייח
 רומח לש ורדש לע ys אבר  ובישה המהב ג'ע
 ורזג אל ןירדצו ףשפשמ cos wenn ידצב אלא

pmןנתדמ  vns Ge nx)םיקשהו םילבח  
 .ןנבר ורזג אלו יקלאונ רבחב ואל יאמ םילפונ

^vקש ןיאיבמ המהבה ןינעוטשכ יקלאוג רבח  
 ינשה דצמ רחאה קשו דחאה דצמ ותוא ןינעוטו

seusןרשוקו לבח  pane)ידיצב ןבברשמז  *') 
 7 ןיקשה miis ןאושמ קופל ןישקבמשכו
 םיקשה חינמו ריתמו ריתהל חונ תויהל לבהה רשק

qmאצמנ ץראל ןילפונו המהכה ידיצמ ןידרוי  
maisהיבגא רשאכ רומחה יריצכ םיקשה דירומו  

 ףושפיש ךררב To אוהו רומחה נ'ע ינכ תא ינא
 13n30*53nn ויתמ רמוא וניא יינא ל"א
 pn ("יקלאונ 2382 אלא יקלאוג
 ('* יירעה תא ןירבאמ רציכ (:בינ ףר אימ היפ ןיבוריע)

(Àחית םש רבח ליזו ם"במרל מ"יפב ןכו  ^bרבח  «yיונכ אוהו הנירמה םכח  

 תומשה רתי דוע ןייעו ,Freund 008086 רָבָח
 אל (Gv ה'ר לש wv 'פד Yos (יתופפוהב
 .אל vy רבחב אלש לבא vy רכחב אלא ורמא
 (זיכ .הליגמ) ןהירתומב ןכו 'מגב ריעה ינב 'פבו
 שי לבא vy רכח םש ןיאשב 'ירומא "231 המב

ovרבח  vpרבחל ןתנת  vyידיד יינעד ש"כו  
 'מגב רחשה תלפת 'פב .יכימס ילע וכריד יינעו
 תלפת ןיא +.'ל תוכיב) | (* רמא 'ירזע ןב רזעילא 'ר
 6 ל"ז q182 ^b .'וכו ריע רבחב אלא ןיפסומה
 רמאנש bs לזה 55 וילע : ודעוי רשא ריעה לודנ
 רוכצ רחא שוריפ .('ורכח הלא לכ ('ג .דיי תישארב)
 הדוהי 'ר וב ללפתהל ריעה ינב ןינחתמש םוקמי

owרבח שיש מ'כ רזעלא 'ר לש ומשמ  Ty 
 לבא רוטפ דיחיה ןיפסומה תליפת וכ ןיללפתמש
 ןיפסומה תליפת וב ןיללפתמ רובצ םש ןיאש םוקמ

s"n Tmוהזו ןיפסומה תליפת ללפתהל  ^b 
cmקרפב .(*"והייניב אכיא ריע רבחב אלש  

 Cn mom המורתב רמוח ארמגב שדוקב רמוח
 ^C הד התעש היד דציכ 'מגב "mp אמק קרפבו
 םירבח שוריפ ,אלילגב ןכדמ אירבח .sip רמאהו
 יתש [פ"סב ל"צ] ('פבו) .הוהטב ןילוח ןילכוא
 לכל qus דחאש G'y qo | גיצ (mme תודמ
 שירבו QC ןירבוחה לכל ךמופ דחא ןיאו ןירבוחה

S352הרומתד  cuin C?ונכרק  swיעבימ  
 הדוהי 'רו הכימסל ןירבוח ילעב 55 תוברל היל
 דחא שוריפ m5 תיל הכימסל ןירבוח ילעב לכ

 Man ליבשבו וליבשב םימלשבש קושו mm ףינמ =
i"3ןידצ ןיא קרפד  mw»)ןירבח ןילפנ +ת'כ  

 לש םירבח ארסח ברו אנוה בר .b^ אתאברברב
 ןירבח 6 אנוה אנוה בול אווק omm ןמחנ בו
 ןירכח רב א נוה בר רב הברלו ארסח ברל ןכו
 השא המב 'פב .תולודנ תוישוקב : אתאברבוב
 aye p .איער גיס (nie )* ראילכוכב אלו ימגב

 .בית י'כב ה"כ (*  ,ריפדרפ
 יכרצב קפעתמש םכח wy «3n יליגמב jm '"שר ייפ ןכו ,ליכע םהכש םכחה ינפל אלא וצכקתי אלש להקה תלפת רעב
 םשב טיפ b^ הלפת ילה vows אבוה ןכ )^ yn תרובח י"שריפ 'וכרבבו רובצ b^ םש ן"רה תעדל ^m לבא רובצ

m"לדבתהו ,ש'ע ריי רצ תשלושמ יכרב 'פסב 'וכרבל מיטשב כ"ג ראובמ רובצ א'פכו .ליז  ^b psרחא 'יפל ןושאר  

 תטעמתתש . . ןירכוחב הטעמתנ איער ר"צ 533 לבא םירכתה ג'ונב (" = .רָכַה א'פלו oan דקנל שי ןושארה ייפל יכ אוח
 יישריפ (ny 'ציבב mr sn ייכב ןוכנל ה"כ (*  .ריפדב fo) ms .ריפרב ןוכנל היכ ("  .ןיריבחב י"שריפ) ןירבוחב

 בר 33 הכרו ארסה בו היבגל לוע ארוסל ןמחנ בו עלקיא :ח'מ 'ועובש :ט"צ יובותכ :ד'* יכופמ חכומ 131 םש

 43 הברלו ארסה ברל ןכו תועטב "גה ע"פרבו -- .ונירבח gen ברל אנוח בר רב חבר היל ירק : היפ ןיטיגבו אנו ח

 'ייעו םלשה ןיסחויה םשב שיימ יפל 'ב רזח 'עב יגוכנה à יפל אבא ןמחנ בר ארק sm בר רב חב ר ל es mm רב

 יכאלמ יייעו .יישריפ ןכו ('" .תואחסונ יוניש נ"שו ראילככ ע"ייע לבא ראילוכ יחסונבו דיל vos )^ .טיל דצ יציבל סיד"
v3 !ייפמ קתעוה 6! ריו  Papa) n^רצ יקילייגנא י'כ  myשייארו ףיירב חיכו (יי .קלאוג ע"ייע שבתשנ יסונב (!* .(א'ער  

 ומוקמל סיירב 'ב ייכב 21 ביחי "33 ןוכנל m5 ('* .תבר ייא 'סונכו תחא םעפב «^n ייפבו ב"ה י"כב לבא פ"א י''כב היכו ו"פר =

 ו"פרבו ,ףשפשי ברעב סאו M^ ר'פדבו ,אמיא אלא ה"ר םינשי 'ופסותב 'י'עו שייארבו ף"ירב ,ח''ר ייפב :n3 (ךורע לע זמר אל) =

 ןוכנל תיכ ('* ,ידיגב ר'פרב .העט ליומחו ח'יר ייפב ל'צכו ('" .(ורוזחמו סוקמב) וקיזחמו :םשו .ורדש :ח'ר 'יפב = ףשפש

 ,תואחסונת יפולח יתנמפ (G1 wm) רבא יעבו וגינפל חיכו ןירבעמ amm ss ('* ,ש"ע שבתשנ ע'פרשב לבא !yp ביה ייכב דואמ
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vuaרוביח ןניאו הלחב רוביח ןהש םירבד שי . 
 רוביח ד"ע ב"לד ט'פס םיאלכ v v" לובטב
 . .האמוטל רוביח xy ^3 ב"יפ niv 'ורי .דגבל
 הטוס w^ .ןינעה לכ ש"יעו האזהל רוביח הניאו

meב"כד  vyרֶבָח םשהו .ריעל רוביח  cram 
 'וכרב ןייע ל"זרדב הברהו ותימעב קבד ?v מ"למ
 ppp wb תבש .ר"פ .א"ל imo :ו"ט :'ה
 תובא qb a ב"ב .ב'ס מ'ב .'ז man :ח"יק
 ,6גיס «me .יי pnm spon הבקנלו — .ט'מ ב'פ
 'וכרב רבח דימלת — %ט'כק תבש) niysm ץובקהו
 לש Yrobn היה הליחתמ רמולכ :ח"נק x3 :ז"כ
 ביבל םיבשר (y| וריבח השענ כ'חאו ינולפ םכח
 bow" 'ורי דימלתו רבח הז תחת w^ 'וריבו ,(םש
 ונח ילוא וא :ז"יד ט"פס 32 'ורי :ז"מד ג'פר
 רבדב ןיבמו עדוי ונינע 6'ח cun הריבח הבקנלו
 'מולכ Kundiger, Gelehrter = ium ע"לב

 אלא םירבח ןיא JUD ב"בב שרופמ ה"כו ,םכח
 ב'פ bw" ץרא ךרד דוע ןייעו .םימכח ידימלת
 'ורי .הרובחב (OU ה"ע pee הרובחב םיאנ ח'ת

"mb55 א"יפ ( wonןנחוי " םשב  ^B 
 :3'[ א'פ תוכרב 'וריבו "5 םשב ורמא םימכח
 ,(ס'שרהמה 'יג יפל ה"כ) nne ר"מא איירבח

uaןייע $5 תוכרב ,ג"ע א'מד ב"פ ז"ע 'וריב  
 ,םיריבחה ולא .ט"יד א'פ ןירדהנס 'ורי ,הטמל
 םשו ,םירנח ינפ לכקמש p" :ינוכמס 'פ ר"שהש
 ,הכלה רבדב םיקסוע ויהש םירבח 'ב :ידוד חרב 'פ
 ,ש"ע 'וכו m" םדאש םימיה לכ ז"כפ ר'מש

vpnאיירובל אדחו איירבחל ארח ח"יפר  ^p 
 הזה ןינעה ןמו .ה"ע דגנכ רחאו n'n דגנכ דחא

vןוהרבח איננח 'ר ג"ע ר"פד א"פ תינעת  
 ,איירכח ןמד אריעז (איעשוה) היעשוא ןכו ,ןנברד
 ,רעז ע"ייע םימכח ץובקו תפיסא ןמ ושוריפ וא
 רקבמ הוה . הירכח jn ימיבא ג"יפס ר'בב ןכו
 bw תרונחמ וועשל «sn כוט ןאכ םלוא ,אישיב
 אכיא אתרובח :ז'כ ק"מב 'יאדכ n5'0 ירבוק
 םשה רחואמ ןמזכ ונממו) י"שריפ 'ייע אתמב
 ,(אשידק ,ארכח ,הרכח םיתמ ירבוקו םילוח ירקבמל
 ,אתרוכח man הארקנ םתכישיו םימכחה תציכקו

 ןכ רבא ןושלמ (ש'ע (2e nm היל ןנישירפמו
 ןגיומאדכ הלעמל אוהו אקלאוגב רבא 152 ףיסומ
 יבתי ווה (' ירוורבאב Cv ביב) רופחי אל 'פב

mos ^eהיהש ןוגכ 6 יואשמה ןמ הלעמל  
 תוושהל ונוצרו לק ינשהו דבכ דחאה יואשמה דצ
 לקה דצה לע ףיסומו ןטרטמ אהי אלש יואשמה
 עירכמ ןהמ דחא אהי אלש לקשמה תוושהל
 6 םירש קו םילבח ריתמ וניתנשמ mes וילעו
 qx ןיאו אוה הלעמל רשקהש םילפונ םיקשהו
 (*לבחה ריתמשכ אלא דירוהל אלו קש היבגהל
 המהבה ידיצ לע יקלאוג ואצמנ יקלאונ רבא ןילפונ

Cum]םירדצ ידצ הז רבא אצמנ יקלאוג לע הז , 
 ןירושק ןניא ןמצע יקלאוגד (* יקלאוגב ימנ יא
 ןיכלהמה ןיחרואל היהש גהנמכ אלא םילבחב
 םיסוק ןימכ םיקשה ישארב ןישועש םיכרדב
 ,תואלולב םיסרקה סינכמו םילבחה C ן מ תואלולו
 ןרכחמו yy ןהב םינכמו דבלב תואלול ימנ יא
 ןילפוג jm אוהה ץעה ךשומ ןקרפל הצורשכו
 ןידדצל עיגמ (ww אתכל אוהה ץעה ארקנו
 אוה יואשמה לע ןיפיסומש (cb רבאה ותואו
 Ü pos ןידדצה 538 רתומ אוהו ןידדצ ידיצ
 םידומ םידומ ארמגב ללפתהל ןידמוע px קרפב

v5 masa)א'עו ) 'e3)הליגמה תא ארוקה  
 ) (.היכ הלגמ) םידומ םידומ 'מנב דמוע
 ורבחל רמאש םדאכ 'מולכ ,אימש יפלכ אתורבח
 ילכב .(" ינווכל יעב וישכעו ןויכ אל אתשה דע
 ותרהט איה יתמיאמ ג" 'ילכב (" ד"יפ תוכתמ
 p^ ,רבחישמ vo ה"ינו לכחישמ ורומא ש"יב
 ה"יחא|* ,(האלהו ^ ,ויל תומש) רבחיו ןושלמ

 קובדו wan ןינעמ אוהו .ש"רו ם'כמרה b" ש'ע
 םילכב ינוניבבו .ול mum ב"מ ד"יפ םילכב ומכ
 רבוחמהו אמט אמטל  רֶּכּוחְמַה לכ 0'3 3^ קרפ
 רבוחמ .ה'פ ןילוח :ב'צ ק'ב ןייעו ,רוהמ רוהטל
 sb p ןילוח עקרקל רבוחמ וא wb מ'ב
 (das רּוּביִח טשפומ םשו .ע"ייע שולת וכפהו

(Verbindenתכש מ"ד  wm ps vbןייעו .הל  
 ו"מ ,ג'פ םילכ mb ע"ייעו 3e  ,ח"יפ םילכ
 ט"נד ד"פר nbn ^w .'א bbb ע"ייע רוביח הניא

 חסונכו יראורבא ריב י"כבו תואחסונה ש"עו יראוראב 1« "5 ייג ירוורבא יעב לבא חיר יפב ה''כו ר'יפרבו ו"ו 33 היכ ('

"b n" תלעמל ייפ m p'5 אוה הז ייפ יפלו )*. .ל"נה בי'בל v3 ה"מגר 'יפב םג ^y ירוורבא 'עבו יחכונה יעב הזה vss 

 .םיקשה ןמ ביה ייכבו חיר ייפב ייל (5 .םש ימושרה פ"למ רוזגל שי ךומסב יייעו ירוורבא 'עב ח"ר 'יפ יפל לבא יואשמ

nn opa (*רבחה . *)ייפב msהז םאו  y mo yאתכל . *) m3ייפב  nS7 .אתכלב 53 ילואו ( m3ביח י"כב ןוכנל  

b(* .אנליוו פישב ספרנ הבשב חי ר 'יפממ קח עוה כ ' ע )* .ןיב ס'טב ע"פרשבו חיר 'יפב ה''כו  r3ייכב ןוכנל  Y?יא  

 M" יוכרבבו .םשו DP 'מגה b" ייפע אוהו ('% .ןוכנל nw 'ב בזרמ ipa לבא ימגב דע ימגב ןמ טמשגנ עיפרבו ג''הו רי'ל 3

nyיילו יליגמב ייל ןכו אוה רתוימו אכי א ימ :אימש יפלכ  pre v33ןוכנל היכ (''  v33ביה ריל 1  n»יעב  

JA ס'יטו 5^3 ןאכב ע'פרב לבא ,'א 53n 
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 המכח b. pem ידוהי םכח 'יפ )\=-| יכ יברע
 Gesellschaft תכו הפיסא לכ הארקנ ןכו — .תידוהי
 v" :'ע 'דהנס ,הוצמ לש הרובח : ג"יק םיחספ
 .ט'פ םיחספ ,הוצמ תרובח .ד'כד ח"פו 'דהנפ
 ,הרובח ינב xy ה"לד ז"פס םיחספ v ,האלהו
 לש הרובח :תועמ e' ר"להק .םימעפ הזיא םשו
 ר"שהש yet לש הרובח ז"פ פ"ר ר"ב ,םיקידצ
 :'ע 'דהנס  .םירמז לש הרובח :דוד לדגמכ 'פ
 אתּורבַה = תּורָבְח mn" .ןיקירפ הלוכש הרובח
 Geselligkeit תודחאו קובדו תוער pay 'יפ ס"לב ןכו

vןיא תורבח ראות וליפא .ט"ד ט"פ תוכרב  
 «jy אימש יפלכ אתורבח .ז"ט ב'ב ,הערל ונילע
 :ו"צ תומבי  ,ויפלכ y'"yr תוכרבמ ןויצה ליעל
 -- אתותימ יא אתורבח יא .נ"כ תינעת ,ימנ אתורבח
 רחא monum yy ךרוובח ל"צו pe ךתורבה

 -— mns] רבח

^p) "inlםסוקו ,שא דבועו יסרפ רמוכ 2 פ"לב  

pers. Feueranbeter, Zaubererןושלב ןכו  

 תבשד ק"פב (םסוקו שא רבוע רָּבַח  איקינעפ
 (א"ער איי תכש) רָפַפה ינפל םדא בשי אל 'מגב
 תחת ,('יונ תחת אלו לאעמשי תחת בר רומא
 דימלת תחת אלו רכה תחת .רבח תחת אלו יונ
 b^ .הנמלאו םותי תחת אלו ח'ת תחת ,םכה
 אלו יוג םתס תחת יוג תחת אלו לאעמשי תחת
 poem ןירמוכל pep םייסרפ ויהש רבח תחת
 לארשיל ןיריצמו דואמ םיער ןירבח ןתוא ויהו
 ילוטלטל והמ (א'ער הימ תכש) הריכ ףוסב ןנירמאדכ
 ורזנש b^ .אתבשב ירבח ימקמ אתכונחד אגוש
 ןהיתובעותל אלא םדא םוש רנ קילדהל אלש
 םאו רתסב ןיקילדמ לארשי vm םדיא םויב
 ןיקילרדטש ועדי הכונח רנ 6 םיוכח ואיי
 אנדיאה C7 הציבד ג'וב ןנירמאו ,(' ןהיתבב

 לאושיל רטואש שוריפ .ןנישייח ירבח אכיאד
 תמה וונקת םכלש תמה ןיובוק םתאש ןויכ
 Amb ןניהשמו ןנישייח םכלש ט"ויב ונלש
 :ג'ס תומבי) ותמכי לע אבה 'פד ג'סב ןנירמאו
 רמא ןנחוי ^  א'כ :ב'ל םירכד) םסיעכא 53( יוגב
 ותא ןנחוי 'רל היל [ורמא] (רמא) םירכח ולא
 ביתי yn ארהוש ילבקמ (' אגש לבבל ירכח
 םושמ ושב לע שלש םושמ שלש לע ווזג
 יטטחמ אק הליבט םושמ תואצחרמה לעו תונתמ
 ג'רב ןנירמאו .םדיא םויב םיחמשש ינפמ ינכש

Do"שירבו  
ms (tיייכב ןוכנל  à!עיפרכו  

 י'כבו אנגש ו'ו ייכבו גאש am" ריל רצ םיסנ 'ול תתפמ 'פסבו b" 'פרב ('
 y'"y wi ג'ונבו "יאנוש א"ס לפנ יגאש
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 רָּבִח - רבח =

 תבש wann לכ דמעמב :'ט תוכוב אתוובח
Npב'ער  i")תוכמ .ירא ע"ייע הרובחבש ירא  

 ורהזה א'ער א"פ 'ירדנ 353 ונמנ הרובחב :א"כ
 ותרובחו mnes לש ותרובח ב"פס ר"קיו-.הרובחב
 .םינשי והיקזח לשו דוד לש ותרובחו עשוהי לש
 ben ז"ביר לשו ללה לשו ssp לש  ותרובח
 ,'ז שיהש  ימוא .אוה םהילעו םישדח וירבחו מ"ר

o"םישדח  pהעשב :חרב 'פ ר"שהש ,םינשי  
 תוכרב 'ורי .'וכו תורובחב mus pup לארשיש
 היתרובחו יסוי 'ר + + היתרוב חו אייח 'ר ns ב"פ
 בר נ"ע א"מד ב'פ nn" 'ורי  ,היתרובחו ע"ר
 אתיא :ו"ט ןילוחב) 'וכו היתרובחב ירומ יוה דכ
 . + ןיבא 'ר שיקל ןב ws .א"ע ק"ב .(הידימלתל
 יר ג"ע roy wb תיעיבש יורי ,היתרובח לכו
 ונימכה ןושל לע ליגר «b — .היתורבהו ןנחוי
 קסועש ימל (Chaber) דובכ םש יונכל רבח ל"ז
 םש יתעדלו (mas האמוט לע ןמאנו תוצמב
 לכל ינא רבח ארקמה peb לע לפונ הזה יונכה
 ,(ג'ס .ט"יק םילהת) ךידוקפ ירמושלו quer רשא
 םיקובד (לארשי (ow םהירבח א"יפ יתבר 'תקיספ
 שמתשנש ירה) םידסח תולימגב םיקסוע . , םימכחל
 "pe הרותל םירבח שי «c םינפוא ינש לע
 ימיכח ןותא ב"עס ג"ל ןישודיק ,םירסח תולימגל

sun NOSרוכיב 'ורי ' ieןידמוע ןיא ג"ע .ה"סד  
 תויהל וילע לבקמה yo נ'פ יאמד .רבח ינפמ

wmם"במרו) ב'ער ןייע  ^bןינעל  m'nתצקו  
«aepתוריבח ירבד לבקל אבה :'ל תוכרב  qox 

 לבקל ךירצ m'n 'יפאו םיריבח 'ג ינפב לבקל
 ךירצ ww הבישיב בשויו ןקז .םיריבח 'ג ינפב
 ב'פר יאמד אתפסות ,'וכו םיריבח 'ג ינפב לבקל
 רכח תויהל www ןילבקמ םירבד 'ד וילע לבקמה
 אהישו דע 'וכו ה"על תורשעמו המורת ןתיל אלש
 'דהנסב רמאמ ןבומ ma» mnes ןילוח לכוא
 ןילוח .םירכח וינב ףא רבח ןוהא המ ב"ער 'צ
 :'ל 'ורוכב ,ה'ע תשא Dp תנחוט רנח תשא :'ו
 טחנפ 'ר א'פ ר'מש ,רבח לש ותב . . רבח תשא
 אתפסות הוונח הארקנ םיובחה תפיסאו .ובחה
 .א"ל תוכרב mam ינפכ voy bap ב"פ יאמד
 m'y םש יאמד אתפסות ,ותווינחמ ותוא ןיחוד
 b'3 יאמר v^ ,תורכח ax» לכ וילע לבקש
 הזיא םש mp ,ותרובחמ ותוא ןיחוד א"ער נ"כד
 ןושלל תוריכחו רכח הלמה קתעוהו van םימעפ
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 ,רוזניצה רי תטלש הזב «c םיימורה cm רקיעה אוהו םימורא יינשיח 'דבו םיימרא
os "y (^ onm 

 .ש"מו ךרעת

 ל"הזב אתיא ביה

-' 



» PLA. Bs iM 
^ A cw B A ! % t J / | do 

 bp םג םירבחה ורזגש המו ,הכא למ ל םתוא
 יסרפל היה רוסא יכ ל"נ תואצחרמה לעו רשב
 תימהלו טוחשל ארטסותאראצ לש ותירבב ןמאנה
 הז vp תיחשהלו ךרוצל אלש תורוהמ תומהב

 לצא היה רומג רוסיא םגו דזומרוא לש ויתוירב |

 לילאל שדוקמ אוהש םימה אמטל םייסרפה
 שדוקמ שאה תויהנו .שאהו ץראה ומכ ןוילעה
 םיתבב שפוזחמ vens ושפח ןכל םדיא םויב טרפב
 ארקנש םהלש לכיה לא ןאיבהל תורנהו שאה רחא

átasgáhןינעה ףוגבו ,וכרע ןייע א רו ג י ב רמולכ  
 (.הימ n3&5 םיסנ 'רל חתפמה seb שרפל בטיה
 ויה 6 (םייסרפ) mni ימיב יכ ונעמש ל"זו
 תורנה תא ןיבכמו לארשי יתב לכב ןירזחמ םירבח
 לארשיל לודג רעצ mm רנ תיב 555 ןיחקולו
 סהיתורנ תא ןיכילומ vm ינפמ השעמה הזמ
 אחבש ןמ אחא ברד תותליאשבו ,'וכו יוכו ז'על
 תוכלמנו ,('םהרבא לא אראו 'שרפב "5 ךכ
 .לארשי יתב לע ןירזחמ ןהבש םירכח ויה םייסרפ
 ןיכילומו םילחגה תא ןיתוחו neon תא ןיבכמו
 ויה אלו ז'ע איהש ןהלש רואה תיבל ןתוא

ym הלילב וניליש on) אלו שא אל many 
r'yoשודיקבו — .כ'ע ארו נ תי ב איהש ןהלש ' 

 ל'נו ,הלבח יכאלמל ןימוד ןירכח לע רמאנ ,ב'ע
 תא ןיקיזמו םירעצמ ויה יכ רשאמ ןכ ןיארקנש
 nn :ג"ק םיחספבו ,םתפידרב רתויב לארשי
 םיבלכה ןה ולא הז תא הז ןיאנוש השלש ןנבר
 הלמה תארוהב םגו ,'וכו ןיִרָּפַחהו ןילוגנרתהו

^b 2 = "mmרהנסב תחא םעפ ונאצמ םסוק ' 
 אריז 'רד מקל הירדש ארכנ ארב אבר :ה"ס
 י'שריפ ךרפעל רדה תא איִרְּבַח jb ל"א יוכו
 ןויצה הז ילואו ,כ'ע תא cim "y םיארבנה
 לע לפונ sn תלמ ox rm אבה ךרעל ךייש
 הלמה b" י"שרו .םסקמ ונייה san 3n ןושל

 — [ש"מו ע"בשפהב ןייע םינוש םינפואב

^c "271הדוגאו רושק ןינע  = verbinden, binden 

bannenםינפב ןייע םיפשכמה ןכ םיראותמו ) 

 Co (p'b3 ירהנפ) בוא לעב ימגב תותימ 'ד 'פב

  / "a "THO ^ 4 YT nא ֶ \

Een ו T RLU 
 .ל"תמעב יוועל 'חה שרפל העט ןכו !םירבח לש .

= y» ורמאב תצק nm רמשנ י"שרו (N^ ב'ח, 
 < הבר (האלהו ביעס sb ןישי) ינש zi son 'פד | |

 (' ןנברו הדוהי בר היבגל לע שלח הנח רב רב |
 ארכח אוהה אתא יכהדא ['וכו] היב הילוישל
 .ךלוטב s" אנמחר רמא והיימקמ אגרשל אלקשו
 ולעמ יאמורד ארמימל .ושע רבד אלוטב יא
 pan םיהלא Cre םיחספ) wn 'ר inm יאסרפמ
 ה"בקה ערי "כ mo 39( ^« עדי אוהו הכרד
 C םיימור לש ןתרזג לבקל «pov ןניאש לארשיב
 ימקמ אה אישק אל לבבל ןלנהו דמע
 ירבחותאדרותב אה לבבלירבחותאד
 bb ידמב הלאה םירכחה זאמ «vm (*ל בב ל
 תחת אלו יונ תחת לינה תבש) בר רמא ךכיפל

ommרכחש י"פעאש ח'ת תחת אלו רבה תחת  
 יצירפו ן"טפילהו הלשממ תמיא ול שי הברה רצימ
 שרופמכ אל ח"ת לבא [הנממ] (ונממ) ןיארי םעה
 המיא ול שיו ףידע cen mn  כ"פעאו יסא 'עב
 אינמראל הבורק הנירמ ב'א) — .הנמלאו םותימ
 ,(םירבח הישנאו אירבח םימעה ןושלב תארקנ
 הנידמהו רהנה םש לע ילוא ב'ר תנוכו ה"יחא]*
 בורקו wp דצ 'ב ,ה"ח טרעננאמ ןייע 0%
 ה'צוא ןייע 6ג / לאקזחי לש רבכ אוהש רבדה
 bm" 'ופסותה ושריפ ןכו ,ךרעה הז טשריפ 'חהל
 תמאהו ,רעז ע"ייע םוקמ םש אירבה ןמד ה'ד :ב"י

 רבח יחכונה 'עבו .ש"ע mb םדוקה ךרעמ אוהש
 הרזגנ 'מושרה איקינעפהו פ"למ קפס לכ ילב
 ,'ןירבח ןירמכל ןירוק ןייסרפ ויהשי וניבר "יפו

pmכ'ג  "en ^pאלו ה"ד .א"י תבש 'פסותב  
 םא יכ הככ וארקנ 7253 ןירמכ אל קר אוה רורב
 םישוגמאה םהו שאה ידבוע םישדחה םייסרפה לכ

aen yvy)ירובד יתבחרה אשוגמא 'עבו טייק  
 ראבל יתלאוהו :נ'ס תומביב ל'זר רמאמ 63
 ינפמ יבכש יטטחמ ויה םירבחהש רכדה םעט יכ
 םהיתמ תא רובקלמ םלצא nmm המוצע הרזגש
 לארשי יוכקמ ףא םירבקנה םיאיצומ ויה ןכל
 ל"נה הציבב אניבר bM" םעטה הזמ קפס ילנו
 ןגיהשמ רמולכ ןנישייח ירכח אכיאד אנדיאהו
 שיש ינש ט"ויב ורבקלמ לדחנו תמה תא רחמל
 כ"או תמה ואיצויו רבקב ורפחי םירכחה יכ שוחל
 םעמ ןתנ כ"חמב וגיברו ,ט"ויה תא ונללח םנחב
 יתמ ci ורכקיש לארשיל ורמאי םירכחהש םנפל

mv» )'אראו הותלאשבו חתפמה יפסב היכו )? .ןנבר א"ס ביתכ ןוילגבו אבו ג"וגבו ש"ארבו ף"ירבו םש חחפמה 'פסב  

 ןושארח ייכגו עשרה wey לש :התפמ !ba) תוירזכא nobi םימורא ייטיגב 3733 (* .וא . . וא 17033( ב"מ "55
 ^y עשוה 'קליב |« םיימור לש תוריזג 'יחספל יב י"כב לכא ,לאעמשי לשו wey לש תוריזג :םשל .^p י"כבו 'ותספל
 $330 ןמ תועמב טמשנ ץיפרבו הילו oin ייכב omo )^  .וניבר 7:3 אוחו ו"יקתה זמר 'ר בויא 'קליבו שיכקח זמר
 יתאבהו ב'ט ייסס (* .הקחמל שיו ,םירבחה תלמ שרפל ןוילגמ האב םייסרפ תלמ יכ 55 (* .ןורחאה לבבל דע ןושארה

 .יקנומיר yi וירבר



 == = זמר חלשב 'קלי י"פע 'וכו דימו םילשהו וירביא ןמ
vmתמאה לבא ,ו"פר זמר שיר הימרי 'קליו  ^C» 

 0 לנה אמוחנתב 'יאדכ ip" רקיע  טימשה 'קליה
p»אלש  panןכל רבחתנ תבית  mnערונ  aem | = 

 0 < ל"צכו pw 'דהנס ןטק רבח לודג gn :םשהו
 .p ןוכנל הכו ,'וכו לורג ר בּוח םוקמב םש תותירכב

DAR I 

Ad T תותירכל ה"מגר י"כ 'יפב לבא a»mp ^3 

 יונשב םשו 'א "סר תקח 'מוחנתב השעמה רפוסי

 0 ה'כו ,רכו רבח דח הילע רבע םש "או תצק
 WS Tnonp 'קליבו ,'וכו רבח הילע רבע ח"יפס ר"דמכ
 L7 "פ waa לבא ,'וכו רבה דה אתא ב"עקתת זמר
 Lo m ל"צו רבג דה פ"טב ןורתיו 'פ ר"להקבו
 Nn. —W'usb rep ר"בדב דחי םשה Dp לעפה אנו

n^אנכע הארש השק דחא  nnsרמא השק  + 
 (70mm תא אלו ול וומא וז תא cunb לכוי ימ
 DL םילודנו — 'וכו ה"בקה 'מאש ןויכ ךכ ךממ לכה
 1  םדקה תוצראבו םיוצמב םישחנ ישבוכ ישעמ
 1 רעללימניזארל  תוינומדקהב רופסה immi ןייע

 1 — .[האלהו r'bw 'ב ,ר"ח
 000 ה"כו ,הדידנהו הטירשה b^ מ"למ man =) רבח

 < 00 ,Biriemen, Streifen >> יברע ןושלב
i דיפ p/') רעצ 'מגב ורבחב לבוחה פ'רב (Wunde 

d m3 תיאד ןיב היוכ ימלע ילוכד (א'ער הפו ביעס 
 הרובח  piתיל  maהרובחו עמשמ הרובח חבורח  "

  mum» resבינתים  ,קחרמש  bbsפלכ טרפו | =

 הזמ הז ןיקחורמה טרפו  wp'וכו ינלפימ  Cאל
 'גרת (א יד" בירב ודדוגתת  [35] "vןֶרּוּכַה

  (qonתגש) םיצרש 'ח 'פד ג"רב  (rpאעב

ooo תרזוח הניאש הרובחל qus יברמ יול הינימ 

E רטנו ורוע ישוכ ךופהיה (ג'כ 53^ mo? מאנש' 

 ךה אמיליא [ויתורוברבח יאמ] ויתורוברבח דקאי  |"
  ops cop "nyיעבימ ןינווג רמנ יאה  (mbאלא /

 —— m*ME הרובח ףא nm וניאש ישוכ המ ישוככ
 )0 (pua ome ויתורוברבח ןושלמ הרוכח .תרזוח

nmלהק םיתחתחומ  (no^לגלגמ לגו  «o». pose 
 "7 לעפה ף'לאה יכ הזנהצו ה"יחא)* .לכלכמ
 . י"שר 'יפ ןכו תעלכומ ן"יעהו לפכנ לעפה ר'מלו

/ % 
 T ,'ב nn ע'ייעו םיתחתח ןינעב ov ילהקב ע'באוו

 )0 ָּוּבַח ₪ רבח =
1 

Euאלוע 3'6 תבשה תא ללחמה 'מגב  

 UP דבוע ונייה ןכ ON אבר היל ףיקתמ .הנר
 לע אלא ry םושל אלש דשל וטקמב אלא

mmאוביש ורבחל  vosהברה םידש ץבקיו  
 רמקמ ייבא ל"א agp ונייה אלו ונוצר ושעיש
 ואלב אלא וניאו אוה רבח cmm (C אירבחל
 ונב ריבעמ 72 ^sx wir n 029 ביתכד
 הרותה ל"א רבח רבוחו e) 52 היל ךימסו ותבו
 הליקסב רבחל תנמ לע רשל רטקמה הז רבח הרמא
 )3/3 םש) היב ביתכד בוא לעב ונייה יאדו
 ונייה ואלב אלא וניאד רבח רבוח ךדיאו ,המיגר
 6 שוחיל vy אלא רטקה vp אלש וובחמש
 תותכ ץבקמש לודג sam דחא רכח רבוח אינתדכ
 תויח ץבקמש ןטק רבח דחאו תולודג תויח לש
 ואל לע בייח . (* םיכרקעו םישחנ 'יפאו  תונטק
 ארוביז דמצמל 'יפא רבוח ייבא רמא .אצמי אלד
 הז תא הז uwm הז תא הז וקחדיש אברקעו

 םושמו וקיזהל ןיצורש הירתב ןייתא אק יאו רופא |
 הייחא|* .(* ירש והוקיזי אלש ןירבחמ יכה
 y" ףושכ השעמ ראותמ תונושל לכב טעמב
 ינורמש 'לבו שוכ 'שלב מ"ר (us רשק לעפ

umינורמש  wm)ןכו .(רבח :ג'כ ,נ'כ 'בדמב  
 vbs ןכו .ףושכ לש mus $57 Re עילב

faseino 3/53 Baoxaivoפ'לבו  binden, Qt 

bannen. durch. Zaubereiהזה ןינעה ןמו  o2רבח  

 ל'זח wan i ,דימצהו דגא 'טולכ מ"ל לש
 ךכלה רכח רנוח (םשו םש תותירכו («nO ושריפש

 4n" ןכו .'וכו אברקעו ארוביז די מ צד ןאמ יאה
 אווכח יוובח :וכח רנוה א"י ,ח"י םירבד '3

 ימוחנת : לעפתנבו .ןיברקעו sm יר פ או ןישיב
 (שחנ j£ י"לב (p^ סכע ורמא n^ ^p חלשב
 רשונו רֶּבַהְתְג T5 ריואב חרופ ףוע לצ האור הז
 pm quina" דנאנ ףועה 'טולכ םירבא םירבא

ypףועה ףוגב סראה רבחתמ ושרפל העט ףסוי  
 yw ןינעה יפל "גה ד"כ פ'פ ר'משבו ,כ'ע
 השרפ אתליכמבו ,'וכו להבתנ הדוח וב הסנכנש
 הז סכעש וומא "נה 'א 'פ "yo אתכסמ חלשב
 האור אוהשכו ריואב חרופ אוהש ףוע לצ האור

 וירבאו nb דימו וירביא cy לע רבחתמו תועה | <
 דע אוהשכו ןמ ריגסה םולש שיא 'ה ל"ומהו ,ןירשונ -

-— -— -..-- == 

(Iש"ע תרהא ייג 'יא יותירכבו 3305 יהנסב . *) חיימגר ייכב gensתותירכבו ,ירחנסב היכ (*  CHOיישחנל רבוח 'יפאו  
 / היכו (*  ,ש*ע םיונשב תצק גיונב (* ,( :ויסק ףר יקילייננא v3 ץבוקב) תותירכל י'כ חימגר 'יפמ קתעוח )^  .ייברקעו =

pm —יירתב גיונבו 30 שרש  (qimייכב ה"כ  fàןינווג ליצו ןינאוג ייאש 'זיפו ר'פרמ ץוח עיפרבו   (par 
 à; "ow ומכ םש 'קליבו סיש ייכב יילו יעבימ vana רמנ ויתו רובר בה 52521 wn 17023( וםינווג ב'צר זמר "53

 / ,ומוקמב סייד y" יחכונה ךועב

 השעמ ונייהו דשל רטקמב ינתקד בוא לעב רמא =
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 רבח )=  wm — (ynבח
₪ 

 Ate = רברבחל ול יוא (א'עס ט'ד היפ תוכרב יורי) שחנ 'יפא | יכ 6 יטיכ ישארכו Das לע לגי ש"מב וניבר ןויכ לואו
A 

 am» (C [n»y אסוד ;3 אנינח 'ר וב עגפש | תלכמ ןינעבו עבורמה אוה לגלגו 553 אוה שרשה
yyאשנ רבל תיכנ הוה דכ ארברבח ןידהד היקסע | = ע"לב רבח שרשמ רברבח רזגנו --'ב לכלכ  

 ארברכח יאו תימ ארברבח אימל םידק אשנ רב יא | הכו םינווגב רמונמו הברה תוטירש ול שיש םתכ "פ
 ^ וידימלת ול vs mb אשנ רב אימל םידק | האטל po ןכו הימריב קוספ ותואבש רמנה ראותמ
 ךותמ היהש הממ ילע אבי ןהל רמא תשגרה אלו | שרש ותואמ הרזגנ mmn םגו ,ז"חא אבה ע"ייע
 ר"א ('יתשגרה םא הלפתב ןווכמ ינל הדשהה | תעדל לבא ,רמנה ימתכל ןימוד הרובחה ימתכ יכ
 תחת ןייעמ ה"בקה ול ארב רזעלא 'ר רב קחצי | רבחתנש ונייה םדה ררצנש יפל הרובח הארקנ ל"זר

emםילהת) 'מאנש המ םייקל וילגר תופכ | — .רבח שרש ק"דר ןייע הכמה םוקמב  b" bp 
mu»ןקתמ . . הרובחב לקלקמ :'ה תובותכ  | pusםש הז םגונ השעי ויארי  emmaהייחא|*  

 pw םש ילבב תוכרבב י"שר בתכ הלאה םירבדכ | א"פר תובותכ ^" 5 לק 'ע mb ןייע ,הרובחב
 בצ יכ ראבל יתלאוה 'א ליפנ ןכ 'עב — .ג'הב | .ל"ד א"יפר mb 'ורי ,הרובח השוע Ty ד"כד
 רכרבח וא דורעו Eidechse האטל pip ——2 ע"למ | תרובחכ הרובח וז יאכ mmn ןהב השעיש דע

 b" רברכחו ץורמה לק b^ ע"לב דורע יכ םיראותה on — ['וכו ןיקזנ תרובחכ תבש
 ןאקיאזארעיהב טראכאב ש"מ ןייע םימתכב רמונמ

 םייקל לכונ .התעמו ,סואינילפ םשב ד"פת ,ב'ח
 האטל לש ראות כ'ג אוהש הניכח ךורעה "ג
 םינווגו םימתכ בורמ ןכ הארקנו 4e  ע"לב תחא
 כ"או .האלהו פ"ת םש טראכאב ןייע הרועבש
 cine Art Eidechse Q2) ע"לב (z ןודרח ,הניבח

 סתוכיאב םינושמ קר םה האטלה ינימ םלוכ רברבחו
 yb 'nm ל"מרו -- .םהבש םיאלכ vn םתנוכתו
 ורזג יכ אוה wm ןימ רכרכח יכ וניבה םירחאו

nosלש שחנ 08006, 080 (רודע) י"למ דורע  
 ל'צכו הניכח םירפסה 'יג ולבקו ומייק niv ,םימ
 "למ אניס םוקמב זיואפ י'כ כ'פ v23 םג

^b. £vהעפא . mmלע זומרל תוחפה לכ םהל  
  = yo[רוחש שחנ —

 p^" "יחספ (des Freundes Freund) אָרְּורְבִַח *

 ^ 'קליב ג'הכ ךרורבחלו ךרבחלו ךל
 ךתורבחל ג"ונבו (:ט"פק רצ םיהספ סיד (y וקינולאש
 rs" ךרורכחל כ"ג סרג אוהש הארנ ם"בשריפמו
 ךל .ה'ס 'ובותכב ג"הכו win ירבחל :'יפש
 אמק 'וודהמב) י'שריפו ךרורבחלו ךרבחלו
 ךרכה רבח ומכ ךרורבח (xu) מ'טשב אבוה
 5 sin םש מ"טשבו cy אמלעב אנשילו
 רקיע ךרורכח ^3 .ד'עפלו ,ש"ע ךיתורבחל 'יגה
 פ"למו רבח ןמ בכרוה ילואו ם"בשרו י"שריפכו

^B obךִרּורַכְח דקנל ךירצ ךרורבח כ"או רכחו ער  

"bתערלו רבח לש רבח  b'5יקסנעלאמס  "n 
 ,ןעכדניירפ דנוא דניירפ תונטקה ןמסל עבורמ אוה

gestreifto | Eidechsenart) 2*3םדוקה ךרעמ  

 ושא 2n" 'עב 'מושרה ע'למ) "3520 7938 | יתמיא םיאלכ ביפ פיס ג'פ 'פ ר'בב (הזל :
 ד"מלו 'ע לפכהב הרזגנ הנממ הנע אוה CU היל תישארב) ר"הה הנע ימיב וארבנ

PRלעפה | איבה השע המ »3353 םמיה תא אצמ  (erfinsternםילהת) ינפושי ךשח ךא 'גרת  
 'חסונ תצקמבו ,ילע רברבחמ ךשח םרב )" p̂ | ה"בקה ל"א הדרפ הנממ אציו סוס הל גויזו הרומח
 (א" "^D תישארג) םירונסכ וכה ['ב] 'ורי 'גרת ךל ארוב ינאש ךייה קיזמה רבד יתוארב אל ינא

 ןושארה ןויצ ןינעב ה"יחא|* ,ירברבחב וחמ | ('ןודרחל גו'זו ('הניכ איבה קיזמה 333
 ;ףשנ bb ינפושי ראב 'גרתהו איה הנוכנ הביתכה | רברכח םדא ךשנ אל םלועמ »3520 .הנממ אציו

mmרקיעה רווווח הלמה תביתכ ינשה ןויצב לבא | ,('הנבל הררפ תכמ לע היחו הדרפ ותטעבש  
 --  [רורווח ע"ייע '533 "*4$« 6x5 תוכרב) ילבבב ןידמוע ןיא 'פב

(tתיכו יזיפו ריפרב ןוכנל היכ  vssיבו יא ו"ו  vssךרעה ףוסב יייעו הניבה ליצו אניוח ב"ה . ?) אלו ןוכנל תיכ 

 היה וניברו היחו הנבל הדרפ היחו רגרנח היחו neu בלכ וכשנש םדא רמא אל םלועמ ייא ר''בב ( yp" ןורדח

 ותטעבש ,. mm (רברוות ימוי יוריבו) רבובה . . :ת"'מר .pb 'מוי יוריו :ב'יר ש"פ 'וכרב 'וריב 745 533 סרוג

m9הגגל  mmהנבל הדרפ דב לבו  wn sp)רבלבו ל'צ הכמ לע םוקמב יכ . ^( nmסרג ילבכב םגש עמשנ  

 דועו s^" איסו דורע תואסריג יתש איבה a דורע 'עב לבא b^ תוכרב יתפסותב היכו דורע (i033 5333 וניבר

yyהרסה ע'פרשב לבא ר"פרב ה'כ )^ .'א ליפנ ןב  nónילע אבי ,יל עגפי ושוריפו הרש  "ywתרשבש המ לכמ  

yonןווכ תמ יבל היהש הממ ילע אבי ל'צ ילוא וא אב  nensןונכחמ תלמ הררפתנ עיפדבו םש 'ור'ב ה"'כו  

msn nesסייטב וגיצהו ןווכמ . . ךותמ  mosםיהגיב יבל . 
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 ןגישייח השק רבד יבג לע טבחנש לכ אתלימד
 ג"ונבו .כ'ע ןנישייח אל pus וא ךר רבד לע
 םושמ וכ ןיא קירשמד ידימ לכ אתלימד אללכ
 ?pi םושמ וב שי קירשמ אל םירבא קופיר
 שובח ןיא :'ז םירדנ :'ה תוכרבב ה"כו — םירבא
 א"עס ה"צ 'דהנסבו ,םירוסאה תיבמ ומצע ריתמ

SNאיצומ שובח  "expשובח .ב"י םשו ,'וכו  
 ,ותוא ןישבוח ב"ער ח'ע םשו ,םירוסאה 13

xaהשובחו :'ק ןיבוריע ,תוכלמ ישובח .יכ  
 ןיא ד"ע א"יד ט'פ תבש Cv ,םירופאה תיבב
 .ו"לד ח"פ םיחספ v" ,ושבוחל וריבחב עגופ ןימ
 .ג"ע ז"כד א"פס םיאלכ 'ורי ,לארשי והושבח
 "= םדא PN ,ח"כד ב"פ םשו ,עצמאב השובח הרועש
 רפוא םדא ןיא ילבבב) ולש וניאש רבד שבוח
 ,אתולג שיר הישבח :ו"טד meb ב'ב "ורי ,('וכו
 ושבחו :ד"כד מ"פ הטוס v^ ,היל ןישבח :םשו
 לעפתהבו לעפנב — .הרומז לעב ע"ייע וטבחו ל"צ
 ושבחתי : ב"נק תכש ,השכחנש השאה :ו"כ 'ובותכ

maaיקליפב שבחתיא ל"פ ר'קיו ,םירופאה  
 אנמ אשיבח ב'ער n'p 'דהנס : םשהו .קלפ ע"ייע
 ,ביכ תישאיב) השבח אבת ה"נפ ר'ב ,'וכו «mb ןל
 ey ,(א'כ .ב"כ רבדמב) השבח לע דומעתו 02

 — [השיבח תיב ע"ייע ד"ע ב"יד ב"יפ תומבי

 Pfann = תבחמב השענה רבד ייפ pman =>) תבח
(GDackwerkתלופה +ה'כ) אמויד ינש 'פב  

 (ו'צ תוחנמ) םחלה יתש  'פבו .ןייהו ןיתיבחהו
 ,םינפב [ןתייפאו] ןתכירעו ןתשיל im יתיבח

^b553 בירקמ ג"הכ  bvתכחמכ הפאה תירישע  
 ^'Q ^ 'רקיו) ביתכד ברעב התיצחמו רקבב התיצחמ
 23 ה"נכו ה"יחא]* ,וינבו ןרהא ןברק הז

 המ 'וכו ןיתיכחב דימת רמאנ .ח"לד א'פר אמוי
 ivan ןיא 'וכו רשע םינש ןיתיבחב רומאה דימת
 ויתכחמ ,ויתבח ^n ו"פ תבש 'ורי -- 'וכו תבכעמ

 - [טבח ע"ייע ס"ט

màn ^:ע"ייע  manהלעמל . 

anלעפמ)  oooבובסב גוחב הדיקר ןינע  
 חמש ןינע y kreistanzen" לוחמב ומכ

 600006 הגיגהח םשהו ,ע6+ feiern ש"וי תחמש

 תקסוע הבווש תכסמהו גח לש ןברק ארקנ ןכו
 ומכ om ןושל qw "o) הגינח תכסמב 03

mpוהומכו (' אנוח ימרא 'שלבו החמשב חופיטו  
 רקיעמו )2 np פילחח) רוכשכ yon vam ארקמב
 םיתשו םילכא ל'צ] (ןינגוחו ןיתושו ןילכוא) הז
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 גח - yam =) שבח =
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 ג"סב QQuitte Cx ce 2a ס"לכ אָשּוּכַה —( שבח
 ימגב ןידצ ןיא 'פבו (ה'מ תבש) הריכ 'פד

 ןיקסרפב אצומ התא joi Co הציב) לפנש רוכב
 תא הקינמו 'מגב ורמאש י"פעא 'פבו .ןישובחבו

C70 main» m3רמא ייבא  BNאשובחו ארק , 
bהייחא]* ,י"ינטוק זעלב ןישירפ ןה  

 ןישיבח שבתשנ ע"פדב לבא ב'ה י"כב ןוכנל ה"כ
 אוהש יינוטוק זעלה דיעה ןכו .ןישירפ םוקמב
 לבא ב'הו «v י"כב זעלה ןכו 006888 ט"יאלב
 ןישובח ץע ר"לב יכ ןוכנ כ'ג sm יינודוק ע"פדב

bn pirus cydoniaק"הע םייס ןכו אט304%  

is»ט"וותה ש"אל איבה ןכו .א"לב ן'טיווק  
 "יפבו cw ם"במרל ש"יפנו ד"מ .א'פ םיאלכל
 וזעלו pre oy ןישובח וושה ןוכנל ב"ער
 ,המל יתערי אלו הז לע גישה ש"רו ,ץינודוק
 יע ךירעמב 'זנול יד מ"רה ע"צב הז חינה רבכו
 ראשנ וניבו b^ לע השקהש המ םלוא .שבח
 ךורעה יסופד תועמ רחא ךשמנ אוה יכ לעמ
 הינה ןוכנלו .ידימ השק אל «iu oc "יג יפלו
 ל"צש םש 'ובותכ י'שר זעלב 'זנול יד מ"רה
 זעל :ו"כ הציבב תמאבו ,ןייצרוק םוקמב ייינודוק
 י"כבו  ץנייודק  (ליסאבו aum סופדב) י"שר
 זעול ןכו ט"יאלמ וניבר זעלכ אוהו  ס"יינוטוק
 ל"צו ץנודייווק persos ה"ד :ד"מק תכשב ןוכנל
 ,(:א"עק רצ תבש (^D י"שר י"כב ה"כו  ץ"יינודוק
 זעלב ץ"טינודק ישובח .ט"ל mb י"שרב היכו
 צ'לב אוהו ץי'נייווק "יא ,ה'מ ףדב תבשב לבא

coinsי"כ 'ינ יפכ ז"פ 'מורת 'תפסות .ןעטטיווק —  
 שיש המבו — 143 וועלל צ"נלפפ p" ןישבוח 'פריא

 — [שירפ 'עו .bos ע"ייע ב"ר לע גישהל

 הוישק ןינע oe ע"לבו ס'לב ןכו מ"למ) שָבֶח
 ורמאש י"פעא 'פב .binden, fesseln) הריסאו

 הלעב mmw וא Co תובותכ) הנב תא הקינמ 'מגב
 טיל תישארב) רהסה תיבב .םירוסאה תיבב שובח
 ולא קרפב .(' אישוכח תיבב ]2[ 'ורי 'גות €?
 אללכ )39 (pom נגה ןמ הלפנ 'מגב תופוט
 וושקה 337 לכ p" .ןנישייח שעבחד לכ אתלימד
 לכ א'פ .ןנישייח ומוקמב ow וילע לפונשכש
 השק ובד 5« אתלמד אללכ p" .ןנישייח טיכחד
 קירש וא ךו יבד םיונא «pip ןנישייח טינחד
 קוש y3' 'יא א'פכו ה"יחא]* .ןנישייח אל

wam 553לכ ןנישייח  puesןנישייח אל . 
 אללכ :ש"ארב n ף'ירכ סרג וינר יכ עדו

 Jn גיתו רמ או ךומסמ הכומרכ 3m אוה pam .'זיפו ר"פרמ ץוח ע"פדבו ייכב ןוכנל «mo )* .השובח ama (ו

 Aeiliger ''anz Y&Xà סילב )^. .שיע ושור'פ םש אבוה ש גה שרש קידומ רוגוה



  ovyםויב א'ער 'פ ןיבוריע .םהלש  expובכל  <
 י"כבו םינשיה םיסופדה  b") p'wדצ  Crap"א <

et 3 f 

 nmn הבקנ 'לבו .רוזניצה ןמ הנתשנו םדיא םויב
 :יי הגיגח) אגח וגוח לעפה וגממו ,ל"נה vy ןייע

myאלש ימ ו"מ א"פ 'גיגח ליעל  anןושאר ט"ויב  
 המ eb vy םיחספ ,לגרה לכ תא גגוח גח לש
 Jb m ןה המ תבשב הגיגח םתננח אל

 — [םילגר שלש תגגוחה המוא כ"פ ר"דמב

NIIT *ז"ע :א"יק 'רהנס ןייע ארומא םש  I'D — 
 ישילשה רודב ארומא םש an" ,יגח 'וריבו

 אובמב ף"זרהמ לצא םינויצה ןייע יעיברה רודבו
 .האלהו ט"ע 'וריה

 = ע'לב sm ס'לב sn הָניַה = ) אָנָח *
Cine Art Dornstrauch. 25יורי ץוכקה  

 ןיליאכ לבבד אילקד ןיימח ןגיוהו  .ח"נד  ב"פ ה"ר
[n] v'"y seemןיגחה ג"פס םיאלכ אתפסות  

mmmר"יד ד"יפר תבש 'ורי — 'וכו ןידטאהו : 
qnanס"ט  pna yiזג ע"ייע  Jn 

22nארקמ 'שלמ)  peהבראה יניממ ףועה ץרש  
(Heuschreckeהאוש לכ יח  nowפב ' 

 תינעתב ה"נכו ה"יחא|+ (Oy '3( ע"ר 'מא

 תושגרתמה תוינערופה ראשו :'פ ק'בבו ,ד"י
 ןייעו ק"בבו תינעתב ןעכנימ 'ב י"כב ה"כ) תואבו
 ךוכיח ןונכ רוכצה לע (:'ח 'ובותכבו 4^ תוכרבב
 ולכאו ורבחמ הרש לבקמה ו"מ ט"פ מ'ב .'וכו בגח
 תכש ,םיבגח יגרק :ח'מ םיחספ ץוכקהו .'וכו בגח
 ,'ח זג ע"ייע 'וכו ןיבנח דצה ג"יפ אתפסות :ו"ק
 :מ'ל ז'ע ,םיבגח ינימ תואמ 'ח :ג'ס ןילוח
 — 'ב לס ע"יע הלולפה ןמ םיאכה םיבגחה

 — [ןאידג ע'ייעו ןיירנ ע"ייע דועו

 תומוקמה הלאב םישורדב wo aei יגח *
 ןישודיק .ז"ט mom .'ג הליגמ so אמוי

vn arbהטוס .ג"נ  imeאתפסות :ז"לק ןילוח  
 ,ב"פר םילכ

im תובינסכ ךלה שוריפ לגע ומכ 053 ^nm 
  (Kreise. ringsherumführenח"יפ ר"בב (07)

 רתכל :רזע ול השעא  povיולע ןירוסי ותא
 .אתוק לכב הל הריגנ תלנח תוהו  &'Dאפיסב

 רסייתא  Ceu mmלע היל ארזחמו הידיב
3233 ^W א'סכו ה"יחא|* ,אתרקד איקקש 

 ר"קיו :ר"לד תובותכר א'יפ 'ורי ןייעו תצק יונשב

ms (7ייכב ןוכנל  xn5 ס''שב חיכו sייכב תייכ )"^  .תכוסל הגינה שיקמ ע"פרב  

 .ארייצ ב"ה י"כבו ,הירצ ץ"פרבו ,ריבב ה"כו ,יבו יא t דיל

fo 9q* vt | 

 C קיט םירב) בותכה רמאש אוה ט"ויב איבהל |
 ךדי תבדנ תסמ ךיהלא 'הל תועובש גח תישעו =

 יתש הייארב ןיבייח לכה ןואג יאה בר רמ א ד 'וגו
 ?cv ;זיי ,גיכ (mer ביתכד Due תייאר ןה תויאר

 ןברק תייארו ךרוכז לכ הארי 0'ט nm םירבד ;ג"כ
$nאלו ('כ דיל ;ו"ט ,גיכ תומש)  wvינפ  

 ןברק תייארב Guam web יב 'גשמ) ונתנשמו ,םקיר
 האכו איה הלועו mai הלוכ היארו הרומא איה
 איה הגינחו ןילוחה ןמ אלא האב הניאו ^3
 (א'מ ,גייכ ארקיו ;דיי ,ב"* תומש) ןמ החמש ימלש

 (ב'ער ") יגינחד ק"פד נ'פבו .'הל an ותוא םתונחו =
 אוה החיבז 'הל am ותוא onum יאהד יאממ
 ינפל ודקר 'מולכ ,אנמחר רמאק אגח ונוח אמלד
 א") לכה הז 'מגב 'כוסד ק'פבו .('ילוכו
 שיקמ On rb םירבר) ךל השעת תכסה am (ביעס
 לבקמ ואש רבד הגינח המ ('הגינחל הכוס
 האמוט לכקמ וניאש רבד הכוס ףא . . האמוט
 םייח ילעב הכוס sw םייח ילעב 'גיגח המ יא

ee)6 א"י) תחלכת םוי 'מגב ז"עד ק"פב ,(א'ער ב"י  
 םדיא םוי b pap^ אלד יעייטד nim» ינאש
 ז"על י"כ m3 'יפ ןכו ה"יחא]* ,םייברע לש
Xיאגה ,נח וכו םדי א םויב :יעיסד אתנהב  

 הכוס מ"ד ט"וי ןכרקו Br תחמש תארקנ הגיגחו
 ןורחאה ט"וי .ח"מ pen an לש ןושארה ט"וי :ב"מ

 תינעת ןייעו נח לש ינימש iro or om לש
wbהגיגח ,א"מ  oi^ליעל ןייע אגח וגוח , cen 

 אכחד 0'7 יאו )0^ a3 תומש) ינח בלח pb אלו
 י'כבו 'מ "53 ה"כ ,אכיא b^ אגחב אברת אוה
 ,שבושמ 'חסונכו היל תיא ימ אנחל אברת יב
 ח'פר תבש v" .םימעפ המכ םש הגיגחב ןייעו
 .קזא 'עו ינרגה ע"ייע אגח דע הישיר קזח .א"יד
 תוכרב .הכונחל won ןיב : תדלל np 'פ ר"להק
 תגינחו דעומ דובכו nis תשודק ונשירותו : ג'ל
 העמ הגיגח ב'מ א'פ 'גיגח :ט"וי ן ב רק ן כו ,לגרה
 ותגינח חלשמ ww ys we הגינח m ,ףסכ
 ,ט"וי nion :ג"לד vp םיחספ c ,רחא דיב
 ח"מ א'פ יגיגח ץוכקהו .החטשו nion ל"פ ר'קיו
 "נואגה 'ובושתב ןייעו ,'וכו mutum תכש תוכלה
 שרה שאר כ'נ אוקנ m — .ט""ס קיל'פד
 D'2b ר'קיו הנח ןיגהנ :ט'סר Tb תינעת 'ורי

 הטוס :םהלש DUM םוי אוקנ ןכו .ומוי ןב ונח
 תיבל eins וכלהו היה con ev םויה ותוא :ו'ל

-- 

"f^ "b כ'ע יכ mm ץמשנ \' 

 םיבייח ויהש הגיגח ןברקו (950v) [םינגחו —



 7 'נרתב הברה ןכו ה"יחא]*

 ןגיאו ןגוהכ ןה ןידנדנתמ אלו ןיענענתמ אלו
 םדאכ ןיריגחמ ןמש ןידנדנתמ ןהשכו ןירינחמ
 C תחאכ וילגר one חינהל לוכי וניאש רגיח
 (א'ער n ריצק לגממ ץוח (Cen ןילוחד ק"פב
 ןושלמ mean oe .ןרופיצה תא הב רוגחתש ידכ
 רושימב תכלהמה לגר ומכ sem sum אוהש חספ
 ארשבא הקידב הכירצו (nuam ץירחב תעגמשכ
 אניכסד אתחוו nom עבצא לש 6 ארפוטאו
 תומש) ןושל דבכו הפ דבכ .הידדצו הדודיח ןהש
 לרע .ללממ [sm me (Cum ps י"רת 0 5
 רגח [ילשורי] 'גרת €5 יפו ביי (à c0 םיתפש
 ,א'כ (Mp חספ וא רוע unn ב"א) -- QC ללממ

(W^ריגה וא רוע ). 

 .'ד םש 'מנבו א"מ א"פ ran b" bs לצאו
 ד"פ ר"קיו ,ב'ער א'צ 'דהנס ,'וכו אמוסהו רגיחה
 דחאו רגיח דחא םירמוש ינש (סדרפב) וב בישוהו
 ,'וכו אמוס ג'ע רגיח ביכרה השע המ ,'וכו אמוס
 me האיפ ,ןטהר יזיעו ארגח sys .ב'ל תבש
 ק"ב הבקנלו .חספ אלו wow אלו רגח אל ט"מ

onem n'yג"ע ז"לד ז"פ תיעיבש 'וריב)  ym 
 אלו א"עס א"ע 'דהנס ץובקהו .(רגתה ל"צו ס'ט
 (WT סא y'"p ךתרגיח ג"כפ ר"ב םשהו .ןירגח
 (mnn א"פס תוידע אתפסות לעפהו ,(:ג'סק
 ןייע 'יבז ליעפהב העינמו  בוכע ןינעל הליאשהבו
 Tn אהתש ידכ :ה"לד ז'פ םיחספ 'וריב ןכו ליעל
 לכ המיגפ והזיא ד"פר תורוכב אתפסות .תרגחמ
 ,בכעת b^ .תרגוח xem הילע ועבצא ןתונש
 ש"ע ןינעה הזמ רגחת א"י ,ו'ע םילהתב י"שריפלו
 ורגחיו מ"ל םג wn שרשב ק'דרה יפלו .בטיה

 -- [ןכ ושוריפ מ יגיכ א"ש) םתורגסממ

 ,umgürten מ"למ הריסאו הרישק ןינע) רַנֶח +
(umspannenיומש) םירוגח םכינתמ ןושלמ  

 by והירגח .ג'ס תבש ל'זו לצא ןכו (א" ג"
 תוחנמ ,א"עפ (Y םיחבז  ,א'מ Y'b תודמ .ךינתמ
 לש טוח לדגמכ 'פ ר"שהשו :ז"י תורוכב :ז'צ
 םירדג .רקס 'עו טח ע"ייע עצמאב ורגוח אוקס
 םשהו .אנתומ mop רגח «v ז"לד ג'פר 'ווי

sn92הליאשהבו — .רגחמ ע"ייע 'ד 50^ םילכב  
 רגוח p" הלפתב רגוח ליחתה דימ ג'מפ ר"מש
 JU תיבוע 'שלב ןכו ,ץמאתה רמולכ וינתמכ

vpה"סרת זמר רהב 'קליו  Txלבא :ד"צק  
 /'וכו noun וניבר 25 'יא בינש זמר 'יעשי 'קליב
 ג'פ 'טוס 'וריב ה"נכו .איה .תועטו אתתא ב"נו
 שיב ne תבסנ הלגח b תיננוש mobs .ט"יד

"bהחקל ץראה טושב הנאו הנא תכלה רשאב  
 אלו הלגרימ הינה השמ ינפו ,ער םש המצעל

 -- [המל יתעדי

(Springmaus, Berghase ND2n (ס"לב Din א 

  "nnםינפש  pp wb cp,יל ילשמ)
coam 6םינפשל הסחמ ,ףיקת אל ןוהמער  

 יסנה סירג ךורעה לעב ,יסנחל e vp) םילהת)
 ץילהל ש"מו 'ה p ע"ייע [nns .סנ 'עב
 איזפטל ונינפל םילהתל sm .וניבר 'ינ דעב

 — .[אזפט ע"ייע

*3n (םוקמ םש = synםינפב ןייע ) ןיטיג שירב 
 שדק pa .רגחה ןמו םקרה ןמ (א'מ איפ)

pmרוש  (6א 22 תישאוב guםקר  PI)?ארגח . 
 םש אוהש רוש ןיבה 'גותהש b ה"יחא]*
 יברע 'שלב יכ הככ קיתעה ןכל המוח ומכ םוקמ
 קיתעה ןכו ('ג רגח ךרע ןייע) | המוח 'יפ א
 ^n ה"כ ^pe ^ ,ז"ט תישארבל 'א י'רתו 'קנוא
 7^ קוספ םש תישארבל ms ,ארגח :רוש תלמ
 ןכא b" ע"לב 5 םג ^« ארגח :דרב קיתעה
 הזמו יל /5 ייעשי) .דרב ןבא 355 דרב 'נרתה ןיבהו
 קיתעהש ר"י ,ז"ט תישארבל CW 'ורי 'גרת ןיבנ
 ןבא = yb wm ד'עפלו אצולח vy דרב
 ירפסבו ב yon 'ע «m ןייעו .Hagelstein דרב

 אסריגה 'קליבו unn opm +א'נ (sb בקע ףוס
opmפסותמ חכומדכ ארגחו םקרו ל"צו ארנחד ' 

 םקר יתש יכ וחיכוה םשו .ןולקשאו ה"ד 'ב ןיטינ
oumןייעו 0  mpן"רהמ לודגה ברה ש"מ  

 תומכי .'א ,'כ תישארבל רגל תניתנב si רעלדא
  py "bp[ארגחמ אייח רכ —

 הכילהב העינמו בוכע ןינע e^ 290 ע"למ) רגח
 ונממו behindern, waekeln דנדנתמו ענענתמכ

 [בזהב ל'צ] (בהזהב) dahin חספ b aan^ ס"לב
 :by לפפסה לע רסנה לע ובשי (GU ןיבזב ג"פב
 .ןירינחמ ןהש ןמזב סנולכה לעו הטמ לש שישגה

^pסנולכה וא שישנה וא רסנה וא לספסהשכ  
 6' ןיפרטמ ן ני א ו עקוק ג'ע תואיפ 'דמ תובשו*

ms (!היכו ש'מאו יציניוו יפרבו ךורע י"כב ןוכנל  i'm? ^b3ריפרב לכא ןיפרטומ ןניאו םש קר  "pתועטב טמשכנ  

 ק"דרו ם'במרו .סשר תוביח הזיא ןורסח םילשחל ךירצ יחכונת ךרעמו טיל רצ טיירסל sm 'יפמ קתעוה ביע (* ,ןנואו
 בית v33 ןוכנל «mo )^  .וניברו ןואגה ירבד שיירה איבה אלש שודיח (nup וז mee כ'ג וכלה ביערו van שרשב

 .רוגח 'ב י"רתבו )^ .ארשבאו ארפוטא W^ ןאכב ץעיפרבו if יילוחב היכו גיחבו ףיירבו יא רפט yas חיכו ג"ונב )*

 ללממ ריקי יקנואבו 5555 rp" :םש י'רחב
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 kühn, ermuthigt זוע ושפנב ביהרה ,ודגנכ דמוע =
sein | "אל א"עפ ר"בב 'מוא ה"כו  wnהדגנכ וינתמ . | Mbהיל אקפסמד אחינ וניבר ^3 יפלו  A qun 

BÉירד ודימלת רזעלא 'רד םימעפ 'מ הינימ ףלימל .הרש דגנכ וינתמ רגחו םשו  o. 
P9 רגח  mom nvonט'למ  qm, == gu eךיראהש ע"בשפה תהימת תבשוימ הזבו היה  

 תוחנמב ה'נכו — .םש תוכרב ךורע דומילבו ,wy befestigte Vorrichtung, Mauer הציחמו המוח ;
(Damm àלכ : ח"ל | ראשלו (ב"עס 375 ןיבוריע) ןיספ ןישוע '53  n3 תוכרב ,הידוחל דחו yo:'5אמוי  

 ישודיק ה"כו אדח אמוי ג"ונבו 'מ י"כב D דח | הייחא% ,םיחפט ^ הובג הריגח (' הל ןישוע 2
meom xui sתומוקמב ה'כו  bis6א'פ | הרינח ע'לבו  CUשורי .אבושב דחב :ט"לד א'פ ז'ע ' 

mom | =הרונח ייפ םש ז"ואב ןכו י'שרו .איה תחא  | QUUאדח .ה"עד ב'פ . Den jorןיחנמ אדח לכ , 
 רמו קמ ירתכ ףירע והיינימ רח GUP תוכותכ | ייפ םש ןיבוריע יפסותב לבא ,םילבח bw ףקיה 1
 ,והיינמ ירתכ ףידע סתהל קילס יכ ןנימ דחו אבי | דרוגא יעב שימ דוע ןייעו = pum mm .הציחמ '

aem) 0ןיכרע ה םשו וכו יעתשיא רח 57 77772 | הרונא םאו תונוש תואחסונ ןייצ וניברו ,0"כ  
 ,רמא דח , , רמא רח א"כפס "V3 GN הליגמ יז" | הציחמ 'יפ asses ר"למ .כ'ג «mune b רקיע

 םיחכז ,רמאק דועו אדח QU ןיכרע ,ו"כ תבש <> :ןחללופו

 יכאלמ Lio a MA P ind i ג"ע א"ער א'פ הלינמ Uy" (יטרפ םש) אָרְַח * 2
 RO ור היער יס הקאה םיללכה 7P | האמ יורי ,הניב רב אב 'רד יוחא הרגח = ;

 רמא היל ירק דח ירישע א"עס 'ס Ps Agi Nol i בא אורו PER i הדוחי 'ר ג'ע (mU ד'פס
 הרשעל ורקד האסרפ אניינמב היתיאו ליאוח אכר MA Eds סיישל "

Pהד 1:5 תויתואה ךפהב אוהש ל'ג .דח  .*B 
 תונושלו דנעצ 'לב ןכו הרשע פ'לב (9%> =) ג .אנרח ע"ייע אגריח תחת פ"ט אָרְגיִח * ^

cu: man * "iיטסוי ןייע הל תובורקה | א"עד א"פ 'לינמ 'ורי (החפשמ  Y?" pושע דח כ"פו  

zitלש ד'ע  maדחאכ היה םדאה ןה א"כפו ר"ב .רסדה ע"ייעו | 'פדב ןוכנל 75( הריגח  

 הזב יתיאר םירואיב הברהו ,ונממ דחכ הוה ונממ | םינבתוכ (הדיגח תיב ןישטארק 'פדכו ,רימאטיז 4
 55 הוה ומכ היה שרד ד"עפלו יל הוש םהמ דחא ןיאו .סלשוריב vm ןינמוא |

 (mm םדאה רמולכ Tm רתסנ qu אוה ves | ןמכ הילאה $nb*s Ox i יכלה ^ BP) כימ 'יע רבש ןושל .(ויכ :ז לאקזחי) הוה לע הוה 15 ,גיל Gere מ'למ רכז  דיחי רפסמ םש) דח :

 ןגוקמ ןכלו ומצעל הער סרגו היהנש המל ומצעמ | תורוכבר ve. qn ,דח D/53 ןכו eins דחא |
Com 6D |ורבע רכומה 'מגב טג חלושה  wes)קיתעחש רתסנ ףוגב ונממ ןיבה 'לקנוא םגו .וילע |  

6v»אלד דבע ינאש  Smבוט תעדל :לע תכלוהו תבכוס ונממ תלמו הגט | ןנוסנק אל ןכ לע היל  

 b" ןייע ,סוואט י'בירו ג"סר קיתעה ןכו YT | היל הרדהד אמעט יאמ המהב SNO אלוכ היל
 — .[ותכראה םשו ו'לרו ssp רצ ותקתעה לע | רח יפמ ונייהד ew C היסנקל ודיל האנה אביו |

 seharf sein; תופירחו ןונש ונינע מ"למ רַרָח — In" | 'פב .סנקה םלשיו ודיב רוזחיש ןרקה דגנכ דחא
 ןיקילרמ המב 'פב (םינפב y" תורזגה רתיו ("mo םויה לכ ןיפסומ לשו 'מגב רחשה תלפת
 (Q2? mi) (* תותמ םישנ תוריכע 'ג לע 'טגב | בר 'יפ ךל איה תדח וא ךל איה אדח (א'עס ח"כ
 הרכז הכיא תליגמבו ,(* יניכס ודרח ארות לפנ | אלש ךל איה תחא ךל יתרמאש וז העומש יאה
 הל «n» ןיאו רצ דיב המע לפנכ . . םילשורי | תשדוחמ וא ינממ תחא םעפ אלא התוא תעמש

 ןידדח wn& לפנ ירמא ןמתד pas Coo 96 | 45 תדחיא אתשהו אתשה ep תעמשר 35 איה ו
 לפנ ירמא אכהד ןנכר יוניכס ןיפרחמ א"ס ,יוניכס | ירמא ווה אתשה ימקד יל אתדה ל"א אמעט הב |
 תגש) השא המב 'פד 'מגב .(" יוחכט pio ארות | ה"יחא|* amm 'רכ אתשהו רז ע לא 'רכ הל »

GT ; Ji j8 ו  
om» )'יוריע 'וכלה ז"ואבו גיחבב ,וניצנוש 'פרבו יוריעל 'פ *"כב  D'3p "D .ןהל :א"יקס  *( wmייפע  ^bתימגר  

 ייכבו אניכסל ררח 3733 )^  .ו"ו "33 ה"כ )^ ean ^b3 ךיראה םשו )003 ףר יקילייגנא י"כ ץבוקב) 'ורוכבב

 יוחכמ pap ארוח ליפנ ןירמא םתחר ןנבר ךפהב ררסה ג'ונב )^ .אניכס ודרח יטשוק 'ופר ף"ירכו ת'האבו הידדח ימ

 אכתר b" כימה לבא י"א miM אוה שררמתש יייאר ונייה אכהד pam .יהוניכס ןרדחת ארות 56s ןירמא אכהר ןנברו

 LO m 'רדמב ןבומה לבא .םש ne לבבל ןויכ אכת רמאש אבר יכ קר אל כ"חמב לכא ל"גה תכשמ nuc איבחו לבב וייה
 וישוריחב שישרה הז לע רמע רבכו חיצו טיל יפב 3^ יפ ר'בב םג 5/00 לע גישהל שי ןכלו לבב ןמת וא onm י"א אכה

 .כימה רגנ ךוועמ היאר א'גהל sem ג'יפ ר''בל
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 : ג"ל "וכרב יעבד אוה ייכאל ידודחל הבר .ד"ע
 אירבחמ אנדדחמד יאה יבר DN i25 'יבוריע ,נ"'שו
 הוה הימקמ היתיזח ולאו הירוחאמ מ"רל אתיזחד
 :יפמ ידדחמ ש"יב א"'ער ד"י 'ומבי ,יפט אנדדחמ
 ם"תת זמר ןנחתאו 'קליבו א'עס 'ל "ישודיק
 והיש (םש םירב םתננשו ^ ,'ו 'ירבדל י"שרבו
 ר"ל יפ ןנחתאו ירפסב) ךיפב םידדוחמ הרות ירבד
 o אקד אזח ב"עס ב'ס 'ובותכ ,(ךיפ ךותב םירדוסמ 'יגה

 .היתתעמש ידדחמ "יא :ד"י הדנב ,היתעמש ידדחתמ

 ז"חא אבה y'"p ם'מ ןדדחמ imo ןיטיג —
 ה'כו .ליעל p  ,ד'ס ןילוח  ,דיִרָח .דַח ראותהו
 .ןיתנספא ע"ייע .'ל ז"ע רח ןיי .דח ןהיפ ,'פ 233
 א'פ תכש «v^ .לקדח ע"ייע wen vi הבקנלו
 : ג'ד א'פ 'וכרב vm" .הרות ירבדב דידח : ג'ד
 p לש wmm an nma :םשהו ,ת"דב רידת 'יא
 בח .'עב וניכר יג y" ןליא לש ודוח .א'פ ק"ב
 seme םד לש הפיט :ביד s'b 'וכרב 'ורי .'ב

nm33 ןוכנל ה"כ ,^3 ףייפ לש ה ד ו ח ג'ע ^ 
 ינא 'פ ר'שהש .הדחב ס"טב ג"'ונבו ט"שרהמה
 דָּגדיִח mun םשה דועו .טחמ לש mmn : הנשי

"yר'פ 'ילכ ץובקהו ל"נה ^55 , xbהב ויה  
 השעמ לבא ,ל"נה mo" ןירודיח .ןיאצוי םידודח
 א'מר D^ אצת יכ ירפסבו : ו'ס 'דהנסב םידודיח
 'מוי ודודח תיב .א"לב םשו סודרה ע'ייע ס'ט
 םשו D) 7 ודורה תיב "יע ם"ט :ח"פ

 — [יתכראה
 םשהו חמש n ס'לב mq יונע לעפמ) דח

nmאָתוְוְדִח ,אָוְדַה  (Freude.ג"וב הציבב  

 )^ n^ יימחנ) םכזועמ איה 'ה תודח 6 ו'ט ט"וי 'פד
 ומייקו םויה וחמשו ילע וול לארשיל ה"בקה רמא
 ךנחכ תחמשו "CO זיט "רב ביתכד הודח תוצמ

 .(' וערופתש הכוב םכל ןמזמ ינאש ונימאהו
 "ןאמ bs (ב"ער א"פ יישודיק) ןיסחוי ^I 'פד נ"סבו

wt 

 הייחא|* — .אמוימ ירדהד ("אתוודח אנא ל"א תא
 ןדדחמ אק ווהד אתוודח אזח imb ןיטינב ה'נכו
 .אתוודח אתוודח תעשב ז'כפ 3/3 .ןיידחמ ל'צו הל
 ene ,'ב ךח ךועו ךחד ע"ייע ארבע אתוודח המ

 'תסאבו vn לע vn המילש אתודח יאה ina 'פ
 ןינונל (pco ןירופיצל cm oci sw 'גרתב ינש
 wn qn לעפהו .סנב ע"ייע סיסנב ל'צ ד'עפל
 ןתלפמב ה'בק ירח m כ'ער ט'ל 'דהנפ "1 פ'לב

4 

ודה ₪ דח
 = 

& 

Greהז תא הז ןידדחמה ח'ת ינש  Cהכלהב . 
uiהדודיח 60 ןילוחד  ovpטנבו .הנובלל ' 

 רשכא שיקל שיר ?cn^ c תעבטה ךותב טחושהד
 איהש תלוגלוגה דודיחב e^ .אעבוכד אדוחב
 '33 תופרט ולא 'פב .הלודגה תעבטמ הלעמל
 ינש ןידח הישאר ינש CYD םש) פועה ינמיס
 )5( םילכב ב"פב .האמט יאדו C ןידכ הישאר
 דודח ול שיו בוקנ אוהש ןמזב C) ספלאה יוסכ
 ואציש הנק pus ילכה jb אצויש "יפי רוהט
 רבדל רכז רבדל היאר ןיאש י"פעאו םימה ונממ
 יילכב ד"פ = ,(% (א'כ am בוי "שרח ידודח ויתחת

G0»שרחה  (Cונזא ינפמ דומעל לוכי וניאש  
 B" .רוהט ועירכמ דודיחהו דודיח וב היהש וא
 C12 ןימ כ בשיל לוכי וניא vanne on ילכה םא
 ןינעב קלחב .דומעל וענומ לודג ןזא ול שי סאו
 ריבעהש בר למא ורתי cnm (.ד'צ 83( בירחנס

 לאומשו ומצע למ 'מולכ וושב לע הדח נוח
 שיערהש p^ .ןידודיח ןידודיח nes השענש רמא

wyםירצמ .ועבטש רעצ בורמ ןיטמק השענו  '). 
 םיטפושד םיננעמ לא Cono יירג שחנמו ןנעמ

o)וננועת אל 0^ קוספ  ^p»גרת 3'0 טיי ' 
 «m3 ה"יחא|* :.ןינייע  ידודח ות

 ירוחא i^v 'גרתב r3 .ןיניע ע"פדשבו .ר"פדב
 יזוחא ומכ אוהו ןינייע ידוחא ל'צו ןינייע ןירדהנס
 ,א'חכ יב זחא ע"ייע זחא לעפמ ןינייע יזיחא =
 רוקמ לע תורוהל האב ןוילגמ 'דהנס תלמו יג
 תא זחואה הז pum inb 'דהנסב אוהו שרדה
 וניבר "35 לבא )^ .'א ..ריתמעב יוועל ^«( םיניעה
 דדח לעפמ וה sehend םיניע שיטלמ :ושוריפ
 שווד ד'ע תילכשה ןיעה תופיוח 'יפ הליאשהב
 'גרתב ג"ונבו .תועשו םיתע בשחמה םש 'דהנסב

n momל"צו ןינייע ידורח  mmה"נכו --  
 לש ושאו דדחל :ג"סד We הציב 'ווי ל"זרדב
 לזרב המ 0" יזיכ ילשמ)ידחי שרד הליאשהבו דופש

 תא הז ןידדחמ mn v ףא ורבח תא רדחמ הז |

 ט"ס ם'ר ר'בבו ,(ל'גה ילשמ יקליו sym הכלהב הז

 ןיכס ןיא אנינח רב ימח 'ו רמא : הזכ שורדה

 ח'ת ןיא ךכ התויבח לש ךריב אלא תדדחתמ
 אתיא סויסה טייק זמר אציו (ipo וריבחב אלא דדחתמ

 םידימלתה תא הב דדחל ,(ורברב אלא nantes חית ןיא ךכ

EPביפו "ופס 'יררג ""  (ט"ב "5 2"  

ama (tיינעתב לבא ן"שת זמר 'ר יילהה 'קליב היכו הזל הז  smא"קתת ומר ילשמ יקליבו  ^Wוניבר 023 . = ') עיייע 
 pw שירה oy ספלה ג'ונב (*  ,ררסח ןינעב שימו רכ onn גיוגב )^ .,יר רצ טירסל ג"תר 'יפמ קתעוה כיע )^

ns. )'ג"ונב )"  .יישריפ ןכו ('  .ןכ ר"פרב ומכ ליצו ןב ומכ יירחא 'פרבו ,ריפרב ןוכנל  copaגה םשו .ש'ע " 
 ,.אתווח ס"טב

44 * 
 גיונב )^ n "am^ יקליב יילו be ייכב ייל תשודק תביחו onn תשורק ושדקו

% 4 
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"e ןיביצנו pn an oe s im» ןדעו הנכו ןרח 

 ינמ טררא תוכלממ ביידח זנכשא un C ביידח
 תארקנ ןכ ב'א) — )"3 «a ^00 זנכשאו
 המש ביידהו ךלמה זבנומ הב 55 רשא הנידמ

 Om ע"ייע

 היי יישאוב הרשל תויהל ufhüren) מ'למ) לָדָח
 יכו TB ^y UD פיפ| ט"מפ ר'בב א"

 1103 א"דמה ק ם b ,(ג'כ 20 "29 רודנל לדחת

o^ evר'נב ה"יחא|* .חספה תושעל לדחו  
 זמר אריו 'קליב "ל ןכו ירש תלמ ^5 ונינפל

x?הנוכנ וניבר ^3 לבא .ב"ער 75 ףד  "INDיכ  
 העינמ ונינע םימעפל לדח יכ תורוהל שרדמה תנוכ
 חקיספ por םימעפלו ןושארה ןויצב ומכ לוטיבו
 .א ר ש ן ביל .דיכ "ישארב) "nne 'גרתו .תימלוע
 א'עב b^ קרו ראות הפיה כ'ג איבה ירו ש "גו
 qos וניבר איבה ל"נה תוארוה יתש 5533 ,ש"ע
 — v] דצ ליעל אובמב ש'מ 'ייע וכרדכ וז תי רבע

p/33 ב"פב (ireten פרד o9 ע'לב ^b» DTI] 
 (" QGUyD rs weןא  Cימ « mmסדחמ

 שירב 'טגבו .קזנ wn" םלשמ ילכה תא רבישו
cO Cenג'ע .ןיסדהמ ויהש ןילוגנרת ר"ת 61"  

 ומכ הפירד ןינע b"  .ופניטו תוריפ y וא הסיע
 ןדיד 'חפונב (w'3 — .סחד 'עב ונשריפש סוחיד
 אוה הפי וניבר 'יפו ה"יחא]* Dn» בותכ
 תלמל הבורקו ,איה 'מושרה תיברעה הלמה תרזגמ יכ
 "YO א"פ האיפ 'ורי כ'ג ןינעה הזמו ,ש"ע סחד
 קחצי 'ר רכ לאמשי 'ר  (רימאטיז by" "יג יפל) ד"ע

 B" אילכ ימוק םָּדַהמ mm היתשביש כיסנ הוה
 םירחא 'פדבו דקרמ ונייה וילגרב סרודו ךרוד היה
 יייע 4p*B 'ינה .ז"י 'ובותכ ילבבבו סל ק מ "יא
 ןושאר 'לב ק"כב ב"ער 'יפ ןכו vy) תבחרהב הילפ ריב
 אוהו D33 תלמל לפונ יכ איה הגוכנ סדהמ ^3
 'א .י"רתכ «m .סחד 'ע mb "p אתשביש

'b as 75235י"פע אוהו אעראב הילגיר סַּדְחיַו  
 — [היערכל היסחדמל ךירצ ג'ק 'ומביב הכלה

 יתשעל 'גרת ir) הרשע יתשע) רַסְדַח ₪
 ירסרחל «t Y) תומש) תועירי הרשע

qrרוצקה אוהו ה"יחא|*  jbיִרְסע ךח  

 'א 'ורי 'גרתב ומכ y" רח ןמ רסדח רכז 'שלכו
 רכז 'לב 'וודס רפסמכ ןכו .'ג .'כ ,'א 'ירברל
 יא"כ ^m מ"ר ,ירפרח הכקנלו er 61/00) רסדח
 D bn" רעו בשמ 3^ ןיכוע ,ירשתב רסדחב

 יאדח יאשפנ יאדח :ח'ס 'יחספ ,םיעשר לש 000
4 

 הירק ט"פר זמר 'יעשי 'קלי הבקנ ראותהו .יאשפנ
 45 D 'nvno^ ר"כיאבו sm mop הזילע
 א"ער ח"עד ב"פ 'ניגח 'ורי .אתייחד אתרק ס"טב

wmיידחמו יידח ןוכמע  "vm n5ו"פ 'דהנס  
 ז"פ 'דהנס v" .'וכו ידחמו ידח 'יא ג'ע ג'כר

mo yo 21ידח אריז  v n3ב"פ ק"מ  
 TUD אוה .מ"ד א"פ ז"ע 'ורי .אדעומ תא ידחמ :א"פד

 — [ידח = דוח שרשמ אוהו

wj =( "nאידה "למ  Grust mn ^eג"רב  
 יבא היתחאל והל קשנמ ?C תבשר ק"פד

 (mot הפונתה mm .ןהלש mm לע e^ .והיידח
 ,אתומראד אידחו 'גרת )00  ,ח"י יבדמב ;זיכ ,ש"כ
 ץובקהו ,(טימ דצ ביחב אידח יב ע"ייעו ה"יחא]*
 י"שריפו והיינימ must יידה ינהל wm : 'ט ב'ב

nn "mלש  mmnתאטחמ ול ינששוח לבא כ"ע  
 'ח ר'שהש 'גרתב mmm Gn ע"ייע יידת ל'צו
 ל'צ pw םג ילואו הימאד אידחב : ימא ידש 'א

 -- [אידת

NT *ע'למ ר"עפלו  =\ Ergebenheit, Aa. 

(Unterwürfigkeitז קרפ תבש אתפסות ' 

 [איה] אדח רמאו לתוכב ww [ססותה] (םסותה)
 הז ירה תוצוצנה ינפמ םא ירומאה יכרדמ הז ירה
 ירה אדח רמאו םיברה תושרל םימ ךפושה ,רתומ
 קרוזה רתומ ז'ה ןיבשו ןירבוע ues DW א'הדמ הז
 ןישרח ינפמ DN א"הדמ הז ירה תורבקה ןיבל לזרב
 ןמיסל איה הענכה םלוכ (pup Typ .רתומ ז"ה
 ל"נה 'יברע הלמ תארוהכ לא לש ותעמשמל רסש
 אוה טעמכו קלוד שאכ wn יכ 'מא אמנודלו
 ךלשומ ופוסו הצרא םירגנ םימכ לשטנ רועו 0322
 יפלו קיזהל לוכי וניאש 'ורבקה תיבל ץפמ ילככ
 "ny איה mm "an "p מ'צ nenni 'תפסות י'כ

"nש'טע סעלרעפ  co ypאיה אדה  lé- pb 
^bלא  Gottשמתשהל אתפסותה ךרד ןיא לבא  

 ארה יקסנעלאמס פ"ו תעדלו .תויסופ תולמב
 !דדיה ומכ איה האירקה תלמו החמש b הודח ומכ

 ס"מ ג'ע ר"כר Ub ןינוויע ימלשוריב תוידח *
 ,'ג תרה TP ןייע

 ג'רב (ש"מו ביירה ע"ייע Adiabene ס"לב) בייָדָח
 וז (' חלחל (ג'ע ןישוייק|  ןיסחוי ^ 'פד

 )55( ח'לפ ר'בכ | .(' ביירח הז רובה ןווליח
 .אינמרגו ביידחו אייסא המרגותו תפירו זנכשא
 ה-5

m yos )'וז חלה "א 'ודיקב (* ,חלחב בותכ £^  win wenביער זיי 'ומביבו ביידח וז  ^wןוולח עיייעו ביירח  
am.רועו םינפב ה'יכו ליחתמה רובר ךרעב ןידוי ינשב ר"ב דיל ו"ו י"כב (*  

 ,מ'ארבו ר"פרב ןוכנל ח'כ )5

 NEL EL .ןוולח 'עו ןורחאה

 .שימו ביירה ע"ייע ,
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 «Cp ,(הקדה אלד גונב 4 v5 ^3 יפל הקדח אלד

ayחזי אלש ידכ ריפש והנידבעו והניקדה  »»[ — 
 םשהו .ץרחו ךתח wwe oJ ע"למ) קָדָח 1

QU-- ץובקהו 5=- יברע webs pom 
  ponדרפנה  (Stück, Theil(.ו"מ תכש) הריכ "פד ג"סב

 תוילח יאמ « py.יקדיַח יִקְיַח היב תיאד תוילח
 הז ןיאצוי ןיאש שוריפ  nmלבא  psuןהשכ

 וא הדימעמה הארנוי ןידורפ ןניאו ןידוופ
pa הלודג pa תוילחד ךכלה הנובכ הלטלטמ 

 ולא 'פב | .(' 'וכו "הריסא הנמק  mewb'מנב
 ינמיס  6b? ^» mmב'א) — .ןנעב תוקודח

 ע"ייעו ה"יחא]* .(תוקורח בותכ ןדיד 'חסונב -
 ת"לדב רקיעו תואחסונה יוניש נ"שו 'ב רדה 35^

 י"כו י"כ  ry» m men"נ םג לכא '3 ךרכ
 איבה םשו 'א קרח ע"ייע ןורתפ ול שי תוקורח
 ג"ונב לבא ל"נה תבשד ןויצב םג ש"ירב "גה וניבר
 יקדיח כ"ג קיתעה ח'ר 'יפו ,ס"ש י"כב ה"כו יקדיח

now וכו הל ביבס ןיכותיח יקדיח י"שריפו יקדיח'. 
 — [המושרה תיברעה הלמה תרזנל הפי

(Spitz = Stacheldorn jp (ןימ םש מ"למ DTE 2 
 (הנשמב א'ער א'ק ^3 ןיליפת איצומה 'פב

 יורי ארמג .הצרפבש (* ןיקדחו הצקומבש תלדה
 ןנקיתש C םיצוק יליבחו םיצוק יכוס ר"ת (א'ק
 .ןה ןיצוק הצופבש ןיקדח ט"ש רצחבש הצרפב

nהיל רמאדמ  Cעשוהי 'רל ) א ני מ אוהה  
 יכימ וכב ביתכד האקדח +(" [main] (אנינח) ןב

(7oהמוד לודגהו בוטה התא 'מולכ קדחכ םנוט  
po3 תינעת 'וריב ץובקהו ה"יחא]* 'b 

 ,אָיקדיח ןיליאכ ןוהבד sab קדחכ םבוט :ה"סר
 — [אייכופ ןיליאכ ןוהבד ארשי הכוסממ רשי

 ז"ק תבש "יע (אתיירבד אנת (cv אקְךיח * |

 'רו .א" ph :""D" 'ובותכ ב'עס

 23 ^y ידימלתמ רבח ול היה ינומקשה ןועמש
 ,(גילק 'פ prob ר'ירמבו ח'ס 'פ ךתלעהב ירפס .ט'יק

 היל ורק אקד ואל אלא ^in 'ינעתבו .ירסדח
 רסיברא ינב אלא "גה €'? 57« 'מ י"כבו רסידחב
 ""רתב הארסדח ,יארסדח 'גרתבו oe דחב ורקד

 =- ]35 /15 ,'א הידל ;'ח i15 'ברמבל "א
qm» p?םע  pmע'למ  "b Goקודא ןינע  

 sich andrücken, fest anschliessen רושקו

 ןכאה 'מגב םילכה לכ 'פב (םינפב יייע וניבר תעדו
 (' היורק ןפוד היוש הקדחד ןויכ C nap תבש) היורקבש
 ןימכ 'יפי היורק .קודיחב ןכו (ה"מ) םילכב ג"פבו
 חיפטה לע ןינתונש תכתמ ןמ וא ץע ןמ לוגע
 קחוד אוהש ינפמ קודיח ארקנ המלו היורק אוהש
 אוהשכ הוות רפס ןינעל 'מואש ומכ ילכה רצו
 'מגב ^j איצומה 'פב C (.ביל (cun "ןכדחמ
 אנמב C קי ד ח ד ןויכ 6ח"ע תבש) לבח איצומה
 סנכנ אוה השק לבחד ןויכ 'יפ .ישנא ידבע אל
 בקנב )* לכוא הרבכ לשו הפנ לש בקנב אצויו
 לכוא וניאו (qoe לבא ץופנש דע py לש

qvaהצקומבש תלד 'טגב ןיבוריעד ןורחא 'פבו  
Gp y)ר חח א 32337  p» Cז הכי קדחכ ', 

 פש) 'אנש םנהיגל םלועה תומוא תא ןיקדחמש 0
"bp Q^ nקודה ומכ אוה הז קודיח ,ןויצ תב ישודו  

 י"שר י"כב ה"כו ה"יחא]* .קדה 'עב ונשריפש
 "יא ה"וא תא ןיקדחמש ^3 .בקעי ןיעבש י"שרבו
 "יסופדב ס"שב ה"כו ו"נקת זמר o הכימ 'קליב כ'נ
 הגוהו רוזניצהמ הנתשנ איליסאב 'פדבו םינשיה
 ת"יחב 'ינ יכ אוה טושפו .("םיעשרה תא ןיקדהמש
 ימוחנתב שרדנ ןכו pna מ"ל לע לפונ יכ ףידע
 ושעב טיי ויט ילשמ) קדח תכושמכ אשת יכ שירב
 םיצוק לש הכושמש םשכ רבדמ בותכה עשרה
 | ןאכמ ותוא רשפמ תא םדא לש וידגבב תְֶּבַחְתמ
 'תקיספכ ה"כו ,'וכו ךכ nw םוקממ תקדחתמו

nmי'פר  (bאשת יכ ) כ'רד 'תקיספבו. CM'"D 
 תרעה 'ייע mb בורק פ'א "5 'ינב לבא םייונישב
 ssp תבשב ה'נכו <- .ב"י תוא םש רעבאב ש"ר

 :בימק תבש סייר y" תרסח איורק תלמו הקרהד ןויכ ג"ונבו יוכו הקדהאד ןויכ פ"א ייכבו ןעכניט bet v35 היכו (י
 .זיצש D^ תורטפתו םידעומ תאירק יכלה ז"ואב היכו וקרהט an^ יליגטבו snm רצ מ"רסל ג"הר Cb קתעוה כיע (*

(Àי"כב חיכו  aia p/wאנמל יקרחר 'מ י"כבו קירחר . *) עיפרשבו ,ריפדבו ביה י'כב ןוכנל היכ Desלבא . 

viaa pa» ma )*אבר ד'עפלו רטא א ב ר ע'פרב לבא יטגב היכו רילו ביה יבו יא ויו  winesתובית ישארמ  w^ 
manריפרב תמאכו רמא אבל ונייה א'ר וטשפו לינה ךורע יייכב ת"ר  ^Wאבר קר  (ילב nónרמא ) wantsאבר ןמ  

 תא ןיקדחמ קתעוה oom) סישב ספדנ) חיר bx" )^  .רמוא € (ומוקסל ס'ר לצא) פ"א י"כבו רחא רבד :רוצק אותו
 (אנליוו ס"שב ספרנ) חיר לש 'יפ ny p קר קיתעח וניבר יכ aon קייורמ יוכו לבא יוכו תלמ 'יל ב"ה visa (* .םיבכוכ ידבוע

 ייבוריע יפסותבו 'מ י*כבו 'זיפ תוינשמב לבא (אנליוו סישב) חיר ייפבו 'צנוש ibm פיא י"כב היכו (* ,וניבר 023 573 םשו

apס"ר) ןיקרחו א'כטירה ייחבו חייפר 'ציניוו זיפ יפרבו םיקדוח גיונכו ןיקרה 'יגה (: א'ק ףר) יגילפ יכ הירב  (B 

 היכו )19 .םיצ y sm (oe) ח"ר ייפבו ןיליבחו קר ג"ונכו .שיארבו ף'ירבו חיפר יציניוו יפרבו פ"או 'מ "23 היכו (*

v2יקורצ :רוזנעצה ןמ הנתשנו םינשיה יפרב היכו פייאו 'מ . (Mג'ת ייכב חיכ  p"חיגתל לינ  m» mumחסונב , 

 ,אנינח ריב om" ירל ייא ע"פרב לבא sor יכימ pu 'וריעב

ptm 



7 4 

A UA Tw 
A 

| 

 ה"  vד ָ ו

 ראש לכבש ה'ר הז 'מוא € תיארנ הניאו וב
oun['ב] ם כ ךרעב היארו הנבלה תיארנ , wx» 

 < הארש ימ (ב'כ «nO ןנתד vun תארקנ הנבלד ןל
 C 15333 4505 לוכי וניאו שדחה תא
 וגישה םש הציבב תופסותהו י"שריפ א"פכ ה"יחא]*

 שדח תארקנ הנבלהד וניבר ש"מ 'יפל םלוא וילע
 — יחכונה 'עב ע'בשפה y" םתישוק תבשוימ
 הברהו mv :מ'לב ומכ שרח תינש  הארוהבו

omaוכרב מ"ד ' imsה ילינמ .ז"פ : ו'פ תבש '. 
 יורי ,א"ל דימת .ז'ק 'דהנס .א"י "ילקש + ג'י : ביי

 — [םתלוז דועו .ט'סר ג"פ 'ינעת
 האוכתל ראות mma qu וכפהו ,מ"למ (yr שָדָח

(Chadasch, das neue Getreideובותכד ב"פב ' 

 ) י א מ ארמימל Cr n2 םישנא ינש ןכו 'מגב

 ןילמוגל ישייח אל ןנברו ןילמוגל שייח הדוהי 'רד
wmןנתד והל ןניעמש אכפא  T'b36'מ) יאמדד  

poenןהמ דחא'מאו האובת רוכמל ריעל וסנכנש ') 
 p^ ,ןקותמ וניא ילש ,רמועה וריתה אלו. שדח ילש
 אמש ןילמוגל ןנישייחד ןינמאנ ןיא רשועמ וניא
 וריבח לע ןכ רמאי דחאהש הז םע הז ונתה
 .'וכו רחא םוקמכ ןכ וילע רמאי וריבחו הז םוקמב
 ^Qu) קרפ mo יי ישרש םינהכה לא רומאב ארפסב

 «pan ץראב ןייולת םירבד 'ג םתרפסו ךומסב
 רופא שדחה ,םיאלכהו הלרעהו שדחה ל"וחבו ץראב
 םיאלכהו הכלה הלרעהו ,םוקמ לכב הרותה ן
 הוצמ לכ 'מגב ןישוריקד ק"פבו .םירפוס ירבדמ

nep ont»שדח  psiהאנה רוסיא ורופיא  fa 
 רופיא ורופיא ןיאש שדח b^ ,םלוע רוסיא ורוסיא
 םדוק 'יפאו דבלב רמועה בירקיש דע'אלא םלוע
 ביתכ ולכאת אל אמעט יאמ ,האנהב רתומ רמועה
 ורופיאל רתיה "vw רתומ האנהב רוסא הליכאב
 :רמועל emp ולכאל רופאש שדחה ומצע אוה יכ

neרומחה םיאלכ ,ומועה וחאל ולכאל  
 םלועל םירתומ םיאלכ ןיאש םלוע רוסיא ורוסיאש
 שרדקת ןפ )5 יביכ םירב) רמאנש האנה ירוסיא ןהו

 אל םלועל םיאלכ רוסיאל nn» ןיאו שא דקות
 יאוהו םיערזה שלתש epu" םרכל אלו םיערזל
 רתיה ןיאו mo רופאש םינשב הלועל ןירה
 ינשב  ןליאה ונעטש ירפ ותואל b^ ,ורוסיאל
 ומצע ןליאה לכא הליכא רתיה ול ps הלרע
 אוה sme םינש שלש רחא לרע ויופ היהש

ol Ubמויב ינש ' CU»ישילשה םייפ  *) 

 Xm .םיש י'כב יל ןכו  וניתואחסונב
 ייבוריע יכלה זייואבו איצקת 'יפ ח"וא רוטב ךורעה םשב אבוה ןכו ךורעה םשב ןורכו היד

 "9 'נורחאה הביתה ('

 v33 m/3 )^ ."5 יאסרב וניתואחסונבו יאמרל 'מ י"כבו יוריב היכו :ו'ג ףרבו סש 'כותכב ה"כ (*  ,ייל 'חסונב ('
 .ישילשה םייפה | ג"ונבו ימ ;

opm יקריח. * 
 pon .יקדיח + * 'ומבי oy) לש וא ץראה םש) י

 יקדיח .יכשומ ךרכ | א'ער ז"י
 ע"ייעו יקסוח ומכ אוהו יקדוח י"שר "גו ,איקמודו | |

 .יתכראה םשו איקמוד

 ןוי וז לקדח ז"טפ v23 (Tigrisstrom) לָקְּדַח *
mm nop nmeכ'או .היתוריזגב  

 תלגד 'עב אבוה : ט'נ 'וכרב "ייעו לק — דח שרד
 ילב רהנה ארקנ וימימ = תופידרמו ץורימה תולקמו
 -pfeil ץחכ "72 D tighra, tighri^ טירקסנאס

sehnellבותכ ינורמוש 7231  bpynתלקד ומכ אוהו  
 םשו תלגד עיייע ץעור בתכב ול (amp פ"לב

 .יתכראה

 das Innerste תיבכ תימינפה אָּתַה ov מ"למ) רֶדִח

  523 (des Hauses, die Kammerב"פ דיה 1133

 .הילעהו רודזורפהו רדחה 6X5 i'ome יוריו ז"י)
 רישהש up ירדח 'ט 'ציב ץובקהו הייחא]*

 ,< ןתיולו תומהכ ירדח לארשל הלגיו :ינאיבה 'פ
 יוניכ אוה ל"נה הדנבו — .הבכרמ ירדח םהל הלני

 — [השאה רוקמל

sןילוח רודח  icש"מו 'ב רדה ע"ייע תורודח , 

 'גרת הנימל (eine grosse Eidechsenart) אנורדחה

  ^vוהנימל בצהו ['א] ( ^ p,(פ"כ —
 הייחא |* ,(אנודוח 3152 ןריד 'חסונב ב'א)

 yn ןודרח ע"ייעו 'וסו ע"לב ה"כו spy ןורחאהו
 — [א 3331

Tl]?ינרד אתקיספב (קשמדל בורק םוקמ םשו  
 CK ,'ט יירכז) Tm ץראב Amb) דצ) הרקע

 תומואל n אוהש חישמה 355 הז . . ךרדח והמ
 4 תעד וז ה"יחא]* «n לארשיל ךרו

mvםוקמה :הימחנ 'ו תעד לכא  mpiךודח  
 ינאש הדובעה תיקסמרוד ןב יסוי 'ר רמא הז לעו
 ע"ייעו qvin אוקנש םוקמ םש "vw קשמד ןמ
 Aa הלמה האבוהש תומוקמ רתי "x תיקסמרור

niimםכחהל תידומלת איפארגאיגב 'ייע םוקמה  
 — [ז'צר דצ רעיוביינ

(der Neumond nm שודח םויל םש מ"למו eT 

 'פר ג'רב הציבב  6UD qsגח והזיא
 p^ .הנשה שאר הז רמוא יוה וב הסכתמ שרחהש
 הלפתב אל םכישדח ישארבו ה"וב ןיריכזמ ןיא
 הסכתמ הנבלהש sm הזיא א'פ .(' התלוזב אלו

B בוריע תופסותב'' «am (t! 

"bבטיה ש'ע וניבו '*'524 םיואוגמ םשו םשו מיק . 



 אוהו ןורמיי ןיתדח המ .ז"מד ה"פ ןיטיג 'וריב ה'כו
 .דח ע"ייע ךל איה תדח .ה"כ 'וכרב דיחימ ץובקה

"bvלע קחצי כר רמא :ט"  mmארזעב ןכו  ?^ 
 R/ תומש יג ,'ו 'בדמבל 'גרתה ןכו .תדח אע יד 'ד
 יירבדל mmn napi 'שלבו .'כ ,ט'כ בויאל ;'ח
 אתֶקָדַח ץובקהו .םתלוזו 'ב ,ו'ס 'יעשיל 58 ,ר"כ
 pav :םשהו .א'עס ה"ל m" (ס"לב ןכו)
 אשרדמ יבב ןוכנל הוה mmm המ ד'ע ו"ד ט"פר
 תיבב היה שודיח המ  'ג 'גינחב ומכ) ןיד אמוי
 המ ס"מב ג"ע מ"ד vn) ובירו'  Ye bv שרדמה
 ומכ טשפומה nem -- .תודיח 5n ^« ןותדח
 אָנְתְדַח ihm" ה'נ .נ"י 'רקיול 'קנוא אָתּותְרַח ס"לב

Neuling1^ ,ב"ל ירבדל 'ב י"רת  bypmובותכ : ' - 
 y" אנמחר תידח אל . . . אנמחו mmn .ה"מ

[wb — 

 m3 pos ץראב הריפח ע'לב (b^ תּודח *
 nm 'עב (תוד ע"ייע האובתל רצואה

 ומכ mU n"nà "an רקיע יכ תעדל יתיארה
 רפמש ומכו ח"מ א"יפב תולהאמ ןויצב ר"פד סרגש
 "נה (תורהט רדס לש) הנשמב יכ וניבר ונל
 המלענ יכ mn 'עב bo קד אל תאז לכב ת"יחב
 תודחה םש תולהאכ ת"יחב ג'הכו onmi ויניעמ
 תודחה ep" תדמוע השיפכ . . הרונמו תיבבש
 םילכ 'ט 'נשמ «pe ,רוהט תודחה 'מוא ש"יב
 שפכ 'עבו תודחה יתפש ןיבל השיפכ יתפש ןיבש
 תודחהו עיציה : ז"כד w'b 'יחספ 'ורי .דודחה 'יגה
 ב"פ vp vv .זיבזיל הל שיש תודח ,'וכו היילעהו
 (תורחל) ומע Tm היילעל wp הלוע vy מ'ד
 'וריב ץוכקהו G'b my, 'תפסות «y [תודחל ל"צ]
 ל"צ] (ןיתורחהו) . . ןיעוציה xy ד"יד ד'פר ב'ב

 .וכותבש [ןיתודחהו

 רכדה רורב ונינעו מ"למ לעיפב mn ^m =) וח
 anzeigen, sprechen, sagen) * ס"לב ןכו הדגהו

 ק'ב) ןלזגה תמחמ םאו 'מגב ליכאמו לזוגה 'פב
 שירד יטיחד איוכא יוחאד ארבנ אוהה (:ו'טק
 ימולשל היבייח ןמחנ ברד הימקל אתא אתולנ
 םא ןנתד wiyT  ןיתינתמ (:ז"יק פש) אנקסמו
 ל"ייקו תוחא mme ול דימעהל בייח ןלזגה תמחמ
 רוטפ הארהו והוסנא םא לכא 'יוחא יוחאדב
 ורכח pep הארהו "o והוסנאש לארשי אינתד
 IK "b" כ'א) -- .כייח דיכ ןתנו לטנ םאו רוטפ
 אוה יוחא יכ ןוכנהו ה"יחא]* | ,(הארה ,יזחא ומכ
 3pn3^ ה'כו 'ימעפ המכ 'יא םש ק'בבו in jo" לעפא
 rb 'רהנס .ש"מו 'ב ערכ ע'ייע הריק יוחא ה"כ

 אנת (CE 'מגב b^ .ופיפהו ואוב תרטקל םישדח
 .םישדח וארקנ .ךכיפל הב םדא הנש אל םלועמ
 שדח רוסיא .ו"מד א"פ "ילקש v^  ה"יחא]*
 המורת Pam .השדח הרות ג"יפ ר"קיו-+הבקנלו
 ה"בקה רמא סש  ר"קיו םשהו .הטמל y" השדח
 ,אצת יתאמ הרות שּודַח אצת יתאמ השדח הרות
 ב"עד א"פ D'un" 'ורי ,שודח אוהש רבד ח'פ םשו

ayןכו שודיח לש היהש רבד  v'23ורי .ב"כפ ' 
"vnושודיחב אצוי אוהש רבד ג"ע 7/53 ז"פר  

 רבד ד"עס א"לד ה"פ 'יחספ 'ורי .ונממ ןידמל ןיא
 ג'פר 'טוס v^ ה"כו ןידמל ןיא ושודיחל אציש
 yb 'ובותכ m" Ty x33" ט"פ םשו p" ח"יד
 שודיח ער םש suns .ה"מ 'ובותכ ילבב : ז"כד
 ק"בבו pen ,אוה שודיח םמוז דע .ז"כ 'דהנס ,אוה
 by" .ךליאו ושודיח תעשמ אלא וב ךל ps + ב'ע

mpשודחד ןנירמג אל ט"מ בלחב רשבמ א"ער  
 א"עס 'ג 'גיגח .ושבמ [nU 'פסות ש"ע ,'וכו אוה
 .ז"חא אבה ע"ייעו שודיח אלב מ'היבל רשפא יא

"Yארקמ שודיח ,ז"כד ט"פ 'דהנס . "rvינעת ' 
 ט"פ 'וכרב 'ורי .ךשדקמ m3 שודיח ג"ע ה"סד ב"פ
 "ילקש 'ורי .השודיחב הנבלה תא האורה ד'ע ג"יד
 אוביש והרמש ביבאה שדח תא רומש .ו"מד א"פ
 שודיח ב'ער v .תובותכ לעפהו — ושודיחב
 (שדח) שודח רבד 'ז ,ג"יפ םילכ ,הרות השדיחש
 רעש ג"ע ב'כד v 'יבוריע 'ורי .םירפוס ושדיח
 'ז ה"ר ,הכלהה תא םירפוס ושדיח םשש שדח
 ^C .ה"כ 'ברמב) i^ ושדחכ שדח ny תאז א"עמ
 לע ח"עפר ר'ב .השדח המורתמ ןברק אבהו שָּבַח
 ךתנומאש ןיעדוי ונא רקבו רקב לכב ונשדחמ התאש
 התאש הממ : םםשו ,סיתמה תא ונל תויחהל הנר
 ךתנומאש ןיעדוי ונא תויכלמ לש ןרוקבב ותשדחמ
 ושדחת הז שדחב ט'כפ ר'קיו .ונלאגל 05(
 דלויו ג"'ער ט"ה ח"פ 'ומבי 'ורי : לעפתה ,םכישעמ
 הידי לע אלא Co now n יונו ותשא שדוח ןמ
 אלו ינאומ תינומע אלו ינומע הכלה השדחתנ

 | (:ויע יומבי ילבב (y^ תיכאומ

 "מ = ע'לבו sa ina ס'לכ) תדח
 וחינהו אצי 'מגב ול ואיצוה 'פב Qeu שדח

cnn emןיקיתעו ןיתרח ןילקת  (CUןיתדח ןילקת  
 לקש אלש איה ןיקיתעו הנשו me לכנש
 לש ןיתדח 'מולכ האבה הנשל לקש דקתשא
 ו'פב 'נשמה וז ,הובעש me לש ןיקיתע וז הנש
 יילחח) שדח ריש 'גרת ב'א) — .,(ח"מ) םילקשב
 nns Wm nae א sep ;'ט ריק

—— 

me» (tןיקיתע ןילקתו 'ילקשבו .אטויב 2003 לכא :ג'כ חרומתבו ימ ייכב . = ') aa)ןיתינתממ קר . 



ho 
 < פ"פ ר'בב .ןידד [יועימב [bu (ינעימב) אירש -

 הנתינ : הוח www םש נ"ל זמר 'ר 'ישארב 'קליו
 רמא אחא ברו . . איוחכ ותצעימו ותויחל ול
 שרדו e 'ייעו םדאר איוח תאו ךיווח איוח

mהלמה הרזגנ ןכו איוח 'שלמ רועו יח ןושלמ  
 ₪0 | \= ץובקהו יח o^ <> םשהמ ע"לכ

^bר'ב ,שחנ  e'oאיוא איוחל ןיחוצ אלילנב ו"פ  
 'ב רלח qw ןייע m ros va" .םיוע ע"ייע

[wm - 

nmn * (ר"למ Landgut, villa; vellaםינפב 'ייע ) 

 ^53( הדמח ץרא ז"ל פ'ס בקע ירפס
oaםיכלמל תואליווח תואליווח היושעש ץרא יי  
 י"אב הנק אלש ןוטלושו ךלמ לכש םינוטלושו
 םישועש ךרדכ . , םולכ יתישע אל sims תואליווח
 תורוטלפ הנק אלש ןוטלושו ךלמ לכש וישכע ימורב
 לכ ךכ םולכ יתישע אל 'מוא ימורב תואליווחו
 י"אב תואליווחו תורוטלפ הנק אלש ןוטלושו ךלמ

owתואלוח 'יגה םש ירפסב .םולכ יתישע אל  
 םכחה) ל"ומה גיצה רשא הנוכנה cim תואלייוח
 י"כה 'ינכ איה .הרעהב הרושה תחת cov שיא
 הקתענ הלמה יכ pep לכ ילצא ps .תואליווח
 pm" .תעדל יכ טרפבו ל"נה תימוו ןושלמ
 ונממו veho לעפמ םשה mu אינאלאליפה

vehela, vehellaרוציקבו  vella, villaתביתכ רקיעו  

 וליקה אטבמה ישוק בורמו אליהוו ,הליחוו הלמה
 שמשה תחת שדח לכ ןיאו .הליווח בותכל ארוקל
 ולודג 9« אתמדק םדק ימיב ןכ םויה ומכ יכ
 הישרגמב ריעל ץוח ץראה תקלח הירישעו ץראה
 "nb בוט ריואכו םידי תכחר םוקמב המש תונבל
 Villa ונילצא םג םיארקנה הדמחה ירוטלפו םיתב
 הושעש ץוא הדמח yos שרדש המ הזו
 א"ער זמר 'נ bv" 'קלי mp yn ,'וכו תואליווח

 ,יבצ nbn ןינעב שורדה
 תולעמו תובילש ושש אקוְוח ס'לבו קווח

 םיתבה תקזח 'פב Stufe, Sprosse) םלוסה

 ול ןיא xen םלוס 655 «x  [בזרמה 'מגב]
 'ד ול ןיאש לכ en םלוס ימר יכיה הקזח
 יה םלועל p' םינהכה לא רומא ר'קויב .םיקווח
 ידמ לשו םיקווח 'ע הלוע לבב לש הרש (שיכפ
 715123 ב'א) — ,תולעמ p" .םיקווח C 33 הלוע
 ה"מגר 'יפ ןכו *n^nwJ ,(םיקווע בותכ ןירד
 ' (תובילש ם'בשריפבו) תולעמ ןיקווח כ"בל י"כב
 ןפורפש םייסמ ב"נש ק"העכו .'מושרה ס"לב ה'כו

 סיימו m'. *( v YA v33 רח עיייע רקיעה הזו ירחה רסח גיתכ קוספב )*

 ייכ ייגיפל) ב"עס ז"ק םשו .ילהינ היל תיוחמד אניעב | =
 עשוהי 'ר (ושיל) היל יוחא (םינושארה ייסופדו סיש

 לעיפבו .אדטס ןב ע'ייע יהולבקלד mra היחרפ ןב
vo nbusא"עס  mama nmnשורושחא יפלכ  

 המכ ןושארה םדא הל הויח הוח כ'פ ר'ב ,'וכו
mmmתבש לעפב .הדכא  YDאיוחמו אפלש , 

 b היעליס יוח שנ רב דח .א"לד ז"פ םיאלכ 'ורי
 לעפאבו ;'ז ,יה TO ae ,'ב לאינרב ןכו ,רזעל
 בויא ;'ג ^D 'י לה ת הוח מ"לבו ז'ט ^i ,'ו ,יב

"p wmm mon pi ייפ .'ב 045 ;" .'ו ,ביל 
*- uu 

2x *בייח ע"ייע . 

pi pn םּוח. n n nsnm m mn * 
on "n an m חח ע"ייע ץוח ,ףוח, 

non en ןח ,םח, 

 הגורעב (' ם ד א םש יתרפא (יטרפ פש) ףטוח
 ,(זימ) םיאלכב ג"פ

Ay yos gn ס"לב seyn yn vn = ? "n 
 = שחנ  (Schlangeע"ר רמא 'פב 033'

 (' ירוחה ריעש ינב הלא +.ה'פ תנש) הנורעל ןיינמ
 יבשוי ע"כ YN (א'כ 05 יישאיב) ץראה יבשוי
 ,ץרא לש הבושיב םיאיקב ויהש אלא והנינ עיקר
 םימעוטש C2 קוספ פש) יוח ,ץראה תא ןיחירמש ירוח
 שחנ 'גרת ב"א) — .שחנ b^ .איוחכ ץראה תא
 ה"יחא]|* | .(שחנד איוח Cb א'כ 103( תשחנ
 ;האלהו 'א ,'ג "ישארבל ep 'גרתב הברה דועו
 ל"זרדב ה"נכו — np םתלוזו Yo ,'ז ;'ג ,'ד תומשל
 תבש .'ב Wn ע'ייע איויחכ .ףיקז ב"ער ב" 'וכרב

Upו"נק םש ,היקרט ןנברד איויח אמליד א"ער : 
 :םש mb 'פ vbnp .'ב קרט ע"'יע + ז'כ ז"ע
 ve תבש wv" ,ליחדמ אלבח איויח היתכנד ןאמ
 ר'פ 'ישודיק 'ורי .ךותכא ירפ איויח ג'ע ח'ד

vetויה יויח יכָו ('ז 'ט עשוהי) .יוחה שרד ג'עס  
 ה"מד mb 'ומורת 'ורי vm השעמ ושעש אלא
 TU3) vip הוהד המ jb לכא איויח אתא ג'ע

"yאתא סיטב .אימר ביפ  (enוות 'ווינו ' ow 

 אתרזיש : םשו ,אתיבד יויח . .רוטד איויח .ו"מד
 3335 . . אתרזיש רב :ג'ד א'פ תכש 'וריו יויחד

NTלש ורדש ביעס זיט ילבב קי'בבו) יויח דינעתמ  

 :םש now 'וריִבְו :gn) השענ םינש cf רהאל םרא

 mn השענ w^ םש ק'גנו) בר וח דיבעתמ המקמק
0e 5xר"שהש  CDאשיב אוויח יוו :וידי  

 כ"ה י''כבו 'ציניוו ריפרב ןוכנל ה"כ ('
Bf mn םיקווח nón לכא oum םישמח cw noy רומזמ bene ןוכנלו אוה 
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 'פב ריזנבו (* היתוקל אמכואב ארויח אדסח בר | ןייע דועו QSprossen ש"אל לע ןויכו כ'ע א"לב

qwש"יב - ]3 קח  CAU»אמכואב ארויח איקל ארויחב אמכוא  
 אדסח בו רמאו D2N. , 'עב ונשריפ 322 איקל

 ארויח הירשבל אקמוס היכשמל אמכוא (Ge Un | ןבול2;= ע"לב ןכו 35 sm פ"למו מ"למ) רווח
 [ןנינשדכ ל"צ] (ןינשדכ) אתרוחמ C) א י דר ל | ןבול אתירווח 435 אתרווח םשהו ןייעבש

 ןישודיקד ק"פב ,(ותלוז דועו :  היינ -'יחספ) ארקיעמ | B^ רורווח canities ר"לב ןכו graues Haar רעשה

 אל והל רמא «Ce היולת הניאש mas לכ 'מגב | יונכ רויח ראותהו ,םינפב 'ייעו Staar ןיעבש ןבול
 נ'סב .םכל תררוכמו תנבולמ הניא 'מולכ יתרויח | (א'ער m 70« רחשה תלפת Ces i73 (תערצל
 קרזנש חפפה 'מגב ןילוצ דציכ emp OUO ריזנד | e3' .הביש 'יפ C אתרוויח ירס ינמת היל ורדהא
 ^| רמא אביתכ אכיה םוהתה תאמוט 6א'פ 'יחפפ | בר רמא (ג'צ (por לילשב גהונו 'מגב השנה דיג
 וילע nb תומי יכו Ce ^om 2« ארק רמא רזעלא | .ריסא 6 ינתמ יתותד אתרווח לאומש רמא הדוהי

"eןבולה  quieוארי ךיניע 'גרת ב"א) — .(* ו ל תרווחמב | וג ןוניאד יטוח ןהו אילוכה  mw 
 ה"יחא]* = .(אתירכנב ךניע pom 0'ל .גיכילשמ) | תופרט ולא 'פב ןנירמאד ץרח םוקמה oen אתילוכ

(n8 hw)תוילכ יבג  mmנרתה יכ ל"נה 'גרת הז שרשל ףיפוהל העט ב"ר | םוקמב אתוקל יטמד ' 
ynוניתוברמ ונעמש 5" ח'ר רמאו  oc»פ"'לב רוח לעפמ רזגנ ןורוחיו בלח  ^B 0pןכו האר  

 חכונל ךיניע 5i" ןכו .םש 'טישפה הקיתעה | ינתמ יתותד אתרוויח אוה םילסכה שארב אוהש
 ה"כו ןרוחנ אתוצירתב ךניע היכ .'ד ילשמ וטיבי | אוהש ןימושה por ארויח הז ןיב דירפמ םורקו
 יחכונה 'עב שושה לבא que ג"ונב) המישפב | .רתומ ןותחתהו רוסא ןוילעהו ארויחה הז תחת
 wm "לב ןכו ןבל ונינעו ('כ i vem aye vip | ביער ר'פ JU םדה יוסכ יפד אמק הכלה ףוסב
 'בותכ 5 לצא ןכו ,'גרתב הברהו weiss sein | אתיכוכז ילכ אתימור אנתיכ ?in ילכ שבלי
 אל . . ירווח ,א"עס vy ןילוח .היפא רווח : א'ם | 7029 עשוהי 'ר .רמא 'מגב לרעה 'פב QC יתרויח
 רווחינד אכיה יכ D ק"ב .'ח גז ע"ייע ירווח | pn" [snb] (אהימ) ירמ כר  ביתמ GU 'פ

 יבקיע ןירווח ב'ער ט"ל ריזנ sw סרח ע"ייע יפט | ("רורווח 6 חיל 'ורוככ ןימומ ולא לע 'פב תורוכבב
 .הינקידלו הישירל הירווח :'ס מ"ב yea .ןוהמינ | אהשש לכ עובק רורווח אוה הז יא ןיעובק םימהו
 ינפ ןיבלה ומכ 'יפ יפא ירווחא : ה'ג מ"ב לעפַא | "שארבו םירוגסב ['א] י"רת .םירונס 'יפ .םוי םינומש
 מ"ב תערצכ ורשב ןיבלה הליאשהבו )0 wan | ג"רב .(" א"טראטק זעלבו C אירורוויחב o) טיי
 הליאשהב ןכו meno "יי הירשיבל הירווחא :ה"פ | .("רירקד (' אתירויחב % ד'ע noo ןילוצ דציכ 'פד
 ר"בב : לעיפ weiss, klar machen 3938( ןיבלה | אכיל אדימס 6ו"נ pex ןיקזנהד הדגהב ןיטיגבו
 אוהש )^ .טימ תישארכ) ושובל ןייב סבכ ח'צפ | .אדימס לש תלוספ בע חמק b^ .אכיא אתירויח
 םהל רווחמ אוהש . . הרות ירבד qno omne | יבד ארויח yo" היצ 'דהנפ חישמ ןינעב קלחב
 תומש 'גרת (y" רווח ס"לב סבכ שרדו ,ןהיתויעט ,םילודג םיאלח עוגנ ^5 Cow [m ל"צ] ('ר)

 'ורי .ררבמו ןיבלה תארוהב םגו סבכ ^b O^ ט" | 'גרת )0 57 תמש «jw תערוצמ pi ארויח
 הלפת תוכאלמ mo ךועיגה .ה"ד ב'פ תוכרב | ימ 'פד ג"רב .(" לודנ 'מולכ בר ,אגלתכ ארויח
 ^3 bb* ןוכנל ה"כ הרות ירברמ ןירווחמ ןגיאש | ילכא לכימ אנא (ח'ס peo םוקיידרוק וזחאש
 םימכח דיב ררוכמ ןיאש ףוס ףוס ושוריפו פ"שרהמה | NP אל ארויח ל"א , ארויחד אמעט ma ימעטו
 הרותה ןמש הלפת תעשב תוווסאש תוכאלמה | ומאד היתכודב וקדב והל ces אנדריאה ןנידבע

 אתימור אכתכב ןהשפ ילכ שבלי ג'ונב (5  .ינתמ יתותד אברה יאה ג"ונב (*  .יישריפ שיעו amm ירד ג"ונב ('

 ןתשפ ילכ שבלי יתכונה יעב W^ ץ"פדבו ב'עס טיכ מ*בב 'יאדכ אתרויה ל"צו תרויח אתיגוזב תיכוכז ילכב שמתשיו

 לינה מ'יבמו ןילוחמ אבוה םשו ןתכ יעב ייל ןכו ךומסבמ הלפכנו איה ס"ט אתירויח תבכיתו אתימור א תר ו יח אנתיכ

 ו"! י'יכבו mmm ג"ונב )^  .(טייש ףד יגנא ייכ ץבוקב) ןילוחל v5 masas 'י'פב אמור אנהיכ a^ ןכו האמור אנתכ 'יגח

 םיסופו תצקבו הירכרהב 'ב י"רתבו א'רוררווחב גיוגב )^ אות סיטו rwn 'יגה 'ורוכבל v3 meon 'ופבו

 ייגכ היר ייפכו אתיירויח פ"א י'כב לבא אתרוויח ג'ונב )7 .ה(ווו וו( ט יאלב ("  .רברבה עייוע ירברבחב

nasר"פרב ה"כ ("  ,אתירויח  epייפ ארקיו תותליאשב היכו  m^oרירק ייגו אררקמד ייא םשו  ^Wח'ר | ייפב 33  

mo insiילועו רירקד יב י"כנו 'מ י"כבו .םינואנה יושח םשב 'ב רומע כ"ח רוטעה לעבבו םר יכלה  anmיסופרבו ,רקיע  

yםינורחאה  ^wרירשר  né»ש"ביר ינושתבו וניתואהסוגב  "oלאומש ייא ריפרבו ,שימא יפרב ןוכנל היכ )^  .ויסק  

 mins Sam רמאמ לע דרוחמ emp ny ('"  .בר : יר םוקמב ל'צש 'ארנ ךומסב ייפמו en ס"טו לאעמשי ע"פרשבו

 :Y ייכב ןוכנל m/s )"  .איקל ע"פרבו .יחסונכ היכו אחוקל ל"צו ריפרכ mes )'' 7 0 "n yas ר"יש ןואגהל ניר
 .וילע גונב ('*  ,תייררל סימב ץ"פרשב לבא ימא יפרו

4b 



3 

 = תומצעב רויחד .ךינמיסו .דיסב תורבק לשו א"מ
 ןושאר bb" וניבר b^  תיסרחו תיסרח ומכ 'יפו
 ןכו כ'ע עקרקה ןמ ותוא ןירפוחש אוה. דיס ןימ
 תיסוח והמ ב'עפ א"יד n nov ^vi שרופמ
 ע"ייע השותכ הנבל תיסרח אוה ילואו .הרוי ח

onט'יותו 'א  r5 Ye pomoוב ךיראהש . 

 קלח 'פ 'הנס 'כסמ (אוה תועט ?האמ) רויח ₪
moח'צ )+ mwינווג רויח 33 ךל  

 וניבר 'יפ 'יג ה"יחא|* (D האמ י"שריפ
 — wn] 'עב ונלצא m ראכ ע"ייע הלועמ רתויה

  €iייחפפ ארוחד אימ (אוה ס"ט) ארוח 3/8 €

 לעב  qun.ש"ע ארזיחד סרג
 ןידהו ה"יחא|*  Dyארזח 'עב יתחכוהש ומכ וניבר

— [jou ע"ייעו 
 * :רברנח ע"ייע רברווח

bm ע םדוק ןרוח ע"ייע הנרוח .אנרוח .ןרוח' + 
 * ע"ייע ןורווח  ma,(טיפ בי ןּורוח

 ונינפלש 'יג יפלו p'b אוהש הארנכ) )0 ןילורווח
 'יג יפלו wilder Lattich ^b pov תרזח

 = Kreuzkraut חמצ אוה ילוא (םינפב) אתפטות י"כ
 ולאו 'מגב העש לכ 'פב (ש"מו ןילחרח ע"ייע
 (' ןילורווח ףא רמוא הרוהי 'ר 625 ייחספ) תוקרי

pos mimןדיד 'חסונב ב"א) -- .ןהב אצויכו  
 ה"יחא]* — 05 קרי ןימ ןילל תרז ח ףא בותכ
 י"כבו ןילבויה mw 'ב "23 ,ןילא תרזח 'מ י"כב
 אתפסותבו : 1 npe" ס"ד 'ייע ןילוראה ףא פ'א

"mobטרופריא י"כה "יג יפל ב"פס  nampגה " 
 רוורווחבו bin תרזחב ןיאצוי ףא :וניבר 'יגל
 רזח 'עב y" 'יפו ונינפלכ in" 'קיע ד"עפל לבא
 פ"ל אוה ילוא זא רקיע ןילוראה י"כה 72 םאו /2

y Jsארקנש חמצה  [Wieke — 

(der weisse Btorch, oder Reiher) ND"n ^9 

 'קי) .הפנאה הדיסחה תאו 'גרת
aישמא 'פרב ה"יחא]* .ובאו אתירוח יט"  

 ר"י 73373 ומכ הפנאהו רובחה Y"3 קוספה אבוה
v» n^סולקנוא קיתעה ןכו ןמגרותמב  "pb 

"yהריסח קתעוה רועו .רעלדא ן"רל רגל תניתנ  
 ג'י ,ט'ל בויאלו ;'ז ,'ח nv" םוגותב אתירוח

mןילוח לש ה ג ב ל היד  iroרחא ויד ע"ייעו  
 — [!'תכראה ot ףוצרפויר 'ע

 mn 43 yy ןירוח *

(kleine. Salzfisehe) D3^nn *3 ז"ע 'ורי 'b3ב"מר  

 ילושיב םושמ 12 ןיא Di?Wn א'ער

 םירווחמ םניאש Don תכאלמ ףוס an" יירחא ייסופדב)

 ףוס ךועיגה ד"ע ב"כד ה"פ "יבוריע 'ורי ,(הרות רבד
 v gm" ירבדמ ןירווחמ ןניאש תבש ימוחת
 posmO ןהש תושרדמ iiy א"מד Ye 'מורת

 הכוס 'ורי .ב"ער ה"מד ח"פ םש 'וריב ה"כו ,הרותב =

mes(הבאושה תיב לש לילח) החוד וניא המל .ה"נד  | 
 ןכו שוופמ b mno^ וניאש [םושמ] (םשמ)

 : ושרפ ומכ )^ 375 "20 הלמשה ושרפו שרד
 .םש םירבדל י"שריפ 'ייעו הלמשכ םירבדה ורווחתי
 ותירהצ אל ומכ 'יפ ותירווח אל .ט'ל 'ישודיק
 ןיאו רבוחמ וניאו ג'ע ret ב"פר האיפ t" ,(םש)
 b^ האר לבא רווחמ ומכ B^ 5( רבוחמ רמית

x'nsאירק ןל תיא ז"כ פ"ר ר"ב .םש ף'זרהמל  
 ונממו ,כ"מ p '"yp^ ןיד ןמ רתי רווחמד ןרחוא

snywnoיבוריע ל"נה 'יחספ ' auז"יק ןילוח . 
 'm: מ'ב ןבל b"  ארוויח .רוויח vm ראותה
 amm אדח : ז"ע תבש .קמס ע"ייע ארוויח יתאו

puniץובקהו .םכא ע"ייע .ח'ס  y/"y "ymבצח  
 ,אתיינדוכ אָתרוויח :'ז ןילוח הבקנלו ,'ב pp 'עו

"p navתפסוהבו — אתרוויח ירמח רסילת א'ער  
 a תותירכ ,ןירויח רמח :ז'צ ב"ב gym mes ן'ונ
 ר"ע א"מד ד"פ אמוי 'וריב ןכו קיתע ןיירוויח רמח
 ,ןבל B^ ₪2  ע'ל אוהו .קיתע ןירויח רמח
 לצא לאשוהו ןכל ורשב רועש ימ ותארוה םגו
 «p .תערצה תא ודי לע ואתל «n ל'זו
 הייקנ תפ 'יפ אתירוויח םש אצוי רויח גשומהמ
 :nep ןבל םחל She) ע"לב ה'כו ישר חערל)
 ול יתאצמ אלו בע nop ws תעדלו ,הלועמה
 רורווח שרשה am דועו .תוירכנ תונושלמ רזע

sex ^35 woרוורווח ) sym83717 ס"ל  ^bתינונבל  

 !o9 שלש יברע ןושלבו 36906 53 ןכו
der weisse Btaarיסרפ ןושלמ אוה ד"עפל לכא  

^b .525  תפסוהב םירוגס l»םימעפ הברה האבש  
 לעב = םירונס ול mae "b ושוריפו םשה ףוריצב

 — "m3 y] ,ןורוע

 אְרּוח פ'לב ןכו מ'למו אָּתקרּוח ,אְרּוח ,רוח *
(Loch 3p3 ^bיחספ " "nרוח  

 3:3 אונכע ואל .'ל ןיכוע .וריכחל םרא ןיכש
 אנמ ארוח ארככע ואל 'יא םשו בנג ארוח אלא
 (by i "רדנ .יתכראה םשו 'א רח ע'ייע היל

 .אתרוחל ל"צ אתרחל

 אינה 'א םוח y3 (Weisserde, Gyps)' ארויח *

 mo ינש 'שעממו U'D. ק'במ 21'32

 .ןילו ורווח ורזיפו ר"פרו 37 י"כב ('

 וליקה םעפו ווימחה םעפ :jb תורוסא הנייהת
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 355 ןח --יםברווח ?

 וז 'רינ ps .ונלש 'ואחפונב ב'א) -- .ךשא 'עב | שרפמהו ןילישבת בוריע םושמ וב ןיאצויו םיוג
 6ה'ק) ייחספ יברע פ"סב — (' (אילוכ רסחד םא יכ | ז"ע ילבבב תמאבו םיחולמ םינטק םינד ןימ ^5
 קרפב .אנא האזוח אלו אנא C אמיכח אל אנא | םיגד בר רמא CON בר רמא ותרומתב בותכ .ח"ל
 אתווזח (ב'עפ ve pom האירה 'מנב תופרט ולא | הארנו ם"וכע ילושיב םושמ םהב ps םיחולמ םינטק
 (ב"עו w5 םש) ירמאד אכיא ,הרשכ C אתווזח by duxotov vbs םינרטח ןמ הלמה השבתשנש

  cumתואיצמ ולא קרפד )9 ג"רב ,אתפואד אתווזחכ ,םינטק =

mU»)חיכומ ותוזחו ליאוה והבא יבר רמא (ב'עפ א'כ  
 שניאד אתכוד עידי עדימ אתיז ןירתנד ג"עא וילע :

 יוה אלד אמעט ונייה םיתיז ינש n (UC שניא das me ל nins ergreifen TIN —( זח

 ןהיארמ רמולכ וילע חיכומ ותוזחו ליאוה שואי RE 7 : ב ^
 תומודא שיו תונבל ןהש שיד ןהילע חיכומ םיתז לש | "5 ירקומה ma As רואה nw (C ןיזחמו
 תונבל תלדגמ ימ לש הדש עודיו תורוחש שיו | 7092 ha z iom 71 5002. MAE 'שלמ

d wsןהילעב ישאימ אל ךכלה תורוחש תלדגמ ימ לשו | "דש לבקמה 'םגב לבקמה 'פב  
 6* דחא רפס ,(" י ל ng ןיריכמ uh ירבסד | 729 ChT Cow C 7. תשע אלו ורבחמ

MN TOR IDEתיבחנש לכ שיקל  OURו תיזו ליאוח |  memלכ לש םיתזהו 'מולכ וילע  
E DREלכל ןועורי םדא | חה דא  opהיודומ*  -\.תלעמ לש ןינעכ  

 כ'ג ושריפש הניאת ה'ד oix מ'ב 'ופסות יייעו | 72 C ףץנו עלבנ 'מולכ ודי poi C רימאה
 שמ oy owes .םשב wemw ma remos) | 700m ועבצאב ia ולדונ אצמנו ויתועבצאו ודי

TNI "my? Vade usd BNרצ א'חב אוב מ ב |[  qbןכתת .איס "ינ יפלו  
POS BOTTLE nel meןושל |  by moo axאטויב חיגכו :ר  "Bop 

 dm owe ןייעו םיברל mim .תוארתל |; ד SUEDE TP ל gei ה oun םיבל
 אתוזח האלחו .א'ק ק'ב חארמ bonn D ji y 2E ש'ארה  שוריפ .םכותנו

Voip ed E 1% ₪ס"לב ןכו איה אתלימ ו  sumיכ 'פ ר"להקב ןכו  
d risa p. gs 0% A T . .אוזיח ןידה אמליח המ :אב | 77  qno mל'צ]  [pon 

 זמה 'פ רתסא 'קליב bu» worm oT nupm | SN "כא ע"תפת gis x pi T תזיחא
qnmס"טכ םשו ז'נרתת |[ חא ע"ייע תעלבומ ף"'לא יכ ךכ לכ  poאזוזיח וא אמליחב . vp 

 יב לאינד pum ןכו ל"נה 'ילוחב wmm .ץובקהו | ;אטואוטמ, sehen הזח 'יפ ס"לב יזח em לעפמ) זח
 'נשמב /3 ב"ב תיזח םשה דועו .האלהו 3/8 .ח"כ | Gestalt, mI Sehender, Profet האזוח ראות

mm Anblick90- ע"למ  ^bדצ  Dt? | (ront, Seiteד"פס 'ליגמ 'וריב ןכו .האלהו  א"עס 'ד 'מגב  
 'ה)  תיזחב pnmo ןיליגר םהינש ויה ג"ע ה"עד | הלודגה הכרעמה תא רודיס «C5 דימתב ב"פב
 פישרהמה ייגכ  ליצו תויזחל .סיטב yy גייד טיפ יוכיב | ,חרזמל הכרעמה י ג פ b ame^ התיזחו החרזמ
 mm ומכ ס'לב אזח ,יזח לעפהו -- Uy) תיתכל | נ"פבו .אזחו (א'ל היי יימש) לארשי אריו 'נרת
 ,'ד 'רזע ;ט"י .'ג  ;ג'כ 70 .'ה לאינד np מ'לב | הברעמ nnm תונולח הב ןיחתפמו 07« הרפב
 ןכו wm Cp ןמנרותמה Uy 'גרתב הברהו s | ברעטל התיארטו cp לש הכרעמה 56 'יפי
 (םייוגנש תצקב) .ר'צ 'דהנסו .'ג 'לינמ by לצא | ןרמארכ היה ברעמב םיתזח רהב שדקמהש שדקמל
 והניאד !לאיגדמ) הינמ יִפיִדַע (יכאלמו הירכז am והניא | ביתכו .ץוחבמ min השועו 63 272 ןיפתושה 'פב
 והיאד יחיינמ sup והיא איכנ ואל והיאו יאיבנ | ךשא mes C "הזחמ לא mme לומ[ו] en or אימ)

pn)גרת 03 איכ ' v1231 וח אלד רחאמ יכו יזח אל וחעאו אזח | שרופמו ,ךישח הייוזח ]2[  

yy wem:שח , 

m» (iזיפו ילופאנ יוינשמב ' me»ןעכנימ ייכב  vixפ'א  )יוריכ $63 yovyזחא  aםיבמרהל שימיפב ג'הכו  
yao" .דק  *( ב"הו ויו ייכב תיכ p'nysבינש  m'3 .תנוזיחב ע'פדב לבא 'חסונב  *) m3בינש קיתעב ןוכנל  

Y2:25 מ"טשב אבוה רייכארכו י"שרב  (fטירס ייפמ קתעוה 2 ("  .ףקותו טיטשב )^  .רומאה סיטב מ*יטשב  
 ip" 'א '"רתבו .ךשה coy דוע יייעו .שימ שיע ךשא 'עב אבוח ןכו o)  .ךורעהמ היגהל ךירצ oe טיכ דצ גיחרל

 םשב ם"'גשר ייכבו יב !v3 ימ י"כב לבא וניתואתסונב «m האמיכה ייאש ריפרמ ץוח עיפדב ה"כ (* = .ןיחופנ יודחפד
b^) Vtס"ק ייחספ .) amאל :ררדסה לינה יומוקמ 532: אמיכת  mannmםימעפ ןוכנל ה"כ ("  .אנא אמיכה אלו אנא  

 ןוכנל m3 ('' | ,ריפרב ןוכנל m ('" ,אתוזה אתוזת גיונבו mnm סיטב עיפרשב לבא ךומסבמ חכומ ןכו ר"פרב

 תיכו )9 ,ולש pes ע"פרשבו pm י'כב ome )€ .ןושלה תכיראב 'יא ע"פרשב לבא 'חסונב («né ר"פדבו 33

ciומוקמל מ"טשב , 



 6שימ (xU יאזוח יב ע"ייע יטרפ םש הָאְזוח *

ovיתכראה . 

mm =( mיפ ' eon slo y'aס"לבו >>  
 ,Schorf, Gring תפלי ןיחש ,אפרומ אָתיִזֶזַה
 התלע (ר'ילד vo ye יכוס לוזגה בלול 'פב 6

mmnתורוכבד ו'פסב .וכור לע   QDלעבו  
 תואופרבו C. תיזזח לעבו תלבי לעבו 6 בר ג
 בש יתיל אתיזזחל Geysoy ןיטיג וזחאש D" 'פד
 ;'3 .איכ יקי) תפלי וא ברג וא .(* אתיינזרא יטיח
 ייפ ה"יחא]* Hm וא ןברג וא 'גרת (ב'כ :ביכ
 ה'נכו mm לעב 'מולכ אזזח ס"לב ןכו ראות ןזזח
 jn תירצמה num וז nme 'מגב םש 'ורוכבב
 ,אתירצמ אתיזזח ילמד 'כ )2 Cpu 'א י"רתב
 תוצח 'פ הבר תורכ ,אמלעד mnn : םש "ורוכב
 yy nns"' ותפפל en a nm תפליו שרד הליל
 ד'ע ד"יד דיפ תכש 'ורי .םש p"b' י"שריפ דוע
 big 6ח'ק תבש ילבב (y התיזזחל עמש תא הנימ
 היתיזזחל mb תא הינימ Ty מ"ר ב'פ Uy 'וריב
 :ה"מד ח'פ 'מוי 'ורי -- היתיוזחל ס"טב ג"ונבו

 — [ע"ייע nmn ל"צ mnn חור

 Bliiz, Wetter- pn ym קרב 13 מ"למ) זיִזַח
sirahlע>- ע"למ  einsehneiden, — durch- 

ny? stechenוניבר  ^b "bpמגה ' p'b3 (may 
 'ה €'5( ןילאוש ןה יתמ דע הכלה ףוסב תוינעתב

[pem 5^ quum newיאמ א ^ ^«  
 םיקד םיכע b" .תוחרופ mmm בר רמא םיזיזח
 אתשילק אביע (סש תינעת qm) prem וארקנ

mmשרופמו .תוחרופ וארקנו אתכימס אביע  
 : ךועה םויפב son ד"עפל ה"יחא|* SA 'עב
 y3' שרופמ ,'וכו תומש 'ה ^G ונינפל ב"יפ ר"בב

 תויזיזח ץונקה אבוה ovn א'ל ,א'ח 'ייעו דא
 ס"טב X" ג'ע ו"סד 'ינעת 'וריבו םש 23 לבא
 Am mapa ול השוע ov 'ינעתב ריחיהו .תונויזח

sm nכ ח"כ בויאלו 'ט .,'ב ש"השל " — 
 prin ל"צו p'b ג'יפס 'ולהא 'פסותב ןיזיזח ינש

[m r^p - 

cv» mmםיאלכב ו'פב וזיזע — םוקמ  C5)השעמ  
 Pim רפכל לאעמשי 'ר לצא עשוהי 'ר ךלהש

 תוושו rp ג"ונב הייחא]* ,םוקמ םש 'יפ
 (חימ .Vb 3102( ונינשש הממו ,י"א ינב לש אטבמב
 תנוכת יכ כ"ג עמשנ םודאל ךומס היה לאעמשי 'ר
 ?RTI םע דחא אוה 27 םודאל gba התיה זיזע

B. m3 (*  .קוספב למזית: (? בוחכ קוספב לבא mn 
v33 375 (^אחיינרזא םיטב יחכונ 'עב ע"פדבו ,ש"ע 'ב ןזרא 'עב היכו . 

vwאל והניאד  ounוהיילזמ  amת"האב ג"הכו  
 אזח והיילזמ am אל והניאד א'ער ו"מק תבשב

xaxמ"רל היתיזח : ג"י 'יבוריע | ,(אוה . . ווה אל  

 ip יילוח .ט"נ ריזנ .ב'פ wb :ד"ל 'וכרב ,'וכו

 y» "m קופ :ז"י 'וכרב 55 יזח : ה"פ מ"ב ,אניזח
pbאלד יא . . וזחד יא :ו"כ 'ציב .'ג  amילוח " 

 min תיצמ אל ל"א וכיהלאל יזחיאד אניעב :ט"נ
 'ילוח : לעפאו .'וכו היל sun ארביא ל"א היל
 :ו"כ 'ציב ,'וכו ילהינ היל תיזחמד אניעב :םש
 אל וזחא אלד יא uns תושמשה ןיב וזחאד יא
 םכחל הייזחא םשו (ז"חא אבה ךרעב «Cv וזחא
 'ב) םכחל הייזחתא לעפתאב 'יא 'מ י"'כבו ,'וכו
 יזחימ .ז" 'וכרב ו"יתה תטמשהב ןכו ,(םימעפ
 b/$ 'וכרב nnb" ומכ (' (םימעפ '5( ארוהיכ

yo 

 tauglich, geeignet) םדוקה ןינעמ im^ — זח ₪

 תלפלפ (C5 ע"ר 'מא 'פ תבש תכסמ

v3יד (פ'' 02 לאינדבו .יזח יאמל  Cnאזימל  C 
uumהלוע השעי  Cpדבעי )^ ויה  

 ישלב יּואר ומכ 'גרת 'שלב b^ ,יזחדכ התלוע
pnדוע םשו ןמגרותממ קתעוה ה"יחא|*  

 'גידריוו זנכשא )530 קתעוה םשו תואמגוד הזיא
 תרזגו .'וגו תויוארה S) /3 רתסאמ קוספ אבוהו
 he :יינוניבב (.52) יאר ע"למ .ד'עפל הלמה
 תלחתב יתקתעהש ומכ "ma ושכומ b^ יואר
 um יאמל םש תכשב םימעפ הברהו .ךרעה
 יאהל יזח אלד ג'עא .ח"כ 'יבוריע ,('זח vtm ייגלו)

"mnב'ב ,יאהל  "m ib"יזה . . ותמהבל  nponb 
 p3 וזחא :ו"כ 'ציבב םג ןינעה הזבש הארנו
 ונממו .וזח אל יא . . יזח יא םשו ,'וכו תושמשה
 תחפוקמ וז הכלה ו'"טפס תולהא 'תפסות םשה
 ונינע 'יפ ,'וכו wm המ רבד לש vnm עדוי יניא

 יוה ומכ יואר — m nom" .ועבטו וטפשמו

 - [ש'ע 'א

 טפשמ

 תויולת וינזאש ימ p^ בל'ע  V3) אָיאָזַח *
(wer herabhüngende Ohren hatורוכב ' 

 איאז חה אידנ חכתשאו המיצ יעבד ND] .ד"מ
 י"כ ץבוקב) 'ווכבל "5 «mo 'וריפכ ןוכנל ה"כ
 ויזאש ל'הזב םש (be (,ח"'ק ףד 'קילייגנא
 ךוועב bn" קתעוה ונממו כ'ע הטמל n תויולת
 אזיזח וניתואחסונכ ומכ in" םש קר 'ג חמצ 'עב
 !Dp ותסויג סע םיכסמ ה'מגו b" יכ אוה ס'שו

mwהמושרה 'יבועה הלמה . 

 היכו )* יב ^3 יזחמ m ג"בבו ('

 .ילעב עיפרשבו ,ר'פרב ןוכנל m )^  .ר"פרב
 ,ןמגרוחמב .םימעפ
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 ,לכהש ve" ירמג אלד ירעשד א תעדא היל יערזד
 רמג sym ןיזחד אתעדא היל יערזד אתיינונגדו
 ןדיד תואחסונב ב"א) -- .המדאה ירפ ארוב יריפ
 "pe 'שמא 'פדב ה"יחא]* Gun בותכ

 ןושאר ןויצ רחא ב'ו תרעה pr sov תצק
 יתנצה ןכל םינויצ ראשל םג ותנוכ לבא 'ינעתמ
 תומוקמ 553 ג"ונב תמאבו ךרעה quoa ב'ר ירבד
 ,ק"בל seem א'פתת זמר onn" 'קליבו ל"נה
 זיזח :'ב ק"ס א'לק o^ 'בוריע 'וכלה  ז"ואבו
 ת"האבו זיזה שבתשנ םינורהאה ייסופדב םש יינעתבו)

m» Omי"כב  sאתיא םשו יינעתל  jp rim 
 ^& ןיבוריעל פ"או ןעכנימ י"כב לבא םימלתה

pin vemm ^35וכרב ג'הבב ה'כו ' qom vBח"כ  : 
 דצ 'יבוריע פ"ד "ייע 'ינשיה םיסופדב םג ןכ "א
 רחא ל"נ הלמה תרזגו .'א רפח «y my "ייעו + ג'נ
 אוהו קרי בשע ייפ 69/60 b" אוהש בר ןויע
 -immer ןתוקריב ןידמועש םיחמצה לכל ראות

grünes Krautי"שר תעד ןכו  "bw?תחש מ'כב  

pv myןיזח "ג םגו ,זיזח 'יג םג וז הרזג יפלו  
 ל"זו :'ם יונותכל ט"משב יתיארו .םייקל לכונ
 pen לש ןיחמצה זיזח בותכ ל'ז םינואגה יטוקלב
 ןואצי אלש רע .ןיכר ןהשכ םיוועש לשו
 ע"לב אוהו כ'ע רמוגלא יברעב ןיארוק םילבשה
 ןכו .םילקד לש חומו תוכוו קריה e^ גאל
 — םילקד ילע לש תוקוי לע רמאנ =  פ'לב
 m ,ו"כק םילהת ירתב קתעוה ev 'ינעתד הדגהי"פעו

ymןיזח  jb27221 ,ןמגרותמב ה"כ .אמלח  [rm — 

pm *מ"למ)  (profet. Visionע"ייע :ט"ל 'דהנס  

 ומכ )015 בכ אימ) תונוזה שרדו ןורחאה ןז
mmר'בו 'ינעת 'ורי  mmnס"ט  yyזיזח  JN 

(Ctmרמוש "יפו םינפב 'מושרה ע"למ ד"עפל) ; 
 'יפ פ"למ Ty! Wüchter, Diener" שמשו

 (ש"מו םינפב «y x23"' תעדו תוחבשתה ררושמ |

 (* ןכיהמ האור ןזחה תמאב «Ge תבשד ק"פב
 :האור 'גרתו .רוכיצ mov אוה b^ ,ןירוק תוקונית
 ארוק ךאיהו ארקי ךאיה תוארל ךירצ אוהש הזוח
 (:דיכ) 'מויב 'ב 'פר 'טגב .הרותב תורקל םדא ינב

pmויה םינזחל [םורסמ] +ג'מ) דימתב ה"פב  

 יילעופה תא רכושה 'פד ג'סב .ןהידנב תא ןיטישפמ
 תונגירמ ירמוש 'יפ .אתמ ('ינזחב onn Cav מ'ב)

 ה"יחא]* Anm אתוימש רומשל ןיבייחש

nmןח =  
 ויכ 3085 בוט רתוי וא :זימ ימי :חיל יירדנ) האזוע

 — Gazah] ריע wm (האזע ימ

nim 7Mלכוא  rmםלתה ןמ  Cn "ymלעב  
 .הטמל y" ןיזח סרג ךורעה

 .איאזח y^p אָזיִזַח *

TM? abkneipen םזג Dp sm Bm (פ"למ nin] 
 ע"למ  '"yיאמדב ג"פב (םינפב ( G2הצורה

 שיו ,םיערה םיבשעה ףלשל ^5 .קרי ילע םוזחל

 pop לאעמשי ןושלב תודוגא ןתושעל םירמוא
 «p ה"כ ה"יחא]* norm :הדוגא ל
 n 35 y/b wes^ אוהו ^y י"כ 'יג יפל דואמ
 ןירוק :'יא .ע"פדבו handvoll T תזיחאו הדוגא
 המולא ונינע nn המזחלא ל"צו םזחלא תודוגאל
 רד םיכרעב הז לכ לע y הרוגח e םאזיח דועו

 ש"רו ם"במרהו .יתכראה םשו יכשרוו .תמזה ,'ו
 רשאמו ש"ע ךותחלו תורכל ןושארה ןינעמ ושריפ

psהלמל  mrפג) 33 אלו הנשמב אל המוד וז  
 םירפוס ועט ןכל ( תשרופמ הנניא'ב הכלה יג"פ יאמד-יורוב

 ריזחהל הצורה. ד"פו יאמד אתפסותב בותכל
 (ייזחהל ר"ויה לע וקב ןעיוו יפרבו טרופריא i33 ב'ג .הייבו)

 י"פעו .םיזחהל ל'צו 'וכו ואשממ לקהלו קרי ילע
 ron א"יפ רשעמ 'וכלהב ם'במרה קספ וז 'תפסות
 ע'למ הלמה wb ונכרצוה הז b^ י"פעו ,ש"ע

^e p pe eaךתח  ipiתעדלו .רבשו  
 יגיהו ימזה ריפהל 'מולכ םוזהל ומכ םוזחל 'לאמס פ'ר
 קרי ןגתדכ רשעמב בייח יכ אוה ןוכנזאו תוקריהןיבמ
 EA [003 prm (n .א"פ 'ורשעמ) דנאישמ דנאנה

Pinוא י"למו  oweףוסב 'ייעו  cpmונינעו  
 das םילקד וא םיחמצ לש תוקריהו תוכרה

w.א.  Qunge, Grüne der Gewiüehse u.ק"פב  

 רוש ) 6m nuym רמא יסוי 'ר 'מגב תוינעתד
 jo pun לכוא ותריזחבו הכובו ךלוה ערוז אוהשכ
 'וגותכ) הנב תא הקינמ 'טגב י"פעא 'פב :םלתה

Ibאנהכ בו רמא יאמ ןונכ בלחל םיערה םירבד  
 ןאצ סנוכה 'פבו .המדאו םינטק םיגד ןיזחו תושכ
 הלכא ?G'yo n קי תמלשמ רדציכ 'טגב רידל
 .ובש רייושמב ןודינ .רמוא ילילגה יסוי יבר ןיזח
 סושמ ןהב ps jum mes (:ט"יק) ק"בד ג"סבו

 'פד ג"רנו .לזג םושמ ןהב שי ידפקד ארתאבו לזנ
 ןיכרבמו ןהב ןיברעמ (prm mers 6n ןיברעמ לכב
 ( ארבררד pm ^o .המדאה ירפ ארוב ןהילע

  (Cיבר רמא נ"ונב  mwאה םידקה וניבר לבא ^  nmmיפוי ' סרג תנשמר מ"ר םוקמבו מ"ררל  vnoינשב 2"

 ייבוריע אתיינונגר ןיזח ןמ וקלחל ידכ וניבו לש 'יפה וא ג'חכ ('
naברחל רח ש ה ב אמגורל ינממ ספדנ ךרעה הז (* .ביער  mmןיקסנעלאמס 'פ  mam ^ meעב חיכו (י .יד ' now 

 'ח iym" סייד 'ייע שייארבו ףיירבו י"עבו ןעכנימ

 Anna ס'טב עיפרשב לבא יזיפו ריפרב ןוכנל mu )^ .שימו ש'ע
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 ה"נד ה"פר 'כוס 'ורימ דוע יתאצמ הזל היארהו
vwעצמאב ץע לש המיבו  qmדמוע תסנכה  

 היה הוותב תוארקל jn דח א דמע הילע
 ,'וכו ןמא וירחא ןינוע jm ןירדוסב qus הנוממה
 ףיסוה המל .כ"לאד צ'ש ww תסנכה pne ירה
 ד"פ bun "vB mss דועו .ןהמ ד ח א דמעו

my"ב"עס  (יטוס ינריו moב"כד זיפ . cU)לקו תועטב  

 אתשינכד sin אלוע רבל דקפמ הסוי 'ר (היגהל
 אליוג יוהת איירוא אדח [em 75 איילבבד
 כ"היבד שמש אלוע רבל הויצ 'יפ אתכורפ ירוחא
 ןיאו םינינע 'בב תורקל ןיכירצש ov אוה םא
 nomen רחא ללניש דחא הרות רפס אלא םהל
 עמשמ דועו ,(א'עב ייפ השמ ינפו) רובצה דובכ ינפמ

 NU SUD" וניא אנזח יכ ג'ע ט"ד ה"פ 'וכרב 'ורימ
 אנוח לאע אתשינכ דחכ ביתי son 'גוח בר םש

memדח לע  Uy»וכו ', "b ne"ס"שרהמה  
 אוה אנזח םאד ,ל"כע vay יכרוצב קסעתמ אנזח

x"הביתה ינפל ריבעיש דחאב ריצפה המל  
 ןיכרעבש דירש לעבו ,ומצעב אוה ללפתה אל המלו
 המ םגו ,תמאל ונויכ אל ל"נה ךרע דומל לעבו
 טיפ (?Mi האורה 'פמ 'וכרב vb msc" ואיבהש

vרוכגה לודגה לאה רמאד אנזחל ןוחכשא 00  
 היארהו ט"י רומזמ ט"ושמ ןכ הנוהש 5" ,'וכו
 ^b רועו .במיה ש"ע ,ה'כ 'ליגמו : ד"ל 'וכרבמ
 י"שריפכ mpu'n דמלמ ונינע ןאכד mom יכ
 ביס 'ומבי 'וריב יתאצמ המוצע mam ל"גה תבשב
 ושקב איינמיס ינב יכ תוכיראב םש רפוסיש .ג'יד
 ... ןיינתמ רפס ן ז חו ןייד שירד שנ רב n יברמ

im^ותרומת א"פ 'פ ר"'כבו ,יסיס רב יול ןול  
 הנושו ונתוא א ר ק מ אהיש 'א םדא ונל qn 'יגה
 זמר 4 ילשמ p»3 n'y' ונניד תא mm ונתוא
 ארקַמ p" 'ר"בב שרופמ 'וריד pn ירֶה ר"סקתת
 'טופל יריאמה m3" 'ה D" וצ 'מוחנת רוע יייעו

mSהיה ל"זר ןמזבש עדתו  qm5/3 תסנכ ןזח וא  
 אשנ 'ם ירפסב "אד הממ אר קמ ה (c שמש
 (םינחכל 9^5 םהל רמול Tw ןזחש pin ט'ל 'פ
 wb 'טוסב "א m nmm ,םהל רומא ל"ת ורמא
 731030 םינהכ תורקל יאשר א ר pn ןיא ב"ער
 ןטא הלכיש p» .(םינהכ ליצו םינהכ ח כר ב סיטב אייפ

ius osעמשנ  mוא ארקמה אוה ןזחה יכ  
 'לינמ 'תפסותמ היאר wn ל'נ דועו ,ארוקה
 דע אוקי אל תסנכה qm 'יפב םש 'יאש ג'פר
 תורקל דמועה תסנכה ןזח ,'וכו םירחא ול ורמאיש

 גישה אל םש לנא איכ "6 גיפ 'ליגמל שיארב רדועו ('

 ריעה יומוש :אתמ ינזחב מ"בב י"שריפ ןכו

 תבשבו ,םישמש י"שריפ םש 'מויבו .'וכו הלילב

 תא ארקמה תסנכה ןזח ואב ןושארה 'יפב םש
 וניבר 'יפכ הזו ש"ע 'וכו הרותב םיארוקה העבשה
 (' תוקונית"דמלמ :ןזח כתכ sons אנשל 'יפבו
 "Tu ט"יותה םיכסמ «mb ב"ערו  ם"במרה B" ןכו
 ארקנ הז םש לעוי םייסמו ךוועה תא םש איבה
 אובמ y) i" ^p" ה"פ 'וברבב ש"ארהו jm" צ"ש
 ישלושמ /הכרב יפפב ש"ארה 'פסותב ה"כו וט"כ דצ א"ה

(iowןזח ייפ ךורעבו ל"הזב וניבר לע גישה  
 יכרצב קסעתמה אוה ןזחד אוה תועמו צ'ש
 םתבוח P" רוכצה תא איצומה אוה צ'שו כ'היב
 תואישנ תוכלה iw my pun .ש"ע 'וכו הלפתב
 טראהנייטש ^ ןואגה דמע רבכו .א"ית 'יסר םיפכ

n3)ףד גיי הלאש ףסוי ןורכז  v^הידב א"ע : "yבתכ ) 

 ןברקבו בטיה ש"ע ךורעה לעב וניבר דעב ליצהל
 ןיכועבש דירש רפסבו ovy ^O ג'פ 'ליגמל לאנתנ
 ירבד וקתעוה םשו 4^( תבש 'כסמ ךורע דומילבו
 ונהנ צ"ש :ןזח תכית רואיבב ש"מב םהרדובא
 'וכו ןנירמאד אוה הרימש 'למ ורקעו ןזח ותורקל

coma omבקעיו ישקמו אתמ  "umיוה אתמ  
 גיהנמה ךכיפל אוה הרימשו גוהנ 'של אמלעד
 וגהנ e» m ארקנ 'תרימ שב תסנכה תיב
 ךירצ אוהש ינפמ אזחו אריו 'גותמ ןוח ותורקל

 דמוע sume חולש ןינעל ןחכשאדכו 'וכו תוארל
 ןיזחמו רמוע צ"ש רטאד םגרתמהל ארוקה ןי
 םירבדמ חרכומ ןיא רבדה ףוגב הנהו .ל"כע סהיניב
 חילשה כ"נ היה ארמנה ימכח ימיב ןזחה יכ הלא

we"םא יכ  Uu)ושא תומוקמה תרדוח ןיעב  
 יכ תעדל ונארה זא qm תלמ ןווכז cw אב
 חילש גשומה לבא ןוכנה אוה שמש וא רמוש גשומה
 :ןוכנל י"שריפ 'ומוקמ בורבו אוה ענמנה ןמ רובצ
 אכיאד אה .ג"נ 'וכרב 'ייע רוביצה שמש וא שמש
 לכואש שמש : אנזח י"שריפו som אכילד אה אנזח
 י"שריפ mDT: א"מ ז'פ 'מוי ,'וכו תסנכה תיבב
 שמש י"שויפ תסנכה ןזח :'מ 'טוסבו שמש
 איצוהלו סינכהל voy תסנכה יקסע mew תסנכה
 : א"נ 'כוס ,לכה ןיכהלו הביתה תא טישפהלו
 .רוניצה שמש י"שריפ nb ןזח :ה"ל תכשו
 ר"ער א'כד ז"ס 'טוס 'ורימ חכומ 'טוסב י"שריסכו
 תאזה הרותה »233 לכ תא םיקי אל ישא רווא

wn» 03 r3 33)ןועמש תלפונ הרות  i3 
 רפס םיקמ וניאש ושוריסו ןזחה הז רמוא םיקי
 ןיכמרה "פ "יע) לוסי אלש ונקתכ ודימעהל הרותה

 .אינזחכ אירפס א"עס טי יטוסב רטאמה דיעה וז תעדלו ('

 .ךוועה לע שוריפכ



 ליר yy תועמשמ םוש וביתעמש אלו
 המ ןינעב הנהו — .הלמה תרז ג לש תועמשמ
 רובצב עובקה ללפתמה אורקל ונינושל לע ליגרש
 םימלש ןכו םיבר םגו ורתפל ל"מר למע אושל ןזח
 "אל הזה יונכה יכ bt רשא תאו וראכל ואלנ
 דלונ םינואנה ןמזב םא ^« דומלתה ימכח ימיב
 רובצ «mbw mi האלהו םינו אג ה ןמזמ ןכלו
 ייתויאר המה הלאו gn םשב הביתה ינפל רבועה
 םכח תרעג עומשל בוט 'פ הבר תלהק 'רדמב "יא
 ולא םיליסכ ריש עמוש שיאמ םינשרדה ולא
 הלפתה עבק לע ןיפיסומש ןי נז חה ו ןינמגרותה
 תוטוקלב ה"כו ג"ע ma x םלשה ןיסחויב ג"הכ
 : ןינזחה ולא vbnp םשב סרגש תוכרב שיר ן"במרה

^eiםיטויפב הלפתה עבק לע ןיפיסומש םעטה וב  
 תבית הדקפנ ר'להקב וניתואחסונב לבא ש'ע
 ולא םיליפכ ריש עמוש שיאמ ph "יאו ןינזחח
 תא עימשהל רישב םלוק ןיהיכגמש םינמגרותמה
 ילצא ps (ג'עקתת זמר תלהק 'קליב רפח ןכו) םעה

 ולא םיליפכ ריש ?vow שיאמ ל"צכש קפס
 'וכו רישב nb ןיהיבגמש (pine ןינמגרותמה
 ןמגרותמהש ןעי םינמגרותמה ולא עמוש שיאמ שרדו
 םכחל תבשק ןזא הטהש עמוש שיא קר היה
 piu ע"ייע שרוד היה ww "eps ויפמו שרודה
 .'וכו ןיפיסומש pam ולא םיליסכ ריש שרדו
 הויזח : ט"י רוטזמ ט"וש 'דמב הלמה האצמנ ןכו
 ץימאה main לודגה לאה רמאו ב י ר ק ד אנזחל
 ףיסוהל nw ךל ps ל"א היתי וקתשו זוזעהו
 לכא ל"נה תוכרב 'וריב הזה רמאמה רוקמ הנזוו ,'וכו
 םעטמ בירקד nbn ומצע םשימ ףיסוה שרדמה לעב
 ימלשוריבכ אוה דמלמו אוקמ אל som יכ החכוהה
 ןמזב b'us היהש גשומ םא «C +ליעל "ייע) ל"נה
 הביתה לא בירקד רוכיצ חילש ונייהו שרדמה לעב
 ייחב וניברמ תובלה תבוח רפסבו )5 ללפתהל
 אווביצ ד חי ל ש אוהה ann my" הנתשנ

mmsעודיו .אנינח ברד הימק   c»ט"וש 'רדמ  
 פ'ג (y םנינמל הרשע יתשעה האמב «Ty בתכנ
 וניבר םג יח זאו םינואנה ימי ףוסב .ny ץנוצ יחהל
 םינואגה ןמזב כ'ג בתכנ ר"להק יכ my עודיו ,ייחב

quw)ה'סר םש ), mpםינואגה ןמז יכרב לע דלונ  
 ץנוצ חיכוהש ומכ רזעילא .'רד יקרפ : שרדמה
 ונלצא םיחרכומ רתויה םינמיסהמו (האלחו איער םש)
 ןכומב qm רכזוה ז'טפכו ב" פ"ס א'ודסב יכ

vay movיא םשו םש יכ ללפתמה ': nbוכרד  
 ךכ התפוח ךותב הלכל ךוכמו by qm" לש
 הלכה תא ךרכמו דמוע אוהש ןזחכו .'וכו ה"בקה

 ושוריפו כ'ע ארקיש העש דע ול ןזחמו דמוע דחא
 פ"בפש ארקי אל שמשה אוהש תסנכה ןזח ד"עפל
 הצור ומצעב אוה םאו ול ורמאיש דע ת"סל הלעי
 ש מ ש מ 'יפ ןֶזַחְמּו דמוע רחא DN הרותב תורקל
 'תפסות "23 .השרפה תאירק רמגיש דע ויתחת
 ארקיש העש דע ול קז חמ 'יא (39 יליגמ טייקוצ 'צוה)
 רמועה pnm סרג 'ליגמד ג"פ יכדרמבו .רחש ול ןיאו
 יתיארו ,ארקיש דע וילע ןזחמו דמוע רחא תורקל
 :יאשר וניאו ה"דב ל'זו ט"לק b mw^ י"ב ןרמב
 אהיש Tox תורקלו ומצעל ךרבל הצור x^w םאו
 אתפסותה וזל ןויכש הארנו כ'ע ולצא דמוע רחא
 ול קזחמ 'פסות י"כ ^35 כ'נ סרג ל"ז אוה ילואו
 היה אל 'מגה ןמזנש השק צ'ש 'יפש המ לבא
 DON ^5 (ג'פ יליגמל לאנתנ ןברק יייעו) ץ"שה ןזחה

 Gn w^b "wi) 'כסמ) .הרותב ארוק םגו שמש
poהרותל . -- mnןורתפ  qmתיב חילש  

 ינזחו א"ער ג"כד ה"פס 'דהנס יורימ היארהו ן י ד
 רמואו (הגירה יבייח רחא 'יפ) ןהירחא ןירזחמ תויסנכ
 ינזח יכ mb עמשנ ,'וכו יתייה בייחמ ינולפ שיא
 4233 'ורימ חרכומ ןכו pP תיב ישמש ויה תויסנכ
 ןזחה ןוניז 'רל ורמא (ס"שרהמה ייג יפל) ך"ער ז"ד ד"פ
 לע םעה לכ ודמעו וליחתה רמאו ליחתה ול רומא
 ד"יב שמשל רמא ןנרמה םעה 'יפ,'וכו ורמאו םהילגר
 צ"האו ותואישנב םיצור םניאש לאילמנ 'רל רמאיש

nbלע .,ג"כ 'וכמב ד"יב ישמשמ רמאנ ןכו  ,(א'עב  
 ןיא ר'ת :ודיב הכמ הכמה םש 'נשמב 'יאד המ
 «A עדמ יריתיו חכ יריסח אלא ןינזח ןידימעמ
 העוצר ןזח ול ףיסוה DN CUBD 'וכמ אתפסותבו
 ןינעה "me cub nen s לע הלוג תמו 'א
 םהישמש :םהינזחל רכש תוברהל ידכ .ו"ג תבשב
 ןכו .ןידל םיארקנה ןימזהלו ךליל ןתוא ןיוכושש
 תוקלהל ד"יב ישמש +ןינזח ינש י"שריפ : ז"י 'הנסב

anםירבדה ירחאו — .ןידל ןיניד ילעב ןימזהלו  
 ל"נח תומוקמה לכב ןזח יכ ררבוה הלאה תמאהו
 אל vam) יליגמבו יורוכבב שיארה איבהש "ומוקמב דועו)

 םא יכ רובצ חילש לע 'וריו ילבב ס"שב רמאנ
 ונינעו ד"יב לש וא תסנכה תיב לש וא שמש לע
 שמש ונינע וא וניבו תערכ רטוש ל"נה מ"בב ומכ
 ע"למ ואיצמהל 5 ותרזג ןינעבו ,י"שר תעדכ
 ^b ושמתשהו רצואה תיב www ^p ש)<=
 ילכ תרימש לע הנוממ היה ןזחהש ןעי וז הלמב
 המו .רובצה יכרוצו היתורצואו כ'היב לש שדוקה
 Vm .ע'למ ורזגל ל'נ vat : ןורתפהל עגונש

^bי"שרו .ונילע ויכרצו ויתונוזמש תרשמ  b"; 
 להקה שמש ipn שוב אלו הדוה : ב'כ 'וכמב

my. )'ינואגח יבושת ' monוללח ליז ןואג בקעי ירב קחצי ירמ לאשנש הייטק ייס הזונג  pוכו םינזה ת םירטואש תובור , 



 - אב םינואגה ימי ברקמ רשא שדחה גשומ ךורעה
 ראבמ היה oim הנשמה ימכח והורעש אלו (' ול

 ys" ש"ארה voy גישה ab ןכלו הנשמה ירבדב
 ץילהל לכונ םא yu — .'ליגמד ite יכרדמה
 רובצ חילש :ןזח ךרע יבשתה ש"מב וניבר דעב
 ןזח כ'א ארקנו . . להקה wow 'מול הצור
 "Sx יכוצ םה המ תוארל ךירצ .אוהש יפל |
 ןיקסנעלאמס פ"ר תערלו .כ'ע voy לטומה השעוש

qmומכ  qnהשוע רמולכ  Dnעימשמ וא  nm 
 םגו תירבעב ליגרכ טמתשנ wm .ןטייפה אוהו
 "= כ'עו הרו שו קובדורשק ןושל לכ אוה זרחו .תימראב
 ראותה רטשמה לעו רדפה לע ?npe רשא לכל תואי

qnnכ'היבב ןכו לבאל םגהנמ היה הרושב דומעלו  
 — pinos pn] ארקנ תורושה לע חיגשמהו מ"היבבו
 לישכ 6208 י"למ אָניִצַח = נ'ר 'יפל) אָניִזַח

(Axt, Beil(בימ) יילכב 5^4 .תוכתמ ילכב  
 .אמט (' אניזח ןימכ רמסמ ושארב השעש לקמ

^bתקנימב לזרב ושארב ןינתונש לקמ לכ  C 
 ומש ושארב ןיצעונ רמסמ DN תייטב ג וז ומש
 לזרב לש pi5 ומכ אוה תקנימו vin שדוק 'לב
 ו'עלב ותוא pop: yy לש לקמ וכותב ןיסינכמו
 .(אניצח ע"ייע לישכ י"לב 'יפ ב'א) — .ו"צלוטשד

^b mn»לש  mreט"רס 'יפמ קתעוה ל"גה  
 ויה יאדוכו םלש רמאמ י"כב טמשנ םש קר ג'הרל
 ש"ר "יפמ חכומדכ וניכרו «xm ירבד םימיכסמ
 ךיעה ןכות קר אכוה םש םג םלוא ow 'ילכל

o»ןכו תורזה תולמה וטמשנ  monתלמ  aw 
 י"כב ומכ ןוכנל 'יאש ר"פדמ jn ךורעה יסופדב
 W^ 'ציניוו 'זיפ 'פדכו (Db ב"ה ר'ב ד"ל ,ו"ו
 איה תאזה הלמהו .גוז תבית ילב תייטב ומש

n»n "b co r'5 webלקמה שארב לזרב  
 bM םתסב לכא תקנימב אקוד וז וניבר תעדלו
 ארקנ זא רמסמ לקמה שארכ ל'ר ושארב ןיצעונ
 כ"חא .אניזח Cb רצ אוכמב איחב (D. y שדוק 'לב

 התואב התויהב) תקנימ תלמ ראבל וניבר ףיסוה
 אוה ד"עפלו וצלוטשד י'ע וזעולו (םילכד הנשמ
 Destilliren, destillatio 353 distillazione : ט"יאל

das Abziehen,ט"יאלב ארקנ ומצע ילכהו  distil- 
 ודריו הקשמה ךפשנ ודי לע יכ ךפשמה אוהו ו
 לכא ר'בו ו"ו י"ככ קר ןכ 'יא ל"נה זעלהו .ןיפיטה
 ןינעבו .איה ס"מש הארנו וצלוטשור "יא ע"פדב
 .קרא 'ע דועו קינמ 'עו אתשג ע"ייע תקנימ
 "ברע הבית y" אניזח תלמ מ"יפב ראב ם'כמרהו

 סש

 רכזוה ןכו ,'וכו הקבר תא וכרבו ודמע ךכ התפוחב
 jm אייפ .ז"לה (vB םירפוס 'כסמב ןבומה הזב ןזח

CUmומכ איה םינואגה ןמזמ כ'ג םירפוס 'סמו  
 הלא לכמ — Os ץנוצל פיג (y ש"ארה רבכ דיעהש
 היה האלהו םינואגה ןמזמ קר יכ ררבוה תויארה
 רוביצ חילש תא תונכל םירפופה ןושל לע ליגר
 .ב"ג 'כוס 'ופסותה 'ייעו ןזח םשב םיברב ללפתמו

n^ל"הזב ובתכש ןויכו  : mmnןוא ג קדצ ןהכ  
 הכרבו הכרב לכ עומשלו קותשל רובצ בייח רמא

"ebיפסות יייעו) יוכו ןמא הנעי כ"חאו ןז ח  n3 
 םש םינואגה ןמזב יכ חכומ ןכו ,(ןמא היד .זימ
 ישמא 'פר) ןיסחויה ש"מ האר ןזח היה צ"של ללוכ

G*ו םשב ' qmתולג שאר ירבד לע ןהכה  
ow 3n»םירוחב . . ויתחת ןיסנכנו . . ל"הזב  

 ןיאיקבו ברע םלוקו המיענ ילעב לוק ילעב םיקיתו
 רמאש ךורבב ליחתמ תסנכה ןזחו . . םניינע לכב
 רמאש ךורבמ רבדו רבד לכ לע ןינוע םירוחבהו
 יח לכ תמשנב nme ןזחה דמועו ,'וכו אוה ךורב

wy aיבל תאז לכ ךיתעדוהש ירחאו .בטיה  
p»תלמ יכ חוטב  qnרובצב ללפתמה יונכל  

 ןושל לע ליגר היהשי םרפ ןושל יכרב לע דלונ
 אובי יכ רחא רודכ דומלתה םותיח רחא םג םעה
 ןושלל הבורק איהש הנשיה יסרפ ןושל םא ףאו
 תאז לכב תרבודמ התיה אל דנעצ לש תירטקב
 ןושל טרפבו השדחה פ'ל יכ לקנ pio תעד
 התיה הרוגש שיראוצוה ןושל איה יסרפ לש תייטב
 אוה ןזח יכ קפס ילצא ןיא ןכלו ןומהה יפב דואמ
 הנשיה יסרפמ) gácán : שיראוצוה לש 'יסרפ הלמ
 ירישו תוחבשתו םיריש 'יפ gütha) דנעצ 'למו
 ןאקיסקילדניצ יטסוי Hymnus, heil. Lied (my) שדוק

CUPללפתמה עימשה ושא  "pלוק תמיענ  
(üthra)ךשמג ילארשיה ןומהה יכ אוה  רורבו  

 nb'y33 ללפתמה תא תונכל יסרפה pen רחא
 תוחבשתו mve web 'מולכ ןזח םשב לוק
 הכו םוקמב ה"ד .'ו 'וכובל י"שר y" המיענב
 רוכצה םירמוא םשש תסנכה תיכב ל'הזב בתכש

nmeכסמ 'ייעו כ'ע ברע לוק תמיענב תוחכשתו ' 
 pnm ןוזח רבכ םינואגה ימיבו (מ"לה ר"יפ 'ירפוס
 | ףא וכ םיצפח םעה ברע לוק ול היהש ימו ץרפג
 p" $335 המ עדוי היה אל vix חילשה סא
 | .ןילוחד w"b mo יכרדמב אכוה 'ינואגה תכושת
 | ןינע .א"י תכשכ םנ יכ תאזה ונתריקחמ וגל אצוי
 | י"שר לש א"לכ אוה ארקמו תוקונית רמלמ ןזחה
 ' לעב יכ התעמ רומא .וניבר תוכקעב ךלה ןושאר'לבו

y (1בטיה  yג'יונב )? .ןזח ןינעב םינואגה םשב איבהש המ 'א ןולח  wmיפב ה"כו ' tbש"ארב ה"כו תחא ד"ויב יקיעהו ג"הרל  

 ,סיטב וקב ורבחתנ 'ני תויתוא יכ ,חקיצמב שובשב 10 "353 שירב היכו m^33 ל"צו תקנימכ v5 תצקב(* enm ביערב
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 לארשי תא קזיחש א"ד םש 'דהנסב ה"כו לעיפה
 י"כב mo» m וקזחש ג"ונבו ,םימשבש םהיבאל
 קיזחהש ל"הזבו םדוק w^ א"ד רובדכ םשו ס"ש
 ףקות pup 'יפו ,םימשבש םהיבאל לארשי תא
 ןיא .א'ס "טיגב ליעפ ה ב «m — ץמואו
 םירכנ ידי ןיקיזחמו : םשו ,הרבע ירבוע ידי ןיקיזחמ
 "p^ ,ט"מ .ה"פו ג"מ To 'יעיבש 'ייעו תיעיבשב

Gbעודיו כ"ע םכידי הנקזחת י"שריפ וקוזחא  
 קזח קזח לאשנ הרות רפס תאירק םויסב יכ אוה

pinnaדואמ הלגרוה הל 'מודכו הלאשה וזו  
busםינטייפה  Upץנוצ לצא תומוקמה הארמ  

 ונינע דועו — .האלהו ט"םש €T עיזעאפ .גאניס
 Xm ב"ב ,הב קיזחה האלהו .* מ"ב קודיאו השיפת
 לטונ רוכבה ןיא : ה"נ םשו ,םיסכנב קיזחה האלהו
 םיתוכ הב וקיזחחש הוצמ .'ד pow ,קזחומבכ יוארב
 דועו .םדיב תקזחומ איה pus 5p תבש ,'וכו

quyובותכ רבדה תתימא ' int»הזב ינקזחומ  
 התאש ךב ינקזחומ ב'עס ^ 'ישודיק «gn אוהש
 קזחוה :מ"י 'גיגח ,ינא חוטב ,ינא קזחומ 'מולכ .'וכו
 רומח רבדל exp" קיזחמ לק רבדל primm .ןילוחל
 :ז"ט מ"ב : ד"ל תועובש 7^ ןיטיג ;בטיה ש"עו
 יבנגב ישניא יקוזחאל : ו"מ תועובש .ןרפכ קזחוה
 'ורי ,'וכו mo הקזחוה sb  ןישודיק ,ןניקזחמ אל
 ,'וכו ונב אוהש וב ןיקיזחמ 'יה : ו"סד ד"פ 'ישודיק
 ,ןמאנ ותחפשמ אוהש ותוא ןיקיזחמ ויה םשו
 וקזחוה ב"מ ב"יפ 'ומבי .ןהילע ןיגרוה וקזחוה : םשו
 קיזחי ונינע םגו ,(הטמל "ייע) הקזח pups אוהו ד"יב
 קיזחש ליבשב ח"מ ז'פ הרפ ותלוזו ילכה ליכיו
 קיזחמ ילכ ה"בקה אצמ אל ןיצקוע gio ,הכרה םימ
 זמר יר יילהת יקל) םולשה אלא לארשיל הכרב

pa oan wtתדמ .'מ 'וכרב ,(יוכו הכרבה לבקמ ילכ  

 לכא קיזחמ וניא אלמ קיזחמ ןקיו ילכ ד"וב
 ר"ב .קיזחמ וניא ןקיר קיזחמ אלמ ןכ וניא ה"בקה
 המכ םש "ייעו הבורמה תא טעומ קיזחה 'ה פ"ס
 — ד" זמר עשוהי 'קליו א"יפ ר'משו תואמגוד

wp onבוט קיזחה  ^bםדאכ תודות םלשל  

 הזה tn לכ )?

 Ww" עיפרב )^

 תלמ ייל עייפרב )*

 "No קמ =

 C ב"ערב muc ח"לה we 755 'וכלה 'יפב מ"כ
 ושארב רשא לקמ , 2-3! 'פו vnb אוהו כ"כבו
 pe" הלמה איהו תודיתי וב ןיאצויו לזרב רמסמ

wm6'פ 4( 'א הלא 'עב ןוכנל ] — 
pinמ'למ)  quyהזיחאו הקיבד דועו תוצמאתה , 

 stürken, ausbessern, ergreifen רבד ןוקיתו

(D'UD3 'ep T]ישודיקד ק"פב ' U3)ינשמב איער  

6eןהל שיש ןיסכנ  nv ns3 5532[ 'ינקנ  [ww 
 07m) יימרי) 'תכד (GU) '533 ןנירמאו ,הקזחב[ו]

nםתשפת רשא םכיועב  Cםתשפת המב  
 הלילבו םויב הריד qus הנוכש תבישי ,הבישיב
 ןילטלטמה 'יפ תוירחא ןהל ןיאשו pma איה

psביתכד הכישמב אלא ןינקנ . "p?2  ^ € 
 ךתימע T5 הנק וא ךתימעל רכממ ורכמת יכו
 תיבח 'פב .הכישמה אוהו Geo דיל דימ הנקנה רבד

D eaןיבקונט ש ןיושו (בייער ו"מק תבש) ןיבקונ ןיא  

spa3 הלחתכל ןשי mהימשמ הדוהי בר  
 םוקמב אלא ןשי בקנ חותפל רתומ ןיא לאומשד
 םירמשה ןמ ןייה איצוהלי 6 "פ .רמשל יושעה

basאלש ומתסו תיבחב בקנה היה'יפ .רוסא קזחל  
 אתכלהו C ה בר ו אדפח בר C וקלחו תתוש אהי
 ("רמא הבר הבר ירבד ו ליאו ותעייסמ אינתד הברכ
 וחתפל רתומו רמשל והז ימנ ןייה ןמ C הטמל
 םירמשה ןמ הטמל הבקינש «pu קזחל ימד יכיהו
 התיעקרקב בקנ השוע םדא ןיאש אתלימ אחכומד
 ינפמ ואשע רמשל אלו ןיי איצוהל man לש
 ןויכ בקנה הזו היפ לע הכפוה תיבחה הנפמשכ
 לטבו man לש הפוגב הז "םותיס השענ ומתפש
 ץוריפכ םתסנה mu חתפכ בושחו בקנ תויהלמ
 ולאו 'פב ."ירמגל nne ןיד ונממ קלתסנש C וימיצפ
 'יחספ\ הבירע יקדיסבש קצב 'מגב 'יחספב ןירבוע
 רעבל בייח וניא קזחל יושעש םוקמב לבא (.ה"מ
 קצבה הז ןתנו בקנ וא קדס וב שיש םוקמי 'יפ

nvתכאלמ . השוע אצמנש ומתסל  bb»! pr 
 בירחנפ ןינעב קלחב —  (""תיזכ אוהש י"פעא

mo)הי וקזיחש היקזח +.ר'צ . mnsאוהו  

 .םכל רוע ייא ר"פרב (? .ליז םייבמרה ייפמ ושוריפ קיתעה ב'ער יכ טיייותח ריעה אלש המיח תצקו ('
pnymהלמב הלמ  "en(אנליוו ס"שב ספרנ) תבשל ח"ר ,  m (fר"פדב  m/s "exiוקלחנ עייפדבו . 

 s" הייכו ררגנ וירחאש ךורעב ל''צכו חיר 'יפב mo ה ב ר 'גוש ידב לבא ונינפל mu אגר
 ל'צו | (אבר) הבר ירבד בייהו ו"ו "33 'יא ןכו רמא הבר ה ב ר ירבד "יא ר"פרב יכ ym i'm ויו י"כב w^ לבא ולאו
 ראבל שח אל הבר כ אתכלה יכ (ח'ר ונייח) ךורעה םידקתש ירחא : ורועיש דייעפלו ms ייפב שממ nis רמא [חבר

 ייבא רמאש המל ןויכ ותעייסמ אינתר שיימו וכו הטמל רמא הבר :חבר ירבר ולאו שימ הזו חבר ירבר ON יכ ארסח בר 33

 אבר אבר ירבר
 תועטב ספרגו ח''ר ייפב ל''צכ (" .םותס : ne ייפב )^ .ש

 ; יינורחאה ךורעה יסופדבו .האכה הרעהבו ש"ע ף'ירה כ'ג ךלה הטישה וזכו (םש תבש) ךל עייסמד אינת אברל

 יע חלעמל סרג ף"ירה לכא וניתואחסונב anms )' nm תועט הזו רמא

 דייק "" םש םירואיבו mnan y אוה םיקיתעמה תגגש םש קר vy "y ייתספל n "pr חלמב הלמ קתעוה ( '" ,ןימיצפ ץוריפב

 ירעש םינואגת ישחב mé בורק כ'ג יייע "יפת ףוגבו .ץע תלמ («men mn" se ,יחכונה ךרע לע ריעהלמ חכש ל"ומחו

 ,ארירש וניברל א"ע רייס 'בושת
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 < ןיא .הקזח ,6"  "יוייע ןטק  חתפב סנכנו לודג
 יבי'צ (sy nimi ד"יבב ותשא הזכתתש הצור םדא
 הדיספמו הדועסב חרומ םדא ןיא הקזח Gn ייטיג
 םדא ןיא הקזח CUp non, :ה"מ "ישודיק .י* 923103(

 sm מ"ב :בימ יועובש (cro cep ול אלו אטוח

Doyג'כ .), | ps npmלע אינונק השוע םדא  
 ,(םש ay" םש יועובש) ערמ vov אוה DN שדקה
 ^75( הלעב ינפב הינפ הזיעמ השאה ps הקזח
 ןיא npm C טיפ i37" "bp יומבי" : ג"ב 'בותכ .א"צ

 ps הקזח ,(:דיס יועובש pon לב לע רבוע ב"העב
 3^4 ןיא הקזח ,(פש) לוזגת לב לע רבוע ריכש
 תועמ ולכיש דע םשמ םידמוע םינהכה לש
 םימתוח םידעה ןיא הקזח ,(:'צ ייחספ) תורפושבש
 .היינק ביב .טיי יובותכ) לודגב השענ כ"אא רטשה לע

"mתאשינו תקדוב תאשינ השא הקזח (:ט'כ  
 יורוכב .יפ 'שודיק) הירחא ןיכורכ תקזח ,(.דיי 'בותכ)

ct"הישפנ שניא תיחמ אל הקזח  ND'EDN 
 שניא Ulp אל הקזח ,(.דיל | sm ריזנ ub יירדנ)

 וניאש רבח לע הקזח ,(.'ה 27( הינמז וגב ערפד
 ו'ע) ןקותמ וניאש רבד ודי (תחתמ) ךותמ איצומ

iwב"ל ייבוריע . nvהשוע חילש הקזח ,6 ויט  

 TD) ןיטיג .ביי ריזנ .בייי יילוח :אייל ייגוריע) ותוחילש

 D "wYPp Co" v5 nón יורי) תוקזח ץובקהו —
 mpmn לע ןיפרושו ןילקוס תוקזחה לע ןיקלמ

 -- [תוקזחה לע המורת ןיפרוש ןיאו

pim *3 ומכ ס'לב) ( ^bיתשריפ 325 הריצע  
 Ae ש"ע ינרנה 'עב

(Reif, Ring לוגיע אקזח פ"לב ^b) Nprn* 
 תועבטה :ראוכמ :ח'ד ו'פ תבש 'וריב

 אקזיע ומכ ס"לב p^ ,אייקזיח (א'כ ,יג  היעטי)
 ארקמ ןושלמ שריפ ןיקסנעלאמס b ,ל"זר לצא

 ,םיקיזא

mpmםישורדה ןייע לארשי ךלמ +והיקזחו  
voyב"עס 'ה תוכרב : תומוקמה הלאב , 

imoתבש  qi)םיחספ .ו"כ ןיכוריע :ג"יק  
 3" mb" ,א"ער YO 3 /( תומבי = .ט"יק .ז"יק
 6( ר"כ (mio) wy) roiv .א"ער D ,א'עס

qxרוע ןייעו .ד'ק .ב'ער א'ק .ט'צ :ח'צ .ו'צ  
 ר'מש ;ו'ע D MD ,ה"ל .ט'יפ ר'ב .'א pm 'ע
 יד"יפ ר'דמב ;'ל m5 ^ ,ב'פ vpn ;ח"י ,ט'פ
 םשארבו םיארומא הזיא םש mpm m -- .ח"י
 לש ונב היקזח היה םינושארה םיארומאה ילודנמ
 ,ב'עפ ב'לר ט'פ םיאלכ v" .ז'כ הדנ אייח 'ר
 אוכמ ןייע 'שוריכו ילכבכ םימעפ המכ רכזוהו
 היקזחל םג מ'מ םשו ,האלהו :'פ ף"זרהמל 'וריה
 רועו ,הימרי 'ר לש ודימלת אוהו יעיברה רודב

y 

- pr; בסש 

 הבומ wy השועש ימל vnm הבוט קיזחמ ש
 ה"ד .גיס תבשל ייישריפ יויעו 37 ,ה"כ יבדמבל 3(

 mm קיזחהש ינפמ ב"עס yx "UD ,(ךתוביט
 ,ךטצעל הבוט קיזחת לא ח"מ .ב"פ תובא ,ומצעל
 v" .השמל אתוביט היל יקוזחאל ^m 'וכרב
 יטמ יכד ישירל וביט קיזחמ אנא .ה'ד ב"פ 'וכרב
 אכיה :" 'ילוח לעפתהבו -- הימרגמ ערכ םידומ
 קיזחתיאד wmm :ה"צ םשו ,קזחתיא קזחתיאד
 ץומיאו קזוח ונינע ק וזיח םשהו — ינמיז אתלת

^vוריע ' mbב"ל 'וכרב .םיתב קוזיח ד"ע ב"כד : 
 'ורי )453 הרות ןה ולאו קוזיח  ןיכירצ העברא
 'וריו ג"עס ע"ד א"ס 'ליגמ v" .ו"סד Y 'ינעת

"syובותכ 'וריו :י"ד ט"פ ' s"bןיא ג"'עס ד"לד  
 ןיכירצ ןירפוס ירבדו . . קוזיח ןיכירצ הרות ירבד
 אחיכשר אתלמ ב'עו ו'נ ילבב 'וכותכ .קוזיח
 אל אחיכש אלד אתלימ prn ןנבר הב ודבע
 אל םהירבדד קפס :םשו ,קוזיה ןנבר n3 ודבע

nושע םימכח נ"שו :ו"ל תומכי .קוזיח ןנבר  
 .ד'פ 'ובותכ ,הרות לשמ רתוי םהירבדל קוזי
 םהירבדל קוזיח ושע םימכח .ז'ע 'וריע :ה"נ מ'ב
 אל אתירואד הכוס ב'עס 'ג 'יבוריע .הרות לשכ
 םשה דועו — .קוזיח ya ןנברד יובמ קוזיח יעב

punקֶזח וא  = penר"קיו  btsא"כ  pmיופתכ . 
 תצקבו קזיחל ךלוה הלש ביסה bw" ג"פר ד"מב

wsהֶקזַח םשה דועו ,(קוזחל  royורי השיפת ' 
 ןינעבו .חפטמ תוחפ הקזח ןיא ג"ע eT b ק"מ
 םיתבה תקזח 62 ףר) 'א /3 ב"ב םיסכנ תזיחא
 ןינעה הזב דועו 'וכו םינש 'ג ןתקזח . . תורובחו

nyו"ל ,האלהו כ"ע ט"כ ףדב . mbהאלהו ב"מ . 
 םדא קיזחה רשא בצמו דמעמ :הקזח תארוה דועו
 Y החנהמ אציש המ דועו םיבר םימי רכד וא
 הדנ Prüsumption ונינושלב הז ינכות םש ארקנו
 אממ דמעה ." ןילוח ,ותקזח לע רבד דמעה .'ב
 bp mun דמעה ב"עס wy amni ,ותקזח לע
 ק"ב .ותקזח לע pen דמעה Yy. םשו .ותקזח
 .. רוסיא תקזח .'ט ןילוח we תקזח .ז"ט
 ר"דמב .םייק אוהש תקזחב ,ח'כ ןיטיג .רתי ה תקזח

"bס"שה יללכ הזיא 35 אהו .-- איה אמלעב הקזח  
 לעב ינפב ויגפ זיעמ םרא ןיא הקזח : הקזח ןינעב
 םרדא ןיא הקזח ,(.'ג מיב .זיק ק"ב : ימ יועובשו ובוח

 םדא ןיא הקזח ,(פש יועונש) וילע ול שי כ"א אלא עבות
 rp) יומבי .ז'ע 'ובוחכ) תונז תליעב ותליעב השוע

 'וכו הינוממ לע soup דימעמ O7M ןיא הקזח
 סייפתמ םדא ןיא הקזח (:ת'פ ימוי p"2. 'דהנס)

 םוכב התוש םדא ןיא הקזח (:ה'ע 202( ןימומב
 ההשמ םדא ןיא הקזה )00 וקדוב כ'א אלא
 nnb mo םדא ןיא הקזח ,(\ר"'פ 'ועונש) ורכש
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 הרטע וריזחה :ט"ס אמוי ,י"שריפ ןייע רזחומ אוה
 Ys ב"כפ תבש ,התומרקל הובישה 'יפ הנשויל

psבוש 'יפ ררה ןינעב ןכו .רבשה תא ןיריזחמ  
 :37 ןיטיג .ףיסוהו wn נ"מ TB conn ,תויהל

nnושעו ורזח .ח"נד ב"פר ה"ר יורי ,רמול . TY 
 םולש ריזחמה :ז"כ תוכרב (Cerwider בישה ןינעב
 תנש .םולש ול ריזחה אל ב"עס ב"ל nv ,'וכו
 ריזחה .א"צ 'דהנפ .הבושת םהל רוזח ב'עס ח"פ
 הנושאר הבשחממ בישה ןינעב דועו .הבושת םהל
 ילהת) רוחאל בוסת ,ןידה תא ןיריזחמ .ב"ל 'דהנס
 יתרמא אל ימימ :ח"יק תבש om uan € ה"יק
 אל ע'ייע : ו"ט pow ןכו  ,ירוחאל יתרזחו רבד
 wn" ד"ע ח"ל ףד אמוי 'וריו ו"מ ח"פ תוידע .'א
 ןירדהנס ow) תוידע) ךב mm אל המלו ,ךב
 «bi :ד"כ ידהנס .ינ א WD Ds "b יב ינרזוחו :י'ק
 n3:5 םשהו — ,וב רוזחל לוכי psc + , וב רוזחל

pomרחאל . . הרזח םדוק :ז"טק  mmnתומבי  
 ,הרזחב וניא אקמוס pny הרזחב ?ve ןיבא :ד"ם
 ימלשוריבו לקד nepn שוריפ לקד תרזח .'ד הטוס
 בורל יוריכו ,לקד תריזח 'יא ג"ע ז"טר ss הטוס
 (-das Zurück ןובשהו הבשה b^ הריזח w^ םימעפ

(kehren, die Rückgabeורי ' m^ג"ע ז"נד א"פס  

 ןוממ תריזח 3^ םשב ינת הרומג mum וב רוזחיו
 ז"לד ז'פ תועובש 'וריב לבא) ,םירבד תריזח אלו
 'דהנס ןייעו םירבד תרזח אלו ןוממ num ד"ע
 ערק תריזח Ty Yet Ye ק"מ v (,ז"כ ילבב
 ,ג"ע ז"ד י"פס ק"ב 'ורי ,(ערק mm ק"פ ר"בבו)
 ו"פר מ"ב 'ורי Rückkunftü) ה ב ו ש n joy דועו
 ה"מד א'פ תוירוה v mmm" הכילה vy י'ד
 'שורי .(םש וסנכנ וכפה) ןכ הריזחב ףא ד'עפ
 אמוי 'ורי ,הריזחב ןכו ד"ע "מד .ב"פ תורשעמ

y yes Yoח'ספ ר'ב .הריזח ךרד הכילה ךרד  
pimיתרזחה ךתריזחכו . . ויבא תיבל ותריזחב  

 ר"להק .הרודה ע"ייע .ה"פ ר'קיו ,המח לוגלג ךל
'bהריזחב הברת אלש הצירב טועמ :חמש  — 
 ןרזח b^ ןרזח רבג .ו'נק תבש qun ראותהו
 ןרזח ט"פ מ'ב םילכ אתפסות) — (GU) תוצמב

 אתונרזח ונממ סשהו .(ש'ע ןרזימ תחת פ'ט
 ןייע 'גרתב הברה ringsherum רוזח לעפה ראותו

 [האלהו ח"טר .א'ח יוועל 'חהל ר"תמע

 ןומנא הנק גג;=- ,ט\ =  ע'למ arm =>) רזח
Behilf, biegsnmes Rohr, Bambusrohrאוהו  

 23 האצוי השא המכ 'פכ (ךורעבש )00 = רזחלא
 אבוהו (^ob p הבורמ 'םד ג"סבו (:ג'5 תכש) אצי אל

 AVID Das RN I HAS E ו

mpm *אָרְזִִח = רזח — ) 

 היקזח 'רל ,הייכע היקזח 'רל .קוקח mpm 'רל
 ,ךיראהל מ"כאו אחא רב בקעי רב

5752! zurückkehren בוש ירבעב ומכ ^b) nnl 
23e יברע 'לב םג הזמ ילואו ע"ייע רדה םע 

(umgehenהשקמה המהב 'פבו %א"מ) יאמד 'ד 'פב  
 יאמד לש רשעמ תמורת (:ה'ע (Pr שיר 'מגב
 ולאוש לוחב ףא רמוא ירוזש ש"ר המוקמל הרזחש
 (mum ורמאש י"פעא 'פד ג'רב .ויפ לע ולכואו

(yo sןכוסמב 6 ירוזש ןועמש 'רב הכלה  
 ןישג) ןנתד ןכופמ ,יאמד לש רשעמ תמורתנו
 21553 ףא רמא ירוזש ןועמש יִר (יגשמב ב"עס היס

"bרמא אלש י"פעא ובתכ םידעל רמאש הלוח  
unםדא ןיאד אוה תעד ןדמואד ונתיו ובתכי  

 וקחד ילוחה ונת 'מא אלש הזו התימ תעשב הטשמ
 ןכו אוה ונתו ובתכ רמאש ומכו וירבד םילשה אלו
 ירכמ שירפהש ץראה םע יאמד לש רשעמ תמורתב
 הברעתנו הרזחו האממ דחא רשעמ תמורת יאמד לש
 ירוזש ןועמש ר"א העמרנ 'מולכ sum ירכב ול
 רמא םא 'יפ .ויפ לע לכואו לאוש לוחב ףא הזב
 איצוהל הצר אל וליאש רתומ ויתנקתו יתרזח
 ןויכ אלא רשעמ תמורת איצומ היה אל הליחתמ
 ןויכ יאדו אוה אתעד ןדמוא איצוהש וניאוש
 'ר אידהב ןנינתו ןמאנ ויתנקתו יתרזח רמאש

rwתמיא ךכ ה"ע לע תבש תמיאש םשכ 'מוא  
 OUS ןינעב יאמד 'עב ונשריפ רככו וילע עומיד
 'רכ b'"p אהו 6ב'ל peu) ga חלושה 'פד ג'רב
 NY (ט'נ םש) ורבחל 'מואה ג'וב רמאד ןנחוי
 והמ הב הרזחו השדיקו רחא אב השא יל שדקו
 ,תרזוח הניא רמא ל"רו תרזוח suns pm 'ר
 'גנת ךלוהו בבופ הלמה תארוה םצע ה"יחא]*
 םירבד ירפס ןכו ,ורזח %" n^p  םילהת) ינובבס

"bתומוקמה לכ לע ונרזח 'א , nvד"פ תינעת  
 v^ ,אוקמה לכ לע ונרזח ה"ס 'פ cs :ח'סד

ryארקמה לכב ונרזח .ט"לד א"פר , "vםילקש  
 ליעפה ב ןכו .תימ היחכשאו רזח :ט"מד ה"פס
 :ח"ק תוכותכ ,םיחתפה לע ןירזחמ ive הלינמ
 ע"ייע אחתיפא ירודהא ומכ) םיחתפה לע ורזחי

av) mes cmןיחאה לכ לע רזחל הכירצ , 
 ב'עס 3" ןיבוריע ,ותדיבא לע ריזחמ :'ב ןישודיק
 תרזחמו ו תב ר ק מ הלודג הלודגה לע רזחמה לכ
 ןייע י"כ 'קליבו ya ש"דבו פאו 'מ י"כב 23( וילע

arp o5א"פ ש"עמ ןכו אובו בוש 'פ ,('כ דצ , 
 רוזחנ m תותירכ .ןמוקמל ם ימד wmm ve ח"מ
 ירה וריבח וריזחהו 35 ןיבוריע ,תונושארה לע

ms (!כ 533 ", 



 דס אלא
 לקימהו

 :ךכ
 ,ובל

x» DM רסיא האריו (I! 4 

  wsvודה מ "(
 .(** וראוצ ףפוכ ענענמה 'יפאו אצויו ושאר ענענמ
 y3' ונשריפ רבכ Cn תוכרב) ארזיחל אימד ארכסא
 ינקו 6"ק (su לבקמה קרפד ג'רב [dU בג
 .אתבכרא ךרעב ונשריפ רבכ אזרח א'ס ,ארזיחד

 ס"טו ארויח א'ס "יא ר"פדבו 1^ י"כב
 'עבו אתבכרא 'עב ד"ל י"כב ייאדכ אזריח on איה
 ימאו ליסאב ,'ציניוו ,'זיפ 'פדב לבא ,ש"ע 'א זרח
 א"בטירבו מ"טשב ה"כו ,אזרח ןוכנל יחכונה ךרעב
 worm "גה רקיעו .הרזח in^ לצא ד"בארה םשב
 רשא ןומגא הנק הנורתפו המושרה תיברע הלמ איהו
 חינהשכ ומצע תא ףוקזל רהמי לבא ףופכיש ועבטב
 יכ ס"שה רמא בטיה ןכלו ,ונממ ויתועבצא םדא
 לכא ומצע תא ףפכ 'יפ ארזיחכ ערכ תשש בר

 שאר תבב תוריהמב b^ ארזיחכ ומצע ףיקז א
 תחנב רמולכ שחנכ איויחכ ףיקז ON יכ םואתפו
 א"מ םירדנב ה"נכו — ,ופונ כ'חאו הלחת ושאר
 בנקל :נ'ד b" תבש 'וריו ילקידל ארזיחכ ב'ער
 ב"הוי יכלה (inum ןארזיכ ןינעש המו — ,ןירזיח

^b O^םעש 'עו םגש ע"ייע םעש  Jueייפ  

  "y ym ^nצ"נלפפ  "nbףעל 196[ —
 ימושרה y'55Lattich, Gartensalat תרזח — רזח

 םדאש תוקרי ולאו העש לכ 'פב (ש"ע םינפב
 ןישלועב . . תרזחב חספב ותבוח ידי ;הב אציי
 םיחספ יברע 'פבו ,('טגב םשו ,הנשמב של םיחספ)

 .תרזחב לכטמ וינפל ואיבה +הנשמב א"עס רייק םש)
 תומיב אל (" םירזחבו (C neo vy ןימלצה לכ 'פבו
 )3/5( ןיצקועב ק"פכו .םימשגה תומיב אלו המחה
 )2( ב"פבו ,סופנהו ןונצהו (" ןירזחה (" ישרשו
 ק"פבו .לכואה תא ןירמשמ qme ינפמ ןירזחכו
 תרזח b^ .ץילג תרזחו תרזח (ג'מ) םיאלכב
 תרזה איהו me אסח ןילג תרזח ,(" אנוטל

 ייכב ןוכנל חיכ )?

nons 

posזמר בויא 'קליבו אילשת זמר ךתלעהב  (nnהרמא  

 .דלו דנ רבכ ירזיחא אידשו ךתוביט הליקש היל
 לע הכילשה qnae תרושב השאה ותבישה 'יפ

cwnיעמבש רבועה קתענש יתשגרה רבכ  
 px ןיא 'פבו .(' לופיל דדונתמ אוהו ומוקממ
 הירב הבר שרד Cro הצי) ("'רמנ ףוסב
 רמא D'r2 חמק ןינוש אעדרהנמ יטוז אנוה ברד
 היתוביט ליקשד ורמאו וקופ ('אמח mn והל

nn? ^B ^»ךירבד  (Cםיצוק םוקמב םימיענה  
 C תור בו כ הארו אצ ןיכירצ vs ךתארוהל יכו
 הפנב תרבוכ תחאו תחא לכ אעדרהנב תובבוס
 ונמיה חקל רציכ 'מגב ךשנ והזיא 'פבו .הרבכבו

Cro c)התעמ אלא  «mwהאסב האס תוולל  
 אידשו היתוביט אליקש היל רמא יצמד םושמ
 'פד ג'סבו .(*יאכלכאב חדקד cen ל"אד ירזיחא

myהתתפתנש  (G0 20 mum)ןיבר אתא יכ  
 ל"א הבותכ הל ps התמש הסווא ל'ו רמא
 היירשו היתוביט אלק קש היל ורמא ,וליז ייבא
 .לבבב היתעמשל איעשוה בר 'מגרת רבכ ירזיחא
 ל"צ] (ןיגהנמ) ןיא 23 ןיי ידכ איבמה 'פבו
 ברו ריסא ןמחנ בר '(  ארזיח ?Cv 'ציכ) |ןיניהנמ
 102 וב תולצל לוכיש השק ץוק b^ תשש
 תוכובד ק"פד ג'סב .('לזוב לש דופשב ומכ
 בר b" .ארזיח יכ ערכ Ü) תשש בר (איער ביי)
 יוצמש םיצוק יניממ דחא אוה ארזיח Duo יאה
 ערכי אלש העירכו רזחלא ותוא ןירוקו לבכב
 ותיירבב דמועו ףוקז ושארו ("וי ג תמ עצמאמ
 ושאר תא ףוכיש Tx אלא ויצחמ ותוחשב 'יפאו
 ורמא רשאו ףופכ ושאוש ןומגאכ היהיש ידכ
 הרדשבש תוילח לכ וקקפתיש p» (: חיכ חוכרב)
 אהיו ושאר תא ףוכיש אוה הזה pun לע םג
 ערכיש ףא ובש תוילוח וקקפפתיש םקועמ וראוצ
 ומצע תא ףוכיש אלו תורחאה וקקפתיש דע

(tיפו .ק"בל יישריפ יייעו  moonךחלעהכ 'קליל  ovלכא  bnלש  waקיבל מיטשב  mybאוה . 
 ןמחנ גר ליא 'יגה םשו .ה'פק רצ םלשה ןיסחויכו 'צנוש יפדב ןכו .ז'ק 'יס רומא 'וחליאשב 2 w^ הבר ייג )0

mo»רקיע ליינכו וניתואחסונב  yםג לבא טיל 'ציבל סייד  v33ייס ט'וי יוכלה זיואבו ימ  nwמימבו  b" mג"פ  

 היכ (* .ריפדו בייהו ויו v33 ןוכנל ה"כ )^. .תיבה לע וקב 'בר םש זיואכו ,אבר שרד ס'טב ג"ונבו Dn בר "יא ריילה

 ישמא יפדבו ,וכלכאב ר"פרכו 'ציניוו יפדו 11 ייכב ה"כ (* ,םיסופרה 'יג ןכתתו תורבכ ר"לו 3m ו"ו י"כב לכא ע'פדב ןוכנל
 ,יב ךלנ יעב םג ףיכב סרג וניבר לבא an" 'קיע אוה יכ nin ce יאבלכא ע"ייע יאבלכאב יב ו'ו י"כבו ד"ל ייכב

 ןכו/!(5 .A יס n^bn '3ón ז"ואב ה"כו ,םינשיה יפדב היכו ארזח גיונבו ,ב'סש ייפ טיוי יכלה זיואב ןוכנל היכו (?

peה'כו (*  v33עב ךורע ' y33 ( ץעיפדבו cUארסח בר סיטב . "') לכב ןוכנל היכ vanע'פרשב 534 ר"פרכו  

 b" יוכרבל םירובג יטלשבו vb ^o א"פ יוכרבל שיארבו שייאר 'פסותבו ריסחה הרוהי יפסותב אבוה ןוכנלו שממ ס'ייטב
 ןוכנל ייארכ) ^23 האריו ךכ אלא ךכ :אחסונה ןינשמ ויה םגו 'יל ע'פדבו v3 ראשבו ל'נה םירויצה 'יא זיראפ י'כב (י'

 jane ןויכ יב עג יעב וניבר קספ ]כו ('* .ריפדב רסח )! .האריש :וסיפדהו (CD ר'פרב

 ןיריזחהו ג"ונבו ןירזחו ס'ש יייכב b" צייב.  *!( «m הלפת 'לה ז"ואמ הכומרכ m תער omm ויר ערוככ meno ושאר

 גי'תרל מירס "53 היכו ('"  .ריפרב ןוכנל ה"כ U ay) יל ףר 'לייגנא י"כ ץבוקב ח'כ bei" היכו ןורזחהו ל'צ

 .אקוטל ע'פרבו ביינש ק"העב ןוכנל ה"כ ('* .םירוחה

 :33 אלא ךכ לכ
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 אכה ןיעבצ לש 6 אמוז C27 םיחספב ןירבוע
 בותכ "jT 'חסונב ב'א) — .ארזיחד אימ ומיגרת
 יאמ Gun יס 2"( בהזה 'פד ג"סבו QC (ארוחד
 םימ b^ .ארזיחד אימ ומינרת Won ןיטברשמ ןיא
 תא ןיחפנמו התוא ןיקשמו 330 ןהב החמהש
 רמא יריעז השוחכ sem הנימש תיארנו הסירכ
 המהבה תא ןידרקמש 'יפ .אתפקזמ win) בר
 הייחא]* = .ירלושירטשא ןיזעולו הרעש תא ןיפקוזו
 אתיא ד"ל י"כבו strigliare, stregliare; ט"יאל אוהו

 ,ןוכנ הז םגו ריילירטשא r7 som ,ילירטשא
 נ'נ י"כבו ,ילשירטשא x" 'בו 'א ו"ו י"כב לבא
 .8910801 = striglia םשה אוהש הארנו .אלירטשא
 ףוצריק אתפקזמ 'חתמה רובד םש מ'בב זעול י"שרו
 = ésirille צ"ל אוהו ז"עלב ריללטשא

 -- [דוק 'ע «Tw ןייעו

 Apfel, Apfelbaum, חופת ס"לב swim 'יפ) רגזח
mmןומעפ ונינע  Schelleםעטמ  Quy 

 ןינומיר 'גרת G^ /w לאוי) mam רמת םג ןומר
 'פ וילא שגיו שירב ר"בב C. ןירוזיחו ןילקד ףא
 m3 ילשמ) ףסכ תויכשמב בהז cmen OU ד'צ

enבהרד ןירוזיח )8 [פליקע ל"צו] סולקנא 'גרת  
 ושעיו ]5[ 'ורי 'גרת ב'א) -- .,ףסכד ןירקסד וגב

 ןירוזח ודבעו (ה'כ 505 (mot רוהט בהז ינומעפ
Ammורי 'נות ןכו ה"יחא]* ' 'wתומשל  

 «m3 .'ח ,'ג ינש רתסא 'גרת ןייעו 55 ,ט"ל
 ,'ד רג 'עו ףייג ע"ייע .ג'פר  ר"קיוב חופת ןינעב
 Don y'"y רוזיח ירקתימ ארוזיח 5^3 ר'קיו ןכו

[mmn y^p n - 
mmn *ש22=- יברע ןושלבו מ'למ עודי)  Eber, 

(Gehwoinס"לבו  wormורי :ה"נק תבש ' 
 אָתריִזָח Gv הבקנלו ,נ"ע c e תוכרב
 DD ר"ב ,םירכדה רחא 'פ ר"תסא :ח"כ תורוכב
 םודא תוכלמל לאשוהו .הלא לע 'פ ר'כיא ,ד'מ
 'פ ר'שהש ,נ"יפ ר"קיו ,ה"ס (b 32 ןייע +ימור)
 — m5 קוספ ר'תסא ,ד'ל פ"ד ן"רדבא ,טעמכ

"b symטולקיד ע"ייע םיריזח העור . 

;Striegel = 

 אוהו תויתואה ךפיהב 25,55 ע'למ ר"עפלו ררזח
 (wb 'יאלכ שירב Apfelmispel) ררזוע ומכ

mean 03ןימודש י"פעא ררזחהו  mb mםיאלכ  
 ('ןיווזועהו ןישירפה(פש) הנשמה שארו ,הזב הז
 qm ןישירפה OD א'<) תוושעמ שירב ןכו
 ומכ חופת ןימ ררזח o" .ןישירפל ןיטודה ולא

"e" )'ןומיז . 

 mo (* mmn ןמגרותמבו רוזחו 32723 )^

 Un -- (תרזח =) רזח

 םיאלכב א"פכו ב'ה י"כב ה"יחא]* .תודשבש
 nun איהו me nbn ןילג תרזחו תרזח "יא
 וז ^3 םייקל pm לש ןויגה לעבו .תודשבש
 a ein 6 'ו רמ 'עב «wu .ארוקש הממ
 איה הנוכנ ךורע י"כו םירפסה ^3 ד'עפל לבא
 אנוטל זעלה p" תרזח וניבר s^ הלחתב יכ
 -Laitieh, Garten ש"אלב "5 latiíga ם" יאל אוהו

alatאסה ה"ד .ט'ל םיחספב י'שר זעול ןכו  
 .אגוטל ל"צו ry יסופדב ומכ אקוטל י"שר י"כבו

nי'שרב  ryח"מ : mmאסח אוה  ono 
 Dn ע"יע ע"ל אוהו bw םיחספב שרופמכ
 6 הרמ אסח p poa mum wis ^e" כ'חאו

wmרעי תרזח םע איה תחאו תודשבש תרזח  
 ןילג mm יכ רקיעה אוה יתעדלו ,'ו רמ ךוע לש
 'יגו ,ל'נה םיחספב) ןי לוי mim םע איה תחא

waד'עפל איה ןילוי תלמו ,(ןילורווח 'עב ןייע  
 תוינשמ 'יפבו .ירעי ט\ףפ ראותהו Gy טגמ י"ל

 : םילג תרזחו תרזח ראובמ םש םיאלכב ם"במרהל
 אבוה םש ש"רבו .תיררהה snm תונגה אסחה
 an לג ןירגיאד אסח אנינח 'ר רמא 'וריה םשב
 'וריב ונינפלו ,כ"ע םילגב הלידגה רמולכ ארוגד
 .ןורגידסח םילג תרזח ס"טב w^ .ז"כד א"פ םיאלכ
 92 yos האיצוהל 5b הלמה mma ןינעבו
 בֶלָח ly» יברע wb לע לפונ o3 דואמ רמ עטנ

qnnעודיו  c»ףירח בלח ץימ שי תרזח קריב  
 ,תוינמור תונושלב ןכו lactuca ר"לב ארקנ ןכ לעו

np]ארקנה וניממ שי 0 02 סואינילפ  
serisראותב ארקנש  silvestrisהזו ,ירעי 'יפ  

 קותמ התליחת mim .ל"נה וניבר 'יפל היאר
 'וריבו (ג"ער .ט"כד ב"פ םיחספ 'ורי) רמ הפופסו

 הליל חספו הצמ תרזח ד'ע ה"לד me םיחספ
 תרזחה ב'פס םיחספ אתפסותב ןכו ,הבוח ןושארה
 םיחספכו) הכוח ןושארה ט"וי יליל חספהו הצמהו
 תרזחה יכ הזמ עמשנ ,(הנושמ a :א"צ ילבב
 תורוכבבו .רורמ ומכ הנינע ל"נה אתפסותו 'וריב
 י"שרב אבוה א"ל "יג 'וכו ונימוקמבש ןיריזח + ז'נ
 תסויגו .כ"ע אגוטל ןיזעלש pv תרזח :םש
 םירזח (: ח"יק ףד 'גנא s" ץבוקב) תורוכבל י"כ ה"מגר
 אוה לכא 11% ףעלל צ'נלפפ 'ייע ewm : ותדוקפו

 [ותרזג b^ אל

Nnס"לב 'יפ)  smןיבוס  Kleioיברע 'לב ןכו  

 ולא קרס שירב Grobes Gorstenmehl) ג=

 הרש לש אסה p YC5* YCaas^ וא אירמ won ימולכ (YO^ ad ס"לב ארקנ ןכו ('
 A313 רייא ג"ונב (י+

ma \'ןוכנל  ya v33יפרב תייכו  aamר'פדכ ןיררזעהו חייכו  

 .ןמוז y'"y תירקיעח וניבר ייג יכ יתחכוח 323 (*
 .שיימו רקסר עיייעו w'epnn זמר ילשמ 'קליבו ר"בב

 am bt וגיגפלש תוינשמב ma Imóngn ע'י'פרשב לבא :ר"פר 'יג יפל שירפ 'עב ןכ ומכו



oL" . 

 ןוע ןייע ןיחוח ל"צ ילוא 'ו ,'ש עשוה 'גרתב
 — ['ב לותח

 (םינפב ןייעו Spitzhaken, Stechring מ"למ) חח
 םיחחב רגוסב והנתיו (ט"יפ) המד בוז ר"קיוב

 והולשלש יח . + ביתכ םייחב ('ד יט" לאקזהי)
 ה"יחא|*

 בותכ ארקמב לבא ,ביתכ םייחב ר'קיו 'יג םגו
 יאברעמ pae םיפוליחבו :יש תחנמ בתכו םיחחב
 ט"כ 'קזחיב קר ףוליח םוש ונאצמ אל יאחנידמל

piesםייחח יאכרעמל ךייחלב םייחח יתתנו  
 ,כ"ע ירקו ביתכ םיחח יאחנידמלו ירק םיחח ביתכ
 חח 'יפו .םיחח ביתכו ירק 'ד ,ה"ל לאקזחיב ןכו
 ןימכ אוהש ילחה :חח שרשב ק"דרה תעדל אוה
 קולחה תותפש יתש וב ןירבחמו ןיבקונש טחמ
 םה b €T^ מ" לאקזחיב) םיחח לבא qan תחת
 לבא .ןלשלשב 'גרתה רמא ןבו ,םילבכו תורסומ
 by הליאשהב קר ןושארה ןינעמ םש םג ד'עפל

 — ^s] ג'ל 073'3 ןכו ,םדא
sen =( vnיברע 'שלמ  Uoךולהו לויט ןינע  

 einherschlendern, gemüchlich גנועבו טקשהב

(einhergehenג"רב  ^D?€6 תוכרב) ותמש b^ןנתר  
 המ לבא x5 ce) ןכו .ט") תוינעת רדס 'פב
 ןככ םוקמה ינפל אמחתמ התאו ךל השעא
 יישארכ) םיכר םירליה יכ .ןיבא C ינפ ל אטחתמש
 ('ןייטח תמ איילט םורא ['א] 'ורי 'גרת 0 25
 5795( (''ה ןברק תא ביקנו םוגותכו

Cowרשעד 'קיספב .(" אתיטחמו אתיקנרפמ  
 יול '\ םשב ןינכסמד עשוהי 'ר CUY רשעת
 by| venne ('לארשי םיובד 'ב תוכזב
 תורשעמ תוכזבו תבש תוכזב םוקמה ינפל [ןיאטחתמ

mesביתכר תבש  oM 0^ mcye)בישת  
 m לע גנעתת m הירתב ביתכ המ ךילגר תבשמ
 )»^ ויכ םירבד) ביתכד תורשעמ mn ,(ד"י םש)

 (.ב'"") הלינמר א"פ mna ,בוטה לכב תחמשו
 pip "b .ןהילעב לע תוטמוחתמש םינבא טהב
 ולצא ןכירקמש םשרג וניכר לש א'פ .גוניע
 ןהילעב תואיטחמ «m לש wb non ומכ
 תוכלמל בייחתמ ודינ תאצמנש o^ רמולכ
 ןכו 7353 תוכלמל אלא טוידהל puse ןניאש

 .םדיב תמו Canysn היהש אלא |

momsורזוג היה ונינר  
 חופת ררזח יכ רמול ונכרצוה זאו CD ךרעמ
 ש"רהו .םש םיאלכב ב"ער "יפש 5 אוה ירעי
 וירפ ןיכילשמו חופת ןיעמ דרזח םש םיאלכב 'יפ
 ררזח 'יגה הנוכנ רתוי זא לבא ,כ'ע םיריזחל
 ןייע Db י"כב w^ .ש"ירב i1" תמאבו .ש"ירב

psה"כ יכ ס'ד לעב בתכש המ לבא ,םיאלכל  
 ow םיאלכ v3" יכ קיודמ יתאצמ אל 'וריב
 לבא ,ת"לדב 'יגה א'פר תורשעמ 'וריב ןכו 'מגבו
 םיציב :ש"ירב w (yp^ א"מד b'2 תומורת 'וריב
 .ןיררזיחכ ד"ע ה"ד ג"פ nào 'וריבו ,ןיררזחכ םינטק
 יכ היארהו ,ררזע םע אוה דחא cwn ד'עפלו
 ס"ש | י"כ תסריג Gr תורשעמב) ןידרזועהו םוקמב
 "יא ל"נה תכש rv" לש ןיררזיחכ תחתו ,ןיררזחהו
 תרזג (ppm qnss א"עס ח"ל nie ילכבב
 'עה תליחתב 'מושרה ע"ל איה יכ ל"נ '(  ררזח
 n^n man תויתוא ףוליחבו תויתואה ךפיהב
 ם"במרהל מ"יפמ יל ןוא יתאצמ הז ישוריפלו .ן"יעו
 . . דורזע ןיארקנ ןידרזועה :םש םיאלכל 'יפש
 ןידרזועה ל"צ ד"עפלו qup לא (sop דרזחו
 רורעז יכ .ןרעז לא ארקנ דרזחו רור עז ןיארקנ
 ,לעפסימ ארקנה חופת ןימ המושרה יברע 'שלב
 חופת rb »55 ע"לב ןרעז םגו .לעפסימלעפפא
 תמאב זעול ם"במרה תובקעב ךלהש ב'ערו .יסרפ
 י"פעו .רורעז ל"צו sp דורעז יברעב ןידרזועה
 ןידרזוא וא) pup 'ינ הלאה תמאהו םירבדה

y'"pאתיאדכ רוזח 'ינ ןכו (.ד"נ ,א'חב דרזוא  
 ל"צ ךרעה שארב ךורע י'כבו תוינשמה תואחסונב
 wap ררזוע 0/53 ןכו ,ש"ירב םלוכ ררזחו ןיררזוע

"p mb np! Apfelmispel287 ףעלל צ"נלפפב  
 ןארזיעלא י"כ ם"במרל מ"יפ אבוה םשו האלהו

[Ob sl1  

= mp 5x (אָחּוח פ'לב ןכו חוח מ'למ nm 
(Dornstrauchוזחאש ימד תואופר ףוסב  

peu)ארדרד יאמ +.'ע  SDNיחוחד אקירומ ייבא . 
^bה"נכו ה"יחא|* .םיחוחה ןיב לדנש םוכרכ  

 m" ימטרוק לבא .רדרד 'עב םימושרה תומוקמב
 ןינעבו .'ד רח 'עב 'יגה ןכו ירחד ל"צ ev ןיטינב

mnק'ב לש  rbע"ייע כ'עס  wmןילותח —  

 .רוזיח "גרתה |

 הארנו ,הרונאה יפסבו ילופאנ יפד תוינשמבו םש ייאלכל 'ציניוו יפר תוינשמב mo: nn ייא תחא םעפב בנייה ייכב ('
 יינעתב ג"ונב לכא םש 'וכרבב ןכו ף"ירבו ורזיפ 'וינשמב r3 (?  .קנופמ 'יא Tm *) ovs םוקמב אוה סיטש

5yלבא סיטו ויבא  pisייל ןכו ,י"עבו ןעכנימ י"כב אוה  v33תפסוה ייעבו 'וויבו סיש  anומכו ךנוצר ךל השועו  
^eגרתכו לעפאב ןייטחמ ע"פרבו ,'בו יא $9 י"כב היכ )5 .ךורעב ' ^wיגרתב םלוא ןייטח  "mwריינ ח"כ "רברל יא  

 רועו אחייטה w^ 'א '"רתב (* .שבושמ עיפרשב לבא ריפרב ןוכנל ה'כ (* .לעפאב כ'ג và קוספ םש CO יורי 'גרתבו

 יקלינו ב"צתת זמר האר 'קליבו האו ימוחנתבו יתקיספב «m ר "5 רב ןוכנל yp פרגקיתא.  '( mo םייונישב םש

 .ןוכנ חיכו םיאטחתמ שררמב 'ומוקמה לכבו (* .לארשיש ס"טב ץ'פרשבו ,חילקתת זמר אבח
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 אלל man כ'מ לעבו סעכ ילע אלמתנ כ'חאו
 ןוכנל b" ח"מ re תינעתב ב"ערב ןכלו (ןוכנ
 ןינעה הזבו .םש ט"יות ןייעו ענעגתמ :אטחתמ
 אנא 33p: ילכמ הטכח הבוט 'פ ר'להקב כי'ג
 ומע עגענתהל ךלוה יכנא 'יפ היל (ene אלזא
 שרש שרדנ ןכו .םש כ'מב ע"ייעו וסייפל ידכ
 ילשמ) םיבהאב הסלעתנ ב"ער Yo תוחנמב סלע
 םיננו ףנכ רמואו םיכהאב אטחתנו . , 00005
 ארפסבו ,אטחתנו הלוע אשונ ^G טל בויא) הסלענ
 ,אטחתמו ןוכנ רתוי 'יא 3^ השרפ ^T קרפ ארקיו
 «jas לייטנ אטחתנו םש תוחנמב י"שריפו
 יוטח י"שריפ הסלענ ה"דבו ,ויבא ינפל אטחתמ
 םימיכסמ הלא םישוריפ ינשו .ש"ע הדר וה ןושל

Dyוניברד ישוריפ ינש  ysיינ יפל) 'ב אשנ  
 השק לבא .בטיה ש"ע Cum 'פדו vo י"כ
 הדירי ןושל אטהתנ 'יפ :ז'נ  תורוכבל י"שר יכ
 ,'וכו אטחתנה ןב תינעת 'סמב וריבחו םייס ז'כבו
 י"שריפ לבא איה תרחואמ הפסוה םויסה הז ילואו
 דגנתמ כ'ג .ג"כו .ט"י noym .^  תוכרבב
 דוע ןייעו .(ע'בשפהו לימר ?y תוחנמב ושוריפל
 ונויכ םה DX ףנכ ה'ד pw תוחנמב תופסותה
 sow שודיחו 'כ אשנ 'עב וניברד ישוריפ ינשל
 ל'מר אלפתנש המ לבא .('וניבו תא וריכזה
 ךורעה איבהש 'גרתה וריכזה אלש תופסותה לע

b553 תמאב יכ ץרתל  Missםגרותמש  T? 
 אוה DN יכ אטח לעפמ ךכ לכ ונינע ןיא הכרו

T ^5 bàa- yoרענו  [jung, zart, niedlich - 

Onג ( sonאטה לעיפב מ"למ  entsündigen, 

"B reinigenאטחה תרסהו היקנו הרהט ןינע , 

ev2 יוטיח 'D3 (die Entsündigung, das Sühnen 

 יוטיח (* רבס רזעלא 'רו .Cio אמוי) ול ואיצוה 'פד
Unsקרפד ג"רבו  .ןייוטיח ינש אלו ךל יתרמא  

emenףועב דחא  Cr2 pn)רקבה ןב תא טחשו  
 עמשמ יאמו והיטח חשש םוקמ Cn os ארקיו)

amem csביתכד אוה ('יוכידד אנשיל  
 הייחא|* .רהטאו בוזאב ינאטחת ('ט :א'נ םילהה)
 "יתכד אוה 223 אגשיל והטח יאהד יאממ ג'ונב
 ינאטחת אכהמ אמיא תיעביאו תיבה תא אטחו
 'ינכ ותסריג יכ רורב הארנ י"שריפמ לבא ^«
 אטחמ 'א אטח 'עב ןמסנש המ ךייש ןאכו ,וניבר

^mmונינעש המו  nm»רסומה ךודמ םוקעו  
 - (יתכואה "ce 'ז טח ע'ייע mmn יקוחו

 (אָמָח — Bn - pm - טַח

 םיחרוכו (mb ןהידיב תאצמנש  ןויכ ןהילעב
 לש s'b ה"יחא]* .תוכלמה ןמ ןיאריתמש
 ג"ר לש b pi^ לבא ,תמאה תא איטחה ח"ר
 ,א ט ח ומכ םיסופדה "יג יפל טרפב ומלהל השק
 ושוריפ ילוא  ב"הו 'בו 'א "ו י"כ ^3 יפל לבא
 b^ .(*ולצא ןכירקמש ש"מ הזו הייטה ןינע הטה
 ןכירקמש ןמזב תורקיה םינבאה לא םיטונ ןילעבה
 בוריק ^pe א"פ ל"הזב s^ ב"נש ק'העבו .םלצא
 טשפב יתואנש המל עייסמ nn ,כ'ע nbn ומכ
 (?) תותטהחמ :'פ י"כ "355 עדו  .ה"מגר ירבד
 ל"צש ל'נו .ןמוקמב םיניעל תוטטוחמה םינבא א"יו
 א"יו ןהלעב לע תוטטוה תמ הנושאר םעפב
 ה"כ תמאבו .,'וכו םינעל תוטט וה מה םינבא
 י"עב ל"צכו Cn um סיר ןייע) spy י"כ 'קליב
 ןינע bo ע'למ ושוריפ ילואו .תואחסונה יתשב
 -dureh Poliren glün הקירמו השיטל y" קירבה

zen.וקירבה »5155  byתעדלו ,ןהילעב  s^ןכתת  
 תוכלשומש םוקממ muy דגנ וקירבה רתוי
 היאר איבהל | ם"שה ביטיה הזלו .ץראב םינבאה
 .ותמדא לע תוססונתמ רזנ ינבא (ז'ט sm הירכזמ)
 לבא ,וקירבה b^ תוצצונתמ ומכ תוססונתמ ןינעו
 'יפ ךורעב ןושארה 'יפל תאש רתי טשפה יפל
 תרומתבו 'עה תלחתב המושרה ע'למ רזגנו גוניע

penneא תקיספה לש  baיתבר איגתב אבוה  
 'קיספב רעבאב 'חה ברה לצא) י"כ טקלה ילונשנו
 לארשי םירבד-ינש תוכזב ל"הזב )5 ms םש
 ייפ י"פע יכ ל"נו ,'וכו ה"בקה ינפל ןי נגע תמ
 ב"צק ןמיס שיר ה"ונמה ^3 לבא ,הככ הגוה וניבר
 איה תועט יִכ טילחה (GE) רעבאב (^v ,ןיננחתמ
 inno" 'ינה האכוהש ירחא המייקל שי ילואו
 י"כב םג ויבא ינפל ן נח תמ ש ןבכ םוקמה ינפל
 «py וניבר 'יפכו CrbD. "9 תינעה "b לצא) טוקלי

 שרדש תיפי המ D ו'שהשמ םג עמשמ גנוע
 היהש םהרנא לש ותכהא :םיגונע תב הבהא
 לאינד לש ותבהא . . םודס ךלמ ינפל אטחתמ

mmeר"שהש שרד דועו ,'וכו רצשלב ינפל אטחתמ  
 !ןייוטיח ל"צ] ןיטטיח לכ :ךיכרי יקומ ח קוספ
 ז"הועב ןיקנופתמו pens לארשיש ןיקונרפו
 קמח שרד כ"או ,םיכירי ןיב הנתנש הלמ תוכזב
 ר"שהשב ןינעה ןכו .והוהטזוא ענעגמ b E77^ ע"למ

'bרבע קמח שרדש יתחתפ  /n tn)אטחתנ )  
 | ימע עגעגמ היה הלחתב 'יפ הונע ילע אלמתנ

a (^יל רמוא  buyerןהילעב לצא ליר ןלצא . ') on )5 .ziitlieh behandelt werden Um yon wmיופסותת  

 איבה ןכו n" אטחמ ליחתה ino ימוימ תיאר wesm mmn ןינעב אטחתמ ארפס ליצו ירפיס םשכ ושריפ ףנכ :תייר Yo 'וחנמב

sםש 353 אמוימ היאר  "yםש 'מויב י"שריפב רוע  ypאוח  lace yoגותכה 'למ ררויו אטחמ וטושפ יפל לבא .ררי ייפ  

 Y "33 ןוכנל ח*כ )^ .ירבס ןועמש ירורזעלא יר גייונב(* .אטחמ היד .ג'נ ייחבזב verb ןכו התוא אטהמה ןחכה o in) יקיו)



0nעזבתמו אכה ןמ היל טייח :יאתוכ דח ה"דב  
 טוח ם ש הו .'עה ףוסב ןייע enn onm .אכה ןמ
 םשו .םינזאמ טוח :ב"מ ,ח"פ תומביו ל"נה םילכב
 טוח , . רמצ לש וא ןתשפ לש טוח me א'יפ
 א"עס ז"נ תבש n cn us ש"ע תכתמ לש
 דיחיהו .םיציב יטוח :ה"ע  תומבי ,ןהינזאב ןיטוח
 ןילוחו :א"כק  תומבי ,םיציב לש טוח :ה"כ הדנ
 אטוח בנ"עס D'D ףד ןיטיג .הרעשה טוח :ו"כק

 ב"לד ט"פ םיאלכ 'ורי sw רהז  ע"ייע אתירוהזד
vyןילוח :הליאשהבו .רמעד טוח . . ןתיכד טוח  

 ,.אשבודר אטוח :א"צ ב"ב ,הרדשה טוח :ה"מ .ב"מ
 י"א :Dub טוחה ןמ m» ןיטיג [ames אטוח
 ג"ע ו"לד ve תיעיבש 'ורי .ל"וח ץוחלו טוחה ןמ

NDא"מ ג"פ תודמ .איירצובד אטוח . . הונד , 
 :3^ הגינח .ארקפ לש wn לדגמכ 'פ ר"שהש

vonד'ס תבש ץוכקהו .דסח לש טוח .ח'כ : 
 ןיטוח . . דינש ןיטוח ou pnm ,רעש יִטּוח
 , . יטוח ךל תיל ט'מ א'עס p ow" ,ץקועבש
 לש ןיטוח ד"יפ "Tp ,(תיציצ 'יפ) יטוח ימר
 םיטוח ינש ינימש פ'ר ארפס :הליאשהבו .תירוהז
 טיִּיַח ראותהו — .'וכו ק"הק תיבמ ואצי שא לש
 םידגב .רפות 'יפ bum ys אטייח ס'לב ןכו

 אצי אל :םשו ^w) תבש Sehneiden) םתלוזו
 אטייח ןהה Yy י'ר ז"פ תבש y" ,וטחמב טייחה
 ןהה ."טד ו'טפר םשו ,הימופ וג אטוח בהיד
 273 .ןישיר pon עלבמ אנמוא (ל"צכ) אטייח
 יקפרוב אלו טייח אל ןהיניב בישוהל אלש :א"כ
 דח ןמת mm א"יפ ר'ב .תוקונית ידמלמ אלו
 יתכר 'פ ר"כיא .אטייח אוהה היבסנו . . טייח
 ןידה יל שיִיַח ל"א (wenn ci  הילבואו היבסנ
 אלח היצמוק אלמ והיא היל pos אריבת אכודמ

wm owא"יפ ר"ב .היל שייָח אנאו ןיטוח יל  
wmm ennר"שהש ,אטייח לאינד ב"ל פ'ס ר"קיו  

 ד"פ םיחספ ץוכקהו .אטייח אטסוי יתערי אל 'פ
cem Ysר'פ  םיחספ 'וריו  websןיטייחה . 

erע'לב ןכו ס"לב)  ^b bE-רפת  nühenונממו  
 ירוס 'לב er ונממ דועו "Naht NÉ םשה

 'פד YD3 (Faden .ליתפ 'יפ b ע"לבו אטּוח
 בר היל gom (א'ער טיס תובותכ) השאה תואיצמ
 רמולכ תוריפתה maa "s .('יטיח יב יבול
 תויושע ןהש ןיפלקה תועיריה תצק ןירפותש םוקמ
 אלתו יבר ינפל הברה תולאש בר בתכ ןכ הלינמב
 תותסכ תורפתמל יוה .('רפתה ןיבש pons היל
 יעיקר ןיטטחמד ןוכילע יוו na (^ an לאקזחי)
 אתלה ינה (א'עס (vy ז"ער ג"סבו Q6 ךושח
 קרפד iom .(*ילבחב יטייחד יאמראד ילוקידו
 ?men ןאמ יאה (yo r5 mmo) הבר ץמוקה
 .םולכ אלו דיבע אל הימילגל 6 [היטייחד ל"צ]
 bw 3^. )5 תלוקשמ טוח (ג'ס) םילכב ט'כ 'פב

n^ prnםינזאמ טוח .המא 'נ םיאנב לשו  
 תועבצא השלש בוט ןמגרא ילקוש לשו םיבהז לש
 ילעב לשו C) םינוונח לש םינזאמ טוח ,(ד'מ םש)
 ןירמצ לש םינזאמ טוח (OUO cU חפמ םיתב
 רכומה 'פבו ,6''מ פש) םיחפט תיכוכז ילקוש לשו
 ג'ב) הסגב ab" וגהנש םוקמ b33' הניפסה תא
 ורמאש ךורדכ שיטפ רב ינמ בר רמא G7 טיפ

 ל"מק ND" האמומ ןינעל ורמא ךכ pos ןינעל
 'פבו .חפט םיתב ילעב לשו ינוונח לש bn אנינת
 יטוח השמח 622 ןילוח) לילשב גהונו 'מגב השגה דיג
 . . אלאמשמ יתרתו אנימימ אתלת ילפכב והב תיא
 תיא יטוח השמח הדוהי 35 אמיתיאו ייבא רמא
 םושמ ןיתרתו אבות םושמ השלש ("אתויחב
 רפת ןינעב win ה"נכו ה"יחא]* ."וכו אמד

 היל טוחי אלד vy ב"ל ףד ט"פ םיאלכ 'שוריב
 טוחימ והמ :םשו ,העוצרב אלא ןתיכב הינאסמ
 'שורי :טייַח ס"לב ומכ :«bye .ןתיכד הינאסמ
 :א"כד ג'פ 'דהנס 'וריו א"עס ה"לד n'b תיעינש
 כס ט"יפ ר'ב ,ימורב יאמרא n" יבג טייחמ הוה
 . . םיזעה יידג תורוע תאו ה"ספ םשו m" טוח
 ו"שהש ,אפסרפ 'עב אבוה רמאמה שירו .ןוהתטייח
 'פ ר"כיא .הלע טייחמו גיהנ הוה :יתעדי אל 'פ

 ה

 — v'"y] טחמ ארקנ וב םירפותש ילכהו

 *^m םשב הלה ^m םש יובוהכב 'ופסותה ובתכ ךכ )* ,יטיח יניב 3733( יטח יב ע'פרבו Y^ v33 ןוכנל היכ ('

 חיפ ןיט'ג) ןיקיזנה יפב יוריבו ,םיטישה ןיב אוה mn" יניב ייפה יכ איטיש יניב 05 ילח ןיקיזנהב יורימ י"שריפל היאר ואיבהו

 ואבוה הלאה םישוריפה ינשו אייטיש יניב ביתכ אייח 'ר הוהו . . יברל ביתכ הוה בר ל'הזב וניגפל ייא vy) מיר

 ןכתת ת"יחה "?nk v אלב en" ^3 ז"פלו הרושו הטיש o ח עילמ m יפל יטיח p^ .ש'ע sms םשב 'ובותכל מ''טשב

 ל"צ אתלח 'עב ה"כו סיר לעב שימ לבא ריע רצ ויעל סיר y ס"ש ייכב ה'כו )^ שימו 'ב Yen yy )5  .רתוי

'y35« רקיעה הזו ילבחב יטייחד ילוקידר אתלח וניכו סוג אתלה 'עב יכ יג שח  'y3אתאלחו ילוקר ג"ונבו .יחכונה  

 p" (^ .mem ריפר 'יגכ ל"צו יטחר ץ'פדבו ונינפל היכו )^ איי רצ yy 53 ירוצר ילכהב יטיהרו יאמראר

 ר"פרב לכא מ"יאפדבו ייכב ןוכנל היכ )7 vmys. תיכואש ומכ שירסל ג'הר 750 קתעוהו וניכר 'יפ םשו תלקשמ

poenפדכו ' "wo"םילכמ ןויצה לכ רפה בית י"כבו ישמא יפדמ ץוח עיפרב שי םירמאמ גוכרע םגו ס"טב םיטשה , 

 ,ייל וניתואהסונב (*
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 די תלופמב ןצרחו הרועשו nem ערזיש דע בייח
 לכ 'פב .ןצרחו הרועש וא ןצרחו nen וא ל"מק
 ןהב אצוי םדאש םירבד ולאו (.ה'ל םיחספפ) העש
 ןימסוכבו םירועשבו םיטחב חספב ותבוח ידי
 (wb הלח שירב en C ןופישו לעוש תלובשו

v3(היכ 3 ייעשי) אירק ןידה ןמ ןוהלוכ (בי"ער  

 .ותלבג תמסכו ןמסנ הרועשו הרוש] הטח םשו
 לעוש תלובש וז הרוש העמשמכ ) nen] םשו

no^הרוש המש ארקנ  semeהייושע  C mme? 
 ןימסוכ תמסוכ ןופיש הז ןמסנ העמשמכ הרועש
 םידמל יכו .םחל לש לובג ןאכ דע :ותלובג
 r3 prb) םש) ביתכדמ ןומיס ר"א הלבק ירבדמ

nb"הרות רבד אוהש ומכ ונרוי ויהלא טפשמל , 
 לכה ףידע יניס היל וחלש «Cv תוירוהד ג"סב
 ארמגב תמש D^ קרפבו .איטיח יומל ןיכיוצ
 bb" ןיכירצ לכה (:הימק (O£ תוניבשושהש
 ;"D םימעפ המכ «m ה"יחא]* .איטיח
 YD פ"ס ר'ב T5 תינעת :ג"ס מ"ב :ח"נ תוכרב
 וקשנ ה"ד 'ב רומזמ ט"וש 'דמו ךררש 'פ ר"שהשו
 ירוס לקשמבו .םיטיח ןינעב םישורד הברה רב
 אתנית 'יפא ג"ע ב"כד ר'פס 'דהנפ 'ורי :אָתְטיִח
 אימד אל (אטתיח ס"טב 'טארק 'פדב) אתטיח וא
 ארכד ךירב .מ"ד ו'פס םירדנ 'ורי ,'וכו היתרבחל
 ןיטגח עצמאב ^j תפסוהבו .אתטיח ןידה
 הארמ Am  ע"לב הרומ ןכו .ב"כ ,'ז ;'ט ,'ו 'רזעב
 הארמכ rothbraun, braunroth רוחש םודא עבצו

 ילוא :ח'י ןילוחמ ןושארה ןויצ ןינעבו -- .הטחה
 תודוקנ תארוהל יטיח ןושל דומלתה ימכח ורחב
 רשאב Drüsen ש"אלב םיארקנה תרגרגב תונטק
 ןכו Drüse, Glandel ^b; 437« י"ל לע לפונ אוה
 D glandes^ = ץ'נלג :יטיח ןילוחב wm" זעול
 ב'פ הגיגח v^ ןיבהל שי ןינעה mm .םצ9ה
 ' זב ע"ייע) | (' אייזיב יטיחב היילת Ty ז"עד
 — Brustdrüsen. הידד תדוקנב'מולכ (ט"כ רצ ב"חב
 אייטיח רפכ y" ראובמ (היל 5^ עשותי) םידצה
 .ע'ד א'פ ub aw reps mmn 'ורי ןייע
 אוה רעיוביינ 'חה תעדלו .ז"טפ יתבר 'תקיספו
 שי ילואו Hatin ארקנה web בווק םוקמ
 ה איטה רפכ הלמה תביתכמ היאר הזל איבהל
 אתקיספב אייטח רפכ ד"וי אלב ןכו ה"ספ ר'בב
 -- ^C] אייטיח רפכ :'ה הגיגחב לבא .א"ס רצ 59

("am =( טָח - 
T MU UE 

q'iér» טָח | טסש 
  pem OHלעפמ ילוא  sen ^o senעקובו

pomme תונוציחה םינישה ןכ ןיארקנו 
(Hauer, 8 0 ג ת 1 0 0 2 ג ב 6 ש"אלב ןכו לכאמה[ 

 רוכב היה 'מגב ןישדקומה ילוספ לכ 'פב תורוכבב
"mb אלו ליכא (web בר רמא C5) ופדור 

 6ויתפשבנש םומ ( yeאמומ הוה יזחימו
 ולא לע יפב אנינת ל"מק יאמ  ce) pbi(.ט"ל

  penוממגנש וא ומגפנש תונוציחה '  .6"פי
 ומגפנש הפה ינפל תודמועש תונוציחה םינישה

 וא ןתצקמ  pex ciamתוימינפהו ,ןימייק
  (C [mv]ןיא ורקענ "םומ יוה ירמגל ורקענש

 אל וממגנ וא ומגפנ  Cייפה לכ ה"יחא]*
 תורוכבל י"כ ה"מגר 'יפמ הלמב הלמ קתעוה הזה

 .ףד ילייגנא י"כ ץבוקב)  mxאסריגה םשו (ב"עס
 ןיטוח םשו םש תורוכבב ג"ונב לבא ,ןיטיח
 'ינ יתעדלו ,איה ם"טש הארנו 'א םג 'עב ג"הכו

  wuאלב  Tvהלמה תרזג םעטמ תירקיעה
 ז"עלהמ ישוריפל דעס יתאצמו .ליעל המושרה

 י"שר לש  "bwיככ :יטוח ה"ד ,ה"ל תורוכבב
ineisive קפס ילב אוהו ה"בי צני ןירוקש ינישד 

 תונחוטו תוכתוחה םיניש 'יפ  Sehueidezihneןכו

 ש"ביצני ל"צו ש"ביצניז יככ .ח"כ ז"עב י"שר זעול
  nm neisivesז"עב תופסותה תישוק הקלתסנ

 םש  omלע וגישהש יככ  Uemםיבשוחש ןעי
 אוה זעלה יכ  geneivesאפרמ לעב םגו שיילפנהאצ

nop אל ןכל תועטה וזב ספתנ םש ז"על ןושל 
 [אזימרב אימיכחל ידו בטיה םש ןייע בושייה ודיב —

 טח —  mànט"למ  Weizen, Weizenk ornלאשוהו
 ארקנה תרגרג לש אסרומל  Halsdrüseןייעו

 טחושה 'מגב ןילוחד ק"פב (םינפב  quoתעבטה
 ןילוח) ^ yao €n.הפרט יטיחב  ^pתודוקנ יטיח

 תונטק  wn pesהלודגה תעבטמ הלעמל שיש
 ,יטיח תוארקנו  ^bוראשנו ןהב עגנ אלו ענפ

 ומכ  qme,הטמלמ טחשו  robךתח ןהב עגנו
 תצקמ ריישו תצקמ ןהמ  wmג"סב .יטיחב רייש
 זיעד ( ryאלא (ג'עס  babךכ וותיהכ ט"מ

 הטיח לאומש רמאד לאומשדכ ורוסיא  nnsתרטופ
m^ מגב תכשד ק"פב וומאש והזו יוכה תא' 

 םירבד  6r.לאומשדכ רבעמל והל רשפאד ןויכ
 ונב תאו ותוא 'פד ג"סב ( "wn 62 Pnינתקד

 וניא רמאר הישאי 'רדמ יקופאל םיאלכ םיאלכ

 יפדכו ימאו ר'יפרכ ןוכנל הייכ )^ ,ח"מגר b3^ חיכו ל'צכ )4 .יא םג יעב n/a וממגנשו 3023 P) .וניכרד ושוריפמ en (* ,אבר 23 ('
ammוינשמב ןוכנל יא וניבר ייגכ לבא לעוש תלובישבו ןופישבו ררסה ייסופרב ונינפלש ינשמב (" .תועטב ןושלח לפכוח ' 

 סייד y" ש"ארבו ף"ירבו ?^D 33 היכו ג"קתת זמר האר 'קליבו .'ע 'וחנטבו א"מ א"פ הלחב היכו ימגב הנשמה ןויצבו יזיפו ילופאנ
 יוריב (* ,ררסח ךפתנ עיפרב לבא יוריב הייכו ב"ה vi23 ןוכנל ח"כ (" nen םשו רע nen cen ןמ טמשנ ע"פרבו לי'צכ ) ,ומוקמב

YD 20גייכר  aryיטיחב איילת שבחשנ  pev (10 aemםוקמה :יל בתכ ןיקסנעלאמס  mmןוטח ארקנ  yimדצל תועש יתשכ  
un^ יחהל םילשורי ibn y בלצה יאשונ סע ןיראלאס ןאטלושהל הלודגה המחלמה nnn ot אירכטמ תיברעמ naro 

Ln 



 Nr) — טָח — em) = טח עש

 אָטּוטַח ראותהו .ב"פ מ"ב םילכ אתפסות ,א"ער רקנו קקח "פ Dn יווס ןושלמ ben —( שח

.(ein graben, bohrenתערלו - יבכש יטומח :ג"ס תומבי : ץובקב הטיטח םשהו  p^ 

 תממשהב ארקמ לש טרח אוה אוה טח ןיקסנעלאמס טטוחה Ce .ב") הכוסד ק"פב (אטוטח ס"לב ומכ

 -- [ש"ירה (.'ב (prb ןיקשמ שירבו .הכוס ול תושעל שידגב
 תועובעבא bb ע'למ ריעפל ןיִטָמָח — tn | min תושרבש cen (* ילוקלק תא ןינקתמו
 Hautaussehlige, Geschwür) ןיחשב רועב טטוחה (:"מ) תואוקמב ד"פב .(' ןתוא ןיטטוחו
 תבשב ימליה ןישוע ןיא 'מגב םיצרש 'ח קרפב | חייו ביעס זיי ק"ב) לגרה דציכד ג"רבו Co) רוניצב

pus Gnלש המיבו הרשמ ימבו אירבט ימב.ןיצחור 6ט'ק) | ג"סבו 0573 לבחב ןיטטחמ ויהש  
 כ'הוי 'פבו .ושארב ןיטמח ול שיש י"פעא םודס | יטטחמ אק (65 (: גיס תומבי) .ותמבי לע אבה 'פד

 הלוח היה םאו (:ז'ע אמוי) הכיסבו הציחרב 'מגב | UD ץע ילכב רוהטה 'מגב ןילוחד ק"פבו .יבכש
 .ששוח וניאו וכרדכ ךס ושארכ ןיטטח ול ויהש וא | אכירצ אל אטישפ רוהמ אטיטח cow (א'עס
 תומוא ןייואר ויה אל | (' Ub) פיר) ט"פפ ר'בבו | ותנווכ ץעה הז (' יפ .אבקב אזיפק 6 טחד
 תומונצ 'פכו .ןיטמח הלעמ ןהב אהיש םלועה | ומילשהל הצורו אזיפק וב ppm בק וב קוקחל
 wb) יפ םש) ןהירחא תוחמוצ םידק תופודש תוקד | רחא spo אלא אזיפקל ונוצר ןיאש ןויכ בקל
 הלעמ תוירב לש ןפונ mys םינשהש תעב | .הטיטח הבושח הניא אזיפק תטיטחו ןיכלוה ותנווכ

emמגב השנה דיג ' xw»ןיליח) לילשב  pen | Cx*גרת ב'א) — ' DNםהל ודיפב  yw»3"  
 ל"צ] (אתיעלפסא) ןוהל יושי יטטחב ps 002 55 | הניע הטטחנש .(' רפוחו ךתוח b^ .וירחא טטחמ

aman83 'עב (ב"ער הייס  ^e]הייחא]* .([אתינלפסא | ה"יחא]* ,[שיע  yesךוועמ ץוח  
m3»םע ךשמהב ךרעה לכ ספדנ ב'נש רצקה | יפל ה'כ) ןתוא ןיטטוח אלו .'ה ק"מב  qw 

 יברע 'למ ותרזג יכ אוה ןוכנ יתלבו mb םדוקה | א'פ ק"מ v mum mus^ ןכו י"שרבו en "יג
 ה'נכו -- mb םדוקה qw תרזגמ תלדבומ ל"נה | שיר חנ 'קליו ד"לפ ר"ב .ןתוא ןטטוח ב"עס פ'ד
 ר"ע ב'פד ג'פ ק"מ v :ה'ד b'2 תוכרב 'וריב | "70020 אצויו היעמ ינב תא טטוח היה א'ס זמר
 ולעש וא נ"ע ג"נד boss 'ורי .ןיטטח וב ולע | ןייע ,טָטַחמ :ל עי b .(ומא יעמב טעוב 'יגה :א'צ
 תלעש ירה ב"ער ט"ד ח"פ תומכי 'ורי ,ןיטטח וב | .אשוגמא 'עב .ח"ג ב"ב דוע ל"נה םינויצה דבלמ

^vה"ד ג'פר םילקש  xyןמשו ןיי חקולה א"פס יאמר אתפסות ,'וכו ןיטטח | טטחל ךירצ ףרוגה  
 מיקוצ תאצוהב) אתפסות י"כבו ,ןיטטח ivy ןתיל | (םילוגנרתה ל"ר) ןהש ינפמ neo מ"ב 'תפסות .דיב

 ל"נו םיירומה ךותל ןתיל 'וכו חקולה 'יגה 070 רצ | ב"עס vs ןישודיק : ל ע פ ג .םילתכה תא ןיטטחמ
 תארוהל 359p אוהו אפרומ ה ךותל ל'צש | םייח ןועב ib. moy :ל ע פ תה .וניע הטטחנ
 לפתשמ הזה םדאהש y" ט"יפ ר'קיו .ע"לב ןיטטח | דבלמ w^ שח ירופ לקשמבו .ןיטמחתמ םיתמ
 נ'נש ק'העו ben" ופונ הלעי יוארכ ופוג חנקל | אפכ .ח"כ םיחספכ דוע .ה'כ ןילוחמ ל"נה ןויצה
 י"שרב זעלה אוהו "ץנלאמ ןיטטחי י"שריפ איבה | "פו 'א ףכ 'עבו 'מ י"כב ה"כ  ,היווגב ארגנ 00
 -ראזָאב maligne (ulobre) אוה ילואו :ט'ק תבש | קתעוה הזה bm" אוה nw ppm" טטח וגיבר םש
 זמר בשיו 'קליל תולמה 'יפו ,ועיוושענ סעגיט | ג"ונבו טטח סרוג ומצעב m םיחספל ח'ר "יפמ

wenל"צו  jnןעי ל"נה בויאב 'גרתה תנוכו .ןיח ש 'יפ ו"מק | לבא "ינשיה םיסופדב י"שרב ה"כו  
 — wb "b] וערפ ומכ ודיפ שררש ה"כו קחד 'יא (םש םיחספל סירב (Wim י"שר י"כב
 ע'לב ןכו ס'לב ןכו s'bs wpn — On | הלרע 'שוריב טחטח לפכוה טח ןמו .פ'א "23
 תאָטַח Dm ND) םשהו fehlen, sündigen | ןיא רעיש וירחא טחטהל יוצמ קש 07 ג'ס

"xbק"מ הָטיִטֶה םשהו — ,וירחא טחטהל  T? Sünde, Sündenopfer | nפד ג'סב (םינפכ ןייע ' 

 con ילכ תא םיטב יינושארה יסופרב לכא ישמא יפרב ןוכנל ה"כ )* .בתכ ימולכ הטירשב רפח ייפ .lae עילב ןכו ('

 לכ תלמ nets סופרבו ךורעב ג''הכו ילופאנ 'ופד תוינשמב ה''כ תמאבו םימה ילכ ל כ תא הלחתב בותכ moe הארנו

"wemר'פרב )^  .ןיפטוחו סייטב ג'יכרת ןעיוו 'פדך ס"שב (* .תועפב חמצנ ילכ לכ ייג לש המצע לבא םימה ילכ קר  

 ייכ .הימגר 'יפב היכו ^Ww"y ג'ק nàv3 ה'כו ריילו 14 י"כב ה"כו "pm ג'יונב (* "m אשוגמא ץע'יייע )^ .רונתב ס"סב

 יישריפ הזל בורקו (* .ךורע יסופרבכ ןוכנל ךורעה י"כ ראשב לבא ךרעה moa רוע y" קקחר ייא 'מ «v3 ןילוחל

pomaאיבא םשו יג קח עיייעו רחא ןינעב תצק .גיק תבשל י'שריפ רוע יייעו  "bייפ ןכו (*  .ח"ר  nnי"כ  

ens .הפי וכתוח :  *( vssס'טב ע'פרבו ןוכנל  w^ 'bם"5 ל'צו . 
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 אה ךל אישק יאו ופושי 'מוא ש"ר ורבקי 'מוא | 'ר אינתהו C93 עמשו vn ינירה רמאש ימ
ves pmאבה ףועה תאטח +ה'כ) תותיוכד  

 רבקת וז ירה ול עדונ הקלמנשמ םא קפסה לע
 הזו םלועל תלכאנ אל ול עדונ אל םאש ללכמ
 mi אלש הל עדונב ןיתינתמ 'מגב שרופמ

pusרופיא הקלמד ןויכד האנהב תרתומד אוה  
 ןנברדמ רבקת יאמו הב תיל הרזעב וטחשנש ןילוח
 ואלו האנהב הרסואל הפונל אתינתמ ךירטצאו
 דועו תלכאנש הל עדונ אל םאש ןניעמשאל
 הריזג הליכאב הרוסא רמאד ןנחוי 'רכ הכלה וזב
 .תלכאנ קפסה לע האבה ףועה תאטח ורמאי אמש
 עמשו ריזנ ינירה רמאש ימ 'פד [ימלשורי] ג'סבו
 moy בייחימ ימ הקלמו Q'y a3 ר"פס ריזנ יורי)

 רקעמהו רחונה אינתהו הרזעב וטחשנש ןילוח םושמ
 והואר 'פכ .('הרזעב ןילוח טחוש םושמ וב ןיא
 לב אטוח (ו"כ הר) 6 תוופוש 'מ גב דייב
 'פב .( האנתי לב אטחש םדא b" האנתי
 אמוי) ורפ לצא ול אב 'מגב הנוממה םהל רמא

CY?ןכו יתעשפ יתיוע יתאטח 'ירמוא םימכחו  
 (טיכ 'פ) בצנ ךרבד 'ה םלועל יפ ר'קיוב .הכלה
 (ג'עס טמ ףד) ימלשורי ה"וד 'מג C ףופבו
 תרצעבו תאטח ביתכ םידעומה 553 המ ינפמ
 םתלבקו ליאוה ה"כקה רמא תאטח היב ביתכ אל
 C םתאטח אל וליאכ םכילע ינא הלעמ יתרות תא
 תאטח השעמ הב ry אנמחר רמאו איה הלוע
 ,(.ויט אמוי) תרטקה תא ריטקמו 'מגב אמויד ק"פב

T» "bודוחב תנתינה האזה לכ תואזוהה השעמ  
 הלועה ןידו הבושח איה תויזה יתשכ ןוק לש
 תאטחהו 'ד תובשחנו nup לש םדוחב םיתש

mmכ'חא ךכיפל תונוק 'ד לע (' תונתמ יד  
C575 Campis inmםדש ג'עאו תאטח השעמב  

 poa הלועה om ויצחמ הלעמל קוזנ תאטח
 (אימ) תודמב ג'פב ןנתדכ חכזמ לש ויצחמ הטמל
 םימד 3 לידבהל עצמאב ורגוח ארקפ לש טוח
 הז לכ .(nw ."םינותחתה םימדל םינוילעה
 ה"נכו — (אנליוו פישב ספר 'מויב ח"ר 'י פמ קתעוה

 ףועה תאטחל ןינמ (''מוא אנינח 'ר רב יסוי
 ארקיו) ל"ת תלכאנ הניאש קפסה לע האב איהש

veרכז המ הבקנלו רכזל ובוז תא בזהו גיל  
 לע ןברק האיבמ הבקנ ףא יאדוה לע ןברק איבמ
 C תותירכ יבייחמ דחאב גגשש םדא b^ .'וכו יאדוה
 אל םאו הריעש וא הבשכ תאטח בייח ול עדונו
 םשאל םילקש ףסכב bw בייח יאדו ול עדונ
 תדלוי איהשכ הבקנ ss ןה דחא po שבכו ליאו
 ןכו הנוי ינב ינש וא םירות יתש האיבמ יאדו

wemינב 'ב וא םירות 'ב האיבמ יאדו הבז  
 תדלוי קפס איהשכו הלועל 'או תאטחל דחא הנוי |

 הבז קפס וא הליפה לפנ וא הליפה חור קפס ןוגכ
 vb לע )3 תותירכ שירב pm ףוע האיבמ
 ונודז לע בייח ןהמ nns לע רבועש ימ תותירכ
 םשא ול עדוה אל לעו תאטח ותגגש לעו תוכ
 ףא לכאנו יולת םשא איבמ רכז המ יא יולת

nip)תאטח  sunאל לכאנ קפסה לע האיבמש  
DNוכו דחא רופיא ןכש רכזב תרמא ' pmק"פב  

 תלפמה לכאנ ww תואיבמ ולא CD תותירכד
 ןניסרגד אה ךל אישק יאו הליפה המ עודי ןיאו
 רועיב ןיא ss הדוהי 'ר Co העש לכ 'פב

yenםיחספ)  Gn5" םשא ל"א nףועה תאטחו  
 ונא וריתות לבב jme וחיכוי קפסה לע אבה
 אל הרובקב 'מוא = התאו הפירשב ןהש םירמוא
 יריימ לכאנ וניא nbn םשא 'מאד אה אישק
 Now וא יאדו אטחש meme רחאל ול עדונב
 (איכ :ב"י) ארקיו פ"סב ארפסב שרופמכ ללכ אטח

CO) nmטחשנשמ םאו 63'כ) תותירכד ו'פב  
 הפיושה תיכל אצי רשבהו ךפשי םדה ול עדונ
 (."ל) הרומת ףוסב ןנבוו mmm 'וד אתנולפו
 תאטח רכקי ws" הדוהי 'ר "Sae יולת םשא
 sb mmm 'ו ףושת קפפה לע אבה ףועה
 ^ ומא דציכ ר'ת (C0 'ומג ,המאל הנלישי

C ammהנכילשיו רבא רבא החתנמ המאל הנלישי  
 ר"ת .ןורדק לחנל תדרויו תלגלגתמו המאה ינפל
 :ט"כ | .נ"כ 4^ :ז"ט תוכרב :לקב wem לעפה | mum תאטחו יולת םשא mem) ארהב אהפסותב)
 :ה'טק :ט'פ D :םש .ו'נ :ה"ג תבש ,ב'ל | mem 'ר הרזעב וטחשנש ןילוחו קפסה לע אבה

oma )'ח'ר 735 אלש תייר ייג  "yר"פרב (* .ע"בשפהו ןוילגב ב'ירגה תחגהו םש 'ופסות  ss "amליר תותירכ ויל  

v63תותירכ וילמ דחאב 'מולכ  ^yתותירכ  £m wp5 | ,ייר רמא אינת ג'ונב )5 ( "emםש  ^wרמאמה שיר  

msולש ףועה תקילמ  ansלכאיתש  Qa»היכ (*  v33יישר יייעו וניתואחסונב היכו ריפדב ח"כ )^  .ריפדבו  

 )33 ןוכנל mo )! .םש b "y הירל v5 ייכב היכו niam 'יגה םירחואמה םיסופרבו ךורע '"כב לבא 'פסותבו
quוריב (* .שירב ס"טב עייפרבו ' "amביתכ תונברקה לכב  wemביתכ ןיא תרצעבו  Wemסתלכקש ןויכמ היבקח רמא  

 am^ תחנומ nnm was יגפל לבא ונינפל רסח טינ פיס רייקיובו כיע םכימימ םתאטח אל וליאכ 'וכו man לוע םכילע -

 ריפרב ה''כ ('" mano ינש ")Y? v3a .ע'בשפהב ב"ירגה יניעמ םג ביר יניעמ םג nr םלענש אוה שודיחו 'וריב 'ומכ

 num הש עמ כ תמורר תתאו תבועמ nne םיתש ןהש ]3 [Son וב ןהונ ייא n ייפב ('' ,יר עיפרשב לכא
yi 5»ר'פר ייגכו . 
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 = -heraus שרשה ןמ רקוע Ba ע'לב) 3005*
entwurzelnהרות רפס תכסמ (+618800,  

 םייקמ שדוק לש תומש xp בתוכה 'א 'לה ה"פ
 רמוא הדוהי 'ר ןורחאה תא ביטחמו ןושארה תא
 תא קחומו ביטחמ ףדה ףוסב ןווחאה היה םא
 רוקעי ביטחמ "יפו .ןורחאה תא םייקמו ןושארה
 prn 'ינה 'א 'לה ה"פ םירפוס תכסמבו ,דודקיו
 דמעו :הנמלאכ nmn קוספ ר"כיאב לקב ה"נכו
 ומולכ ודימ טגה תא רקיע b^ הנממ ובטחו

 .ופטח N^ םיסופד תצקבו ,ופטח
 :םינורתפ ינשב +5=- יברע 'שלמ ר'עפל) 367

 -predigen , feier םשב ארקו ףיטהו רבד ('א

pmo (3 lich anrufenהררש ול  sich now 
(eerrschaft zueignenיוכרב ןייעו .'ג) 'גינחד ג"רב  

nםירבד) םויה תרמאה "" תא (א'עס  v G^ Y» 
 לארשיל ה"בקה רמא (ה" פש) םויה ךרימאה

onsינא ףא הזה םלועב תחא הביטח ינותישע  
 םתא ,אבה םלועב תחא הביטח םכתא השעא
 לארשי עמש הזה םלועב תחא הביטח ינותישע
 םכתא השעא ינאו C70 םירבד) דחא 'ה וניהלא 'ה

n»en(איכ זי: א"הד) ביתכד אבה םלועב תחא  
 'גרת ב"א) — .ץראב דחא .à" לארשי ךמעכ ימו
 «yu ה"יחא]* | .(תבטח 'ה תי :תרמאה 'ה תא
 לוב ךיראה רפכ כ (הביח ייפ ביינש ק"העבו) m" אל

 אוהה ךרעבו .ומאמה לכ איבה אל םשו ש"ע 'גרמא
 לעב תנוכ יכ ראכל ףיסוא התעו ראבל יתוליחה
 , . תבטח 'ה תי תקתעהב סלקנוא לש םגו) שורדה
 nonni ל"נה תינוע הלמ תארוהל cen 'הו

qunבטח תוארוה יתש יכ ,דואמ היוצר ותנוכו  
 רימאה n»n תוארוה יתש לע תולפונ ע"לב

(xע"למ )3 דועו האירקו הפטהו רובד ןושלמ  
vosלשומו רש רמולכ . vתליכמה ןיכה הארוהה ' 

 תוארוה יתש יפלו tp) א'חכ) 'ג רמא ע"ייע חלשב
 ,feierliche Anrodo ('* + הכיטח קיתעהל שי הלא

Herschaftzucignung (2 Anpreisungםתא :ורועישו  

onmתדועת יל  nowעמש םכארקב דחוימ  
 , חכש תדועתב םכתא ארקא ינא סגו 'וכו לארשי

moרינפהל שי תינש הארוהלו ,ץראב דחא יוג  
 ינא םגו םכילע now הרוש יל םיסחימ םתא

onmםכל  we(םימעה לע) הררשהו הלודגה , 
y"אתיל אבה םלועבו הזה םלועב תוביתש  

 אתיל ןכו ,םלועב קו bun תוכובו הגינחב
 הניטח "א קו תחא n»n הגינחל ס'ש י"כב
 אכת יכ 'מוחנתב ןכו ,ד"יפ ר'דמב ה'כו ,םלועב
 ירכד לע ןמצע ןיוסומ לארשיש ךותמ 'ג 'יס ףוס
 הכרבו הביטח ה"כקה סהל השע ךכיפל 'וכו הרות
 ינפל הניטח ןישוע לאושיש «cv ^« םלועב

 הכוס p" :ח"ל :ב"כ אמ" :ג"יק :ז"פ םיחספ
 ןישודיק :'ג הטוס :ב'כ םירדנ :א"י תינעת .ג"נ
 ,ד"מ .ט"ל urb us aem mo im מ"ב :טיל

p a5תוכמ .א"יק .ט"ק :ח"ק  T5תועובש  
avoה ז"ע ', qb ib mmoליעפהב :ג"נ : 

 םשהו .ז"מ הטוס .ז"'פ אמוי ,ז"י ה"ר :איטחה
senו"מ .ג"ל ,'ד תוכרב . iDםשו .ה"נ תבש : 

 תינעת .ז"פ :ו'פ .ח"י אמוי  .ז"פ םיחספ :ט"יק
asו"ט הגיגח : mor»ןישודיק .ד"י הטוס :ג"ס  

 הטמשנ םימעפל 'שוריבו ap מ'ב mb p'3 :'מ
 ג"ע ג"ד א"פ  תבש v" מ'ד טַח גותכו 'א תוא
 אמוי v bp" תארי נ"ע ח"סד T'b תינעת 'וריו
 .עודי וניאש טח . . עודי en Yp ד'מד ז"פס
 אטחש TN" טח Up Ty א'"סד א"פ ןישודיק 'ורי

 ,לגע לש ron rp n3 Te תינעת 'ורי ,'וכו
npתאטח : םשה  moyב"עס ^ ב"ב .ב'צ . 

 Yy ו"כד Yo mmu 'ורי  ,ז"מ הטוס :'ז םיחבז
 לקשמבו -- :ו"ל 'מוי תואטח ץובקהו .ותלוז דועו
 יתבו אתקיספ מ'ד שרדמב לגרוה m'en ירוס
 ךעידוהל ^n פ'ס ר"ב ,םהיתונוע לש אייטח ג'יפ
 פ"ו םשו ,עשרה ותוא םהילע yep הייטח וזיאמ
 הייטח ט"פ ר"דמב .םהיפמ ואיצוהש הייטחמ ח'ל
 תורודל ילש הייטח בתכת ב'פ ר"בד bays תחא
 ד'כ ,'ד לאינדבו .הייטח השוע אוה םשו 5[

«pemגרתהבו ,ב"עס ד"ל תוכרב הָיִאטח ץובקהו '; 
 .'ס תוכרב gn) מ"לב) nwen ראותהו .אָהְמַח
 ר'תסא הכקנלו .'וכו ודחפ ביתכד תא האטח ל"א
 — [אתיטח אדהל אתבר אתוכלמ ארה : עמשנו 'פ

 ןיטחומ Un )?( das Licht schniüuzem) נצ

 quin לעב 6x5 'ציב .הליפפה תא
 ךוועה לעב םעו ה"יחא]* .ש"ע pom סרנ
 ומוקמ רקיעו שה 'עו טחמ ,טהמ ע"יע קדצה

 — [איה תישרש ם"ימה יכ ם"ימ תואב

 ̂ = תוכמ hauen) מ"לב בצח «w בָטַח ו *
OKבּוטָח אצמ . CC") pomתכטח  

 .םיצע תביטח ב"פק b' םיטפוש ירפסכו ,םיצע

 ווביחה תקושת pup +5 ע'למ) בטח 9 *
 .sich mit einem שיא cp השא לש

(Gaten zu verbinden suchenא'צומו 'פ ר'להק  
 A תלהק) הידי םירוסא הב בתכש ילוליא :ינא

nn (O3תצקבו 'וכו קושב םדאכ תכטוח  "D'Y" 

 םדאל תחנמ תתיה אל 'יגה ט"פ ר'דמנו ,תפטוח
 זמר mo תלהק «ey ,ותעבות אהת אלש
 תרמוא nma קושל אצוי םראש ןויכ K^ ו'עקתת

 Sep שמשו אב ול



 ,Nase םיריחנו ףא b - sp^ ישלב) םֶטח
;Nasenwand, Nasenlochרבד לכ הליאשהבו  

 תעבט b pU^ ע'לב cem ;הלעמל טלובה
 יאימ היפ תבש) המהב המב 'פב Nasenring) םטוחה

 המטוח ןיבקונ b^ .6 םֶַחב (' הקנהו 6א'כ ףד
 תעבטה ךותב העוצר ןינתונו וכותל תעבט ןימישמו
 .[ו"כפ ל"צ] (ו"פ) לדנסבו .וב התוא ןיגיהנמו
 וקלחנש וא ומטוח לטינ וביקע קספנ «OU םילכב
 לדנסה pon אוה [e nns^ .רוהט םינשל
 רמאנ ןכו .וינפלמ לנרה תועבצא דננכ הלועש
 םטוחה שאר א'עס ז"מ הדנ רדהמ הליאשהב
 (bp ומטוח לעו ב"עס mo הכוס .לצפ ע'ייע
 .ובורכ ומטוח Ty 2157 ג'פ הכוס ^?« ,(נורתא
 ןייע ןיקד ןימטוח ינש ןימכ ב"ער ח'מ הכוס
 א"ער vb ב"מ ro nw .ןימכ ה"ד תופסות
 יב ןימכ םיבקנ 'ב ויה תימורד תיברעמ ןרקבו
 (יב ביי תלהק) mm ח"יפר "vp .ןיקד ןימטוח
 כ"ק 'ומבי :המהבו םדאמ רמאנ ןכו .םטוחה הז
 שאר ו'מ ו'פ «Du ,םטוחה םע םינפ ףוצופ
 לש םיפמ ינשכ ןימטוח ינש ה"כ הדנ ,םטוחה
 Ty ג'ד גיפ הדנ 'וריבו ,ד"יפ ר"קיוב ה"כו ,בובז

^a]ורי ,ומטוח יבוקנ ' Ye mpתסלהו ג"עס ג'ד  
 'ורי ,(א"עב :ג"כ mm ילבב ןייעו) ^« םטוחהו
 Dub תרכה םוקמ ומטוח y ג"כד ט"פ הטוס
 יתחכוה םשו ה"מק ,ב'ח ליעל ע"ייע םטוח לעב
 יתיאר יתאצמ התעו gm הבגל wes אוה יכ
 העיפוהש 075 (SW mov העופ א"פ ר"מש 'רדמב

 הזיעהש 'יפ וב אמטוח nepn הערפ דגנכ םינפ
 | הנגב 5/53 רמאנ ןכו ,הפא היבגהו הינפ

Co^ "nתוהכנ ןמיסל ש"אלבו  die Nase 
hochhalten(ינשמכ) ,ט"ל תורוכב — 1100111600,  

 ךותל הז ןימטוח וכקנ ר"ת 'טגב םשו ,'וכו בקנש ומטוח
mב'עס ג'מ םשו  onnםרח ע"ייע עוקש ומטוחש  

 ומטוח ,םלוב וטטוח ,דלוס ומטוח םש תורוכב .ןורחא
 תיעשי) ךל pens — .'א no ,םלב ,דלס ע"ייע ףטונ

CB nbםטח שרשב ק'דרה ייפ : TRימטוח  
 המחהו ףאה יכ ,יפא ךיראא CU) רמאש ומכ ךל
 ^ קופ תכש ימלשורי .— םטוח ןכ םג ארקי
 המטוה איכהל הלוכי הניאש 'יפא נ"עס ח'ד
 ה טוד bin תויהל ךיוצ איה האצוי הועשל

 — ['וכו הרעשל

0 

La 
 \ ןוכנ הזו ..הביטח .םהל השוע ה"בקה ךכ ה"בקה
 ינפמ תחא תבית ופיסוה םירפוסהו ונרואיב יפל
 םיקופפה ינשב דח א תלמל ןויכ יכ םיבשוח ויהש
 ,רימאה לש תוארוהה יתשל ןויכש תמאהו ל"נה
 הטוס אתפסותב יכ וננושל תחת דחכנ אל לנא
 וסח טרופריא י"כבו ,וניבו 'יגכ 'ינה 'יא ז"פ

 י"כבו .םיקוספה קר ואבוהו ולוכ שורדה 'תפסותב
 — .[יחכונה qw לכ sen ב"ה

 'פב (םינפב ש"מ ןייע Sehila ןגמ (b^ םּוטיטח
 רפס רכומה 'מוא הדוהי  'ר 'מגב בהזה

 המחלמב סוטיטחו ףייסו סוס רכומה C2 202 הרות
psהאנוא םהל  "uesםהב שיש  "nשפנ . ^B 

 ד"עס טיר ד'פס מ"ב 'שוריב ה"יחא|* | סירות
 ןיא המחלמב םיר תו סופו ףייס שרופמ ןכ "א
 תואמגודהמ nns כ"ג שווריפ תלמ ילואו .היינוה םהל
 דשא 'א ןויכ ..קיתו .הפדה ,סופורטנא 'עב תורכזנה
 ימלשוריב ל"ר 'ש ו ריב n»n השבתשנ ןהיפל

 םוקמב 'יא 'וריב יכ וניבר תנוכו .שוריפ תביתל
 ןורתפ תתימא 'ורימ עמשנ םינפ כ"ע .סירת :םוטיטח
 תולמה ירצוא לכ לע יתרזח םלוא .םוטיטח הלמה
 יבל ןכל ל"נה הלמה תנייוצמ םהב יתאצמ אלו

sםוטוחפ םוקמב הלמה השבתשנ יכ יל  
 היארהו .םירת = ןגמ 'יפ seutum ר"לב אוהו
 an Ye" מ"ב אתפסות לש ו"ו י"כב ci ינוקיתל
 סוסה תויהל ךירצו ,'וכו bm" םו טי םהו םוסה
 טרופריא י"כבו .םוטיטהו w^ םיסופדבו ,םוטיחסו

navi) Quamיוועל 'חהו ,(318 דצ מ"ב מיקוצ  

 קד אל  "am "b3[הלמה —

bn ע"ייע nein * 

orbemאוה ילואו םוקמ םש)  Kefar Hatlaונופצב  
 (ג'פ איפארגאיג רעיוביינ ןייע לגלג לש

 ויה ןכיהמ (:ויפר ויט חיש תוחנמב תונברק לכ 'פב
 תומוקמ p^ .ןייל אפלא םילוטחו םיחורק ןיי ןיאיבמ

umםילוטהו םיתורק תוינשמבש הנשמבה"יחא]*  
 'יגה םייחרק 'עבו .ןילוטעו ןיחודק 'טגבש 'נשמבו

 י"כבו :'ט הדנב ולתיה יכ הארנו :ןיילוטחו םייחרק |
 יפסותב ג"ונבו תולתיה : א"פ הדנ 'פסותב טרופריא
 טויפנו Vy ח"מד א"פו הדנ 'וריב ,ולתייע םש
 ןייע םוקמה ותוא Db םלוכ ולהתיע רילקל

 |ל"נה רפסב רעיוביינ

 הקאנ תכקנ למג mp3 עילב יכ שרופמ םשו הקנ 'יא (np 'עבו םיתעה 'פסבו יוריב «mo ר"פרב ה'נ )!

 יייעו תקאנו ליצו ס"ש י'כב היכו mpi ס"טב םירחואמה ע'פרבו ,רקיעה im ימגבו ינשמב תבשב ונינפלש ייגב חיכו

 איסר ביפ יציב 'וריב ןוכנלו אוה תועט םטוחב ייגו עיפרשב םג הקנ 'עבו ריפרב ה'כ (*

 .םטחב npim גיע

 ,ח"כ ^ יא ייכלמל י"שריפ



» 

YN ל'צש yb אפטה ד"א אפטח סרג C 
 ע"ייע ר"פר מ"ב 'ילכ 'תפסותב תמאב ה"כו אפשה

 הקיחש 'יפו רקיע ל"נ הזו הפשה  ibm.השיטל
 גישה רבכו ןיבהל השק ש"רה ישוריפו  voyט"יותה

 בו ןוקית ךירצ ם"נמרהל מ"יפ ירבדב םג לבא
 םירבד בוברע ר"עפלו  peב"נש ק'העו .בטיה ש"ע

— [das Schaben מולכ "א"לב ןיבאש. םייס' 

 לקשמב -Schwalbe l22 ע"למ ר'עפל) אָחיִפְטח
 תאו סמחתה תא ['א] v" 'גרת +"'רוס

 אתיפטח [mu ויט היי יירבד ;זיט e ירקי) ףחשה
 יתמלשהש המ ה"יחא]* .[אפחש רפיצ תיו
 אוה ב'ו תפסוהמ ילואו 'שמא 'פדב םג ספדנ
 35 לש וטעמ ךרעה לכ יכ תורוהל די ןויצ לבא
 'יסופדה 553 "יא רמאמה שאר יכ ,איה תועט אצי
 'סוהב 'שמא 'פדב תויעטה mas הנהכו 'ינושארה
 ,א"ח עגערטייב ורפסב רעלזייא 'חה ש"מ 'ייע ב'ר
 תרזג pops .המש הדקפנ bon senum ח'יק
 (סמח תרזגמ) bonn תלפונש רבלמ יכ ל"נ הלמה
 תינלזגו סמח תלעב b" אתיפטח הלמה תארוה לע

Rüuberinםיסו רורד רופצ ע"לכ הגורתפ  Schwalbe 
 סיס ד"עפל אוהו אציצ סמחת 'לקנוא קיתעה ןכו

 — [(ז יח ;ימרי) ארקמ לש

^p) "enע"לב  Vרֶדָנ  umzüunenםשהו  

p 5: ,(\5=ןאצ תורדג טרפב «  Hürde, 
22N (Umzüunungsplatz für Kleinviehארטוח  

 תוודג .כב 'עב ונשריפ רבכ 0155 תנש) ילימ
iy6ןאעד יוטוח 'גר ת )05 ג'ל 3:52 . 

 .(*רטח יטרטסיא 'גות n) יט" 37€ רדנ יחרא

 = ?wy ארטוח ;לקמ ס'לב b soin^ — רטח
polygonum, Knó- 3-ז6-ב 40.4 p'53 

  derichאיער ארטוח אירטמוח (העור 228 ע"ייע
 תא חינמה 'פב .("העור בוכא 'עב ונשריפ רבכ

 ותיבחב אב הז ךומסר 'מגב דכה  p^3כר 6א'ל
 דינז  CON.('אתוימסד ארטוח יכ  "bאמוסה

 הנה ודיבש הטמב ששנמ  mimעצמאלו ןיררצל
  vmתוישרפ 'ב 'מגב הבר מוקה 'פב  "mo(:טיכ

 ירטחד ינקווד ירפסל והל אניזח ישא כר רמא
 היל  cmo maoל'צו]  [msולתו  mbהיערכל

 .['הד ל'צ] ('חד)  popu ^bלש וגגל טעמ טעמ
 אוה יחש רטוח ותוא הארמש 'מולכ לקמב 'ח

 היעוכל היל ולתו םלועה םורכ " mהרוקנה

 בינש ק"העב ןוכנל ה"כ (* | ,ו"ו י"כב ןוכנל חיכ )*

(yn =( bh — ןמח * 
1 

 ,ןיטוחב ןטחל :ז'לד res יועיבש יורי ןטח *
be^ןהב ןטחל .וב ןטחל  p'bןטהל ל"צ  

 ינפה והיגה ןכו רימאטיז 'פדב "ימעפ הזיא ה"כו
"y — QUO ע"ייע דועו qni ןימטהל "יפו neo 

 ןיטח עבור nb Ty Tul" ד'פו ינש 'שעמ
 ינפה הינה הפי הז םגו אינוחטל us" איינוטחל

 .ןחט ע"ייע השמ

emיברעו ירוסו מ"למג  ^p elcתחיקל ןינע  
 ,forireissen, 01118 thun תוריהמבו n23 רבדה

(rasch aufhebenמגב "חספ יברע 'פב ' "BN!ינע  

 ייחספ ילילב תוצמ ןיפטוח (.ט'ק "חס לארשיבש
 הרעק ןיפטוח be vw" אלש תוקונית ליבשב
 תוצמה ןיהיבגמו התוא ןיהי ב ג מו men הבש
 ם"בשריפ ןכו ה"יחא]* C םישוע ונאש ומכ
 ,ךורעה תא :ורוקמ תא הרעהש 535 ומצע םשב
 תיא "יפלו .ןושאו ןושלב י"שריפ דוע "יעו
 'פסותה ןושל הלוע הפי ,'וכו רהמ ןילכוא שרפמד
 אלש ליבשב תוקונית ל הצמ ןיפטוח vb םש
 אלש תוקוניתל הצמ ליכאהל panes 'מולכ ונשי
 תרזח אלא לכט אל 'יפא . . םש רועו ,ונשי
 mun אלש ליבשב תוקוניתל הצמ ןיפטוח תחא
 . 'וכרב v" ,(א'כק יא'ח) ןמא ע"ייע הפוטח ןמא —
 ופנטנ אלש ל"צו ס"ט ופטח אלש ג"עס ג'ד א"פ
 gn :ד"נ 'יבוריע .ףנט ע"ייע ס"שרהמה "3
 ב'עס i6 v3 .ז'מ :ב"ל 'ועובש .'וכו לוכאו

nenהינמ אפטה ףטחימד .'וכו הירבחמ אכסנ  
 : לעפתא .'ב ךסנ ע"ייע pen ידידו יפטח ןיא ל"א
 Hn .אפטחתמ איה :ם"ד NÜD "שודיק 'שורי
 spon ראותהו הלזג 'גרת 'שלבו ס"לב אפטיח
 ימאר ןויכו ביער ר"ל ביב כ'ג יייעו) ןלזג 'גרתבו ס"לב

 טיתיכ) ןוירוג אבא שרדמ ץובקהו (ןלזגכ ל"ה אפטחר

em?ןירבג ואינס אירוטליד ןגסדמ .(' :ב'ח קעניללעי  
 — [ןיפוטח

«ponוניבר תערלו  Abschabung "T3יעו " 

 (ד"יפ םילכב תוכתמ ילכב (םינפב
(UIDרוהט השיטל רסוחמהו אמט אפטח רסוחמהו . 

^bולאו אדירג ןתכאלמ רמגו םייושע םילכ  ip 
 ה"יחא]* | .(הפגה סרג ם"במרה ב'א) — .ודרננ אל
 לכא הככ עמשנ אל וגינפלש ם"במרהל מ"יפמ
 m3 ט"יותה בתכו הפגה וסוחמ סרג נ'עו םנ
 TD ג'הרל ט"רס "יפכו הפיטח 203! .ןשי סופדב

 .ןישוע ונאש ומכ mae ןיהיבגמו תרעק ןיפטוח 'יפ כ"ה י"כבו (!

 .םיסופר לש האורבובא םוקמב ל'צכ )5 .עייייע ןוכנ m םג לבא יטר סא יופרבו ,'גרה "33 םג היכ (* .ב' ר תפ פותבג ו

 וא איער ארטוח ייגו — «^n ייפב יא 375 םשב יתאכתש חיברע הלמ «b ל'ינה יעב וניבר וקיחעהו (אנליוו סישב) ח'ר ייפב היכו

 .אוחוומסר "nno יזיפו ר'יפרב (* .אוה ס''מ ה א ר יח * sen : טק תבשב 'יסופרה m" .ס"ש v33 םג 'יא איערר ארפוח
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 :נ"לו] w'D .רמונמ ריזח b^ .אנרטוח רחא רבד
 תרטומח נ'א) -- ,תווטח ול שיש qnm» [א"פ
 ךורעבכ אנרטוח ג"ונב לבא הייחא]* .(בותכ
 רקיעה רחא "יפו א'ס םוקמב א"פ היגהל ל"נ ןכלו
 < בשיה גג v5 .פ"לב ba הלמה תארוה יפל
 ,רטח 'יגה ע"פדב לבא quen qun תלחתב סרג
 רבד שרש המ יתעדי אלו eve ןושארה 'יפכו

 — [הלמה תרזגב ז"פל אצמנ

c?» mem Nw *י"אב םוקמ ) "rvתבש  
 אעדרהנל ארטוח ןמ ןונכ .ד'ד א"פ

 'ציב v^ ,הירטוחד ידיא 'ר ז"ע ז"ד ה'פס םשו
 .הרטוחד ידיא 'ר ד"ע א"סד ב"פס

 וא ,םח אוהו ולושב רטננ אלש רבד ס"לב (b^ יח
 ג"סב (אָתָיַח napi 'לבו ron ללכ לשוב אלש

 בר 'יפ b^ ריפש אתייח ארדיק יאה ?C תבשד ק"פד
psa Cosאתרירק שממ אתייח ואל אתייח ארדיק  

 ךרדכ תושמשה ןיב החינהל הרוסא ven ןנוצ וליאש
 אלמת אל (תויססע ע"ייעו דומעה שירב םש) ורמאש

newאלא ['וכו] ןיסומרותו תויססע התרדק  
 הליחתה אלו המחש איה וז אתייח אתודק
 העיגה אלו לשבל הליחתה ow לבא לשבל
 nm התוהשהל רופא יאסורד ןב לכאמ רועישל
 עיגה םאו רופא bows) אלו לישב 'מאש
 אלש י"פעא התוהשהל רתומ יאסורד ןב לכאמל
 'מוא היננח Cr .יכ פש) אינתד הכרוצ לכ הלשב
 yy ותוהשל רתומ יאפורד ןב לכאמכ אוהש לכ
 לשב אלש ןנחוי 'ר רמאד איה וזו תכשב הויכ
 םג ותוהשהל רתומ וכוצ לכ לשב לבא וכרצ לכ
 (* ומח אלש ןנוצ םינפ ינשב רוסאה אצמנ ,ןנחוי 'רכ
 לכאמל ועיגה אלו לשבל וליחתהשכו רקע לכ
 ינש רתומהו ,יח ושב ןהב חינה אלו יאסורד ןב
 לכאמכ ולשבשו רקיע לכ ולשב אלו וממחש םינפ
 nns .וכוצ לכ ולשב 'יפאו יאסורד ןב
 תויססע ןינעב ג'הו b" רתוס א"בשרה "חנו
 תובש b'nb ג'פב ם"כמר תעדכ ותעדו ןיסומרותו
 אשמ היד 'תחיתפ ר'כיא -- ,מ"כ ברה ש"עו 3
 ותואבו .'ג רח ע"ייע ם'ט אתייחד אתרק איג
 וניאש רמולכ יח רכז 'לב הלמה האצמנ םעט
 ושב .'ע pomo on ארק ^in תכש לשוכמ
 ,יח אוהש «me לכאנ .ט'נ rp oom ןיי . יח
 ןתוא ןיקשמ ויה 7723 ןיגרהנה לכ b" ר"דמב

 העש יח - enm) = רָמח

 אניעב(ד) «^C גגל תזחאתמ הניאש םינפבש
 «ob יייעו  .דיס «na הרובקל ארמו הדיל ארטוח
 (ב ,ו תומש my רמאיו 'גות ב'א) -- ,6היפ
 שדוקה ןושלמו ה"יחא]* .(ארטוח רמאו
 ע"לב ןכו €« ה" ילשמ הואנ רטוח תאז החקול

^bוכרבב ה'נכו .ףנע ' Y3ארטוח א"ער  
 'מוחנת כ"פ ר"דמב Yo פ"ס ג'נ פ"פ ר"ב אבהרד
 pw ע"ייע 'וכו אריואל ארטוח קורז ז"י b^ קלב
 ןיתרתו ארטוח שלש ושענ םיתש n^b vpn .'א
 א"פ 'ישודיק 'וריב שרופמ O7 תיכוכשמ ילניר
 D^ ארטוח y" ג'ע ז"ד י"פס ק"ב 'וריו ב'ער ס'ד

 ןימ .איער ארטוח ס"לב ארקנ ןכו .העורה לקמ
 לעפה לצאנ םשהמו .העור בובא yi ל"נה בשע
 ארמחד אעולב .ז"פ תבשב mn ל"נה 'וחנמב ירטח
 הזמו .לקמבכ ויתיקלה רומחה יחלב 'יפ היתרטח
 תחא הכמב b^ (א'ער 5"2 (n3t ארטחמ דחב ןינעה
 ק"מ m -- aam" 'יפ 'ב vb ע"ייעו לקמ לש
 — היר מ ח ל"צ הירטח ןמ nm ד"ע ג"פד ג"פס
 םיכרעה רדס ןינעב ופיסוהו וערג ע"פדב יכ עדו

b»וסיפדה  yןיב םיצרוש הנומש 'פב ליחתמה  
qwתבשמ ןויצב .ליחתמה  TW pmליחתמה  

 — [השעי אל ןכו ,ק"במ ןויצב

 ןונבג אְּתְרַטח פ"למ min nem — C רטח
(Hockerביכק .ןילוה בטורהו רועה 'פב .) 

 'ורוכבב 'ז 'פבו .הכרה למג [לש] תרוטח רוע
wt»ימכחו רישכמ הדוהי 'ר תרוטח ילעבו +(.ג'מד ' 

 םילמג תשבד לע ,למג לש ןונבג אוה b^ .ןילסופ
an 0105 yeה"יחא]* .אילמג ת א רו ט ח לע  

 ע"פדשבו תייוטח 'ציניוו 'פדנו oves ה"כ
 ר"ב י"כ ךורעבו .תאירוטיח 'גותה 'פרבו ,איירטח

^wה"כו .תרטוטח  cuesיעשיל " bה"כו  
 ow ם'במוהל מ"יפבו ב"מ .ט"פ 'ילוחב 'וינשמב
 ,הרטוטח ,תרטוטח ל'נה 'ורוכבב מ"יפבו תרטטח
 ה"כו ותוטוחבו .ד"נ תכשבו .תווטח םש ג"ונבו
 לש ף"יונ לבא י'כ ף"ירב ה'כו תלטוטמ 'עב
 תרוטח וניבר ^35 'יגה רקיעו .ותרטוטחבו 'יסופד

y'bs n»טעיב=  pyתוהבג  (lie Erhóhung 
 — [ז'חא אבה א"ייע דועו

wer ןונכנ לעב woven פ"לב wie jn 
  (einen. Hóeker hatםיצוש הנומש 'פב
  '533תבש) ןירקיע םסוכ  vbיתיל אל יאו (ב"עפ

 p^  ןיליפת יוכלה «ra cy תירטחר היר oe יופפותה y«7 א'עב Cb ת"ר לבא םיקילא יר ייפבו יישריפב חיכו ('
 אלל 5553 עיפרשב לבא ומצע ינפב y' ןוכנל אוה ישמא יפרב (* .םינואגה םשב אצמנ [ת'ר 'יפכ] ןכ יכ םויסו שימקת
 n*3 (* "am רקיע ג'תר יכ me ייגוסב איבשרה ייחמ bsp ארירש בר "גה ב'ה ייכב )5 ,הזל םדוקה יע oy תמא

 .מיאפרב היכו non ליצ )^  .רוסא לישב פייטב האלהו am יפרב לבא י'כ לכבו יזיפו רייפדב ןוכנל
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 מ"ב mos 0 ve "on» pb תא היחמ התאו
 Dmm קרי ןכיהמ ל"צ] «en pv5 pu 6 ח"קו
 ימאש yw CD ייהבז 'ייע .היכר (YD XB ןיניק ףוסב

 רציכ 'ז ולוק תמ אוהשכ דחא ולוק יח אוהשכ
 COM ה"יב COO הדנד ןורחא 'פבו ,'וכו 'ז ולוק
 האווש םד לכ תקונית b^ .הכמה היחתש רע
 ותוא ןיכמוס תוליל 'ד דע םילותבה תאיצי רחא
 אמט תוליל 'ד רחא אוה רוהט םד ןנירמאו םילותבל
 jp "ילותבה תכמ הפרתתש רע הכמה היחתש רע
 ,(ח ה עשו םתויח דע הנחמב םתחת ובשיו
 ל"א היחיו שניא ריבעי המ )27 ?Con ג'סב
 ןהל 'מא הרות ירבד לע 'מולכי ומצע [תא] תימי
 ימולכ ומצע תא mm ל"א "mb שניא דיבעי המ
 ןירצקתמ הררש שקבמו הרות ירבד לע ומצע הבגיש
 ."וימי
 ןירצקמ 'יא םשו (ב'ע ח'ער ףד ילייגנא "5 ץבוקב)

uvm — a»תומוקמב האר םייח ןינעב ל'זר  
 תבש :ח'מ .ר"כ ,ה" m.m 'וכרב :הלא
 'מוי :ג"ק 'יחפפ :ה'נ 'יבוריע :א'נק :ח"פ
 יינעת :ב"ל 'ציב :ז"ט ה"ר Ib :ב'ע .א'ע

m5 «2ומבי גב" :'ה 'גיגה ח'כ ק"מ ' 
 ח"כ 'יטיג ,ג'ק :א'ס 'ובותכ :ח'ע :ג"ס
 :ת"נ ב'ב .ב'ס מ"ב +: 'פ :ו"'ס ,ריל 'ישוריק
 .ג'ק 'וחנמ 4:505 'ועובש ,ב" 'וכמ
 היחמ ומכ םייח oy my .ב'ער ז"כ ז"ע ,ב"עס
 ז"ג ייעשי) מ"לב ה * n וא (Lebensunterhalt) מ"לב

 ג"ע ב"מד ט'פ "רדנ v" מ'ִד (ט'ל חיל בויא .יי
 vnb ןימדק תאזה vy ייח : םשו .שפנ ייח הסיבכ
 ןיקרקרמ pun .ד"כד m'b האיפ 'ורי ,תרחא ריע
 וייח ינפמ :ו'מד ד'פס 'יטיג 'ורי ,תושפנ ייחב
 ומע Tw" (ליעל אבוה) ל"זר ירמאמ «o ,השע
 טעמלו ותנמוא ךותל תדרל רתומ vy וייחל 0
 ,ח"כ "ישוריקב ל"נה 'ומוקמב י"שריפ p" ותסנרפ
 m3 ה"ד :'ל מ"בב י"שריפ דוע m" .א'ע מ'בו
 טשפמה םשהו ."t םייח ma ע"ייעו םהייח
 18/3 3' ב"עס א"ס 'וכרב תונוזמ קופס b" תּויַח
 ןושלכ ןייח וא םייח רמאנו ." 'כמ
 )5 N/ איש vb; וב"מ 'ישארב מיל ךררכ) העובש

(nץובקהו ,יח הז רכש גוזמ הז  ^vג"פ יילקש  
 מ"לב םג לגרוה ןורתפה mm pre ןייח : ז"מד
 )"6 ,יב איש יח םא יכ לשבמ רשב ךממ חקי אלו
 הרדקב רשבהש p Como^ יילהת ןורח ומכ יח ומכ
 . רבשהו ןורחה אבי ןכ םולכ לשבתנ אלש יח ןיירע
 דכ 'גרת 'לב ה"כו ,(ריס שושב «^p םואתפ םהל
 איש 'גרת ;'ו ,'ב יירבדל 'א ven ;'ט à תומש) יח

 = [ וייט ,'ב

 (ג ,יכ ב'ש mem מ"לב ומכ p'53 «men =) יח
(das Lebenמואה 'מגב השאה 'פב םיחספב ' 

 תומש) השמ. תויהמ ירבס ןנבר טיפ (nob" ןנבל
3nרקענ טחשנש ןויכ 'מולכי השד היתויחמ 08 ') 

 השד היתויחמ רכס ןועמש 'רו וילעמ הש םש
 אינת שפנה אוהש םדה הז הז יאו יח אוהש רבדמ
 טחשיש דע ונממ ןהידי ןיכשומו ןינמנ C90 יכה ימנ
 ןיחשמנו 6 טחשיש דע םינמנ 'מוא ןועמש 'ר
 השמ תויהמ ירבס ןנבר א"פ ,(*"םדה pore דע
 טעמל ןילוכי mem יחש ןמז לכ השד היתויחמ
 רבס ךושמל pou םדה קרזיש דע רמאד ש"רו
 םדה קרזנ אלש ןמז לכ השד ('היתיווהמ
 C qub טעמיל «p 6 הי תיווה ונייה
 ורבחל ארוקה «6n ןיקקוז 'טגב 'ישודיקד ק"פב
 עשר ,םיעבואה תא גפוס רזממ ;יודינב אהי דבע
 ןילבקמ ןיא 'מגב ךשנ והזיא 'פבו ,וייחל ומע דרוי

GC)עשר  ^b "nb sop Twלעב היה םא  
 ורמאש ומכ 6א'כ 270 ודצב תונח עבוק הכאלמ
 'וכו איחיר םיקואד האוכמ רב UO) רופחי אל 'פב
 אלב עשר היל ירק יכו יאתויחל תקספמ wp דע
 C הליחתכל איחיר הילע םיקומד אניד ןניקספ אניד
 .חינ רצ כירד 'תקיס) ימחל ינברקד אתקיספ שירב
 ה'נקתת זמר ילשמ יקליבו אייסשת זמר יילהת 'קליב אבומו

 n'a יבדסכ) ביתכ קחצי ר"א ('תקיספה םשב םהינשבו

 הליכא וינפל שי יכו ישיאל ימחל ינברק תא ('ג
 7p) .יילהחת| [ביתכר] ויתרשממ דומל היתשו
 םשב ןדוי 'ר ןינוזינ ןכיהמ ,טהול שא [ויתרשמ]
 ^B w) ילשמ) ביתכר הניכש ויזמ רמא קחצי ^
 רמא 3n*') ^ םשב קחצי 'ר ,םייח ךלמ ינפ רואב

 «os ןיי םשו ,וילע ?Wy ףורטתש ידכ יח ןיי =

* 
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 ןוכנל n*$ "nn לפפתים.  ^mes (4 הלמב הלמ pnym כ'ע )* .קרזיש סייטב *m 'יפב )!* pny::m ייפבו ('
vb .ב"ה י"כבו  ^( vei .תיתויח . . היתויחמ :קורקר ילב םימעפ יתשב יירחא עיפרב לבא ב"ה י"כו  *( b43nn 

paונייח ןושאר  ^bאוה א'פ ןיבו ח'ר  "anמ"כב ןושארה ייפלר  "unקיע א'פל לכא היתויחמ ' "aתיחיווהמ שיירב  
 תויהמ רכס שייר ₪'א V33 ה'כו mmo ונינפל «im ,םרה קרזנ אל ןיידעש ותומלשב ותיווהב אוהש רועב ימולכ
 רפוסה העט ב"ה י"כבו ,היתויחמ תועטב מ"כב וסיפרה הזה קולחה ny" nOn ךורעה יפיפרמו .השר mano השמ

 ovt המלש pns רעגרעבמאב שייר יה e^ "y pss סוקמב ןועמש יר 5n השר היתויהמ ירבס ן ג בר we בותכל
mm was oe (7םש שרופמו י תו י ח ל יל אקספ אקר ביבב ייאש המ סע ןויגה כטיטב הלוע וי י ח ל ומע  vyיקואר  

 4335 תכח ינולפ א'פר ריטשב היכו וייחל 4y ייגה wy מיבל מ'ששבו ע"בשפהב cp ג'עצ י"שריפ לבא איחיר
Tיתקיספב (* ,'א 'יסר תומש ימוחנתב היכו וייחל ר ע ומע  "anיר  unקחצי יר םשב , 

"od וע ./ 
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 ,אתיירב Pn" :ח'נ .ז"מ : ג'מ "ילוח ץובקהו ,'גרתב
 pon jn קוספ ר"להק ,יאויחל en : א'כק 'ומבי
 — cols] יבוע לקשמ לע) רונד ןאויַח ןירת

 יב אכיא ןאמ .א'כק 'ומבי (םדא ?DE יאְויַח *
 .יאויח ביכש יאויח יב אכיא ןאמ יאויח

 . םיבוקנ םיארומאו םיאנת ילודג DUnm ,איּיָח *
 םב רוקחל אילפה רבכו הז םשב

 ש"ע האלהו :א'פ דצ י"הבמב ף"זר ןואגה ר"ומ
 .תחנ אצמתו

 verpflichtet, = y/bs sm לעפמ) בייח +
schuldig seinוכרב לקב (בוחו םשא ןינע ' 

 א'פ ןיטיג ,א"ימ ז"פ "יבוריע ,א"מ א"פ ק"ב I'D א"פ
Ynו"לד א"פ 'ירדנ 'ורי .ז"'מד ה'פ ןיטיג ימלשורי . 

 ונממו : ד"לד א'יפ ;ג"ע ה"כד א"פ 'ובותכ v ,ד"ע
 Ab "mp Gn לאיגרב) | בייַח ,בייח ל עפ ה
 D^ my ,ןיבייחמ א"עס ז"י םש ,יאכזה תא בייח
 :'כ 72532 .'א qt »'UP תבייח הפי תיכז הפי

anamרטופ וכפהו בייחמ ג"ימ ד"פ 'ועובש . 
 T^ לועפ ינוניב .םכמצע םתבייח les ר'מש
 .תוכמ יבייוחמ . . התימ יבייוחמ :ז"כד ג"פ 'ובותכ

 ה"ר .העובש הבייחיא א"עס ה"פ 'ובותכ לע פ תא
gy»איהה יבייחימד אוהה ^ 'יבוריע ; ובייחיל  

 אק יכ .ב'ע םשו ,היבייחיל :ח" ק"ב ,'וכו אתעש
vnmל ע פ תה  : oovmmהאלהו .'ל :" יובותכ  
woא"ער ז"י הדנ ,ח"מ ג'פ תובא ,ד"ל ,האלהו . 

 ע"לב ןכו ('ז ^n לאקזחי) ios ₪608 כוח םשה ו
 לעב ,רטש ע"ייע בוח רטש .י'ק 'ובותכ ;->=

CU ox» 3ז"מ 'ירדנ .ץובקהו ,ע'ייע : qam 
 הבקנלו .ד"ע ז"עד ב'פ aun 'ורי אָבּוח ס"לבו

ninוכרב ' "mותבוח ירי ןהב אצוי ב'עס , | DU 
 'וכרב .ןתבוח ידי םיברה תא איצומ .ט'כ ה'ר .'כ
 p" תבש ,הבוח וא תושר תיברע תלפת :ז"כ
 pa א'עפ ג"ל 'דהנס ,ומצעל הבוח האור םדא ןיא
 ריזנ . . הבוח vn a^ D .הבוחל ןיב תוכזל
 לקשמבו .שורפ y'"y :ר"יד ט'פ 'וכרב ^ .הבדנ

"wbאתבוח שניא יתיימ אל :ח'כ מ'ב אָתְכּוח  
 אתכוח ידייא ג'ע כ"ד m 'טוס 'ורי ,הישפנל

 .'ב תבש 3i3"m ר או תה הנבנ לעיפהמו .תידבע
 יובותכ האלהו .ד'י :ב"י p'3 :ד"ג 'יבוריע האלהו
 .ט"כ xpn" בייח Dv :ג'מ m ,האלהו ,'ל

ppmתואטח יִביִיַח 'ד תבש , ^vהלחד א'פר  
 . . הכוסב ןיבייח האלהו .'ב 'ילוח ,הלחב ןיבייח
 ien .םלשל ןיכייח : ר"ל 'וכותכ .תיציצב ןיבייח
 !יוופ לקשמנו .תויקלמ יבייח . . mno יבייח
 אָכייִח ןיחווצד ארתא תיא :ביע' הכיא 'פ ר'כיא
 wp nbn ^« תֶביִיַח mrm הכ קנ ל ,אבייע
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 יתבותכמ יתינהנ םא תואבצ 'ה יח .ה'ל ןיטיג מ'ד
 העש אל ךשאו m" ךייח א'עפ 'ג 'וכרב .םולכ
 ט"נש זמר «pus cp" ^« ךכ mus דבלב וז

"m Tnהעובש ךשאה  Ty nmaםשו ^«  
 'וכו ילש אסכל יתסנכנ sb ךשאר m" ךייח
 a2 by .ג"נ 'ובותכ .(ןינעה קזחל אוה .לפכהו)

"nרמד , ^nbbחלשב 'קלי .ןנברד ןהייחב : ג"יק  
"Dםכייחב ה"בקה ל"א (אתליכמ םשב) א"מר זמר  

 לש רבד ךל ארוב ינאש ךייח Yb b'p v3 .ןכ
ornםשו ,'וכו הנטקב 'יפאש ךייח ו'טפ ר"קיו  

 m3b םשו .,'וכו ךילע הלעמ ww Tn ד"לפ
 ר"להקב ה"כו .'וכו ןוהנמ לוכא תיכז םא ךייחב

^bךייחב יתובסו   m» psפ ר"שהש ^« ' 
 :ךיפנכב ךל .mms ינאש Ton ה"בקה ל"א :הדיגה
 ךלמ ךתוא יתינמ רבכ ךייח א'פ nm םירבד
 ונוותפ Tu .עודי ונינע oon ראותהו .-- םהילע
 ייעשו  לעפהו :.זיט .« ^iy יקי .מ"למ gesund אירב

 mmn תאז שרד .ב"מ ןילוחב ל"זרדב ןכו (א'כ .חיל
aet pmהניאש לוכא היח ('ב  mnלוכית אל  

 הלמו irs Den ow האירב איהש תאז 'מולכ
 ^ יישאיב) יחה לכמ שרד ב'עס 'ה ry m ותוא

C"אבה הרות הרמא  nenaירבא ישאר ןייחש " 
^v nowןהש בקיו ןרוג המ .ד"לד ב"פ 'ועובש  

 רבעשל ןהב ךלהמ תא הובעש הנשה יממ ןיי
 אוה pub וערז םשו 5« ןייח ןהו ליאוה וליאו

mmל"צ)  men oos [nאוה קריל וערז הרבעש  
 היחת לעפהו .האבה הנשה ces [m ל"צ] הייח
 : 'ז "ילוה ,אירבה :b^ 'ובותכ : ד"ס חדנ הכמה
 הנבל הדופ תכמ לע םדא ינלאש אל ,ט'מ 'מוי
 'וריב .'וכו תייחו 'מיא mp NOD" אק אהו היחו
 ר"ע ח"מד א"פ 'ורשעמ mm" :ה"לד ד"פ 'יעיבש
 אל (^E התייח (אוו) אב רב אייח 'ר ולחיב והמ
 תדלוי : אתייח .הָיַח ןינעש aep — ,(היל סרג

 — vt [&n"n]] (תויח) ע"ייע תדלימו

mnמ"למ)  (lebendes | Wesen, Vieh, "hierפב ' 

 המהב ללכב mm +.א'ע "^ m השקמה המהב
 ושא המהבה תאז "CÓ o "רגד) ביתכר ןיינמ

 יבצו ליא .םיזע השו םיבשכ הש רוש ולכאת
 ביתכר ןיינמ mm ללכב המהב m) פש) רומחיו
 mena 53« ולכאת רשא היחה תאז CO יא" ירקיו)
 יראה לע רשא המהב לכמ ל"צ] (הסופ תסופמ
 ללוכ םש ה"יחא|י ,|הסופ תסרפמ לנ
 טרפב %= ע'לבו מ"לב ומכ םייח ילעב לכל
 וט'פ 'ילוח ,ףועו היח המהב us ה"ר :םדא תלוז
 ,'ח 'ינעת תויח ץוכקהו .היח . . המהב האלהו
 ןכו האלהו כ" ,'ר לאינד אויח א"לבו + ג"י 'גיגח



 ולש ע"מב ץטערג 'חה שימ yr" ,ינש שדקמ
 ביבס היה הזה ליחהו som ו"פש דצ ה"כח
 p'"y (ו'פ ייחס) ארוש רב ארקנה אוהו הרזעה
 דוע 'ייעו bn שרש ק"דרה y וניברד b^ יפל

 — [ג"מ ב"פ תודמ ט"יות בטיה

won *ומכ םילב) אָליִיַח  mןינע מ'לב  mp 
 Kraft, Stürke) 'ח לח ע"ייעו חכו

vyשיחכ :יל  monמ"ב  abאתיירואל ךליח , 
D"ע"ייע ךליח רשתיי .,ךליח  ("3m wn) EN 

 ד"פ 'ומבי v^ .'וכו ליח רשייא םא :ו"ל ןיטיג
 מ"ב יורי ,ילייחב תיל :ו"לד ג"יפ 'ובותכ יורי : ו'ד
 'ירבד ^« ךלע ךליח mm דע "ovy b ר"פר
 nbn ןתוא לבק ןירופיי ךילע ואב םא א"פ הבר
 manb ד"עפל לבא )05 'ילהת ללוחתהו שרדו
 'ילהת 'קלימ היארהו לוחמ e^ ה לוח ב qms לבק
 ע"ייע ליח לעפהו .םיללוחכ לבקמ ט"כשת זמר
 תארוהל לאשוה 'וריבו -- וניבר "יג יפל 'ח לח
 א"פס 'ורשעמ 'ורי Beweis, Stütze עוייסו הייאר

 jp הנוי 'רד הילייח :ו"ד ג"פ תבש 'ורי :ט"מד
 ירת ןמ הילייח 363  .ב"לד me "nob v ,אדה
 ,ופקת חקלו ותייאר איבה «b pn^ 'רד יומעט
 תוחקפ Ae ע'למ דוע רזננ ילואו וחכ ליאשה

memאיליח .א'מד ב'פ ז"ע 'ורי -- .לכש  b'53 
"mn yy 

oin *ע"ייע  pon 

 םשהו (on ונינע ט"לב bn לעפמו םִיַח
 'גרת Erbarmung, Verschonung) םִיַח

 םיעשר תאושמו ,םיח חבד )0725 2^ (?mb חספ חבז
 תצקמב ;יעישרד אסיח (jb 'גרת v3) ג ילשמ)

mano»ףטשו 'גות ןכו ,אפיח ביתכ  DU) BM 
 םינויצ ינשו ה"יחא|* .ףח | ע"ייע (ר כ
 'על םיכיישו יחכונה 'עב ואבוה תועטב םינורחאה
 י"כב .יכ ב'רל ןמדזנ םירפס תועטו ןורחאה ףח
 "TU ,יעישרד אפיח סרג בטיה 'טישפנו 'גרת

wem(אזגור אפאחו הטישפה 'גרתב ןכו םש ילשמ) איה  

 י"רתכ ןכו אפיח י"ע ןינעה יפל םגרותמ noo לבא
 'גרתב wy" 'ייעו ,אסייחד לוטמ א"י 3^ 'ומש 'א

"bvע"יע ל"זרדב ןכו ב" .א'כ ; 'כ ,'ז ; 'ד ,'ד  
— [3 bn 

om 15» "n *תוכופה תויתואב  Abstammung, 
(Genealogieםהל ןיאש תוכא ח'פ ק"ב  

 'ומבי .סייח ול ןיא דכע DD יישוריק 023 םייח
a5הל תיאר תירכנ . . סייח הל ןיאד החפש  

 הטמל הלעמל סייח ול pim רג םש ק'ב ,סייח

 ame רג יעו יר גרס y ^ ביה ייכב ייל )*

p'n* = wn 
 Dim םישנ : ץובקה םשו ,האלהו ,ד"ל 'ישודיק
 ,רוטפל inb בויחל inb :'ב תבש בּויָח טשפמה םשה
 :ב"ד א"פר תבש v" .תאטח בויח האלה ו .'ג םשו
 .ט"נד ג"פר nbn ^w ,רוטפל עבראו בויחל עברא
 Ty ב'לד ט'פר 'ובותכ 'ורי ,בויחה לע רוטפמ
 ןכו .אָבּויַח ירופ 'לבו .ובויח דמל התא ותוכזמ
 ןמז .ג"ל 'ישודיק YD אבויח : ה"כ ה'ר ל"זרדב
 ,אבויח רב :^ מ'ב ,אמויד אבויח .ו"נ 'כוס ,אבויח
 .'וכו שואי ינפל היבויח :ח"ס ק'ב .אבויח ינב

(ausbessern, in guten Stand setzen) 77''7 *ורי ' 

 אלד הרבוס ןיהאכ אל .מ"ד א'פ ז'ע
 אוה ד'עפל .אתפיכ אדה לכ דייח אוהד רופא
 אהיש ארבתסמ אל ושוריפו .ןקתמ e^ 3\* ע"למ
 ירהש רתומ ז'על הפיכ הנבש לאושיה רכש
 הילע ןידימעמש הפיכ התוא לכ ןקתמ לארשי

nen ryרזג אוה קר ורועישל השמ ינפ ברה ןויכ  
"nןוכנ יתלבו דחיי ןמ  pn amןיקסנעלאמס  

G^ "^ דע ומיחי אישאו ןמ "b 

"rn *ע"ייע אָטייח  enג '. 

 ,ש"מו 'ה n ע"ייע ךייח *

n *רורב ע"ייע . 

der Raum zwischen der "Tempel- (מ"למ n 

  (schranke (3D) und der Tempelmauer'פב

 Gme 'דהנ ארממ ןקז 'מגב ןיקנחנה ןה ולאו
 לודגה שרדמל םיבשוי םיבוט םימיבו תותכשנו
 שדוקמ תיבה רה (ח'ש יילכד ק"פבו Q7 ליחכש
 םשל ןיסכנ תודלויו תודנ תובזו םיבז ןיאש ונממ
 םיתמ יאמטו C םיוג ןיאש ונממ שרוקמ ליחה
 D^ .'וכו ונממ שדוקמ םישנ תרזע ,םשל ןיסנכנ
 תרזעל man רה pa המוח C) ףקומ םוקמ
 וניבר איבה 'ד גרס 'ענו ה"יחא]* .םישנה

3'bתודמב  G"»םיחפט ^ הובג גרוס ונממ םינפל  
"bלתוכ  now paתיבה  paלתוכ ליחהו ליחה  

 םינפל היה ליחה a" כ"ע גרוסה ןמ רתוי הובג
 ל"זו םינפל ^m .ז'ט 'מויב י"שריפ ןכו גרוסה ןמ
 אוהו תומא " יונפ םוקמ היה גרוס ותואמ םינפל
 רהמ ליחה תא קיספמ גרוסה ירה כ'ע ליח ארקנ
 נועמל היהש םישנ תוזעמ החרזמב היהש תיבה
 תיבה רהמ .תודמ תכסמ ףוסב הרוצה 'ייע ליחהמ
 ןיסנכנ ליחחמו גרוסה רחא רשא ליחל ןיסנכנ
 ym m3 ow ימויב י"שריפ p םישנה תרזעל
 wenns ןנ לצא אוקנ ליחהו .תיחרזמ לתוכמ

| = 800600 lepóv &vwv C3 'n (ה תומחלמה לע 

(tליחב ןיבשוי גונב . ') םיוכע ג"ונב. 
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 ונמא תויח ותמ םישנ שלש א"יפ לאומש 'רדמ
 'פ ר"בבו לואש n3 לכימו ילע לש ותלכו לחר
 «jw וחמו ןתדיל תעשב ושקתנש ןה 'נ ב'פ
 'קלינו ו'לק זמר חלשיו 'קליבו ,'וכו ןה ולאו תויח
 (Ye ב'פ ר"מש .תויח ןהשכ : רסח ג'ק זמר א"ש
 ב'פקתת זמו ש'הש pon הדיגה 'פ ר"שהש
 mm: )3 .'וכו תורבועמ המכ ןהב שי תויח המכ
 תויח יאמ ח'נש זמר 'קזחי 'קלי :א"י 'טוס תדלימ

caeהכירצ אל ימ היח וטא שממ תויח 'מיליא (ט'י  
mnןכו תודלימ תויח י"שריפו הדילואל יתירחא  

 תודלימכ תואיקב הנה nen יכ (Ge mov) י"שריפ
 € קוספה mb בוט חקל שרדמב ןכ ni ןייעו כ'ע
 הנה תויח שוריפב ןכ ראובמ 'א קופ ר'משבו
 "ms הניא תדלימ יכו הנה תודלימ רמאת םא
 םירמ :ךידש ינש 'פ ר"שהש .העייסל תרחא תדלימ
 התארוה Non .-- לארשי לש ןהיתויח ןה דבכויו
 תדלוי mua ס'לב )& .תדלימו תדלוי כ'ג
 איבה יחכונ 'עב וניבר זמור וילע רשא 'א עפ יעב
 חל וארקנ תומש 'ג :ז"כפ ר'קיומ ךורעה לעב
 תוהד אתייח ארבתמו אתלבחמ אתייח (תדלויל)
 יתוריעהש ומכ 'יל ר'קיוב ונינפלו .'וכו תייחו התמ
 "יא תדלל ny 'פ ר"להקב לבא לַבָח 'עב ליעל
 nrw רבשמה לע תבשוי השאהש העשב ל'הזב
 אתייח הל ןיחווצ ןוניא המלו אתייח הל ןיחווצ
 ארה De ר'ב תדלימ ('ג ,הייחו התיימ איהש
 ארב bm אתלבחמל אתייח ןיב 'רמא אתיירבד
 338( תדלויה ןיבו תדלימה ןיב 'מולכ אתבולעד
 y pmo" חתפי לע wm לשמו) הבולעה ןב
 יתקחב win םיליסכה bey 'פ ר"להק ז"לפ ר"קיו

«n "bןולאשו ןולזא ג'עס ז"טר ח"יפס תבש ^  
 תדלימ ןאכ ןיא p^ ,'וכו אייח אכיל ל"א אתייחל
 לאומש .ל'ד n'p 'ובותכ 'ורי .הל לואשל לכונש
 תדלימה asm .יל ןידליד אתייחל אנא םיכח רמא

ve ,'w moe)תאלהו ) Dm4345 'א י"רתב לבא " 

 ינעת) mm לש חתפמ 'יפ אתייחד אחתפמ 3^ ,ח"כ
 — [תדלויה ונייה eye יב
ND"E *אָחִיַח  ce)אתייח רכ יול 'ר (יטופ  

qp ב'לד מ'פו 'ובותכ ^v 
  mo'טופ  ryחופיש דע 'פ ר'שהשו :א"כד

  (7 /3 viene)רב יול 'ר  mmלבא  "v3תבש
 ו'פס ^ m.אתויח רב "גה ד'ע -- « nוגינעש

 Dn ע"ייע pun דונ אתייח
 \= y'bs ד'עפל האכה 'יפו אָחִיַח .אָחיִיַח *

po (Gehlagenרח הייחמ דכ  

 הלעמל אל םייח ול ןיאד דבע יקופאל orn הל שי
 ,הטמל אלו

aen:ףח ע"ייע הָפיִח . 

 pnoyn ע"ייע prr mn men .ץייח *

 ,ש"טו 'ט רח ע"יע תּוריח +

 wn ע"ייע אָּפְשיִח .הָשיח *

Cheth der 8. אתיב אפלאמ ינימש mw nom 
^Y ו"נד א"פ ינש 'שעמ 'ורי. (Buchstabe 

 אל ב'עס ט"ד ז'פ תבש "7 .כ'ד ז"פ האפ
 (ןישרד) ישרד ןנבר ןיענמתמ  paר"קיו ,ת"יחל א"ה

  DN D'"bהשוע התא  n^nבירחמ אצמנ א"ה
 ע"ייע דועו ולוכ םלועה תא  s/nן"יתיח ץובקהו

 תבש  ip,ד"ע 7 ב'פ 'וכרב 'ורי

(1 Gebürerin, Wóchnerin; 2 Hebammo) ) (NIDw r1 

 שירב "ייע  3'N) — yb qwתנשמ
 ארתב 'פ 'מוי  n'D:גייעד א"מ  G'yo n'ymהיחהו

 לוענת  ns.לדנסה  ^eד לוי  nימרא ישלב לבא
"^n neon נשמ 'לב תארקנ איהו תדלימ התייח' 

 תדלימה הל רמאתו  0^ m5 mewהל תרמאו
 הנשמ ב"ר יניעמ המלענ הנגשב ה"יחא]* .(אתייח
 ךותב הדלו תמש השאה 0« ןילוחד ד"פב הכורע
 האמט היחה וב העגנו הדי תא הי ח הטשפו היעמ

pi mmn ירה ,'וכו הרוהט השאהו העבש תאמוט 
PS תמאבו .,תדלימ הנוותפ 'נשמה ןושלב 

 תדלוי ןהיתש ןורתפש אתייח ןיבו היח ןיב קוליח
 :ןהידע ונתי תומוקמה הלאו ,תדלימו  Cienתד לוי

 'ורי — ד"עס ד"מד ח"פ 'מוי 'וריב ה"כו ל"נה 'מוי
 ,ד"ע 7^1 ג'פר ב"ב  ^v'ישודיק  Tb,ד"עס .ה"סד

 'ג ה"פס ר"ב  qnרתלאל ןינמאנ ןהש ?" oישוריק
mm היתורבח תרהטמהו הריישהו mm ons לע 

 רובשמה לע תבשויש העשב  sU (Cביתכו
 ז"טד ז"טפס "53 'ורי ,'וגו רשקתו תדלימה חקתו

 לע תנמאנ איהש היחכ התוא ושע  cnm'ישודיק
 היח יפוסא ןח ולא רתלאל םינמאנ 'ג : ג"ע ילבב
 רמול תנמאנ היח אינתד היח .היתורכח תרטופו
 'וכרב -- ז"פר ב"ב 'תפסותב ה"כו ןושאר אצי הז

 ד'נ  si'ypןיכירצ השלש  voeהלוח ןה ולאו
 הלוח אנת אתינתמב ,'וכו  mn'יכוריע .הלכו ןתח

mm nnb אל vy פ"ס ר"ב ןוקרדה py + א'מ 
 ץובקהו ,י"אב  ^vתויח םכל יא :ב'לד ט'פ "אלכ

 ב'יפ 'ובותכ 'ורי ה'כו ,'ג יִא ע"ייע ^« י"אבש
 ר"בבו .ה"לד  y op.'ג 'יסס יחיו 'מוחנתו -

 .ר*כבו 'שוריק 'וריב son )^. .אתייח תחת en רוציקו טמשנ וקחו חייח 5n תויח yia לכא ךרעה שארב ya י"כב ןוכנל חיכ )1
an» )'יל  mm.יחת  vsוטכ תויח יכ אשינאק ירגמ יוועל  nipכ'ע תורלימל ןיכירצ ןניאש  pmaלינה 'ישררטח תערל  
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 אתיח ,אָתיִיַח * - םיִיַח co שעשה
= 



 ,(ןושמשר win יכ re םיטפוש) הייחאו*
qm vsש"ע הביתכה יונישו תרזגב יתכואה  

^s 5yomב"עס 'נ םירדנ ל'נה 'דהנס ןויצמ ץוח  
sovךייחמד  miיבר  amיכוחא א'ער ז"י ק"מ  

 ךדידב אל :םשו pns) 'מ י"כב) ךייח ימנ (ל"צכו
spבוט רתויו אנכייחמ  mo» sinמ י"כב '. 

 ת"האכ) ןב תכייחמ mp יכוחא ב'ער Y5 'דהנס
 יאדוהי יב יכייחמ אק יכוחא א'ער ט"ק :םשו ,ויב
 3« חלשב כ"רד 'תקיספ .(ךיחא .ס'ש 'ק "525
 jr .יאדוהיד אבס ןידהב ךייחמו ליזא אנא 0
 . .(ב"עק ms םש רעבאב ש"ר תרעהב own לע
 «s'y א'נ םירדנב «m ליעל ןייע pns לעפאו
 וכיחא "imb mw ,ךיחאו ^u הטוס ,יבר ךוחא
 תוכרב :םשהו .ךיחאו יכב wp :ח"י 'וכרב ,הילע
 'דהנפ .אמוי אלוכ הימופמ אכוח poo אל :'ט

vxיאמ :ד"ל תועובש ,הינימ אכוח תעבש אלו  
 own ונממ לצאנ דועו .אכוח ונייה . . אכוח

 — [זמכ 'עו ע"ייע .ד"ס תבש ךוחמ
wm np» qnלעפמ  ^b nnד"עפלו הוק  

 היה קפוסמ יברע ןושלמ 29 שרשה
Gweifelnםירדנ שירב  ma qon y/ € wb 

 רימחמ אל לכא רסואו רימחהל הוקמ b^ .רימחהל
 ירדנל מ"טשב ה"יחא|* pon ובייחל שממ
 ךוועה ירבדל (sow ם'ארהו ךורעה e^ אבוה
 דועו ,כ'ע ול הכח המהמתי םאמ עמשמו ל'הזכ
 ויפבו וכחב רבדמ ךכוח א"יו םש מ"טשב אבוה

oc» mתונשל םירדנב אנת לש  vbילילק  
 א"עס 'ז םירדנב b" י"שרל סחוימה 'יפו ,כ'ע
 אל והיא ךכ ךליאו ךליא ךכחתמש םדאכ : ךכוח
 יפל שריפ ש"'ארו ,רוסא יארו אהיש היל רירב
 טושפ וניאו רכד ול ןילאושש םרא ומכ :ןינעה
 אוהו עדוי וניא רופאל טושפ םעט םג וריתהל ול
 םיכסהו ל"נ en^ הזו .'וכו קתושו ויתפשב ךכוח
 קפוסמש ימ הנורתפש ל"נה "יברעה הלמה תרזג םע

 — ]90^ /« בי ו כח ךותב הנענמיו רבדכ

3nע'ייע \=- ע'לב היכו ךנח שרשהו מ'למו  
 תשגוה םש ושא הפכ םוקמה םש b^ ךנח

 'חנתכ  ויהת םישודק 'פ ונדמליב Gaumen) םעטה

 pub ךיח ןיא יט 5m mm םיקתממ וכח 0?
 ןתאנהל לארשי תא הוצמ אוהש vpn לשמ
 ריהזמ דציכ ןהילע רכש ןהל ןתונו ןתנוטלו

 - 6 כא

r2 

 à פש

 םשו ,אתייחד אגלפ יבג ךל שפ םשו ,אתייח
 קרח 'עב wav הכמ יצחו הכמ 'מולכ אנלפו אתיח
 ןיקסנלאמס er תעדלו .'יפ אלו והצק ספא איבה
 וליחאד ומכ ם"ימה תטמשהב החמ שהשמ אתייח

 ,היל וליחמאד תחת (א'ש «ep היל
 .'ה en ע"ייע אתטיח תחת ס"מ אטתיח *
 b n3n" ירבעה םשהמ לעפ ngn ,יִּכַה — ךח

emםיגד וב םידצש לזרבה ילכ  (angeln 
 אמיב pim Gu we p) הבורמ 'פד ג'סב
 אמימ ןידצ םיטבשה לכ ויהש e^ .אירבט לש
 לכ ^n n) היעש) ביתכדכ ןיכחב אירבט לש
 ולא 'פב .תשרב אל לבא הכח רואיב יכילשמ

in6 ה קלש ימ 'מגב ןיפושנה  D6א'פ  
 יאמ ^G יט תלהק) הער הדוצמב םיזחאנה םיגדכ
 וכפה הָּכַח ה"יחא]* .הכח . «ny הדוצמ

 םיחספ 'וריב ןכו ל"נה ק"ב ןייע תרומכמו תשר
 דצ yb w'b7'3 ב'פס ק"מ tm" ד"ע ל"ד ד'פ
 ןתיול :ה"כ ק"מ .תרומכמב אוה דצ הכחב אוה
 ול ןיליטמ א"ער 0^ ןיבוריע 25( הלעוה הכחב
 15 wv ילואו ,י"שריפ ש"ע vb ךותב הכח
 mmn yp ד חיל לאקזהי) ךייחלב םיחח יתתנו
 אשנ ירפס D) ,'ו עשוה יִּכַח 253 ומכ) ץובקהו
 ,לזרב יהב םוררג qw ינב) ואצי דציכ ד"מפ
 vy wo TD םיאולימד אתליכמ ינימש אופסבו
 םוררגו לזרב לש תי נח וליטה 'ינה (סייוו 'חה 'צוהב
 ןכו .ןיָּכַחְמ ל"גה ק"ב לעפה ma םשהמו .'וכו
 ולש רגוסב אצוי 255 ^iy r ה"פס תבש 'וריב

cowרוסא וכ תוכֶחל  ^p ox ^bקושפל רגוס  
bע'הקו .הרימש ךרד הז ןיאד רופא ןויכ בלכה  

 -- [תוכהל תועטב סרג 'מאטיז 'דבו ,וקחדנ מ"פו
 יברע 'שלל בורקו ע"ייע ףהנ ומכ qm לעפהו ךַח

"b =קחצו קחש  lustig sein, sich lustig 

machenאָכּוח םשהו  Scherz, Spottירוס "לכו  
 הלע וכייח מ ?CY ןירדהנפד ק"פד ג"סב (אכיוח
 אמק הכלה ףוסב | .(' אנינח ר"ב יסוי 'ר אברעמב
 אלד יכיה יכ «cmo par ירכנה םע ררה 'פד
 שירב ר'קיוב '(.  אלולטו אכוחכ pa ילימ ווהיל
 תומ יוחאד אתקיספבו C'D mb יוחא

m3/3 תלהק) ללוהמ יתרמא קוחשל | (' (:טיסק ( 
 jn א'ס .אדבע אתוודח wb" בכרעמ C אכוחד ןה
 ןושמש קוחשב 'גות ב"או — .'וכו בכרעמ אכחוגד

 w3 rv ייפב (rm» wb ר"פדב היכ )* v5 י"כב ה"כ f aem cm) ןיכהמ םימעפ יהש םש ק"בל מ'טשב )!

 תלאב סיישב ה"כו soni םירחואמה ע'פרבו «"« "333 א'עס 'ר 'ותירכ :זיש i33 n^» (web ףר ילייגנא v3 ץבוקב)
 סיש "33 םג וכחמ ייגו .ו'ט ייחבז : ר'ל .ויכ 'ועובש .ם"ק ub cip" ק'ב 75 ריזנ vb יומבי 3^ יציב :תומוקמה
 ys היכו )^  .םינפב y" יימעפ המכ Ww 3"m" לעפה לבא .זינ m ליגה vs ץבוקב :ריל יועובש ייכ ח"ר we" היכו

 י"כב ןוכנל ה'כ )^ .אללטאו 'זיפ יפר versa אלולטיאו יוכו ןנברר אחלימ יוכו אכיה יכ vis pU י"כבו ף"ירב היכו ללט
 כוחרר וא (* .טמשנ ץ"פרבו ^q .שיימו ךהר 'עב תואבומה תואחסונ יונש יייעו תוביח יתשב ס"טב םש קר ר"פר 'יגמ הארגכ

"— ET 
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 ונורגב דרגו ךכחמ רמולכ rüuspern ש"אלב "5
vyםיפוליחה םע נ"שו 'ד רמז ע"ייע העינו החיכ . 

 ונורגב ךכחמו Twv b "b qun ראותה ונממו
 ein Stotterer ונושלב םגמגמ ונייה won תעשב

 תא הנש ךייח התא םא :םירבד 7^5 אמוחנת
 לש ןכרד ןיא .'ל ק"ב לעפתהבו .אפרתהו הרותה
 רוש «Cre ,ד"מ םשו ,לתוכב ךכחתהל םדא ינב

 nm ןכו םישמרו םיצקש ולכאי אלש לארשיל
 .'וכו mes תולכנ ןכו םיבלכל לכאמ אוהש
 קוספ ר"שהשב הארת הזמ והצק ספא .ה"יחא|*
 םהל ריהזמ אלא ןכ ww ה"בקה לבא . . וכח
 רכדב םכמצע ולבנת לא םהל רמואו לארשיל
 בורק תצקו .'וכו בוט רכש םכל ןתונ ינאו ער
 זמר שיר ש'הש 'קליב 'יא ל"נה ונדמליה ןושלל
 — [םימעפ הזיא 'מגב nen .לתוכב ךכהתמ היהש | המ הארו אב . . םיקתממ וכח : ל"הזב א"צקתת
 ש"ע הזמ קותמ ךח שי 'וכו לארשיל 'מוא ה"בקה
 .. הזמ קותמ Tn ךל שי י"פר ר'דמב .בשיה

opsךיח ךל  puoש"ע 'וכו הזמ . Du»רישהש  
 .'וכו םהל רמואו רובדה poma קיתממ ה'בקה :םש
 2^ ,טימ new ילילכח שרוד ס'ק זמר יחיו 'קליב
 ס'טב ט"צפ ר"בבו 55 יל רמוא ומעטש Tn לכ

4nיל יל ] — 
3n31271 — ךוח —  das Kratzen, die Krützeלעפמ  

qnיווס ןושלב 320 =  quיברע ןושלב  
Dקחשו דרג  reiben, ritzenםשהו  ₪ JY. 

 קרפבו ?CU  תוינעתד ק"פד i02 (אכאכה ע"ייע
pot ps Con) nansק'כ  CObינימ ראשו  

 ךוחה ןוגכ C םלועל תואבו תושגרתמה תוינערופ
oumבגחו ךוכיח ןוגכ א"ס '(.  הערצו בוכז  C 

^bינש קרפד 'מגב .ותוא ךכחמש (' ךוכיח  
 אייח 'רמ בר הינימ wp (איעס טיכ (Ww | םיריזנ

onךוכיחב והמ  cus "6 QCומצע ךוחל והמ  
 לעפהו ה"יחא|+ = = .ועישה רישמ ךכחתישכ בגא
 אלד :ד"נ תבש :םייוצמ םהינש q20 דועו ףּוח
 ןהש ןמז לכ .אעול רב ry היב gu ררה

32n *המוצע הכמ ,לודג רבש 'יפ 4415! ע'למ)  
(ein schwerer Schlag3 ק"מ 'ורי 'Dא"פד  

 ^31 : ט'נ מ"בבו .םויה ותואב השענ לודג ךכח ד'ע
 " אב םשו «CY א 'ב ךא ע"יעו br ךא

 ן y" ןוכנל ושוריפ

 ט"יפר ר"ב (Gluthfieber) תיכאכה ,םיככה *

 ל'צ ד"עפלו ,וילע האב םיככה המח
 יתנמס תיבבא 'עבו תיכאכח ד"לפ 3/23 ה"כו ,תיככח
 תיכאכע ל"צו תיבעכע can םג םכותבו םיפוליחה
 ומכ םייקל לכונ  םהיתשו תיכאכא 'סריגה רועו
 ,my המח "5 Je ע"לב יכ התע יל ררבוהש
 ג\4| SI הלמה .שירב ף'לאב ןכו תחדק לש
 תיכאכא וא תיכאכע ל"צ תיככחו ,ןורתפה ותואב
 לבא .המח םשה לע בבוסו הכקנל ראות אוהו
 תיבנא 'עבו א'עב יתשריפ םשו ^ םח p" ןייע

 .וניבנר תטישב א"עב יתשריפ

 = ע"לבו "לב ןכו ,אוה עודיו מ"למ) םֶכָח
scharfsinnig, klug, gescheidt, einsichtig '1  

seinןובנ 'יפ םיִּכְח = םכח ראותהו ; , o0 "mpwwn3 my) - 
 השאה לע האיב unm הרכה ןינע מ'לב עדי ומכ | םש םגו נ"שו אכאכה 'עב ןייע הז תא הז ןיככוח
 ןיטי) טנ לבקתה רמואה 'פד נ'סב eiwohnen) | — ל"נה y^"y חכאכח םשהו ,םינוקתהו םייונשה
 חתפישכל b^ :הצרישכל םכח mmm) 'ר UO) | ןאמכ ונורגב ךכהמ ליחתה roe ר"'ב לעיפנו

 תנש :גיס תוכרב ןייע) םירבדמה שאר אוה ויתפש | ךכיח :ז'כ כ"רד 'תקיספ ,ויפמ קור קרוזו ךייחמד
 Dips ארמגב האורה קרפב C 6ג'ק mms :ג"ל | ןורגה דורג y" ונורג ךותמ לוק איצוה 'יפ ונורגב

(tסישב ןושלה תאז הלגרוה  "yיובותכ  "y? smוכרב ' P^ק'כב לבא  "Wwי"כב ה"כו רוביצה לע תואבו תושגרתמה  
 ןעכנימ 3 vaa ג'תכו (*  .רוביצה לע תואבו תושגרתמה ג'ונבו רוביצה לע תושגרתמו תואבה םש ימ י'כבו יינעתב יב
 וגיתואחסוכב היכו )^  .ךורע לש א"סבו ב"ה ייכב ומכ 'וכו ךוכיח qua קיבו 'ינעתב «i033 םש יא v33 לבא *ינעתב

ma (4 .ןיחש ע"פרבו ,ריל ייכב  *) a^33ךוחל . (C7 .אוה סיטו רמ א רוע 'יא ע"פרב ( wow "bםכח ןיגנעב  

 רשא ליסאב יפד ךורעה ןוילגב יתאצמ ף'זרהמה תוריקחל בורקו = - ך'סק ,חינק רצ ףיזרהמל ינשמ יכררב y^ הצרושכל
"aא"בצ תרעה 'יא םשו  Nemדצ אובמ יייע) ןילרעבר ר"בא שריה יבצ 'ר ןואגה  (LIILל"זו  onויתפש התפישכל  

 «nk םכה תלמב םגמא תבש תכסמב ראובמכ תוכלמה רצמ ול האב הלעמה הז mim םתהל הז ןינע המ yv אל
 TW» תוילג שאר לצא תומוקמ המכב אטוז ע"סב יתאצמ ןכו T'2N ניר םכח מ"ר תוירוה ףוסב היכו תונמתה ןינע אוהש

meלאומש ברו ןכו ולש םימכח ויה אנתמ ברו אנוח בר בתכ אתיצוצר ןהנ לש ורכנ םוחנ ןמ תיכה ןברחל ששו םיששו תאמ האמ  
 ןיסר י'א'וכלה לע bas 'סב יתאצמו תוניירו תוטפוש ןינע יונימ ןיכנ ע אוהש הארנו םש תברח ] ולש םכח
 רשפא רפוסו םכח מ''ר ןנירמאר אה אוה ימו ושוריפ יתערי אל ךורעה איבהש ןיטיגר איההב מימו ,סכאח ןירל םש ןירוק םיברעהש
 יוהימל תונוממ ינירב קסעתהל הצור היה אל .vv syn כ"ג ןוויכ ןינעה תזלש כ'ג רשפאו תוירוהב ייאדכו .ל"נה y אוהש
 ייפ ןיקסנעלאטס םיירו .ליכע ב'ב ףוס ייארכ מירב prey םיכתהל הצורה שייע oon ןיידל ןירוק orm ךכלש רשפאו אנייד
 ויתוכלה ה צ ר * רשא ny לכב ימולכ הצרישכל cn ps nmm יברו ויתוכלה תא ב ו ח כ ל ערי אוה יכ רפוסו .en מיר

 הפס Dy ףרוג הצרה (:ר'' הניגת) םירבד הצרה "^ ומכ mb" חתפיו



Uy CONאתלימ אה יכ רנעימל םיכח ןאמ :ו'ע  
 אתלימ ארשימל םיכח ןאמ א'עפ ו'ע םיחספ .'וכו
 תופרטב ירב . . םיכח .'נ :ח"כ ןילוח ,'וכו אה יכ
 .ט'כק םש ,יעבד nb3 םיכחו :'צ תבש ,'וכו י"רכ
 האמיכח אל .ה'ק ןיבוריע ,'וכו יאדוהיד אמיכח

GNאמיכחד אניבוט .'מ תובותכ . ^vתינעת  
 אנונמה 'רל) היל רומא ןמתל mmn דכ 03 2
 את :'כ mp ץוכקהו .'וכו cun ךתיינמד (לבבד
 ,אירפסו אָימיַּח :ח'כ הכוס ,יאדוהי יִמיִּכַח המכ יזח
 'וכו אירפסכ יוהימל אימיכח ורש .,ט"מ הטוס

vyרתויה ראותהו .ןזח  o2n "bתובא מ'ד  
 rm 'ליגמ ,םדא לכמ דמולה םכח nrw א"מ ד'פ
 אוקנ םלועה תומואב 'יפא המכח רבד רמואה לכ

Dnשרודה ןכ ארקנ טרפבו  "pmaי"שר  
 vas םש הנשמ n»n ה'ד ב'עס א"ל ןישודיקב
 שרודו בשויש םכחל ןאכמ ד"פר נ'רדבא .'וכו
 םכח ןכסמ שיא :הב אצמו 'פ ר"להק ,'וכו להקב
 ןישודיק Y^ 21 םכחה .ןקזה mp Os 25 תלחק)
 mw :v5 ןילוח .םכח םשב הל ינת .ט"נד א'פ
 pom ,א'מ 'א קרפ תוכוב ץוכקהו .םכח הב
 , .לארשי ימכח :ד"צ םיחספ ,םימכח ןושלב .ה"פ
 ,אמוז ןב ע"ייע .ח"נ תורוכב ,םלועה תומוא ימכח

sunידימלת אלא םינקז ןיא כ'פר והילא יבד  
 םמצע םינכמ ויה .6000% b" ךרד לעו .םימכח
 םתונתונע םש םתלודג םוקמבו םימכח ירימלת ל"זכח

aes py)איפ אטוז . ("bהברהו  "bםכח דימלת  
 :ן" :ב" :" ה תוכרב ןייע ם'שב (ח'ת =)

unוזימ +נ'מ :דיל ,ב'כ  V3ו 6 ודיג  
aw" namא"נ :'ל . aDמ'לק :ט"יק | .ר"יק . 

 :ה'נ :ד'נ b iw ןיבוריע .בינק :ה'מק
 :א"כ הכוס :ב'ע ,א"ע אמוי ."פ םיחספ
 !א" !" /ה et תינעת ^o ה'ר ,ב'נ
 B/ :'ג הגיגה 4^ .ח'כ :ו'ט :'ג הליגמ
 ."צ :"ע תומבי "i םילקש ^iv :םשו
 הטופ .א'פ םירדכ :ב'יק .ו'ק ,ה'ק תובו תכ
 155 מ'ב .ב'ע ןישוריק .מ'מ 35 .א'כ

ov^ mbח'ג :ו"נ ,'י ב' ב , myדהנם :ט'פ ' 

ub תועובש xp qvx ב'צ £35 ,ר"כ. | 
 י'ט .'ז ןי לוח .י"'ק ,ח" תוחנ מ ^a תויווה
 --וז'מ 'ליעמ i5 תוווכב .ב'צ .א'צ :ד"מ
 )173 בא נ"ר םכח ט'ר אישנ 2209 :3^ תרי רוה
 םויה וארקי רשא תונמתה ןינע ןאכ mb םכחהו

Referentא'ח ף"זרהמל ע"מ תוכיראב הז לע ןייע , 
 1 דצ מ'רל תפסוהנו .ד'נק רצ מ'דו ח'מש

 תוכרב אתפסותב הייכו .ח'נ תוכרב) ז"ע ונממ היקענש

vרמוא לארשי יסולכוא האורה (איכפ רידמבו  
 וזל וז המוד םתעד ןיאש יפל םיזרה bon ךורב

penןהיתופוצרפ  pev  )'תקונית 'פב .הזל הז  
 תויחל ןידיתעש םיתמ Cv 7» nam בזה 'מגב
 ויחישכל ןהל sow אל וא 'זו 'ג האזה ןיכירצ
 wa השמ ויחישכל ןהל sos ד"א ןהל םכחנ

  vmהכיא תלינמד תומולחב .(' ןהמע 5
 דח היד  CRארבג אוהה  Dunםדאהו .הימיא

 תא עדי  mn[יא] יורי 'גרת א ^0 תישארב ותשא
(n es^ n0) םתוא העדנו mnm תי םיכח םדאו 

 וריכה אלו .(* [םכחנו ל"צ] (םיכחנו) ['א] י"רת
 אנ רכה | .(* םיכח אלו 075. ז'כ םש) ( 45 mw(היכ

"ye? ןיבה אל mb רמא ox" .)' ןעכ םיכח 
  (rb esה"יחא]* .( יל תמי כח אלו 'גרת

 ל"זרדב הברה לעפה  mm spםדא השעי המ :'ע
 םכחינד ב"עס 372 תינעת ,הבישיב הברי ל"א םכחיו

  moןיטינ ( ovב'ער  cnsיאה ילוכ ותימכחד
 'וריו ד"ע ד"ד ב"פ תוכרב 'ורי ,'וכו  ryב"מד ג"פ

(m^ תוכרב ילבב pP») םולכ prs ןימכחו oy 

qyrep אייפש ןומכחי ג"ע a ז"פר םילקש 1v 
  amג"פ ק"מ 'ורי .היגוז םוכחי .ח"עד ב"פ הגינח

 םכח ל"פ ר'קיו ,הראבמ ןימכה אל נ'ע ג'פד
 לע תא  punא"עס ד"י הגינח ליעפה .וכז ארבג

 ליעפהה דוע ןייעו ויתובר תא םיכחמה ח'ת הז
  x3ע"ייע :ה"כ  33 m:ח"נק  wc yp.איח

 ו"פ םשו ה"מ ב'פ תובא ,(6 ו'מ  YDר'מש 53
 'ורי :ג'ס .תוכרב לעפתה « mbו"מד ז"ט פ"ר

pan ליעפ ינוניבו .ג"ע ג"כד ט"פ הטוס 'וריו ג"ע 
  pupאל אנא :ח"מד ט'פס תומורת 'ורי הרכה

 אבאל םיכח אנא  "b'ובותכ 'ורי ,יבא יתרכה אל
  wbע"ייע .,'וכו אנא םיכח רמא לאומש .ל"ד

  mnnןירזגד הריזגל אנא םיכח רמא 3^5 םשו
 ןיתבצד איישנל אנא םיכח 'מא י'ר יל  Dy,אמיא

 ג"פו אמוי "^" ד"ע ז'נד כ'פו ה"רו "ווי 4'0:

 אתלימ איה אמיכח  ^bןינהלו ריכהל לק רבדה
 לקשמ לע הילע אב 'יפ השא תרכהל לאשוהו

Ye[v6n«n, cognoscere "^l י"לב ןכו ירבעב עדי 

jypbn vb ינש 'שעמ 'וריב mv» ל"נה ר"כיא 
 'ב 'ורי 'גרתב ה"כו םכח הוה הימיאל ארבג אוהה

 תישארבל  m5 ce vo /5םשל רוע ןייעו ו'כ
 ס"לב ומכ אמיכח ,םיכח ראותהו .'ח .ט"י  "bםכח

(mb מ'ב ,םיכח ירקתימ ןידיא i35 Ten ןוננו 
 | («"'y ירקתי אל " pn" םיכח האניחוי לאומש

m» )'יפ י"כב  saiןהיפוערפ  omo»גיער ג"יר ט"פ 'וכרב 'וריב . | *) i753שמשנו 133 (* .ןהמע ר"מ אבישכל . 

 אל גיונבו ,ריפרבו 1^ ,ביח "33 ןוכנל היכ )^  .יגרתב "5 ונינפל )^ .היערומתשא אלו י"רתבו ילקנואב ג'ונב (י

 ,יל enm us ץיפרשבו ,יל אתמיכח
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 ירבסק ןיאמטמ םימכחו 555 רונת וניאו ןה
 ודרפיא אל אהד אוה ילכו אוה רונת תהימ אתשה
 — .יאנכע לש ורונת והזו וכרדכ שמשמו ויתוילח
 ןישוע ה"וא לש רסח 6ג") אשת יכד אתקיספבו

imהניכח לש [הסריאכ ל"צ] (הסיראכ) ןהל  C 
^bזעלבו שחנ לש סרא  C vanלאעמשי 'לבו  

(C noo — (ב"א "bןימ י"לב אניכה  wm)רשא  
 לע ב'ר תנוכו ה"יחא]* — ,(יקיירת השענ ורשבמ
 'ורו י"לל ןויכ ןכע 'עב ךא vn nonna המושרה י"ל

^b 0% echinusדופק  Igelםיכסה הזלו  pi 
 :ל"זו דחא גשומ ny ףיסוה אוה קר כ"כ לעב

nimדופקה ןוימדב אוהו י"לב 5/3 לושיב ילכ שי  
 ובנזל ושאר ףיקמו ףקועמ ותויהל de רשא
 הז "pa ow והניתחמ אתחמ אדחב (" ןואנהו
 man ותעדל כ'או y לודג שרפה ןושארל
 י"ל ןוותפ לבא Kesselofen יאנכע לש רונת

^mדופק אוה ל"נה  pm06 == הרדק  
ócoxc, ollae genusןייע  vesהיצ א'ח ז'מירל  

qoלבא (דומעה  maיכ כ"כ לעבל הדומ יניא  
 (יאנכע) אניכע וא הניכח ןיב לודנ שרפה שי
 םינויצה "ייעו) העפאו שחנ ונורתפש אתקיספ לש
 לש win ןיבו (ש"מו DON 'עב תואחסונ יונשו
 ןושלה סעטמ m" םללכל בשח וניברו יאניכח
 תפקמו שחנ ןימ שויפ ןכל וכו ופיקהש
 וכוד (wm :םש מ'בב י"שריפ ןכו ,הבנזל השאר
 ןכו .כ'ע vb לצא ובנז םינכהל הלוגעב תושעל
 שחנ :אנכע היל ארדה בנ"ער ז"יק ק"בב י"שריפ
 הועמה יפ תא ףיק מו לגלנכ ומצע השע לודג
 .לודג pan יאנכע 'ילכב ם"במרה שריפ ןכו .'וכו
 יאניכח יכ םירמואש ימ תעדכ הארנ ד"עפל לבא
 הז :םש ט"דס 'יפב rm 5'"n אוה יטרפה םש
 ל"צ] (הב) ורטאש והז e^ יאנכע לש ורונת
 אוהש וז אנכעכ תובושת והופיקהש «C0 [מ"ב
 [b'4 דעומב לפונ לארשי ys דומלתבו ,שחנ
 יאניכח לש OUy  א"פד «v0 [ןטק דעומב אסריגה
 jon [wow ל"צ] (וכ) היהש םישוריפ '3 ול שיו
 ורחאה הזו ,כ"ע אוה שחנ הז םש ףא דועו
 ל אוהו הז ה'ד 53 תופסותה תעד ה"כו רקיעה
 טשפה םג ןייעו םש םילכל ט"יות לעב 'יפ יפ

CMSשל ו ל  
 יא גו אש

t ₪ veut 
1 \ 

wu. . 6 , 1 / 

enהְניִכַח =) ןכח =  

jux 

 תוכובב החבשב ובוהו המכח םשהו — ,א"י
anמי  ab abה"נ . aaתב ש  sbיא"ל  

 ,ט"צ :ו'ס םיחספ ,ג'נ ןיבוריע .בינק :ג"יק
 ^B הליגמ .ג'כ 'ז תינע ת ,ה'כ ה'ר
 :ג'ק 'ובותכ :ד"'פ תומבי .ב" :'ה הגיגח
 :ב"לןישודיק :ט"מונ" הטוס :ב'לםירדנ

qpr y»ו'ט :'ט ב"ב ,ג"ל מ'ב :ט'מ םש : 
 :ד"ק :ט"ס .ח"ל (המכח ילעב ^yy) a 'דהנ ם
 הדנ :ה"פ תוחנמ :'ל םיחבז .'ט תויווה
 ידבע :'צ תבש אתמכוח ,אמכוח ס"לבו — :'ע
 TOW .אנוה 'רד היתמכוח .ח'כ ק"מ ,אמכוחל הל
 — .אתמכוחד ןשיל :'ח סניתאמ m ה'ד nis" 'פ
 תישילש :ז"י 'דהנס תיגמכַח ,הָמְכָח הבקנ ראותהו
 ח'מד ה'פ םילקש v^ .המכח היינש , , המכח

T'yלקשמבו .המכח וז ירה העברא  &ue2n o'b 
 — "וכו ןח תוינמכח דחפלצ תונב : ט"יק ב'ב ץובקה

nז"חא אבה ע"ייע ] — 

ww» non *הנורתפו הזל םדוקה 'עמ הבקנ  
qnnתדלימ  Gebammeה"מ ןיבוריע . 

m^ח"יפס תבש 'ורי : ג"כ  r'"אבה המכח ג"עס  
 המכח הל ןירוקו םש תכש mn :ח"כק תבש ,דלייל
 sage - femme» : תדלימ צ"לב ןכו ,םוקמל םוקממ

 ןתנוי ^ א"עס 'ט ק"מ (יטרפה םש) יאַמְכַח .

 ף"ירבו י"עבו 'מ י"כב ג'הכ יאמכח |

"sב"י דצ ק"מל ס"ד ןייע יימסע ג'ונבו יאמכע . 

pnוניבר תערל אניכע = הנכע ומכ הָניִכַח =  
6 Éyiva "b זא mnm העפאו vm 

  Otter, Viperיאניכח לש רונת ד'עפל לבא
  Dvותמש ימ 'פד ג"רב (םינפב ןייע אוה םצע

 ««« 3'D3 5" mטיינ מ"ב בהזה 'פד ^ (3"yןנתד

 א'ס יאנכה לש ורונת הזו 07« םילכב (' ה"פב
 שש טי) 6( בהזה 'מגב 'יפ .יאנכע לש

wn) ןימ אוהש אנכעכ C תובושת והופיקהש 
 .הבנזל השאר תפקמו  )' ^pתוילח רונתל וכתח

  qmmלוח  psקבדת אלש ידכ אילוחל אילוח
 אילוח  oyםילחיו התרבח  Cרזעילא 'ו רונתה

 ןגיא אילוחל אילוח ןיב לוחחש רחאמ רמולכ רהטמ
 תודרופט ולאכ ןתוא ןיאורו םלועל תקבודמ )

m» )'ח"פב סייטב ע"פדבו י"כב . *) m^3וכובב ) .ריפדבו ב'הו ויו ייכב ןובנל ' ^wתוכל תה  'y3 m»ןכע  
 םש םיבמרהל מייפכו m רצ םילכל rn35 טירס ייפב לבא 'וכרבל םיסנ יול חתפמה רפסב ה'יכו םירבד am^ מייבבו

^Nןכו (*  .וניבר ייגכ  panםשב חתפמה רפסב ג"ר םימכחו אירד אתגולפ  "yr i'n»טייבל מיטש  ceח'ר ייפ רוע  

 ייכב ןוכגל היכ )* .'ג םלח ע"ייע רבחיו קיבדי b^ )^ | יישר תערכ אלש םייסו onn" "^ יפסות ^y m בורק

m» )/ייכב  a"5" ןכו .ביהו יבו יא דיו עיפרבו Dטייבל טיטשב אבוה דיבארה  ("yתורזופמ ס*יטב עייפרבו ,בטיח . 

.venenum ריל im cim לי'צו pom a3 ייכבו Gifl, veneno ט"יאלב (" .אגכע יתקיפפבו יאנכע ביח ייכבו "n 

jm w2? wem ("^ - e 

 גפש



emma אינתד רכושלו רכוחל לכה טעמל בר pi 
 יאמד תכסמב [ו'פר אתפסות]  nbרכוחל רכוש ןיב

 וניא לבקמה לבא ,תוריפב רכוחהו תועמב רכושה
 דימעהלו רוצקלו עורזל הדש לבקמה אלא ןכ

  7עקרקה לעב  besיפכ תוויפה ןמ וקלח
 ךומסד 'מגב ךשנ הזיא 'פב .שמוח וא עבור ואנת

 מיג) ןיבישומ ןיא  (UOאתכלה תיל אבו רמא
 ברד אשרמט אוה "פ ,(יאנופפ ישרטכ [אל]

 ןרוגל םאו 'מגב הלעמל שרופמה אפפ ( DE(היפ
 [ירטשכ ל'צ] (ישרטכ) אלו  Cיפקזד יאנזוחמד

 'ק ןרק ורבחל ןתונש םדא ןונכ אנרקא אחורל
 זוז  bunהב הלעי הז .אקסע  mmבתכו זוז 'כ

  moyהרוחסב קסעתהל יזוז כ'ק ינולפמ יתלבקש
 יבתכד יאשרנ יריכחכ אלו ,אחוור יוהילד אמיי ימ

 הזו םייסש םש םילכב וער וילע דיני «c דיסחה
 םג יכ עמשמ .(ע"ייע) יאני ד ןב לש ווונת
 םצעה bw יאניכח 'וריה 'ינכ וא יאנכע לש ורונת
 :ביס תובותכ) יאניכח ןב איננח 'ר "יאש ומכ .אוה
 הניכח mu» — (bm en ןייע Om ove תובא
 הניכא חכשא ד"ע ז"יד ג"פ האיפ 'וריב שחנ ןינעב
 חכשא .ט'סד ר"פ תינעת 'ורי ,יוסקרק לע הכורכ
 ד"ע ח'ד ו"פס תבש 'ורי  ,וילע הכירכ הניכח
 ,ט"ד ה"פ תוכרב 'שורי m^ התניכח ןוחכשא
 ח"פ פ"ר ר"ב .היל [הרהזמ] (הרהדזמ) הניכחו
 םינויצה mp ןייעו abeo ךותב ול ושע אניכח
 לש הסירככ םש חסונכו ,6יצי (NT סרא 'עב
 הסריאכ ל"צו יחכונה ךרעב ר"פדב םג "יא הניכח
 עפעפמ היה יניל n^ הבר תורב ל'צ-ןכו ,'וכו

sb322רדהו ינולפל אערא ינולפ ןכשמ יכה | בוט 'פ ר"להקבו ,הניכח לש הסירכ  monהינימ  
 יכה יבתכד אנריאהו היל אינקיאד sup תמיא

svpןינדיע המכ ןניהשו הינימ  mon wm 
 nns. Aen אתלימ ואלו ימד ריפש הינימ

imbתריכש הנינעו המושרה ע"למ אוה הלמה  
 תואצוהכ לכה םינינב וב תונבלו ודבעל ידכ עקרק
 ורובד ביחרהו [ons תבוטל םג לבא רכושה
 ,האלהו ז"מש ,ח'ח ג"מד ע"מב רחא םכח הז ןינעב
 תוריפה ןמ בוצק ךרעב הדש רכוח pup ל"זר לצאו
 מ"יפ ןייעו ,הדשה רובעי אלש ןיב רובעיש ןיב
 רוכח : ג'ק מ"בב ה'נכו — ,ב"מ Y יאמדל ם"במרהל
 יאני 'ר ב'עס voy ה'פ cow "yb 'ורי הרש יל
 ןורכחת אל אערא ןירכח ןיויהת דכ יובירקל דקפמ
 ןישמארק 'רבו פ'ארה סרג ןכ) איינולחד ןמ אלא
 דנוע שוד bb'3 ר'ג .(ןורכחת . . ןרכח ס"טב
 אוהש D" בוט )7 v2 ילשמ) םחל עבשי ותמדא
 רכוח אוהש יממ הרדעמו הלבזמו nns הדש רכוח
 ריִכְחַמ p 5/3 :ליעפהבו .ןריבומו הברה תודש

 הניכח לש הסירכבכ רתוי Tw שבתשנ תירחא
 םיפופד תצקב ןוכנל ה"כו הניכח לש הסיראכ ל'צו

 — [םישדחה

 ראותהו jan םא יכ שרשה הז pu 0( ןכח
qum ע"ייע ס"לב m: לצע ^n wirom 

 לכאת אל תולצע םחלו « v3 405 0eאמחלו
 םימהלתמכ ןגרנ יונד ,הלכא אל (' תינניכח

  (n m^ emןנכארמ אנניכחד יולימ 'גרת  C.היל
 אלטע רמא 'גרת יי 372 פש) ץוחב ירא לצע רמא

 ה"יחא|* .ארבל תיא אירא היתונניכחב 553
 רקיע תומוקמה הלא  "anיתבתכש המ ןייע ת"יבב

 -- [ןנבח ךרעב

pachten = y» 337ש = = רכוח םשהו  

(Püchter eines Grundstückesיאמדב ו"פב  

 'ר ול ןתונו רשעמ ירכנה ןמ הדש רכוחה 07«
 יוגה ןמ ויתובא הדש לכקמה ףא רמוא הדוהי
 ריכק ב"ב ,רינחמ לש ויתורש vp םשו ,רכוחל | שבי o0 ג'ק מ'בב ט"פבו .ול «ino רשעמ

my3n von םשהו .תרכשומו nume wy 
  "b omvonתוריכש  sםשו ,ליעל ןייע :ג"'ק

 ימלשוריב) ךריכח תא 435 ןתונ ינאו ליאוה .ה"ק
 א'פ םירוכיב ץוכקהו .(הריכח תוינשמבו ךרוכח
 תורוכחהו ג"ונכו ל"צכ ןיריכחהו ןיסיראה נ"מ

 b" .וריכחמ ול הקנמ וניא ןליאה ץצקנ ןייעמה
DUהדש עטונה  w^ winול  mumרכוח ) 

 'רמג ףוסב שרופמכ C[s5 0 א ר ק ג האיצי ל'צ]
 2p» אל ןיב אערא ארבע ןיב +א'ק ce לאושהד
 תוריפ ךכו 35 עקרקה לעבל ןתונ s» m (* אערא

Jb) חאיפ אתפסותב ה'כו ,תוריכחהו 'מ י"ככו ! הילע po רכושהש אלא רכושה ןכו piu 

 ס'טו ןנסרמ ג"ונבו px ןוכנ רתוי םש קר יב שגש 'עב היכו )* | .תונינכת ע'יפרבו (irm 'בו יא và י"בב ה"כ )

weהשונשר יולמ 355 79«  yi m3335 יגרת י"כבו יב שגש [ Uy)ןננבארמ  y)שנש שרש יוועל 'הל ר''תמע ) 

 יאו תמרוקה הרושה שארל וזה הרושה שארמ ומוקממ רקענ קר rem 'פרכ 'יא ארקנ חלמו (*  .ןנכארמ ןנכרמ לי'צו
DPל"הזב סופר תועמב  sw por cb»תועטב ספרנ |« ,רכוח תלמ םדוק ךייש ארקנ תלמו ,מ"בב  mnnםוקמב  

nataג'וגב (* .לבקמ ןינעל ןכ ייפ םיבמרה םגש ב"לה ,ה'פ תוריכש תוכלה "'עו  juרגע  paאל  "yתיכו )^  

 ם'במרהל תוריכש 'וכלח «e^ ךומסב ויפר יאמר אתפסוחבו ,תועמב רכושה תוריפב רכוחה .ת'"כר ויפר יאמר יוריב שרופמ

 .ירטש ya ןוכנל mor  .יננופפר 53:30 י"כבו ינאנופפר ץ"פרכו .ב''הו יא ^y 33 ןוכנל ה"כ )*  .לינח םוקמב

  nyתוריפב רכוחהו תועמ | " 'ופסותו ש"ארה תעד ה'כו םש הבר והילאב  C.הדשה השועש המ לכו =

 א. Pd d צר
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 בקעי רב הבר בישה שדק ןניאד תישימח הנש

 .ןהילאמ ןילוח ושעיש דע אתינתמ ( איה ןכ
 ינש רשעמ העשת GO" v5 vb  יאמד ףוסב
 הדוהי 'ר 'מגב pin 52303 .התושו לחימו
 'מנב ול ואיצוה 'פבו ,(יז'ל ןיבוריע היה םא 'מוא
 ףוסב אינתד O0 ןילוחד p'ex )3 אמוי אצי
 ND ,מ"ר ירבד התושו )5 לחימו יאמד אתפסות
 םיתוכה pas ןיי חקולה e^ .דימ nme ליחתמ
 ירה המורת שירפהל דיתע ינאש ןיגול 'ב רמוא
 ןוגכ אוהו ןהירחא רשעמה ןכו דונה תיתחתב ןה
 ולצא ןיאו qua אוהו ןיי ןיגול 'ק וב שיש דונ
 C "ייפ יאה ברו .ןילוח דונבש ןיי ראשו ns ילכ
 .םימב לוהמ ךאבס (גיכ ^8 ייעשי ומכ התושו להומ

^e3[6] עקב ךועב דונה עקנישכל  — 
 ךילשמ התא התוא (ב'כ םיחפ) העש 55 פ"רב
 הרזעב וטחשנש pn ךילשמ התא יאו בלכל
 ואל הרזעב וטחשנש ןילוח רמוא הדוהי 'רו
 הפופ ןיקדוב םימהש םשכ 'פד ג"סב .אתיירואד

sim c^אק ומד הלחכ הלחב ןילובטה ןילוחב  
 התעש «m" Tw 'מגב הדנד ק"פבו .'וכו יגלפמ

m»ןילוח תאמוטכ הסיעה הלגלינ אלש דע 60  
 לארשי ץיראבש ןילוחל האמוט םורגל רתומו והננ
 הלחל ןילובטה ןילוח הרהטב השעית הלגליגשו
 'פד ג"רב .הלחל האמוט םורגל רופאו ומד הלחכ
 וניא ללחמה C» mom ןיממוז םישענ םידעה דציכ
 אלש ןיד וניא לליח אלו ללחל אבה ללחתמ
 אוה הלליחו הנמלא לע sav ג"הכי np ,ללחתי

ysאוהש וילע דיעהו ללחל אבש דעה ללחתמ  
 ןיד וניא ולליח אלו וללחל ןווכתנו השורג ןב
 "m 'יפמ קתעוה ה"יחא|* ."ללחתי אלש
 וענילרעב א'ול לאננח לדגמ רפסב ספדנ תוכמל
 :הלואגו הידפ ןינעב לעיפב «mu — ,'א דצ
 לע ינש 'שעמ ןיללחמ ןיא נ"מ א'פ ינש 'שעמ
 וילע nb*5»«n וז עלס vn ב'פ pen ,ןומיסא
 התושו לָחִיִמ ליעפההו ,(ר'פק anm ןומיסא ע"ייעו
 לולח וא שרוקה ion ןינעבו .נ"שו ,ד"י ןילוח
 תא ללחמה א"י arp תובא לעיפ : הלעמהו דובכה
 :ח'כ ry ,תבשה תא לליח :'ג mb ,םישדקה
 .ט"ט p'nbb ,תבשה תא mop ןיללחמש הכמ
 ללחמה לכ ד"מ ר'"פ תוכא ,םימש ow ללחמ

 לָלָח =) bm — רֶכִח

 יג יפל ב"פס תומורת 'תפסותב ןוכנ nv לבא
 א"פס n»n" 'ורי .ןירכוחהו ןיסיראה טרופריא י"כ
 א"פ םירוכיב ןייעו תוריכחו תויסירא ילעב :ר"סד
 me לש תּוריכח יל qn ט"פ מ"ב אתפסות .א"ימ

DUא"ער ד"ק מ"ב אָתּונְרְכִח טשפומה םשהו . 
 :ד"סד א'פס םירוכיב v^ רּוכָח von, ראותהו
 ,םלועל רוכח . . העשל von םשו ,רוכחו סירא
 anb הבייו רוכח ןמ הבסנ :ז"טד Tb ןיטיג יורי
 יתב ירוכחב :דיסד א"פס םירוכיב 'ורי ץובקהו
 — [וילעופו ויריכח : ב"פד .ג"פ ק"מ cU ,תובא

(Gunkel, finster) 0» 3271 758םיעשר ךרד 'גרת  
 יעישרד אחראו ^O 5 ילשמ) הלפאב

 הייחא]* — .ש"ע אריבה סרג ךורעה לעב ,אריכח
 jr הלמה תרזג ep" רתוי קדטצת וניבר "גו

 « T[א]רבה ] -

 תולמ nme ףוריצב הדגה cep שודנ) תרשכח
 (ךועה ףוסב my ןייעו תרשחו תכשח

 C9 ןילאוש יתמ דע הכלה ףוסב תוינעתד ק"פב
 היל אנמ םיבעב n C ןיקתמתמ 'מוא רזעילא 'ר
 conn ביתכ 'מא «np רב קחצי בר אתא יכד

G^ m"ביתכו םימ תכשח  O^ 25 rt)תרשח  
 תושכח הב p ש"וא ידשו ף'כ ליקש םימ
 ןינעב ה"יחא|* 00 .ןיקתמתמו ןירשכנ 'טולכ
 ילוא וניכר "יג יפלו תורשכה ע"ייע תרשכח 'יג
 "e" בוט 'יפ ^es ^97 ם'למ ןורתפ הלמהל שי
 תכלוהו תבבוס ןיקתמתמ nem .מ"לב רשכ ומכ
 ןיחולמ םונייקוא ימימ :'ט תינעתב 'יאש המ לע

  qnןיקתמתמ ול רמא  (C[םיבעב ןה —

 לעיפבו לעפנב מ"למ עודי ונורתפ 55n =) לח
 דובכה לולח וא ותרהטמ שדקה לולח ונינע

entweihen, profanirenואדפ 'יפ םוכ ןינעלו  

 -profaniren, dem Gebrauch zu ןילוח ותושעל

giinglieh machenהלחתה ןינע ליעפהבו  anfangen 

 ח"מ תיעיבשד ק"פב (שרוק וכפה לוח ראותהו
 mmy ןכ (' רזעלא 'ר תועיטנ וארקנ יתמיא דע
 (ג''ע גילר תיעיבשר איפס) 'שורי uU וליחיש דע 'מוא

 ןילוח ושעיש וא ודפיש דע וליחיש דע יאמ
 ינכד תיעיבו mw דע ודסיש דע b^ .ןהילאמ
 ונייחד ןהילאמ ןילוח ושעיש רע וא והנינ 0910

nt» )'יפד םישב  mbחיכו כ"קתת זמר בויא 'קליב היכו יב י*כבו ימ ייכב היכו יטשוקו יציגיוו  sg mb vys 

 'ר גיוגבו Gn own" לכבו 'וינשמבו יוריב היכו (*  .ליינח יקליו יייעבו י"כב ma (* .ןיקתממ ana 'ינעתב

 ייפב חיכו לחומו ריפרב (" ,'וכו יניכ ןנחוי ^ םשב *3py רג אבא 'ר 21723 )̂ | .יוריב חיכו ולוחיש גונב )^ .רזעילא

m^ םשב :mo יטיגבו יל יוריעב 'ופסותה 353 ןכו' CS vy" mn יקילייגנא ייכ ץבוקב .ג'נ הליעמל ייכ mom 

 ע"פרשכ לבא .ר'פרבו בייחו ויו "33 ןוכנל «mo (" .םלושמ m^ םשב ןכ ובתכ (:תינ ףרב) חקולה mon .וינ ימויבו

"onתועטב . 



 7533 'יחספ יברע 'פבו (ת'פ (pov םדה "02 'פבו

 דועבי "יפ .ןובז ךניבז ךערכא אלחדא CUP 'יפאו
 ךרדה ןמ תאבשכ םצחרתש םדוק Tom לע קבא
 ח"ר שוריפמ קתעוה ה"יחא]* ."ןובז ךניבז
 ,אחרואד אלחדא "גה םשו .ו"סק רצ םיחספל
 'א nbn 'עבו .וניבר 735 ס"ש י"כבו ג"ונב לבא

^bזוחמה תלוח וניבר  powאיהש הנידמ 6  
 בקע טוקלי תולוח ץובקהו .ש"מו" ש"ע 'וכו לוח
 ma תולוחה ma ץראה תיב wunn זמר שיר
 b'& תכש ןייע e^ חולות  Sandgegend רפעה
 הבקנלו ,6.דימ ביח) יג 3 ע"ייע אָתְלִח י"ק םשו

 אָתְלַח היל "wan ארווכ imn ןניזחו :ג'ע ב"ב
 mun web ןינעב ירובד יתבחרה רבכו ,'וכו היבגא

yבטיה ש"ע ח"כ "פס . א" הנש טייציינ ע"מב  
 -- [תחנ אצמתו

 ארקנה ילשמה ףוע ל"זר תעדלו מ'למ לוח =) לח
  3'5 53 (Phünixט"יפ  jnלאומש ירדמ ^2

 תישארב) לכאתו וירסמ חקהו (זייקתת זמר בווא יקליו

  0 n2ומשו דחא ףועמ ץוח ולכאו הל ועמש לכה
 ףלא .םימי הכרא לוחכו 0^ יטיכ בוי ר"הה לוח
 ויפנכו הלכ ופוג םינש ףלא ףוסב יח אוה םינש
 םירביא לדגמו רזוחו הציבכ וב רייתשמו םיטרמתמ

 6 om.ה'ק ןירדהנפ) לובמה רוד ישנא 'מגב קלחבו
  sys NTרמאד ונייה תומת אלו קוניתו שוקיתד

 איוב  םע רמואו יש  cpהכרא לוחכו עוגא
 ימים.  — ב"א)  ivl.(תומת אלד אוער אהי

 'קליב ה"כו הייחא|* ( mבויא 'קליו ט'נ זמר
 םשו ל'נה  ^Rםינש ףלא ירמא יאני 'ר יבד :דוע
  «mיח  qoונקמ ש א האצוי ףל א

 לדגמו רזוחו הצינכ וב רייתשמו ותפר שו
 רחאל ל"גה לאומש שרדמב ה'כו ,היחו םירכא
 אנשרווא יפרפה םשו .'וכו ונקמ אצוי רואה ףלאה

 ע'ייע  (m wm)ינאשרא פ'ל אוה יכ ש'מל רעהו
 י"כ "יג איבהש :ג"עק רצ 'דהנס ם"דב יתאצמ

 ןינעבו .אנישרא 'פ  nsע"למ לוח ! J9רתיו
 'קיאזארעיה טראכאב ןייע ןינעה הזב םימכוחמ םירבר

 — [ט'קתת רצ ג'ח

  5nלעפמו  "bיִלָח « ^b 2\= pbקותמ 4096
  seinס"לבו אָיְלָח ,אילוח םשהו  synע"לבו

Süesigkeit  J-ילב ה'כו אָתיִלָה הכקנל ראותהו  
 C העורבובא ארמגב םיצוש הנומש 'פב (ירוס

cep ne)אנורתא אתיל  monהליגמר ק"פכו  
 אילוח היל sme אנא Cm הלינמה תא וארק 'מגב
 ןידימעמ ןיא 'פר ג'סבו ,אפרוח יל רדש והיא

omןוכנל ה'כ )^  v33ריב  Snיתשב ןוכנ  y'"y msוטח . 

M 

 d 00000 bg ללה כ לח

| 

907 4 

 לחתימ אה 4^ ק"מ לעפתא .'וכו רתסב ש"ש
 .ו"מ 'דהנס .ג"כ תינעת לעפתה .אימשד אמש
 .ט"ע mem ,ללחתמ ש"ש אצמנ א'ימ א'פ תובא
 mob ,ש"ש ללחתי לאו .ו'ק 'דהנס .'מ ןישודיק
 רבע sow וערז המ ap ןישודיק .ליעל ןייע .'ב
 ןיד ונא הריבע הרבעש איה ללחתמ הויבע
 םשהו .םש ןישודיק bmTD ליעפה .תללחתמש
 v bn^ ןועט .ה"ל תוכרב :הידפ ןינעב
 ךרד תאצוי  תיעיבש ps :ח'לד mu תיעיבש
 ד"ע א"נד ב"פר vn 'ורי ,הריכמ ךרד אלא לוליח
 שרדנ :כ'ד 715 האיפ "וריבו .הרומת . . לוליח

epo poaטיי  yy mbibg i05עו א'ה ' 
 :דונכהו שדוקה לולח ןינעבו .לּולָה

uvתועובש  veתוכרב .העובש לוליח :ז"לד  
o^אמוי :'ל תועובש  vb1^ ק"מ .האלהו  

s pumpתובא :ג"יק ק"ב  UD T'bשורי ' 
 ג"כד ו'פ 'דהנס יורי ,ג'ע moy Yo ןישוריק

 ,םשה (לוליח) לולח :ד'ד Y ק'ב יורי ,ד"ע
 תא Ty ד"מד ז'פ תומורת vv :תונז Up לולחו
 המצע nens הלוליחש תא תללחמ איה הינא
 = תונזל לחת יכ oen ,היבא תמחמ הלוליחש אלו

 nens הלולח אלו nom תמחמ הלוליחש תא
 ללגב לספנהו .תונזנש ילוליח :'נ mb .ןיאושנ
 ונממ דלונה םג ול תוווסאה ןמ השא אשנש
 .ז"ע ןישודיק 00 :איכ «pn יישר i» bbs ארקנ
 ןיא :םשו 3515 ילוספמ דלונש 55 ללח והזיא
 ללח 'w, 'דהנס mw רוסיאמ אלא הללח
 ןישודיק תוללח הבקנלו ,ןיללח ץוכקהו .רזממ
 וכפהו לוח ראותהו -- .ז"ע םשו .ט'סד א"מ ד"פ
 תבש Yen :ד"פ מ'ב ,ח'מ ג'פ ינש רשעמ שרוק

(ap onamדעומ לש ולוח :דעומ םע ףוריצבו  
 םיחספ .jon ץוכקהו -- :ב'כו :םשו aes הליגמ
 ,ליעל ןייע הרזעב וטחשנש pom נ'שו ,ב'כ
 :bp .שדוקה תרהמ לע ושענש ןילוח :'ב ןילוח
 קסעתמ הנינע בורש ן י לו ח תכסמ הבוקנ הז םש
 םיחכז ow לע םיחכז תכסמ ומכ ןילוח תטיחשכ
 שרדנ )035 (mom לחיו -- ,םישדק תטיחשו
 (mene 45 הלילח 45 ww pom :נ"ל 'ציבב

oro35 אוה ןילוח י'רת  morרדס 'קליב  
 אוה ןילוח איה הלילח ןדוי ר'א ג'פ זמר אריו
 וסח ט'מפ ר'כנו ,רבדב שי םשה לולח ..ךןל
 Wm" ןמיס ףוס אריו אמוחנתכו ןושארה שורד

 — ]15 wm לוח אל
 איצומה 'פב Band) קדה רסע b" לוח מ"למ) לח

 .(' סג לוחו . . py 5wn לב cob תנשו ןיי

 קרה ג"ונב ('



- 

on rit] T.ו  

peלילחה א"מ ה"פ הכוסב ה'נכו — לולח רמז הנק  
 up וליפא :ו'מ תובותכ ,הבאושה mi לש
 .תננוקמו ןילילח ינשמ mne אל .לארשיבש
 דיחיהו .ןיבובאו ןילילחב 'ד ,נ"'ק םילהת 'גרתבו

"4nאלילחו אתנואשב 7^ ,ז"ט םירבדל 'א ] — 

 -anfan הלחתה pap 'יפ ליעפהב ללח לעפמ) לח
by איל תוכרב) ןידמוע PR פד כ"רב' (gen 

 .הלחה הלוגל אבשמ  "b.ןכ תושעל ליח תה
 י"כבו ה"יחא*  "anceהלחוה ג"ונבו ,לי ח תה

"mp3 ךיואא 'א onn ym הלחתה. eve 
 ללח הלמה רקיע םא ףאש ליחתה ליעפה ןינעב

 ל'זר  wyירבעה םשה תרזנמ תישוש ו"תה
 -- [טסכ ww ק'דר ןייעו הָלחּת

nnn ןינע ^b pe ע"למ = bon bin מ"למ) לח 
ruhen, sich niederlassen, beruhigen בושייו 

 ג"סב den Sinn beruhigen) תעדה בושייל לאשוהו
 (ללוחתש) [ידכ רמאד 570[ 65 22« רחשה תלפת 'פד
 (ןנוחתש) ידכ 'יפ by" ותעד [ןנוחתתש ל'צ]
 new mone ידכי voy ותעד "(  |ןנוחתתש ל'צ]
 ינפמ להבתמ הביתה ינפל רבועש תעב יכ ובלמ
 ןנחתהל ובל ןווכלו ללפתהל ליחתמשכו רוכצה
 (גיכ /3 םירב) ביתכד ובלמ המיאה התוא הרס
 ידכ] רמא דחו ,(ה"י 'ט 59 לפנתאו C) ןנחתאו
 המיאה רוסתש רועישכ voy] ותעד ללוחתתש
 לע לוחמיש וווצ ינפ תולחל ובל ןיוכיו ובלמ
 ןווכתמה ןמ רועיש רתוי (mn» cm עשפש המ
 אוה פרפ לבקל ןונכ ןנחתאו ןינע יכ סופ לבקל
 תומש) לחיו ןינע לבא ןנחתמ וניבר mss היהש

Geox?הליחמ תשקב אוה  qox)היכב ירבד  
 קתעוה 'יפה לכ הייחא|* ."הניחתב
 סופד םינואגה 'ובושתב אבוה ל"ז ח"ר 'יפמ
 ונמלשה םשד העצה י'פעו ה'ל דצ א"יק b^ קיל
 היכבב הניחת יוכד qu :ל"הזב םייסה םשו
 ר'פדנו ,ירבד תכית "5 ב'ה "233 50v ל'נ הזו

monלהנתיש דע ירכ ןמ הנושאר הרוש , pe 
 nna לכא ,המיאה התוא רי DD "3n ב'ה י'כבו

"nחסונכ ומות םצעב  posi?יינה 'גח 'שתב  
 ב"צש זמר אשת 'פ 'קליבו ותער ל לוח nv ידכ
 !X" ןעכנימ ס"ש י"כבו ב'יתת זמר ןנחתאו 'פו
 .וניתואחסונ לש ללוחתתש opes לוח תש

"epוכו תכשוימ ותעד אהתש ןנוחתתש ', 

SN, 

6m^ ny)ועב  misברמ  cbwיקילש יניהא ינה  
 ורש יאדוד ךל יעבת אל C) יילח יאמ יאמראד
 קרפד ג"פב .יריסא יאדוד qo יעבית אל ירירמ
 לכ ארתב אמויד ירימג GO peu םג חלושה
 .הימדא לוחילד יכיה יכ היל ידבע והיינימ יעבד

"bןהל שיו ומד קתמתמ ונוצר ול ןישועש ןויכ  
 תא יתלדחה .(6'ומד לע לוחמיש א'פ .םעט וב
 pum המ | .(*יילח תי 'גרת Goo) םיטפוש יקתמ
 יהתו .אשבדמ ילח המ 'גרת )^ ידיי פש שבדמ
 שבדכ Dun 02/2 לאקזח) קותמל שבדכ יפב

bnב י"רת ןייע 'גרתב הברהו ה"יחא]* ' 
 ץובקהו ,ז"י .ט"כ ,םירבדל ;א"כ ,ט"מ תישארבל

;»5nאתאיילח הבקנלו ג"ק ,ט"יק םילהתל 'גרת  
 יגרת אילוח םשהו .יוועל 'חה לצא י"כה "ג יפכ
 :ו'טק םיחספב .א"י ,'ט ילשמ 7^ ,ד"י םיטפוש
 Tu mb ןייע.היילוח ל"צש ל"נ 'וכו היילח בנא
 bn" םשה iss ר"מש vw» sy 35 לח
 ןושל G5 תמש השמ bg שרד םש יכ
 ףאו : לעפה ovn inm רמה תא השע . + יוליח
 ימ םשו (a2 לארשי לש ןתרירמ ילח וישכע
 יאמאו ^ ןיכרע .ג"פ ר"בד ןייעו תורירמה הלחיש
 אבה 'עו בובא ע"ייע mop cm לילח היל ורק
 אתיתליחד היפרוח mx .ט"ל ז"עב 5yem ,ז"חא
 וקתממ :י"שריפ אתינונמש (*(היל) אילחמ

ss mu ^emץבוקב) ז"על   viףד 'קילייגנא  
 — [וקתממ 'יגה (:ד"כ

 ןכ ארקנו בקונמ b bbm^ לעפמ b 5p =) לח
 321( לעפמ בובא ומכ 1946 בקונמ ריש .ילכ

 לילחה «Om גימ vb םירוכיב ףוסב OWN עיייע
 תנש תבשב ג'כפ םדא לאושנו .םהינפל הכמ

Genדופפי אל תבשב ןילילח איבהש יונ  ina 
 השמח לילחה Ceo m אימ) הכוסב mb .לארשי
 pain] ל"צ] (ןילעופה) תא רכושה קרפבו .הששו
 .תמל וא הלכל ןילילח oye היעד אימ ו"פ מייב)
 ןילילח ינשמ ןיתחופ ps !א'עי ') ןיכועב ב'פבו
 (.היכר «mo קינין  Yo YD 3^ לע ןיפיסומ אלו
 'מגב ןיכרעב ב'פבו .ןילילח ינש vow ינש
 אפפ בו «bw (c^ jo" ביבאב nis היה אל

y"ונייה לילח  masלילח היל ירק יאמאו  
cmהילק ,. ^bבובא 'עב . momsןכו  

 ;םהינש ןורתפו הכוקנ b^ אלילח ומכ אבוכא ם"לב

"b m 1933. (!ייפבו םיקוהמ  m^ץבוקב זיעל י"ב  v3ריכ ףר יקילוינא  pino "mיעבית אל  Wb» (! s» 
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 .לעפתהבו .דרויו לחלחמ ליחתה s'y ז"טד א"פ 'טוס
 םילחלחתמ (םירמה (n ויהש דמלמ ט"פ ר"דמב
 ןייע ענענתמו דיערמ ונינעש המו  .הירביא לכב

 — [ז"חא אבה ךרע

(onלח שרשמ לפלפ)  bnbn p'b3 ^eןינע  
 שד ,יד 5n00 מ"לב ה"כו דונדנו הדערו העונת

erschüttert, bewegt sein, sich hin und her 

(bewegenםילכ .ולאב  veםילכב  G3תפונמ  
mum3 תטמשנ הניאו תלחלוחמה D2« "bוניאש  

 'יתכדכ לחלוחמ ומש (ןכ) קודיהב ילכה יפב עובק
 תרווכבו .(*"דואמ הכלמה לחלחתתו Ge רתסא)
 ,תלחלוחמ ילכ אוהש ןמזב א"דב ג"מ) תוליהאב ט'פב
 ןילחלחתמ תורורצ ויה 072 תואוקמב ד"פ חינמהבו
 «p לובט שירב C) ןיעעורתמ "פ ןילוספ וכותל

Geo v)םימ לש תילוקו  Cקשבו .תלחלוחמה  
voלחלח וא רוניצה תא קקפ םא 0« ןירישכמב  

 'פב .םימ ןהילע לופיל גגב םשריפ b" .ןכותל
 ישא בר )2^5 תוכוג םימערה לע 'מגב האורה
 בשנמו אקיז יתאו לחלהמ ילוחלח אננע רמא
 ה"יחא|* .אנד םופ לע אקיזכ oom אמופ לע
 דנדנו עעורתנ הלמה ןינע ל"נה םינויצה 523
 ןיאש לכ לחלח pay my לבא Os ya ה'כו
 םיחספ «m3» Je y'a v קדוהמו קבודמ

Oyא'פר ק"ב 'ורי .אימ קיפמ לחלחתמד אדייא  
 4v ,ולוכ לחלחתנו רחא דצמ yan שאה :ב'ר

muy me mennדע יתשימ קפסא אל ג'עס  
 רופא יח רוקינ גד ates םש Wn" ,לחלחתיאד
 ב"פ ז"ע 'וריב ןכו .לחלחתמ החילמ vp חילמו
 'וריו ,לחלחתיאד דע םעטימ קפסא אל .א"מד
 השמ ינפ ןייע היתמח ל'צ) nen' ד'ער מ'ד םש

covלּוחְלָח םשהו .המלקו אלחלחתמ  mma ^b 
(Erschütterung) nnmאמוחנתב  moםיטפשמ  

"oךינפל הערצה תא יתחלשו ח"  mov)גיכ , 
 סנכנ היה לוחלחה . . םיתמ םיירומאה דציכ 072

cn»[םהב]  vmןיגרוהו לארשי ינפל ןיפרתמ  
qmmחלשא יתמיא תא ומכ הערצה שרדו  

 ב יבוע 'גות קיתעה ןכו (ז"כ קוספ םש) ךינפל

"bהדעו  Typs nmתוילחלוח ןינעה הזמ םג  
 יכ עד לבא ז'ט לח 'עב וניבו איבהש ר'קיוב

 'פד ג"רב .הירובידב ףילחמ אל אמלעד ('יללח
 .ןיללוהמב sin אתינתמב 62^ תכש המהב המב

^bןיחוורמ ויה אלא ןיקובד תועבטה ויה אלש  
 ןיאו םהב םיסנכנ םימו (px ןילולח ושענש

ovהשא המב 'פד ג"רב .הציצח 6 תוחולה ל  
 לולח ws ןיעכ B^  .אתאלילח יכית 05 םש)
 Yom .הועש הב 6 [תעלוקש 5[ (תטלוקש)
 יבד אללחב והנירייצילו cro פש השא המב 'פד
 תיבמ חקולש דגב ותואב םרשקיו b^ .אראוצ
 ג"פבו .[וללחמו ל"צ] (ולחלחמו) וחתופשכ ראוצה
 ץוחל ןהיחתפש ou cni C9 ינש 'שעמב
 Cn r2 תומש) תוחול 3153 'שלמ .םינפל ןללחו

anןיחול לילח . nns]תוכונב ה'נכו  
 ינפב ץצוח חפט ללח ונ שיש לכ להא :מ"
 תונורא בורו 'וכו חפט ללח וב ןיאשו האמוטה
 תיבל בלה spi .ב'מ ןילוח .חפט ללח וב שי
 bom תיבל אריז יבר יעב .ב"ער ה"מ nen ,וללח
 (die grosse, die kleine לודג ללח תיבל וא ןטק

Ow ,(Herzkammerבור . . היבוע בור כ"ער ד"מ  

 ללח לש הכמ'א"ער ח"כ ז"ע .י"שריפ ןייע הללח
^bאוהש לכ ד"ער מ"ד ב"פ ז'ע 'ורי ,ופוג ללחב  

 יפסותב אבוה) תבשב ותוא ןיפרמ םינפלו ללחה ןמ
ryאוה (םנהיג לש) הללח .ד"נ םיחספ ,(םש  

 בורק גשומהו ,'וכו םלועה ארבנש םדוק ארבנד
 yo ע"טב תעדל יתיארה םייסופה לצא הזל
 ג"ע ב"לד ט'פס םיאלכ ימלשורי -- 568 ,א'כח
 בסניד אנמחר ל"א . . אללחב ןוביהיו הלימ רמא
 ןמ wea שרפמהו אללח ןמ היחאו ףרוחילאל
 םצעה םש ילואו יונפ םוקמ ונורתפ יתעדלו ריואה
 אסריגה .ג'נ הכוסב יכ ןאכ רסח םוקמ הזיא לש
 םילשהל uy 'וריב םגש רשפאו זו ל ד אזוחמ
 .א'ס ב'ב :ו"'מ new ילבב ןייעו זול ד אללח
 לפכהב לעפהו -- .אתפא 'עו 'ג אקרב ע'ייע
 וסיר הזה שחנה המ ח"צפ v'23 bmbn :שושה
 םש שי םא :'ז הטוס ,'וכו התימ רחאל לחלחמ
 םס יח רשב לע שי ow ^p דוויו לחלחמ הכמ
 רשכה הקטמ וא "cC םנכנו ותוא רקוד אוה
 וניברו .ז"'פ ר"דמב כ'מ p" ןכו (up וב ליפמו
 va" ןכו .ונלצאש רדס יפל vo לח 'עב ואיבה

—À 

f» )'55 ריחיב א לל ח kוניבר 35 .זיצ 'דהנסב  no»יישריפו אמלע יללח לכ :ז'ע\ תבשב  c'«25לכב םישענה  
 )300( ךודע ^mo לעב הצור ןכ לעו רחש ול ןיאו תוחול ע"פדבו ד" ל י'כב דו אמ ]122 תיכ (' .םלועה ללח

 םדוקה dy cy ללכנ הז ךרע ע'פרב )^ .ומוקמב יישריפ «oy (^ aum p יתלבו ש ש ח ל היגהל (:טיל רצ תפש
 וירחאו 0 םיררופנ םיכרעה םש רשא רוצקה ךוועהו w ייכה תעצהכ ןוכנחו וב םיללבנ םיאבה ם'יכנוע 'נש םגו

 ב'ערתו םיבמרה b^ ןכו )^  .'ג ,'ר תואוקמב שירה yy םשב b" ןכו יו רצ גיחרל ט"רס ייפמ קחעוה )^ 5053
ms (7יוינשמב לבא ס"שב וניתואהסונב חיכו םימלש ייאש ר'פרמ ץוח עייפדב  "unםימ לש  (mnו"מ ןירישכמר ג"פב  

y spyפרג םש םייבמרהו םש ש'ר ייפ  mpiייג םג 'ז לק יעבו ,םיטח  sponםימ לש תוביח יתשב . 



 mrN  םעמכ 'יפה לדחו m2 ןוופח ןאכ שי | אמוחנת םשב "גה ם"נש זמר םיטפשמ 'קליב
 — b'3i]) ןילוחמ ןויצה םדוק תורוש

 ,)=% ע'למ תוילחלוח ץוכקב קרו mono לח
 לאשוהו החונמ ררועמ cs עינה o 'יפ

 בל תגופו תעדה ךוסכסל nbinbn own ל'זחל
Ginnverwirrung, Herzensaufregungשירכ ר"קיוב  

 (.ע"ק à» mb ירחאד 'תקיספבו כ"פי) mo ירחא
 [םיללוהל] n ay) יילהת) ןלוהת לא םיללוהל יתרמא
 C תוער € תוילחלוח אלמ ןכלש ולא איבברעמל
 0"יפר ונינפ) (* היהת תאזב 'ה ינאפר 'שרפבו
 אלמ ןכלש ולא o any) םילהת) םיללוהב יתאנק יכ
 ה"יחא|* .תוער תובשחמ 'יפ .תוער תוילחלוח

 ז"תת זמר שיר םילהת 'קליבו ז"יפר ר'קיוב ג"ונב
 תוללוה אלמ םבלש ולא םירמוא אברעמב םיללוהב
 רועישו «wa 'ינכ הלועמה 'יגה קפס ילבו תוער
 אברעמב nnm 'כ 'פב ומכ ז"יפ ר"קיוב רמאמה
 העטש הריתי "םירמואי nom איבברעמב ל'צ
 רעבאב ש"ר תרעה ןייע) איבברע ןורתפב בתוכה
 D" איבברע ןורתפו ('ג תוא ע'ק x DU" 'תקיספ
 שרדו המושרה ע"ל ןוותפכ web אוה ךוסכס
 ע"ייע (החמש «inm תעדה sno ןינע םיללוה
 ךוסכס כ"ג אוהש תוילחלוח אלמ y" ושריפו ןייהז
 'ה רומזמ ט"וש שרדמבו .גלה תוררועתהו תעדה
 איבוכרע םיללוה א'ד : ןוכנל g^ ובציתי אל 08

 — [ללוהמ יתרמא קוחשל א"רמכ

 הגירהל לאשוהו הריקד ונינעו מ"למ לַלָח =) לח
durehbohren, erschlagenע"ייע ע"לב ןכו  

 ואיעפ ד') ע"ר ףיסוה 'מגב םיחספד p'e3 )3^ לח
 ןנקסע תכתמ לש רגב אכה mmm בו רומא
 ללחכ אוה ירה ברח ^b D") $2323( 'מא אגמחרד
 ביתכדכ בוח אלב ללחב בתכמל היל mmm 'יפ
 וא םצעב עגנה :by) ל"צ] (לכו) )0^ קוספ םש)
 רמלל אלא בוח ללחב אכ אל יכ ןניעמש ללחב
 יבד 6 י רפ םב אינתו ,ללחכ אוה ירה ברחה יכ
 דמילו בותכה אב ברח ללחב 2p) 'פ .npn ירפס) )* 34
 עגונהו העבש תאמט האמטמ איהש בוחה לע
 םדאלו םילכל ונדמל אה "7 תאמט אמט הב

 <> ה-77

bunןהב סנכנ היה לוחלוח םיתמ ויה דציכ  
 הנינעש זירתה ןושלו .םיתמ ויהו ןיזי רת מ ויהו
 (זרת (yy ןטבה תחיפנו ןטבב תוחורה תקיחד
 היארהו לושלשו ןטב באכ b^ לוחלוח יכ הרות
 (איער v5 הטוס זרתנ TD 'יפ nn 'עב וניבר יכ

vo ^o msחור ונטב אלמתמו לח לחתנ  
 ומכ לוחלוח וא לוחלח ירה כ"ע הרומז חלשמו
 וניבר הושה b' תואב ריעש 'עב תמאבו לושלש
 םע לחלוחמ (:ב'פ תוכובמ רמאמה שוריפב)
 (ויט (ouo הימרי 'ר 'יפש המ הזו ש"ע לשלושמ
 דע הז יפלו .םיבקנל הכר צו הש . . לחלחתתו
 ותזחוא שרפל 555 ל"נה 'ורי לש לחלחתיאד
 (mo ys  Oiarrhoo ןייעמ qon ^e לושלש

 — m] רחא אבה qw c2 ןינעה

 תופרט ולא קרפבו Mastdarm nbinbm) — לח
 DN (א'עפ 5 (pov הביקה הבקינ הכלה ףוסב

 םיכיריו ליאוה הרשכ הבקינש (' ת לו ח לח יריעז
 ה"ייחא|* .אשכרכ איה "ייפ .התוא ןידימעמ

 .'נ ףדב י"שרב ה'כו ,הרעהב ל"נה י"כ ה"מגר b^ ןכו
 ט"מ ףדבו .כ"ע אייחבט אשכרכ איה : תלוחלח

tn ^b 3ybתלוחלח לעש בלח :אשכרכד  
 ארקנ ד"עפלו .'וכו אייחבט ןירוקש יער האיצומה
 לוחלחה אצוי םשש תעבטה o3 קובדה יעמה ןכ

 — [םדוקה ע"ייע יערה אוהש

 המ אוה אוהו עקוב was תערל לֶחְלַח =) לח
 ק"פב mnm» ש"ע 2^ לח 'עב יתשריפש

 הכמ םש שי םא CD הילע ןימייאמו 033 הטוסד
 בטורהו רועה 'פד אמק הכלהב .דרויו לחלחמ
 לע רמוש אכיא «Cri (א'ער כ"קו ביעס ט"יק ןילוח)

c»רמוש אוה רועה "6 .לחלחמ ילוחלח רמוש  
 רמוש שי יכו רועה לע spem וילע pis רשבה
 תעקוב התמוגנ אועש לכ וקיופו רטוש ג'ע
 הייחא]* .אלחלחמ ילוחלח b^ הזו האצויו
 ושוריפו ש'ע ב"י לח 'על ד"עפל ךייש ךרעה הז
 יבלו .םש הרכזנה mun cp הפי הלוע וניברד

wowיפמ הזה 'יפה קתענש יל ' neisןילוחל  
 יקילייגנא י"כב יכ ןעי bn" רסח n" רשא י'כנו

EC HERR Elשש 46  

 היכ )*  .תלחולח עיפרבו (םיש ףר יקילייגנא י"כ) 'ילוחל vs ה"מגר ייפב גיהכו יחסונב mo קיחעב ןוכנל we (י

 םשב nh" זמר ^ omm" 'קליבו ר"כקת זמר ינימש 'קליב mo ce ךורע יסופרב «mf ןייהז 'עבו ןאכ רישדב

 ייא לינה יקיספבו ,(ריפרמ ץוח) ע"פדבו יכ פיר vous היכו תוילחלה יב ייס תומ ירחא שיר 'מוחנתב ג'ונבו ימוחנת
 n ךרעב יתמלשה ןכו ןאכ ליצכו םתילע תלמ mys םרוק רוע w^ ל'גה 'ומוקמב (*  .תוער תוילוחלה .תוילוחלח
 תו ךויש ונינפלו ינאפר קוספב השרפ תלחתה ךורעה לעב ינפל החי תש nes תאז השרפל םיכיישש con לכמ (+
 ןוכנל ה'כ )^  .תמואמ הז לע ריעה אל ג"פק רצ ץנוצ ל'טירל rtu רפסבו .זיש השרפל וניה הינפלש השרפ ףוסל

 םינורחאה םיסיפרמה וטשפו ש"יוה לע וקב ייופסב ר"פדבו £03 ס'טב ע"פרבו .,י'הפפל ^n ייפב חיכו ייכב
 .יב hb" עייייע וחלשיו שררמ םשב כ'ג ותוא הנכמ וניברו )^  .ארפסב

ry 

 ב 2"
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 הפרושלו הילע ךרבלו הלח םושל הסיעה תישארמ
 .ןהכל )^ הנתונו mns הלח שירפמו C שאב
 תקלרה nbn mm vb ב'פ תבשב ה'נכו ה"יחא\*

umהלח תוצמ ז"יפס ר"ב .ה"ד ב'פ תבש 'ורי , 
 nnb הילע ןיבייח המורתהו הלחה ט"מ א"פ הלח
 ,ד"כמ רחא הלח רועיש (.א'פ ^39 ז"'מ ב'"פ םשו

oUלטונה ד"מ ד"פ  jb nonינש ה"מ םש ,בקה  
pipהתלח הלטנש , nbn mb nwםש ,יאמד  
xeד"פ ;ח"מ ג"פ ;ח"מ  voםרוה אלש הסיע  

 4« הלחל תוצרא שלש m ד"פ םש ,התלח
 ב"מ ,א'מ א"פ y""' הלחב ןיבייח םינינע nns לע
 ג"פ ;ו"מ .ה"מ ,ב"מ .א"מ .ב'פ ;ט"מ .ז"מ ,ה"מ ,ג"מ
 y" הלחה ןמ הרוטפ ןינעבו b Te ;י"מ ,ז"מ
 םשו .ה"מ ג"פ ;ד"מ ב'פ ;ז"מ ,ד"מ ,ג"מ א'פ םש
 הננע בווש ינפמ הככ בוקנ הלח תכסמה
 המורת הלח תארקנו ד"י פ'ר ר"ב .אוה הלח ינידב

myלע רמאנ הליאשהבו :ו"ט 'ליעמ  osןושארה  
 — ז"י פ'פו םש ר"ב םלוע לש ותלח רמג היהש
 לאשוהו םחל תולח ושוריפו אתלח ימרא ןושלבו
 qu» non ךוע ןייע הזל אצויכו עירחו שברל םג

 -- [אתלח

 גוחב העונת b bx" לעפמ םשה nbin =) לח
 sich im Kreise bewegen, tanzen דקר 'מולכ

 ,לוחמ מ"לבו הלוח הכקנ םשה ל"זרדב ונממו
(Reigen, Tanzיבוריע שירב '  C»ג"רבו  'e"לכ  

majפ םיאלכב ןנתד (ג'צ 05 ' nmםרכה  
bוכו תומא עבראו םירשע םירמוא ש"יב (א'מ ' 

 רדגל pb ןיב םרכה לוחמ והזיא (נ'מ (ce דע
 ("רח א yw איכי אל המא 2" םש ps םא
 ןיא'מגנ'שוויןיחלגמ ולא 'פב ,םשל
 ב"ע mb גיפ ףד 'ג קרפ ק"מ ימלשורי) ('" ןיעווק

 («T» qx :ג'ע ףד oca קרפ יליגמ ימלשוריב אוה ןכו

 פ'סכ ינימשה םויב ms ר'קיוב
cל'צ]  [w^(שאר) תושעל ה"בקה דיתע  

 וריי a. "onm ד"הה אוכל דיתעל םיקידצל הלוח

 (ךועה ףוסב

 הלוח =) לח - ó5m =) לח

 6יכ ןילוח תטיחש תליחתב pow ('רמוגו
 ימטיאד אמט יאה םישדקב טחושה אמט ןינעב
 הרמא בוח ללחב תמב ימטיאד אמיליא יאמב
 אוה האמוטה "באו ללחכ אוה ירה ברח אנמחר
 (Tan רשבל היימטת ןיכס ליזת ןיכסל היימטד
 nb אמטב ןיעגונה תוכתמה ילכ לכ (* [יכ]
 יבא ןישענ ומצע תמב ןיענונשכו תובא ןישענ
 ןה ירה תמ אמטב ועגנש תוכתמ ילכ לכו תובא
 «js דע הייחא]* ."המצע האמוט התואכ
 םויפה קר .א'כ דצ 'יחספל ח'ר en^ 'יפה לכ קתעוה
 Ty 'ייעו  תוא ל"ומה תרעה ש"עו א"עב תצק
 ףוס יופסב ללחכ הז יוה ברח ןינעב םישורד

npnז"פ ריזנ 'וריבו ב"עס ג"נ ריזנב דועו ל"ק 'פ  
 n^ mb 'דהנסב י"שר b^ ללח ןינעבו .ג'ע "נד
 וראוצמ ונייהד ל"הזב וראוצמ ללח השענש םוקממ
 אוה לֶלָח תלמו .ש"ע 'וכו ראוצה ןמ ללח םתסד

 — [ללח שרש p' "y לועפ םוקמב ראות

5nעילב אָלַליִח =  JEתבקמ = תיחשמילכ  
Bohrer(יז ,יו אימ) ןזרגהו תובקמו (םינפב 'ייעו  

 ^ ?we" ןזרגה ראסתיה  .ןילילחו ןיביזראו 'גרת
0eחבתשיד רשפאה 'גרת  aomה"יחא]|* |  

 ןילילוחו "555 'גרתבו .soin "יעשי 'גרתב ג"ונב
 ל'נ .ד"עפלו ןיִלּולָהְו אָלְלּוח ןמגרותמה 'יג לבא
 ע"לב ה"כ יכ pbbm ץובקהו won ^am .רקיע
 ןילליח bu ןילילח םוקמב וניבר ירבדב ל'צכו
 יוועל 'ה ש"מכ אלו ,אלליח ל"צ אללוח םוקמנו
 .3=  יברע cos אלליח רזגנו .ולש pon יכרעב

 - [םדוקה ע"ייע ללח מ"לב ה"כו בקנ
n»n —) on(א"כ .י'כ ו'ט 'בדמב) בותכהמ עודי  

CTeighebeחייק כ"רד 00 ועמשד א תקיספב .) Cימ  

 אלש לע אירוסב תולח יתש תשרפמ אהאש יל םרג
 לארשי ץואב הנוקיתכ תחא nón (* יתשרפה

mmaתלבקמ ינאש יתייה  (Cלע רכש  
 תחא לע C א ל א רכש תלבקמ יניאו C) םיתש
 קצב שיופהל C) לארשי ץואב גהנמ ךכ

 mm 'וכו ייא s 'יכבו ,שורדב y" ךיואה םש ירפסב יכ רמוגו ליר 'וגו :ח"ר "פב ה"כו ריפרב «qu הייכ ('
 xxm )( .ה"ר ייפב היכו )* .ליזודב הז תלוז רמאמה cup לע יוכו קוספה רוצק לע ךייש 'וגו יכ ןוכנ רתוי

 א"כר ןיבוריעד גיפס ימלשוריב דוע הנשנו ביפקתת זמר gems 'קליבו 'קיספת םשב nme זמר יס לאקזחיב טוקליב
 לכבו ריפדכ ןוכנל «me )^  .יוכו אלש םש לע אהיא 'תקיספכו ימלשוריב הייכו (* .ינוארת לא קוספ ר"שהשבו ג"ע
 סי'טב עיפרב )^  .ןוכנל ךומסבו לכקמ 'יאו 'ל לע וקח רסח עיפרשב לבא ,לארשי תסנכ לע תבבוסו ליינח יומוקמה
 ene 'קליבו תחא לע א ל ייגה pim 'קליכו יתקיספב לבא רישהשבו םש «avs px היכו (* 23 ריפדבו ,םינש
 ריפרמ jin ע'פרב ןוכנל «m )^ .שיע רחא לע א ל א ינש רמאמב ורצב היארהו תחא לע אלו ל''צו תחא לע w^ םש
 יב תתע שירפחל שי םא א'גר 5o nón ילה rows ךורא רמאמ y" לארשי ץראב -- לארשי יב לי'צו לארשיב סרגש

món9 הז לע ריעה רבכו ( אבוה םשו ר'ל תוא םש 'קיספב רעבאב Town Droתיזח ירמה ^3 . *) ר"פרב ) ,רייפדב 
 הכוס ימלשורי תדגה בתוכהב י'עמ «mes p ריפדב קר mo (U vw vaa ^5 ןכו יתסונב ייל ('' oom וז ייל

 .זייעלב mem לוחמ ייפ דע 'וכו vp" *מ לש ו רי לח cya bn ךורעב בוחכ ^m א'נ ייפ



\ 4% MZ f. 

(n בימ. "mw םדדא 'גרתו b"m wr איפותב 
I [5»nns 

5nץטוח 'יפ .3> עילב ןכו ס'לב)  Cissigג"רב  
 אלחמ ש"בו G'yo vy "nob ןילוצ דציכ 'פד

 לכו וכרצ לכ ץימחה אלש דמת b .Ü^ אהמתמ
 ג"רבו .אהמתמ תימרא היל ירק םיאקו ליטבד ידימ
 רב אלח 6ג'פ n3 םילעופה תא רכושה 'פד

 Qvp "n רשבה לכ 'פד ג"רבו C sen 
 3385n אבא יבגל אתלימ אהל אנא
 bx" בטורה 'מגב בטורהו רועה 'פבו C) ארמח

won o»?שירקד  QCב'א) —  P" pen usn 
 wem bm תרח רמחד לח יג יו 753 רכש ץמחו
 ,ט"ס 'ילהת 'גרתב ןכו | ה"יחא]* .(קיתע
 אָלַח :אליַח תחת 'כ ,ה"כ ילשמ 'גרתב ל"צכו ב"כ

muהטישפב . mi»ןיטינב  yב" ז'עו א"ער  : 
 רוקייא :'ה 'וכרב .זנמש  ע"ייע som אתעיבר
 אהמתא ט"לפ ר"ב ,ארמח mm אלח רדה oe ,אלח

sonאבה ע"ייע שירקר אלח ןינעבו .ארמח ליזמ  
 — [ז"חא

(Saft, Exiract ריצו ץימו להומ ^» won bn + 
  ^70 ^vו'פר  Xy wbשי

 ךל תיא יאמ הרידקל דרוי וניאו תפלל דרויש
 ארקנש קריה ןמ ץימו ריצ 'יפ הינונ ןמ לחה ןוגכ
 .ע"הק 'יפכ אלו מ'פ ןיבה ןכו 'א איננ ע'ייע אינונ
 'עב וניבר יגל .כ'ק 'ילוחמ ןויצה ןינעה הזבו
 (לחימ וא) להומ :b wp" אלח הזל םדוקה
 (DM FM י"שר "b nb^ אפקנש רשבה ןמ אצויה
 ןירוקש רשבה ןמ תאצויה nno ל"הזב (בלח סרג
 -גיטכייפ ענירבעלק = glaire צ"ל אוהו "א"ריילג
 והל תיל ה'ד :ו'מ bx "web" 'ייעו טייק
 קימסאד אצמוא יאה ב'עס Ty "חספ .אתקידב
 י"שריפו יוש היילח קימסא אל vos היילח
 'יחספ .קיירש ע"ייע ,'וכו ונממ אצויה להומ :היילח
 ריצ p^ ,'וכו ןילבתד היילח בגא i75 ו"טק
 כוט רתוי לבא s Je" ע'למ אוהו ןילבתה
 תוקיתמ שוריפ ןילבתד היילוח סורגל יל הארנ
 בגא '35 די בתכב אתיא תמאכו 'ד לח vy ןייע

 ,ומוקמב ^'D 'ייע ^« nomm אי ל ו ח

sאב 2=- ינרע 'שלמ ואו לח  owוילע אב  
kommen, auf, an ihn bherantretenוא  

wsפ"כ ,'ג ביש) ;  ^b»גיכ  "p (b^הנחו לפנ ) 

*— (dom =( לח 

 םיקידצ [בותכ] הלוחל הליחל םכבבל ותיש
 ז"עלב לוחמ 'יפ .עצמאב אוה ה"בקהו ןאכמו ןאכמ
 ט"יאלב אוהו ו'ו "53 ה"כ  הייחא]* ,אטנד

Tanz — danzaע"פדבו "5 ראשבו  ^Nהטור ס"מב  

 Reigentanz, ridda ט"יאלב אוהו הטיר ל"צ ילואו
mp? ^bןכו לוגיעב ביבס  "bלחמ 'עב וניבר  

 ןכו תולוחמ ומכ םרכה ביבפ :םרכה לוחמ 'א
 yy" ל"נה 'יאלכל ב"ערו wm :'ג 'וריעב י"שריפ
 p^ ןינעבו .ביבס e Je^ ע'לב ןכו םש ט"יות
 vy ןייע sam ה"בקה דיתע היכרב 'ר לש רמאמ
 םיקידצ 121 n^ .הרעהב ל"נה 'ורי תדגה בתוכהב
 ש א ר "גו חירל 'פ ר"שהשב כ'ג'יא ,'וכו ןאכמו ןאכמ
 ר"שהשבו ל"נה תומוקמה ינשב v3 םג יא הלוח
 ןוכנו שאר סרג אל ר'פד 'ינ לבא יבוש 'פבו םש

simה"בקה דיתע ח"מ רומזמ ט"וש 'דמב ןכו  
 זמר 'ר 'ילהת 'קליב ה"כו םיקידצל הלוח תושעל
 Tnp "an Tus זמר 'יעשי 'קליב לבא ז"נשת
 «mo .'וכו םיקידצל לוחמ שאר תוי ה ל ה'בקה
 ר"להקבו ה לו ח וניבר 'יגכ 'יא םש קר ne ר'קיוב
 שאר תושעל ה"בקה דיתע "גה ןורכז ןיא 'ם
 יחכונה 'עב ו'ו י"כב ה'כו םיקידצל הלוחמ

DNOרועשה זא שאר ^3 םייקנ  "npה"בקה  
 = לוחמ =) הלוח שאר (בוט רתוי 5000 תוי ה ל
 וכלי וירחאו קוחשב שארב ךלוה אוהש (הלוחמ
 רבסל ידכ לוכיבכ ןושלב הז לכו םיקחשמה ראש
 הדגה י"פעו ילכשה ןבומ ךרדבו qns תא
 "יא .לחמ 'עבו ,ךיראהל מ"כאו שורדב ויתשריפ
 תושעל .א"ל pna" ונינפלש "ג וניבר איבה
 רוע W^ לוחמ p^ הלוח םשהו — םיקידצל לוחמ
 :לעפהו .אליח ע"ייע יתנקתש המ יפל .wb ר'בדב
 תולוחמב לוחל oes .איכ opt" ארקמב אב רבכ
 םילופכהמ ורזגל הצוו ללחו לוח שושב ק'דוו
 ר'בב ה'כו ו"יו ן"ייע יחנמ אוהש ןוכנה לבא ללח
 בקעי seb" םילח ויה םיכאלמ יובר 'ס Ty ס'ס
 יבוש 'פ ר'שהשבו Den .ץראל ותסינככ ונינא
 ר"להקבו חירל 'פ ר"שהשבו  .ןידקרמו ןילח ויה
 o) תומלע כ וינפל ןילח bm ןווכז ןיא 'פ
 !המלועב voy bw ןהוםוקמב »^ פ'ס ר'קיוב ל"צכו
 איכה םש 'יעשי 'קליבו ,םש כ"מ תהימתהקלתסג הזכו
 vmm ame ול ןיאו םילוע om ips vp םשב
 ה"בקהו ל'גה 'ילהת 'קליבו ח"מ רומזמ ewe 'דמב

5nםילשורי תונב :ו"כ 'ינעת הכקנ ץובקהו .ןהמע  
memתולוחו . "v snmיכ .ו"ט תומשל 'א  

 . ךורעב be" ומכ «nn ^b שירכו ף"ירבו סיש י"כב יילו ms ןניטלחר my ג"ונכ (* .תומלעב תחת רישתשב ליצכו ('
m (^ןוכנל  

 .שירקאר 35n גיונב )5
 ,(א'תב ves רצ ךרא (y'"y |^ ןכ ץמוח ונינפל a^ מי'בכו ר"'ע ניר דיפ יורשעמ יוריכ היכו (*

 .טמשנ ץ"פרבו v ר"ל יבו יא $5 *'כב



 רומח םדא pim לק המהב עגמ אצמנ ('"העבש
 םירכזב אלו תובקנב wwe לכב mw וניא בלח
 ןירישכמ ףוסבו .(* םירכזבו תובקנב לכב הוש םדהו
 בלח +ל"פ) חנ תודלות הלא פ"רב ר'בבו 675 .ו'פ)
 (.ה'צ תבש) עינצמה 'פד ג"סבו — רוהט רכזה

 ליאש אתא תרגורגכ ;בגמהו ץבחמהו בלוחה ר"ת
 ym&  קרפמ םושמ בייח בלוח ל"א אשרדמ יב
 םושמ בייח ץבחמ דרה ןמ בלח איצומה
 בומה ףסאתמו בלחה ךותב וסמ ליטמה אוהו ררוב
 בייח ןבגמ םימ ומכ אוהש הטמל תלוספה ראשנו
 ךותב ומישמו יופקה חקולה אוהו הנוב םושמ
 ,'א ןבג ,יא yan ע"יעו הייחא]* .בקה
 איצומה :ז"ע תבשב «n2 -- .ופמ 'עו 'א קרפ
 img su השא לש בלח . . המהב לש בלח

own דמוע וניא אמט בלח דמוע רוהט, cn 
 ,'וכו ם"וכע ובלחש בלח 'נשמב  yyיילוח .יפימא

  Up'ישכמ  vpה'מ  ^oיבויסנ אוהו ^« בלח
 ,בלחב ףוע רשב .ז"טק "ילוח .יבויסנ ע"ייע אבלחד
 השענו רכענ םד .'ט הדנ ,אבלחב ארשיב : םש

 'ומורת יורי ןבולל לאשוהו -- בלח  Ub:ז"מד
yj Cry תשש) םיצב לש ןבול 'יפ םיציב בלח 

 ןכו .ץבלה ע"ייע בלח  venםיִבְלִחַה ןחלש ג"מ ז"פ
 לש וברעמב ויה תונחלוש ינש יפ  w35דחא

 שיש לש דחאו ףסכ לש  "y"ילקש  Y'bיד"מ —
mb ומורת 'ורי :ד"מק' ax תבש בלוח לעפהו 

 ,בלח ןוכלח אייער :א"יד ז"פר מ"ב ^ ד"ע ה"מד
3bmb ג'נ תבש לעפנ .ו"מד םש 'מורת יורי: 

 תובלוח ןניא תומהב בור :'כ 'ורוכב דמוע לעפבו
 [תודלוי כ"א אלא —

a *ןבל ונינע) 20  weissרילב 9% 6 י"לב  
"y albusע טשריפ ' (bnר'ב  

n'ubםיכנע םדכו בַלֶחה הז ושובל ןייב סבכ  
 ןיי ע"לב i35 ןיי בלח כ'מ b" .םודאה הז התוס
 Dattelwein "פ יכ תמא אוהו ןיכלח ןבל

 0335 םירמת לש ןיי

3nס'לכו מ'למו  winילעב ןמוש םש עודיו  
 רתומ אוהש ןמוש ןמ Ten ל"זרדבו םייח

 .B3  (verbotenes Fett,  Unschlitt' רופא בלחהו

 (.ח'כק ןילח) המהכה הטחשנ 'מגב בטורהו רועה

 ךירצ ןיאו הכשחמ ךיוצ 0622 הטוחש בלח
 ןיאטטמ ןיא "יפ .הטיחשב רשכוה רבכש רשכה
 וליכאהל ובשיח כ'אא םירפכב םילכוא תאמוט
 ןילכוא תאמוט אמטמ pM הכשחמ אלבד יוכנל

»y (^חיר 'יפמ קחעוה  wmיובותכל מיטשב  

DU 

 אמט אוח m^" aam ייישר יייע ('

 .יוכו לכב mt וניאש בלהה תא איצוא םש יונוחכב 'יאר המ שרפל אב('  ,םש

 ג"פ 'יחספ א"מ ,ד"פ ה"ר . . תויהל לח ל"זרדב הברהו |
 עיגה 'יפ ג"ע ז"ד ד"פ 'וכרב 'ורי ,א"מ א"פ 'ליגמ ;ו"מ
 'ועובש .לייחו יתא אל . . לייחו יתא .ג'ק bin .אבו
 oen ,'וכו לע תולח תועובש . , םילח pm ,ה"כ
 ,ד"י 'מוי ,םיבנעא לייח . . םינאתא לייחד :ד'כ
 Sy הנח .וילע nmm) ^s תונינא הילע אלייח
 י"שריפ הפיו םימחר תדמ םהילע הלחה .ב"ל 'וכרב
 חינה ןושל On ביש) באוי שאר לע ולוחי ומכ
 ןינעה mm 33 6'ל םש) ותעד ללוחתתש ,כ"ע
 ותעד בשייתתש "יפ ותעד mum לוחתש 'מולכ

 'ז לח ע"ייע

 vorüberziehen T3yn ^b )=  ע"למ) לוח +
dassenאמח לע ריבעה ל"זרדב לאשוהו  

 «po + ב"י 'וכרב achsehen, verzeihen) לחמ ^5

 "וכו אימש ןמ היל וליחאד ןינמ מ"ק זמר א"ש
 ליעפא אוהו .הזל םדוק םש 'יאש לחמ ןינע ייפ
 .ןורתפה ותואבו 'עה תליחתב םושרה שרשהמ

 איילעפ ד"ע ה"מד me 'ומורת m (ס"ט) אלח *
 ז"ע 'וריב mur אלקחב ל"צ אלחב ןווה

 (: יל ry Vas "wn fem ןווה ד"ע א"מד ב"פ
 אוהש רמול העט א"נ ב'ח ל"תמעב יוועל 'חהו

 .םוקמ םש

 oon ע"ייע אילוח *

"n»n *לעיפמ םש)  nbnהשקבו הלפת ןינע  
  "WD (Gebetו'כ 'פ ןנחתאו פ"ר ^

 'קליבו 'וכו ןונח לוליח . . הלפת תארקנ תונושל
  b'חסונ תצקבו יוליח 'יגה א"יתת זמר ןנחתאו

 ב"פר ר"בדבו 'מוחנתבו ,ירפסב םג 'יגה וז  ^b.ש"עו

35n iבלח איצומ 'יפ בלח לעפהו גז מ'למ)  
 ורמאש י"פעא 'פב Ganelken) המהב ידדמ

 יכלהמ בלח wm לוכי Ceo) ובותכ) הקינמו 'מגב
 העגמב (' לקהש המהב המו אוה ןידו אמט םיתש

nana ^הגיא תמב הייחב העגנ םאש האמט  
 €^ 0922( אינתד ורפואל הבלחב רימחה האמטמ
 והנת הרשבל ןינע וניא םא םימעפ ne^ למג למג
 «pu 'ב יכלהמ רשבכ wes והש הבלחל ןינע
 אמטנ תמב עגנ םאש ועגמב רימחהש םדאה
 P ל"ת וכלחב רימחנש ןיד וניא םירחא אמשמו

 יכלהמ בלח ןיאו רוסא הז הז תא JN ('ד יא"
 העגמב לקהש האטט המהב א"ד C רופא םיתש

 ותאמט האמט המהב תלבגב ענונה b^ ,'וכו

 תאמוט ותאמט תמ םדאב ענונהו בוע תאמוש

o o — 

LJ 

 '(  amaתלקתש . .תרמחה .

. 
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 | םשה קר אוה תמאבו דחוימ 'עב םפדוה תועטב
 ירופה ל ו ל הב 331 anb יוצמ אירוסבו ירוסה
 frischer אתביטר אכרתסא p" ןוכנל ושריפ

Styraxפ'לב שבתשנ םשהו  ww spy) GU 
 וחבשב רפסל הברהו )200( רזראב וא 25. פ"לב

 — [ה'כ ,3^ סואינילפו ;ז"צ ,'ג .'קסיאד

 לש yon bb בשע ןימ אציבלח ס'לב) ץבלח
 (םינפב P Steckenkraut" וניכר תעדל) בלח

 .ןיציבלחהו C) ןילבקרעה GU תיעיבשב ז"פב
 .א"לוריפ (* ומ כ ןיאצויו םיציב ןימכ ערז ^6
 .ןבל mb mm 6 בלחה yi יציב ירמאד אכיא
 לע יומאד אכיא ש"מב wis תנוכו הייחא]*
 ץנ יציב ןיציבלח והמ ב"עס ז"לד ז'פ 'יעיבש 'ורי
 ,ירמא 'וריב : ירמאד 'כיא םוקמב ל"צ ילואו בלח
 ןיציבלהו 'יא Co n3 ןכו) ה"פר 'יעיבש 'תפסותבו
 ןילכחרפ תחא n»n3 pip ןיבל mei כ'ג םשו
 וניבר לש ןכל me הז יתעדלו en י'כ 'יג יפל
 םייקל לכונ ילואו ןיצובלה ג"פ 'יאלכ 'תפסותבו
 לבא בע בלח עילב ^g ^« א'הב 'פסותה "יג
 ש\4= | AJ ע"למ ורזגל לכונ ת"יחב סורגנ םג םא
 תמאבו 3bm ץימ םיללוכ וישרשש בשע אוהש
 םוקמב י"שרבו 'מגב 'ינשיה 'יסופרה לכב .'צ תבשב
 שארב 52 םרוג ג'ג י"כבו ןונבלחה 'יגה ןיציבלחה
 An OU אוהו ןינב לח :יחכונה ךרעה
 אל ל"מב ל"מרו ן"ורטל זעול ow תבשל י"שרו
 לבא תפרצ לש pon ירצואב אצמנ אל יכ ואיבה
 ,lathyris 0006 ינויו ר"ל ומכ אוה ד'עפל

wm Wolfsmilchבלח ונממ אצויו ןיטחוסש בשע  
 jp .בכרוה אוהש ל"נו אבולכלח ארקנ ר"אלבו
 אלוריפ ןינעבו .באז dupus ר"לב אבול ןמו בלח
 בשע כ'ג ferula 'ורו ט"יאל אוהש 55 וניבר לש
 ש"אלב ארקנו ףדונ וחירו בלח ץימ 555
 בשע b" ל"נה  'יעיבשל ם"במרהו = ,8060%6ת

— [rms אל 

D^9)'py* p'b3 םינפב 'ייע+ Portulalo n'i3535n 
  o'פב .תוגלגלחו םילחשהו םושה

 (b) מ"פ תיעיבשב pns 6 ט'ל 9 לוזגה בלול
 € [ןיטושה ל'צ] (ןנטושה) | ןיזוכריהו  םגיפה
 תורפושה לכ 'מגב 3^7 והואר b3' ,תוגולגלחו

 םה טעמ יתמד םירפכב "n ותוא ןילכוא ןיאש
 ג"רב .('הבשחמ ךירצ ךכיפל רשבמ ןיקוחד ןניאו
 תאטח אהתש אוה ןידב (:ו'ט 'טוס) איבמ היה 'פד
 הנגשב בלח לכואהש יפל 'יפ .םיכסנ הנועט בלח
 לכ אלא אקוד בלח לכואה אלו תאטח איבמ
 ןיבייחש הרותב תורומאה תוריבע לכמ nns השועה
 תותירכ תכסמ שירב ןייונמה ו"ל qm תרכ ןנודז לע

C0»)הנועט הניא תאטחו תאטח ןתנגש לע ןיבייח  
 ג"פב בלח ינידב הנשנ הברה ה"יחא]* = .םיכסנ
 ,ןיקדה ג"עש בלח ב"ער מ'מ 'ילוח .ש"ע תותירכד
 nb בלח ,ברקה תא הסכמה בלח .הבקה ג"עש בלח
 ץובקהו .3503 35m לשבמה : ג"יק םש .היח בלח
 — 3^ תותירכ ,א"מ b'& 'וכרב ןיבלח ,םיבלח
 ל"צו p'b ןובלחל הל ימדמ ,א"יד b" 'ומבי 'ורי
 -- [בלח שוג ע"ייע שוג ףוריצב בלח -- .ןיבלחל

foenum graecum 453 A do- ע"לב "5 אָּבְלּוח * 

 ב"ער יייעו ש"ע ןתלת 'עב וניבר ואיבה
 (וגירגניס) זעלבו אבלוח יברעב ןתלת me e 'מורת

 ,[ונירגניפ ל"צ]

i355 *י'המכ וילע ןייע יעיברה רודב ארומא םש  
 me ף'זרהמל

 יילוח) םינפכמ ןומלחו ץוחבמ (Giweiss) ןח
 s" ןומלה 'עב CN'yD 'D ry .דיס

 anm ה"יחא]* m3 לש ןבולה אוה ןובלח
 pb" 'ומורת 'וריכו .ןובלח ' :' כי תומלח רירב

 - [ןובלח ןכול :ז'מד

nj35nל 'ומש מ'למ) ', me po ^b v5ןליא  
 ,galbanum ר"לבו ו י"לב ארקנה

scharf riechen. Gummiק"פב (אָתיִנְבְלַח ס"לבו  

 ר"א «C תרטקה תא םטפמה 'מגב תותיוכר
 יעשופמ הב ןיאש תינעת לכ C האריסח ןועמש
 ער החיו הנגבלח יוהש תינעת הניא לאושי
 אכהמ רמא 3M npn" ינממסמ בותכה האנמו
 אתינבלח )* 0 יט sop הדסי ץרא לע ותדגאו
 ה"יחא|* — שבר 'עב yo") טיפ pou אתינשבוד

^b ceשכדב הקותמ הנבלח . mbןינעמ יכ חכומ  
 ללוכ בטיה ןכלו אוה הנבלח םע nen ותוא
 AM"b 'פרמ ץוח .ע"פרב לכא דחא 'עב ו"ו י"כה

 הנזב רג אנה ריא ג"ונב (' .ר"פדבו ב"ה י"כב ןוכנל היכ )* ,רשכהב ^n ןושאר b3 ce^ יילוחב י"שריפ ןכו ('

 ןיאש b הפי 'יפ יתיאר (איעס yp"3 ףר 'גנא v5 ץבוקב) תוחירכל י"כ ה"מגר ייפב )^ amen ןועמש ר'א

 לע תחא הדוגאב ןתשכ רמולכ תרסי ץרא לע ותדגאו אכתמ תינעת הגיא ןינעתמו הבושתב ןיוזוחש לארשי יעשופמ

punאווצא עייייעו ןילבקרע יעב היכו (" .כ"ע ןלינשב םייקחמ םלועה הרסי יקח ןירזוחו 235 םירכשמו םיערהו םיגוטה  

mo €פדכו ייכ לכב ' ^mיזפו ר'פרב לבא האלהו  jp ס"טב ץע"פרבו v5 33 ןוכנל m3 (* | ניר דצ. ema 

 יכוסב ס"ש "33 m» m שש ys ה"כו(* .יוריב ומכ בלחה po יצינ ןיצינלה ל"צו בלהה ץנ יציג םיציב "גה

 .חיעיבשבו
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 יכ הטונ יתעד התעו ,קאלוטראפ קריה (sop ןכו
 נלגל לעפמ ותרזנו הנולגל "יג םייקל 20

o^גלגל ע"ייע לותהו געל  mmmהלמה זא  
Areתיברעה הלמה   bunונאזנולל ךירעמבו  

 דועו verdolaga אימפסא 'לב אוהו שאנאלודריו
"y264 'מונ ףעלל צ"נלפפ [ — 

 ןכו אדלוח ס'לבו דֶלּוח מ"למ eus - דלח
 ל'זרדב ונורתפ דועו Maulwurt =  ע"לב

mmהארקנה  CWieselםיאלכב ח"פב  G5דפוקה  
 ps ארמנב nans קרפבו .היח ןיאנסה תדלוחו
 םיבלכ ןילדנמ רמוא (' א"בשר 0«  ק'כ) ןילדגמ
 ןיאנסה תדלוחו םיפוקו C תולותחו םיירפוכ
 זעלב שוריפ .תיבה תא רקנל ןייושעש | ינפמ
 .(ןוניסקאלנ 'עב b^ רבכ ב'א) — .(* אלירוטרמ
 גייער 7" ד"יפ תבש יור) םיצרש ' ם"רב 'שורי

 לוחב והצק ספא דוע יייעו זינשת זמר 'ילהת 'קליב אבוה

 םימעה לכ תאז ועמש ב יטימ יילהת) yn +-ז'כק
 ןנברו והבא ר"א אחא 'ר רלח יבשוי לכ וניזאה
 הדלוחכ םלועה יאב לכ לשומ אוה המל רמא דח
 הברהו םיב שי תשביב שיש המ לכש יפל אלא
 הדלוח (ps השביב ןכ ןיאש המ 'D שי ןינימ

c3המל רמא אנרחו  senםלועה יאב לכ לשומ  
 הניאו Amy תררוג וז הדלוח המ אלא הדלוחכ
 ןיררוג םלועה יאב לכ 45 תחנמ ימל תעדוי
 עדי אלו רוכצי ןיחינמ ימל ןיערוי ןניאו ןיחינמו

"Dןילאוש יתמ דע 'מנב תוינעתד ק"פב .םפסא  
 ילעב םילודג המכ הארו אב C) אנינח ר"א 6
 הדלוחב ןימאמה המו רובו הדלוחמ ןל sib הנמא

v3המכו המכ תחא לע ה'בקהב ןימאמה ךכ , 
^oהיכא תיבל תכלוה התיהש הועגב השעמ  

nmmראות תפי םגו בהזו ףסכ ילכב תטשוקמ  *( 
 un" עיגהש ןויכ בושיי אלב הכלהו ךודב תעתו
 ראב התאר הייול הל [nmn] (היה) אלו האמצ םוי

53mיולת ילד לש  mns moyהלשלתשנו לכחב  
 אלו תולעל השקב תתשש רחאל [ראבל] הדויו
 דחא םדא הילע רכע תקעוצו הכוב התיה הלכי
 היה אלו הב ץיצהו ראבה לע דמעו הלוק עמשו
 וא "C ינכמ תא ימ הל רמא [הל] ןיחבהל לוכי
 הל רטא ,ינא םדא ינכמ ול הרמא ןיקיזמה ינבמ

 ואל ל"א ילע תרכנתמו תא תוחווה jb אמש | קוחשו לותהו opo לש עטנ 'מולכ י\ג+=

 ןילוקח סיטב יחכונה 'עב ר'פדבו ןיעופעפ yi ןוכנל חיכו (

333 (^ .3 

 iua = רלח - - תונלנלח

 wan «y ימוא לאעמשי 'ר "יא sb ףרב לכא א"פ ק"ב 'תפסותבו

MM : 

m» = =6ו'כ  smpn qomמגב ערפמל 'ליגמה תא ' 
 היתמאל הועמש תונלגלח יאמ (ה'י יליגמ) ןיגוריס

cmהוהד ארבג אוההל 'מאקד יבו  spרדבמ  
 y" .ךיתוגלגלח רזפמ התא יתמ דע היניחפרפ
 ןיעופעפ (א'ער איכר חיפ האיפד ןורחא קרפב
 pn ימוק ןועב ןהב ןיברעמ תוגולגלחו תוינדגדונו
 יניחפרפו יקוקדנהו (* ילוקק pb sew C ןוניא

^bיברע ןושלב  C iSילקקרופ ז"עלבו , 
 אקארק 'פדב םש ה'רב י'שר זעול ןכו ה"יחא|*
 י"שרב ה"כו (ילקקרוע ס'יטב היניחרפרפ ה"דב םש גיוכבו)

 ילקקרופ ןוילגבו דיפלופ תוגולגלחו ה"ד ל"נה 'כוס
smאיקאקרופ ט"יאל ד"עפל  porcaechiaחמצב ה"כו  

 תיתימאה 'יגה ילואו porcellana םויה ט"יאלבו דוד
 ינלקרופ ל"צו ינקקרופ s^ ב"ה י"כב תמאבו ינלקרופ
 י"כבו ר"ופלופ אמויבו ד"יפלופ 'כוסב י"שרב זעלהו
 ה"כו ר"ייפרופ תחת שבושמ ר'קיילופ 'לינמל י'שר
 pourpier צ"ל אוהו א"מ ,ט"פ תיעיבש ש"רב ןוכנל

^bארקנה בשע  v3ש"אלבו  Portulakאוהו  
 הריתס י"שריפב ps כ"או ל"נה תיקלטיא הלמ ומכ
 םעפו א"לב י"שריפ םעפ יכ כ"כ לע עב בשחש ומכ

^b ns mou io "853גו — .ךורעה " 
 ג ןיחפרפ 'עב «nu ר"פדב ןוכנל w^ תוגלנלח
 Rt 33^3 ןכו ןאכב A םירחואמ "יסופדב
 'ציניוו 'פדב «m תונולגלה פ"או COP י"כבו
 n י"כבו 'כופ י"כב ה"כו .יטשוקו 'ליסאב
 ה"כ יכ ריעה אלו r5 רצ םש ס'ד yp" תונולנל
 'וריבו םש nw avm ub p ךורעב םג
 m'y ט'פ 'יעיבש 'וריבו ד"ע 35 ג"פ "יבוריע
 .ב"עד ב'פר 'ליגמ 'וריב ל"צכו תונולגלח 'ינה כ"ג
 ה'ר ילבבב הינש סעפב ה"כו ךיגולגלח םש נ"ונבו
 יטסקוב 'הל מ"עבו .ךנולגל ס"ש י"כבו ךנולגולח
 Beifuss ש"אלב בתוכה b̂ "5 ךווע םשב אכוה

  mבשע ןימ  poר"לב ארקנה  artemisiaק"העבו |
 לכא Erdbeere, llimbeero "p .שרפתנ בנש

 ארקנה קוי ןימ אוהש ךיתעמשה 325 תמאה
 ש"מו תוינרנדנ .ע"ייע (Je ע'לכו קאלוטראפ
 תוגולגלחהו + ל"זו 'א ,ט"פ 'יעיבשל ט'כמוה 'יפ ןכו

poןמ  pnש"גיילודרוב ז"עלבו הלגר ע"לב ארקנה  
 אוקנה אוהו ךורא ולש הנקו םילודג ולש םילע
 ינוע ןושלב sm oy הקמחלא ומ ע"לב
 | ג

 .ןוניו ןדייה ס'טב 'וריב 323 ןוניא רסח ריפרב /
 sp ףרב היכו (*  .תוינדגדג עיייע (

qnm. blaאלליטסמ ל'צ ילוא אלרוטימ ר"ל ייכב (*  omustellaלעזעיוו שיאלב 'יפ  yn5* שרש קידי nוא  
 לגא

 ייל ךורעה םשב mm רופיסה לכ םייונש

 ימא ר'א גיונב

 «p תובית

vn» (7רילתת זמר יילחת יקליב  v33מ ' 
nnus yam 

,Marder, 

 רשא א'כ

 ,martora 406118 ט"יאל אוה

 םש p vys "ym mms" בתוכה לצא )*
 jm ןירתוימ תצק תמאבו ראות הפי

bO * 
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 = גרוה היהש רחא ןוטלשב השעמ ל"הזב לשמ כ'ג
 המ דע à ןינלבקה תא ליגה יעב וניבר ייג "יע)
 m nus" םהינפל ןתנו תודלוח איכה השע
 םתוא ןיכילומו [nos תא תולטונ תודלוחה
 .ןופמק 'ע דוע 'ייעו .ןינעה לכ ש"ע ^« םירוחל
 ןורתפ ןכו םירוחב רפח ןינעמ הדלוח ןכ הארקנו

nooלע רמאנ ןכל ,ז"חא אבה ע"ייע ס"לב דַלֶה  
 הרריג .אבה ע"ייע םיתבה ירקעב הרדש הדלוחה
 ו"ט הדנ רובב הרלוחה היוצמ םגו .'ט noo הדלוח
 'ורהט הדלוחה 523 ץרשה :'ח 'יחספ הפשאבו ,ב"עס
 ןמו הדלוחה ןמ ורמושל ךירצ תמ . . ג"מו ב"מ ר"פ
 bi" תופועב הדלוח תסורד : א"נק תבש םירבכעה
 דיב הרלוחל ןיקדוב 'וכו השאר לע הדלוח התכה :ב'נ
 — .א"ערו"פ 'הנפ 'וכו הדלוחב םישחנמה .ו"נ םש 'וכו
 ארקמ לש דלוח ומכ הדלוח ןינע תינש הארוהבו

mn semר"לב הארקנש  Maulwurf, talpa.אלו)  
 Yu 7553 ןינעה הזבו (רלח שרשב ק"דרה תעדכ
 הרוהט ןירבכעה לשו האמט הדלוחה תדוצמ ו"מ
 ורתפל בשח GUY איגאלאאז «men ןהאזיועל 'חהו

 ונותפ peo ילב יתעדלו .לעזעיוו «v | כ'נ
 3220( תושא לצא הדוצמ וניצמ ןכש ףרואווליומ

v32! תושאה תֶדּוצמ 'ג .א'כ "ילכב " p/Bיו  
pUתשא ע"יע םירבכעה תאו תושיאה תא  

arm penג'ע פ"ד א"פ ק'מ 'וריה אבוה (תיכש  

 יתאבהש תויארה כ'ג 7730 הדלוח וז תושיא
 353« ארקנ ףרואווליומ היחה יכ םייברע םירפוסמ
 םיללכנו םה jin ותואמ תושיאו הדלוח כ"או רוע
 .םיצרש וא ה'ד : 'כ הכוס י"שר 'ייע םיצרש םשב
 ,-- ךיראא םשו 'ה yn ע"ייע םיאנס תודלוח ןינעבו
 bres לצא תוועמ ךרד לע ריעהל ןאכ יתיאר דועו
 ל'נה ק"מ 'וריה ירבד יחכונה ךרעה שארב איבהש

oyוליאכ לדבהה ןמיס םוש ילב םילהתב י'שריפ  
 'ודלותכ ר"יש ןואגהו ,השעי אל ןכו וניבר ירבד םה
 ראש דוע ןימה הזמ איבה ה'צ הרעה (ra רצ נ'ר

 -- [תואמגוד
Tnרפח ס"לב 'יפ)  graben, willen, bum 55m 

hóhlenןיכסה ץענ ונממו  "yןיב וסינכהש  
 )* וא (הדלח pem ,המהבו ףועה ינמיפל רועה
 ןילוחכ 'כ 'פב וקפפו ינשה תחת ןיכסה רילחהש
 רכסק 6/2 ףרועה ןמ טחושה 'מגב ק'פבו 03«
 יסכימד םיתב ירקיעב הררה הרלוחכ C הדלח יאמ
 'עב הדלח ןיד ונשריפ רבכו ,ילגימ אק אה אכה

 ןוכנ רתו* י"עב לבא לאושי לכמ שרוקמו ןהכ nwe ליר (' | .יטע
 ףא הלמ אתיל 'יעב )5 oe ייעב חיכו )* pe י'עבו ר'בו oa ,ר"ל 35 ה'כ )5

 n הזו ומצע ינפב Ty ליחתמ ןאכ € י"כב לנא םדוקה ךוע לש ףשמתמ רוע אוה ע'יפרב )*

 ,ימר יכיה הרלח ךל רומא ג'ונב 0

 העבשנ nw) םדא ינבמש יל יעבשה הל רמא 0
 ל"א השעמה לכ ול הרפס ךכיט המ הל רמא ול = =

 הלעה pn ול mew יל יאשנת oye ינא םא
 הזיאמ ול הרמא דימ הל קקזיהל שקיב הלעהש ןויכ

Dyינא ינולפ םוקממו ינא לארשימ ל"א התא  
 [ינולפ םוקממ] ינא ףא ול הרמא [ינא] ןהכו
 'רמא םש יבוקנו םיעודי םדא ינב ינולפ תחפשממ
 ךשדיקו ה'בקה ךב רחבש ךתומכ שודק np ול
 המהבכ תושעל שקבמ התא C לארשי לכמ
 יבא לצא ירחא אוב ןישודיק אלבו הבותכ אלב
 וזו וזל הז תירב ונתנ ךל תסראתמ ינאו ימאו
 הדלוח nnm ךיניבו יניב דע היהי ימ הל 'מא הזל

nnsוז הדלוחו םימשה ול הרמא ןדגנכ תרבוע  
 הזב הז םיבזכמ ונא ןיאש םידע ויהי הז ראבו
 התנומאב הדמע הרענה התואו וכרדל דחא לכ וכלה
 ןויכ וילע תנאממ התיה העבת היהש ימ לכו
 6 השוש כ המצע גוהנל הליחתה n3 וקיזחהש
 עגונ היהש b^ 55 ידגבו mu תערקמו הפכנו
 תרמשמ התיה איהו הנממ םדא ינב וענמנש דע הב
 דגנכמ רבעש ןויכ אוהו שיאה ותואל התירב

mobופקת  wwהנפנו וויעל ךלהו חכשו  
 ןב "mb הרכעתנו mms new אשנו ותכאלמל
 :דועו mmn ותקנח םישדח 'גל עיגהשכ רכז
 ON ותשא ול nos רובל לפנו רכז הדליו הרבעתנ
 תרמוא יתייה ךיננ םיתמ ויה םדא לכ ךודכ
 הז ps הנושמ התימ ותמש ושכע pus קודיצ
 לכ הל הליג ךישעמ המ יל רפס אלא רבד אלב
 ךקלח לצא ךל ול mew ues neam השעמה
 ול וומא הריעב לאשו ךלה ה'בקה ךל ןתנש
 ךלה ול השוע ךכו ךכ עבותש ימ לכ איה תפכנ
 השעמה לכ ול (* [רפיפ] (שריפ) היכא לצא
 וילע דימעה הבש םומ לכ לבקמ ינא ול רמא
 רפיס הנהנמכ תושעל הליחתה הלצא אב םידע
 יתירבב ינא ףא ול הרמא רובו הדלוח השעמ הל
 םינבב וברו ורפו ןתעד הבשייתנ vo (C יתדמע
 yp C א'ק Conn | בותכה רמא הילעו םיסכנבו
 השעמה הז איבה י"שר ה"יחא|*< = ,ץרא ינמאנב

 אכוה ןכו רתוי תצק וכיואה 'ופסותהו  רוציקב
 רחאו רחא לכ הנמא ילעב 'ע קחצי דחפב השעמה
 דחא ווקממ ובאש םלוכש הארנו ונושל ןונגיסב

b^הז קר ל"ז םינואנה תלבקמ  mרצקמ הזו  
 הנשנ ^G דג 'עב אבוה ויובר תלתת) "סר ר"קיובו

"ysיא םש ' wienיל  

 לארשי לכמ ה'גקה ךג וחנש
qam aem 

 יקקרזחש

4 

Aw rs 
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 המושרה ע"למ ותרזגש qn תלחתב יתבתכש ומכ

 = א"פ "233 'וריו ב"יפ ר"בב הנושארה הארוהב ה'כו

ST הנסונממ לעפהו' (ap sem יקננא y/vy ד"ע 39 | 

 = "וינשמב Yn ד"פ ינש 'שעמב ה"כו ודילחהש תועמ

 רשעמל סיד ןייעו ם"בטרהל מ"יפבו 'מ .י"כו ילופאנ
  OV-וואילחה ונלש 'ינ ןינעב ש"מ :ר"כ דצ =

 ף"תסאב םג ל"נה רמאמה הנשנ 'ינש הארוהבו -
 ולא Qr am  "להת) דלחמ שרדו יתשו םנ 'פ

 ןה ימ ךמש שודיק לע תואדולח ןושב הלעהש
 הרולח ןוהרשב קילסד דע ^« הירב א'רו י"בשר
 ולעהש ולא דלחמ "גה ז"י רומזמ ט"וש 'רדמכו
 הלעהש דע ^« um י"בשר ןוגכ הדולח ןפוג
 "הלעהש דע Cnb Tb כ'רד 'תקיספבו הדולח ןפוג

 םייס ל"נה ט"דסב ג'הרו — תודולח תודולח ןפוג
 רבדל רכז רבדל היאר ןיאש י"פעאו : ושוריפ
 ותנוכו .כ'ע 0^ יא" בוי דלח m םירהצמו

ey)םוקת ריהבו ריהצ אוהש הממ (אדודיח  
 דלה ^n םשב כ'ג b^ ע"בארו .הדולח הלעתו
 nn" י"כו ש"'ע 5' ןושלב הדולח ומכ 6
 ךפוג 'מולכ אתשוגרגב T5m ךמשנ 5 קיתעה
 י"רת אתּודְלַח םשהו .רפע שוגב הדולח הלעהש

 — [ב'כ א"ל 'ברמב 'א

 םימיב קוספב ינש (omn Ceniblóssen" זלָח 8
om59 תבשכ  oאזוליח תזלחו . 

 אוה המ יתעדי אל בתכ ןמגרותמה לעב ה"יחא|*
onל"מרו ושריפ אל 35  mwםכחהו ץלח לע  

 ריתה b^ 9020 י"למ ורזג ר"תמעב יוועל
 לכא הלחתב רושק היהש המ הטמל הלתו הרונא
 רועיש ךפיהב יכ עבצאב הארמ ךשמהה יכ תמאה
 ל"נה ינש 'תסא 'גרתב ^2 םידגבה הי בג ה רמאמה
 המלש ^5 אבש הכלמה תואר ירחא יכ רפוסי
 (ז גז ע"י ול רשא תיכוכז תיבב בשוי ךלמה

 בשוי אוה םימב המלש יכ הבלב הכלמה הבשחתו
 הלגירב ארעס הל אזחו רכעתר הֶזּוליִה תַזיִלָחו

"eהל התארגו וונעל הידגב ילוש היבגה זא  
 סצעבו בתכה ןגשתפ קיתעה ןכו הילגרב תורעש
 הלגמו םידגב טישפה 'יפ =  ע'לב הלמה תארוה
 'מאנ ןכו eniblóssen, aufdecken« הסוכמ me" המ

oo aya» (*ףד "יטיגד ג'פ  musאכו הפיש החינה ינח :הל שרופמ ביער  

 סייטב 15« v4 י"כבו Kost: ruggine טייאלב )? m vb תורהט שיירב אבוה יילכ יפסות yr" ש"ע man האצמו

 | ןיערזה תא ןיקיחרמ 'מגב vem אל 'פבו 49 55

| 

 ןילעמו עקרקה תא ןירילחמש caen Ceo ב"ב)
 nois עקרקה הב ןיקנוי ל"ז ח"ר ^5 mmn רפע
 ה'מגר em nonwj^ .םיתב ירקיעב הררש
 כ"ע עקרקב ןיבקונ :ןידילחמש יתאצמ i35 י"כ
 ןינעה הזמו .ל"נה לעפה תרזגל הפי םיכסמ הזו
 םהינפל ה"בקה. דילחמ yy ב"לד ט"פ םיאלכ 'וריב
 ץראה בקונ b^ ^« ןילגלנתמ jm ץראה תא
 .א"ק 'ובותכ ילבבב ה'כו תוליחמ םהל השועו
 ב"יפ 'ובותכ wm" .עקרקב םהל תושענ תוליחמ
 פ"ט ץראה לא ןהינפל ךלהמ ה"בקה ב"ער ה"לד
 לעפהמו .ץראה תא ןהינפל דילחמ ל'צו אוה
 :ח"יק 'יחספל 'מ י"כ 'יגמ רורב הארנכ םשה הנבנ

oy)סיד  neוז .הדלוחכ ךינב ינומש (:תיפק דצ  
 תא ץעונו רפוחש יפ ,םיתב ירקיעב תד לו חש
 ןיכסה תציענל לאשוהו .םיתבה תודוסיב ומצע

bwן | .'וכו זמיסל ןמיס זיב ןיכסה תא דילחה :'ל  
 דועו .ז"כ .'ט pom ס"לב ה'כו mn םשהו
 ןכל sehleiehen שחנכ bm ps דלה תארוה
 pubn ee o "שארב| יוחה ז"לפ ר"בב ל'זר ושרד

^bםילחוזה ימולכ וה ןושלמ יוח שרדו םילחוזה  
 — [שחנכ

 ףוגב וא לזרבה לע שופיע 'יפ הָרּולָה =) דלח
Rost, Krütze, Hautaussehlagע"למ ותרזגו  

sich ansetzen, דחא םוקמ לע הלעו בשי Alz- 

 6 (anhaftenב" תבש) המהב המב קרפד נ'רב

 ןנתהואיה תחא אדו אד אמילשנו
ens (' הי םילכב ג"יפב ןיכסהו ףיפהב 
mmm הריפתה תככעמ ow mmn התלעהש 

 "ורהטב ג"פב בטורהבו « mns 07האלמ תאצמנש
 תעשכ תואמוטה לכש הרוהט הרובש וא הדולח

 ןתאיצמ '(.  ^bזעלב  Coramלאעמשי 'שלבו
 (דידצ) ( 5xלזוכה לע הלועש אוהו \' |הידצ

 ייעיבש יוריב היכו טיע). ם'פ ר"בבו .-- ןמז רחאל
 טייפ « mnר"ע  spon(ךועה ףוסב יייעו גילק זמר חלשיו

 הלעהש דע : ריעה ינפ תא ןחיו  jp,הדולח
 ה"יחא|* — .(ךלכולמ רבדו האוצ י"לב b^ ב'א)
 ןוכנהו ,Fleck, Schmutz אמ י"ל לע ב"ר תנוכ

ms (tח"כו ריפרב קר  ya v33דילו . 

vn v3» wmריפר 'יגכ ל"צ םלוכבו ינייור  ansקייחעבו  "am itsאותו לוור  rouille yאתכוש י'שריפ ןכו  

inm bw (nb nat»)אייילודר תוביבקר י"שריפ :חיל 'מויבו .אערא תב יעב וניבר "יפכ הדולח  Son.ל'צכו אייילוור  

 אוהו )*

 תלע 'יא cw 'ילכ ם'במרהל מייפבו 'ט רצ טירסל ג'הר "05 "אש תריצ היטב םוקמב ל'צכו %
 :רירצ י'לבו son ר"פרכו הרולח עילב 4242 ריעפל em amo הילע

món n's ian nae ves yonהרולח ל'צו הרלוח הייד לינה יילכ שירב לי'צכו  aovאלייור לצו . 

do y'*s 
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4u n2 



 ינימל .ללוכ םש אוהו Sehnecke אנוזלח ס"לבו
 ע"ייע םיב אצמנה קתרנ לעבו לולבשו טמוח
 לולבש ומכ יכ םיניע ילוחל לאשוהו 'ג ןוזלח

Jom bonםילפונ ןיריר ךלוהו וקיתרנמ אצישכ  
 םוקמ לכ ילוחה הז ךכ (תֶשֶא «yy סמנו ונמיה

rumsןיריר ןיע ןושאב וא ןיעב  quusרחא  
 mb ר'תמעל רעשיילפ 'חה תופסוה 'ייעו ומצע
 b3" יתאצמ הז שוריפל תיתפומ היארו .יוועל

vomב'ק ףד 'קלייגנא "5 ץבוקב) 'ורוכבל י"כ  
aryןוזלח ל'זו  upשיש בניע ץמי ל ז'עלב  

 b'sp שחנכ wy רמונמש [שחנ] הבנעכ וניעב
 'ע דוע ?Uy" וירחא וניבר ררגנ 'ב בנע 'עב הנהו
 וניע רמונמש 'יפ רמאש המב יחכונה 'עב ןכו (קד
 לע ןכ b" ה"מגר לבא ה"מגר ירבד qn qm שחנכ

wmןוזלח תלמו ינשמבש  ^oקר  "yץמיל זעלה  
 ךוועב ל"צו םינפב men ןאכ יכ רורב יתעד ןכל
 שיש בניע ץ"מיל ןוזלח "פי :ל"הזב כ'ג
 םיסופדבו ,"שחנכ רמונמש שח נה בנעכ וגיעב
 בתכש המב) ןושאר שחנ ןמ ס'טב טמשנ י'כב ןכו
 ינשה שחנ רע (שחנ והז :'מגה ןויצב וניבר
 אלב ןוזלח תלמ ראשנ כ'לאר ה"'מנו "פנש
 limace צ"ל אוה ה"מגר 'יפב ץ"מיל תלמו .שוריפ
 limax ר"למ lumaca ט"אלבו limausé ץץגיברפ 'לכו

vbזעול ודי לעו 5  "pיישרל סחוימ  
 א"י 'קיול י"שרו ,תשא yy :'ו קימב לול בש
 (לנשו pon שרש ק"דרב ה'כו) ה'צמיל :טמח 'ל
 m 'ורוכבל י"שריפבכש קפס ילצא Ps התעמו
 'ןומיל ןירוקש אוה ילוחי : ןוזלח ms א"עס
 ושוריפ 551 ה'מגו יפכ שממ אוהו ץמיל ל'צ
 mb ונל אצוי .ה'מגר b Dy" אילפהל דע םיכסמ
 לולנש ינימל ללוכה םשהמ לאשוה ןוזלח ילוח יכ
 ה"מגר ישוריפ ינש 538 ונכתכש םעטמו טמוחו
 וניברמ 2/3 וקתענ רשא שחנו כניע ןינעב םירחאה
 יתש ןורתפב וקחדנ ןכו ןמלהל השק ךוועה לעב
 רנע ןושלמ יכ ובשחש pp םישרפמה לכמ תולמ
 ינוע ןושל יכרב לע יכ m3 ילצא לכא ןכצחמ
 כע ושב תכיתח ,,4* r5 אוה שחנ יכ ודלונ
 ש"אלבו רתומל ךא התוא הלעהו qua לע ףדועה

Fleischwulstןינעה ףוגבו  | "MDםידמחנ דואמ  
 wn ןוזלחו : ל"זו 235 מ"יפב ם"במרה ירבד

cou) mee ovלע  ju»אציש אוה דחא  
 תצק הפוחש דע ךשמיו ותומ ושב ןיעכ
 y'b3 םיאפורה לצא םסרופמה ומשו ןיעה רוחשמ

mas )?ב קרפ רומא ארפסבו בצעו סיטב סישר ינשמבו י'נ היימגר ייפבו 'ב בגע 'עב ה'כו תוינשמב ' 

 כ

+ 

  Iלח :

 יורטק (puspne )7 חקיו 'פ ינש usn 'תסאב = =
 בתכה ןגשתפ קיתעה ןאכ «o יוזלוח ןוזלחמו

 ,כ"ע וידנב ילוש n0 (סופ לש) וירשק רופאיו
 לבא סוסה לצא ןבומ ול ןיאש אוה ןוכנ יתלבו
 זרזמו ןיכמ כ"ג ל"נה "יברעה הלמה ^5 יכ תמאה

zu- ausrüstenומוקמ לע לכה הזבו  [Rx — 

(Ap nob) ךזולחב ירמת (Kiste) n 76:5 

 .ךוועה לעב פרג ןכ יכ ]2[ זלה ע"ייע
 רצויה תקתעה ןכו רקיעה n^n3 "im ה"יחא]*

nme»יא"  o"הביתב 'מולכ אבתכ שליחב  
 ךוע ןייע רצוא ומכ רצויה 'יפו ov םיבתכהש

 — ['ג שלח

eine Art Augen- םינפב "y (םיניע ילוחןימ jon i 
  c(rankheitןימומ וליא לע 'פב 0022
pon לולכת קד וניעב (Coma היל ףד בימ ovo 

 בניעו שחנ  Cארמג (6 ceה'ל  monםומ הז
 רמונמש 'יפ .שחנ והזו וילע טוחשל אוה עובק

  wy.שחנכ  v'גרתו לולכת אוה ןוזלח ןישרפמ
 :א'כ 'קיול פולקנוא) ילבב  pon (3'ורי 'גרתו היניעב

 אסרומ םש הזו דרב י'לב 'יפ ב'א) — .(* אנוזלח
 ןיעהו ףעפעה ןיב דרב ןבא ומכ הכזו הלוגע הנטק
 ייל לע ב'ר תנוכ .הייחא]* .(ומצע ןיעב וא

  yaדרב 'יפ  ypהרועשל לאשוהו .'ו ןוזלח
 ש"אלב כ'ג ארקנה ןיעבש  Gerstenkornתעד ןכו

 ל"מרו כ"כ « pe wpחכמ ונמיה החונ יתעד
 שרדמכ םגותמה קיתעה אל המל המוצע אישוק
 קסופה ;35 לולבת והזיא םש תורוכבב םימכח
 ןבל יסוי 'ר רמא םש 'מגבו רוחשב סנכנו הריסב

 םומ הז ירה רוחשב סנכנ  '"p'עו םש י"שריפ
 םגרתמה הנשמ היה המל כ'או לולבת 'עו 'א הרס
 ד"בארה בתכ רבכו ?הכלהה חרוא ינמ תוטנל ומעט
 םגותמה לע המת ינאו : ל"זו ל"נה ארפסל "יפב

 וניבר ^35 ל"צו] זולח לולכת  [ronהוש וניאש
 ךנזא תא תולגל יתאב התעו .כ"ע םימכה שרדמל
 הכלהה תונקעב ךלה םגותמה יכ תעמוש ןזוא

  momןושל ןויחאה הז יכ .דוחל זילחו דוהל
m ווחשו ןנל בובוע "פ o7) ינוע 

 אדחכ ויוחא םיאכה לכו וניברו .יסוי 'ר תערדכ
 יכ דע זילחו ןוזלח תוכית יתש והניתחמ אתחמ

 םירפוסה  vvםגרתמה 'יג ונל  nbn 13021םוקמב
 'ורוכבד 'רטנו הנשמ לש ןוזלח ןינעב לכא .זילח

Os = ע'ל ותארוה םצע יכ ערימל ךירצ ארפסו 

S"" anis (! 

 .תווזלחי 'ב 953 mim ania יא י"רחב (* = .ויניע 'ג ישרש
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 ללכ 'פבו C. הפיח דע רוצד המלוסמ ןוזלח
 דצה (Gy nb ןטחושהו cox "xs 'רמג לודג

quonוניא ועצופהו  zrק'פב .6 תחא אלא  
Cen) un]6« םינהכ יצע לבא  q"nןלוכ  

pvןוזלח ידי לע ךל . mesיפד ימק הכלה  
 המוד ופוג הז ןוזלח ר"ת (Geys s ^m תלכתה
 הנש 'על תחא הלועו גדל המוד ותיירבו םיל
 (w'3 — .ןירקי וימד ךכיפל תלכת ןיעבוצ ומדבו
 ןעי  ה"יחא]* .(ומע לדג וקיתרנ הז םג
 ומצע ינפב 'ע האלהו תבשר ןויצה jb ע"פדבש
 םג יכ ל"ר ,'וכו הז םג יכ ריעהל ב"ר חרכוה אוה

qonםינויצה תשלשב רכזנה  nayוחנמו 'ליגמ ' 
pesמולכ אוה קיתרנ ילעב ' poלולבש וא טמוח ," 

 ןמ הז 'עב יכ רחוימ 'עב ספדנ תועטב תמאבו
 155 ןוזלח תארוה 'וחנמד ןויצ דע ל"נה 'דהנסד ןויצ
 -Sehal קתרנה לעב Cw ןוזלח ע"ייע) 'וסו ע"לב

vw" Muschelthierהברה םינימ ונממ  "yש"מ  
 פ"ר איגלאאז ורפסב ןהאזיוועל 'חה imp תבחרהב
 וטסירא לצא ארקנה אוה הלועמה pem .האלהו
 -Purpur ש"אלבו 11000006, .purpura סואינילפו

sehnecke052 ינופש שרדש םש 'ליגמב ןבומ הזו  
 בושח רבד אוהש ינופש י"שריפו mon הז 0n יגל

peoפ"ס הכרבה תאז ירפסבו כ"ע אתיירב 'לב בושח  
 וטבשש יפל . . ןוזלח וז ינופס שוריפב סרג ד"נש
 ןכו ש"ע «sh םוקמה ינפל םערתמ ןולובז לש
 יפל קיתעה ןכו ןוזלח הז ינופש ג'יפ 353 שרד
 אנוזלחו :ינפש תלמ םש 'ירבדל 'א י"רת ןינעה

mneםימי עפש י'עו .אלכית הימדאמ ןועבציו  
 ולרונ לפנ תונוזלח לש תורצוא ינומט ינופשו
 תונוזלחה ךרע רקי היה לודג יכ םימיענב ןולובז לש
 ןמדנ רשא pon ותוא לש טרפכו םדק ימיב
 t םש י"שר b^ םש 'וחנמכ אתיאדכ תלכת ןיעבוצ
 רובד יכ לנו כ'ע ונקויד תינבת ופוג הארמ וסוג
 כבוס ונקויד תינכת 'יפו טמשנ ו תייר ב ליחתמה
 'וחנמל י"כ me» ^b ןכו ותיירב תלמ לע ךלוהו
 המור wn ל'זו ('ד ףד vn י"כ ץבוקבו
 יכנאו .כ"ע ו ת רצ :ותיירנו ופו נ האר מ :םיל
 ופוג יכ י"שר תנוכ ןכו ה"מגר תנוכ יכ האורה
 ףוגמ ןיטחופש ץימ הארמ ונייה ופונ הארמ 'מולכ

 וכ ןיא םויתש הארו ןושלה טפשמ יפל ןוכנ «n^ םש קר mms היכו ('

, Mom 3 x ןוולח + : 
" 

Augenkrankheit, Fell ג y/o אוהו »'y meb 

  79» im Augeבניע "יפו .םש 'ורוכבל ב"ערב
 ע"למ כ'ג ד'עפל  Alהאצויש העובעבא 'מולכ

 זעולש 'ורוכבב י"שריפ ןויכ הזל ילואו םדאה ףונב
 ןכו ₪815 צ"ל אוהו ל"יימ [בניע ל"צ] (בצע)
 אוהו א'ליימ :תיקוב תלמ .ח"ע תבשב זעול

Geschwür an dem ןיעה רוחשב אצויה ןכל םתכ 
  im Auge:ח'ע מ"בב י"שריפ "יעו 1+ו8]גהט+0]וסה

 ה"ד  anmזעלה 'יפב .ףקונ יבל ז"כב לבא
 :ל"יימ םוקמב ל"צ 'ורוכבב יכ .רבדה בורק יכ
 קד ךוע ןייע בניע ה'מנר זעול ןכו לייט

— [wm 

(sehneckenfürmige Verzierung) rin 2ב"יפב  

 השאוב ןוזלח רשקש וא (א'מ) םילכב
 ןוזלח ארקנו C QOO :ותרוצ והז 'יפ .האמט
 ךורעה לעב ב'א) -- sp אוהש ןוזלחה ומכ
 לטונש םודרקב השע ןכו ןוזלח תרוצ ורפסב רייצ
 ליעל ep nons ,('ג עקב ע"ייע ופשוע
 רפסד תורוצ ןינעב ש"מ LXV cx א"חל אובמב

quinוניברד ןוכנ 'יפ לע :הדיעמ תיחכונה הרוצו  
 אוהש ןוזלחה םש לע ארקנו ףקומ אוה ןוזלח יכ
 ims ןימישמ vm (ז'חא אבה ע"ייע) קתרנה לעב
 ןוזלחה ל"ר האמט 'נשמה הרמאש הזו .יונל םילכל
 וא .ב"פ מ"ב םילכ 'תפסותב שרופמ ה'כו האמט
 יילכל ש"רבו האמט ןו ז ל ח ושארב ןוזלח רשקש

 — [ןוזלח n^n איבה אל

qon 3אוהו 'א ןוזלח 'עב 'מושרה ירופו ע'למ)  
owקתרנה ילעב לכל ללוכ  Sehal- 

2713 (Musehelthier, Sehneeke, קטיה 

 םש Ps םויהש הארו רהל הלע Ge mo קלחד
(monדחא וליפ א  (Cרחמלו  pueםימשנ  

 [יא| w^ 'גרת .תונוזלח ולוכ רהה לכ אלמתמו 5
 'תקיספב .(' אנוזלח ano n3 יירבר לצלצה שריי
 ויה אלו )* (.ב'צ כירד 'קיס₪ הערפ חלשב יהיוד
 לדג אוהש ןמז לכ הזה ןוזלח ןהל רמא  ןילידג
 'ו ימגב ןיקילדמ המב 'פב snp 5v וקיתרנ
 (ויכ (n3 ןרטיעב ןיקילדמ ןיא 'מוא לאעמשי
 y" ולא )^ c 5 םשו ^ s הימרי) סיבנוי

n עייפדבו ^« 3" יייכב mao (t 

 תארו ביה י"כבו תחא ןיזלה א ל א וב ןיא םויהש 30022( ש"ע עיבשפהב 3n an לש anys הררקתנ הזבו רחא ןוזלח וליפא
 .bunte הורו Kornwurm, J £c vi wmm רחוי ןכתתש תארגו Nun ג"ונב )5 — nw" וליפא ןוזלח םש

 אייצרת זמר יילחת יקליבו ןיתח זמר בקע ou) 'קיספ םשב אבוהו ('
 ליצו ןומסרפא יעב חיכו paar ג"ונב היכו )^

 בייח ז"ה W" שיפר ne יתפסותבו (7

 bb" הבר 'ירברו 3/3 רומזמ ט"וש

 (^w ןומסרפא עיייע )^

 .תחא אלא i^n וניא un ven תיא םייתש בייח van תיא הנשנ any '"ר זיפ תבש 'וריכו mem 'תש

 הנרח םינווגב תקרוסמו םיטח תלכוא תעלות
 'רמו הנפוטת nb 'b ר"שהשב היכו
 ,ביי «m בימל יש mmi "y my םיבגוי וא םיבגי
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 "יאש למנחב ןכו 'מושרה י"ל אוה יכ בוט רתוי
 - 'טוחנתב לבא למנחב ע"ייע ןכ ושוריפ ךומסב םש
 wm ןיקליפכ ב"יפס ר"משו ןיכלפב my ייגה
 הארנו ןיכלפ ע"ייע ןזרג א8%%\6 י"לב B^ רקיע
 'ילהת 'קליבו ןוכלפ תחת 'שבתשנ ןוזלח תלמש
 [סיקליפכ ל"צ] םיקליפב תמאב an" ג"סתת זמר
 ןיקליפב ח"ע רומזמ ט"ושו ך"תת זמר 'ילהת 'קליבו
 ר"פד יפל ןיכלפ 'עב ןיכלפכ ג'הכו ןיקליפכ ל"צ
 v3 יג 55 ןיקיליפ m nob "y םש שרופמו

Gmסוכילופ .ל"צ וסכילופ  (rÓcxu)י"ב יפל  
 jan ומכ ךכ לכ חכו זעב mw ררבה ונבומו ר"ל

 ,תונליאה ץצקמש
 .ע"ייע הזלה תחת ס'ט הזלח ,ןוזלח *

yos) bnילב תימלועל רבד דימעה | =  
 לעש רטש אָתאָטְלַח רטש כ'או קספה

 תימלוע הקזח הולה יסכנב הולמה תא ןיקיזחמ ודי
.,Vindieations — Zueignungsurkundeליעפהב  

 לכו לכמ תושר תניתנו רבד תרימג ןינע טיִלְחֶה
"y vollig überlassen, verfallen lassenדוע  

 6" mn ירטש אצמ 535 מ"בד ק"פב (םינפב

 ינב ואלד אתכרדאו C) אתטלח ירטשב ןיתינתמ
 pomum p3 ps <'ח\'ליגמד ק"פב Co והנינ ןוערפ
 יגי" יקי) תראממ תערצ .טלחומ ערוצמל רגסומ
 הייחא]* ,אָטְלֶחַמ הערצ )*[ v^ 'גרת א'ג
 ןכו אנהכ היִניִטְלְחַיו א"י "a 'קיול 'א י'רתב ןכו
 ןינעל לגרומ ןושלה nn טלחמל 'ה ,א"כ "ירברל
 p'3 'יחבז ל'זרדב ןכו ערוצמ לש הרד מ ג האמוט
 ינאו הטלוח ינא הרינסמ ינאו ןהכ OW א'ער
 ,טילחמו אמטמ ע'ר ג"ע פ'ד א"פ ק"מ 'ורי ,הרטופ

 םשו 'ג 'שרפ 'ד קרפ עירזת ארפס הטילח םשהו

 'מושרה ע"למ הלמה ינא רזוגו .רגסה 'עו ע"ייע טלחה
 י"שריפ הפיו בוטו תימלוע הקיספו הרימג הנינעש
 הקוספ הריכמל הקיספל : תתמצל v5 v5 'רקיול
 קוספלו םש 'קיול ילקנוא an ןכו ('כ"ע תימלוע
 ןנימגרתמ ג"פ ר"משב אבוה ןכו ןיטולחל :תתמצל 'ל
 ןימינ 'וריו ד"עס ד"כד mb יאמד 'וריבו ,ןיטולחל

vobו'מד : ^wאוה דחאו תינטלוחל תתמצל  
cyומכ לעפה ראות אוהו ,'ב ברז ע"ייע ןיטולחל  

 ה'כו רומג םע T" אוהו םינורחאה יפכ טלחומ
 הרומג הקיספבו תימלועלו ven "o Diet ע"לב
 ןושארל . . טולח ימל :א'ל ןיכרע ןינעה הזבו
 ר"עס ר"כד ה'פ יאמד 'ורי ,טולח ינשל . . טולח

) oo e 

g-mm* = 
 תרוצ הארמ 'מולכ ותיירבו תלכת אוה ןוזלחה =
 המל me הזו גדל המוד ןוזלחה הנוציח תינבתו |

 ר"לב כ"ג  ארקנ ןוזלח יכ ןהאזיוועל 'חה בתכש
pelagia —םיל המודש ןוזלחה ץימ םש לע  (pelagus) 

 רשא קתרנה חתפ יכ גדל המוד ןוזלחה תרוצו
 'ופסותה ילעב לבא qn םוקע אוה ןוזלחה רד וב

nasוניבה קרפמ ה'ד : ג"ע  c»שממ אוה ןוזלח  
 א"לה א"פ תיציצ 'וכלהב ם"במרה תעד ןכו גד
 ארקנה גד לע ןויכו ,'וכו וידכ רוחש ומד דוע .בתכו

Tintenfischדואמל אוה קוחר הזו  pןהאזיוועל  
 יכ € bua 'חה רעישש המ לבא ,נ"פר דצ
 uulsxx י"ל אוה C cmo "₪ ינזלח ירקשמ
 ל"תמעב יוועל "חה תעד ןכו Miesmuseheln ש"אלב

quim psאוה ד'עפלו  wonהלמ תקתעה  "^ 
purpura "m549 ע"לב 5 000008,  ^bםודא  

 םימודאמ איבי b^ ינוזלח ירקשמ יתייל 5 רתויב
 ן"ימיל זעול י"שרו ןעקענשרופרופ ונייה תונוזלחבש
 ילולו -- ('א ןוזלח ע"ייע) ץ"מיל ל'צו mon ןימ
 ושרדש המ כ'ג ןינעה הזמ יכ רמוא יתייה יתארי
 6 D יישארכ ץראה תרמזמ וחק א"צפט 133

 כ'ג .'וכו רמח ןוזלח םלועב ןירמזמ ןהש םירבד
 םודא 5€ ע'לב רמח יכ עקענשרופרופ ונבומ
 וראב םישרפמהו .ש"מו 'ט רמח ע"ייע דועו ₪
 :ג"ד א'פ תבש 'וריב ןוזלח לבא -- .קחודב
 ל"נה םשה ןמ הז ןיא תומצעו םידיג ול שי ןוזלח

vp(המדקהב) הריצי רפסב ןוזלחו .ז'חא אבה  
 ה"פר) םש 'לאאז 'ייע Auster ש"אלב ארקנה אוה

 -- [ (הרעהב

 ל"נ םדוקה ךרע qoa 553 תבש v^ ןוזלח *
 הנשנ ןכו הניכ וא שותי ןינע אוהש

 nae 5233( 80( תבשב הניכ גרוהה הכלה םע
co^שותיו הניכ ןימ 'יפ 25 ע"ל אוה יתעדלו  

 .לודג קחודב ושריפ vn ישרפמו

 'עב 133 m" פ'ש י"כבו םוקמ ow ןוזלח +
 וכרע ןייע ןוולח :הנוכנ רתויה ביידח

 .ןולח 'ע רחא

 'א ןוזלח y'"y דוב 43% י"למ ואו ןוזלח .

 זמר אראו 'קלי (םינפכ "יע ס" שב וא
 . . דרוי דרכה היה cus 'מוחנת םשב ה"פק
 'מאנש תונליאה תא ץצקמו Toy היה הזה ןוזלחכ
 לבא אנוזלח לצלצה An" ב'גו םנפנ דרבב גרהי

 אחכרדא עייייע )*  .אתטילח מייטשבו אתטלח ג"ונב )* .דקשמ res שש י" כב ה" כו רקשמ ( a was m ^ , " " ר ^-^ וי /
 יכ ל"גו 'וכו ויפמ רברה תרכ תותימצ ןושל ומלחיו ורהמיו ג'ל 'כ 'א ייכלמל יישריפ ןכו (* .תצק שרופמ סשו

 - .טלח ys םש pnm ייפ ןכו חוריהמ ןושל le. yos איה הלמה תרוג הפ

 ישי"
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 א'פ p'bp nbn 'וריב שרופמ אוה ןכ pen ךותל
 ry ט"כד ב"פס 'יחספ 'וריבו .א"ער may הלחד
 הלחד 'וריבו .סעמ ע"ייעו ןימח ךותל nep הטילח
 רואהש לכ . . רורב טולח והז יא שרפמ םש
 רסוחמ טולח .ב"מד ב"פ ז"ע mm vana ךלהמ
 ז"נ s םש הלח 'וריבו sm רואה הדי השעמ

^s vyןיטילח י"ע ןיטירקסיא  pwתלחו  m5 
vyןיטירקפא ע"ייעו יימד ןיטילח   vm)ואיצק , 

 ןיעכו תלוס «py אוהש לכ : י"ד vb 'וכרב 'ורי
 א"פ 'לינמ 'ורי ,'וכו ז"ממב וילע 'מוא . . הטילח

vy Nutןיטולח ץובקהו .הטולח יצחכ יושע היה  
v35 י"ר ד"צפר  maןיטולח לכא  "pi 

omoורתפ כ"מו י"שרל  nmלבא ןינעה  pp 
 .ח"נד א"פ nbn יורי : לעפה mij םשהמו .ןיטילח

ne5mונינעש המ לבא ,'וכו הכרוצ לכ (הטילחה)  
 אתא ןינעב ox .'ד טלח ע"ייע הטימקו הציווכ
 /3 ןיטילח ע"ייע ימע תרחא חור ,'וכו ןיטולחב
 ואיב .דיכ ;מיי »2 ילשמ ברעתת אל 'גרת לבא
 ונורתפ ןכ יכ יחכונה ךועל ךייש ,טלחתת אל

yosוזיט 7^ םש) רבעתמ ליסכ 'גרתה ןכו ירופו  
 «mn היה וליאכ אתולכסב טלחתמ אלכסו
 ותוא ןיטלוחו b^ ב"גש ק"העב -- .בוע תמ
 ט"יפאלקינ וא [gebrüht] א"לב י"טירביג ןיחתורב

"b [szeklopft]חמק ןימישמש  pUכ"חאו הרעקב  

 — [ל"כע ןיכסב דחיב ותוא ןיכמ

 םימזנ ידע E עילמ ר'עפל אָטיִלֶח =) טלח
 יתבו COhr- Ar mgesehmeide) םידימצ לשו

 אישידקו םגרת כ 00 "עש) םישחלהו שפנה
nemגרת יט .'ב עשוה) התילחו המזנ דעתו ' 

 .אהתילגרמ ("  תטילחבו אהשדקב תנקתיאו
 העומ אלא וניא 8% bp" 'יפש ימ ה"יחא]
 םימזנה ידע הנורתפו ל"נה ע"למ הלמה אצומ יכ
 ןילותש ידע אוה םישחלהו 'יעשיב קדרה b^ ןכו
 סישושב כ'ג p" .'וכו םהינזאב םישנה ותוא
 אימפסא 'לב "ש"ליירבאי זעול םשו שלח שרש
 ןזואהש יפל ןכ תארקנו oreilles צ"לבו 8
 רצ ייעשיל 'יפב םואיניזיג 'ייעו שחלה תלעב איה

aeאשדק ס'לב ןכו  penלע  owשחלה . 
"Uoו'פ תבש  ^p Tb»םישחל  "pאישדק . 

 םידימצה טישכת ל"נה 'יבוע הלט mmo דועו

 "Q'3 5 "p ורכמת אל :ו"מד ד'פס "טיג 'וריו
 אלש רהזה א"ספ ר'ב ,איה הטולח הרכמנ םא אה
 ו"לד vp תיעיבש 'ורי ,ץראה תא םהל טילחת
 ייחספ v" .אדיב אתוכלמ ןותטלח אלד pas ג'ע
 ןוהינב pebm .אלד איירפצ qua :א"לד ד"פס
 םשו ,אייסכינ ןיטלחמ ps : ג"לד ט"פ 'ובותכ 'ורי

Upד"לד םשו ד"עס ג"לד  sysתווטש ינש  
 3^7 וצריש jm והזיא nns הרש לע ואציש
 ךירצ .ו"כד res יאמד cv ,ןיטילחמ טילחהל
 וחור תוסג + ט"לד א"פ ry v ,ויתפשב טילחהל
 דימעהל ותעדב רמג 'יפ ותטילחה איה םעברי לש
 תככעמ ןיטלחומה תבושת ב'עפ ו"פ 'מוי .םילגעה
 .םיוומג םיעשו ןיטלחומה י"שריפ תונערופה

vn ^vטלחומ :ז"נד ח"פס  [wm — 

y'bs) ponה'כו ברעמ ייפ =  D'bלאשוהו  
 תניתנ ידי לע השענש רבד לכל ל"זרדב
onחמק ג'ע ןיחתור םימ  einen Teig ein- 

rühren mittels heissen Wassersםשה 17225!  

 nans by תישענ תפאמו הגוע ןימ הטילח ,טלחה
 079 (Ww הלח .שירב ingerührter Teig) ןמשב
 ודפנ אלש שדקהו 'טגב העש לכ (' קופבו

cr "nobןיבייחמ ש"יב הטלחה  n^»ןירטופ  
 חמק הסיעמה C הטלחה יהוזיאו הסיעמה יהוזיא

yyםישלג ימ הטלחה (* ןישלג ימ  xyחמק , 
 ןיטירקסאהו ןינשבודהו ןינגפופה (ז'ל (ce ר"ת
 שירבו ,הלחה jb ןירוטפ עמודמהו men תלחו
 ^ רמא (* תופמה n^n יאמ OS איפ  הלח
 "פ יםיתב ילעב לש טולח הז יול ןב עשוהי
 תלח w/o .רונתב ןיפוא כ"חאו ןיחתורב ןיטלוח
 לע אלא רונתב תויופא ןניאש תולחי תרפמה
 תולחה ןתוא pow (' ןניט ןימכ איהש תרפמה
 טולח והזו "תרסמה תולח וארקנ ךכיפל ןמש י"ע
 'גרת ^0n ^ a 3/8( תוביבל )8 םיתב ילעב לש
 ש"ו לפומא ימיב mm (' ב"מ 'פ ר'בב ,אָתְטילח

(nnbלכ הלוח הער וז םגו  newןכ אבש  
 אוה ךכ ןיטולחב אתאד המכ לאומש ר"א ךלי
 עבראב חתפש םשכ r8 'ר רמא ןיטולחב לזא
 הייחא| .תויכלמ עבראב םותח ךכ תויכלמ
 ונינע אָתְטילח ס'לבו ,235- םשה ע"לב יכ עדו
 חמק אוה ל"זרדבו המודכו ןמש oy חמק תכורעת

me )'ייכב ןוכנל  YAקופ ש'רבכ סיטב עיפרב לבא ביהו . *) n'àהטילחה גייונבו ייתספל פ'א י"בב . *) m» 

yaשלג  anmיוריב היכו ןישלגומ  acoדימ הלחד  vowתוידעל  mbםג ייא בימ  eanייתספב היכו (* .ןישולגמ  

 קתעוה y (^ jue pa» mes ^b» qure po'« אוהש : םש ז"ואב )^ .תרשמה ג'ונבו זיייר o nbn^ יכלה ז"ואבו םש
n» "obר"לתקבו כ"ע זמר ךל ךל יקליב היכו )^ .ךיראה יכ שיע וניברו ח"ר םשב םש ז"ואב אבוהו ריס רצ םיחספל  

 m3 )'" som יקליכו ,סחגיפ 'ר «snp ,ןובא יו ר'בב (" .התפ תליש רב לאומש 'ר ג'ונב (" room יפ
 אטילחבו סייטב יירחואמה יופרב לכא aem ne ר'פרב ןוכנל

bl 



Aer 
 = "פו ןיטולחב לזא אוה ךכ ןיטולחב אתאד המכ
 דוע 'ייעו ןיקד תולכאמ ןיטילח ןינעמ ותנוכ כ"מ

"bןיטילח ד"עפלו ראות הפיב רז  xn»ר"בב  
 :ושוריפו 'מושרה ע"ל אוה (ל"נה תומוקמ ראשבו
 ילב רטפנ 35 תעד ילב םלועל bw אבש ומכ

ny]רשאכ 'פ ר"להקב יתאצמ תחרכומ היארו  
 ןיטילחב אתאד המכ שורדה םדוק ףכית 'יאש אצי
 ןמ רטפנו תעד ילכב םלועל אב :ל"הזב ,'וכו

 .כ"ע תער ילבב םלועה

 .האטלה yy ס'ט אתטלח +

 ןחלושה לע הנוממ ^s תעדל) רַטיְלַח ד
Tischaufseherיסרפ 'שלמ ד"עפלו  

 Zuckerbücker) ש"אלב ונורתפו םינפב המושרה
 4 יער ri זיפ by bb5 קרפ תיעיבש 'ורי
 ןיכשחמ man אל אירטלח ןליאל דקפמ (' יפו
 €( י"לב p" .אייטח לע אלא אחשמ לע ןוכירנא
 לע םיאבומה לכאמ ינימו םילישבתה לע םינוממ
 ,םימעפ הזיא +'וריב קר) ה"נכו ה"יחא|* | .ןחלושה

^vב'פ הלח  masג'עס  snרל לאש רטילח ' amv. 
es 227ךימטיא ע"ע + ג"יד  SES 

 'ומבי 'ור* ,יהותוחת ירש רטילח דח : יוה םשו
 הרמילחד אתונחל אקלמ ov ^« ד"ע ב"יד ב"יפ
 p" ,(אתונתל תלמ םייטב ^5 א'עס ח"ד Yb תבש יוריבו)

 לש תונחל ר"הרב ול קספנש לדנס קרז אנוי 'ר
 .שברכ ןיקותמ ןיקיקר תולח הפוא 'מולכ ארטילח
 ןיקותמ ןיקיקר תולח p" 2 .5= יכ אוה פ'לו
 -Zuckerbücker ש"אלב b^ ארטילחד אתונה כ'או

ladenפ'לב ארקנ הלא ןיקותמ ןיקיקר השועו  
b3 Zuckerbiüeker 5 5.2-הלמ ןיטירקסיא תבית  

 (vp aem) ל"נה 'עב יתחכוהש ומכ איה "יסרפ
 ppp? nets לש תונחב םייוצמ םיבר יכ תויהבו
 כ'ג wm המחה תומיב העקבל אימר ןיקותמ
 הלמה איצומש (cp ,םיבר וב יחיכשר תילמרככ
 ןימילח bp וא (ע'הק לעב תעדכ) 'גרתה 'למ
 ב"ר 'יפו .ןגוהכ קדקד אל +יוועל 'חהו השמ ינפכ)
 אל וזכ nov nne דבלמ קוחרו קחוד י"למ

 — [תוינוי ןילמ רצואב האצמנ

nnע'למ אָיְלוח   "b (eהכיתה  
 Btück, Ausschnitt, entfernter חוקל קלחו

"yr ביעס 'ג 'וכרבר ג"רב +(םינפב '"p דועו Theil 

"p C ותילוחמ אלמתמ רובה ps (v^ טיג 
 ןירפוחש רפעמי ירמאר אכיא .רוכה יפ לעש רפע

 ו"כ לאומש 'רמבו נ'ול תתפמה רפפב «^n ותיילוחמ ו'עשת זמר יילהת 'קלינו .ט'נ 'וכרבבו )7

9 - (mon ₪ אָטיִלָח) - ילח - eon בת 

 Jo)  ע'למ התילח ןיבה יכ הככ םוגרתה קיתעהו
 — ow] עשוהב י"'שר 'ייעו םישנ טישכת

 הטימקו nno ןינע 055 עילב (w^ טֶלָח *
zusammenziehenרשבה תתימצל לאשוהו  

 -durch einlegen in Essig zusammen ץמוחב

(iehen lassenאלחמ ש"מ ב"עס ד"ע "חספ  
 יאה : םשו ,(איכ 5n עיייע היב ןניטלחד אהמתמ

sonטילח ינאת אל ות אנמיז אדח היב טילחד  
 אוה גהנמו קימפא ?^n םש 'ופסותה ובתכו .היב
 ההוש וניאו ץמוחה ךותל יח רשב םינתונשכ
 ןילוח .'וכו םדה תמצנו ידימ טילפמ אל וכותב
 אה יכ ארקיעמ היל טילח הוה טלחימ seyn א"יק
 היל יטלח ןמחנ ברו אלחב היל יטלח אנוה ברד
 ץמוחהש ץמוחב ותמוצ :יטלח י"שריפו ןיחתורב
 תימלוע טלופ וניא בושו ז"עלב טניירטשא ותמוצ
 ,es zieht zusammen , צ"ל אוה זעלהו כ"ע

 ןתמוצ ץמוחו ה"ד .'מ 'יחספל י "כ י"שרב ה"כו
 ןילוחב זעלה 'ייעְו (שבתשנ ייסופדבו) ט"ניירטשיא

 הלמה איצמה יוועל 'חהו uam תמוצ ה'ד .ז'נ
 הלמה "פ אל וניבוו 'א טלח 'עמ קויד אלב
 .ושוריפ 'ייעו 'ד םג 'עב ןילוחר qvx איבה לבא

wmקילייננא י"כ ץבוקב) "ילוחל י"כ ' qv 
 — [היל יקלש היל יטלח o" (ב"עס ר"כש

 לעב ןיטילח ליכא הוה דכ ןנחוי 5 ןיִטיִלַח ^«
 ה"יחא]* = .ש"ע ןיטילא סרג ךורעה

 = יכרע wb לע יתזמר םשו ,'צ .א"חב ע"ייע
 תבורעת אוהו (50= wings סופדבו ,ל'צכ)
 יברע 'של לע זומרל כוט רתוי ילואו בלחו האמח
 ינימ תבורע n אוהו 2=-| ץונקב =
 רסוניג תוריפ וניבר 'יפל רתוי ןכתי m ם י רמ ת
 n) .^ ,'ג תומחלמה לע) והיתתמ ןב תודעל תמאכו
 יצעב אלמ היה (ע"ייע) Genezareth רסוניג זוחמ
 ו"פר "רדנ 'וריב כ'ג im" בחי"ת  W^ .םילקד
 ןנחוי 'ר «ay ה"נד ה'פ ריזנ mm ג"ער ט"לד
 (ןירהב) ארהב prb תימעמ אל רמאו אטילח לכא
 ןטילח לכא 'יא ר"ע 3/5 yo "יבוריע 'וריכו .אמוי
 ונכ b" ןיטלא "יגל עגונש המו .-- ןיטילח ל'צו

 — [אוהה 'עב

ohne Vernunfi ren *ש)\=| ע"לב , -=\(₪ 

 איבה 'ג טלח 'ע ףוסב (תער 753
 ..ךלי ןכ אנש תמוע לכ טישי) ר'במ ןויצ וניבר

 .אל 'ר ג'ונב ('

 .רקיע $03 wm ותיילחב (.פיר יקילייגנא v3 ץבוקב) .זיט ירחנסל ייכ ^n ייפב לכא החיילוחמ

FX 
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 תארוה םצעמו — תיכוכז תכיתח e^ תיכוכז לש | .('"רחא רפע וב ףיסותש דע אלמתמ וניא רובה ןמ
 — [ז'חא 'עב םיאבה םינשומ ופעתסנ איהה הלמה | "ווי ןיפתתשמ דציכ 'פבו (.ט"צ (nu קרוזה 'פב

 ו " ןיהובג ןה ש עלפהו רובה C) תוילח (ג'פ
 ותוא ןיחינמ רובה jb אצויה רפעי 'יפ QC םיחפט
 הילוחה םא[ו] הקעמ ומכ ול אהיש ידכ וי בי בס

nm) ^ amaפב ."דיחיה תושרכ איה ירה 'ד ' 
 האר 6דיפ ימו) תושפנ קפסש ינפמ 'מגב כ"הוי

 קרפו .רבא .הכיתח םדוקה ןינעמ הָיְלוח = ילח
(Theil, Glied, Ringאיפ  תוליהאד ק"פכ  

 רחשה תליפת 'פכו ,הרדישבש תוילוח ח'י (הימ
 6 חיכ יוכוכ ^m םדא ללפתמ ov לכב 'מוא ג"ר

 'פבו .הרדשבש תוילוח ^n דננכ ימ דגנכ ^n ינה רקוע 'יפ :והלעמו הילוח רקוע רובל לפנש קונית
 4 " יהוה 1 *^

 הביקה הבקינ 'מגב תופרט ולא 'פב .הילוחל הילוח Nic ds fé רוב nit שח תש UE RD (* ןיב רשב שיש וא 05 «m0 ןימומ ולא לע | .on ,רובל דריל לכויש ידכ רוכה ת פ ש מ הילוח
"nןיפיקמ והייוורת ירמאד 6 אברו הבר 62  Ge) pu)תחא תבב הילוח ןהינש ורקעש ןוגכ  

 הילוח התואב אלא ןרמא אל אפפ בר רמא הנקב | dan ןתנו תוילוח וכתה -- .הרשעל הומילשהו
 יורי .ט"י יוכרב וחיימ יייעו י"מ mb 'ילכ) הילוחל הילוח הריכד ג'סב — C. אל הילוחל mine לבא

 C תוילוח לשב אהת הבר רמא אלא (א'ער Ya תבש) הייחא]* .ןכח 'עב 'יפ רבכ O'y א'פר ג'פ קימ

mon 5ט'וי 'פב 'ציבכו | ר"פרב םימעפ הזיא "יאדכ 370 אלב  PN6א') הרונמה תא ןיפקוז  

 — הנובכ mes" ןניקסע תוילוח לש הרונמב אכה | ייברעה הלמה 'יפ הפי הלוע 'הנסל י"כ mu 'יפבו

 לע רושקל Tox 6ח'ל mo" תלכתה 'פד ג'רב | ps היכו yes ^w "ימעפ .בורל לבא 'מושרה
synהריקעו הריפח  nnmהזו  we»םש) אינת הילוח רועש המכ הילוחו הילוח לכ | יישר  

 ג"ובו .שלשיו הנשיו ךורכיש ידכ 'מוא 'ר 007 | 42. יורכ רובמ הילוח רקועה :הילוח :'וכרבב

 ךל יעביא «CY £ הניפפה תא רכומה pues ךומסב ןכו רובה י פ ל ע 'א 'יפב וניבר ow" המו
 תוכתמ ילכב — .תוילוח ינמימלו .טוח: ינמימל | הלמ vy וריבפהל שי ילוא רונה תפשמ הטמל

^b do omתעד ה"כו יפו הפש  m^אלטק )02 יילכב א"יפ | יופסותב  (Cלש הלש תוילוחש  

 םינכא לש תוילוחו תכתמ לש טוח .תכתמ | ביב לינה 'יברעה הלמה תארוה םגו םש 'דהנס
 435 תוילח ^ ולא -- ₪  תוילגרמ לשו תוכוט | ותוא ןיחינמ (תבשב ח 'ר ייפ אוחש) וניבר 'יפש המ הזו

 ה"יחא|* = .ןה תועבטו ןיקרפ pay ןלוכ ןושארה ןמ | ;ames םוקמ :ותילוח ת"ר b^ ןינעבו .'וכו ויביבס

 לע םגו תחא TD ינדא לע םלוכש "D | עיל לע זומרל שי לאומש 'רדמ תא ןיבמש המ י"פע
se  בריכת Jiוא  d (Jkםוקמ הפ םהל יתינפ ןכל ועבטה דחא גשומ ,םימ רוב  

 DU רשא ךורע י"כבו יסופדבכ אלו דחא ךרע גוסב | צל הז דצמ רבד תחנה Jum = Je ןינע דועו

 — [םינוש םיכרעל םידרפנ י"רה םשב 'וכרבב 'ופסותה ושריפש המ הזו הז

 לאשוהו מ'לב לוח ומכ אָלָה ס"לב "יפו יִלָח | אלמת אל רחא דצמ num הז רצמ wenn םאש
 ש"אלכ c3 ארקנה שוקתנש ליא לש ערול קיתעה ב"נש ק"העו ,ש"ארה 'פסותב «n כ"ע
 'מגב p'b3 'ורוכבב (םינפב | "ייע Hirsehsteim | ש ו כ NY! Sehrollen = ן"לארש p"  .הילוח

bpאמטה ןמ אצויה | א'נד א'פ 'כוס 'וריב ןכו רפע תכי תח ו  Cןגבר רובס אתרומחיד ילח ינה  

vyהליכאב יריסאו והנינ יציב רמימל ארפס ברד הימק | תחא אילוח א"כפ ר"דמב ,דומע לש היילוח  

nes )'ייפב  m*ףיסוה דועו : 'ג תוכרבל נ"רל חתפמה רפסב ןושל תוכיראב שרופמ ןכו .זיט ידהנסל י"כ  n^»שרפל  
 now ול ךשמתש רע םימשה ןמ דרויה רטמה ןמ ותיילחמ אלמתמ רוב ןיא שרופמ וניאר דועו :ליזו oe) ירהנסב)

oonץוחבמ  oyתנוכ דיעפלו  n^זיכפ לאומש שררמ לע  ce "wcוכשמ כיא אלא התיילוחמ אלמתמ רובה ןיא  
 סיטב ייא :/3 'וכרב 'פסותבו שיע ןיא הייר .זיט 'רהנסב יופסותה ילעב ונויכ שררמה הז לעו כיע בורק םוקממ חמא
 ווקממו יוכו לא ו מ ש שררמב חכומ ןכו :שרופמ W^ 'וכרבל שייאר תופסותכו 'וכו שי שררמב aw 'וכו שי אתפסותבו

mבאש  m^ .ותעיבנ םוקממ :ותילוחמ ייפ  *) moםיססמ הזו ריפרב  me nes cyתילוח ג"ונבו ע"פרבו ל"גה , 

 יפב לכא :גייד א'פ ב'ב 'וריב רובה תוילוח היכו .גייד Kp תבש יוריב רובה תיילוח m תיילוח ל"נה omo יפסוחבו
n^י"כב חיכו (* ,תילוח ייא לינה 'יפה לכ קת עו חת ם ש מ ר ש א (אנליוו סישב) תכשל  poייוינשמב תיכו יוריעל  

 לבא .יט יורוכב 'מגבו תוינשמב ח"כו ( .םש ירהנס יפסותב םג W pma^ ןחש ייגו ,םש סייד 'ייע .ריפ aa יזיפו 'ופאנ
 'מוא הייבו תוילוח יתש יירמוא שיייב תררשב men חמכ :בימ ew "my (" ,אברו ייבא גיונב )^ .אילוחמ pe ינשמב

 vm עלצ . . אילוח אלב עלצ . . והמ תמייק אילוחו . . הפרט המע אילוחו עלצ הרקענ .ב"נ ot יוכו תחא אילוח
 עוריכ mn אבא בר יליסבו 1733 לבא ,תוילוח לשב י + ב א רמא אלא ג"ונב .'ב pn יע רוע .n ('  .ןכב ע"ייעו 23 אילוח

 g'"y חרשרש b ecntolla" )* .וניבר יג לע yn אלו ה"מ רצ תבש סיר y" אוה ס"ט אבחרו ,אייח 'ר ייכבו ,הבר

01 " 



 .רפוסה ךרובמ לש ויתופסוה רתיו כ'ע הקר'צ
 רפסמ לבא ךורעה ירבדכ b^ ם"במרו .סונא ע"ייע

"y וינפל nn» התיה תרחא 'יגש הארנ pon" 

— [XXXI wr» אובמב 

 klebrige קבדמ טיט )- פ'לב s mob^ םלח
 (דימ m553 א"יפ תוכתמ ילכב 6

 איה nap טיט "פי םיללגה ןמו המלחה pb ןכו
 'תפסות) אינתד תורויכה ונממ ןישועו אמלח המשש
 הילושו אמלחה jb האשעש C תרויכ (א'פ מיב
 תונומלח וב שי &" ,(' "הווהמ םיללגה ןמ
 ומכו e ^ "0 תומלח רירב םעט שי םא ומכ
 ה"יחא]* — )40 זיע Svo ןילו הציב לש ןומלח
 ע'ייע ge ע"למ wnb ונכרצוה ^w ^5 יפל

nbnפ'ל אוהו רקיע ל'נ ןושארה 'יפה לבא 'ג  
 םיללגהו אמלחה pw ^55 'פסותב ה"נכו המושרה
 אמלחה ברעתנו ףרטנש yi" ,'וכו הזב הז ןפוטש
 יכ דע רתויב קזחו כע טיטה השענ םיללגה םע

 — [םילכ ונממ תושעל יואר =

&xyoc, m י"לב ^e הַמיִלַה meson — on 
  Melde (atriplex) halimus, $Xuuxע"ייע

 p was" 'יפכ אלו :ח'צ א'חב םילא ,םולא
 תעלד ערז ןינתונ ןיא ח"מ םיאלכד ק"פב )0262
 קרי אוהש ינפמ ותרמשמ אהתש תומלחה ךותל
 — xn ימרא 'שלכו א"וולמ זעלב b" .קריב
 ה"יחא|* = .(תויתוא ףולחב יחלמ ארקנ י"לב 378(

ms. 3"067 י"ל לע ( VAY,י'שלב 'יפ  

 Mee יברע ןושלל קתעוה י"למו .malva מור
Malvo 5% ÀJ.ט"יאלב אוהו  malva. *( 

 ה"כו ינוה תלמ םג וניבו b^ תיזעול הלמ י"עו
 ינארא "גל בורק הזו ינרא on nen" 'ילכל ש"רב
 תמאה 53m ,6"ל (aem ^4 הרעהב ינדא 'עב האבוהש
 ןכו Pappelrose ש"אלב אוהש malva בשע יכ

 ונניא (" יחכונה 'עבו ינרה 'עב ב"נש ק"הע קיתעה
 bay 'ורו b" איהש תומלח תבית op הוש
 אוה C! meom Melde) ש"אלבו חולמ ונורתפו
 ע"פדב אכוה םולא 'עבו םילא ,םולא ומכ שממ
 .תומלח אוהו םולח ל"צ ילואו םולה םינושש שי
 'יברע הלמ vp ראובמ םיאלכל ם'במרה "פנו

 אתרומחיד ילחי p^ .'וכו ארפס בר והל רמא

 הימק ןנבר רובס םיציב ;יעכ הלש יערב ןיאצמנש
 הליכאב יריסאו והנינ יציב רמימל .ארפס ברד

wmהרות הריתה אלד יחה ןמ רבאכ  ow»םיציב  
 ןישרופש המהב לש םיציבכ וליא לבא ףועד אלא
 והנינ םיציב ואל ארפס בר והל 'מא הייחב הנממ
 קקזמל אתלייא רתב לזאד אלייאד אערז אלא
 רצ nem םושמ אתלייא היל הלבקמ אלו הל
 אתרומחי רתב ליזא היל הלבקמ אלד יזחד ןויכו
 הירחא ךלוה אוהש דעו C אתליאל המודש
 ופונב לשבתמו rw תבכש +( [ופוגב] לבוס
 שרקתנד בגא הרומחיה לע אבשכו C) [הברה]
 by ץוחל התאיצומו הפוגב עלבנ וגיא הברה ערזה
 ןיעכ הארנ לשבתנש ןויכ ערז ותואו הלש יערה
 יחה jb 385 ואלד ורשו םיציב ןניאו םיציב
 "פמ הלמב הלמ קתעוה ה"יחא]* ."והנינ
 היס ףד 'קילייגנא י"כ ץבוקב) 'ורוכבל י"כ ה"מגר
 ,י"שרב ןכ שרופמ רוציקבו Ups YD qm) ב"עס

onג'ס .") סואינילפ . wb wooשימשת יכ  
 עבטה ימכח ורקח תאז סגו דואמ הל רצ אתלייאד
 םינטק םינבא אתרומחיו אתלייאה יברקב ואצמנ יכ
 -Hirsch stein, Hirsch ש"אלב םיארקנו םילונע

kugelפרצ ןושלבו ' bézoir de cerfילח והזו  

 — [אתרומחיד

Puizsachen) nion *3 (טישכת 3- ע"למ " 

 ךיע ןייע אתניקיידו תוילח ט'ע פ"ס
 'ע mo "p ע"לב טישכת ינימ b^ ,ןיטניקייד
 ,(יב יז ש"הש ii" qv3 ילשמ) מ"למ wm 3 טלח

 .אינמק py אלילח »
 (G'o Wb ןירישכמ שירב (םשה יונכ) ירפוקילח

 'D' אבא םושמ עשוהי 'ו רמא
 ,אוה םש יונכ b" (' ןיעבוט שיא (* ירפוקילח
 (XU ומכ ןיעבומ ומשש םוקמ שאר ןיענוט שיא

e^אפ תובאבו לארשי שיא ןעיו ר"מ  v5 
ormםילשורי שיא ןנחוי ןכ ( ףפויו . 

 "א v3 י"כב לבא .ב'ה י'כב קר ה'כ ה"יחא)
 ךוונמ ינאו ןועבט ומשש :תאזכ תרחואמ הפסוה
 לענ ומולכ ןיעבט ןיענמ יתומא

 ריפרב הייכ (1  .לינת m'5x. ?)v33 m3 'יפב ןוכנל m3 )* ,אתרומחי אליאל המורש רתב לזא 'יא ה'מגר י"כבו ('
 ןיעובמ יא ו"ו "335  ,וניתואחסונבו יב "33 היכו ןועבט ע'פרשבו ,ריפרבו ב'ה י"כב mo )" | "b ילח ג"ונבו

"nיסויו 3753 (*  .ןיעבמ עיייעו א'עס טיכ יוריעב ה"כו ןיעביט ןיסחויה לעב , | *) m3ג"תר ייפב  i^o»פסוחב ' 

 יפרב am" ןכו )* .'ז רצ טירסל גיתר ייפמ קתעוה כ'ע (* .תריכ "גה תאבוה םש םילכ שירבו תרויכ by תרווכ

camתורעכ אלו אוה אוהו אבלמ יחכונה ךרעב ב"ה י"כנו יזיפו ריפדכ לבא ינרה יעב ה'כו 'בו יא ו"ו י'כבו 'שמאו  
 .ןלפאפ אילב ('" .אבלמ לצו אכלמ ךורעה םשב אבוה איסר ייסס món 'כלה זיואכו ףכב אכלמ ר'פרב סרגש יוועל יח

 ,חימלח תוינשמב לבא יוריב היכו ('' '

"F^ 
| % 
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 Cvsp ןיתינתממ ןנישקאו םילח אל  תימומקעב
 םילחד אמיל יאמאו ,'וכו היחבו המהבב טישפמה
 b" ,לופינ השוע ןושאר ןושאר ןובא 'ר 'גרת
 ןניבתואו טישפא ולאכ טישפמש המ לכ לופינ
 אוה הנהו טשפנ אל ןיידעש ראוצה לעש רועמ
 קירפו רוביח וניא ןנחוי 'ר iw המל capi C םילח
 = לעש רוע b" ,וילאמ קתניל יושעה רמושב ייבא
 ךירצ ps וילאמ קתניהל חתמישכ יושע ראוצה
 דציכ אמטינש רונתה jb ןנישקאו pop תכיתח
 יכו םיחפט 'דמ םינפבמ וטעממ ותוא ןירהטמ
 יאמאו רונת תרותמ לטב םיחפט 'דמ היל טעממ
 € סרממו היל רבחמ «c יאדו הזש םילח אמיל
 ry3 ןניפרגד  רבחמ són ^e ,םילח טיטב היל
 תאו רזנה תא'וילע ונתיו (C12 vy יימלצה לכ 'פב
 תוכלמל יוארה לכ דוד תיבל wm תודע תודעה
 ותמלוה בותכ ןדיד 'חסונב ב'א) — .("'וכו ותמלוח
 ה"יחא]* .(םלה 'עב ואיבה ךורעה לעב םגו
 ino שי omne 7355 תעדל יתיארה םלה 'עבו
 לע תלפונ ת"חב הביתכו .ע"למ אצומו ןורתפ
 ,anhüngen הדימצו קוביד jay ^b = יברע 'של

(Wm nbn Cp Uy "UY? festansehliessenונממו  
 םיקלחה רבחמו קיבדמש הריפתה םוקמ אמלח םשה
 א"רודלוש :א"צ תבשב וזעולו ל'ז י"שר ןיבה ןכו

smצ"של  soudureגנונינייארעפ עטסעפ = , 
 קבד י"שר זעול ןכ תמאבו קבד b^ ,גנוהטעל

n nyeyל'נה ז"עבו 'שודיקב ז"עלה ןכו 0  "y 
 םינויצב םלח b^ לבא -- :^ 55335 ןושל אפרמ
 .'וסו ע"לב ה"כו ל"נה מ"למ nv ^nbpe 'ינושארה
 םימעפ : ד"יד ר"י פ'ר 'ומבי  'וריב הבקנ ינוניבו

nowהָמּולָח םימעפ ] - 

son nion *556( אָמְליִח  (Traum.תוכרב  
 םירדנ ,םימעפ הברה האלהו .ה"נ

 לעב .ח'ספ ר'ב Xy .ב"מד Yo ז"ע ימלשורי ,'ח
 דע א'ע TO תוכרבמ םינויצה -- .ע"ייע תומולחה
 הלאו האווה קופד תומולחב ונמסנ ג'ע 12
 :םיכוע לש ת'יב ףלא ep" ךורעב תומוקמה םה
 אלכט ;אקד ;רלגרג mi ,תוינדנדונ ;אנדפא
 לספ ;'ג גרס .'ג D ;'M" רקמ ;תנפכ ;איזרט ,'א

 יייע ama היכו ו"יוב םולח w an^ 'תפסוח י * כ ב לבא סיש יייכב «n םילח גונב )?

nbn * -- qmebnאַמְלָח  

 היגהל ל"נ הימטק nnn הנהו .ן"יולמ זעלבו הימטק
 ןיולמ זעלהו Melde 55 ,3*-5 sim הפטק
 תמאבו ,ךורעה ep nin" איה תרחואמ הפסוה 3*5
 לכ (ןילרעבב י"כה 'צואב) י" כ ם"במרל מ"יפב
 T"  .םיקיתעמה תופסוה הנה ןהו nen ןיזעולה
 'וריב ה"כו המ לח הו פרניקה .ל"ד n'ep 'יאלכ
 י"ע כ"ג 'יפו C) ם"שרהמה 'יג יפל ב"עס י"ד ו"פ

 — [ךורעה by" ס'בו אוולמ זעלה

nbnןינע == יברע 'שלבו ס"לב ןכו מ'למ )» (  
 = יברע 'שלמ )5 gesund sein תואירב

moa "yםיִלָח ;'עה  ;befestigtאָמְלַה  das Zu- 
(sammenhalten durch die Nahtדציכ '53  pow 

 תעשב םולח היה Cm» ^no רשב אמטנ 'מגב
 ד"יב והואר 'פבו ,'וכו הקירז תעשב הלוחו הטיחש
 יתפסוה) אינתהו (.ה'כ 0? רובה ךותל עקותה 'מגב
 6'לבא הטוש םיתע C mm cnp (א'פר ימורח
 p^ 333 535 חקיפכ אוה ירה םולח אוהשכ
 ינמילחתו e) היל ייעש) ביתכדכ אירב םילח
 (ב"עס א"צ תבש) ע:נצמה 'פד ג"רב .-- C) ינייחתו
 היל עקפמ יעב יאר (' ימלח םוקמ אכיא אהו
 ז"עבו C סיכה ילושב sema םוקמ e^ .ליקשו
 pos אל . . ןנברו "CE חינמה ימנב רכושה 'פב

paysךיפאד  "mיא היל  ejןינמז  bm, 
^bהושב הוש םינפבמ םותיסה אוביש םימעפ  
 ימגב ןישודיקד ק"פבו .ןשיה ep שדחה רב תי ו
 והמ אטישפ ותפש "Gn» "UY הסג המהב ךומסד
 םימעפ b^ .ל"מק C היתוופש םילחד ןינמז אמיתד
 ןניאו תו ק וב ד ויתותפש ואצמנו vb תא ץפוקש
 רועה 'פנו ep ןייולג ןניא רמוא תייה תוארנ
 ל"רא 6 ג'כק "ילו המהבב טישפמה 'טגב בטורהו
 ונש אל p^ .םילח רוע לכא mob אלא vv אל
 הלוכל הל ערק הבור הערקנד ןויכד תילט אלא
 ראשנה ערוק וניאו unns "b ,םילח רוע 538
 לכה ירבד רוהט אהימ םיחפט 'המ היל טעממ יכ
 ויתוביבס עצקמב אתינתמ קירפו םילחד אמיל יאמאו
 םילחד אנימא יכו ומלחלו ורפותל לוכי ןיאש
 רשפאו החוכנ T וחוכנ ךתחמב e^ אידהל עצקמב
 ךתחמה לבא המילח ןיעכ הויפת הופותל ול

aim (!המילחהו בוט רחוי םש . 

 היכו (1 .וניבר תסר'ג לע ריעה אלו ,זיל רצ n סייר y" לבא שבושמ םש קר 15 ןעכנימ à' י"כב היכו (* .ךומטסבש חרעה

 ןכ ראובט ג'ע חימר re ייטיג יוריו
 יישריפב «pe p היכו ("

- 

m»גינש קיהעב  
 םולח 'יא onm sop 'שמא 'פדב ןוכנל היכ ("

 א'תב ותמלוה דיל י'כב 534 ריב 'ייכבו ע"פרב הייכ )!!"

m»ס'ש ייכבו יחסונב  "mobלינה זיעלו :א'כ  

 : מ"ר Wb מורה יוריבו ,ךורעה י'פע תרחואמ הפסוה איהו אקארק יפדב י'שרב

 .אמאלח ןוכנ לע 'ב ךסנ (sym אמלה ג"ונב (* | .ינייחתו ינמילחהו c3 jm םולח : שוריפב

Cwהיארה  nbusתיתפש גונב )^ :גיכק . 
 תרממ ע'פדשב לבא ר'פדבו ויו י'כב
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 * — upon anon * ות

 דחא pi לארשי 555 טושפ גהנמ ךכו והרקמ | nop ^w הק ss אידק : קלצ ;אידהרפ ,'ב רפ ,'א
 ןינוע ןהו רבד רבד qms ארקמ ןזחח םינש ןיב | תומולחב .'א לכת ;רנש ,'א םיילחש ;ןורחאה
 ךרבל ןיאבו ןיכרבמ ןהשכ םינהכ וניאר .(' וירחא | קרפב הברד תומולחב ;ארדוא 'ע האורהב אברד

 אל ? תרוסמ וא שממ ןהב שי ןהיתועבצא ןיחתופ .'א דסא ע"ייע האורה
 הב ןירמואש אלא רקיע לכ דומלתב וניצמ
 ןמס «mw» 6 םימעטמ המכב םינהכב
 sm ןילחלחתמ jn וליאכ ןהילע הניכש תמיאש
 דימת :זיל הטוס ונינשש י"פעאו C תרבוע םש

nu» Upon +שרד גיכפ ר'קיוב (םוקמ  "aabזיפ |  Creןיוכו ףשכ] םינהכ  תכרב  IEEE 
nm wur0" א  quiםירמוא | 739 שימלח  cwnןמיס הזו .ויונכב  הנידמבו ובתככ  

ivaריכיאב  "bלינשנ אלא ןאאכ רמאנ וכתככ וריכזמש רמולכ אוה | הנשושכ 'פ ר'שהשכו .השרפ  
 ותוא Deb minus us (mw אוהש | תודע "פלו (הווגל ם"ט אנליוו 'פדב) הוונל 'יא
 עבצא ןיחינמ הנושאר הכרבב יכ ןיקוסיפל ןמיס | םוקמ םש אוה GU אניטסילאפ) רעמיור 'חה

meסע  Salamenאל  pumםוקממ  Món Neveתיעצמאה ןיחינמ הינשב ןכ ("ןיהשמו לדוגל הכומסה |  
 תישילשפ ןכ (nm pns 6" המאל הכומסה | ['שיד'קו ire תומכיבו 8m רעיוביינ רוע ןייעו

 הצימק תארקנ איהו תרזל הכומסה תיעיבר ןיחינמ | = יא'נמה yy א'עב ליגה קוספ שרד :ב'ע
 pon א'ל ר"כב ה"יחא]* C ןושארה רדסכ | 6הינ v3 םיתבה תקזח 'פב Fenster) מ"למ) ןולח

ponהל שי תירוצלו הקזח הל ןיא תירצמ  | omג'נ זמר  wx5,0 תישאר) הבתל השעת ( ^ 
 א"רדפו : ח"ק 'דהנס ןייעו ןולח רמא אנהכ רב אבא | ושאר ןיאש 55 תירצמה ןולח איה וזיא הקזח
 תּונּולַח ה"פש m? 3'b ה"ר 'ורי ץובקהו .ג"כפ | שרחהד אתקיספב ,הכותב סנכיל לוכי םדא לש
 — ]151 ה"בקה ארב ונילתכ רחא דמוע הז הנה ^C רצ כירר 'םפ)
 ינוליִח ראותה vem פלח לעפמ bn = ןולח ..תושרדמ יתב רחאו תויסנכ יתב רחא (ט י'ב שיהש)

 ר"קיוב Unheiliger, Nichtpriester "T ^D) 7 לש ןהיפתכ ןיבמ sri תונולחה ןמ חיגשמ

 ךלהמ mme רובג ןהכל cob ויהת םישודק םירב | לש ןה'תועבצא pus C םיכרחה ןמ ץיצמ
 רז 'גות B^ .דחא ינוליח C) עגפו quu אלש ןהכ (' םינואגה ינפל הלאש C) םינהכ
 .ינוליח )5 חיי רבדמב ;גיל ייל ;גיל (avs mee | תולעל רתומ ןיללפתמ (' רו ב צ אצמו ללפתה
 €« mp סילחח) pw 'נרתה ןיבה ןכו הייחא]* | ככעמש רבד vus אל ,:בישהו ?אל וא ןכודל

 י'רת קיתעה ןכו תרכנתה רמולכ ונוליח תדכעתא | ^7 07 097 ןנירמאד םידי תליטנ אלא הכרבב
 ןוהיניעב .דיבעתאו 61 ,בימ (memes רכנתיו יא | "92 תא אשי אל וידי לטנ אלש ןהכ ab רירמב

 :ירכנ ^Vb r םירבדל יא י'רתב ןכו יאנוליחכ | 702 שדוק םכידי ואש )2 הילק .סילהחו 'אנש
 mw ,6ה זילק (cnm רכנ :הכקנ .'לבו .ינוליח ךכליה תבכעמש וניצמ אל הלפת לבא 'ה תא
 — [אתינוליח 'גרת r8) יב ילשמ) אלש qna ועייסמ ןכודל הלעש ןהכ qo הלעי
 / דחא ןיב קוליח וניצמ אל וזב םג ?אל וא העטי
 GHolwán = הראופמה ריעה םש) qon * | ןניטיקנ wo ח'ל (new ייבא רמארכ אלא םינשל
 .ב"ע ןישוריקמ ןויצ וגיבר איבה ביידח 'עב ארסח ברו םינהכ ארוק ןיא 'אל ,םינהכ ארוק 'בל
 ייא ^W^ y םשו ;יו זי בימבו ;ויכ n YD/ חלחל | אלא ארוק ןיאש םינהכ ארוק nb" וליפא רמא
 נ'עס ז'מ תומבינו םש ג'ונבו .ןווליח וז (חלחנ | ותורקהל לבא iy) םיר היפ תוכוג יורי שבשל

 רוסא הלש ןומלח 'יפא Gidoiter) ןומלח "6
(^n vb nan)לעב  qumסרג  

 .ש"ע ןומלה

 ףסוי yy ^b3 ]335 הגוהו סיטב n' ייספ אשנ b ימוחנתבו m3 המור 'פ ר"שהשבו ו"טפ יתבר יקיספב היכו ('
cm wy .יקליה ייג 'בוח  *( oyיליגמל שייארה  ybןרמבו היכק 'יס ח"וא רוטבו א"כ ייס  DP v3אבוה םשו  

 ז"ואבו ביה ייכ 03 יפל ןחכ עייייעו )̂ | ,רובס ס'יטב יניוו 'פדב לבא ימאו ר'פרב ןוכנל ה'יכ (5 nous ג'פ יכדומה

 ינש םא n א'יפ vasa 'יאר המל רגנתמ הז )^  .םינשל m3 ,היל יטוס יפסוח יייעו won 'יס םיפכ תאישנ ילה

 רומא רמאנש רמול ךירצ וניא דחא ןהכ אלא וניא םאו וכרב םינהכ pnm סהל רמאיש qur ןכורל ולעיש םה םינהכ

 םינהכב ןנבר הב ןיומואש W^ ר'פדבו 37m) ו"ו ven ליי,  *( v33 mes זמר אשנ ps pw כ"ע םינשל םהל

D Dy b mossזיפ 'פדב הכו ' cpu»)הב ןירמואש יציניוו  pasןומב אבוה טקלה ילבש גתכ |« (* ,םימעמ המכ  

"vsלינח טקלה ילבשב )* ןנירמ סיטב 533 (* .שיע  ^a19 .ןיחשמו ( mus maiתארקנה הל הכומסה  

DKןרמ בתכו !ןושארה רוסכ דיל י"כב (''  vaןיאו לינה  ma sysיכ  paועטי אלש ןמיס תושעל ןיכירצ םינהכה  

 ול ןמרזנ ג"ונב )! us םתוא ארקמ ציש ירהש
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 ןושאר b^ .כ"או כ"ע אמנוצ «cn םיעלס ולא
nnnהלוצמ תבית רחאו םיאלס רוברל הלוע  

 ייאד םש ב'בל מ"טש ןייעו ,ה"מגר 'יפכ הקומע ל'צ
 ה ק ומ ע הלוצמהו הה ו ב ג תיסלוחהש ןויכ כ"ג
 טעמ םש לבא .ךורעד ןושאר "יפכ wm .'וכו
 תיב ומכ תיסלוח :ל"הזב מ"טשב אתיא םדוק
 ןילטונש םוקמ sm GU 103 תואסלוחה
 ומכ הלוצמ 'יפו . . תיכוכז ל לוחה ונממ
 .וניברד א"פכ והזו ,'וכו הכירב ומכ איהש םימ םגא
 םינבא םשמ לוטיל תיסלוח b^ ןיכועל י"שרו

 -- [לוח םהמ לוטיל הלוצמו
  pu» ss (€) Sonהרומת  bemץובקב :

Ablósungen, Abwechslungen renיב ) 

 ותמש ימ 'פב Triebe Pe^bn (^ Messer) תופְליִח
Cr wm oe mans)ןהיפוליחו הטמה יאשונ  

 ןליא (חימ .איפ) תיעיבשד ק"פבו .ןהיפוליח יפוליחו
 אוה 6"מ) תודמב ve .ןיפילח איצוהו םמגינש
 .("ןיניכסה תא ןיזנוג םשש תופליחה ma ארקנ היה

 ףא Nin C2'2 ינענכ דבע 'מגב ןישודיקד ק"פב |
 ףילחמש ףוליח pap אוהו pop אוה 'יפ .ןיפילחב

 (ןיפתושה) 'פבו ,אמילגד אנרקב ול הנקמש רבדהול |
 ןתוא האר 'מגב (Cs" m [ןיזחוא םינש ל'צ]
 .ןיפילחב ונממ תונקל רדופ ןהל היה אל יכו : ןיצר

qu penה"יחא]* .אוה רכממו חקמ  
wmיכ םינוש םיגשומ יחכונ 'ע גוסב ללוכ  

 ול ןיא ל"נה «sua ןישודיקו תוכרב לש ףוליח
 תופליחה תיב םעו תיעיבשד ןיפילח םע תוכייש
 חרומת ןינע ןושארה ,(תואחסונד תופילחה mà וא)
 ינשהו .יברעו D/53 ה'כו מ"למ אוהו אוה ךפיהו
 ,Stamm תוראפו עזג -*= ע'למו אָסְלַח ס'למ

JSpross, Sehósslingאָפְלַח ס"למ .ישילשהו  ^D 

 ףלח ma | ע"ייעו 0m א 'רע) moms .ומכ ןיכס
Cv mןכו נ'שו  ^w3'2 םילכ 'פסותב הלמה  

quom oresףלוח לשו השמח ףלוח (ןב ל'צ]  
 .לודג ןיכס לשו . qup poo לש רי 'יפ ,הרשע
 תוכרכ ^?« לעפה wb" דע ליגו ןושאר ןינעב
 ,יפולח i ןילוח ,ונמוקמ תא ףולחנ xy ה"ד ב'פ
 ח"יד ד'פ האיפ 'ורי ,יפלחמ :'ז הלינמ ,יפולחל

qn = m 
 פ"א י"כב ה"כו ןוולח ל"צו mon תשבושמ 'ינה
 ב'עש רעיוביינ ןייע ןוולה לצא ןוולח ןישודיקל
 ח"כב ר"יש 'גה וזה ריעה mms ךיראהו .האלהו

mmnבטיה ש'ע ט"ר ] — 

 ,leidend ילח ,הלח לעפהמ ראות) תיִנלוח *
(krankhaft |ג"ספ ר"ב  p"ג"כפ  

 ppm .תינלוח וינפ האו הנשושכ 'פ ר"שהש
 תוינלוח וסנכנ C12 .א'מ תישארב) הנליחתו צ"פס ר"ב
 בערה אב עבושה cim תולכב דימ רמולכ 'וכו

wy»םילוח . 

«3 mon ע"ייע (Küferart, Kornwurm) אנּונלח * 

JE, x&yXnE י"למ moon moon — סלח 
(kleiner Stein, Kies, Ufersand, Ufer, Gestade 

 6 הלגמה תא וארק 1507 'מגב הליגמד ק"פב
 א"ר 'מגב תיבה תא רכומה 'פב C 6n הליגמ)

"mול רכמ (יז'פ ב"ב) רצחה תא רכומה  mob 
 הלוצמב ,הלוצמ ('הנק תיסלוחב קיזחה הלוצמו
 תיסלוח (.ב'ל) ןיכרעד («rto .תיפלוח הנק אל
 .תודשכ 'מוא הדוהי 'רו םיתבכ bw" מ"ר הלוצמו

"bתיסלח  (nmnלתד אימוד אעראב אכיאד , 
 אערא םע אערדזמ אלד אעראב אכיאד הלוצמ
 ןיאיצומש לוח ורפעש עקרק תיסלוח א'פ ,הלוכ

usbןיאיצומש רהנה תיעקרק הלוצמ ,תיכוכז  
 םינטק םינבא י"לב סקיִלַח b^ ב"א) — «mp בהז
 הייחא|* ,(תיבה עקרק ףצרל םינכומ םישוגו
 b py" ףדרנ דועו (''מושרה י"ל לע ןויכ 3^
 ןינע ןכו mum רהנה לוחו ףוח הנורתפש 6:35
 תמאבו תיסלח הז ילואו 02029 תיברעה הלמה
 ןיאיצומ יכ mam ans סר n oan 'ליגמל 'מ י"כב
 וראיב בטיה םיהו ma ףוח לש ורפעמ תיכוכז
 ח"רל ךייש 'יפה הזו ,'וכו עקרק תיסלוח א"ס
 רוציקב ןייעו תואסלוח ה"ד ב"בל ם"בשריפמ חכומדכ
 ךייש ןושאו 'יפו ע"בשפהבו ל"נה ןיכרע 'פסות
 ףד ילייגנא י"כ ץבוקב) ןיכרעל י"כב יכ ה"מגרל
 הקומע הלוצמו םיעלפ תיסלוח ל"הזב b^ (: ח"נק
 כ'ע העירזל ןייואר ןניאש םימ הב שיש אמלעב
 תואפלוח :י"ת רשא י"כב 222 n'bi "b ןכו

ms (iר"פדב , *) יי יליגמ סירב ךוראה רמאמה לכ קתעוהו רוזניצה ןמ יילבולו 'ליסב יפרב טמשנו רסח ונלש ייסופדב; 
n»ורצו םי תחא ודצ רע יוכו ןוי לש אילטיא אלוע רמא ה"דב ונינפלש ייעב  on. nnsלזרב לש הציחמ תחא ודצ תועבגו  

 wem כ*ע הלוצמו תיסלוח דחא ודיצו לזוב לש memo רחא cw םויסה אבוה םש ס"רבו ,הלוצמו תיסלח nns ורצו
 ציר D) 'W CM 'עבו (ב'ס ?W^m3) Dt יתחכוהו יקלטיא ya י'תאבה רמאמה שירו .הלוצמ יעבו ןאכב וניבר 033
 הציחמ רחא וריצו ייגה תחת יכ הזל הרורב היאו יתאצמ החעו Constantinopel ריע איה ןוי לש אילטיא יכ (א'צר

 nep המוח תפקומ nma התמרק םדק ימיב זלה ריע יכ ym לזוב לש המוה רחא vun ימ o3 ^W לזרב לש

 ,ר'יפרב חיכ )*

 'ע .ביחב ףלח nma עיייע )^05 a9 איש

 sy) םש) ירמאר אכיא לע בסומ ןויצה יכ ליי וא סישב ייאדכ הנק א ל ל'צ ילואו ('  ,לזרבכ
 ,'ו .r3 ייעשי) יקלח מ"למ ושריפ ןיקסנעלאמס פ"רו (* na ע"פרשבו

 .תואסריגח ייונש ונמסנ םשו



 | קפס ילב קיתעה וניברו תירצמ הברע וא ירצמ
 םש רושא 7^ דצ ט"דסל ג'הר bb^ ושוריפ
 אפלחו כ"ע תייטב אפלח b^ : ל"הזב ףלח שרופמ
 ה גק ו ימג אוהש ל"נה י\%=  ומות םצעב ד"עפל
 n3 אידוב ע"ייע) תולצחמ ןישוע ונממ רשא
 ל"צו רפלחלא aen :ףליח ם"במרה B^ ןכו 0"
 'פלח יברעב ול pop) ^w ב'ערבו ,אפלחלא
 בורקש ןעיו .וניבר ןויכ וז הלמ by אפלח ל'צו
 השוריפ רשא C תיברע nbb םג התביתכל
 ןכל םירצמב הלדגש ןימ ותואמ איה םגו הברע
 יפליח י"שריפ ןכו .ה בר ע y" הפי וניבר השריפ
 b הכוסב כ"ג pays mn .הברע :ז"ע תבשב
 ברח יכמ wow ינתשא ילימ תלת ינה א"עס
 .אתפלח אתכרע אתכרע אתפלח שדקמה תיב
 gba אפליח ונייה ואל m^ א פ לי ח סרוג י"שרו
 הל ןירוקו המשמ תינתשנ וישכעו הפצפצ אלא
 אפליח הפצפצ התיה ''ג יכ mm הארנ כ"ע הברע
 אוה אפליח יכ דואמ ןוכנ הזו הפצפצ אפליח
 — הבוע ונייה ע"לב הפצפצ ומכ שממ א"לב

M24ל"צכו  ciאפליח הפצפצ תחת 'מ י"כב  
 הפצפצ אפליח אפליח הפצפצ ל"צ אתברע הברע
 .ש"ע 'יגה mnes .ן'ל תבשבו ^cw D ןייע
 ונינע םש הכוסב אפליח 5 הארנ םינפ לכ לע

nwארקנש המ ונייה ומש הנתשנ 'מאש המו  
 ותוא ארקנ ימרא 'שלב שרקמה תיב ןברוח םדוק
 ,אלילבה ע'ייע (יפרפ וא יברע) ירכנ 'שלב רברה
 ןושארה !b^ — 'א רתפ .תרצצח ,תוסוכה תיכ
 jo תואלצחמ תושעל ןיליגר יכ spy 55 ךורעד
 הריעמ אפלח תביתכ דועו הברעמ אלו הנקו ימג
 יתיאר יתאצמו .הנושארב המושרה תיברעה הלמל
 תלצחמ ש"מב ןכ וניכר b^ 1" ףש 'עב םג יכ
 ןיממ ףליח ילכ 'יפ ימג לשו הפיש לש
 ,ימג אוה ףליח יכ אוה םג pan כ'או כ'ע ימג
 'רמגה ןויצב 'יפש 'א גגמ 'עב יתאצמ הזמ הלודגו
 : ל"הזכ בתכו אמונ y" גגמ nbb .ח"נ ןיבוריעמ

vob peuהפישהו ימגל המור לכח  «bm» 
 .אפלחו ימג אמוג הושהש ירה כ"ע [אפלחו ל'צ]
 p" אפלח ע"ל ונייה nbn יכ mi יתאצמ רועו
 הכוס 'כלהב ג'ציר איבכהש הממ schilf ףוסו הנק
 ותעדל יוה 810 לשו םינק לש 'יגה wo רומע

 ןילוח ףיִלָחָה ליעפהבו .אפלחמ א"ער ט"ידו "עס =
 'דהנס .'ק מ"ב :'ק x" ןיבוריע :ז"י תוכרב .םש
 ,ז"מ ב"ב :ז"י «f (לעפתנ) לעפתה .א"עס ב"צ
 פ"ס ר"קיו ,ח"ע פ"ר ר"ב ,האלהו א"ע ב"נ הדנ
 :א"נ ,ט"כ :ח'כ ז"ע אפוליח bn. aem .ג"כ
 א"פ הגינח 'וריב ןכו ב"מ ו"פ םיחספבו :ו'מ םשו
 . +ה"מד ה"פ ז"ע 'ורי .ב"כד ב"פר 'דהנס 'וריו ,ה"עד

 vb תואוקמ) םירבדה ףוליח ומכ 'יפ ףוליח וא
 ךפיהב רמולכ (ג"ע א"מד .ב"פ menn ^v ,ט"מ
 'גרתב ה"כו ףֶלָח וא "יא .ז"צד ג'פ תינעת יוריבו)
 ,(מ"לב rog ומכ סחיה תלמ םוקמב םימעפ הברה
 'ורי ,האלהו א"ע ח"כ :ה"כ ^a ןישודיק ץובקהו
 א"צפ ר"ב :ז"יד א"פ הטוס 'ורי :ז"טד א"פ האיפ
 אל vy ה"מד ד"פ ןיטיג" 'וריב — ט"פ ר"דמב
 ד"ע ז"כד א"פ y^ םיחספבו ןיפוליח ארבתסמ
 ארבתסמ אל ל"צ ןיפוליח אלד ארבתסמ אל
 D^ ד"ע מ"ד Yo אמוי 'וריב n ןיפוליח א ל א

 — ]533 ס"שד ארבתסמ אכפיא ומכ

 ימג ןימ uim == webs ^B ףליח =) ףלח
mpiםירצמב לדגה  ügypt. 86 11 Ried- 

grasדועו  = mim ^eע"לב  p'b3 URאָפְלַח  
 mni ילעב לכ .ףוסב gypt. Weide) הברע ןימ
 (' ףליח לשו םינקה תלצחמ 075( םילכב ז"יפ
 .ףליח לשו םינק לש Cr) ps ג"סב .הרוהמ
 C ףליח לשו םינק לש («C הכוסד ק"פד ג'"סב
 b^ .('הב ןיככסמ הגווא הב ןיככסמ הלודג
 לאעמשי 'לבו תלצחמו לכח ונממ pem אוה בשע
 C pis ז"עלב ןירוקש התוא איהש א"יו .('אפלח

emאוהש  poבלול 'פב ןניסרגד איההכ הב רע  
 איהה אינת יכ 65 הכוס| הלוזג הברע 'מגב לוזנה
 אליג אפליח יאה be vow oW אליג אפליחב
 vy תבש) ןיי איצומה 'פד 2753. .אנעשוהל הרשכ
 יאו יפילחב אריידד אכיכו אצמקד אנוק ט"מ
 יכ ym הייחא]* .ארועתמו אדיינ אישק

 יכ א"ו ינש לש v הנתשנ ב'נש ק'העב
 ("M רחא אוה 'וכו ןיוקש התוא איהש א"יו
 ע"ל יכ רקיע ל"נ ררסה הזו 'וכו הברע po אוהש
 איה הבורק sony sU ונייה .המושרה
 הנקו ימג וא תוארוה יתש ול שיש ףליח ןינעל

 ג"ונב לבא גי: me ya היכו (' .טירסל ג"הר 'יפב ה"כו (onn rim ע"פרשב לכא ם"במרל מ"יפבו ר'פרב 03 (+

omo nnייפ יפל רטע 'עב  pus nsיייעו לינה הטופמ  w^תליחו ףליח יכ בתכש לינה יילכל  nאוה  mum 

 רוע יייעו וניבר a^ לע המואמ ריעה אל (:ח'כ םש) סיר לעבו nn ס"שב יכוסל 50 י"כבו רקיעה nm יכ ר'עפל

 הלעה ונ'גו ילוא וא ךורעב םג ל'צכש הארנו א'פ 'כוס יפסותב ה"כו הב ןיככסמ ןי א הגורא 333 ('

 ויה 33 )5 .ףוסב א"הב תפלה עיפרב לכא yn mos "y' ל'צכ ('

 Tun ףופב
 m3 ןיככסמ וז nme וז תהא אנקסמ י8ל ןכ

 yn ףוסב yw" ס"טו אטרטק ר"ב "533 אקרטק רילו
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 י"שר זעול ןכו orties צ"ל sm ,ל"כע ש"ייטרוא
susי"שרב ה"כו 53 תבשו 'דהנסב ןילוחב  

 שרשב p"nb םישרשבו .ארבש ה"ד :'כ תבשב
 א"גיטרוא 'יפו םיצוקה יניממ ןימ םינושמק בתכ שמק
 אימפסא 'שלב ourtige אצניברפ 'לב אוהו ז"עלב

urtica 153 hortigaט"יאלבו  Brennnessel, ortica 

 :ד"מל רחא ד"ויב ל"צ תומוקמה 553 יתעדלו
 שארב ף"לא תרתסהב המושרה י"ל איה יִפיִלַח
 םדוקה ךרעמ ןוכנ ילב ורתפ יוועל םכחהו הלמה
 יפליח ew" 168 ףעל 'חהל צ'נלפפ דוע "ייעו הזל

 — Farnkraut "y pw] 'ילוחב

 קריה תועלצ OE ע'לב b^ יפילח —( ףלח
 'ציבד ג"רב Geharfe Seiten, Rippen ותלוזו

 6 איפ (mo תינולייא ןכו 'טגב לרעה 'פבו 6יג
momק"פבו .ןידות תופליחו "מ יגיפ הלרע  

 יןידרת תופליחו בורכ יפלוק ישרש 0« ןיצקוער
 .ןידרת לש תועלצהו ןילעה ןה ןירמואש שי ייפ
 תופליח :ל"זו ג"מ ט"דסב ג"הר שרפמ ןכ ה"יחא|*
 קלפלאעא לצא רחא b "mnn^ תועלצ 'יפ ןידרת
 ע"לב p" קלפאלא לצא b'u ד"עפל כ"ע תייטב

eM J-»!ןידרת שרש  Wurzel des Mangolds 

 : בתכש המב םש מ"יפב ם"בכמרה ראבמ רחא "551
 םישרש םה jn תופלחו קלס ע'לב ןידותו
 וארקנ ןכ לעו םהינש וחמציו עקרקב וראשי רשא
 ב'ער 'יפב ראוכמ ןכו .כ"ע תופילח ןמ תופלח
 ל"נ הוואכל לבא םידותה תופילח an^ םשו

^Dךורעה 'יפ כ"ג אוהש ג'הר 'יפב אבוהש ןושאר  
 םג לבא ,המושרה תיברע הלמ תארוהל םיכסמ הזו
 יכ ע"למ אצומ תופלח תלמל שי ם"במרה 'יפל

^p Adוא ירפ קריב וא ןליאב חמוצש המ  
 Nachwuchs» ש"אלבו הנושאר החימצ רחא םילע
 ןיצקועב ה"כו ד"וי אלב תופלח 'יגה ןכתת הז 'יפלו
 'ומביב 'ציבב ןידרת יפלחו רכז 'לבו ונתואחסונב
 '5 י"כבו םש הלרעל ש"ארו ב"ערה 'יפכו ל"נה
 p'3: "יחכזבו ,תופלוח םש ג"ונבו הלרעל ת"האבו
 ראוכמ נהר 'יפכו ,ןידרת יפליחו w^ 'ציבל 'מ 531
 — mn] ךועב זעלה ןייע ןידות תארוה תרה 'עב

 yj טרפבו bi pb D3" אמיד יִפְלַח < \ ףלח
 וגיכר תערלו 0/0 י"לב ארקנו ולש

  Rosmarinןיכרבמ רציכ 'פב (םינפב ןייע 533'
 ןיי ןהל אב « Gom mosןיכרבמ אמיד יפליח ינה

 אוונ והיילע  "xpוזחאש יש קופנו ,םימשב
  wes 6n peuאסאו אנינרוש יתיל .אשירד

 דועו )?
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 כ'כ חרכומ ןיא ילוא לבא amm רחא ףופו ףוליח
 ומכ ביפ ל"צ ילוא יכ ןוכנל man ל"ומה ברה יכ
 C237 איפ הכוס יורימ ךומסב םש ג"צירב אבוהש
 לש םילבחב הושכ רמד ןאמ . . םילבחב 1220
 וז העד רשאלו םייקל לכונ התעמו .'וכו ביפ
 שממ אוה ביס יכ יחכונ 'עב wu לש זעל י'ע
 Haut, Rinde, cortéccia ט"יאל אוהש אקטרק ןינע

^b Bastרועו ףלק  pemע"ייע ןליא לש ןיקד  
 חיכואש ומכ i'm ^b י"פע) ןכ שרופמ םשו 'ד בס
 אוה ז'עלב אטרק םש זעולש המ םלוא (י"העב

cariaהלע ^5  Blattיתייה יתארי ילולו .ש"ע  
 ^15 אקטרק םוקמב ל"צ יחכונה 'עב םג יכ רמוא
 הלע p" אטרק jn שבושמ אוהו אטרטק ר'ב י'כ
 םילבח וניבר b^ ןורחאה רצ 'עב יכ היארהו ןיצוהו
 ןישועש ןיצוה (c^: ni לקד ירצ ומכ םירצנ לש
 ןייעו ש"ע .םילבח ןהמ ןישועו ןיטוח ןימכ ןתוא
 יתאצי ma .א"לב py ה"ד .ח'נ ןיבוריעב י"שריפ
 gom ןמ ץונקהו (aya ירבד cw  תבוח ידי
 תא ורבישו ב"פר ק"ב 'תפסותב (הנושאר  הארוהב)
 'y^ Ye p 'וריב ה"כו ןיפליחה ל"צו ןיפילחה

 ד על

 וריתסהו ,Nessel 40 י"לב 'יפ יפלח — ףלח
 תוכיתחו 'מגב תואיצמ ולא 'פב (ף"לאה

 לחכה 'מגב רשבה לכ 'פבו 633 s רשב לש
CUp pmםילעב שואי  nsnיפליח והב וחדקד . 

 ידהנס) הליקסה תיבמ pm 'מגב ןידה 3523 'פבו
Cהל ורק אפאו המש אסא יפליח ינב אסא '). 

 אברעמב ירמא (נ'נק (n3 םדא לאוש 'פד ג"סבו
 .יפליחד אלילכ אתוביס אדרוד אלילכ אתוקני

^Dמגב ןידימעמ ןיא 'פבו .םינושמק יני מ ' 
 אתינפלוחל ירירק (א'ער טיכו ביעס חיכ 1( ןיאפרתמ
 ?wn» אתינפסח ב"א) — C) או לי ס ל ימימחו
 פ'ר 'ציניוו 'זיפ 'פדבו ,ס'ש י"כב ה"כו הייחא]*
 ירירק אוליפל ימימח רדסה ג"ונבו .אתינפסה "יא
 אוליס יכ spy 53 םירפסה 'י גו אתינפסחל
 ע"לב ^c ןכו ץוק b^ מ"לב ןולס ומכ א'לב

C Dorn uiיחב ל"שרהמו .ןיקדס י"שריפ הפיו " 
 ךורא nv" תצק b^ ךורעה םשב אינה ןילוח
 םיארקנה םיבשע יחמצ 'יפ יפליח והב וחדקד ל"הזב
 רמולכ םימרכב ןיחמוצש םינושמק om יפליח
 ג'ונב יכ עדו .ךוועה ל"כע בר ןמזמ ויה םינשי
 ה"מגר b3" יתאצמ ןכו מ"טשב ה'כו יפלח מ"כב

v3ל'זו (:ד"כש ףד 'לייננא י"כ ץבוקב) ןילוחל  
 והיימשד םיבשע וילע וחמצ 'מולכ יסלח והב חודקד

 ארליסל ס"טב ר"לו ויו ייכב ןכו anam 'פדב לבא ימאו יזיפו ריפרב ןוכנל היכ (* .נישו אסא עיייע ('

yyשימו ףסח . 



 7 woNb מ'ד םימכח המכל יטרפה םש אָקְפְלִח *
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 ןב 'יננח יר לש ורבחו cov 'ר לש
 ומשב תוכלה םימעפל רמא ונב יסוי 'רו ןוידרת
 אתפלח 'ר (mp .ב"לק דצ ף"זרהמל מ'ד ןייע
 ירופיצב אתפלח 'ר ;0'ט ג'פ תובא היננח רפכ שיא
 6ויפ poo &311 ןמד אתפלח ^ Cre תינעת)

 ^ 47773 קרפ תומכי ימלשוריבו אנוה ג'קבו
 ןמד (189) םלשה «pon "גו in ןמד אתפלח

 ,אפיח

7Eאלמ תועש ילכ) אְרֶדְסֶפְלֶח  mbלב " 
'5 3'3 CWasseruhr, xAgj00ox 

 םהרבאמ ינא הסכמה  (b'2 b'Dיול [ר] רמא
 םימ האלמ אררספלח  "pאלמ תועש ילכ י"לב

 ילכה ראשנ העש ךותבו ןטק כקנ ותיתחתבו םימ
 רוגינפה היה ילכב םימ דועבש םינומדקה וגדנו קר
 היה סתולכבו הבוחל וא תוכזל ץילמ רוגיטק וא

 םיאלממו קתוש  wwwםימ ילכה  mmליחתמ
 ,םימ בנוג אררספלק תלמ םעטו .ובדל דחאה
 הביתה דוריפ ןושארה לופת תועט שי 'ואחסונבו
 ןכתתו אררפ ףלח בותכש ינשהו ,תובית יתשל
 ילכמו ב"ר ירכד םינכו ה"יחא]* ,הרדס
 ז"ל א"חב (קרא) קדא .'עב ונרבד רבכ הז תועש

 זמר אריו 'קליבו -- ש'ע  xeאררפ ףלח ב"נ
 [אררספלח ל'צו]  ^bשרפמ לעב כ'או הביכע

"D ןכו ('א דרס ע"ייע) אדרוס ומכ ארדס ןיבה 

 — pw] ר"בל כ'מ ברה תועטב

yr». yonונינע מ"למ  Cהפילשו הדרפהו הרסה  
  aue herausziehenיברע ןושלב ןכו =

 ;טישפהו ריפה = ע"למ וא (תופלחתמ ן"ייעו 'צ)
  0וא םיצלחה לע ןיז ילכ תריזא ןינע  papזוריז
 ע"למ הריגחו  umgürten, 0ףדרנו

  oyןשודי ןינע ליעפהב ('ג דועו ,ץרח  jy(םינפב
 ןיחלגמ ולאו 'פד ג"סב  by amy vs pmלכ
 וניא הצר ץלוח הצו םיתמה  Cpbinלע

  vosק"בד ק"פד ג'סכו .ץלוח ומא לעו ? Vואיער
 « miטל גיל ביה ותומכ ול ושע  nrוהיקזח
 ו"ל וינפל ואציש הדוהי ךלמ  no 6יצולח

 .ףתכ  ^bתצילח  nnsתחתמ ודי איצומ
 ואיצומשכ) קולחה ןמ הצולח ופתכ תאצמנו ערקה

ovo השנה ריג 'פד ג'רב .('(ואוצה תיבמ 

— a ——— MM -—M — 

 תדועפ תוכלה ז"ואב ךורעה םשב היכו ('

 qon = פלח — ףלח
 יכיכרד ג"עא ^6 .אמיד יפלחו sem אתיזו ('ארד
 ורקיאו יכיכרד ץעה יתשפ אהד ורקימ םיצע

C yyאל אמיד יפליח ינה םינושארה ושריפו  
 אתינתמ אה יכ ל"ייקו והנינ יאמ יאדו ןל רירב
 !y אוה ןליא py איצומ ותיירב .תליחתש לכד
 ןגיכרכמ םימשב יצע ארוב הזה ןינעכ אוהש לכ
 הייחא]* .ו"נירמזור זעלב ומשש ורמאו הילע
 ףוריצבו ןירמזור םש ז"ואבו rosmarino ט"יאלב 'יפ

oבתכ ןכו :ל'הזב םש ז"ואה םייס וניבר  
 לכד אתינתמ אה יכ ל"יקד ספלא וניבר
 לכו אוה קרי ןימ ןילע איצומ ותאירב תלחתש
 ונינפלו ,כ"ע אוה ןליא ץע איצומ ותיירב תלחתש
 תוכרבל 'יחב א"בשרה ש"מ ןייע דועו 'יל ף'ירב
 ,ו"פ תוכרב תוכלה ג"הב דוע ןייעו im םשב
 יפלח יכ b הנבהה תשק הלמה תרזג ןינעבו
 ,rosmarinus תימור הלמ תקתעה שממ אוה אמיד

umהלמה הבתכנ יכ  Twיתשב  ros m3'n 
marinusומכ אוהְו (ו'ט .272 ,'ג סואיצטארוה)  marinus 

/à pv) rosימ )75 ג"כ ' ros marisיב"י סואידיבע)  

("nןייע אוה עודי חמצל ראותו םי לש למ  
 כ"או לט p Jl^  ע"לבו ,תוימור pos ירצוא
 = rosmarinus תלמל mon םצעב mv אמיד יפלח

ros marisת"יחה רחא ד"וי אלב יפלה "נו  ^W 
 ,וניבר תטישב הז לכו ג"הב «m 'חסונב ןוכנל
 p'b אוה יכ 'עה תלחתב יתבתכש ומכ ןוכנהו
 = גיפשא תוכרכב זעול י"שרו ,ח"סק ףעל ןייעו

Spike, Lavendel, aspieאלפוריג ןיטיכבו  = girofle 
Gewürznelkeד רפכ ע"ייע '] — 

ov) bn *ר .כ"ד .כ"פ ןיבוריע 'ורי (םוקמ ' 

 לש ףלחמ אוה ילואו ףלחב ירוה הימרי
 רעיוביינ ןייע ילתפנ לובגב 050^ ymmo ארקמ

 .ר"כר רצ

 אבא א"עס ג'כק ב'ב (יטרפה םש) אָפיִלָח *
 .איורק אפילח

bor] "pom +ילבכד אפליא אוה  pyאפליא  
mum ינשה | רודב יח op aem 

 והבא 'רד הירכ רב ייפליח לכא ןנחוי 'ר לש ורכח
 ןייע ןושארה רודמ היה y") דיס b"3 םירוכיב 'ורי)

 :ח"'נ ף"זרהמל י"הבמ

ms )'יא ויו "33 לכא '3 ו'ו י"כו ץיפרב  wu" 3"mשיימו אסא עיייע . 

 m' ( .1» yy [יתשפ ליצ] (יטושפ) אהר םיצע יוקמ ינהר ווקימ םיצע יכיכרר בגא W^ ו'ו יי'כב לבא ם'עק ייפ

 רפה ע'פרנו ,םש ק"ב bon "y" ריפרב ןוכנל היכ (י

 .הששו םישלש ליצו ףלא הש מ חו םישלש w^ יב

 ,וניבר וחקל ונממו ח"ו םשב mm "bh לכ n» םשו זייה n0 תולבא 'לה ז"ואב 5 ןכו ייל 38 ילכב ('

m» (^וסח םש לבא ר"פרנ ' non 

 mus mus האלהו animi יפרמ לכא v333 T9 ר"פדב

 ה"ר mb יקליגו ,תועמב

 .שוריפ
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 ה"כו ל"נה םוקמב םהרדובא 75 ^8 ןכו ךיתוצמב | וצלוח הלוע לש השנה דיג אנוה בר רמא 6'צ =
 היתולצב ןינעה הזמ יתעדלו .ץלח שרש ק"דרב | ג'רבו .חופתל וקרוזו ךריה js ופלוש 'יפ .חופתל |

 ץולח לש םייח :ב'עס re תוכרבב C) ברד | םירגד) ולענ הצלחו (:ב'ק (moz הצילח תוצמ 'פד
 ןשדו בלח ומכ מ"למ תומצע ןשד 'יפ .תומצע | וצלחו )0 00 py ביתכד אוה ףלשימ c5 ,ה"כ
 ןושארה ןורתפבו — O x0 םילחת  ישפנ עבשת | א"י no .היעשי) ץילחי ךיתומצעו ,םינבאה תא
 ב"ער ב"כ ק"מב דוע הלמה האצמנ 'עה תלחתבש | תוכרבבש הלועמ איה וז רזעלא ררמא (' ףי ל שי
 ע"כ םשו ,ץלח אלו ענמנו . . ץולחל שקיב | ךיחא qu יכו ר"קיוב osi יזורז אבר רמאו

(Omץלוח םכח לע דומעה ףופב םשו .ץלחימל יבייחימ | ביזשי  ןייזי = 6 ףולשי  ץילחי ךיתומצעו  
m»582« ולענ הצלחו :ףולשי  (orבא לע ןימימ | םיצולח :ןייזי  v/םשו .לאמשמ  T5ב"עפ  ps 

 .. תמש םכח א'ער (m ןיצלוח אלו ןיערוק | םילחת יה ינצלח : ביזישי ,(א'כ 0275 רבדמב) ורבעת
 ץילח קופיק רב אל z'p םשו by ןיצלוח לכה | הצר (* וניתובר ורמאד אוהה יכ '(,  «m (ד מיק
 ץלוח אוהשכ .א'ס תבש .ויבא רב ע"ייע 'וכו | .ב'לק רצ ןויצ רמאתו אתקיספב .תבשב ונצילחהו

pyשימ  eoiהכיא תליגמבו (הטמל  yuוכו ןימי לש ץלוח כ'חאו לאמש לש ץלוח | ירחב '. = 
qyeb 0x5 75 gw0050 םילחת ךידידי וצלחי  | ^vויליפת תא ץולחל ב'עס ה'ד ב"פ תבש , nw 

 pm ןיליפת ןיב) הזל הז ןיב המ ב'ער ח"ד "פ | ןהידבעו peces ךל poenas ןיליא
 ,ץולחל וכרד ps הזו ץולחל וכרד הז (רמוסמ לדגפ | וניהלא 'ה ונצילחהו הצר א"דמה ןיחיינ
 ןצלוח mem םינפ ואב םא :ב"פד ג'פ ק"מ v^ | ונצילחהו הצר םימכח ועבק ןאכמ
 quom וניא . . םשו .העבש לכ (ןיליפתה n | obw לש ונובר ה'בקה ינפל דוד רמא 6 תב שב
 יתבר 'תקיספ p'e. ר"בב ה"כו .ץולחל אלש :םשו | ןיריתע ןוהדיבע ןיניכסמ ךל pem pow לכ המל

Tnיט ויל בוי) רמא תאד המ  pomוינעב ינע  . . | yyב ןיריילא ' OY "mק"מ א"ער 'ד םיחספ  
 ה'ד אתחיתפ ר"כיא .ילענמ יל ץולח א"ער 'כ | ןיאירב ןוהריבע ןישישת ךל ןימחרד ןיליא לכ המל
 :ז"טד א'"פר הטופס 'ורי .ינאסמ יצילח ןנחוי 'ר | ה"יחא]* qom ךיתומצעו (ל'גה היעשי) א"דכ
 'ומבי .תוצולח היתועורז .y נ'ד ט"פס pora 'וריו | לבא 'שמאו 'ציניוו 'פדבו ד"לו ^ י"כב ןוכנל ה"כ

veuלכ ןמ רפח 'זיפו  powב"ק | ינשה ןימחרד : pom sopאטוש ל"א . . הינמ הירמ היל  
 .י"שריפ ש"ע ביתכ םהמ ץלח םהל yon ביתכ ימ | לש אמראפ י"כב  טמשנ ןכו ,'וכו y" רצקתנו
 .ז"לק תבש ,א"עס א"מ םירדנ ב'עס ד"ל תוכרב | פש רעבאב המלש 'ר ש"מ ןייע כ'רד אתקיספ
 ,תחדקה םוח ונממ b 'יפ המח ותצלח .א'ע mos | ןימחרד ןיליא לכ ןושאר רמאמ טמשנ ןכו OS תוא
 איה האילפו ש"ייע המח ותשבל b^ םירדנל ן'רו | 'קליב המשבו אתקיספב וינעב i» pm דע 'וכו
 mam ףלשנו טמשנ yon ^er ןינעה ךפה אוה יכ | םילהת pos לבא ("ח"עשת זמר ףוס םילהת
 תא ןיצלוח vow "א .ב"מד .כ'פס DV "yii | וניבר 'יגכ אתקיספה םשב W^ ז"סתת זמר ףוס
 .ת ט מ ש ג ותניערגו 'יא :'מ ז"ע ילכבבו ןהיניעלג | ןוהדיבע םוקמב ח"עשת זמר 'קליב קר 'ציניוו 'פדב
 ץֶלָחָנ ww ןכתסמ ג'ע ז"יד כ'פס תבש m" | ז"סתת זמר 'קליבו ןנורבינ ןוהירבעו w^ ןואירב
 ולענ הצלח ןכו ,רסוהו T) ^b תיתלח עיייע | תלמ op win דחא ןינעה יפלו qma ןוהידבועו
 תומבי ל'זרדב הברהו והריסתו (doy ףולשת b̂ | +יוארכ ,יורב שבושמ 'קיספבו) וניבר 'ינב ןיאירב
 ד'פ םש .תומביתמ אלו תוצלוח v' B ג'פ | םינשודמו םימטופמ ^b D^ אי ר ב םהישעמ רמולכ
 םש ,הצולחו השורג sb ow ותמביל ץלוחה | 66, feit ע"לב = ןורתפ «jm cro m םה

seinלדגסב ןיצלוח ןיא ול ןיעמוש לענמב ןיצלוח .ב'ק | וננשדו ונעיבשה : ונצילחהו הצר ןורתפ כ"או  

qumאבוח ג'הר 'יפ סע םיכסה רברה  (naליהזב (גינ דומע) ג'צירל לבא : "bדי ןיאיצומש שי ייאה כר  nnתיבמ  
 ן'גמרל םדאה תרות 30 c) »y קולחה ןמ prn ףתכ אצמנו רורב ערקה היהיש ירכ העירקה םוקממ ןחלש ראוצ

mosשיר יפמ רחא ןינע יינואגה לכ ושריפ ךכ םייסו תצק יונשב א'ער  iy imnבטיח שיע 03( ןוילעה ותוסכ טשופ  

my ylםיבמרל לכא תוכלה  nipהכלה  saביש) תולגנ תולגהכ 'גרת ןכו ופתכ תלגתי' ושוריפ ופתכ ץלוח הז יפלו  
 ג"ונב )! .ריפרב קר היכ )! .שיע תטמל ןיליפת pon ןינעה ןכו וירגכמ טשפומ אוהש ןילגמו ץילחר המכ (יכ ,'ו
 םתרדוכאב היכו ('כ .ב'כ ב'ש) יב ץפח יכ ינצלהי !אבוה ב'ה ייכב (* .טימשי mov זמר ייעשי יקליבו טומשי

menהיכק רצ תוכרב  cea yyתיכ )^ "5 םימכת ועבק ןאכמ אתיא םשו םש יקליבו ריקיוב )5 !תבשד יורי  
v4 viasהדועס יכלה ז"ואב חיכו ךומסב הטמל הומוקמ ינשב יקליב חיכו דילו  mp ^oןיליא רטאמת שארו —  

ow pomקו  vaaתלפתב ל"צכו (* .שוורה לנ רפה ה'פתת זמר 'ילחת 'קליבו (" .םשו םש יקליב חיכו ר'ב  
 m^bn 'רורס בורבכ םיכר אלו 3*3 תלפת תוכזב cron חיר
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  = eקלח שיא | אלא אנצילח יאוה אל אנא :םשו ,ול ןיעמוש ןיא « e" s» mewילשמ) הכח ןמשמ קלחו =

 = = ,אָציִלָח םשהו .'וכו יעייטד אלדנסב  Roy bnםש |  (0 "nש'ר )"« האיפב ר'פב  busיקילחב ףא
 .  wpןינעבו :םשו .ו"ק .האלהו  poenק"מ |  ^b nsתילדב ןה ירה םיזונא יקילח ףא

  2לקדו | יורי ןייעו הצילחב רזעילא 'רכ הכלה א"עס א"כ  "ewתליחתב  quyיקילח והמו .(> לד
pon והרוק ךכיפלו (' םיזונא לש ןליא םיזונא | ןינעמו :ב"פד Ye ק"מ 'וריו vp ה"ד ג"םר תוכרב = = 

 רחא שוריפ) C) םיפנע אלו םירשק אל ול ןיאש | הציתנבמ הצילחב רמוח ו"פס םיעגנ אתפסות םינבא
 ומא 'שוריב ל'צש לינ] (םיזוגא קוליחב ףא | אלא ץלוח וניא mons 'וכו הצילחבמ הציתנבו
 תיבה תא רכומה 'פב C [pros. יקליחב ףא | איקיל nb אוהו ,'וכו עננה ןהל שיש םינבא
 ירמא (א'ער טיס 3'2 ארמג םרכבש םינקה תאו | עודי ךרעה תלחתבש ינשה ןורתפה — (מ ^
 ןתוא ןידימעמש C) םיקלחומה םינק יאני 'ר יבד | :ב"ק תומביב ל"זרו pon שרש ק"דר ןייעו מ"למ
 םינפגה ןהב ןידימעמה םינק ןתואי b^ םינפגה תחת | :םש דועו אוה יזורז )2 465 282 וצלחה וראב

omiוסנכי אלש ידכ ןהילעש תופילקה ןה ןיפולק | רקיע ןושארהו .אברקל אתיבמ יפולש ימנ  
vרצ ג"לק זמר חלשיו 'קליב  "bמ םשב ' | menהפילקה ןיב  poאלש עילתמו ץעה  wr 

 א"פ .(''םרכה ןיעילתמו ןיאצוי ןיעלות qms | וגרהו םהיוחא ואציו םמצע וצלָח זא :ועפיו
 םרכ לש תורומזה ןהילע ןירשוקו oup ןידימעמ — ['וכו םלוכ

 ומכ  םייולת םיכנע לש תולוכשאה YU .ידכ | opus Ejgjss nns םש הָצּולַח annon --) ץלח
 ליקשד ^C עקרקה לע pobre wp אלו תילרכ | רוש ישורי an (,22215\ יברע ןושלב

 לטונש ^p ,C3^ ק"מ ךפהש b" 'פד ג'סב היקלח ךרדב G/2 we תומשל «s vv רוש רבדמ .הצולח

 (הימ) תורשעמד ק"פבו !C הקלח איהש הפילקה | sus דרב יגרת ןכו rre) תישארב יא י"רת רוש
ponenורשכוה 'מוא הדוהי 'ר ורשכוה אל םיכנעב . 

 ןיקשמ ןהמ הצמתמש םימעפ ףשפשמ קילחמ Ub | .אצולחד אחרואב :רוש ךרדב ey זמר ךל ךל יקלי
i$ nsu 303 CEאיה יב שלא  wsהייחא]* = .('*ורשכוהואוה רומגהקשמ וב ןקילחמי |  

yשלע וא רכה לבו ) iאוה 'וכו היקלח ליקשר ןויצה ןמ ר'לו ו"ו י"כב  
 תלחת הנרדאו אוה ןוכנ ילבו ומצע ינפב ךרע

TYךייש זחא אבה  myהמ לבא יחכונה 'על  
 דחימש המיתה ןמו 23012 רמא cO) ON השעא
 םיגשומ ינש (תורשעמד) הנשמ התואב nob התואל

emnןיקילחמ םג יכ תמאהו .םינפוא ינשב וראיבו  
^c) ponךוע לש ונקילחישמ ןינעמ אוה ז'חא אבה 'עב | ואוטו חצחצמו ףשפשמ 9-53  

 glütten חצחצמו ףשפשמ םהינש ןינעו יחכונה | pon ראותה gleiten ליעפהב דמוע לעפבו
npon +01₪066 pon ;glattז"עב ה"כו | חורש הנושארב התיה  v5קילחט (דופש 'עב אבוה) .ב'ער  

 ר'פ תיעיבשב קילחמה ןינעה «nu .ןמושב הינפ | ל"צ] (רטוזג) 'עב b^ רבכ (?£C הכוס av = ביפ
 הריקע y" קלח תושעל p" ג"מ ג"פ האיפו ר"מ | «UU םילכב ר"כפ םיסירת השלשב C) [רטזזג

 האיפל bm תומוקמ ינשל ב"ער ןייעו השילתו | ןיקזוב CP ןיבוריע ףוסב .םולכמ הרוהט הקלחהו |
non 1אלש ליבשב שבכ ג"ע  promז'חא אבה 'עב וניברו ,םש | אלש 'יפ .('  ^bאצוי לעפבו .א"עב  

 םהילגר ודעמי לש 'יפ וקילחי אלש 5n ןיבוריע | תורשעמר ק"פב .ולופיו שבככ םינהכה ילגר וקילחי "
omונקילחישמ  לוניעה . ^eןושל  pon.ויה ןיקילחמ ד"מ 376 הרפב ןכו | יכנאו  (sie glitten aus) 

 (mb (* ו"מפ ר"בב ןכו o vo) תוישארבל יא

 ץילוח 1/53 5/3 םילכ אתפסות (Zange) ץילוח *

 (םירפסמה) תא וב איצומ אוהש רגנ לש

 ^u  ע'למ תבצ jy יפל אמט (םירמסמה ל'צ]

 y3 m3' )^ .ישמא b33' רטזוזג היכו )^  .ויפ b'e3 y'b ,ב"חו יא ו"ו י"כב ןוכנל ה"כ (*  ,ריפדב קר 03 (' 0

pn jג"ונבו ישוריבו ורזיפ 'וינשמב היכו  cpmןמ שמשנ ריפדב )^  omni pm .םיזוגא יק'לה רע  ^( wn 
 יכ תערל יחיארה יא ןויכ קיתו .הפרה ,סופרטפא 'עב (* .םש טייות יייע ומצע םשב ןכ שרפמ «inp ךורעה םשב שירב 2

mףא 'יא םשר הא'פ 'שורי ''ג לע זומרל וניבו תנוכ ןאכ ןכו ן"ישה לע וקה תטמשהב שורייב תביהמ שבתשנ שוריפ  
 יקלוה ףא an" 'א השרפ 'ג קרפ 'ישורק ארפסב תמאבו א 350 :םוקמב שבושמ רחא b" יכ 5^ וא םיזוגא יקליחב 1

 ג"ונב לבא ,מ'יטשב nx ר"פרב m/s (* ,הנוכנ m^ ר מ א 'ו רי ב ההגהה ןכלו .םיזוגא יקילח ד"כארב םלוא םיזוגא :

 יפסוחבו 3735 v3 הימגר b" תואב תוא קחעוה כ"ע )*  .ןיקלחמה 'ינורחאה ע"פרבו ,י"כ הימגר ייפב היכו ןיקלוחמה

 היכו ('*  .תיר "פמ קתעוה ילואו nm amp שוריפ be ces cy" )7  .רוציקה תילכתב ךוועה סשב אבוה -
(y הז ^b לע ר'עהל שיש nm םמצע םשב, iyw יישרל סחוימה,. '') שירה "63 ןינעה ףוגב היכו "v3 

 5n ק'ער תופסוח



t ds 

 לש ותבישי by קלחנה 6ז'כ «moo רחשה תליפת
omסורוקיפא ארמגב קלחבו  Cp Usארוקה הז  

 :לכ (p sr") חרק תדעד 'מנבו (* ומשב וברל

 C331 הניכשה לע pons וליאכ ובר לע קלחנה
 דצב הז השלש קילחמה OUS תיעיבשב ד"פב

^e gmח"פ .קילחמה אוה הז דצב הז 'ג לטונה  
 הלחתב ןירוכע וא ןיקולח םימ האר 07«. תואוקמב
 וא ןיקולח mn ויה םא b" [רוהט ל"צ] (אמט)
 ירק ps וירחא םאו רוהמ ןתשה םדוק ןירוכע
 'שוריב תיב הנב 0233 םוקמ האורה 'פב .(* אוה
 ליצהל הוצ ונירוצ ונקלח cn לא (א'עפ רייד טיפ
 תוכרב תפסותב mp .תחשמ וניראש תודידי
 לש npn ןימ ר"לב Caps 'יפ ב"א) — 5
 ןימח םימב םתוא ןיטלוחו םתפילק םיריסמש םיטח
 לוח םמע םיכברעמו בע דגב ךותב םתוא םירבועו
 םיטחה ןמ םישענו לוחה םיריסמ ןמז רחאו יקנ
 םהינמזב הז ןוקתו דג ערז pro םינטק םירודכ
 ןוקת "(  pm יימורו י"לב case לבא 'לגרומ היה

onsלש  menיפו ,םימח םימב םיטולח כ'ג ' 
 mw רשא הרועש טרפבו ןגד Cm י"לב ינסטפ
 הייחא|* .(םימב nns ןירושש רחא התפילק
 וניברו jn תוירכנ תולמ יכ תמא p ןד ב"ר
 רחא ררגנ יכ הז qw גוסב spon תלמ איבה
 Qvy זייד ביפ now יורי לינה םירדנ .ק"מ) 5" שורד

sponםיינשל קלחנו רבשנ רטולכ יתרתל אדח  
 הקליח תלמ טופל n ןמו .וניבר "ג t ע"ייע
 YD םיררדנ n yb" גיר א"פ תבש 'וריב my האבוהש)

 לעב pb השע ןכו דחוימ ךרעב (ג'עס טילד
 דוסיהו — .ש"מו אתנוכ ע"ייע qa ב"נש ק"הע
 ירבעה שרשה אוה qun לכ וניבו הנוב וילעש

ponונורתפו  amםינויצ הזיא יכ ךיתעמשה רבכו  
 ל"זר ירמאמ 1203 לעפהו .הזל םדוקה ךרעל םיכייש

 bypa3 .םש ם"במרהל מ'יט ןייע 'וכו ןולחה ינפל
 pon ראותהו .םימב דחא קלחוהו א"מ ג"פ ק"ב
 DN :N^T ח"פ תבש 'ורי : קירו טושפ b^ מ"למ
 ןיטיג 'ורי .תויתוא 'ב בותכל ידכ pon וב שי

3bד"מד : sevקחמה לע םידעו קלחה לע . 
 pon חינה 'כו ןקז בתכ 'ע לע א"ער ז"י 'דהנס
 ריינ איבה ג'ספ ר"ב .'וכו pon vea הלעש ימ
 pon ךאיצוהל א'יפ ר'ב ,'וכו סומלוק לטנו קלח
 אציש רשפא א"לק 'פ קלב יופס ,ושפא יא
 רומא 'קליב mor pon ל"צ קולח ןאכמ הז רפוס
 ,('ז"יקת זמר עשוה 'קליב ל"צכו א"לרת זמר
 םימ ב'מ ה"פ תואוקמ pon ws כ'נ pin לבא
 — .ז"חא אבה 'עב ואיבה וניברו םירוכע וא םיקולח
 ס'טו םיק לח םיתפש איבה re ק'ב אתפסות

mnארקמבכ םיקלוד ל"צו  oe)ןוכנל ה"כו 072 ּו'כ  
pesiםשהו -- (טינש דצ ק"ב מ"קוצ יצוהג א תפסות  

spon bnקּולָח םשה ונממו .ךורעב ליעל ןייע  
 — .[וכרע ןייע

p pbnגלפ ונינעו מ'למ  (heilenהליאשהבו  
getheilter Meinung sein, הרבסו ny75 pon 

  streiten.קלה םשה  pn spon(םינפב דוע
 תורשעמר ק"פב  0eםיבנעבו םינאתב ןיקילחמ

 .לבט לש  ^bהאיפב ג'פב .אוה קוליח ןושל
  oםישבי םייקמו קושל םיחל םילצב קילחמה

 ,ןרוגל  pono "bםיחלה תא רצוקו וילצב תא
 תושעל םעינצהל םישניה תאו דימ קושב ןרכומל

 ןירישכמב ו"פ הלעמהב  .(*ןרונ ןהמ  G5ג'סבו
jp רדומה 'פד ג'ובו 6" ק" ךפהש ^D פד' 

 קריה « cmהינ  Gusינסיטו (' סוגרט אקלה
  ^bשיכ הציג אקליח אגלפו אקליח ,דירז 'עב

 (א'ער  ^pאיזא ךרעב  un — 6ינולפל קלח
  32) $333רבכ (ג'ס  ^b'פד ג'וב ,(' רב 'עב

 'א /3 yt ^b3 אבוה לינה רמאמב קולח י"שריפ יכ תחכונ הבושת ןאכמ םקיר 'יא חיעק זמר יס אראו יקליבו )!

wwיכ קולח ובל  ass cwטושפ 'יפ קלח  pןינעמ וראבו וב רזח לבא ןכ שרפל שירה הצר אטהיר םופל )*  

 ו"פרבו .'מאו ר"פרב ןוכנל «mo )5  .רירז עיייעו ריפדב «p ה"כ (* ,ל"נה תאיפל ט"יותו שייע mb םדוקח רע

 . . קלוחח לכ ג'ונב (' .סיש ייכב ^5 ןכו יוכו קלהנה לכ ןויצה ייל יסונב (" .(:ע'ק (arn 'ז רב )^ ann cer a ךרעב |

  pinaןכו (*  .ח"יפ- ר"רמב היכו 'וכו  ^bםיכטרו ראיב אל ןירוכעו ןיקולח תולמ םלוא ומצע םשב ש"רה  ^bןיקילח :

 הלזחה תלשלש םיקלח י"א יחפונ a" יפכ הזה 'יפה wan םש תואוקמל טייותבו יוכו ןירוכע וא הלזהה תלשלש תוקלח

ans pasשיא ןושלמ ייפ הקלח  ponוניבר תער לכא חול םרוקה ךרעב סוקמ ןויצהל יתדעי ןכל רורב לינ הזו כ'ע  

umo» =ןכו הפ ואיבה ןכל גלפ ייפ קלח לעפמ  cbןיקולח םתש ןיקולח שיארה  cieהז םיקבדנ  mmלכא כ'ע רוהט  

 כ'ע תייטב ררג םירוכע וא ,ודיב ם'קבדומ תייטב גול b^ םיקולה יכ ךפוהמ b^ 'תיאר דיל רצ גיחרל טירס ^63

 41305 230 — דדנ ל'צ ררג bm קברדומ ייפ

 , (U.— ,Woizengraupo, 1% tragum. (9. ,Spoltgraupoןווואהתה 2

,Gerstengraupo 

 Jj גזל ל"צו ןה תושבושמ ר"עפל תויברע תולמ יתשו

 .וריב םיקברומ necs [גזל] (גול) ייפ םירוכע :תייטב |ררנ] (ררג) םיקולה im ררסה ךופהל qos רתויה כ"או —

haliea, aliea  (" — 



 4Vp :םשו" ,ז'ק :םשו .ג'ק :םשו ,ב'ק :ט'צ

me»קלוח הבסנ :ח'ד ז"פ  mpב'מק ב'ב : 
 .ב'כק םשו .ילט  ע'ייע "וכו אילטל pom תיא
 oen ,ב'הוע לש הקולח ז'הוע לש הקולחכ אל
 ווכבל ול שי  .הקולח םדוק רוכבל ול ps .ו"כק

v ponתבש  xy sreקלוח וניא ךרוצל  
 an :ו"לד ves תיעיבש 'ורי .קלוח ךרוצל אלש
 םינש 'זו ושביכש םינש 'ז ג"ע כ"ד ro  האיפ
 pa קולחל אלש :ז"כד א"פ םיחספ v ,וקליחש
 תותירכ .הקולח תרות .ו"כ תובותכ .הקולח םדוק | ?emos ny תקולחל לאשוהו .רועיבל  רועיב
 :ה"נ הכוס .התימד הקולח . . ואלד הקולח :'ג | ו"עק ב'ב .וירבח וילע ןיקולח : ג"כ moo .ז"יק
 ב'פ תובותכ 'ורי :ו'ט תובותכ ,םינפה םחל קוליח | א'פס תובותכ v^ .לאעמשי 'ר היה קולח א'עס
 קוליח ד"ע ו"כד םש "ורי ,תוילק קוליח ב"ער ו'כד | ,ויבא לע קולח «ob 'ר יב לאעמשי 'ר .ו"כד

Civו"טפר תבש  ps auoתוכאלמ קוליח :א"כ תוכמ .'ע תבש .תונרג | ןב א"ר לע ןיקלוח . 
oppקוליחל ללכה ןמ ואציו ג'ע ט'ד ז"פס תבש 'ורי | יילקש 'ריו ד"ע ו"נד א"פ ה"ר 'וריו י"מ ט"פ ב'ב . 

 העברא .ו"פ אמוי ץובקה .ץראה קוליח ב"פ ר"דמב | תאבש אלא ןירעטצמ ונא ןיקולח לע :ז"מד ג"פר
 -- [הרפכ יקוליח : ג"כד ט'פר nbiD ^v .םיוושה תא ונילע קולחל

enםיקולח  quoק"ט דועו ליעל ןייע לעפנב ןכו  | ponתקּולַה —  wesר'עפל  ponתיב =  
 שפנ תקולח כ"או הבק אוה שפנו העילבה poni אל הדוהי 'ר ,וילע וקלחנ אל םימכח ^
 (םינפב ןייע וניכר ישוריפו Magensehlund ש"אלב | .רודה ילודג הב (on :ז"טד הנינח .םהילע
 תסיעל :ןיסירג ימ \הנשמב 30 השאה '55 הדנב | .םילודגה םינהכ 733 וילע וקלחנ א"מ ג'יפ תובותכ
 שפנ תקולח b^ .שפנ תקולח לופ לש posi | ,'וכו אלא וקלחנ אל וקלחנ (cw ה"מ yb םידי

ovnאקולח םשהו .ורמכ ןכו וקלחנ ךכ  Meinung)וניברו .ח'ר ^5 הז ברעבמ לכאמ המעט אלש |  
(erschiedenheitהשמ תריטפ שרדמב  On m»ל'ז םשרג |  ^bלמרכ שרג ןוגכ .רונש :סירג  p^) 

mnsקעניללעי  oap osומכ : תסיעל ,('ןי כי כר ןיכורפ 'גרתמו 0^ 'ב | היה ארוק השמ היהש ארקמ  
 תקולח לופ לש ,םיטח סועלי אל 6ט'ל סיחספ) | הז לע הז אקולח םהילע היה אלו עשוהי שרפמ
 לכ לשבתנש לופ ww תסיעלמ רמולכ :שפנ | ע"'ייע תקולחמ םשה הנבנ ליעפהמו -- .הז 3323
 153 שפנ יאהו םינשל (pon אוה וילאמש ךכ | (Ehre erweisen) דוככ םע ףנריצבו .תקולחמ לעב 'עו
 תקולח )533,5 רמ א רועו .ומצעמ הישפנמ | ןיא ש"הח שיש «os :'ל תועובש :מ"י תוכרב
 שפנ ונייחד ותפילק ךותב ומצעמ קלחתמש שפנ | לודג דוככ א'ער ב'ק םיחכז ,ברל 25 ןיקלוח
 ה'מ ביפ םילקש (y"[ רבק יבג לעש (wb ומכ ולש | pon .קּוליַח pon םשהו — םירמל ה"בקה קלח

"C" Theil, Theilung "pron ponו"טפר תבש  | (o "m9רמאו  jbירת ןואג יאה בר םושמ  
a € 7-77 ——— M 77- — — - 

 ma" אובמב yy ז'ר אפ י "כ ב ןוכנל היכ (*  .ןיכוריפ 'א י"רתב לכא ןכיכר ןכוריפ ייא יקנואבו 7 ייכב היכ ('
 DM יכ רייש an' הערכ ומצע לע רמא ךורעה לעב qni וניבר אל "יבר ןל רמ א, יכ יתחכוח סשו האלהו XI דצ
 ערפמל אהלמ יאלגאו יתא קדצה ןכ םנמא יכ יהיאר ירי תחת v3 nns ישוריפ תויהב התעו ,וברמ ןכ רמא ה"מגר
 תארמ ךל ןתונ ינא תובו ה" מ ג ר ןושל לע ליגר יבר ןל רמאו רובדה יכ יחאצמו יתעגי ינאו .תמאה לא הזב יתנוכש
 :ביעס יד ףד יקילייגנא ץבוקב .הימ יוחנמל ^53 :םינויצה המה הלאו (moss 'יפב win הז יתאצמ םש רשא סוקמ

 v3 ץבוקב !ce my 4035 ריתעל תויהל ןורשע ןיד וא אתיירואד ןורשעכ איוה איה וא אכהד יאה יב ר ןלוטאו

 רחאש וניה 'בר 15 ומ א :םייסו (הימגר תרכזה ילב יניפת 'עב כ'ג קחעוה רושא) :'נ יוחנמל ייפ xim s ףר

 '*3315 רומאו :םייס ('ז לג עיייע) ב" ןיכרעל 'יפב ב'עס רילק ףר v3 ץבוקב םשו .ןיחתורב הטלוח היה החייפא
 .יג .תותירכל b3" .ך'סק ףר v3 ץבוקב ctn ,'וכו אלא ארקמב שוריפב היל ןהכשא אל ינש הלה והנילגאר יאהר
 יותורכל ייפב .ח'פק ףר v3 ץבוקב םשו 33: הרהזאמ שנוע ףילי אמית יא יאה ררהמ אק תוכמ יכסמר יבר ןל רט או

 ייכ ץבוקב םשו יוכו ןבלה ןריסאד pow 'נימא אוה in והב בותכד ירפס אכיא יבר ןל רמ אר :(יג םר (pop :'ר
» 

 ^3 'כלה בר רמא ןמהנ בר רמא יפט ארכתסמ אמק אנשלב 'בר ןל רמאו :ביי 'ותיוכל ייפב א'עס ב"פק ףר

 קחצי ירר הימשמ רמאר יבר ןל DM" יכ ל"נה אובמב יתועשש המ «my ym s ומצע לע ןמאג םדאר הרוהי

 ."יפב תואב תוא יתאצמ ןכש היכ יכ אוה רורב החע ךויעה לעבל אלו הימגרל ךייש יכ אתנכרמ 3 rne ינולרואה

vs massץבוקב .'ל יורוכבל  vsםשו .ד'צ ףר אקילייגנא  ^onיגר יל רמאו  menלו ינילרואה קחצי יוו  
 . א"פ ל"הזב יתאצמ .ז'צ n" אקילייגנא V$3 יורוכבר .דיל ףרל םגו .םש 6303 אבומה טותאק v3 ^a3" אותו ^3

 I םשב 'יא m3: רפסה יפרב .ר'ל יורוכבל הרפכ חכומבו ינילרואה ל'צו יוכו הכ רגכש ןויכ ל'ז ר ו א ה קחצי ירד תימשמ

 .'ב מ'ב .נ"שו ךא ע'ייע .'ז תותירכ .'ה םיחספ מ"ד
 mo ןילוח .וקולחי י"מ ,קלחמה ז"מ ט"פ 272 ,האלהו
 קלחל הרעבה :'ע nae .'וכו וילגר תא pow םא
 'ורי .יתאד אמלעל אקלוח :נ'ע ב'ב :א'יק :י'ק | וניא . . קלוח :ב"ק םיחבז .הרעבה ע"ייע תאצוי



^b Cmnהאצוישכ ותוא תשכולה הפי קולח  
 (enne הכיא nbus .שירב .תיבב אלו קושב
 הכיא םש) קוחש nma (חתפ והבא ירו nme זיו ייס

 למגה תא ןיסינכמ (יתוילכב איבה יפ ריכיאב ^ ג

 ןירמוא pm וילע jw ןיקולחהו ןהלש ןורטייתל
 הייחא|* ^ לבאתמ הז המ לע ולאל ולא
 שי ןוילעה שובלמה קולח ןורתפש וניבר תערל
 ףשפשמ 'יפ 'א pon ןינעמ ע"למ הלמה תא איצוהל

menmיולכו ףשפושמ היהי ןוילע שובלמ  vy 
 תופפוהב) רעשיילפ 'חה תעד ןכ וב םיעגונה םירבד
 בוט רתוי ד"עפלו Ces vm יוועל 'חהל ל"תמעל

nnbע"למ  ^e Joeףוגב קבד  usb)םשה  
Adeילב ףוגב קובד שובלמ  maארקנ טרפבו די  

 ,Hemd םרשב לע ןישבולש םינטקה שובלמ ןכ
Kinderhemdוהזו  ponה'מ ז"כפ םילכ ןטק לש , 

 רטס ,'א דרג ע"ייעו .ד"לק תבש אקוניד קולח
 בקנ bun תיבועה הלמה תארוה Um .'ב
 הליחתב קולח הל ןישוע ןיא m דגב תכי תחב
 ם"במרהל מ"יפ דואמ הפי הלוע הזלו (ג"לק תבש)
 ידכ דגב לש הכיתח בוקיש אוה קולחו :םש
 ןיעב b" י"שרו) כ"ע .בקנ ותואב הלמה סנכתש
 "ne .כ"'ק תבשב קולח ןינע ןכו ('וכו קוחד סיכ
 ןושלב Hemd, chemise — א"שיימק י"שר וזעול
 'צמאה ינוי 'שלב 681014 ט"יאלבו camisia ימור
 לכ דציכ ח'ת לש קולח ןינעה mo אסוס
 תילט וכפהו :ז"נ ב"ב ויתחתמ הארנ ורשב ןיאש
 ול חקיל ינעל רגיד ןתונה :ח"ע מ'בב ןכו (םש)
 r5 ח"כפ םילכ ,'וכו תילט וב np אל קולח
 ימ לכ .,ד"י ק"מ ^« קולחב לבא תילטב א'דב
 קולח .כ'ק תכש .דחא קולח אלא ול ןיאש
 mos תארוה דועו 07m יא'ח) ןוילפא ע"ייע תוילפאו
 תישארבל י"שריפ ןכו CDanilo תנותכ ל"נה תיברע
 ןינעה הזבו ,כ"ע קולח הז ותנתכ תא ג'כ ,ז"ל
 אקולחב היבגל (pe ג'עס כ'ד ב'פ mo 'ורי
 'וכו ארמעד ךקולח שובלו רוזה bw אנתיכד

yyהרהטו האמוט אתססות ,(ד'לש א'ח) סינותוא  
mesלש קולח  pinלש  a"ןמ קולח  

 םיאולימה יטי 'ז השמ שמיש המב .ר'ל ז"ע .רבלה

 pb - (שָפָב תקולח = קלח =

 סעלנ ww ךכ לכש רמולכ vb תקוע :ימעט
 ונייהד ןורגה תקוע ךותב עלביל .דמוע רבכש
 הפי סעלנ ךכ לכש שפנ תקולח א'פ ,שפנ
 ,ןורגב שפנב סנכיל דמועו םינישה ןמ pons רבכש
 תקוע תואסריג יתש םע יאה וניבר 'יפו ה"יחא]*
 ב"ל 4x תורהט רדפל "פב אצמת שפנ תקולחו
 רתויה mm ,ש"ע 'א סעל 'עב הלמב הלמ אבוהו
 יברע 'למ (we תקולח an spun im "e^ ןוכנ
 דע לופה יפירג by my 55 ושוריפו המושרה
 תיבל ws שפנ תקולחב םנכל םייואר םהש
 הבקה םע קבדנ העילבה תיב יכ הבק לש העילבה
 (ןעכאר) עולה םע ןוילעה ושארב קבדנ wenn יכ
 שפנה אוהש nipn םע קבדנ ןותחתה הצקנו
 רמולכ שפנ ידי לע npn םשה תא וראת ןכלו
 תפיעלו .שפנה ny קבדנה טשו לש ןותחתה הצק
 מ"יפבו .םתכה לע ריבעהל הליעומ וזכ לופה יפירג
 תקולחו לופ לש ןיסירג תסיעל an^ ם"במרהל

wb)םילופה םועליש "יפו  xnתסיעל םע  
 ןאכ ורמאנ םירבד ינש כ"או ,כ"ע ויפמ הברה קור

(sב לופ לש ןיסירג תסיעל ') תסיעל oy [en] 
 האיב ירוסיא 'כלהמ הארנ ןכו ves הברה קוו
 אוה שפנ תקולח הז יפלו .ש"ע א"ל 'לה ט"פ
 ,ולש אכמוטסאמ ונייה ושפנמ הקלחנש תוחלה
 קתעוהו ;jM י"ל sw הקולח הז יפל , ילואו
 ל"נ ןושאר "יפו הו, Speisesaft \עיע\3 ע"לל

spyב'ער וירחאו י"שרו  ^pש"ע א"עב ) — 

Oberkleid (ןוילע שובלמ וניבר תעדל pin: 
 הס 112108 -abgerie 0 ע"למ ילוא

penes Kleidשובלמ ד"עפלו  pun qua pias 
 ותדנופא ןיב (.כ'צ תכש) עינצמה 'פב (םינפב דוע
 שרוקה יבתכ לכ 'פבו .וקולח C) תפחבו וקולחל
 ןתשפ לש C סוכנק Cop פש) ןיליצמ ןכיהלו 'מנב

^b ibmל"צ] ולירורפ זעלבו ןוילעה שובלמה  
 איבה אל ow רמוא רזעילא 'ר 'פבו C [ּולּויָרְרס

oe)גילק  woקולח הל ןישוע ןיאו (הנשמב  

 moon שארכ ןימישמש 2332 .b^ .( הלי ח תב
 תאצוי לש קולח Um) םילכב ח'כ קופ שלשבו

mónקחצי יר חו .ילגרו אה  Niי'פב ' v3 masץבוקב :'ו תותירכל  v3א*נ ליהזב :א'עק ףר יקילייגנא  
 wesm הרומ םשב הז קחצי ^« תא תימגר הנכמ היה ריעפלו .ייכ ותואב .ב'עק ףדב היכו ל צז קחצ ' 'ר '*פמ
 42 ל'הזב יתאצמ .חיי יינעתל vs mes "o3 .הרו מ ה יש מ n .גינר m יקילייגנא י"כ ץבוקב .'ג 'ליעמל "יפב

 nbn y'"p )!  .רתוי ךיראהל מיכאו .תרומ ה ת רוח .סובלק גונב לבא ,פיאו 'מ ייכבו amm סבנק 'עב חיכו ('

 ולידרפ ow ב"ה vasi ,ר * כ 1733 ןוכנל ow ולירורפ m ; Mantel ליעמ p. ferrajolo, l'errajoulo^ ט"יאל אוהו ('

 «m ('  .ולידולפ תועטב W^ ץע"פרב לבא ולוירופ וא וליררפ ל'צ םלוכבו וליררופ יב ו"ו י'כבו ולידורפ יא ו"ו י"כבו

byורזיפ  c v3»ן''ע )^ .תליתתכל ג"ונבו  Tyהכבס  ceררופ וניבו ושריפ  nnםיכסמ  pyועלה  
 5m תיקלטיאה

 ינשמב



TON 

 ו

 .שוריפ
TC RE *ו  

 םש) 33 רמאו קליח (* ןמש םינטק םיגד ןימי
 ינפמו] רוהט גד אוהו C) תינתלס איה (א'ער טיל
 p" .(* [ומע הלוע ןינוברעש ינפמ .הרוסא המ
 pow הב ןיבוועמ peso pus 6 ןינוברע
 [אוה] ןנחוי ^« רמא C227) ביפ ז"ע 'שורי .המע
 C (תיתלח לש טרוקו) C "הפורט ne אוה קליח
 ב'א) — C, ןמא 'עב ונשריפ רבכ ןמוא קליח
 ושא גד ןימ nen] ל'צו] «ex 'לב קלה ייפ
 םהמ שיו ילצו אנ ודועב ןשועמו חילמ לכאנ
 תוינופצ ולא תוצראב טרפבו תובברלו םיפלאל
 םיימורה וארק םגו המוצע איטמקרפ םהב םישועו
 ה"יחא]* — .(םיגד יעממ היושע הליכא ןימל ןכ
 B Dy" םיאתמ nn pon ^w ילופאנ תוינשמב
 ,איח ריטב) רעלזייא mm .ל"נה ר"ל אוהש ב'ר
 אוהו ,chaleis (9286 'ורו י"ל אוהש רעיש (ה'מ
 הז יכ ש"מב לבא ןויכ "ne גנירעה יניממ כ"ג
 gesalzen, sal, salsus ןושלמ ,ט"ל ז"ער "אתינלוסי

 ,ס"ש י'כב ה"כו תונתלוס ג'ונב יכ יל הווש וניא
 "יסופדב וניבר 'יגכ הזו אתינתלוס ל"נה rry 'וריבו
 ר"פד ^33 תינתלס 'יגה רקיע יתעדלו ר'פדמ ץוח
 תינתלס y' סגוקא 'עב ע"פד 'יגכו יחכונה 'עב

mורו י"לב ומכ ד"מלהו ש"ירה ףוליחב ' cagüivn 
sardina =ש"אלב אוהו  Sardelleגד ארקנ דועו  

 Dye ורכזוהש המ הזו ע"ייע ןייופא הז ןטק
 בר תעדל (קלח) קליח הז יפלו one "לוח דחי
 יכ תצק היארו Gardelle) תינדרס ונייהו) תינתלס
 םג םהמע דוצל הלא םינטק םיגד ידייצמ ךרד
 ש"מ הזו Weissfische םיארקנה םירחא םינטק םיגד
 ר"ל אוה jp ילואו ומע הלוע ןינוברעש ינפמ

alburniםידצנה םינטק םיגד םש הז יכ  Dpיגד  

 ןינעל הינימ אקפנ יכ יתכראה .(תינדרס) תינתלס
 553 ןיריתמדי  ןניקספ עגנירעה ןינעב יכ אניר

pupםיחלמנ ןיא יאדוד  Dyןיאד םושמ םיאמטה  
 p^ העד הרויל הגהב יכדרמ "םהמע םחלמל ךרד
 ?jo ןעניררס ןינעב ןכ ןיאש המ ש"ע ה"קס ג'פ
 ןהאזיוועל mm .ןהל ןימוד םינטק םיגד םע םחלמל
 קליח הלמה תרזג ןינעבו — .א'עב b^ ס'ר .לאאז
 'עב 'טושרה ע'למ אוה יכ רורב ל'נ קלח וא

 .[תיתלח לש טרוקו] קליחהו 6היל 7«

 ו
wow.4%  

pons =ארמיא ול ןיאש ןבל קולחב ינתמ כ'ר ןבל  : 
 ימלשוריד ינויצ נ"שו (Up ACD) 'א רמא ע"ייעו
 ארמיא חתפמב .ו"טד ו'טפר תבש v" ףיסוהל שיו
 קולח חתפמב nbv ר'א קולחל וקיבדמ אוהש
 ןינעהמו .הכבס ע"ייעו ןיפר ינש ןימכ יושע אוהש
 המכ ל"נה הכיא  'ליגמב ןוילע .שובלו תנותכ
 יאדוהיד אקולחכ רמוא אוהו יחמ יעב תא םינש

^b navותנתכ שבול לארשי ןיאש ןויכ  
 םינש תמייקתמ איה תבשל תכשמ אלא רקיה

Ae i» maע"לב  ^bהפיו (6'רקי שובלמ  
 שרדמ לש טשפ תא ךירעמב ונאזנול מ"ר ריבסה

bnותואמ ל"נה רמאמ קלח ךרעב איבה ןכו  
 ונאזנול מ"ר ev^ וילע ולש ןיקולחהו : שרדמ
 םלועה ךרדו םיקש אלא ןניא למג לש ןיקולח
 לע םילאוש םה ןכלו םיקשב םיסכתמ םילבאהש
 TTD" היאר הז לע איבהל שיו ,כ"ע לבאתמ הז המ

"unהל ונאטח לואמש רמאיו ד"ע ה"סד ב"פ ' 
 לארשי לכ לש ןקולח לאומש שבל . , יו .'ז איש)
 לארשי לש אטחב ומצע תא ףרטצמ לאומש 'מולכ
 ןינעבו .'וכו ןקולח שבל ש"מ הזו םמע לבאתמו
 דבלמ יכ בוט רואיב דוע יל שי ר"כיא שרדמ
 ונלש ןדינבו שובלמ ל"נה תיברע הלמ הרומש
 ידיל .קיפסמה my ענין  %% pun למג לש קש
 עמתשמד אנשלב םימורע ןושל ורחב וניתוברו היחמ
 םידוהיה 'ירמוא pm ש"מ הזו ןוזמו קש DOR ירת
 אוהו . . קרי םהל ןיאו ןה תיעיבש ירמוש וללה

^b)ןהילע .לבאתמ (למגה . — mssקולח תיבל  
 ריזחמ 'וכו ךקולח ינליאשח : ו"כ ק'מ .רתא ע"ייע
 הרשע שובל "פא :ב'כ םש ץובקהו .וקולח ול
 עמשמ mb ,'וכו ןוילע אלא pup וניא ןיקולח
 קולחהו .קולח .ארקנ ןוילעה ci ןותחתה םג יכ
 שממ םדא לש וושכנ אל לבא ףוגב קובד היה
 (Am ןיסרקיפא ע"ייע וסרקפא לש לעממ םא יכ
 ותלמש 'א n קיתעה ןכו ,י"פ א'דמ ןויצ (רילר
 אלפנד היבתות ק ו ל n איה 002 (v3 moe ורועל

 — [היכשומל
 ,alee 6 ר"למ םירחאו 2751 ב"ר תערלו קלח

Fischlake von Hering, oder Heringד"עפלו  

 ןידימעמ SM קרפכ (םינפב דוע ןייעו 8

ms )5 joe bis ומש ^w ייכ nis יפבו (' .'ג' pn y my "wn vn nme יילכ ץוחב תאצוי לש קולח םעטה הזבו )' 

 פנוקא ,(וייטר ,א"ח) ןייפא yy סיש י"כב היכו תונתלוס ג'יונבו ח'ר יייכ ייפב «n תינחלוס םירחא ייסופרב לבא ר"פרב
wm)ח'ינר ). m3(*ךורעב ל"צכו חייר י"כב . *) ר"פרב ןוכנל ת"'כ m7»כ"ע (* .תניברע 314333 ינוברע ע"פרשבו ח'יר ייפב  

 ןאכמ קוחמל שי ('  .םינפב nnam vb" לעו (ys) איעס דיפ ףד יקילייגנא י'כ ץוכקב) ז"על v3 ח'ר ייפמ קחעוה
 יב טרק ya 53M שרק ךרעב b*' רב כ תיתלח לש טרוקו :ל'צכ ילוא וא ,יתמלשתש ומכ ליעלמ ומוקממ קחענו
 קחעוה יכ «ny אוצמל יתיכז p) םש) ןינו ש ש ש יו nym | טייק ,א"חב ע'ייע (*  .שוריפ ילב ןויצה קר איבה

 ,(.א'כ ףר 'קילייגנא v3 ץבוקב) ryb5 ms ייפמ ןכ ומכ

ET ב i 
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 םישנא i'm ש"מ הזו םיתוחפו םיזחופ םישנאו
 םפקת בורמו םעה יפב vn לשמ ומכו ןה nne לש
 שממ םודס ינייד אלו םודס יניידכ ויה םתוצירעו
 םודס ינייד תומשב וללכנ אל יכ) ה"מגר 'יפכ
 אלאו 'טישפ :רועישו (ב"ער ט'ק: 'הנסב םירכזנה
 יישרב ה"כ) וש א (חישמ ינשל) m5 ליכא ןאמ
 ייגכ) mb .ילכא קליבו pb» Cumis ןויצב יילוחל

 םיעודיה תועורז ילעבו םיצירע ינש יכו 'מולכ (י'שר
 לארשי יאדוב חישמה ינש לש האנה תבוט ולכאי
 אל ילשמה רמאמה רועיש ןילוחב en ,םלכאי

pomריכמ ינניא רמולכ אנעדי קליב אלו אנעדי  
 תועורז ילעב םישנא ינש לש תוצירעו ףקות
 תצק) ןמחנ בר ןויכו םהינפמ אריתמ ינניאו הלא
 תעדו ןנבר תעד לבקי אלש ותעינמ לע (תואגב
 nm תטשפתמ םתעד DN ףא mv 'רב by 'ר
 ינשב דחא הנקב רמאמה הלוע רועישה nm .םעב
 רמאמ לכל שי יכ עדת ערי לבא Dun תומוקמ
 ידהנפב ('א :איה וזו תדחוימ הנוכ mp רמאמו
 תרכ שוייפ Qb ,(9= ע'למ posi pon ןינע
 לע 'דהנפב רמאמה לעב תנוכו ( בירחהו
 חישמ יִנש ימיב יכ םבלמ ודבש םייסרופה
 Oschédar - bámi, Oschedar - máh םיארקנה םהלש

 תויח y" ודבאנו ותרכנ םדא ינבו own ברחנ
 רתימ ראשנש cp לכ (pes ןיתרוכש תועו
 ג'עקת w'5n ג"מד y'o3 ירמאמ ןייע ,הטילפה
 תואקתפרה לכב וז הנומאו יתכראה םשו האלהו
 תוכלב םג השרתשנ םימיה תירחאב הניהתש תוארונה
 תא םחנל רמאמה לעב אב ןכל ילארשיה ןומה
 תגומא דגנ םוחלל םגו לארשיבש תונומא ילעב
 חישמ ינש ילכאד לארשי ןידיתע יכ םייסרפה
 ומייקתיו ודמעיש ושוריפ ד"עפל

 ןב חישמו ףסוי ןב חישמ ל'ר חישמ ינש ואנשכ
 ור "רפה לעו (גיישו vypn רצ םש ע"מ יייע) םירפא

 ןאמ אלאו אטישפ ףסוי כו השקה הלא לריג
 םהינשל ל'צו הי ג ש ל : דוע ת'האבו והל ילכא
 CM םהינש nw ןמזל םיקתיו mer b רמולכ
 הלועמה 'יג יפל ץותל אב הז לעו לארשי אל
 יקופאל ןניעמ ש אל א תא Cpu י'כב
 ונעימשהל אב והנילכא אלד poa קליח
 ומייקתי אל יכ םיומואה תעטומ ny איצוהל
 ינב לע רבע ףלח ושא ףוויטהו התירכה ינפמ
 ןילוחב י"שר "ג יפלו חישמ ינש ימי ףוסב םדא

(überdauern) 

 ןושל anb ל'צ) mb ליכא קליבו קליח ו ₪ א | םייטרפ תומש ויה (קלבו «pon wo po קלח קפס

vaa ma (tע'יפרב לבא ויו  ponפ '"כב ןכו יחסונבו קלבו ' mobקליח  powןוילגב  'o v3י'עבו קלבו קלח  
 .ןילוחל vs neni ייפב היכו pos pom לי'צו (: זימק רצ ירהנס סיר) קליבו pom יינשיה ייסופרבו ןושארח

"mob veaהימגר 'יפב (* .רחא ןושלב  v3חרמאר ייא . 
ma (* 

 "ישר זעול ןילוחבו בירחת qup קלב יישריפ ןכו (

pem pon — pon 
 pi ww ותארוה םצעש onm mb) םדוקה
 ענידרפ ינימל ללוכ םש ד"עפל אוהו רבוחמו קודאו
 הנטק הבית יכ דע ןיקחדנו ןירצענש (גנירעהו)
 nim רכזנה pos םיגד םיפלא תרשע ךרעל ליכת
 pon «br pan ןכל יברע ןושל עדי בטיה בר
 הנכמו הקיחדו הריצע ונייה ^b ע"למ הנשמ לש
 ןנחוי 'ר םלוא תינתלס יגד תאזה הלמה ירי לע

ce nw»ןושלמ הנשמ לש קליח רתפ  pon 
nידי לע הנכמ ןכל ךתחו גלפ רמולכ  pw 

 — !nb yy] ה פו ר ₪ nb xm תא קליח

x» pb» ponןבומב דועו םייטופ תומש  
 ןינע ףוסב קלחב (םינפב yp" דחוימ

mesןידיתע בר רמא לדיג בר רמא (:ט'צ 'דהנס)  
 אטישפ ףסוי בר ל"א חישמ ינש ילכאד לארשי
 B^  .(*והל לכא קליבו pon והל ליכא sp ןאמ

mem ow»ק'פב = .6 ךכ ןתומשו םודס .ינייד  
 ואיער טיי ןילוח תעבטה ךותמ emen 'מגב ןילוחד
 יאה בר 'יפ .אנעדי קלב אלו אנעדי pon אל ל"א
 ומכ b bwin^ ברו .ןה nnb לש םישנא ןואנ
 אל תישע ימכ ינלאוש התא הז ול רמא לשמ
 יניא םריכזמ התאש וללה ינולפכ אלו ינולפכ
 וניברו ,'וכו אנעדי אתעמש אנא םמעט ערוי
 pono qw ןגבול תרמאד המי 'יפ םושרג
 ןמ הלעמל bmw יא «mw הטיחשה ןיאו תעבטה
 י"פעא C) רמאד הדוהי יברב cov 'רלו תעבטה
 תצקמו תעבטב תצקמ טחשד תעבטה קלבמש
 ובור im לע ריישו טחשש ימד יכיה הלעמל
 ,'לקלקתמה רנד קלובמ ןושל קלב אנעדי אלו
 י"כ mno "b3 הלמב הלמ אתיא ןכ ה"יחא]*
 (א"ער א"צר ףד אקילייגנא י"כ ץבוקב) ןילוחל

quaןושאו ןושלב ןכ ןילוחב י"שריפ ןינעה  
 אנשיל םירבדה יפלי :םייס לבא יתעמש םשב
 יהנסב הפי הלוע הזה en^ ןיאש ןעי "אוה אמלעב
 ומצע םשב ל'גה p^ י"שר איבה ןירדהנסב סנו
 קליבו קליח ןושל תועמשמד ה אר י לו : ל"הזב
 ירומל הארנו םייס לבא .ש"ע 'וכו הברוח ןושל
 'מולכ כ'ע םתה אלו אכה אל תועמשמ ול ןיאד
 ןילוחד תומוקמ ינשב רועיש ותואב ומלהל השק
 רחא רזחו ךורעה לעב כ"ג טבחתנ ןכ לעו ,'דהנסו
 תליפא ךשוח ריאמ םהמ רחא ןיאו םינוש םימעט
 ילב ד"'עפל אוה יל ינא הזחא רשא תאו .ןינעה

 .םנחב mun ם"ר לעכו םש ןיררהנס סיר )^ .לקלקמ p^ הימגרו .ןעשיילפרעצ decharnor צילב == רייינרקד
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 תלוספ : אתסוקילס p^ מ"בב לבא ..ש"ע חירהלו
 ,'וכו םירמת רכש ירמש א"ל .'וכו םירמת ירוציע
 ascP- yb .ד"עפל אוהו spy ל"נ ןושאר ןושלו
 ילשוח op הלוע men ,םיחל םירמ ת ירוציע
 וניבר לשו תואחסונה à" םאו — .םש מ"בב רכזנה
 ל"צ ילוא אתפוקילס = אתסוקילח זא רקיע
 Pfefferkraut, siliquastrum ר"ל אוהו ארתסוקילס

 ,'כ סואינילפ ש"מכ oris suavitati וחירהל האנ בשע
vcיפל ל"נ דועו  ^eורו י"ל אוהש תלצבח = ל"גה ' 
ov60101ו10ונמ ,0/  Herbstzeitlose,ב"נש ק"העו ---  

 ךלהו Safran "ןירפז ןימי אוה אתסוקילח ^« בשח
 ןארפז p" וניברד םוקרנ 'יפש אתוקילס 'עב ותטישל

 — [ןוכנ הז ןיאו

 bs שָלֶח םשהמ לרוג ליטה וניבר תעדל) שלח
 -hinbreiten, hinlegen -l ע"למ ר"עפלו

PED! 025 337וזחאש ימ 'פב (םינפב דוע "יעו  
 ףוסב םתה «pn CY ןיטיג) ג"בשר רמא 'מגב
 תא שלוח אהיש ללה ןיקתה (ב'עס א"ל) ןיכרע
 b3' .סנכנו תלדה תא רכוש אהיו הכשלל ויתועמ
 ןיליטמ (ביעס חימק בימ xb תבש) םדא לאוש

 םישלח יאהד עמשמ יאמ (:ט'מק פש) ארמנ ,םישלח
 שלוח )^ היי 'יעשי) ביתכד אוה ארופד אנשיל
 שלוח ןיכועב י"שריפ ןכו ה"יחא]* .םיוג לע
 nnb םימלש ןכו cw .םיונ לע שלוח ומכ
 אנשילב לרוג אוהש von ןינעמ ארקמ לש שלוח

pas]ימלשוריה םוחנתו שירק ץ' ,ג"סר תעד הז , 
nyלש תעד ןכו שלח 'ע סוריוזית סואיניזיג  y 

 (רעיוביינ 'צוהב א'לר רצ) לוסאלא באתכ ורפסב חאנג
 vb רזגנ  (ע"ייע) wbg יכ יתעד ןכ אל לבא
 ונינעו 'מושרה ע"למ ותרזגו מ"ל אוה שלח לעפו
 רמולכ המחלמב ביואה (mu לע לאשוהו טשפ
 -hinbreiten, nieder ביאה תא pon ךילשהו טשפ

werfenתפיקת ןמיס לעפה רושקב לע תלמו  
vinש"אלב ומכ שלחה לע  Wegen über... 

 ויתועמ שלוח ןינעה הזמו (פש) םואיניזיג תער ןכו
^bליטה  ponןכו עיצהו חינמו סרפ וא  "p 

 ח'נק ףד 'קילייגנא י'כ ץבוקבו ןיכרעל י'כ ה"מגר
 ותואב ונוידפ תועמ ח י ג מ היה ,'וכו שלוח :+א"עס

 — [כ'ע הכשל
tonומכו  yonיכרע 'שלמ הנושאר הארוהב 'א  

 entfernen, &b- ausziehen) םש  'מושרה

 רמאיו )"5 ונינפל) arp [y/5'p b'y] 'פ) ר"כב
pp7 902 ויחא לכה לא  p 0nשולח רמא  *) 

-------- 

 האומל האנ אוהש בשע :םש תבשב b" י"שרו

M | 

cp 
FIER T4 

pon 

^e ,2=העילבה תיבו תרגרנ  yy)ג קלח ') qun 
 neun רבד gU gie קלכו ;תעב ם ייפ
 53! ins Auge fallend, klar, deutlich םיניעל יולגו
 ינניא b^ אנעדי קליח אל ש"מב ןמחנ בר תנוכ
 אלו תעב טה תא טחש ןינעב ןנכוד םעמ ריכמ
 mmm ר"ב יסוי ירד םעט לבקמ ינניאו אנעדי קלב
 אלמ וניה םיניע ל ה א רנה on טחש םאב
 אנעדי אתעמש אנא םא יכ הבוו ינפ לע טוח

nbspםיארומאה  vob usהלעמל ןירישכמד  jb 
 — [הטמלו עבוכ יופישמ דבלבו תעבטה

DU) "pon 4ןנברמ אוהה :ו'צ מ"ב (ארומא  

 ילואו הימש ses ברד הירב היקלח ברו
 4v :ש"ל כ"ב יבוט רב היקלח ^ םע דחא אוה

Yד"יד ג"פ , Tnןומיס 'רו היקלח 'ר אצמנ  
 היקלח 'ר (יימעפ יג נ"לפ יתבר 'תקיספ : ג"ל 'ישודיק
 ^ :ו"מד א'פ םילקש v3^ ןכו ןומיס 'ר םשב
 היקלח 'ר +: ט"ד me תומכי v qo ר"א היקלח
 yo םילקש יורי ,יול ןב עשוהי 'ר םשב ןומיס 'ר
 תומכי ילכב .אחא 'ר םשב היקלח 'ר vy ו"מד

 amans היקלח 'ר .'ט

 :bb ן"יע לפכב 'א (pon px קלקלח *
glatte, heuchlerische Rede לעפה 

(führenיפד בינ 37 ו"מפ הכר והילא יבד אינת  
 ןהילע ןושל יקלקלחמו הפש יקימעמ . , (אשראוו
 תוקלקלחו ךשח םכרד יהי 4 היל "לחה) רמוא אוה

 neam תוכרו תוקילחב םירבדמה 'מולכ ,'וכו

 אוהו אתוקילס בוט רתויו אתסוקילפ) אתפוקילח
 המב 'פב Cassia) 45$" ע"ל ד"עפל

 בר רמא yo) יג nx 'מא ע"ב א'ר 'מגב ןינמוט
 ,ירש הצד רדהו הפלש הצד אתסוקילח יאה אנוה

w'Dאתסוקילס  ^b!תא חינמה 'פבו — .ומוקמכ  
 כ 6 םיודק *3$9 1501 'מגב דכה
 רקפא הבהא רב אדא בר "£Gy a גיעס יל
 איכה אתסוקילפ 'עב ה"יחא]* .אתסוקילח
 אתסוקילס תכשב ג"ונבו אתסוקילח א'נ כ'ג וניבר
 K^ 'ציניוו 'פד ש"ארכו י'כ ף'ירב 'מ י"כב לבא
 אוהו רקיע ל'ג הזו 65 דצ nit סיר) אתוקילס
 rp" מ'לב וחיו nme נשע 'מושוה ע'לב
 לש הדוגא : אתסוקילס 'עב ונינו ny לנא
 לש הדוגא ף"ירה תעדכ הזו (אהזו9) םוקרנ
 ,םקרנ 'ע רוע "ייעו men תלצכח ןוגכ םימשב

 יקליג היכו ץולח ג"ונב (* .יתלצבה לש הדוגא איה אהסוקילפ, (אנליוו פישב) nates ms nes היכו (* .ר'יפדב קר חיכ )7

 .ח"ל [זמר תישארב

 pon pup ןילוחב )0 qme ותואב אוה הימתב =
 = pom יכ nb הפי שרפתמ ע"למ «s קלבו

 וש > 0 |[

 הו

- 
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aוכרב ,היתעד אשלח ' nשילח הוה ב'ער  
 אשלח :ד"כ םשו ,יבל שילח .'ז syn" ,יאבל |

 .היתעדל היתשילחא ב'עס cu "לוח .היביל
 ^31 'פ י"כב אבלד אשלוח .'מ 'וכרב :םשהו
 : ו'כ .אמוי ,ש"ע mu ys ה"כו אבלד אחריצל
 טיקנד אוה אשלוח :'פ מ"ב ,לודג ןהכד אשלוח

qp05אחרואד אשלוה .'ו 'גיגח א"ער ז"פ תבש . 
 ייכלמל 'גרת my yn .תעד תושילח ve ר"בדמב
 .'ט ,'ז עשוהי m? 4^ Qo תלהקל ;" ,ב" ,'א

 ,stechen הציקעו הדיקנ = פ'לב (p^ שילח *
ms pon (OX לעפמ ritzen 
vb י"שריפ הימופ שילחד אניכס ןניתיימ א"ער 

pm Tnהארנו  "PUOםדוקה ךרעמ  vonד"עפלו ש . 

 דוויש sum דח רבד לכ לע לפנו הדיקנ ןינע
 יקילייגנא "2 ץבוקב) comb v3 ה"מגרו קמועל
 הזמו .אפירה אניכס בוט רתוי b are" ףד
 sewn ב"ער ^r ןילוחב לעפאב כ"ג ד"עפל ןינעה
 ש"עו שילחמ אמק אשרומ Den nomo אניכסד

"sveןיערוק םנפה יצקוע . 

 44-=  ע'לב "5 אָתְלַשַח בוט רתוי) אתשלה
 וא םינוטב ןישלנש Dus םירמת 'יפ

 'פב תרמאק o3 אצויכו בלֶהב םתוא ןירושש
 — יהמירט ךרעב b Có^ 'וכרב) ןיכרבמ דציכ
 ה"חא]|* — .(אתלישח mns ןריד 'חסונב נ'א)

oniס 'פ הרועס 'כלה ז"ואב לבא אמירט 'עב " 
 אתשילח 'ינה אמירט yp" ךורעה םשב אבוה ו"סק
 לבא וניבר ינפל תוחנומ ויה תואסריג יתשש הארנו
 אוהו ט'טשבו ס"ש י"כב «mo רקיעה אתלישח
 ךרעב «vw שוריפ םע ne הלועו המושרה ע"ל

 — [ש'ע אמירט

 ג"פב Sandsteppe nbin) תוכימסב הלוח 'יפ) תלח

 ramen תלוחב שידקמה רחא ?Cv ןיכרעב
 .תוריפ השוע (mw לוח איהש הנידמ שוריפ
 nawen הניאש vp תוביבס b" י"שרו ה"יחא]*

 «AA תובינס תלוח םילגוה סרדמ ינפמ ךכ לכ
 ןיכועל "5 ה"טגרו .םוקמ םש זוחמ א"ל vy זוחמו
 ונייח b^ (ב"עס ה"לק mm 'קילייגנא י'כ ץבוקבו

mwינב התוא ןיכרודש ריעה זוחמל הכומסש  
 ןושלמ הלמה רזג ה'מגו םגש הארנו כ'ע םדא
 ,'א "bmp p לח ע'ייע «Orb cw םרכה לוחמ
 ע"לבו וגיבר תעדכ לוח 'שלמ אוה יכ תמאה לנא
 תלוח ב'פ 'יכרע אתפסותב ה"כו ,לוח תציבק %=
 yb יאמר 'ווי .הנבי לש תלוח . . אזוחמ לש
 איכוטנא תלוחב ושוריפו התלוחב זווא כ'עס ב"כר

 .חיקלח סיטב ר'פרב ('
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ysחלש גיונבו יב קלט . 

 שירבו (s ןיק קיו כ ךותמ ז חורפ רמא א ןידו
 הרופרופ C שלח (ה'ע) «vy 'e spy חלשיו \

 תא טישפהו ('ג] י"רת ב'א) — ep C היקלטו
 ה"יחא|* | .(אתלע תי שילחיו (' י'א 'קיו) הלועה
 m .שילחתו 'ב sn )/ £5 רברמב) טשפהו ןכו
 םא יכ אוה אלו חלש ומכ אוהש רמוא רזנ יוועל
 ללכנ "ינשיה ע"פדב — .'א yon 'עב 'מושרה ע"ל
 םשו 'שמא 'פדבכ ןוכנהו םדוקה 'עב יחכונה 'עה
 ע"ייע) ב"ר תפסוה האב םש קר ומצע ינפב 'ע

aunןוכנ אלל םיקבדה ןיב הדירפהו םיתניב  — 

unn (Kasten, Kiste) tor] ₪לא והכילשה  
 ןהידבוע בתכ G^ à הירכו) רצויה

 זלח y"y .ה"יחא]* .אבתכ שליחב
 — mw] ןוכנל e^ כ"כו .ש"מו

 )23( .רוכזד 'תקיספ (Ow ^5 Loos) שלָח *
 םשב א'פק זמו חלשב ףוסב 'קליבו

 רופ שלח לווגל וארקנ תומש העברא 'תקיספה
 קלמע הקל שלחב wey ינב וקל םלוכבו לבח לרונ
 ץובקהו (G" a^ moe, ינו עשוהי שולחיו 'מאנש
 ד"עפלו 'א שלח ע"ייע :ט'מק :ח'מק תבש םישלה
 שחל ומכ שלח כ'או לרונ p^ 66 י"למ אוה
 שלחיו ww לעפ ונממ wy 5"  וניתונוו

moe)םשהמ (ל'נה  wonםשו םש 'קליו 'תקיספב : 
 .תו לרוג ןהילע ליפה ורמא וניתובר עשוהי שלחיו
 שלח 'ע ח"דרבל תוכועמה ךירעמ רפסב יתיארו
 ותארוה ןכו לרוג תלפה way שלח ל"הזב בתכש
 יכ תועטה ול האב ןיאמ יתעדי אלו .'וכו תיבועב

 העט יוועל 'חה «o .לרוג תלפה אוה ע"לב שלח
 שלח 'ע ןילמ רצואב טשריפ 'חהו הלמה תרזנב

^pומכ שלח  ppןכו 0%! סרלק ןמ סלק וא  
 - [השעי א

 ה"כו sehwaeh חכ ילבו שונָא 'יפ ט"למ) שלח *
p'55 iוכופה תויתואב יברע ישלבו אָשָלַח : 

(own y^p 4mלע שלח תמיא :ז'ע תבש  

 הפיט ה'גתת זמר בקע קלי + ז"ש הדנ ,'וכו 33
 הבו mew .'וכו שלח וא רובג הילע אהת המ וז
 שלח ט'כ פ"ס 1 תובא ל שלחה ד'כפ
 'ר :'ה 'וכרב :ל עפ ה ו .'ב ןייז ע"ייע ודיב ןייזו
 :ה'נ oen ,שלח א"ר ,שלח ןנחוי 'ר ,שלח אייח
 ,שילח אבר :םשו ,שילח הוה יכ :םשו ,שילחד ןאמ

a mmר ' eon pemר .א"מ 'ירדנ ' won gov 
 'וירוה .א'ר שלח iy הדנ ,שלח is .ט"מ םשו
 הוה יכ «m 'וכרב ,אמלע .אשלחד אנדיאה 13^
 'מוי "mmy שלח ב"עס N^) nae ,היסרגמ שילח

 היכו )!
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 "33 .הלוטלטל ירש (' ירוכ יות תב אתלח | יכוטנא ע"ייעו ד"ע ב"כד .ב'פ יאמד 'וריב "יאדכ

DNIETUל  AM LENלש  

aem)ריטק ) | Enתומוקמ ראש  "v mp j'y»פש) לודג ללכ 'פד |  Cv»בייח אתלח דבעד ןאמ  
 'ב n"3 םינק ךתח 'יפ msen [א"י ל"צ] (ג"י) | תערכ איה ילואו .ה"פ Tp .ח"מד Ye תוירוה

 םושמ בייח ןחדק רדהד ןויכו רצו ק םושמ nns | ומכ איכוטנא" לש ףקיהו תוביבס ןיכרעב י"שר
 nov ברדמ יכהד ןל אנמו Co» mo עט ונ ב"לד ט"פס םיאלכ 'ורי — .יכוטנא 'עב יתוריעהש
 ןוניפנכ ,(םש) C אקליס יבינקב ייבאדמו אתספסאב | רעיוביינ 'חחל איפארנאיג Cp אתלוחד אמי ג'ע
 ןאמ (Cb) אבו רמאדמ רמעמ םושמ ns" כייח | ב'ב אתליח לש המי nn לש המי sym ז"כ

 אלא רומיא PM ייכא רמא ,'וכו אחלימ ףינכמד | b] —  לח ע"ייע תולוח ץובקהו .ב"עס ד"ע

nbn (דרפנהו nbn Kuchen nbnעירח  unosתוירח (פש) עקרק ילודיגב |  *) ילודינ אהימ vp 
mp2 (uchenןיצקוע  v8)םש) ; ח ו ט םושמ בייח םינקה קדקד .והננ ןילפלפה .(ה'מ  C Gy du 

1nn5 םושמ בייח המא המא ןוגכ רועיש םכתח | אוהש לכ ימנב ןמיס אב קרפבו .עירח (C תלחו 

 םינקו םתפילק quen שה ciet בייח םפליק | .yey monwj ,6א'נ (mU האיפב בייח
* *9* aen aem Yetןיאש | לה יעל םיכייש םינורחאה םיכרע  "ROSE QVO.ליטה 3313 םושמ בייח  

non s p mךיפמ םושמ בייח יתש | [עירח עיייע דועו ,תוכימס אוה  Cכועה ליממשכו  
 now» C  םירינ יתב 'ב השוע םושמ
 לכ הז ,גי ר א קיחדהלו mio הז ןברקל ידכ ןתוא
 םינקה ףפוכשכו תרווכה תיערא השועש ןמז
 הכאלמ רמגו ,אוה ה ג ו ב היתוריק גוראל הלעמל
 םושמ תואצויה (" הנק לש תוימורק רובשיש
 ףפכ םאו ,תובא א"י ולא ירה (" שי טפ ב הכמ
 בייח טוחה (" ןנוכ ש כ mem הטמל היפ
 חתומה רמאד C5 (א"ער הע תבש) ברכ ה ו 1 ט םושמ

nbn ₪ד"עפל אתליח —  yonע"ייע ג  

 רבקיו 'גרת Sandfüüehe) 'א | תלח
 .אתליחב mm רבקו C0 75 םירכד) 535 ותוא
 "ירבדל 'ב י"רתו pns" 'גרת ןייע דועו ה"יחא]*
 אתלח mb אבתיד :ג"ע ב"בב םג הזמו ט'כ ,'ג

mmmגרת אליח רכזהו ,ם"בשר שוריפ ש"עו 'וכו ' 
 — ]^ ,'מ ov ץובקהו 'א m5 היעשי

 . הרפותשכו ,תאטח בייח תכשב הריפת לש טוח | Guohrkorb) םינק לש לס Jm ע'לב 'יפ) אָּקְלַח
 (איעפ  ה"ע) ז"עד ג"סב C) ר פ ו ת םושמ בייח | (א'ער היל תבש) ןיקילדמ המב 'פר ג'סב

 אפ ינש 'שעמ 'תפסותו גיע *b'y ג'יפ 'גיגח 'וריו vy טייכר ג"פר nob" 'וריב «mo ג"הר ייפב nm» món ג"ונב )!

 עייייע (5  .םיש v33 ה'כו ירווכ יציניוו יזיפו ר"פרב לבא 'שמא 'רבו ו"ו י"כב ןוכנל ה"כ )* nón :איג הדנב לבא
 י"שריפב ןכו .[םרפ| (סרפ) !y'"y אפפ ברד ורמאממ "NY (5 = .יירח ע"פדבו בייה ויו י"כבו a5 י"כב הייכ ) = .בנק

 .ךתתמ הז 'וה הדמב ןכתה :םש יישרב ןכו )5 jme. הז ירה שלש וא םיתש תחאמ תוקד ןאשע ליזו איי בייח היד
5m (7יישר  svaבשחש קחממ םושמ בויח לע ע"בשפה ררועתה רככו קח מ ס הז ירה ןק יל ה ה ררוב הז ירה תופי  

vrיכב ללכ קחטמ םושמ בייח וניא ךורעה תערלד ביירגה םייסו ךורעה שוריפב טמשנ  "wmאנווג  vyרומל לעבו  

quyתכסמ  nimד"ס דצ  msד"ל  onsהגוב םיגומ גרוא תחת תופסותהו ךורעהד חויארב ךיראהו ע"בשפה לע גישה  

 קחממ טושמ בייח רמול Tt אל םינקב ךורעה תערל יאדוד ע"בשפה תעדל המוצע היאו איבהל יתיכז ינא לבא .שייע

 הייטו חרממה . . קחממ םושמ בייח תבשב םידומעה ןיב ףשה :ה"ע תבש ארמגה 'יפב וניכר ךיראה יב ףש ךרעבש
 התיה הקיחמ nb (yo ייר) b" הבש יורימ היאר איבה ןכו ןקילחמ םעטמ וניבר 'יפו קחממ םושמ בייח תכשב

 הלועמה יציניוו by 03 ייפל יב ףש 'ע 'ייע קחממ םושמ בייח ע ק ר ק ה תא קילחמ םעטמ קר ms םגר 'וכו ןכשמב
 וניבר איצומ ןכל אל םינקב לבא קילחמ םעטמ קחממ םושמ בייח םש םירכזנה םינפוא הלאב אקורד וניבר תעדל כיאו
 ינ 'מלשורי ותא n13 ווגנ וניברו םתפילק ךילשהו םפליק unm םירחא םינינעמ ררובו שר cue םיכויח

 אתי'פולקב [וונמ רימאטיז 'רגו] 1 0035 35 :םש רועו שד םוש מ הפ ילק ב Ny י"ר זיפ תבש ya 'יא שוריפב

 ביירגה יניעמ m םלענש אוה שודיחו ימלשורימ םיקתעומ ררובו שר ןינעב וניבר ישוריפש ירה בטיה ש"ע ררו ב םושמ
 לבא ,םינקב אלו ליעל םירכזנח םיכפואב קר ךייש וניא קחממ םושמ cwn וניבר תטישל יכ mem עבצאב הארמ הזו
 13.533 = תנומ pnob nnm .קחממ םושמ בייח ןקילחה םא םינקב ףא nmm ריישו אנת c רמול ונכרצוה י''שריפל

 אלו רונתב אלו תיכחב אל היבויחל אכיל הנוב םושמ, רבס יישרו הנוב םושמ בויח (אתיבה ה"ר םש (nim יפפוחה
 ירה יתשה vem יישרג ןכו )* «Jb .היטייח יאו mp יישריפב כ'ע "םילכב ןינב ןיאד (אתלח י"שריפל הזו) תרווכב

om.י"שרב ןכו (* .ךיפמ  possןינוש  Ce"ןושלב ןנוגתהש ימו ('! | .תוימורק רנשיש 7 ע"פרבו ו"ו "33 היכ ('"  

 ל'זו 'שוריה רחא כ"ג וניבר ךשמנ תנובו גירא םירינ יתב יב תשוע ,ךיסמ b pipi" יכ הארי ג''ער י'ר זיפ תבש ישוחי

 45 הנוב םושמ ןול המיקמ רכ pha ne םושמ המרק nàm 45 תכסימ םושמ mapa nemen רכ nn אדה םש

 339 רמא תיבוט רב ארטוז 5*2 םש ג"ונבו ('? .תתומשכ «yv ,ריפרב ה'כ )"5  .ץיק ייפ יייע תגרוא םושמ אייחמ

(Mםושמ ונינו שימב  mbףפוכשכ יכ רושיקל ןויכש ל'ג  mbכ'חאו ,חושקל ךירצ הפש הל השעיו הטמל  Tm 

"enoתבשב יישר תער ןכו  m8 itpרפוה םושמ בייח תבשב ויררצ חתממה םש תבש יוריב היכו ש"ע היטייח יאו  

Vושוק םושמו רפות םושמ  "yyיוכלה זיוא  "D "D naeי"שריפב לנא  "wy meאיעו  m7ראונמ תחומה  

  Nuרש. וה ב2 1



421 nbn = אָּתְלַח 

xàוטנילופ ר'ב 5 ,וטנילרופ ד"ל י"כ ,וטנילדנופ . 
 laserpitium ןויטיפרסל ל"צ םוקמ לכב קפס ילבו
 תבש י"שרב ןוכנל ה'כו ע"לב תיתלח ומכ אוהו

a gpש"יטלחי : תיתלח  (ba (Cלאעמשי  
 ז"עב «w'wb iy ןכו laser צ"לב "א"ירזל זעלבו
 ה'מגר ארסל unb ןכו ב'עס m ןילוחבו : ה"ל

vs(.ו"טש ףד 'קילייגנא י"ג ץבוקב) םש ןילוחל  
 יתבשל תוחקרמה רפסב ןווזל םש רכזוה ןכו
 HI רצ שישמר ואיצוה) qb הנוכמה אפורה
 תיתחלא y'5 "y תיתלח 'יפ י"טל מ"יפב ם"במרהו
 בשעה יכ עדו C. (ביעי "9 תיתלחלא ל'צו
 ץימו ,תורחמ : שרושהו ןאדגנא ע"לב ארקנ ומצע
 תנבומ הזבו Avieenna 130, 911 "y תיתלח :ולש
 ^" תבשב ותותשל רתומ תיתלח י ַט ןושלה
 המצע תיתלח obw לאומש (ג'עס זייד כיפס תבש
 תיתלח bw ץימ רמולכ CO אוה םיאירב לכאמ
 תורשל רתומו תבשב ה א 15 ר ל ותותשל רתומ
 כ"פ תבשד 'ג 'נשמב 'יאדכ תבשב ץמוחב ותוא
 היה לאומש תעדלו .ץמוחה ךותל הנתונ לבא
 לכא לכאמה וב ןיליבטמ רמולכ םיאירב לכאמ
 ץלחנ ורועו ןכתסמ הינמ sm לקתמ לכאד ןאמ

enןילוח "יעו  sןכלו א'ער  ow swתיתלח  
 לוביט ןינעל אוה םיאירב לכאמ לאומש תעדל
 רמא תאז 533 b") יט" סואינילפ רפיס ןכו) לכאמה

 אב קנימד ט'מ הפורט תיתלח הטיעלה לאומש
 סואינילפ דיעמ ןכו Cm) pm הינייעמל והל

(e)יכ  piusתומהבה תא טיעלהל םדקמ ויה  
 ותוא התשעו ןרשב תא תמטפמש ןעי תיתלחב
 mox pinguescere, carne mirabilem in םימעטמ

modum jucundaןילוחב  mnn ovתיתלחא  

 תקלחמ ןכו ןיטוקב ןאכ ןילעב ןאכ אישק אל
 noy ןמ תיתלח לש טרוק :ה"ל ז'עב הנשמה
 ןילוחל י"כ ה"מגר 'יפ טרוקו (:ט'ל (oe תיתלח לש
 ןהבו תוכיתחו ןיניערג «sume y ןילועבנ םש
 asa foetida in granis ןימה הז ארקנו אתינונמש

 ןייעו .תוכיתחו ןיניערנב התויהב תיתלח 'מולכ
 םדק תוצראב YD ב'פ ז"על ם'במרהל מ"יפ כ'ג

wyסואיגיל תיתלחב הלודג איטמקרפ  (omןכו  
 אתיתלח ;3 אק הוה .ט'ל ז"ע ל'זודמ הארנ
 .תיתלח ול חלש א'עס ב'טד כ'פ ry àv ,'וכו

 קדקו תוביתמ יכ תערל יתיארה התעו

 — .6 ילכחב יטייחד C [יאמראד] ילוקידד אתלח
 aae שבד תולח םש לע תרווכ שוריפ 35€
 לס b^ 'מושרה ע"'ל sm יכ ןוכנהו ה"יחא]*
 .ילוקידד אתלח והזו ם י פ ג ע מ וא םינקמ גורא
 (וכרע 'ייע) תרווכ י"ע אתלח מ"כב כ"ג b^ י"שרו
 'תות השיר הפייח sp .ז'ק ןירדהנסב שריפ ןכו
 ב'ב שבד תולח לבא .ב'גש ק"הע b^ ןכו .אתלח

jbןה א"ימ ג"פ ייצקוע  mónתוכיתחו  neun 
 — p^ bn] ע'ייע

 תינוי ןושלנו C yw ןושלב) תיּתְלִח
 der stinkende Asant, yoXctóc 'צמא

 תנש) (pow רמוא א"ר קרפב
pw Gpןיא .'פבו .ןירשופב תיתלחה תא ןירוש  

 à" ובלחש ibm הליכאב ןירתומ ולאו ןידימעמ
 (Y" הגר הב [שיש ל"צ] (ןיאש) ריצו דע 'וכו
 ק"פבו C. תיתלח לש הלעו טיל m vo ביפ
 ג'פבו .םוליאהו  תיתלחהו היתה (ה"מ) םוי לובטד
 יפבו ..ןילפלפהו תיתלחהו היתה (ה'מ) ןיצקועד
 ,6 אינ («n האיפב בייח אוהש לכ 033 ןמיס אב

^pםה לאעמשי ןושלבו וטנילודופ ורזל) ז"עלב  
o»לאעמשי 'לבו ןויטיפרזל ל"צ] (תיתלח  Dn 

 ר"פדה ייגיתנקת הייחא|* .[ תיתלח יכה
 ל"הזב בתכש z'b רצ ט'דסל ג"הר 'יפ י"פע ל"נה

 pn mon סיפדה ל"ומהו "תייטביכה en .תיתלחהוי
 אוה יכו תורז ןהש ובשחב תורזופמ תויתואב יכה
 סה : ל"צ יכ אוה רומנ תועטו ע"לב תיתלחה םש
 ל"רו ןבומו רועיש y ע"לב bn "יפו תייטב יכה

i'mתיתלח רועישו ןבומ ןכ יכ  piתמאהו ע"לב  

anyתובית יכ רבס אוה םגש ןעי וניבר לבא  
anןקיתעה תיתלח תבית רואיבל ןיכייש יכ ה  

 ידכ Bst" םירחא םיסופדבו m "bb'3 ןבומ ילב

 'ציניוו יפדמו ,וללה תובית יתש ,ןבומה לע לקהל

 א'סא וסיפדהו ר"פד לש זעלה םג הנתשנ האלהו
 asa (assa) 100008 ט"יאו ר"ל אוהו א'דיטיס

Teufolsdrockאדיטיפס תועטב םוי לובטל ב"ערבו  
 "יג לבא ב"נש ק'העב «mo אריטיפ אסא ל'צו

 usb שכושמ דוע קר ר"פד 'יגכ ןיצקועב ש"רה
inoי"כ 55 ןכו ,וטנילדופ אדסל  qpוסרג  

 ב'ה י'כ ,'ב ו"ו י"כב יכ שבושמ מ'כב קר ר'פדכ
 י"כבו וטנילרופ ארסל 'א ו"ו י'כב ; ש"רה "יגכ "יא

 "5 5D nw" ע"שו ט"לה ייפ תבש on ם"במרה דוע ןייעו עייצו אי עב

 'nea )* ia en ya n (' .(םישובש הזיאב ny ףרב אנליוו סישב ספדנ) : y תבשב חי ר ייפמ קתעוה ןינעה ףוס דע םינקה

oot viasםשו  ^anילוקירר אתלח ל'צו יטייחד יאמראר ילוקדו יתלח  en yyםשו יג  ^wי"שריפ ךוחמו ילוקידו ןוכנ אלל כ*ג  

 mm לימר (* 'ג sn y'"y איעב ג'ונב| ילוקירד אתלח ותסריג nmn ןכש כיג «me םיטבש לש הרווכ

 .חיתלח 5n טיטלח וניצנוש יפרבו )4 eyes ןיאש ריטו :תייל ףד ונייצו ביתכ טרוק ןריר אחסונב בותכל we יוועל

 .ם'במרח *רבר רוא'בב ח''צ ,איחב םליא (םולא) יעב שימ כ"ג יייעו )^



 האלהו :ה"ע םיחספ bn ראותהו — .'פ ,ה"כ
onךותל  em onץובקבו .ןנוצ ךותל  now pen 
veףד א"מ  mbםשו ב'ער  rbא"ער  ^pםימ  

 אל ה"מ ב"פ 'ציב eO ע"לב ןכו םיחתורו םימח
omםדא  ponוכו ', ^vליעל ןייע ,ו"ד ויפ תבש , 

 ע"ייעו pen ברקע ןינוצ אעריצ :ד"ד א"פס םשו
eiםימח םימ שוריפ ןימח ימח :ז"ט תוכרב  

 ימח m pow, .ןירשופ וכפהו תומימחה תילכתב
 ימחב א'עס 'מ תכש ,הירבט ימח . . רואה
 לשיב :י"ד ז'פ תבש 'ורי ,רואה ימחב . . אירבט
 לאשוהו — .ע"יע אתמה ונממו .הירבט ימחב
 תואוקמ :ררועתמה דינ לש תומימחל on ראות

n'bהדנ 5  oאמוי :םשה ונממו .םח ורשב  
m^א"פ אמוי 'וריבו) םומיח ידיל ואיבמ התא  

 ב'פס הדנ אתפסות .(ה ביז ל ליגרמ 'יגה .ט"לד
 yin] c") mw לקשמבו .םומיח ידיל אב

conאל :ד"כ ב"ב .ב'עס 'ג ןיבוריע אָמיִמְח  
 לוכיל :'ו ןילוח .רדק ע"ייע ארירק אלו .אמימח
 .ה"לד ד"פ תועובש ימלשורי .'ב רק ע"ייע אמימח
 ץובקהו men אתיפ :א"כד ג'פ ןירדהנס 'וריו

pomו"מ : vb mm wenימימחב ב'עס  . . 
 eom .רמח :ד'מ ףד ר'פ Dy "wv  ,ירירקב
 ךשירד אשיר ירירקב ךשיר .ה'נ תבש הליאשהבו

coenaןכו אתומימח םשהו .ש"מו 'ג רק ע"ייע  
 אתומימח . . ?Dom אתומימח .ו"ע םיחספ "לב
 דועו .אמח ךרע ןייע אָמּוח םשה on .תלסר
 ע"ייע םמחנ לעפנהו -- .ךוע ןייע םומח ראותה

 — ['ב המח

«(Gluth, Zorn, Kifer nbn — anקרפד ג'סב  

 ו'צ mb39 םיה תנידמל הלעב ךלהש השאה
 םילקש ןיפוצמ פ'פב םילקשב 'שוריבו ניעס
 DD ערקנש דע אמיא אלא CUm 270 תונוכרד
 היה הזו ולצא mes היה הז b qnom^ הרות
 שחולהו 'טגב קלחב .-- ערקנש דע ולצא וכשומ
 my המח ינב םהל רמא «GM? jm הכמה לע
 ןויצהל wm ע'פדב ה"יחא|* .םלועב שי

qw poneאלו ומצע ינפב  *nyvלע יכ המל  
 יפלו המחו סעכ םינשומה ועבטה תחא הביסמ
 תומימח בורמ סעכה ןכו וסעכ תעב םדאה םמחתיש
 םמח וא Dm שרשמ המח סעכה ארקנ אוה םדאה
 y'"p .אחתיר א"לב ineo m (om ק'דר ןייע)

nmע'לב ןכו  ̂£ "bסמחתמ  Dy»לאשוהו  
 המחו ףא :ה"סד כ'פ תינעת 'ורי זנורה ךאלמל
 mam ףא ואב .נ'ל םירדנ .ןה הלבח יכאלמ

 | ןידהב m« ביבנ ג'ע ז'לד 'ז קרפ תיעיבש 7-7 —
 -- [אתיתלח

Dnםּוח מ'למ עודי)  = warm sein DBmןכו  
 ראותה ; würmen םמח ל y פ ;;= ע"לבו ס"לב

onםיִמַח  ;warmדוע ןייעו םּומיִח ,םוח םשהו  

 וטחמב טייחה אצי אל 'מגב nav ק"פב (םינפב
nae)ןיתושה 0« תורשעמב ד"פב ןנתד 6א'י  C 

 b^ .רוטפ ןנוצה לע pa ןימחה לע ןיב תנח לע
nn qmרשעמ ןינעל  (Ov n)םינכמ םאש  

 בייח ואל םאו רשעמה ןמ רוטפ תנל ובורו ושאר
 ל"צ] (ןימחה לע ןיב ןינוצה 5p ןיב) .רשעמב
 םימב וגזמ םא [ןינוצה לע ןיב ןימחה לע ןיב
 םא ןיב ,תגל רתומה תא ריזחמ ןיא בושש םימח
 אקרי לבא C רתומה ריזחהל לוכיש ןינוצב וגזמ
 הייחא)* DD 'עב 'יפ <'כ ה'ר ימימחב רשפא

 םייחד .ד"לק nie oon oy ףדרנ םוח לעפה
 תמיא אמייח יכל העלב תמיא :'ח pom ,ימופ
 םירדנ 'ורי לעיפ .םָה השענ שוריפ ,'וכו אמייח אק
 תממחמ המשנ ד"יפס ר"ב ,וידי תא וב םָמַחל ד"פר
 :ז"ד ה"פ תבש 'ורי ,תומיו ןנטצי אלש san תא
 הנכסה ינפמ א"עס ז"יד ט"יפ םשו ,וממחל לינשב
 םשו ,תבשב ןימח ול ןימחמ םשו pon ול ןימחמ

ponoומכ ןימחמ םלוכבו .תיטנולא םדא אוה  
 םימ :ל עפ הו .ע"לב ןכו .ןיחיתרמ רמולכ ןיממחמ
 ומחוהש ןימח ,ג"ע א"סר ב'פ הציב 'ורי ּומְחּוהש
 Yb תכש Y" ,א"עס 'מ ,ב"עס :ח"ל :ז"ל תבש
 Yb מ"ב המחוה oW :הבקנלו .ב"ערו yo" ו'ד
 omo .תבשב םחהל א"עס 'מ תבש לעפַא .ג"מ
 ומכ 6'ק 4m meis ע"ייע ^« b תיטנלא םרא
 ונטמו ,'ד םח ע"ייע םיִחֶא ap תבש .לעיפב
 ב"עס י"ק תבש ל ע פ תא .םחימ ע"ייע סַחיִמַה םשה
 י"כבו (םמחתיא םוקמב תעלבנ ו"יתו comm דכ
 י"כ ^35 םמחיא Dp יכ ל"צו םטחא op יכ 'מ
 ימומחא 55 .ג"מ הדנ coop w nif סיר) פ"א

vmל עפ תה .חיכש אל אתעשב ימומחא  von 
 ה'מ b'3 הציב ,הרודמה דגנכ םֶמַחתִנ א"מ א'פ
 רגנכ סמחתמ יוהו b 3'b" תוכא ,הדגנכ םמחתמו
 ינא ירה :ג"יד א"יפס תכש mJ mn" לש ןרּוא
 'שורי ירק לש םומיחל לאשוהו .הכ םממחתמ
 y3 .הטמל ןייעו םמחתנ ג'עס ז"טד א"'ס הטוס
 ,'וכו הנממ םיממחתמ םירכז תוחורה ויה Y פ"פ

 םייסרפה ינוימדמו ,םדאמ תוממחתמ תובקנה תוחורו <
 םיכאלמה לע ירמאמ jp הזה גשומה דלונ
 קלח ג'מר ע"מב יתכראה ^j" האלהו vo םידשו

 ,ומוקמל ךורע רומל יייעו (אנליוו ס"שב ספרנ חיכו) wise ןיבמר ns אבוה nos ייפכ אלר חזו (* .ןיתוש ג"וגב ('
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NIURדוע ןייעו ימח  'pאתא  yv)ןושלב ומכ  
 ה"כ ק"מ ל עפ תא .'א אב ע"ייע הארו אב ירבע
 ח"פס האיפ ^" ,אממיב יבכוכ ואימחתיא נ"עס
 ימח אלו ימחתמד ןאמל תפייפ התא vU א"כד
 'שוריב ןכו ,ךסויפ לבקי = ימחתמ- אלו ימחד ןיד
 ייתשמ 7 אתחיתפ ר"כיא :ט"מד ה'פס םילקש

poisייתשמו  jnsל ע פ .ןיאינס ןיאמחתמו  "v 
 הל יִמח ל"א יל הקיעמ ייניש :ב"לד ט'פ םיאלכ
 יה'לד ב"יפ תובותכ 'וריב ה"כו .היל הל ימחו יל
 ;ח"כ ,א"מ תישארבל 77 םוגותכ לעפ אבו
 ,ה"פ ;'כ .א"ע ;'ז .'ד םילהתל ;'ט ,ה"כ לאומשל
 םונרתב לבא ימ ל שורי םונותב הברה דועו 'ח

 — [אזח s^ מ"כב סלקנוא

anםוח לעפמ)  sich erwürmenךיישו םמחתה ןינע  

 קרפד ג"סב (א"עב שוריפ וניברו 'א םח ךרעל
 יאדפסהב יל mms (yn cep n3) םדא לאוש
 .םייחו היל ימחמד אה [אישק אל] אנמיאק םתהד

"eג"ונב הייחא|* .םופיבו לוק תומיענ  
 אה wp אל אנמיאק םתהד .אדיפסהב םיחא
 mns אלו היל ומחמד אה םיחאו היל ומחמד

 'מ י"כבו אדפסה יל םיחא וניבר ^35 פ'א י'כבו
 אוהו םיאח 'צנוש 'פדבו ?Dt אדיפסהא רמ םיחא

yb7 ,םייח ומכ ibוניברד ושוריפ יפלו .וניכר  
 לוק תמיענ 'יפ ,2* ע"למ הלמה רוזגל ונכרצוה

singenתומימח ןושלמ שרפל בוט רתוי לבא  
 ורמכיו וממחתיש ילש 45003 ץמאתה י"שריפכ
 'למ איצמהל שי ילואו s'y וכביו םידמועה ימחר
 לכא ,חכשב הברמ דועו רתויב הכב e (E" יברע

"eםומיח םשה םג ןינעה הזבו רקיע ל"נ ןושארה  
 וניא םומיח תעשב wwe ערק לכ :ר'כ ק"מב
 ןייע ותמ לע םמחתהל לכויש .העשב b^ ערק
 לכא תוכלהב ג'ציר ןיבה ןכו ,לכו ה"ד םש 'פסות
 המשנ תאיצי תעשב p^ 'וכו ערק לכו ט"כ דצ
 135 םחש |םדאכ| (םדאב) העומש תעשבו
 וידנכב זחואו השוע המ עדו ww ונוקב

 [כ'ע וכל םחמ םערוקו

Cham = Dunkelfarbiger, B9 — ow לעפמ) םח 
(5 b vu» (rb 'p q'33 (Schwarzer 

 ןענכו אטח םח "5 /5 תישאר ןענכ רורא רמאיו
 תא םיהלא ךרביו € (b 0e" בותכש יפל ללקתנ
 ךכיפל הכוב םוקמב הללק ןיאו וינב תאו חג

cen" xםח יש  

UN 

myר"מש  "bbר"בד ,00'1  Yoיפ ר"להק  
 ט"וש שרדמ ,'ל b^ אשת אמוחנת ,םהינשמ בוטו

Yeא"רדפ ,ח"ו 'ז  obזמר בקע טוקלי  
 יתרגי יכ שרד ז'לרת זמר םילהת 'קליו ג'נתת
 יכאלמ השמח ^C) סירב המחהו ףאה ינפמ
 -- .תחשהו דמשהו ףצקו המחו ףא םש ויה הלבח

Dumןינעב םירחא םישווד םש  n»nש'ע  
 ךאלמ לש ליח 'יפ co mpm .אדנונ גשומהו
 םייסרפה לצא יכ ל"זחל אב םייסופהמ המיח
 אמישא TOP ןייע) aéshma ארקנ nam ךאלמ
 תוליח תוליחו p םישדחה לצאו (יאדמשא

 — [תיניגלתסא ע"ייע ול ביבס

 רמש b EU^ ע"למ ילוא אוה יִמָח ,אָמָח =) םח
(sehen היארל .לאשוהו bewahren, beachten 

 השא המב 'פד ג"סב ( Gro niהיתימחד יכיה יכו
 [אתשא]  munהיתיארו .'וכו הירזעו לאשימ

 םלוע תירב רכזל « mewייט  c5['א] י"רת
 ישאל ימחל ינברק תאד אתקיספ שירב .(' ימחאו

 « Crיהיו  owהליל םיעבראו םוי םיעברא 'ה םע

 .התש יתמח לכא יתמה )3 05 תומש)  "bהאר
  onsכ"וד 'תקיספב ה"יחא|*  "Dmלבא
  "23רבכו .'וכו לכא יתמה "יא פ"א  manןוכנל

 ^$ ו"עשת זמר סחנפ 'קליבויתמח ל"צד רעבאב
 ח"מר דצ  ysליכא היתמח אתיא  omnemיתש

 .יתמח ל"צו  ^bהתושו לכוא יתוא האר ולא —
 « "v3 naםצ יפוי ^ ב"עס ב'לד ט"פ םיאלכ
 יינמת  perאמח אפוסלו אבור אייח 'ר ימחימל

 ל"א 'וכו  mon'וכו ימילחב  psהיל ימח אנא
jab תלת px ל"בשו nen היל םיכח אנא. 

  powה"כו .היתמח אלו אבור אייח 'ר ימחימל
 'וריב  mansז"פס םירדנ 'ורי — .ה"לד ב"יפ

 הירבח ימחימ אשנ רבד אחווא תיל ג'ע מ'ד
 .היתמח הירביטב רמימ יעב (היוביטד) אמופב

  vע"ייע היתמח ל"צ אתמח ד"ער מ"ד ב'פ ז"ע
  3^ 5n:'וריב םשו  n5 "bn psןיאור ונחנא 'יפ

pon ןיקש pen ט"מד ה"פס םילקש 'ורי. qms 
 ןיערכ  . . qup qumר"ב .'וכו איקידצ ימחמ

"Nb "om תאד אימש ירמב ןיציחר ןנא Tb 
 הימחמ ימענ רמאתו 'פ הכר תורב .יתאד אמלעל

 ןיפא *(,  ז"יד ג'פ האיפ 'ורי יוויצהו  Tyאתא

  "bnא"כד א"פר יאמד 'ורי  l'p:ה"כד ו'פ םשו

mme 37023 (!כ"כ ^3 יפל ה"כ )*  rm»ול תוארהל  me» (^ ebע'פרבו רילו ביתו ויו ייכב ןוכנל  'yםחפ  
 y) now םיסופרב nico הממ mw תחא השרפ האלהו re 'שרפמ הנומ וניברש עוריו ו"ל op יחכונה 'עב לנא

 VS "33 חיתימא ייג ןאכ םג ןכלו n main) ^ תנש רח ש ה ב ש"מ

 לכו |



E Gluth A?" ע'לב ןכו ס"לב sun = Nen 
  C5 mes vaoתא הלאש הנווטמ ^7

 לכב רמוע היה הנש ז" j3 ףסוי רשפא יסוי
 תומיטח ןינע הז םנ 'יפ .הז רבד השוע היהו ואמוח
 ותורחבב םח ומדשכ וחכב רמולכ C moss) ךרעכ
 םידגבב והסכיו (א א א'מ) ביתכדכ ןנוצמ ןקז לבא
 vrbs יבד אינתב ןכו ה"יחא]* .ול om אלו

rbםוגרתב ה"נכו -- תומימחו חכ וב היה אל  
 ש"השל אָתְמּוח הבקנלו ,ב"כ ,'ח תישארבל ילקנוא
 תומשל 'א vw םוגרת ,ט"י ,ד"כ בויאל ;'ז ,'א

 — m5] ,ב"י

 בו 4b ז'ע n םיארומא הזיא םש
 "שודיק 'ורי :ט"צ ק"ב .ו"פ םיחספ ,אמח

 וילע ןייעו swa רב אמח בר T's ד"סד ג"פ
 אמח בר כ'ג םשו :ה'פ ף"זרהמל 'וריה אובמב
 םיבוקנה םירחאו הנינח רב אמח 'ר ,ישא רב

 m םשב

 אָמָח +

JUD ובותכ' (die Frau Abajís) הַמּוח ,אָמּוח * 
 ל"שרהמו ייבאד והתיבד אמוח

nunד'ס תומביב ה"כו ןוילגב 300  ןכו המוח : 
 היוב יסיאד אתרב המוחל הבסנ )7280 לזא

 .קחצי ברד

 םילעמו 'גרת 8 Auge abwenden) "TT א

 ימחמד 3 ma ילשמ) תוראמ בר ויניע =
 יעב יתזמר 325. [n^ ,אנכסמ ןמ היניע
 יסופדבכ ת"יחב אלו א'הב "גה רקיע יכ אמה
 ןוכנל וגיבר סרג 'ב םהמ ךרעב תמאבו םוגרתה
 א'ה ךרעב ומוקמ רקיעו ושריפ אלו ימהמר
 «p םילעמ b won^ ס'למ ותרזג יכ n^b3 אלו

qmםש טלמי 'גרתה  "bnn) 0/2 pebשיב ןמ . 
D»ןאכ  sm"ימהתנ םורגל בוט ) — 

von der Hitze erglühen "TT 1םינפב ןייע ) 
 :םשו הנשמב .וינ ("po תופרט ולא 'פב

 וממח תג b^ .היעמ ינב ודמחנו רועל הלפנ 00:3
 ורמחנו םינושש שיו ,תודומח םחל ('ג יי לאינד) ומכ
 תותימ 'ד 'פבו .יעמ ורמרמח ^G) /3 290 ומכ

m('מגב) (ב'ג  Cויעמ ךותל תרדרויו  
 .תרמוחו הנושש שיו ויעמ ינב תא תדמוחו

 תדמח לכ ימל הויקחב קימענ םאו הי'חא|*
 הנושאר אצי נ'הר bb" יכ אצמנ IM ןושארה "יפה

 ה

ms (^ןוכנל  v33ו'ו  pony?ייכב היכו בינש  Dtאמהחל אמה עיפדבו  
vmm (*ייפב  v3 nesףד יקילייגנא ייכ ץבוקב) ז'על  Gtןויצמ חכומ ןכו  

 .ןורחא ףק י'עב pw ייפמ חרכומ ןכו ויו י"כב ןוכנל היכ )^
 .ןינטוסמה תוביתה mon ע"פרבו e הגשמ יכ וקחמל שיו ו'ו י'כב ת'כ Cow םח

wn = B 

m םחפב רחשנ 'יפ schwarz 

 םהל Tim האר ןענכ רמא הימחנ 'ר .ןענכ רורא
 אנוה יבר] C לקלקמב הללקה תא ןילות ךכיפל
 דילוהלמ (?ינתענמ התא [ל"א ףסוי ^ םשב
 הייחא]* ,ךלש יעיבר ןב רראמ ינא יעיבר ןב
 רחשנו םמחתנ שוריפ םמח ,םוח לעפמ רזגנו
 ,רוחש 'יפ ב"ל ,'ל תישארב םּוח ןכו ,תומימחמ

n»ע"לב  = >) 
 (םה) שיאה ותוא היהי :םש ר"בב ושרדש המ
 אצי םח ד"ע 7/07 א"פ תינעת v" ,םחופמו רועכ
 DD mj^ אמוחנת :ח'ק 'דהנס .םחפ y'"y םחופמ

on 3^הקל  ampiןינעב םירחא םישורד דועו  
enט"פ 'רהנס ןייע : vyליפ ר'מש ]. — 

 ארמגב ןידיטעמ ןיא 'פב Geettig) אָמָח — םח
 אקליסו (* המחל son G'yo ח'כ ז"ע) ןיאפרתמ

 אוה ןונצ "פ .אתנכס אפוליח ('הקיזל
 לש וסירכב איהש חורל pe ןידרת ,המחל הפי
 וינפל ואיבה ארמנב םיחספ יבוע 'פכו .םדא
 C אמחד אפקו אמח אסהד אפק (א'ער ז"טק םיחספ)

 Q'yo טיס ןיטיג וזחאש b^ קרפד תואופרב .יתרכ
 הייחא]* .אתמימחד אפישו ןוליפד אתרמוח
 ךרע גוסב ןורחאה ןויצ now אלל איבה וניבר
 ע"לב אוה אתמימחו ,רומאכ ןונצ b^ אמח יכ הז
 ןכומב אמח תרזג ןינעבו — ש"מו ע"יע הנוי
 יתאצמ אלו ןילמ ירצוא לכ לע יתרזח ןונצ
 ny ישפנב יתבהרה ןכל ,הככ ונינע ^pe הזיאב
 mmm Küle רוק b" 75% י"ל wm יכ רמול
 ד"עפל ןכ ארקנו jux ;הביתה תקתעה הלמה
 וניתוברו .םדא לש וסירכב לכאמה ןנצמש ינפמ
 nomo mon לפונ אהיש ידכ ורחב םימורע ןושל
 עדו .תומימחל הליעומ ןונצ לש תורירקה רמולכ
 ןיבנ התעמו ,םוחו רו ק e^ הרומ ע'לביכ דוע
 :םוחו ווק 'יפש ר"ל 'פו ט"יפר ר'בב שורדה
 תורירק b" תיכאכחו אמח ל"צו תיכאכח המח
 [םיככח 'עו תיבבא 'עו ג'נפ ןייעו תומימחו

(Sehwiegermutter תלמה ;Schwiegervater) O1 * 

 לקשמב מ"למ  ninw mwןכו 53« 7)
 אלא לפונ ןיא .מ'לכו apum «sn on פ'לכו
 ןייע שיאה by םג ל'זח ןושלכ לבא השאה לע
 תומכי .3" .'ט תוכותכ r'b. םיחספב תואמגורה
 «me הבקנלו .האלהו ,ח"יק «ow נ'עו ז"יק

qpסשו  "p35 תבש .'ו ןילוח ,ז"מ ג'פ יאמר  

 .יחוא חענמ ג"וגב )* .ללוקמב גייונב ('
 .המחל won ל"צו המחל המח ג"ונבו
 .יב קלס יעב חיכו אניצל אקליסו «aw ויעל יישר לש

" PIE (9 
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 תואת ןכו ,ותואת 'יפ ברד הידמח היל לטב :םשו
 ילעב לעפה pen men םד :'5 הדנב לגשמה
 ושפנש תוירעו לזג :נ"כ 'וכמ ,ויתדמחו ךרדב היה
 (bi :א" yam" ןתדמחמו ןהל הואתמ םדא לש

neuתכש 'שורי .םהל הואתמו ןתדמחמ ושפנ  
vbג"ע ח'ד  mnןידמחתמ  Chroלאומשד יופא , 

 .התעיש עומשימ רמחתמ ר'ע ו"סד ג'פ 'ינעת יורי
vonpאילמפ ךל דמחתמ .ךארוב : לוכא ךל 'פ  

 יבד אינת ,ךל תדמחתמ ותרותו ךל דמחתמ ולש
 'א 'ורי 'גרתב ןכו .ןיואתמו ןידמחתמ ד"יפ והילא
 sim ראותהו .יל א"ל ;ב"י ^i ,ח"כ תישארבל

Wollüstlingכ תומשל 'א י"רת ןידומח .ץובקהו ', 
 — n^ /n] 'ירבדל ;ד"י

 יכ יוחת) אשת יכ שירב ונדמליב Gone המח
 כ"רדספ) אשת יכד אתקיספבו n "D) אשה

 )2,3 272( המוחה לע הלוע והלעיו (האלהו גיי רצ
 ףצק יהיו רימ המחל הוחתשמ היהש ביתכ המחה
 תומוא לארשיל ה"בקה ל"א (Ce לארשי לע לודג
 םתאו (*יב ןידרומ ךכיפל יתוא ןיריכמ ןיא םלועה
 ינמ בר רמא ,יב ןידרומו C) ידובכו יתוא ןיריכמ
 לארשי (*ולכ רבכ הידבוע לש ותשא תוכז ילוליא
 ינב ישנמ תחא mew היל ךימסד העש התואב
 ,(5 (יא o בימ) [יונו עשילא לא] הקעצ םיאיבנה
 ר"ת Gy» s יוכרב) םירהה לע 'מגב האורה 'פב
 .'וכו ה ת פ ו ק ת ב הנבלו התפוקתב המח האורה
 תלפונש ח"כ רוזחמ תליחתב התפוקתב המח 'יפ

nenaלש  jo»יתבש בכוכב 'ד ליל תליחתב  
 התפוקתב המח (?) רחא שוריפ "n תליחתב

oa»ויהש תעב םימשגה תומיב ןרדסכ תולזמו  
 םיבכוכ אלו ןהב המח תארנ אלו ןיננועמ םימי 'ג
 וארתיש nya ןהילע ךרבל ןיכירצ תעה התוא
 רמא (ריע "v טיפ 'שורי ,אל תעה תאז יתלוזו
 םימשגה תומיב רמא תאד אדה C אנוה בו
 התעו (א'כ r5 בוי  'מאנש םימי השלש רחאלו
 הרבע mm menés אוה ריהב רוא ואו אל
 12333 חכומ ןושאר 'יפכ ה"יחא]* .םוהטתו
 תמיאו אסריגה התיה אל וניכר ינפלש הארנו םש
 אביקע 'רל ההגהב יתיאר ןכו ,'וכו ייבא רמא יוה
 ו"נ mW רפוס nnn 'ושתב בתכש ומכ wo ל"ז
 ם'כמרה קספ ןכו י"שרכ כ'ג "א וניכר 'יפכו .ש'ע

mam = wn 
EU vo "m 

VS AEST ERN 
A0 . . 

 "הבת

 . . תודומח םחל :ל"הזב ק"דר בתכ דמח שרשב יכ
 ל"זרדב ול המודו cn םחל b^ ל"ז יאה וניברו
 וממחתנ רמולכ היעמ ינב ודמחנו רואל הלפנ
 CYy אמוי) ורמאש תודומח nnb םה ושריפ ןכו
 לאומש בוד הירב י"ר רמא תודומח םחל יאמ
 יטיחד אמימח אמהנ 'יפא ברד הימשמ תליש רב
 ,ךורעבכ 'יפו סרג ame ירח ל"כע ילכא אל יתיזב

^nmכ"ג ראובמ םש לאינדל ג"פרל סחוימה  
 וניבר תנוכו .תלוס זמ םח םחל :תודומח םחל
 ה"מגר 'יפב ג"הכו ונלש 'ריגה איה ןינושש שיב
 י"שרב «m ןירדהנסל י"כ ns ^em ןילוחל י"כ
 רקיע ןושארה 'יפו 'יג ד"עפל לבא ם"במרבו ף'ירב
 תילכתב on יינימש ןינבב) mi 37 ע"לב יכ
 םשהו .ןורתפה ותואב --*7 ny ףדרנו תומימחה

Q7 55eתומימח  myתרדוב הלמה תויהבו  
 י"כב םגו הרוגשו העודי הלמב םירפוסה הופילחה

 -- [הפלחוה רבכ ס"ש

 לכב שקב m^ םדוקה qwe ריעפלו דַמָח 9
 -erglü רבדל ותקושת בורמ רמחנו ומוח

hen für etwas, übg. begehren, wünschenםשהו  

"nדּומיח ,אְּבִמַח  die Lust, das 33m napi» 
 הרבדמה השמ תארקל ךל ונרמליב 8
 ךיניע דמחמ לכ mum (טיכ 'יס תומש ףוס אמוחנת)

 המ לכ יכו C 0/5 אימ [וחקלו םדיב ומישי]
 jm בהזו ףסכ שקיב men וניא הנושארב עבתש
 ,םיוגה לכ תדמח ואבו Uo um) רמאנש הדמח
 וז"ט .היכ לאקזח) רמאנש הדמח ןהו םישנ שקיב
 .[הפגמב] ךיניע דמחמ תא ךממ חקל יננה םדא ןב
 יט יש עשו רמאנש הדמח ןהו םינב שקיב
 הנושארב עבתש המ לכ יוה] םנטב ידמחמ יתמהו
 (' הדמח אוהש רבד ךיניע דמחמ לכ והמו (' הדמח
 םידמחנה )^ טיי pnm רמאנש הרותה  רפס הז
 6ביק mo" באחא 'מגב קלחבו .בר זפמו בהזמ
 'פד ג"רב .הרות רסס ואל איה ND Typ דמחמ
 דומיח בגאו הדמחמד םושמ (.ו'ס (DO תקונית

 mnn תאוקנ ןכו הייחא|* .םד תעפוש

menתבש. הזונג  imoקלי י"כו 'מ י"כ 'ינ יפל ' 
 v CT) רצ תבש סיד "יע) הזונג הדומח ג"ונבו
 .ב"נק תבשו .aen לש דחא ילכ .ה"סד ב"פר 'ינעת
 mem w (n ^ mp) הנויבאה רפתו שרד

oma (!5 םש יוחנתב היכו ךומסב ירחנסב םג a»ךורעב . *) תרמה אוהש רבד 'יא 'וחנתב )^  .'תנתב היכו 535 
 ןיריכמ p היוא w^ 'קיספבו יוכו ךכיפל ידובכ ןיריכמ ןיא ry ידבוע w ot^ 'חנתב (* .הרותה וז ome הרמח ךותמ

 .וברעהנ תואחסונ יתש יכ !new ידובכ וא יתוא וא תרתוימ איה תחא )^ יקיספבו nini חיכו )^

C25 היכו " b/wג"ונב לבא  ma^»ג"יר טיפ יוכרב יוריב כ'ג 'יא וניבר ייגכו התרובגב  

(n3יב ןידרומו , 
 .י"שריפ שייייעו (' = ,ןילוכמ

"pna mo )" wyאנוח בר רמא 'וריב לבא ג''כפ . 
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 .ןייע המח ןינעב םישורד דועו i — ב'נש ק"העב
 - וד"צ "חספ .ו"נ "יבוריע rap תבש .ח'ג :0 'וכרבב
 :"^ nmn .5 תינעת ,ט"כ ,ח"כ 'כוס :יכ 'מוי

 .ה"כ D :'ג ny .א"ק 'דהנס :ז'ט 23 ab מ"ב
 ,וילע תחרוז nomme ^b 'יפ המח יאור 'ו פ"ס ר"ב
 יאורמ רדונה :'ל "ירדנב ןכו ,עזנ ע"ייע .ב"פ ב'ב

mos nemימל אלא הז ןווכתנ אלש ןימוסב ףא  
 וכפה :'ג 'ינעת המחה תומי .ןתוא האור המחהש
 תומי וכפה ג"לפס ר"ב המחה «nw ,םימשגה תומי
 תאש שוופמ ד'ע ב"לד א"פ 'ועובש 'וריב .הנבלה
 +. המחה הארממ הובג ג .'ב o^ mpm קומעו

 ב"פ הכוס v ,5'3 הכוס .המחה הארמכ הקומע
wy 33וריב .לבה ע"ייע התמחמ הבורמ התלצ ' 

 חייפ יומבי) המחה סירס שרופמ ב"ער ט"ד ח"פ 'ומבי

 nns העש 'יפא רשוכב המחה ותאר אלש לכ (דימ
 כ"או תחדק י"ע סרתסנש D" 'א DD 'עב וניברו

 — [ז"חא אבה 'עבש המח י"ע וראבמ

NDS nen *תחדק 'יפ)  hitziges Fieberע"ייע  

 א"עס א"ע 'ומבי (ו"ש ,א"'חב שא
 תחדקה ונממ הפלשנ b^ המח ותצלח .ז"לק תבשו
 ^ םח ע"יע המחל אמח .ח'כ ry ,הל הכלהו
 הדיצב התמח המח nb :ד"ד א"פ תבש "€ .ש"מו

b ^bלכאש  nbןכו .וילע תלפונ תחדק המח  
^b ,27 qu yosלעפה ונממו תחדק  oon 

 םֶמָחְנ היה םא ד'ער מ"ד b'3 ז'ע vi ה'כו =
 םמחנ ןמת : םשו ,תחדקב הלוח היה ox ^b רוסא

 .א"עב 'יפ השמ ינפ ברהו .רתומ

yi) ntyin +מ"למ  ^bלתוכ  (Mauerהליאשהב  
 תומכי j"y המוחכ ןיגמה רבד לכ לע

i30לכ  "mmול ןיאש  mewאלב 'וכו יווש  
 ,איל ^53( "תכד המוח אלב ,'וכו המוח אלב הרות

mb" אירבט :'ה 'ליגמ .רבג בב ו ם ת map) G7 
 תמוח . , M"D תמוח סרה 'פ ר"כיא .התמוח

 bre תמוח . . ארונ

^p) nor min *דחאכ םלוכ 4^ פ'לב  ins 
(gesnummtאלש א"ער א"יק 12102  

 אלש יתעבשה 'פ ר"שהש ,המוח לארשי ולעי
 םא :המוח םא 'פ םשו ,הלונה ןמ המוח ולעי
 ברח אל לככמ המוח ולעה לארשי ולא איה המוח
 דחינ םלוכ p^ .הינש םעפ אתעש איההב ק'מהיב
 יכ היארהו ל"נה פ'לב ארקמ לש המוח שרדו
 'קליבו .ם כ לו כ םתילעו ותרומתב ייא :'ט 'מויב

 jns שוריפב לבא ,ח"ילה b" תוכרב תוכלהב =
mmולמע םימלש ןכו  aubלע ךורעה ירבד  

 'וכרבל ךורע דומיל by ע'בשפה ש"מ y םירוב
 תפוקתב רחא שוריפ ב'ה י"כ ^3 אבוה םשו ,םש
 ירבדל הכורא התלעה אל תאזה ij" םנו זמ ת

quinרחא .םש 'וכרבב ס"שה ירבד םירתוסש  
pyךרדב ךורעה ירבד היגהל ןוכנ יתאצמ בר  m 

 'D רחא 'יפ ר"פד "גכ וא שוריפ תובית יכ
 ארקיול וניבר תנוכ ירח א ת שר פ ל'צו אוה
 "יא "DU ג"כ b' אוהו mb ירחא ת שר פ הנר
 הרודכב הנבל התפוקתב המחה האורה : ל"הזב
 השוע ךורב רמוא ןרדסכ תולזמ םתולפמב םיבכוכ
 םימשנה תומיכ רמא תאד אדה אנוה בר רמא ב"מ

35mהלוע שרדמה הזו כ'ע םימי השלש רחאל  
 המח האורה :ד"ע ג"יד ט"פ 'וכרב 'וריב "אד המל
 עיקרה תאו התפוקתב הנבלה תאו התפוקתב
 השוע ךורב 'מוא (ותרהטב ס"שרהמה ^« ורהיטב
 םימשגה תומיב רמיתד אדה אנוח ר"א תישארב

 ואר אל התעו ד'הה םימי 'ג רחאל C דבלבו
i^mל"הזב ל"צש ךורעב היגהל 5 הז יפלו : 

 הנבל] התפוקתב המח +ג'כ 'פ) ירחא 'שרפ [ר"קיוב]
 'וכו] ןרדסכ תולזמו [םתולסמב] םיבכוכ [הרודכב
 .'וכו "וכו ויהש תעב ['יפ] םימשגה תומיב [דע

^b 5^ךורעה  jbתעב תוביתה  "T?םיבסומ ,'וכו  
 היארהו :מ'נ 'וכרב לע אלו ירחא 'שרפ שרדמ לע
 כ'ג בסומש .,'וכו אנוה 23 DM" 'שורי : םייסש
 .בויאמ קוספה איבה הז לעו ורהיטב עיקרה :לע

nyוכו אנוה בר רמא ימלשורי ש"מב וניבר ', 
 ןושלב םש ר'קיוב "אד המל םוקמ תוארהל ידכ
 qua לעב אב הז לעו 'וכו אנוה בר רטא םתס
 היארהו (E) ימלשוריב אצמנ ןויצה Co זומרל
 המחה סרגש הממ םש vpn לע was תנוכש
 לש i^  כ'ג אוהש ןרדסכ תולזמ . . התפוקתכ

vp"הממ ןכו  "bM Dv»?כ'ג "אש אנוה כו  
 'קליכו אגוח 'ו OM" 'וריב ג'ונבו ,םש ר"קיוב
 תועט nim .הימרי 'ר 'מא ב"כקתת זמר r5 בויא
 ינפל חנומ רככ וחא שריפ :ךורעב סופדה
 םשב ןכ כתכש n^5n י"פ תוכרב 'וכלהב מ"ייטהגה

pmלכ ' e^ pלכ יכ ל"ג רשא תאו  ^pרחא  
 אינה המל כ"לאש םינווחאה ינפל ךוועב רסח
 n" ש"מ ppm" ךורעה b pus" כ"מ לעב
 םשב מ'כר D^ ח'ואכ ואיכה "3 ןרמ םגו ינומי'מ

mmלנא ,ךורעב אוהש נר היב ירק ליז מ"יימ  
 וסח ןכו םהלש ךוועה ופסב רפח היהש יאדוב

 .בייכסתה זמר כויא 'קליב היכו 53531 ליצש םש ריקיו כימ לעב nun רבכו 3353 ג"ונבו סישרהמה ^33 ןוכנל ה'כ )7
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 איל תבש) בוקי אל הכלה ףוסב ןיקילדמ המב 'פב | וקילס יא . . . המוח ינא N^ ד'צקתת זמו ש'הש
 ,החלמ ץראה ןמ חולמ רפע b^ .ןוטמוח בק (א'עס .'וכו וה ל כ

smה"יחא]* = .(לוח ןוטמה י"לב 'יפ ב"א) — .לוח  
 תנוכו "?Qo סישב ספדנ) ^n שוריפב אתיא א"יכ
 יוועל תעד ןכו ,Sand 40496 ינוי wb" לע ב'ר
 אוה יכ הלעהו והחוד רעשיילפ ראססיפורפה לבא
 תנשב ןוטמוח yos כ'נ ןינעה mum un ע"ל
 ילב ןוטמח סורגל pss רתויהו 525 y'"y ר"נ

amס"ש י"'כבו  ^Nןוטמח ל"צו אוה ס"טו ןיטמוח , 
yrmתרבהב אטובי דרפנב םש לכ ע'לב יכ  p 

 'ציבבו םש תכשב י"שרב לכא Nunation ארקנו
YOב"עס  Tןינעבו .ןיטמוח כ"ג "יגה .היתוריפו  

 תא תרמשמו החלמ ץרא ןיטמוח בק י"שריפ
 לע כ'נ ןוכנל ןויכ יכ 5^ s'y עילתהמ תוריפה
 רמו חולמ תארוח דבלמ הגינעש ל"נה תיברע הלמ
 י"שר ש"מ והזו ףדונו בוט חיו ןתונ':דוע

 ןגרוהו ןחירבמ ערז ותוא חיוש :םש 'ציבב
 [mmn רמשמש ןיטמוחב 'מאדכ (םיעלותה)

 — rns] אבה ע"ייעו (GU תבש תכסמב

 'קיע dümner Flacken(vys5 וניבר תעדל) שמח
a1א ת מ ח  "y Aschenbrüdchenינפב ') 

 לממה ןמו לקעה jb לטונ CU» p'b תורשעמב
 p^ .יוחמתלו C הטימחל ןתונו C) םיצפה ןיבמו
 .('א"צקכופ זעלבו p םחל 'ישרפמ vi ,הרעק
 יבג לע n'en הפואה Ge א'פ) py לובט שירבו
 אתפיר אוהי א"י רונתב ומרק אלש דע C) הטימח
 יוכרב) יפיר רסילת לכא אנוה ברדכ םימכח ןושלב
 ל"צ] (ןימוד) תורככ יתש אתפיר p) Uy^ בימ
 )* [הטימח ג"ע.הטימח הפואה ןכו] וזל וז C [ןיקובד
 .(* ונילפמוק זעלבו "תייטב nob הטימח "יפו
 דצ ט"דסל ג'הר o^ אוה א"י לש b" ה"יחא]*
 ףוסהו שארה תטמשהב קר חקלנ ונממ רשא א"י
 b^ התמח ד"א neon ל"זו בתכ i'm יכ
 (qvem הפואה ןכו םייסו .'וכו ןנכו 'לב אפיר
 הלמ תייטב המשו אתימח יבג לע [התימח ל'צ]
 שאוש רכינ i'm ירבד ףוסמו כ"'ע הרר ומכ
 ער חיר ול שיש cn 5€ עילמ דיעפל) ODD | הפאנה םח ל o 3 yos^ הלמ יכ nes ורבד
 שפועמו דספנ ₪7 יברע ןושל םע ףדרנו pum me הרוח אוה ness םילחנה לע
 ןיא 'מגב המהב המב 'פב verderben, verfaulen) | המ הזו C םילחג *33 לע הררח +.ט"י תבש) 'יאדכ

 ןטמחיל אלד יכיה יכ 675 (n3 אצוי רומח | תייטב (אתימה לש 'מולכ) המשו i'm םייסש
 .הילאב שופיע ןיעכ noy אלש b^ .("והייתילא | תיאכ 'ינה רקיע יכ ןידת הזמו .הרר ח ומ כ הלמ
 הלמה תאווה cp הלועו ןויכ "ne ה"יחא]* | כ'ג אוהו אתימח — התמח ונייה i'm ^b3 ירמאד
 םישרטו םיעלטב וקלי אלש p^ י"שרו ל'נה יברעה | ,םילחנ יבג לע הפאנש לכו םילחג p. Ale^ עיל
 ירחא ךוועה לעבכ e" אלש השק תצקו כ'ע | ןורתפב ג"הר לש ותעד ףוסל v אל וניבר לבא
 שרוש mb םדוקה 'עב "ירכזגה תומוקמב o^ י"שרש | זעלב ןויכו .ןכתי אל זעלה םג ןכל תיברע הלמ
 המו — .ער חירו שופיע גשומל בורק ןבומב ben | ןיקובד 'יפ eomplieo] = וגילפמוק ל"צ] ונילפמוק
 -- [ז'חא אבה 'על ךייש יחכונה 'עב mp וסיפדהש | nob ^en אוה תייטב הלמ יכ ובשחב הזל הז
 «dich yu ףפכ .0.+7 webs .ד'עפל) emn | ₪ .וזל וז ןיקובד תורככ יתש i'm בתכש

 עירכה לארשי ירוחבו beugen, krümmen) 91203 םג ל'נח "ינויצ דכלמ ת'יטב הטימח ג"ונבו
 [לארשי = ימילועו]  םוגרת Geb my = םילחת) | הט"מחהו הפקמה ר"מ ב"פ םשו ש"ע ב"מ א'פ םוי
 )7 יד ביש ץמאת  תוערוכ םיכרבו rens C "(,  (ונייה] ul .ז'טד י"פר 'ומורת v^ ,ןילוח לש

jamלש ןיטובק יבג לע ונתטימח  Dn.הייחא]* = .לייחת ("' אתריבעב ןטמחד איכוכראו | 070  
 לכ ןכ :םייסטו ןמגרותמב "ייע תורחא תואמנודו — !פיירומ םעט והב ןימעוט

 j'y הטימח bs' םגוותמ ת'מאר העירכ ןושל | חולמ b^ (ע7*3 oy gm be עילמ) שמח
 תבש לש ןטמחיל אלד ןינעה הזמ o^ יוועל m | ('ינפב 'ייע א"עב b 2^! bitter, salzig^ רמו

ma (!יבו יא "ו ייכב  imבייערבו 'וריב היכו  m»י"כב  Dע'פרב תיכו םיספה גיונבו . *') ש"רה 'יפכ היכו 
 ק'יחעו mb m ירבו אצקופ רייפדבו ,ןוכנה אוהו ו"ו "33 m3 )^ .,תטסהל | גיונבו ,'מ ייכב mor ב"ערו ש"ארה
 ^y י'כ "33 am "p'y^ יכ תמאתו אגגקופ ןוכנל והיגת לימרו אנגרופ ישמא 'רבו אנגופ ליסאב 5033 שבתשנו ,אצגופ
 תיכ )* .טירסל xm ^b» mo (* ^ י"כב ןוכנל Kuehen von Brodteig, ^) «m 0600018 טייאלב אוהו

5v» a3 530 .ךורעב ( יב ו"ו י"כבו vuvונילפנוק  v33)תיכו )5 | .נ'שו יב רח עיייעו (* | .ונילפוק דייל  pass 
 m3 ('' ,תיתיילא ןטמחל אלר יכית יכ גיונבו 5^. prb ג'יפ b^ תבש יכלה row ס"ש י"כב ה"כו ('*  .רומאטיז יפלב
 תריכעכ ג"ונכו א תר 'ב ע ב 'גרת "33 ומכ 5n ('' | ,יגרת "33 !m טטחא ייאש ר"פרמ ץוח יחסונבו ע"פרב ןוכנל

 [אתריכע] (אתריגע) םגתפל ןותטימחר eb היל v3 335 'א vna לי'צכו

64 * 
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 לכ 'טגב ןמיס אב 'פבו YO) 35( ןיצקוע ףוסב
 ('ם מ חהו טשוקה «Cu» m האיפב בייח אוהש
 שיו אליבגנז תוליאשב שוריפ .םימשב ישארו
 — exp אוהו [יניצראד ל"צ] (יניצרוד) ןישרפמ
 עטנו דמחנ םשב pb m י"לב םומח b^ ב"א)
 קוריל mex ולש ןווגו םיקזח םיפנע ולו ףדונ

wnה"יחא]* = .(םיניערג תואלמ תולכשא ול  
"yןינעב ש"מ ל"מר  ^bיפו ,ב"ר ' woק תעוה  

 ליבגנז 'עב יתחכוהש ומכ ט"דסל ג "הר 'יפמ
 וניברד תוליאש יכ יתראב םשו יתכראה Co ש"ע
 ש"רב לבא תובושתו תולאש ומכ אוה ג'הר 'יפבו
 ל"צו תותלאשב :'יא on 'ע כ"כבו ל"נה ןיצקועל

 — [תוליאשב

von תושעל meo = y'b3 ^e) mon * 
(rascher Beschüftigungו"פר 'דהנס 'ורי  

 B^ .תומומח vv ויה חטש ןב ןועמש ב"עס ג"כד
 ותמגודו ,העשר ישועמ םוקנל רהממו יאנק היה

 :ו"כ הכוס ןה תוינקסע םידי |

 תירכדמ הנוי ₪7 (Un yos ^o אָתְמיִמָח *
pU CWaldtaubeאתחשורל :ט"ס  

 אפאיש 'וכו יתיל (אתהושל :אתהש 'עב וניבר ייגלו)

 תאוצ ירומ ןושלו םינוי תאוצ י"שריפ .אתמימחר
 םינוי p^ ע"לב יכ רקיע ןושארהו .כ"ע םילוגנרת

 J'y בטיה קד אל אמח 'עב וניברו ,תוירבדמ

 מ"למ yv (Sonnensáule, Sonnenbild) םיִנָמִח *

niהמחה ידבוע ומיקהש תוכצמ  
 ומיקת אל 'ט קרפ ףוס רהב ארפסב ושרד ןכו

v3 p»תוגגה ישארבש םינמחה ולא 0€ ; 
 וקבדהו םכינמחמ וכשמ ^N  השרפ אב 'תליכמ
 םידנועה תיבמ 'ה 'שרפ ףוס ורתי b' םשו ,תוצמב
 םינמחה ןמ ערפנ ינא האנקב 'ו 'שרפ םשו םינמחל

 ,םירחא םירכדמ ינא ןונחו םוחר לבא

 ל"צו p'b םמח 'עב אכוה הדנו ןיצקועב סמח *
 .םמח

 pu ןינע ץמח op ףדונ 0-47  ע'למו סַמָח
 ע"למ לעיפב gowalthütig sein; .ץומיאו

 jpon "inn ;das Gesicht zerkratzen של

 יפד 13 Gewaltthütiger) ןוצרב אלש ףטוח 'יפ
 ןסמחל ןלזג pa mp ("yo גיס p^» my םנוכה
 ביהי יא (' ימד ym ןסמח ימד ביהי אל ןלזג ל"א
 אנוה בו רמאהו ?היל תיוק ןסמח (' ימד

 ןיצקועל גיהר "פבו עיפרב ןכו סמח גיונבו טשק 'עבו nes יעב ר"פרב ןוכנל היכ (*

Nu 

Bon = enn 
4 

 ךורעה come cupi mb סדוקה עיייע :ד'נ
wenןויצ םע םוגותה יובד םיבילשמ ויהש  

 — [ורכועב היה הלמה בצחמ תעידי ןורסח on ל"נה |

 תכשח 'יפ p'b3 אתוטומע ומכ sob — שמח
 הטלעו dichter Nebel, Finsterniss) בע

 mm אטמוחו ['א] "ורי 'נרת €^ יו"ט תישארב) היה

 דועו ל"נה פ"ל אוהו ן"יע םוקמב ת"יחהו ה"יחא]*
  yy[ז"טק ,א"חב ןיטמיא 'עו אתטימא —

(eine Art Eidechse) NODI *טמח 'לקנוא 'גרת  
p»ה"כו אטמלוח ס"לבו אטמוח ;('ל ,א"י  

 ק"דרו י"שריפ ןייע זעלב א"צמיל אוהו .'טישפב
 .ח"כש ,א"ח תשא ע"ייעו

(blutstillendes Kraut, Knóterich) Ner ^N 

 םיצרש הנומש 'פ תבש תכסמ
 C [העור כוכבא ל"צ] (האורבובא) יאמ (:ט'ק תבש)
 י"שריפ (?) האדיחי ארטוח אירטמוח יאמ אירטטוח

yyיעב .הייחא]* .ףנע אלב ידיחי לודגה  
 האדיחי ארטוח 'יסופדה 'יג יכ ךיתדגה רבכ 'ב רטח
 י"כב ןוכנל "אדכ איערד ארטוח םוקמב אוה ס"ט
 אירטמוח הלמה תרזגו תארוה ןינעבו .ךורעבו ס"ש
 : תויסרפ תולמ יתשמ תבכרומ איה יכ רורב ל"נ
 on ^p ₪32 = אירט ;םד יפ ₪>- = םוח
 ןכו ותפטהו םדה תליזנ אירטמוח כ"או ףיט ףיט
 -ענק י"ע יתקתעה רשא הז no וא בשע ארקנ
 תליזנו תפטה דגנ הלועמ הלוגס אוהש ןעי ךירעט
 ר"לב polygonon חמצה ארקנ םעטה הזמו םדה

sanguinariaהלועמה איה יכי  p3תוקיספמה תולוגסה  
 eontra profluvia sanguinis nee "םדה תליזנ

ulam magis aridam quam polygonum servant 

 — [ןמיסה ףוסבו שירב א'צ 175 סואינילפ ירבד כ'ע

 ןיעכ 347 yrbs אתלימח ס"לב nen =) למח
 dickes Stück Zeug יבכועה תילכתב העירי

(Gum Umhüllenםירד) קריה ןמ רדונה קרפב  

 y") מ"ר b" יירדנ 'וריבו דיפ םש י'פסוהב «nm :הי"נ

 — .הלימחבו העיריב קשב רתומ תוסכה ןמ רדונה
 nons). Gen העירי ןיעכ י"שריפ ג'או
 הנע העירי ןיעכ ונינע ל'נה ע"לב יכ ןוכנה אוהו

eףוסב ןיציצ הל . v3»  —תפסותב ץוכקהב ' 
"yaתולימחהו ל"צ תולומחהו ה"פס ] 

453 d Ue .ov י"לב Uu y^» on (סמח) 

(indische Gewtürzstaude, amomum 

 '3 רטח יעו 332 עיייע )1

 ה מ חה ו תשוכה ay טייער yb aan יוריבו ם כ חח ה ו תשוכה ('שאטרק 'פרב) שבתשנ ר'ער ה"כר ט"פ ייבוריע 'וריבו

 .יתמח ע"ייע רועו ם מ n: 5m .יוכו ןלזג ימר  ביה' ןסמח ררסה ךופה יסונב )* ץ"פרשבו ,ריפרב ןוכנל היכ )^

"bnשוריפ : דע "רמאהו, ןמ טמשנ ר"פדב לכא , 
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 הייחאו*

 איהשכ הופאו הסיעה ןמ הולטנש הנוע ("זעל ב
 ארקנ הונקת אלו הינפ וושה אלו רודכ ומכ
 ja ub וכמסת לא ןירמוא qno; C סומרוט
 ךסכוסמ הוטמכ ma m םירבדה תא ןיכסכסמה
 וינפוא לע רבד ןידימעמו ןתוא ןילסלפמש ןמ אלא
 טמרוסמ בתכב ןירורב ןהימעט psv ןמ אלו
 ןיבשוימ אלא ןיסימחב רבדה תא ןיפטוחש ןמ אלו
 pns ןיפימו םירבדה תא ןינקתמ ןיאש ןמ אלו
 ןיפרסמש ןיסימרס א'פ .סומרוטכ ןהימעטש ימו
 דחא קופ אלא הנממ ןינוש ןיאו אתכסמה תא
 ןיטוטרמסכ תוכיתח אתכסמה תא ןינושש ןיטימרס
 ןיסימרת .אתכסמ לש השמוח ןינושש ןיסימח
 ,אתכסמהמ תוכלה יתש ןינושש
 ל"נ רשא תאו תומוקמה ינשב י"שרב "יא א'פכו
 801118868, 8 ר"ל אוה ןיסימרטו ןיסימח יכ

Halbwisser, Drittelwisserע"למ ןתרזגש 5^ וא  
 ילעבו חור vp םישנא \ג-7 n^  ןיסימח יכ
 יטופמפ םירבודה .3\ש> ע"לב posso .המחלמ
 ר"לב 30% י"למ םיִמָח תלמו .הנובת ילב םילמ

"D semisינבוס .ט"נ ןיטיגב דוע האצמנ יצח  
 אזוגנמאכ DU שרופמו ןבס 'עב ה'כ ינבוס סמוחו
 קושע ןינע סמח ל עפהו -- .אזוגמא וגלפו
 ר"קיו ,ינולפ שיא תא Dion ר"ע מ"ד ב'פ ז"ע 'ורי
 מ"ב Y pon" .םשהו .ינא Den ינא לוזָנ ל"פ
 (nb םהינפמ סמח ץראה האלמ יכ ג'ע ט'ד ד'פר
 ש"ע 'וכו הפוק pro pes שנ רב הוה joon היה
 לזגו הטורפ mu ww oen ow ,א"לפר ר"בבו
 סמח המ םישוריפ הזיא םשו .'וכו nnb הושש
 תוליזג ב"פ הבר ארקיו ה"ספ ר"ב ץובקהו .ש"ע
 לע p ולא א'לפ v3 טשפומ םשו  .ןיסמחו
 piena ולא לע ox ולאו ןוממ סומיחב ולא

 — [םימד

 רמאד אה אישק אל יניבז היניבז ןיבזו ' הוילת
 ג"עא b Coss^ הצור אל רמאד אה ינא הצור
 רמא אלו ליקש היחוכ לעבד ןויכ. ימד 20
 תונוממ יניד 'פבו .היל תירק ןסמח os הצור לזננה
 C ןינפמוחהו Gas jou תיעיבש ירחוס 'מגב
 C [וזחד] (ןזחד) ןויכ יבהי אק ימד רובס ארקיעמ
 ,והב ורזנ .והייחרכ לעב 6 י לק שו יפטח אקד
 תשת לא CU» c )* [psv ר"א 'םגבו]
 דע סמח תשת לא Cw ג'כ תומש יייע דע עשר
 .( תועובשב ןילעומו תיבירב יולמ ןינלזנה ולא

Q33חנ תודלות הלא שירב 005 5«. ב"ל 'פ : 
 סח אהמתא א" ^ ?pm [עשר הטמל] pp סמחה
 לש ובייחל עשר הטמל םק םאו םק וניא םולשו
 'פ ר"בב .(* הכמ .טבש ול תויהל רמולכ עשר
 לא ירש רמאתו (ט'ע זמר ךל יקליו (mo (* ו" מ
 התא ינסמח n) יזיט «mew ךילע יסמח םרבא
 «qo (" יעבי 5 רמא היכוב יבר םירבדב
 רמא <(" אמחנמ 'ר ^«: ןישובח םדא ינב ינשל
 רבדתו ונדמליבו (* וינפ הפמיח ןיבא on םשב
 יקליבו y/33 הארת והצק ספאו 'וחנתב (e ןרהאו םירמ

CUםרכא לא יוש רמאתו רמאנש תוניסטסא  
 הסמיחו ותוא הטטיחש יסמח והמ ךילע יסמח
 הנמלאתנש השאה 'פד ג"רב 'ובותכב .הימנכ וינפ

GU»א"פבו  pompaםינקזה .תכימס 'טגב  Cr" 

 ןיטימרס ןמ אלו ןיסימרס ןמ אל אנל וכמסת אל
 בתכ .(* ןיפמרטמ אלו ןיסמחמ אל הל ירמאו

psiלקלקתנ וישכעו \" הנוכמ אוהש ובד  
 ןירוק )* ךסכתסמש ןמזב men לש תויעקפכ
 b m" [יסימרס ל"צ] (יסומרס) תימראב ותוא
 [ןיטימרפ] (ןיטומרס) C [posso ל"צ] (ןיפומרס)
 אוקנ לקלוקמ in» sm (" טומויס ןושל
 ןיסמרוט .(" הפיטה ןושל ןיסימח. ,יטומרס

voa mus (iהויל עיפדב לבא ביה 'ב יא ויו  .mén a3ןינפכחהו ג"וכב )^  .ינא הצור רמא אלר אה ג'ונב )*  

 .ןנבר החד היר ייפב ('  .ג'ע זיכר א'פס היר m Ty" זילר זיפ יועובש יוריב היכו 'הנסל ייכ ney ייפב חיכו

n pa om» (?ה'יכו יישריפבו  Up v23ןיא ודעלבו ל"צכ )5  .יפטח אקר ג'ונב .ילקשו אנו מ מ יפטח אקר םשו  

 היכו יוכו לקמכ ומצע nore רמלמ ^« cp סמחה ,חייק 'רהנס לש שורדה י"פע em )5 .ריפדב היכ ('  .ןבומ ול

 לבא ר'פדבו 3 לכב ןוכנל ה"כ ("  .הזב שיגרה אל לינה ריבל כימ לעבו ,ה'מש זמר יקזחי 'קליו יד 'יס mi 'וחנתב

 by זמר ךל 'קליבו ר"פרבו ו"ו "כב ה"כ I) .ימא אנהכ רב אבא "^ םשב ה'כרב "^ ג"ונב ('" "a ס"טב ע"פדשב

n'yר'בל 03'5  oneהימחנ 'ר ג'ונב ('* .יעב ג"ונבו ועב' םינורחאה ע"פרבו  mo»קליב ת'כו וינפב ג"ונב (!* .יקליב '. 

mà» (Hןיטמרסמ ס'ש ייכב לבא ,ןיסימרוטמ ,ןיטיטרסמ ידחנסבו ןיסימרוט ןמ אלו ןיסימח ןמ אלו םשו 'ובותכב , 

 win? qua כתכ סיטב 'מא יפרבו (JO ריפרב ה'כ ('* .םירחאה םיונישה נ'שו "i רצ 'הנסל ס"ד y" ןיסמרטמ

 ןאכ 1« י"כב ('*  .םיעורקו םיפוחס םידגב ב, ע'ל wm )" .ךסכתמש הועטב vm י"בב U) .הנוכמ רבד

 ר"פרב ה'כ ('% .תטימח סיטב aom יפרב לבא ישמא 'פרו ריפרו י"כב ןוכנל ה"כ ('" .טוטריס ע"פרב לבא ךומסבו

 ריפרכו .הלעמל ומכ ויה viaa תיב ("* torta may ונממו gedreht, tornito ט'ייאל ילוא )?!. ,ןושלמ : עיפרשבו

 ,טטרוסמ



yn |םעט תניתנ הנושאר התארוהו מ'למ)  (mp 
 .' ש<<- ע"לב ןכו gesüuert sein ךיחהל

 = reinweiehen  םימכ םידגב הרש ל'זר לצא הליאשהבו
Tל"צ] (ןצמחה) ןמ (םינפב ןייע םילעפו תומש  

 ]3[ עקב y3' ונשריפ .(ו'ער טיי ביב C [ןצמחמה
 םילכ הב ןיצימחמש yup ןיסבוכ לש תכרבנ א"פ
 (prn) ןיסבכמש םוקמ לבא ןיסבכמ ןיאו
 םוקממ pmo ךירצ וקיזמ לתוכל ןיעיגמ qm םימ
 p'2 רורחישו yen שדקה C. תומא yos סוביכ

vאיער  Gmעב ייפ ' wpב 'רפב .('א] ' now 
c»עמדמהו לכתמהו ץמחמה  ^bלש חמק  pow 

 אוהש רנד 55 הייחא]* .רופיא רואשהו
 v" מ'ד ה סי ע לע C : לפונו yen spi ההק
 הסיע ךותל (חופתה תא) ונתנו .ז"נד א"פר הלח
 ופוגב ץמחמב לכא וימימב ץמחמב . . הצמיחו
 ie תבש "m" .ז"מד י"פר n" 'וריב ה"כו ,יוכו
 הצמ השירפה ,ט"כד b'3 'יחספ ימלשוריבו .ר"ד
 .הצמחתמ איה :ב"פד b'3 הלרע 'שורי ,הצמחתנו
 זרואב רסוא ,ה"ל "חספ ,ןגד ינימ לע )5
 ןייה לע 0 .'וכו ץימחהל בורקש ינפמ ןחודו
 : ה"סד ב"פ 'ינעת 'ורי ,ץימחמ וניי ןיא .א"ק 'רהנס
 Yy my me תועובש v" ,ץימחמ pu בורו
 ,הלוקלק תמחמ sb הצימחה םולכ . . הצימחה

"nob (7ןיצימחמ ןניא תו רי פ י מ ,'מ , (nהדנ  

 :םיבוט יכ 'פ ר"שהש ,וצימחהש םילגר ימ .ב"ס
 . הזמ ד'עפלו .ןקנקב םיצימחמו םישיאבמ םימה המ
 (' 801440101 ןצמחמ ןיסבוכ לש n5333 הארקנ ןינעה
 p" ש"מ הזו OU ןיצמחנ םיחורס םימש ינפמ
 Dv np'53 ידגב הב ןיוושש ל"נה י'כ ה"מגר
 לע ץימחה )^ רמאנ הליאשהבו .םיבלכ תאוצ
 לקלקתנ רשא ןייכ ומעט גפו וחיר שיאבהש םדא

 fünfzehn) רסע wmm ןמ רצקתנ) רָיִמָח 8
 הבקנ !ON קוספב ימלשורי  םוגרת

 באסמ יהתו ^Cn a איקי) םיעבש האמטו דלת
 .ירתשת רסימחבו הקוחירכ יה ןיפיצר ןימוי ירסברא
 רסימחבו «o" a 'קיול Cw י"רתב ןכו ה"יחא]*
 :'ה pen ,רסימחבו רסיבראב .'ב 'לינמב ןכו .ןימוי
 ןייוה wen .n^p» תבש הבקנלו (רדאל) רסימחב

 — ^v] ה"כ /'& ה"דל 'גרת nice דיחילו

yon *מ"לב ץמח ומכ ימראו ס"לב)  scharf, 
^nDD (sauer sein, machenא"ער א"מ  

 B'5: םשו ,עמחמ יעומח אלו . . אעמחמ יעומח
 י"כ "יג יפל א"ער 'מ םשו ,עמחמ הילשבמדא
 Uy .יעמחמ אל והיילזמ בגא 'א לז 'ע ךורעהו

ambתורחא תוסיע המכ הב עָמַחל היוארו ליאוה , 
"vג"ע ט"כד ב'פס םיחספ  avrןירעש היוגב  

 ידיל יתא b :מ"ל םיחספ םשהו ,עמחיד ןינב
 :ראותהו uvm וגינפלו ס"ש י"כב ה"כ עומיח
 ,אחספב עימח יפימ ורוה : א"כד ג'פ 'דהנס 'ורי

YSס"לב אוה ןכו .עימח אמיסב :השפחנ 'פ  
fasג ,ג"י +ו"ט ,3^ תומש 'ורי 'גרתבו '; 

— (n^ ג"כ, 

yin o yonוניבו תעדל  C*םישואב ומכ  
jHerlingeוא  C2אלח שוריפ ץמוח ומכ  

pn o Typ? Esgיברע ןושלב ץומח ירפ  
(o?יאמד שירב  GU "Dץמוחהו גואה  ( 

 א"פ .םיצומחהו םישקה םינטק םיבנע b^ .רבסוכהו
 םיחספב ןניומאדכ יאמד םושמ וב ןיא ץמוחה
 הנושארב 6ב' חספב pump ולאו 'פד "3
 ותקזחש רשעל ךירצ ןיא ץראה סעמ ץמוח חקולה
 ייהספב (* א פו 0 ב ןנירמאו דמתה ןמ אלא אב אל
 'ג םשו ,'וכו ץימחאד ןלנמ .'ד ה'ר ץמוח השענו | .דמתה לע ץראה ey ודשחנ אל ("יגוסה ףוסב סש
 : ןב ץמוח ןכו .ץימחהש רחאל . . ץימחהש םדוק | ,'א "פ תטישב וכלה םישופמה 50  ה"יחא]*
 דועו .א'כ לח 'עו ארמח רב ע'ייע :ג'פ מ'ב ןיי | תנשמ תקסעתמ תוריפ יניטב יכ רקיע ןושארהו
 < | לע n" ההשמש ומכ ןיד תכשמהל לאשוה t) | ונורתפ רשא ץומחו רמ יוס אוה pem יאמד
 Lo וושא שוד 05 'דהנפ כוט ואיצוהל ידכ וירמש | זנכשא ןושלב אוהו המושרה יברע ןושלב הככ

  — [Sauerampferייעשי) ץומח  0n n8וניד תא ץמחמש ןייד ירשא 6 .

 '( לבא 'וריכו 'פאנ ישר 'וינשמב ה"כו  i733דוע  momsהוסרג אלש כיג הארנ ב'ערהו םיבמרה 'יפמו ( yטיייוח 1

 ס"טב ע'פרבו ביה י'כב ןוכנל היכ )! .םש יאמרל ס"דו בספרי.  5(  y'vyעקב m'y '3 )  m3ר"פרב ןוכגל ^

 וניבו אינהש ירחא )^ .ן'נתונ ס"שב האלתו ורזיפמ עיפרב לבא ביבל v3 mois 'יפמו 'ג עקב yo now ןכו

 ;"כב םש n^5 םוקמ ןאכ וירברל תונפל oW» ןכל s/35 v5 הימגר ייפ אוהו א'פ ןאכ ףיסוה ח"ר b יב עקב יעב
 תא ןיחינמד יכיה יכר ןצמחמ היל ירק יכהל םיבלכ תאוצ cy הסיבכ ירגב הב ןירוושש םוקמ ww :ןצמתמה ןמ אלא
 םיחפט 'ג קוחרב ub יכתלו תפי ורושיש דע ותב ועגנ אלר םירגב ולא ןיחינמ ךכ הב יעגנ אלר ץמהתש דע הסיעה

 ןינמו ם'מה ךותב ןמצע ם'וגבה ןיפגנמש םוק מ ןיירנה ןמ לבא לתוכה ןמ וזחנמ אלו gb ילזא אלר

 ימאמה ףוס אינה vum כ'ע תומא 'ר קיהתוה ל ךיוצ 'כה םושמ ם'ילהכהת לע ןיזתנמו ןתוא
 ןושא תלמו )^  ,יחכונה ץמח יעב ןצמהמ n»n שרפל nmm ותנוכש רחא רמאמה שאר תא שימשת המל vw אלו

 .ינורשא יכ ,ירשאב : ומכ



0 

431 ren "d wen 

 רבכו 'וריה ^35 pesa ןב ומכ אוה יכ רורב 55
 ןהכל יונכ אוהו ש"ע ןינפא 'עב הזב ירבד יתררב
 ויה ןכלו 5:155 דע mun קלחו וקלה ףטחש
 Mann der Kichererbse ןצמה j3 ותוא ןינכמ

 לאעמשי y' לופ לעב y דוע "יעו לופה ןב 'מולכ
 ן"ונו ז"'חא אבה yb איה ןצמח תלמו .יבאפ ןב
 השריפ אל וניברו .יברע אטבמ לע הארמ ףוסב
 ראות אוהש ץומח ארקמ 'שלמ הרזגש הארנ קר
 :ןצמח 'יפש ןישודיקב י"שו pin ןכו קושעל
 היאר אלו רכזו זמר קר ארקה ד"עפל לבא ןסמח
 qv לש ירוסו ע"למ sme יונכה תארוה רקיעל
 םא יכ מ'למ ונניא םוגרתה לש ץמח םגו .אבה

^b o2«- yoל ע פ ת א ב ץמח ס"לב ןכו הזבמ  
^bריפחמו םילכמ  erróthenםילכהב קיתעה ןכו  

 — [ץימחי $5 n mo) ילשמ)

yonעב 'מושרה ע'לב אָצְמיִח =) ' bmpnןכו  
 Cisererbsen םישדע ןימ אָצְמַח ירוס 'שלב

(Kichererbsenאל ארמגב ותמבי לע אבה 'פב  
 והתיבד היל ארעצמ wp הוה בר (גיס יומבי) לטבי
 [יצמיח (by (יצמוח) יל דיבע הל ses הוה יכ
 הלפנ 'טגב תופרט ולאבו .יחפולט היל אדבע הוה

m an;ביג  (mיצמ יח מ רבל  *) יצפיהו 
"bיצמיח  Comםיצפע ( יצפיחו  C 

 ושריפ הפי ןינפא 'עב ה'יחא]* .( אל
 ריכזה ןכו םישדע ןימ אוהו ,ע"ל אוה יכ וניבר
 םינופאה 2^ ,'א לאינדל ג"סרל סחוימה שוריפה
 YD ד"מד ד'פ ז"ע 'וריב ה"נכו ,ןיצמיחו םישדעהו
 ה"מגר b^ יתאבה ven" 'עכו .ןיצמח לכא הימרי 'ר
 yam .םישדע :יצמיח ןוכנל 'יפש ןילוחל י"כ
 «p תוינטק ינימ לכ ב"ער 'ח ףד 'וכרב תוכלה
 ^j תוכלהבו ,המדאה ירפ ארוכ 'וכו יחפלטו יצמח

 — p'p] ,ב'ח יליקב ע"ייע יצמחו יליקב :ךסנ

4>=- yb הארקנו אירוסב ריע. ce» pan * 
("Eua "Ejzo52., '" Euzao. 03 pen ס"לב 

 ירמצה תא y« א"עד א'פ 'ליגמ 'וריו ז"לפ ר"ב
mein)םש 'ישארבל 'א י'רתב ןכו ץמח 0 ^  

"wysin nm"רחי רכזוהו יאצמח 'ב י'תכו  Cy 
 איכוטנא ומכ התיה yen ריע םג תמאבו איכוטנא
 )3 איסא ע"ייע) DR" וא סיטנורוא רהנ תפש לע

TT AILES An OMו ב ו  
 0% CONTE ו

uUi 

 יאמד .האלהו .ב"מ 'יחספ Essig jo 1n םשהו —
 אוהו ותלוז דועו ב"מ א"יפ .תומורת ;א"מ ,א"פ |

 לא b'2 נ"רד תובאב הללקל ורמא לשמבו ,מ"למ
 אהויק ארקנ םגו .ךתיב ךותב חלמו ץמוח ךל אהי

my "mob svp]מ ו ח (א'ער  jxורי תוריפ לש ' 
 םדא לע לאשוהש המו .ג'ע ד"ד ד"יפ תבש
 ויכ ^ ילשמ 'גרתבו yb y) וקדצמ בשש
 ווא ש ןינעבו — .אעמוח י'כ 'גרתבו אצמוח
 לש ןצמח .'ד ןילוח :םיונכבו .דואמ דע ליגר
 א'ע ז"ע 'ורי jon הביתכה s^ יוריבו הרבע ירבוע
 :ח"לד me 'יעיבש w^ ירכנ לש וצימח .מ'ד
 יורי .םיתוכ לש ןצימח א"עס ה"מד ה"פס ז"ע 'ורי
 ה"מד b'7 ןיטיג m .ןצימח xy ז"כד א"פ "יחספ

wen Tyץובקהו --  Tob vpnשרד  yen 
m»)יב  Cינימ ןיאיצומש ןאכמ  exemתונרגל  

nmaרמאיו 'פ הבר  ^wקליבו ןינצמוח ינימ ' 
 ץומי חה דיחיהו ,ןיצומיח ינימ ג"רת זמר o תור

(das Süueren)יחספ ' mbהאלהו .'מ :ט"ל א"עס  
 ימ לע הליאשהבו -- הלח שיר יורי :'ז 'ציב

 — "וכו ןצומיח המכ ab הדנ 053

 לבא =<Kichererbse  \25 ע"לב jwen =) ץימח
 p" ארקמ לש ץומח pups wm תעדל

 (ב'ערו איעס טיל ימוי) יפלקב ףרט 'פד ג"רב (םינפב
 ישוריק וקלחב שדקמה 'מגב וב שדקמ שיאה 'פבו
 mene דחאב השעמ O75 יטוסד אתפסותבו )3
 םוי דע ןצמח ןב ותוא ןירוק ויהו ורבח קלחו וקלח
 a'y יילהת ץמוחו לועמ ףכמ הארק יאמ C) ותומ
 לאו 0^ יא ?ye" ץומח ורשא רמא C אבר 0
 ח'כ ילשמ) ויבא םילכי םיללוז הערו .ץמוח ורשאת

Utיובא ץימחמ 6 ילילז ל רבחמדו 'גות . 
 ורשאת לאו ץומח וושא ונינו ^35 הייחא]*
 א'בטירה ינפל היה ןכו אמויב ונינפל w^ ץמוח
 דגנ םחל י"שר לכא םש 'יחמ חכומדכ 'ישודיקב
 ע"בשפהבו בטיה ש'ע ל"נה תומוקמה ינשב וז 3
 'מויל b'W י"כב לבא וניבר יג םייקל ךיראה יכ

^bהזה שורדה  v2 Diיכ השק אה השק םאו  
 תערל שוודה m ךייש םשל ושא :ו'מ ק'ננ
 ונכרצוהו p'35 מ"טשבו ya" ונינפל 'יל כ'ג י"שר
 א"בטירה 'יחמ חכומדכו י"שר ינפל הככ 'תיהש רמול

evoןצמח ןב הלמה תרזנ ןינענו -- "ישודיקלו  

 ןג "גה םשו ירופצמ דחא ןהכב השעמ ov יסותבו לטנש 'טוס יפסוחבו ov» mene 35 'יגכ ג'יוכב יישודיקב )^

no» )'ןב ל'צו ןצמק ןב טרופריא יייכבו ןסמח ימויב  monימוי יוריבו  "amןופאה [3  yyכ*ר איחב ןינפא . 
 ean וזכו y« תועט לינו יליזלל םירפס שיו :םש דועו ןמגרותמב היכו 37m יבו יא ויו י"כב היכ,(* «gm יישודיקבו

y'"y Cleerena (* 

  mo» (7.כינש קיהעב
Y» v53 n» (*יצמחמ ע"פרבו םימעפ יתשב ב'נש קייהעבו יא , 

 .יצפה יעב שימ y יצפה עייפרבו יצפיה קיחעבו sa י"כב «m )^ ,יציצ סיטב ריפרבו ,ןינפא

 .עיפרב ילוזלזל היכו ונינפל ייא

 .י'א ץפא ע"ייע .Galliüpfel, galla יורו ט'יאלב ("



6. 

JU ע'לב wen en פילב ןכו מ'למ) רמָח | והזו יסא תכרבנ הארקנש תכרבנ השע אוהה. vom 
; Holzbloek, Holzpostament ע"לב דועו 1 ט"פס 'יאלכ 'וריב emesseischer See ץמחד אמי 

 ץמחד אמי :ה"לד ב"יפ 'ובותכ 'וריו ג"עס ב"לד |  wenאָתְרֶמַח .הרומח  nin ;Eselinאָתְרּומִח
 דיקליטינוס  םירפוס םגו ,ואשעו תורהנ הוקח |  337 ;Eselherdeאָרְּמַח  Eselireiberע"לב ןכו

 מ"עב ואבוה אדיפלובא ,יניבזכ .ירקתסיא) םייברע | - (Esel, Viohtreiben "9 ;(>7(א"יק ידחנס) קלחב
  wey'ע רעבורגו  Glemssולא ירה םוקמל םוקממ תרבועה תלמגהו תרמחה | תורוניצ הברה יכ םידיעמ

 רהנמ ואצי  CONריעהו .ריעה תא ואזבו  | nmnריעב אהי המכ 'טנב ןיפתושה 'פבו .ןיליצמ 2/3
^b םוקמל םוקממ תרכועה תלמגהו תרמחה. Cn | ג"יד ב"פר ב"ב 'וריב "יא רבדל רכזו המוח תפקומ 

 לש אריישי | .לפנ אייסרפ ירוג לק ןמ ץמחד ארוש ב'עס  nen"םילמג לשו  .Cלכב 'פבו
  "vהליגמ  Yeלמג רמח הז ירה (היל ןיגוריע ןיברעמ | לזא אב רב הייח 'ר א'ער ד"עד  "pהשענ

 וירחאל אלו וינפל ךלהל לוכי וניאש ברעמה ,ץמחל
 הכישמב למג ךרדו הגהנהב mem ךרדשי ינפמ
 וירוחאמ רומחה ןתנו "למגו רומח ול שיש ימו
 ךלהמ הז אל וגיהנהל וינפל למגהו וכשומל
 ןהיניבש םדאה אצמנ הגהנהב הז אלו הכישמב
 ןיאש הז לשמ ומכ ושע ךכיפל הכילה אלב בשוי
 ולא 'פד ג'רב ,(' "למג רמח ומכ ךלהל mes ול
 p ,T" רחאלכ רמַחְמ CY "nob חספב םירבד
 תושעיל (* ותכאלמ ןיאש 537 תבשב השועה לכי
 [קנוי  ל"צ] (בלוח) qs "e רחאלכ ארקנ ךכ
 ןכו ,ימד T רחאלכ קרפמ «Co now ןנירמאד

jonesןיכסהו הרזעל ואיבהו ָהלט וא ירג רחא  
pen = penךיכרי יקומח מ'ל שרד  "oרחאלכ רמחמ ורמצב הבוחת | $25  Tרוטפוי ארקנ  

 *C*3 רח א ל ,, wmm (ב'צ (nm  ןנתדכ | "ט ק'מ) ןיחלגמ ולאו 'פד ג'רב (ךיכוי
 ךישחהש ימ 'פד ג"רב | .(" יוכו "ויפב וא ולגרב | יאמ קושב םידימלתל ונשי wow יבר רזג (א'עס
 13/3 תבשב ותמהב רחא רמחמה Coup תכש | רתסב Tv המ )3 ,'ז שיהש  ךיכירי pen שרד
 בייח יואשמ הילעו ותמהב גיהנמ 'יפ .תאטח בייח | ידי השעמ םיאלח ומכ רתסב הרות יובד ףא
 ופתכ לע יואשמ אשונכ הנועט nena גיהנמ nm" | םירדנכ ןניסרגדכ pas אלא םיאלח ןיא co ןמא

Ce»ןנבר םילוח ןאמ  jmשיקה ךתמהבו התא הכאלמ לכ השעת אל כיתכד | הרותב ןיקסעתמש  
 מ דיפ יאט ריעל וסנכנש ןירמחה ,ול ותמהב | ןכו ה"יחא]* .(' ןמוא ידי השעמ איהש
 אפכאד ) ארמח .['ג| שדח 'רעב ונשריפ רככ | םישורדו ,ק"מל י"שרל סחוימה שוריסב ראובמ
 ןישוע א'פ .ןימטקנא 'עב ונשריפ רבכ 6ו'ס (ns | ותואל ר"שהש ןייע ךיכירי  יקומח ןינעב םירחא
 בכורש ימכ המורו ויתוכרי pa ורשוקו רומח תומד | יתש וב השועו ע"ש זמר 'מורת 'קליבו — קוספ

mvרעב .(" ךלהמו | א"פ ןכשמה תכאלמבו םיקומח ינש ןימכ  no»תורוכבב יעיבר קרפ  (m2) 
 השעמ X5 "m) תונוממ יניד n 'פד ג'רבו | ל"צו ס"מ אוהש b םיקומח ןימכ תודיתי יתש

 םינלכל ט'ר הליכאהו הלש םאה הלטינש הרפב | אשראוו 'פד 'קליבו ,קווח ע"ייע תולעמ e^ םיקווח
 'מולכי ןופרט ךרומח הכלה ט"ו רמא דע 'וכו | ינש תמאב ספדנ ינועמ ש טוקלי טופ

 חווקים(  —

 םיתס אל אצמה םיתס אצמה רב אָצְמַה א
por)א"ער ינו ב"עס טיימ ) prךרע  

 .ךורעה לעב סרג ןכ ^« אצמה

 ךוע ןייע אתימור אתצימחב קפנ אָּתְצִמַח 4
 quin לעב סרג ןכ יכ אתצי מה

 לש םיכוע ינש יכ עדו .יתכואה םשו הייחא]*
 ץמח 'ע רחא 'שמא 'פדב םיספדנ ךורע ףסומ לעב
 לע רמע רבכו ז'חא אבה ךרע אוהו קמח ל'צש

 — [ע"בשפהב ב"ירגה םיניעל הארנה תועטה וז

 ןחרפ תחת ךרומח C [ול| ערפתש ךרומח תדספה |

yi v33 )'רמוא ךרובמ ינאו הפסוה ןאכ שי  "p n3»ספרנ םשו .בינק איחב סונוא יעב . *( pnywתימגו ייפמ  

 יוריעל י"שריפב האר nm תצק - (אגליוו סישב ספדנ) ןיבוריעל חיר שוריפמ קתעוה )? .ביבב י"שריפ ןכו ב'בל י"כ

 תיכו(* .וכרר ןיאש ע"פדבו ,הכאלמ ךררכ וניאש רבר חיר 'יפב ןכו ריפדכ ה'כ (* | .ז"לק o^ ייבוריע m ז'ואבו

 w" ונינפל םלוא vp) רצ) ייחפפל "n ייפמ קתעוה )5  .ט"יוחו יפסות y" ס"ש י"כבו ףיירבו תכש יוריר ינשמב

 רי רחאלכ רע רי רחאלכ ןמ המלש הרוש השמשנ bn" ספדוה ונממ רשא ''כבש הארנו םיזמרב יתנמסש המ קו
 רחוימ ךרעב ןוכנ ילב עיפרב לנא ךרעה ךשמהמ אוה ךווע ''כ לכב ('  .המואמ ms שיגורה אל א'ו דעב ל"ומחו

 א'פ יכ יהאצמ ny» aep ^o ץישב «rv ''שריפ הזל גורקו )^ .םרבחל ןיכיוצש םיכרעה she mp רירפת ל"מרו

 ביכ קיפ ריפ 'יס הבש ילהב mum ואינה ןכו אנליוו סישב םפרג ןכ יכ ^n ר ל ךייש (Cip wn ןימטקנא יע ףוסב

v33 m3 )" .e"yח''מגר , 



xxvovuocאשמ אשונ רומח  Packesel]לכ לבא  

"bnןינתונו םיאשונ תומוקמה הלאבו ,ש"ע ע"צ  
 'ה .רענ yp | .ו'נ .'ג תוכרב רומח ןינעב ל'זר

(Dnתנש .ףכא ע"ייע .ג'נ תבש ,ו"מ א'פ יאמד  
 .בינק א"ער א'מק ב'עס מ"ק :ב"יק .ט'ק ב'ער ג'צ
 :ט"י ק"ב .ב"ער ^ ק"מ :ט"מ םיחספ ,ד"פ 'מוי

 רענ ע"ייע Y'2: 'ישודיק .ד'פ םשו .אתינב ע"ייע
 :מ"י םשו pv ע"ייע בער 'ז 'ורוכב ,ג"ל םש .'ה
 ארמח .ט"ל nen :'ה ז"ע .ז"ט bn SN" זע ע"ייע

D"ורי ' vy25( קתרת ראובמ ד'ע בימד ג'פ  
 תבש 'ורי :ג'ס 'דהנס j"p ארמח י'ע (א"ל ,זייי

 M3 'וכרב :י"ק תבש .םיטבמא ע"ייע :ז"ד ה"פר
 bn" תב .ה"מ ב'ב napi ,ע"ייע ארמח רב

DUא"פ תורוכב רומח הבקנהו .םודס ע"ייע .ג'מק . 

ibהדליש רומח , "mioןופרמ ךרומח הכלה .ג"ל  
"yלבא .ליעל  mybmn o3אָתְרַמַחְו  ^vתוכרב  
mbוכו הרומח ןמיז םשו ,'וכו הרומח ומא : ב"יד ' 

 לשמ ו"טפ ר'קיו mum ינב m'e 'יאלכ 'תפסות
 אתרמח ד"ע א'כד SÜD יאמד יורי ,'וכו הרומחל
 bpe" 'ורי ס"פ v3 n'fà ve ןב סחניפ 'רד
 .ריאי ןב סחניפ 'רד היתרמח cUys ח'מד ה"פר
 ,יאני 'רד אתרמח ב"כפ ר"קיו :'זו .'ז "ילוח ןייעו
 אתרמח :םשו .ארבעמ יתרמח .ו"ד ד"פ 'ומבי 'ורי
 תינעת ,'וכו הנבלה תומימ תתחופ הניא תתחופ

iוניבר 'יגל ה"כ .הרבעמ יוה היתרמח א"עס  
"waרכז ץובקהו .ש"ע 'ב ךמר  penיאמד 'ורי  

NUS ON'ר'ער ח'מד ה"פר.םילקש | 'וריו ד"ע , 
eon0" ינב .ב"כד א"פ יאמד 'ורי nח"לפ ר"כ  

 םירמח ^n רומזמ ט"ושו ע"רת זמר b 'ילהת 'קלי
 ירטיפ :ד"מד ו'פס תומורת 'ורי הבקנלו ,םינחוטה לש

men — menאָתְרִימָח  ^pםירומח לש ארייש  
 יאמד 'ורי ןכו ,'עה שאר y" ,'ח ב"בבו ה"מ י"פ 'דהנס
 אתרומח ה'עפ 3/2 ,רוצל הסנכנש תרמח 329 א"פ
 תומהבה ארייש rms wen לעיפה ונממו .אתלמנ
 אָרָמַח n^ ארקנ גיהנמו ,םתלוזו םילמגו םירומח

yל'נה םינויצמ ץוח  "amy myב'נ : "gn53 ^ 
mו"כ 55 ;למגו רמח ג'ע ו"סד ד"פס 'ישודיק , 

 QAM "n :ד'סד א"ספ תינעת 'ורי רָמַחה רוע 'ה

 יייע ארמחד אתלאש אה : ג"כד ו'פר 'דהנס 'ורי
 ץוכקהו .א'ער א'פ דצ ף'זרהמל ימלשוריה אוכמ
 א"ערו ר"י הדגבו םיעשר ןבוו ןיִרָמַחה .ב"ס "ישודיק

 6.א"ל «m תלפמה 'פד ג'סב C. "[ו]תרספהש —
 ול םרג רומח O^ ss "tW םרג רומח רכששי
 pni הדשה jb בקעי רזחשכ 'מולכ ,וכששיל

vemותארקו ותארקל תאציו האל העמשו  C 
 )"5 5 יישארב) ןידנב חיר (היס פיפ) v5 "B ףך"בב

 ןירסנמ ויהו םישרח לש רומחב והונתנ ול ושע המ
oom ms mm amsיפבו .(' יארובל תיזגראד יוו  
(wp bU] Qu»5) '5 ונינפל vךתב לחרב : 

 ןיא םישרח לש רומחב עשרה תא ןתונ התא 'יפא
 םיקיחרמ vem אל 'פב .('םולכ ונממ ליעומ תא
 jb [ה]עברא ןהש בכשה ןמ השלש םיחירה תא
 ט"מ 6'כ םש) ארמנ (א'עס ז"יד א"מ ב"פ 32( בכרה

 (רומחל v") C אינתד אה אלא אירמ םושמ
 'ד ןהש ליבורטסאה ןמ השלש men) ל שו ל"צ]
 איריט ןהב ps רומח לש cm ^b ,תלקה ןמ
 לש םיחיו תארקנ אלא הב ןחוט רומח ןיאש
 םיצעה יכ ותוא ןיאשונש םיצעה םש לע רומח

qmeץעה ומכ רומח םיארקנ ןהילע תולטומ  
 הדשהב ןנתדכ רומח spi וילע תלטומ הממהש
 ,ןירוהט nem vem הטמה יטילקנ «o 'ילכב ח"יפ

i»ארקנ וילע ךמוס םיחפנ לש חופמ רשא ץעה  
 רומח "מ םילכב ד"יפ תוכתמ 5553 ןנתד רומח
 לדגמ וא הדיש לבוסה ץעה ןכו ,אמט םיחפנ לש
 תחתש רומח (ח''פר 13 'ילכד יתפפו ר"תד הבת וא

 ארמה ןכו ןירוהט םילגרה תחתש םילספסהו ןבלמה
 םיחירה הילעו אסכ ןימכ היושע איה ךכו אפכואד
 mai םוקמב הדגנכ בשוי םדאו ליבורטצא והזו
 ןחוטו וילגרב 53531 בבסמו הטמל תוחותמ וילנרו
 לוק אלא רבד הב ןיאו ללכ איריט היל תילו
 והזו Tum הב תיא ןיתינתמד םיחיו לבא 3353

jmלש םיחיר לש רומח לעו 67«. ןיבזד ד"פב  
 תייטב אוקנ רבד וילע ךמסנש ילכ .לכו די
 ע"לב אוהו י"כה לכב ה'כ ה"יחא]* ואמה
 דמועו SD yr ,אשונש ץעו רומח p^ גאל
 .ףכוא לש py ארקנ ןכו המ 322 וילע תושעל
 :'כ 3/3 'פסותמ חכומדכ ח "ר ל ך י י ש "יפה לכו
 ב"בל מ"טשב אבוה ץרמג רוציקבו רומח ben ה'ד

"pגישהש המ  ovלע  .m ^bלתנק 'עבו —  
 לאקנ לאעמשי ןושלב ןיווק רומחלו וניבר בתכ
 ןושלב וניכנו םשב איבה ט"מ p"3 הופל ש"וו
 אוהו bmp ינוי 'לב ל'צש ל"נו לתנק לאעמשי

 W "^m' ט'צ םפיסו תיצפ ריב y (* .(.גיצ nm יקילייגנא יייכ ץבוקב) יורוכבל יייכ תימגר bb קתעוה כיע )!
 יישארבל ro 55 m my mm ו'טק זמר תודלות 'קלי ,יארובל יתסעכתש יוא n n רמואו חווצמ mn גיונב )7

 wo 'קליב היכו )^ e רק ,יג טפ wv ,'ב ןרט ,היחקתספא ,שיא ya א"ע 'פ ןייוצמ ןוכנלו (* ,יירבל יתפעכאר

 םש ןייע mW אחסוגנ אתקיספה םשב איבה שרח ךןועב לבא ,איפקתת זמר ילשמ טוקליבו Ww זמר 8ףוס ג*ונב ('

 .אינת אהו



ra 
M 

 יינעת סירב j"y .ארמח ימר תב "יג לע) ארחפד ינמב

 אפסכד ינאמ יתייא p' י'כ 'יג יפל םשו ,6ויט רצ
 ל"צ] (ףוקת ארמח) ףוסל sen והכ אמרו אבהדו
 ,(א"עב ג"ונבו םש פ"ד ןייע !Wu" [ארמח ףיקת

 ארמח : ז"ס תבש ,'וכו דיעס ארמח :ה"ל תוכרב
"mדח ארמח אייקשא .מ'ק םשו ,ןנבר םופל  

 יתש :ב" יליגמ .'ג שח יב ןיב py 'וכו אסכ
 ןייע :ו'צ ב'ב a ק"מ mp 'ייעו יור אלו ארמח
 by" .טפשלול yvy ,ח'צ םש ;רווש ,'ה ףכ ךרע

yy imp4 — .םסרב p ^bע"ייע ארמח רב  
 y'"p Ty ח"מד b 'ילקש mv ael לח 'עו
 — ]'5 ,^ 'רזע ; 'א ,'ה לאינד רמח א"לבו .'ב אייה

 רופל ותדמב הושה שבי תדמל ow מ'למ) רָמח
Trockenmaassירקי) םירועש רמוח ערז (סגמ  

o2ןירעש רוכ ערז רוכ 'גרת )5  &yn C ^ 
C^ D pm? ^n»4 mewתבה רשעמ  jbרכה  

(w^ pub c5 vn»דחא ןכת תבהו הפיאה  
 ןווחאה רכ ע"ייעו הייחא|* .[היהי] (םהל)
 ,'ב 'ט תוינומדקה לע והיתהמ m Cw ךתל 'עו

 — [ךתלו רמח ,תב שרש ק"ררו ב"י

 הסירהו mem pay os יברע 'שלמ ר"עפל) רַמָח
(orstóren, niederreissenייעשי) הלסמ יעמ  

C& ^ארמחד ךרכל 'גרת  Cהיתונמרא וררוע  
nov22 פש הלפמל  G^רערע .[ארמחמדל 'נרת]  

 איתפ לבב ירוש 'גרת (ח'ג «4e ^0?( רערעתת
 לופת ץראל המוח לכו C ןורמחתיא ארמחתיא
 הייחא]* — .[רמחתי אעראל 'גרת] 02 ,חיל יקזחי)
 בווחד ךוככ )8 ^s "עש) רימאהו םוגותו

 העבנ 'גרותמ ןכו רמח ומכ רימאה pam ,רמחתאו
mm 0^ 75 oeיוועל  vnb30 מ"למ hןוכנהו  

 — [המושרה ע"למ אוה יכ

 וגהנש םוקמ 'פב C3 רמה 'עב ש"'מ 'ייעו רמח
 םיחפפ קילדהל (' וגהנש םוקמ 'מגב

ovoתורומח ישרוד  Cהיה לופפ הנע (" ירמא  
 'עב ונשריפ 23 .םלועל ןילוספ איכה ךכיפל
 רמוה ןימכ יתשריפ םשו ה"יחא]* Ü רמה
 (א'עס ויט הטוס :בג"כ יישוריק רמוח ונלש 'יגכ וא

 המדמ ונינע פ'לב יכ שקיהו me הויזג ןיעכ
 י"שרו 327 תמועל «3* בשחמו אתלימל אתלימ

^bםשוכה רורצו תוילגרמה רורצ רמוח 'ישוריקל  
 joi nnb םש 'טוסבו ז"חא אבה 'עמ ורזג כ'או

 .ר'פרבו «Y י"כב ןוכנל היכ )^  ,ןורמחתי גיונב )7

 .רמח = רמָח |

M3 ךורע 

 דלת

DU פסות' "y םיעשר jb םיקידצ ןהמ poem 
  m4תינעת ימלשורי .יבכור  vbז"סד  xyןיקלס

 םש לעו -- 'וכו ןורמאו ןירופיצל ברע ןמ איירמח
 םייחר לש רומח ארקנ רומח . Mühlsteinפ"לב ןכו

; 6906, 006 Ovtxóc י"לב ןכ אומהד איחר 

Zimmer- 60086 לב ומכ םישרח לש רומח" 
  "y "Y monnssüge[גינ ש"טע סעלרעפ —

257 syn םשהמ יתערלו םירמח מ"למ) רמח 
 :  ^pןומהו "13" הציבק  Menge, Fülleכ"או

  3'b3 (hüufen byenןיצקועב | ( CYbםילצבהו
 ביתכדכ שוריפ .ןרמחש  6n meeםתוא ורבציו

 יפמ קתעוה ה"יחא]* .םירמח  rmט"דסל
 ןיז ו ג אה 'ינה םש קר ר"מ דצ  imeםילצבהו

 ןַמָא 'עב ה"כו ןרמעש (« Gn(א'כק  wUp,ש"מו
 ת'מעב יוועל 'חה איבהש המו  ownךייש 'יעשימ
 .[ש'ע 'ז רמח יעל —

 אוהו רחא yp אשונש pp JU עילמ) רָמח
 Holzblock, Fussgestell) ולש D'D3 ןיעכ

 "Rp2. ןירמח ]^[ rv 'גות םהינדאו ,ףסכ ינדא

 'א י"רתב ןכ םגרותמ םינדאו .ןדא לכ ה"יחא]*
yתומשל  mbו'ט .ב"י ^ , rbז"כ האלהו ; 

 יברע ןושלמ אוהו ב"ל .א"ל .'ד ;ו"ל ,'נ 'בדמבל
 — גילת דצ ליעל 'א רמח ע"ייעו המושרה

Asphalt, Judenpech 67 y^53 (ןכו מ"למ 2n 

^b53 v5  בשיעור (Erdharzםחימ )"3  

 תיסרחבו אמט רמחב עגונה mena רמחב ולפטש

 רמחב הרמחתו ('ג .'ב חומש ןושלמ שוריפ .רוהט
 יישארבל 'לקנוא 'גות ןכו ה"יחא]* .תפזבו

w^תומש ;ג"י  [N3b'n Ow — 

 JU ע'לבו won ס'לב ה'כו wn» מ'למ) רַמָח
(v a2 [ןייב] לאקזחי) ןובלח q"» Wein 

 ומח םונות  nwג"ונב ה"יחא]* ,לשבמ
 י"שרו ,לשבמ תליח רמחב  "pלשוכמ ןב ל ןיי

 ךורעה 'ינכ הזו « T'ג  ,'ו 'בדמב 'קנוא םוגרתב
  «enרמח 'ח ,'ח םירכר י"רת ;קיתע רמת .תרח

Tm רמחו קמוס רמח 'w ה ש'השל ,ףירחו לח', 
 לכ :ו"צ ב'ב .ז'ע תבש ל"זרדב ןכו .'גרתב דועו
 :ז"מק תכש ,'ג רד ע"ייע 'וכו ירד אלר ארמח
 הירמד ארמח : כ'צ ק'ב .אתינרפ ,'ג סומר ע"יע

 אשניא ע"ייע 'וכו " Mאיסק  mwםג ג'שו 'ח
 תבש (^ aתינעת  tארמח ימר ךיכא ל"א א"עס

(tכב היכו ארמחמ ג'וגב )!  .ןירעס גיונב " 
v3» (^תורמוח ישרור ןעכנימ יב  'y3 m2»תודומח םינשיה 'פשרבו "3 'קליבו /' רמת  (ייע' "nob D'3ט"ע רצ ,) 

 .יב רמח 'ע כ'ג יייעו רוע יחנמס שרר yir תומושר ישרור פ"א י'כבו תורומח לי'צו ,י"עבו DW ימ י'כב חיכו )^

 .םירמוא m 2021 an ס"שב ריב י"כב ('
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 435 .(אָתְרַמּוח — רמח - רמח =

Knopf — bouton =ןישודיקב ןכו  bי הארנכו לנה 'גות לש ןויצב ךלה ב"ר ה"יחא]* | :ירמוח ה'ד  

 ^| רמח 'עב בתכש ןמגרותמה תובקעב ושוריפב | וניבר b^ יפל הז םג Knüpfe, boutons = ש"נייטוב |
 C ימלשורי 'גרת ךלמה ידבע לכו קוספב :ל"הזב | ש"ע 'ב רמה 'עב יתבתכ ל"נ רשאו רשק b^ אבה 'עב
 ל"זר 'שלמ אוהש ^b ארמוחכ יולנלגד cmm | רצ 'ה ייס 860068 juives תפרצ ילב ויתוריקחכ םעלרעפ 'הו

"b 1למ רמוה ' s'enארמּוחכ הז ארקמב שרוד היה םרמאב | י"לב ומכ ורועשו הָרּומְּמ  sumןינע  
 ןכל ב"ר םג "לב ןיבה ןכו כ'ע בוט חיר וב שיש 7

 רתסא 'גרתב ג"ונב לבא ,ןכ ומכ ןוליפ םג "יפ | ,Muschel, Schale ל+* יברע ןושלמ אתרמוח) רמח
;Kügelehenאתפיטקד אתרמוח  wm | Kügelehenהיתי רסא ארמוחב יולנל  wmmיולכל  

;als Amulett gegen das 2080 Augeאחלמב ייומ םיעט יוש) םדוקה רמאמל ךייש | אתרמוח  

 (הוצו) וימימל חלמ םעט ןתנ ושוריפו (יולגל אחירו | 2752. .G'gelehen, wohlrieehendes Gewürz [וליפד
 ארמוחב ל"י וא .ותוא רפא ופ ק תב וילגל חורה | יבר רמא תפטוט יאמ C10 DXD השא המב 'פד

so»6 א תפיטקד אתרמוח . obיני  | yoושקב 'יפ זחא אבה . ^b bowאוה ןוליפ  
 חיר b folium^ ר"לב ןכו 46 9o» "bb ןוכנ | ןהיראוצב םי שנ ה תו לו תש תוילגומ
 Blume ץיצ b" דועו Gewürz םימשבו םימשב | ןימכ שרפמ ןכו הער ןיע םושמ
 57 | ע"למ אתרמוח זאו רקיע ןורחאה הז ילואו | ןי מ כ  (הזל פדוקה יעב ןמסנה יטוס .ןישודיק $35 ו ח
 p םימשב ינימ ןוליפד  אתרמוחו םימשב ינימ | רש ק א"פ .תעב טה לעש תילגנומ
 'מושרה ע"למ הרזגל ל"נ רתוי לבא qnx לש בוט | ןיעה תא ףט קל הראוצב הלותש
 אלמ רורכ ןוליפד אתרמוח שוריפו ךועה תלחתב | שארב ונשריפ רבכ 6 הב טולש ת אלש
 טישכת ןימו תילגרמ %+* 'יפ דועו .םימשב ינימ | טיס "3  וזחאש ימ 'פד תואופרבו C) ךורעה

G'yoאתחשל  (Cתכהא ררועל עימקל ןהיראוצב .םישנה ןירשוקש | אתרמוח דע 'וכו [א]יקקא יתיל  
 'עב ןכו ךוועה תליחתב וניבר b^ כ'או םישנאה | ןיקותשה ןה ולא 'מגב pone ^ 'פבו .ןוליפד

remp)ף"ירה 'יפמ אוה חוקלש הארנו דואמ אוה ןוכנ בא | ילת .אלחוכ ילמ אחשימ ףייש ביער גיע  
 ל"צ] (eb ל"הזב אתפיטקד אתרמוח ראיבש | םושמ וב ps אקטיפ cn אומוח ילת עימק
 ןיע ינפמ ראוצב התוא ןילותש העודי pom | C "(  תיל כו כ 637 nxo השא המב om) C יפופא
 םירכזנה תומוקמב) י"שריפ הז םעטמו .כ'ע ערה | ר ש ק שוריפ .ןוליפד אתרמוח o) ףסוי בר רמא
 רורצו תילנומה רווצ :רמוח (הזל םדוקה 'עב | היר ויפהל םימשב ינימ ונשיש

wb yaללה בר 'יפ ןכו םשוכה | םימשב אלו ממ בהז לש ילכ  samפסותב ' YD "D 
 אבה 'עב טרפכ ארטוח יכ ליי דועו .ןימכ ה"ד | 07 רק; הלו לב 'גר תמד כ םיברועמ

m j^א לי פ ד, (א'כ  (Cדועו םישנ טישכת 56^ פ"לב ומכ ונינע ז"חא | קוספב 'גרת ב'א) —  
 הרמה ומכ ארקנ ןכו up רבד לכו רודכו תעבט | רחסא יגות ךלמה רעשב רשא ךלמה p" ורמאיו
 אל התעמו Perlmuschel, Muschelsehale y/b3 | "יפו .ארטוחכ יולגלנד אחירו )2? קוספ גיפל ינש

 סישב ספרנ) תבשב ח'ר 'יפב היכו איליסבו 'ציניוו וניצנוש יפדב 'חסונב היכו (יב (an בא יעב הייכו ריילו וייו "כב היכ (1

 יכ ןירת הזמו (םש) חיר ייפמ קתעוהו ר"לו 'בו יא .Yn ייכב ןוכנל ה"כ (* .אוה ס"טו .אתפיטקאר יחכונה 'עב ע"פרבו ,(אנליוו

 AW 'עב ןכ «an ומצעב וניברש היאר הזמו וניבר ןויכ ל"נה oy לעו םיסופדב שבושמה חפונה םוקמב בא 'עב יתנקת קדצב

 .וניברד א'פ יפל pow בר תערל היאר m^w איבא תפטט 'עבו bn" לכ תועטב וטימשה עיפרבו .בינש קייחעב Nain הזמ חצקו

 ימר ג''ונב )^ .אתחשורל ג"ונבו אתחש יעבו איקקא 'עב היכו (* .(םש) ns ייפמ כינ קתעוה ל"נה ייפה 'א בא 'עב 'מולכ )3

 pin ןינעה לכב פי'א "33 היכו חלככ 'עב היכו ריפדבו רילו ויו ייכב ןוכנל ה"כ )^. .'וכו אעימק ילתו אקתיפ ילת ארמוח

 זילה תבש 'כלהמ טייפ ם"במרבו יטשוק יפד ף:ירבו יוריב «m תלכוכ ל''צו תלבוכ 'יסופרבכ 'יא םשש "y הנשמב ליעלמ

 ר"י קיס ר'פ o" תבש ילה זייואבו ימ י'כב היכו )^ aem ס"טו תלכור יחכונה 'עב oW האלהו 'זיפ 'פרמ ע'יפדבו ,ר"פרב

 לכא 'וכו בחז לש ילכ 'ילו םיברועמ םימשב wb :םש קר כניחו ו"ו ייככ ןוכנל ה"כ (" .יסא ריא ןכו . . בר דטא 37033[

 דע םיטשב ןמ ס'טב טמשנ ץ"פדבו ךוועה םשב רייקס ר'פ o^ חבש ילה ז"ואה eb איבה ןכ יכ רקיעה m ייכ ייג

 ער חיר הילעמ ריבעהל הב תטשקתמש םשוב לש אילוח ייפ ןוליפר אתרמוח ל"הזכ ף " יר ה ob אבוה םש זיואבו םימשב

sylהזמ עמשנ כיע חשמב אליפר |ןנימגרתמר] הלולב ןושלמ ןוליפ  bbבוועמו ף"ירת 'יפמ חוקל וניבוד ןושארה  

 ףוסב eo יייעו .כ'ע אליפר הלולב םגרתמרכ ןילולב םימשב b im^ (אנליוו פ'שב ספרנ) ^n ייפ ןכו א"פמ חצקו 37313

 .תוילח עיייע םישנ טישכח e עילב ייפ )"  .רתסא 'גרת 5^ )^ .ךועה

55 " 
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 יפסותו י"שר 'יפ 'יחכזב ה"יחא]* C ותילו
 הלמ pics mss wm pon אלגליג : אתרמוח
 לוגע רבד הנינע 'מושרה 'יסרפ הלמ ןיב 'יברע
 תעבט פ"לב הנינע «m לגלגו ןפוא רודכ ןונכ
 ^ לגלנ 'עב וניבר שוריפ הפי ןכלו בקונמ ןבאו
 כ"עו בקנ הב שיו הלודנ ןבא b^ אתרמוח 5353
 אתרמוח ןניפרגדכ תעבט ןיעכ איהש אתרמוח ארקנ
 אתרמוח ל"צש םש cnm רבכו ,כ"ע שיומד
 איה תינקווד ש"ירב אשורמד "ג ילואו ,אשודמד
 אשורמ זאו אשורמד ןכ םג "יא "יבוריעל פ"א י"כב יכ
 סחוימה 'יפש המ הזו אס816 << ע"ל אוה
 איה תעבט :'אשודמד אתרמוח :ב"י ק"מב י"שרל
 הלוע הזלו כ'ע גו מ ל א לש המתוחו תכתמ לש
 י'ב 155 בתכ ?D ,םש 'יבוריעב ושוריפ הפי
 ל"נו שרפתא אל אשודמ ,תעבט ית ע מש o as (י'שר
 ש"מ לבא ,ךורעה b^ לעיתעמש ינא ש"מב ותנוכש
 םשוב לש רשק אוהש אשודמד אתרמוח ןינעב םש
 אצי י"שר לש וטעמ אל ןוליפד אתרמוחל והושהו
 דצ 'יבוריעל פ"ד 'ייע איה דחא דימלת תפסוהו
 ^m םדוקה qb ךורעה 'יפ י"פעש ל'נו :מ'ק
 י"שר זעולש המ לבא .תועטב דימלתה ןכ ףיסוה
 פ'לב *3 .אוה ןוכנ Cm רמח ע"ייע) ן"וטוב רמוח

wenליעל  popילואו ,בקונמ רנתפכ הלמה  
 א שוד מ ד אתרמוח םירפסה "ג יפל רוזגל לכונ
 ןתחוד = ןדישוד יסרפ ןושלמ ןבומה תשק הלמה
 כ'או spub ^b השוד = 5« ינוניבב ככ
 כ"כ לעב 'יפו .בקונמ תעבט b^ אשודמד אתרמוח
 (Medusenknopf) אשודמ שאר תרוצ cy תעבט

omאתרמוח םג ןאכל ךייש ר"פלו — .דואמ רז  
 תושכ לש רותפכ p^ (א'עס טיס v" אתושכד

nenי"שריפ : mbעב "ייע וניבר 'יגנו .תושכבש  

 וניבר "35 ארמוח bn ןינעה הזמ 0 .אתדימס
 יישודיקב 'ירפסה "גל ירמוח ces וא םדוקה 'עב

yy5 ם"למ 'מולכ ב"ער eןילותש עימ ק =  
 םניגהל תוקוניתה ועשכ ואראוצב

proאתפיטקד אתרמוח ר'עפל הזו הערו  "D 
 ןיעה תא ףוטחלו ףוטקל (Amulett) רושיקו עימק
 תורחא תוארוה ל"נה 'יסופ הלמל שי דועו ,הערה

 — rn] םיאבה םיכרעמ הארתש 155

 — (אָפְרְמּוח — רמח
 ועמשילר יכיה יכ .אתרמוחב היל [עקשמד ל"צ] | L4 =( L4) ונורתפ .םא יכ םודא 'יפ 7
 ףטק לצאו Scehnecke ןוזלח לצא רכזוהו 1
 תולמ יתש ןוותפ םג יכ רורב ל'נו ירוגא רומו
 ףטק יתעדלו רמח jane Dy ףדרנ תונווחאה
 הביתב ל"צ ירוגא רומו ?Sehnecko Jie פ"ל אוה

nns000006  י"לב ירוגארומ  Perlsehnecke, 
m Perlmuschelרגא 'עב יתשרפש הממ ינא  

 ,ןוזלח 'ע יוועל 'חהל ל"תמע כ'ג yi 02 aem" יג
 ע"למ ףטקו sen ושרפל העט sen 'עב לנא
 ףטק .רמח ןינע ןיאו .השאה שאר יוסכ ןינעב
 b'3n תכש לש אתפיטקד אתרמוח םע ל"נה ר"בכ
 ,בא 'עו יחכונה ךועד א"פכ תבשב b^ י"שרו
 אתרמוחב T .ט'ס ןיבוריעב ושוריפ cu "יעו
 ךיראא ןוליפו אליפ ןינעבו — vns אבה 'עבו

 — י"העב ה"פ תואב

 ע"למ םדוקה 'ע ןינעמ כ'ג ר"עפל אָתְרַמּוח =) רמח
sion obs %-*שלמ וא לוגע רבד לכ ' 

 רודכו .תעבט שוריפ 549 תוכופה תויתואב יסרפ
Reif, Ring3קונמ רותפכ םגו  (gelócherter Knopf 

 (.טיס («parv [ריצח ישנא ךומס] 'מגב ררה 'פב
 תעבט שוריפ .אשודמד אתרמוחב קפנד אוהה
 הדוהי 'ר 62^ ק'מ ךפהש ימ 'פד 'מגב ןניסרגדכ
 ימא יבר דפקיא אשודמד אתרמוחב קפנ האישנ
 ןירישה אינת אה רפקיא ט"מ nov בר רמא
 םילכה לככ ןהיוה תועבטהו םימזנה
 6זיס 23 אתרמוח לגלג .( רצחב ןילשינה
 םירשק ולא 'פד ג"רב .['1] לגלג 'עב ונשריפ רבכ

nae)אתרמוחדב רוסא לבא רוטפ +ב"'ק  ^bףנכמ  
 ןוגכ תעבט ןיעכ s אתרמוחב ןלייעמו והלוכ
 יארכאמ ריטק רדהו קיעמ יעב דכד תואלול
 הצילח תוצמ 'פד ג'רבו .(' חוורמ יעב דכו אתרמוחד
 אתרמוח היב תיאד ג'עא ןדיד יאהו (ב'ק 'ומבי)
 ח'ר בתכ אעייט לדנפ b^ .אנתימ ma אנריטק
 המוסאת יברע 'לב ורקד wn" ןונכ אוהש ונעמש
 היערכד C ארוותסיא תדמ יפל היל אדיבער
 והלוכל לדנסה תועוצר ףנכטו אתרמוח היל דיכעו
 רדהו והל קיעמ יעב דכו אתומוחב והל לייעמו
 ןדיד לדנס יאהו mmo יעב דכו יארבאמ רטק
 m3 .(* קרהילד יכיה יכ אנתימ mai ןנירמק
 (עקפמר) «cw לביקש םיחבזה לכ 'פר אמק הכלה

 ליצ ot (אנליוו סישב ספדנ) 'יבוריעל ח"ר bb קתעוה וניבר !b^ רפקיא רחא יוכו vy רצקתנ ע"פרבו ריבו ביה ייכב ה'כ %

 "153^ תבשר 3103 ףיירבו ty ארוותסא 'עב 0/2( ר"פרב ןוכגל ה"כ (* ,(אנליוו סיישב ספרנ) תכשל ח'ר'יפמ קתעוה (* .ךורעבכ

 תומביו תגשר ''גופב ף''ר ה e ןכו םש תבשב nes 'יפמ קחעוה (* .אריותסיא םינורחאה ע"פר 'יגכ ייא ל"נה

voyבטיה  o»ע"לב ר"עפל אוהו (המסאת תבשבו) המוסאה תיברע הלמ ריכזה אוה  psםילגרה תא הפוחש לרגס  

 nb רומ עב םיס תבשל mom ביבס יישרל סחוימה «b^ א'עב b י"שרו .םילגרה תחת ןירשוקש לענמ ןימכ וא

 .יתילו ייעמשלו חילק עמתשילר יכיה ינ היתרמוחב היל עקשמר ג"ונב (* aeyi ייפ ךויעב ל"צש ל"נו א'עב
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 C אלטק 'יפש 'ב לטק 'עב יניבר ירבדמ אוה 'יפה הזל
 ןישועש טישכת שוריפ bm (O^ yo הראוצב
 תקחודו המצע תקנוחש בחר אוהו השאה ראוצב
 אתאכיתפ (' י"אב םימכח 'לבו 'וכו הראוצ רשבב
 אוהו אלינומ ל"צ זעלה ד"עפלו .כ'ע אנירומ ז"עלבו
 אוהש ל"נ י"אב תלמו Halsband, monile ר"לו ט"יאל
 לאעמשי ץראב תמאכו לאעמשי ץראב :ןמ ת'ר
 pip ^e )2807 םישנ לש ראוצה טישכת ארקנ
 ס"לב syn ןינע ןכו Perlhalsband תוילגרמ לש
 כ"או ןינעה ותואמ 565 פ"למ תוילגרמ לש קנע
 ינשה ראבל אב דחאו אתייכתפ ומכ אוה ירמוח
 ^3 אוה אתיכתפ יכ חכומ ןישודיקב י"שריפמו
 ה"דב בתכש הממ הארנ הזו ירמוח לש תרחא
 "יפ הפיו א תייכ תפ ןיסרונג שיו ל"זו ירמוח

qmתיכוכז לש  posותוא ןירוקו םיקד תועבט  
 ןכו Perlen — perles צ"לב אוהו y" ש"לירופ

 היל הרמא אתתיא איהה ךומסב 'יאש הממ חכומ
 .כ"ע קנעה טוח אלמ י"שריפו אכוש דח יל בה
 e y'b אוהו רקיע 5 m sew דח א'נו
 דחא זווח השאה הלאש רמולכ הרושו זווח 'יפ

 — [קנעה טוח אלמכ תוילגרמ ותואמ

 'עמ ד'עפל schwer sein ישוקו דבוכ ןינע) רַמָח *
 (יוכרו הציבק ןינע ע"לב bw" 'ב רמח

 mm ,לקיל אלו רימחיל אל .ח'פ 'ומבי לק וכפה
YDרומחא אלד אכיה רומחא רומחאד אכיה א"עס  

 יאמד 7v ,ירמחמ ירומחא .ט"מ ry .רומחא אל
 ח'פ םיחספ wv" ,הבג לע ארמחמ איה .ב"כד א"פ
 ןניוהד Det? rb ק"מ 'ורי ,תרמחו nop :ו"לד
 נ"ע ג'ד ז"פר "ילקש 'ורי ,ומח הללקמ וד ןירבס
 (ןיללקמ w^ ר"עס א'ימר (27b ry qva ןיליקמ ןותמח

som5 ןהילע n yז"לד ב"פס 'ירדנ 'ורי ,(היצ  
 םימעפ «sm .ךלע תירמחו לקימ ךתימח ג"ער
 ,'ז .'ב "ירדנ א"מ ר"יפ ןיבוריע von ליעפהב
 ראותהו :ט'ע ק"ב «b ^D ,ו"ס הדנ האלהו
 : ט'מ 'דהנס ארימח ,הרומח הבקנלו von ,רּומח
 b i" ד"מ b "לכ :ר'כד ז"פר 'דהנס v .,'נ
 שירפה 'ו 'שרפ 'ז קרפ תאטחד ארוביד ארסס ,"
 המכ ש'עו הלקל הרומחה ןמ הרומחל nbpn ןמ
 mem nme כ'רת זמר 'ר "להת 'קלי .םימעפ
 ז"לקת זמו לאוי 'קלי תורומח mmo ץוכקהו
 5/4 זמר 'יו חלשב 'קלינ ה'כו אתליכמ םשב
 ה'כ «Y ץוכקהו .אצת יכ ףוס 'קליו 'ליכמ םשב
 רוד יפ יבר ילחקג) םלוע wen" , . םלוע ילק נ'ער

n3 (*שמא יפרב ' nowלארשי ץראב םינושארח . 

 $4« bun פ'למ ר'עפל smywn פ"לב) רמח =
CWirbelbein im Rückgradוזחאש ימ 'פב  

 .ירמוח בשד אברקע יתיל יתקרבל א'ער טיס 'ימיג)
^bיקדיח ןיעכ בעו קד יושע ופוגש תוילח ןיעכ '). 

 ימכח םירמוא ןכו אוה רשק ןושל הז םנ ב'אנ
 שיו םירושק השמח םכנזבו םיברקע שיש עבטה
 ,(םירשק העבש סבנזב רשא םירזכא םהו םירחא
 איגלאאז y" סואינילפו ןאיליא דיעמ ןכו ה"יחא]*
 רקיע וניבר e^ תאז לכב ט"צר דצ ןהאזיוועל יהל
 םיקרפו תוילוח ל"נה תיסופה הלמה תאווה יכ
 nae פ'שד אנשלב שמתשמ וניברו אודשבש

yp. Yeעבשב רמונמ 'יטיגב 'יפ י"שרו .'ב קרח  
pmaותעד ףופל יתדרי אלו .כ"ע הנקז תמחמ  

 שוריפ הפי ארדש ירמוחב yo sep'3 תבשב לבא 7
 — s mb] לש תוילוח

 Stein) ןבא 54« פ"לב םדוקה ךרעמ ד"עפל) רמח
 יִכְו (ביעס טיס ייטי) וזחאש ימ 'פד תואופרב

 ןייענו אשדר ארניצב אתשיבי אנסיסא ןיתשמ ןיתשמ
 .ןבא ומכ ןטק רגרג 'יפ .הינימ אקפנד אתרמוחב
 ןבא ותוא :ןכ ומכ b^ 'ד רמצ ym ה"יחא]*
 י"שריפ הזל בורקו p'« אפרתישכ ונממ אצויש

 — rns] אבה 'ע ןינעה me .ןיטיגב

 -Polir- Glütt הב ןיקילחמש ןבא 54« (b5'5 רמח
Gteinובותכד אמק הכלה ףוסב " (" G'y 

"aye8[ ץהנ 'עב יתשריפ רבכ .אתרמוחל היל [ 
 'עה תליחתב יתמשרש ומכ שרופמ םשו ה"יחא]*
 ל"מרו יחכונה 'עב pi הככ שרפמ ב"נש ק"העבו

 -- [ושוריפב העט

Perl- Korallenhals- 54^ ל"נה פ"למ הז o» "n 

  "y bandןישודיקד אמק הכלהב (םינפב
 .אתייכתפ ירמוח ןיבזמ הוהד ארבג אוהה (א'ער יש

^bי"כבו ע"פדב ה"כ ה"יחא]* = ,תיקדס ינימ  
 v5 v5 ^35 b5'y תיקרס ר'ב י"כבו תויקדס וו"
 רכומ דחא b אטוסב אוה ארמנ ןושלו תיקדס
 י"שריפו תיקדס ינימ רכומ דחאו תונוט םיננא
 םיכלפ ןוגכ םיינעו םישנ תכאלמ ילכ תיקרס ינימ
 ינימ וניבו סרג קתס 'עבו .כ'ע תורונצו ןיטחמ
 mpTD טחמ ונייהו תיקדיס רחא רפס תיקתס
 וב ןיחאמש הקד טחמ b" םשו ,קרס 'עב "יפש
 ההגי אל הז לכו כ'ע ןיקרסהו דגבבש םיבקנה
 ר"עפלו ל"נה הרז nob ודי לע שרפל רוזמ ונממ

wu» mw»ןיטישכת רטולכ תיקדס ינימ ש"מב  
 תיתפומ היארו ראוצה רשבכ ןיקחודו ןיקדס ןישועש

Behmuekkette, eatella )*  ,ריל י"כב חירקי )' 



 ית pho my ^5 תבש ילה ז"ואבו) א"ער ח'לק תבש

 : ירמוח תשש בר טיקנמ במ y ןכו (ארמוח ייא

 תורומחה תוינשמ טקלמ םש י"שריפו אתיינתמ
 יפט mo ובתכו וילע וגישה 'פסותהו ןצרתל
 רשוקש רמוח ןימכ יוהד אתיירבד יללכ ם"בשרפ
 יניעמ םלענ יכ המית תצקו הברה םירבד ללוכו
 : םש תבשב ומצעב י"שריפ ןכ יכ תופסות ילעב
 רשק רמוח תותיירב לש תוללכ אתיינתמ ירמוח
 ףוגבו .כ'ע ^23  תותיירבב אצמש  תוללכ 'מולכ
 אוהש ל"נ ארמוח 'יפכ קר תמאל ןויכ כטיה ןינעה
 ןינע רמה quom ארמחא ךרעב המושרה פ"למ

poenםינינע יוושו  Analogieהלוע רמולכ  
 תוללכה טקלל םיוש םינינעה המדמו ןובשחל

 .םהבש
der fünfto שמוח ; tànt רכז'לב meom 3/55) שמח 

spin. 1551 Theilארקנ ןכו ,פ"לב ה"כו  
 בהזה 'פב (ונישדק ירפס mm לש pom קלח לכ
 איעבא G'yD 35 57( ינש רשעמל הנתונו 'מגב
 yen שוריפ .וגלמ אשמוח וא רבלמ אשמוח והל
 ץוחכמ 'כ (rel ךירצ  םיפסכ םינומש וימרש
 תאבה ץוחמ אהד רבלמ אשמוח הז 'ק םמילשהלו
 תפסוהו p' וימד םאו ,'ק םתמלשהו 'כ םתישימח
 qn שמוח אוהש וגלמ אשמוח והז 'כ וילע
 הזו 'ה ושמוחו sm אהיש CU) cw אנקיסאו
 דציככ 'טגב ךשנ והזיא 'פב C רבלמ אשמוח
 תעדהש "723 ימר יכיה G'yo גיס מיכ C) ח ק ל
 אתירושיע nov ברד m3 אחא כר רמא העוט
 יפט n אצמו 'ה 'ה הנומ mme ^b .אתיישמוחו
 [nib oW p אוהו םאנמ אלו 'הב העט (' וא
 ינמ .רדהו] 'א חינמו ^ הנומש ןוגכ א'פ ." "

(C [^חינמו  C'&תוושע המכ עדיל ידכ  
 pra ןהו חכשו ןייונמב ןללכו wm 'מול שי ןה
 .(" אתיישמוחל ה"הו ריזחהל בייח ךכיפל ןייונמה ןמ
 "ילכב t3 קרפ ^2! תומש n' םושמ אמטמ דגכה

an»ינפמ "ים  imeלהאו ,בשומו ,לוביק ילכ , 
 אמטמ וניא ברעהו יתשהש — גירא םושמ אמטמו
 ^ םושמ קשה .'ג לע 'ג םושמו — תערצב אלא

wwe c»להאב אמטמו .בשומו ,לוביק ילכ , 
 ,לוביק ילכ אוהש 'פש  'ג םושמ רועה .גירא םושמו
 אוהש )00( 3 םושמ ץעהו .להאב אמטימו ,בשומו
 שש mM" םושמ Don ילכ .נשומו ,לוביק ילכ
 'מגב התתפתנש הרענ 'פב C. לוכק ילכ אוהש
 םיצע לזונה 'פבו ceo 'גוח) הבותכ הל בתכ אל

m5 (€תועפב שמשנ ץעיפרבו ,ד'ל י"כב ןוכנל . m'3(*ייכב  à" m Y^עיפרבו  

m3 (5ע"פרשבו ,ריפרב ןוכנל  "bhתועטב גארפ 'פדנו תועשב : A351! 

von — רַמָח * 
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 :ח"כד "5 'דהנס 'ורי הבקנלו ,(םלוע ילורג 'יא ךלוה
 אדה ד"ע א"מד ב'פ ry 'ורי .םעברי לש ויתורומח |

 ג'פ 'גיגח som רָמּוח םשהו .ברד אָתְריִמַח ןמ
 המורתב רמוח . . המורתבמ שדוקב רמוח ב"מ א"מ
 ריזנ ח"מ mb  ב"ב ,ב"מ mp ק"ב mp "יעו ^«
 «pt א"מ א"יפ 'ילוח ,ב"מ b'3 'ירדנ ,א"מ מ"פ
 תותירכ ,ד"מ א"יפ 'יחבז ,ב"מ ט"פ ןיכרע .א"מ ב"יפ
 ons ,3'b i^"b" 'יעגנ | ,ב"מ b "b5'« ,ד"מ ב"פ
 'ירפופ ירבד לבא .ל"ד א'יפ 'דהנס v^ .ד"מ א"פ
 ב"נ ז"ע ,תבשד ארמוח .א" םיחספ ,רמוח ןלוכ
 ארמוח יאמו .'נ :ט"מ 'דהנס ,ז"עד ארמוח א"עס

a»ץובקהו  (nsה"כ ףד ט"פ "יבוריע  (Tyיורי  
me vnורי .ןירמוח ג"ע ה"נד ' "mbל"ד א"יפ . 

 «A ןירמוח ןהב .שיו םילוק ןהב שי . . ת"ד
 ,םירמוח ינש voy ןיליטמ ה"פר 'יאלכ 'תפסות
 ד"פ תוידע :ג"ד bD'& 'ומבי v" .ר"מ :נ"מ 'ילוח
 ירמוחו ש"יב ילוק .ד"מ ,ג'מ .ב"מ ,א"מ ה'פ ,א"מ
 — .האלהו ב"לקת p^ יכאלמ די וילע yi" ה"יב
 תחא איה Op in רוציקנ) רמוחו לק ינכות םשו
 YD ייחספ ןייע ןהב תשרדנ הרותהש תודמהמ
 רמוחו לקל ןושארה .ג"לד ו'פר םיחפפ ימלשורי
 "ישארב 'וגו ףסכ ןה אוה ונשדק ירפסב םישרופמה
 םילק הרשע ונטנ םשו ב'צפס v3 "yp 'ח ,ד"מ
 הז ירה ג"כפ ר'ב .ש"ע הרותב םיבותכש ןירומחו
 .הנכהו רחש ול ןיאש 'מולכ ךשח לש רמוחו לק

 ינפמ pi םודא ,*7 ע"לבו 53 ונינע) רַמָח *
 לעופב קר 5/53 glühen, brennen) םוחה
seenל"זר 'לבו  o3ר"ב :לעפנב  e'oורמחנו ח"ל  

 "ילוחבו D'3 ז"פ 'הנסב 'ירפסה "יג ה"כו ויעמ ינב
xv Yoא דמח 'עב וניבר "יג "ייע לבא ', 

 ,'א רמה ע"ייע .ב"יק bw" רָמִח *

pay 27 m ע'לב ןכו 053) yen von * 
'n "nob (Gesüuertes "NU 

 YD ry ,וכייתבמ אליח ינבד אריטח וריעב ב"עס
 ארימח .ג"מ 'וחנמ ,ירעשר ארימחו יטיחד ארימח
 'גרתו 'C'b, .א') אסכרא ע"ייע ירעשר אסכוא

 יא יורי 'גרחו ,א": 73 "p" טיי .ויט ביי תומש)  רואש

 .רימח Gu s יקיו

 ךוענ ועבו "ג ןכתת «c .'ט ז'ענ אָדְמּוה *

 ,ןונשח ושוריפו CO 0m ש"ע ארמחא
 אתינתמ ירמוח ייכא טיקנמ ןינעה m ר'עפלו

mia )'רבדה  "bשיע יישר םג ןכ . 

 ף'ירה e bp יתמלשת )*  .רמא ייא
 .ש"ע שיירה b" ןכו (* .איכטירה !ni^ ש'ע ף'ירב םג םיאצמנ וללה יישוריפ ינש )^,
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 תויתוא לכמ ולפכנש תויתוא n' ,(' 'וכו התוא
 וב 35 C) הלואנה mob ןלוכ ("  הרותבש
 ביי (BU 'אנש םידשכ רואמ weis םהרבא לאגנ
 םיתשלפ ץראמ קחצי לאגנ וב מ"מ qo ךל א
 ,דואמ ונממ תמצע יכ ונמעמ qb 075 יויכ (c6 'אנש
 ואיי )25 (DE 'אנש ושע דימ בקעי לאגנ וב 15
 'אנש םירצממ לארשי ולאגנ וב פ"פ .אנ ינליצה

mee)דיתע וב צ'צ .[םכתא] יתדקפ דקפ )"5 ,'ג  
 הנה ^G ^ "0 'יאנש לארשי תא לואגל ה"בקה
 רזעילא 'רד אתירבב חמצי ויתחתמו ומש חמצ שיא
 ורדיש רפוש הילש mb ןרועיש השמח .ח"מ 'פ
 'מגב תלפמה קרפב הכוס ןפודו בוזא בלול לש
 יוחנמ) תלכתה 'פב .םישרופמ pen (ויכ הדג הילש
 ,רבדמב ברק םידוקפה שמוחב רומאה לכ 6ה'מ
 ואבשמ רבדמב בורק וניא םינהכ תרותב רומאה לכ
 ןירמאנ ולא 'פב הטוסב .ולאו ולא וברק ץראל
 ןב אנינח 'ר .םיעוו איעס «v םיטבש ^ 'מגב
 םידוקפה שמוחב ןיקולחש ךרדכ אל 'מוא לאילמנ
 שמוחב ןיקולחש ךודכ אלא רופא ינבאב ןיקולח
 שמוח ,רבדיו רפס אוה םידוקפה שמוח p" ,ינש
 תוירוהד ג"סב .(" תומש הלאו רפס אוה ינש

ci»לכואה דומלתה תא ןיבישמ םירבד השמח  
nbתלגלוגמ הציב לכואהו ןמצע ןיטיח כ"שכו ןיטיח  

 ןמשב ליגרהו] םימשבו ןייב 53m חלמ אלב
[nיריש לש םימ התושהו  noyשמח .('''וכו  

 ארובי אישנ תאטח b3' ארפסב תותימ תואטח
nemקרפ  O "wb ^rםימעפ הברה ה"יחא]*  

 א"לב) השמח רפסמב םינוש םינינע ס"שב 1555
 42( םירבד השמח מ"ד .שמח הבקנלו (אשמח

"y3: 'יחפפ :ג"פ :א'כ 'מוי "pוירוה .ב'פ ק"ב ' 
 :ז"ע תבש 'וכו ןה תומיא השמח ,ז"י m :נ"י
 p'"y 'וכו וסמ השמח ימקומ אתלת YD: םש
 .יביתכ ילהק השמח ב"עס itp 'ישודיק ,'ב האפ
 אתכש ילעמו אשמח אתלימ היל אדבע vb 'מוי

yyיאהו השמח יאה .א'ג ק'ב .אנירפצ  enm 
 השמח יוש . . . השמחב אתיש יוש : ט"מ מ"ב
 םשו ,אשמח איושו אתיש ירק .א'נ םשו אתישב

anyוהיינימ ליקשו  "ba meonהשמח .'ע  pavp 
 ול שי תומש השמה :ב'פ 'דהנס ,'וכו התימל

pp)» )? 

 ר"לו ו*ו י"כב גיחכ )^

 pau השמח (א'עפ היצ p'3 תרבועמ הרפ לזג 'מגב
 לבקמהו חבשו תוריפ ןה וליאו (ןיררוחמה ןמ
 וב ןיאש בוח טנו ותשא תבו ותשא ןב ןוזל וילע
 תוריפ יאה תוירחא הב ןיאש השא תבותכו תוירחא
 אל 'מולכ תוריח ןושל p^ .'וכו ימד יכה חבשו
 שירב (אתיל אמוחנתב) ונדמליב C ןידבעושמה ןמ
 ja הלחב םיבייח ou 'ה םינהכה לא רומא
 ומורתי אל השמח ,(' טח 'עב b^ 32« ארקמה
 הטושהו שרחה המוות ןתמוות ps ומות םאו
 (.םיר איפ 'שוריב שרופמו «GU *ומורת שירב 'וכו
 רב לאומש יו המורת יל וחקיו שירב ונדמליבו
 ינב לא רבד son ןמ ןוהלוכל עמש ( ןמחנ
 ab" .טרפ ('ב .היכ (mee המורת יל וחקיו לארשי
 טרפ ובל ונבדי רשא .ןטקל טרפ שיא לכ תאמ
 םתאמ וחקת רשא המורתה תאזו .הטושלו שרחל
 םלשי רקב  השמח ,ולש וניאש תא םרותל טרפ
 )75 א'כ (Dt השה תחת ןאצ עבראו רושה תחת
 ולאש Ch ק' וכשומ היה 'מגב הבורמ '53
 בנגב הרות הרימחה המ ינפמ ז'ביר תא וידימלת
 דובכל דבע דובכ הושה הז ןהל 'מא ןלזגבמ רתוי
 BN (E)" אינת 'וכו דבע דובכ men אל הזו ונוק
 רוש הכאלמ לש החוכ הלודנ המכ האוו אוב מ'ר
 ותכאלממ לטב אלש הש 'ה ותכאלממ ולטבש
 תוירבה דובכ לודג המכ הארו אוב ז"ביר רמא ,'ד
 ופיתכ by וביכרהש הש 'ה וילגרב ךלהש רוש
 דחא קוספב לאושי םיבותכ םימעפ השמח ,'ד
 םירפא יל ריקי ןבה 'פ ר"קיו שירב €^ on יבדמב)

On»ימוחנת אשת יכ שירב ונדמליבו  Cn ^b Db 
 הארו ואב ןדוי 'ר רמא .«OP אשת יכד אתקיספבו
 ןיויכזמש לאושי תא ה'בקה בניח המכ
 703 'מ אנ ש [דחא קוספב| o^ Dp p הש מח

 ןיהאל םינותנ םייולה תא הנתאו שש
 תא דונעל לאושי יננ ךותמ וינבלו
 ופכלודעומ bna לאושיינכ תדובע
 לאושייננ יהי אלו,לאושיינב לע
 .( שדוקה לא לאושיינב תשנב ,ףגנ
 ןלוכ ה"בקה לש ונימי C די לש תועבצא שמח
 חנ תא הארה הב הנטק עבצא .תולואנה C) דופל
 השעת רשא הזו 05 .יו יישארב) 'מאנש C הביתח

v33 n3 )'ביהו ויו  mo»ןיררוחמה ןוכנל עיפדב םג יט רח יעב לבא ןירוחושמה עיפרבו ,'חסונב . 

ma (^יוריב  oeשיקל שיר אמוחנת םשב טוקליבו ימורה שיר יוחנתבו . %) טח עיייע ^n 

 Jon (* .רמאמה לעב ^5 םש יוחנתבו ,ןנחוי ^ רמא D^b3 ב'ה v3 ,בביח תלמ רחא n» vy רצקתנ y'b ,ב'חו

 תועבצא ראש ןינעב םג שרוד איררפבו ,רצקתנ )^ .הביתב תושעל המ חנל הארה ג"וגנג )^  .דופי איררפכ (* .א'ררפב

qenyםלכ ג"ונב ('' 7 .תויתואב הרוהב ולפכש גייונב ('" —  o3י'כב ןוכנל ה'כ (''  .יישריפב תיכו ('* .הלואגה  
 ne רומילח תא םיבישמ גיוגבו וניבר ייג לע ס"ר לעב זמר אל םשו «'5 רצ amb ס"ר y" שימר o napa^ םיש

 :A39 םימשבו ןייב ליגרהו ^" ןמשב ליגרהו יוכו ןמצע ןימחפ כישכו ןימחפ



 "| התחפנש nbn "es מ"ב ^55 'תפסותו ,גדה רועמ
 — Bi אבוה םשו ח'מ טייפ 'ילכל ש"רה "ייע 'וכו
 - 0 הלונ ילכ ךל השע G'yo 570 ges "ירדנמ ןויצ

^b0»ו"מ ) [ל'צ "prmב ,ב"י '] nenההעקו חיטשו  | 
 = * םש "יאו תמה תבית men bum "רדנבו ,כ'ע

owאוהו דג וז ל"צ ד'עפלו הרעקו חיטש  nen .— 
 < רנ nbn וז N^ א"נש זמר pum" 'קליב תמאכו
 < ןוילגמ אבו דנ con 'קיעש ל"נ כ'גו חיטשו הרעק
 השא up תבש הליאשהבו nen לש רואיבל

nonלכהו םד אלמ היפו האוצ אלמ  pusהירחא . 
 ארזעב אתמחה ןינעבו  ,תיבבא ע"ייע ג"נפ ר'בבו
 ע"לב non 5' דועו — אתמחא Tw ןייע 325
 תבש הזמו סיכו ןטק קש e 5/53 ןכו 'מושרה
 p^ תמחל ןבא קרוזכ ךליאו ןאכמ : 2^ 'יחספ ."
 jos po ולאכ nsbm mew העשמ לכאש ימ
 qub השק רמולכ ולש אכמוטסאב 'מולכ סיכל
 אוה Ypp .ז'נק D^  א'גמב אבוה ה"לשה 'יפו
 'רזיא 'גנוא ע"מב 'יפ אשינאקמ יוועל 'חהו .קחוד

 — [םימח םימכ 'מולכ אתמח ומכ

nbn *דהנפ (רש םש) ' aepיחמיצ היל ןיקפנ  
 =  אתתיא איהה היתיזח קושל pbi היפאב

 חור י"שריפו אכה אניזח אק תמחר "Np הרמא
 אבוה 'א חמצ 'עבו .תמח ומשש רש ותוא לש

 ריקי יי יש+"

 י רמולכ המח אוה תמח ילואו .ומאמה תלחת קר
 - mw המחו תחדק אוה tafen דניצ 'לב «o תחדק
 : ינפ יכ התוארב השאהו ילוח ותוא לש דש 5
 - 53 naen תועונעבא אלמ לאומש רב קחצי 'ר
 )07 קו ךועב לכא .ותזחא תחדק ילוח לש רש
 א קור ל'הזב ^m םשב וניבר bi" "ג יתאצמ
 non המשש הרדיש שוריפ אכה אניזח Np תמחד
 כ'ע voy ןישחולש ןמש לש ילכ ותוא לע הרושו
 'ק .י"כבו wmm ןוילגבו אקיר 'יא ס'ש י"כב םגו

sp"תמחד הגוהו המהו  '"y7 'דהנס ס"ד Xג"נק : 

 ,wegen Absicht שארב ם"מב דימת) תַמְח 8%

nus Rücksicht darauf dass . . wogon, 

  weil, durchינש 'גרת +םינפב 'ייע  p!Db3רמאיו
 הנוברח  C /0.ןיכוסנר רמח ןיבסנ ינימד תמחמ

  ox,ילוחה תמחמ דומלתה  "bאב םלועלו רוכעב
 ה"יחא]* .ת"יב תואב רובעב ומכ ם"מ תואב

Ah פו ע'למ וז' mann nep הלמה הרזגנ ד'עפל 

"y )'ש"ר לכא .םש יילכל שיייוח יייעו ביער ייפ ןכו רואיב תבחרהב תצק ם'כמרהל מ'היפ  
 "פב ויוחאו ש"רה b3^ םג רוציקב אצמת nm ייפה ףרותו ('

 חומוקמ ראשב ה"כו ןילמרות ג"ונב )^ Sackpfeife. יולכ ףייווקאו שייאל י"ע קחעוה oe ot יילכל ט"וית p" ביער
 .ש"ע "w אלב סרג םש םג וניברו למרח 'עב ואבוהש

 ו

 רבדמ ול שי תומש השמח Ye תבש ,'וכו ירמז =
puהשמח ." 'טוס ,'וכו  yb wol)לש אטגוד  

 רבע תורנע שמח :ז"ט ב"ב הבקנלו .'וכו הלעמ
y cu 2»לבוי םדוק ןינש שמחו עברא . 

 אתקמוס שמח mb yr ,שמח Tui :'ח 'ובותכ
 'וריב W^ אָתְשָמַח ירוס לקשמבו mmm שמחו
  אתשמח .. אתיימרק יתשמח :ג"ער ב"פ 'ליגמ
 םישמח רבע 'שלב ומכ prom ppm .אתיירחא

'"yס"לב ירודס רפסמבו .ב"עק ב"ב .א"נ מ"ב  
myאשמוח : ג'נ מ"ב  vioרכלמ אשמוח  

mnץוכקה ל"זר לצאו מ"למ תישימח  nivem 
 םיקלח השמחמ קלחל ראות won :ה"ס ק"ב
 לכ ןכלו n ןישמוח השמח :ה"נ מ"ב von מ"למ
 'טוס 'ייע שמוח ארקנ הרותה יקלח השמחמ קלח
 .'ס b" ץובקהו ר"ע א"כד ז"פ 'טוס 'וריו ל"נה
 AU Yom «nbn תיבב םישמוחב תורקל והמ
 ןישמוח רש אלא יג ,'ג ייעש) םישמח רש ת'א
 'ורי .הרות ישמוח השמחב ןתילו אשיל עדויש הז
 n nns השודק םישמוחו הרות .ד"עד yo 'ליגמ
 םילהת רפסב ול יתינש ןישמוח ינש .ג"ל ןישודיק

 — [ינש ^n 'פסות nv "ייע

;Sehlauch דונ ^B e (ע"לב ןכו מ"למ nan 
( Sackpfeife, ^ Dudelsack ןילילח תמח 

 ow" םיצבהש תמחה ח"מ םילכב ט"יפ קרפמהב
 תולכקמ ןיאש תורוהט ותחפנו nep תולכקמ
 ונממ תושעל המהבה ןיטשופשכ שוריפ .ןכרדכ
 תיב ןהל שיו המע םיצכה רוע ןיטשופ (' דונ
 ןילבקמש י"פעא רועה ןמ וכתחנ ןיאמטימו לוביק
 ןמ הרוהט ןילילח nen 67« 'כ 'פבו = .(' ןירוהט
 13 רמזל ןיעורה ןישועש ןטק דוג b" .סרדמה
 ידגה רוע ןיחקול ותוא ןישוע ןכו תומהבה ץבקלו
 דחא 3pj3 v יתשמ 325 ויבקנ לכ ןירשוקו
 ןיושוק דחא נקננו תונטק תונרק יתש ןירשוק
 וחפונו vo חינמ הנק ותואבו הנק לש תרפופש

wmשיו תוופוש יתשמכ תונוקה ןמ לוקה  
 לע ויתועבצא ףילחמו תונרקה ידצכ םינטק םיבקנ
 'ג (Q5 םילכב ר"כ 'פבו .(* ןהב רמזמו ןיבקנה

ninonח'כ 'פבו .('ןה ןילמרת 'גו ןה  non C) 
 ה"יחא]* — .תמח האשעש למרתו למורת האשעש
 תמחה w"b 3'b םילכב תירבע הלמ האצמנ ןכו
 ףעתסנ הנממו הבשחמ ,הנוכ ,םינפ תמגמ הנורתפו | תמחה r'eb ק"ב םילכ 'תפסות ,ןיבק תעבש לש

 .ר"פרב תועמב רסח ('

 SU רצ טירסב rms ושרפלמ לרח «qp ושריפ אל
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 b'uw ל"נו התומח סרג ןתסר 'עב וניברו אתמח
anonולש סרא רשא רשב קלחו תכיתח ושוריפו  
pimי"שרו תשש ברל  ^bאילפה 5'2 לעבו א'עב  
 ,ואיבה אל יוועל 'חהו ושוריפב תועטל

np) Conanע'לב  JEםש לע אוקנש בשע  
 mópeoov, pyrethrum 'ורו י"לב ןכו ומוח

 ימ 'פד תואופרב Bertram (Feuerkraut) ש"אלב
 יתמוח ןנחוי ר"א יכניחל Geyo ט'פ psu וזחאש
 הז בשע ב'א) -- .ו"רטליפ ז"עלב b C^ ורממו
 «jp תיעיבר הלעמב אוה םח יכ יתמוח ארקנ
 ב"ו mns Qus לש בשע "53 ארקנ

msהמושרה יורו י"ל לע  psזעלה םג יכ קפס  
 ט"יאל אוה ורטליפ יכ אוה שוריפה mb וניברד

pilatroתיקלטיא הלמ ומכ ותארוהו  piretroש"אלב  
w^ יחכונה ךרעל ל'מר תרעה Up Bertram 

 לצא הז בשע ןווכז אב  bbםשב םירבע
 ןורטריפ  "p-נייטש 'הל ולונד רפסב תורוקמה

 .ו'פ דצ רעדיינש « oי"שר  nnbידי לע יתמוח
"p GE ןיטיג יתמוחד spy י"שריפ ןכו ו"רטליפ 

  wuהדנבו .ו"רטליפ םומיחה  NUשוריפ ב"ער
 י"שר  p memירבדב כ"כ 'יגכ ל"צו א"רטרטיפ

 ? "vא"רטריפ ? NYש"אלב . piretroצ"לבו
  pyréthreםמ חה ל'צ יכ אוה םירפוסה תועמ לבא

 רורב הארנ י"שר ז"עלמו תומיחה םוקמב (ע"ייעו
 ןכל ,םומיחה בותכ היה ורפסב יכ  py menתלמ

 ןימ אוה םמחה וא םומיחה יכ תמאה לבא יתמוח
 — ] [םמח] eem» ע"ייע vm ןילבת

nen *ל'צו פ"ט)  vbo 94 "bs wp'ow 
CMinze, menthaןכו ו"מ פ"ס תבש 'פסות  

 התימחה תא ךשממו ברעמ :םשו ,םגיפב ןכו התימחב
 ךוע ןייע אתימאה .התימאה ל"צ קפס ילבו
 תחמשל יתאצמ כ'חאו ,(א'לק .א'חכ א תימ א
 *5 (182 תבש) מ"קוצ 'הל אתפסותה תאצוהב יבכל
 ,םגיפב ןכו אתימאב ןכו טרופריא י"כ "יג תמאב
 ט"דסב ג'הרו ,התימאה תא ךשומו ברעמ :םשו
 ד"א אתימחה ישווש 27D א"פ ןיצקועב סוג 42
 לש א'נ אתימח יכ 330 יוועל mm" ,אתנימ
 pon oy והמדמ ריבשמה לעבו mb) םדוקה ךרע
 אתימא (200 ןעמאנעצנאלפפ) וועל םכחה תעדלו
 .מורו י"ל קתעוה vob רשא א"ל אוה אתימחהו

CIA, ammi 

 וקיחבו ) Hehonsa pn "Dp אגח p'53 אָניַח

 אבכש ('הינייחכו 'גרת 0 3^ ביש)

 י ןח

 בכנשת

nbn m(אְניִח =) ןח -  

 ידי לע x5 ,רובעב ,ללגב ,תביסב : ןורתפה
 התמ .ח"ע מ"ב :הלאה תואמגודמ חכומכ המודכו
 וניבר תסריג יפל :ו'ק תבשבו םשו ,ריוא תמחמ
 תמחמ ב'עפ ח"ל ב'ב .אנצכוא תמחמ ןצכא ךרעב

ponא" ןירדהנס ,דרמ ע"ייע ןידרמ תמחמ . . . 
 ב'עס ד"ק תובותכ ,דבעד sun אפופיכ תמחמ
 'ב ףסכ 'עב ג"הכ יעבת אלד אוה אפוסיכ תמחמ

Yumםוש מ  sbהדנ  :vbתמחמ המד  
 :ג"כ 'ינעת .סנוא תמחמ . , דלו תמחמ . . המצע
 תמחמ ב'עפ ^B הטופ ?nm^ אוה רמ תמחמ
 .ד"יק ק"ב sun יוניכבו .אתוירב תמחמ . . אתיתר
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uyוהיתתמ ןבל 'ג 'א ,'ד תומחלמב הקתעוהו ה"ל  

 06008. Xét ל v ראבל ףיסוהו וו ידי לע

^bםש לע תארקנו  viveבתכ ןכ ומכו ,ןימחה  
 96000 Oi oüx 07006 'ג ^n,3/ תוינומדקב
 הבורקו 560 v£ א "0006 69000 000

nna "wbוז תמח א"ער ^ הליגמ ןייע הירבטל  
 א"פ הליגמ 'וריבו ,הירבט ימוח םש לע , . הירבט
 לע 'פ ר"כיא ,אתמח אדה :םשו .התמח nen .ע'ד
 ^n ק'מ ןתמח ci תארקנו ,אתמחב ארח הלא
 המכ לימד ארועיש ב'עס 'ב הליגמ ,ןתמחמ אב גוז
 ד"עס ב"כד ה"פ 'וריע 'ורי ,אירבטל ןתמחמכ יוה
 אירבט 723 ויה הנושארב (היפר c "y יתפסות ןייעו)
 ןיעינמ pw התמח cim התמח לכ תא ןיכלהמ
 ריע אירבט ינבו התמח ינב וישכעו הפיכה דע אלא
 ןתמח ימ א"עס ט'ק תכשב ורכזוה ןכו .איה תחא
 הבורק ןתמח וא אתמח התיה my .אירבט ימ לצא
 ר"קיוב ראבתנ דועו .נ"שו 'ה רדנ ע"ייע רדנ ריעל

"bר"דמבו  nen "p30 סומע) הבר ( nbn vy 
 ר'ע ז"טד א"פ 'טוס 'ורי ,יכוטנא ע"ייע איכוטנא
 ג"עס ו"לד vp תיעיבש v^ -- .אתמחד אתשינכ
 ירגאיג רעיוביינ 'ייע ,לחפד א תמחל לזא אריעז 'ר

 ,הז םוקמ תנוכת לע ר"ער דצ

 ב'עס ז'ס ןיטיג Gift) פרא ס'לב (p^ אָחְמַח *
 Npam | אנתסיר] (אנתסיר) mop וביתוא

— — 

 ר'יפרו $5 י"כב p235 m3 (* .םינושארח םיסופרו v/5 ייגכ nbn ^am" רקיע לבא nion סרג יכ ןעי ררסה הנשמ mm ביר ('

 moa 133 (* .ורממ יכ 222( ירטמו יחכונה ךרעב םינורחאה 'פרכ 534 ורממ ךרעב ע"פרב חיכו בינש ק'חעו
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 ןיאושינה ןמ אמלשב "G'y זי'צ םש) 'וכו ןיאושינה

 תיאד םושמ pu תיבכ אלש תרכומ יכה םושמ
 יבא ירודהאל אלו דימ הכירצ ינוזמו ינוזמ היל
 ינוזמ הל תילד ןיסוריאה ןמ הנמלא אלא אניר
 תיבב אלש תרכומ יאמא םיתאמ הנמ הבותכ אלא
 דע 6 ינותמ אל איצמ אה הבותכ ךווצל ןיד
 ידכ אניח םושמ vb לע אנבזד אניד יב חכשתד
 תתיאד אעדיד ךותמד ןהילעב יניעב ןח ואצמיש
 תובגל לכות ןיסוריאה ןמ ןיב ןיאושנה ןמ ןיב ןמלא
 וז הביח ליבשב 3^3 רחא רזחל ךרטצת אלד התבותכ
 ,וינפל ןח אצמת ךכ ךותמו הילעבל תתרשמ אהת
 אניח םושמ b^ לאננח 'רו C) אצנגממ 'יפ וליא
 ןח שיפנ אלד הסורא ,וב אשנתו ןוממ חקתש
 mb אלא nb ןיאש b C^ 6ז'צ «axe הריד
 שרופמו תפסות D3 הל תיא השורג לבא םיתאמ
 לכה ויהש ידכ 6ג'לד טיפ בתוכה 'פב ימלשוריב
 ערפנ וניא בוח לעב לבא C) הנאשיל ןיצפוק

sovינפב  monהכלה ןכו . — 'b3מנב י"סעא ' 
 ינב הל ווה ירווכ הלכאר )020 א'ס תובותכ) הקינמ
 הפורע הלגע 'פבו .(' ןח ילעב םיפיפי 'יפ .ינניח
 'ג 6 אנינח 'ר רמא UB) יטוס ריעה ינקז 'מגב

jn nnהלעב לע השא ןח ויבשוי לע םוקמ ןח  
 'פבו .רשב 'עב הזה ןינעכו ' וחקול לע חקמ ןח
 ג"סבו yb io) תובות) עברא ארמגב י"פעא
 אתרמות חכשא אנוה בו (שימ (" השוס ד
 'מולכ הפי חיר םהל שיש םירמת b^ .אתינוניחד
 םוקמ QU ^b אתינוניהד א'ס qn ילעב qn ןכל
 ךכיפלו הברה ןה תונימש םש תולירגש םירמתהו

psןהל שיש שמש ינפל ןתוא ןיהשמ  Ox 
 אתינונהד 'ובותכבו אתינוניחד 'טוסב 233 ה"יחא|*
 | תוכותכל מ'טשב אבוה הנוי ^ ידימלתו
 ינש לע יתלמ יתפטה רבכו C אתוניהד אתרמת
 נ"שו ן ה ד 'עב תואסריגה יונישבו וללה םישוריפ
 אלו איה תישרש ת'לרה יכ יתילעהו י"שר תטיש
 ואיכה ליעלד ח'ר תערו -- יחכונה 'עב וניבר תערכ
 ח'ר p^ ל'הזב תכותכל ^n :ר"פ 'ובותכ 'פסותה
 ןהל היהיו םישנאה יניעב ןח םישנה ואצמיש
 03( .כ"ע 'שוריבו ךורעב עמשמ ןכו רתוי םיצפוק

xw )*ר"פרב רסח )^  .תבוחכל  rb b»ע"פרשבו ריפרב היכ )^ .ינותמאל ל''צו ינותמ הל  

 םוגרת] n prb B) ךקיחב ךינדא ישנ תאו ןכו
[n3הקיחמ והחקיו  Wwהיבסנו 'גרת] )^ זי  

 eb ייעש) .(' להני תר ל ע אשי וקיחבו .[הניחמ
 יתמלשה ה"יחא]* — .[רבוסמ היניחבו 'גרת] יי
 הלמה mun 'יעשיל 'טישפה קיתעה ןכו 'גרתה
 הליאשהבו םימחו s X quy y'bs^ תירוסה
 לעפמ) בחו bI ומכ nam םימחרה םוקמ לע רמאנ

[n'53 «sn — 

 הרצפה joy מ'למ pnm לעפתהב pn — ןח
 ותעד ןנוחתתש ידכ (ןוצרו ןח אוצמל הלפתו

 ךותמ הייחא]* 1[ לח 'עב e^ רבכ ,וילע
"bוניבר  "b "byעב ח'ר ' bnןנחתתש ידכ  

 ךותמ ןכו ,'וכו "ובלמ ns רוסתש ירכי voy ותעד
 רורב ל"נ "תבשוימ ותעד אהתשי C5 ייכרב) י"שריפ
 ןכש ושוריפש הנח שרשל ומכ ןנח שרשה ןורתפש

m»ץג סמ בשיתהו  sich niederlassen,היינח ע"ייע  

 ותיכ n 3053 ך נ חי ו א"יפ ר"דמב ל'זר ושרד ןכו
 אוה pn שושה ןוותפ םא ף א ,ךלצא 'ה הנחי
 ןנוחתת ורזגיכ ןעיו .לועפה לא לעופהמ nus תוארה
 לח 'עב mms תעד וילע תלפונ ןכל הנח שושמ
 nmi כ'ג ונינעש וילע ותער ללוחתתש ידכ 'ז
 יחכונה T ללכנ אל יכ ןכתי ןכ תויהבו .בושיו

cvע ' ["jn — 

(Gunst, Anmuth מ"לכ pri jni52 א"לב &yn — qm 
 יוטבי) םבי תרמוש 'מגב ץלוחה 'פב ? Gnאמלד

 ורמא ט'מ b^ .אניח םושמ NP mew" תבותכ
wsיכה םושמד ןתבותכ תולטונ  pa» wpn 

 תעדויש ןויכד אניח םושמ קפסמ השאל הבותכ
 הלעבל תשמשמ התבותכ תלטונ קפסב 'יפאש
 תאשונ אהתש ןניעב ןנאו הלעב יניעב ןח תלעיו

 ךומפד ['מגב] ותשאל בתוכה 'פבו .הלעב יניעב ן
 רמוא רזעלא Cp (א"עס ר'פ תובותכ) תוריס חינה
 אעריד ןויכד שוריפ .אניח םושמ השא C) תבותכ

 התימ רחאל ןישרויו בוח ילעב וחדימד אתתיא
 םייחמ החכ לכב הלעבל תתושמ אהת המקמ
 וניכ םולש mm וינפל ןח אצמת ךכ ךותמו
 jp pa הנמלא 'מגב תנוזינ הנמלא 'פבו .הניבל

m3 ('!ר"פרכנו י'כב . 

 במת

^Wדצ א"חב אובמב יייע אצנגמ 'יפ  .XV ^( םשו ^wןיסוריאה ןמ הגמלא . ") 5 ייא םש יוריב^maינפמ הניח ינפמ  

 ,הנאשיל הילע ןיצפוק לכה והיש ידכ וניבר יגכ ייא vy ויימר היפ peu avi לבא .הנאשיל הילע ןיצפוק לכה והיש

 ג"ונב )9  .כ'ע םינמחר ינניח ןח ילעב יננחו יישריפ ,יבוחכל מיטשב wi אמק ארורהמכו qn ילעב י"שריפ ןכו (*

 ייא :אימר ריפר 'מו' 'וריב לבא ,םש יקליב myes ה"כו וחקמ לע ג'ונב ("  ,תייכר זמר יס ב"מ יקליב היכו ןנחוי ריא

 ןושלחו ,ויחקול יניעב חקמ ןח ויבשוי יניעב םוקמ ןח הלעב יניעב new jn m ןיניח a : ל"הזב םשו וניכר "5

 y'b"3 לבא י'כב ןוכנל היכ )/ | .יונו mm ןינעכ שיימב וניבר ןויכ וילעו רילפס ר"כב 03 ייא ויבשוי ל ע םוקטל ןח

 רסובל הגווק איה m^ הכוצ לכ הלשבתנ אלש ארמת ^o שימו ש'ע םישוריפ המכ De מ'טשבו ('' הכוס סיטב
 .שיע האלהו בימ ,א'חב ושוריפ אב רשא אניהא :הלמה תארוה cy םיכסמ יוכו
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x) = (mq 
ms ^bתוולל ךירצ | אבוה תפסות הל שיש השורגד ןח ןינעב  woהולאש בטומ רמאו תוולל ירכנ  

 הולהו mas אלש לארשי תווללמ תיברב יוגל | ש"ע ח'ר םשב הנמלא ה'ד :ז"צ 'ובותכ 'ופסותב
 wn הברמ וילע חווצ.המלש ךכיפל רישעהו ול | תופסותה ירבד לע השקה 'רעבש האלפה לענו
 C wp הז ונצבקי םילד ןנוחל תיברתו ךשנב | בתכו ךורעב עמשמ ןכו ובתכש המב םינושארה
 אלא אוה םילד קשוע אוה םילד ןנוח ושעו | בתכ ךוועה אהד ונווכ יאמל יתעדי אל ב"רגה
 הדנתמ תיבירב C neu אוהש תעמוש תוכלמהש | שיו םישוריפה ןיב עירכה אלו אצנגמ שוריפ םג
 תואצחרמ תויסומיד ונממ הנובו ונוממ ןילטונו וב | תופסותה יכ ד"עפל בושייהו .כ'ע תצק בשייל
 ^ םיבשו םירבוע יכרצו הנידמבש תוינווטסאו | "ny איבהש ךורעה ירבדמ ח'ר 'יפל היאר ואיבה

 תבש) האצוי המהב המב 'פבו .ונצבקי םילד ןנוחל | ןכו תופסותה ובתכ ןכל רחא ןושל ןונגיסב ח"ר
 'מכב b^ .תונונח תואצוי םילחרה (ps Corsi v | ומידקה nob השק אה השק םאו ךורעב עמ ש מ
 ןגימחרמד .אתלמ והל ןנידבעד תונונח יאמ] (C9 | ל"צכש nov יתעד ןכל ימלשוריל ךורעה 'ופסותה
 ןיערוק .ןיא 'מגב ןיחלגמ ולא קרפבו C והיילע | ךורעבד ימ לשורי ב עמשמ ןכו 'ופסותהב
 תעב שריפ ,אנינח דבא ותנינח תעב 603 pPUS | ךפה י"שר nym -- .ךורעב אבוהש 'שורימ 'מולכ
 .( וננ ח מה ויבא אנינ ח דבא רלוד ותנינח | אניח םושמ ל"נה תומביב b sim^ ח"ר תעדמ
 ובבופי לובגה ישנאו :ט'מ 'טוסב ה"נכו ה"יחא]* | ןכו ,יוכו ןהל וצותיו םישנה ןיאשונ ןח ויהיש
 (יב ,'ז םירגד) םנחת אל שרד .'כ ז"עב .וננוחי אלו | םישנאה ואצמיש אניח םושמ י"שריפ :ד"פ 'ובותכב
 שרד ט"עפ ר'בב mon ע"ייעו ןח םהל ןתת אל | אתוקפנהו nnno תואשונ ויהיו םישנה יניעב ןח
 ליחתה ריעבש nbn תא pm )7 יג'ל יישארב) ןחיו | ד"פ .תובותכל מ"טשב ןייע וללה תוטיש יתשמ

n"יע וניבר "גו תונורוד םהל חלשמ | ל'זר תושרדב ןח ה"נכו ,י"שרב ןניסרג יכה " ysג ןפ ', 
yוכרב ' isoתבש  qpכוס ' i55תורחא תושרדו | ^ 'ליגמ . yםילטא 'עב  aerא"לבו ,(א'פ  

 יננחדא :י"ק םיחספ .ןחמב v /" לאינדב pn | ז"ע .ח"ק .'כ 'דהנס ^rry p תובותכ :ג'ס תומבי
ven 25ח רח ע"ייע 'וכו יכננחו | .ךורעב ל"נה 'ובותכ .אָנְניִח ראותהו .ח"כ ' "imטיג לעפתא .םש " 

 ח'עפ v3 מ"למ [mri םשהו .היל אננחיא :ח"ס | p wen" תומשו םינינעה תואצותו pn לעפהו
 םיטבש רשע דחאב הנינח ונעמשש יפל luci — [rns אבה 'עב

 — ו'זרהמ b^ ןייע 'וכו ןימינב טבשב ונעמש אלו
 — [ע"ייע mam nmyon םצעה ow םג mb ילואו

 ,günstig ש= ע'לב ה'כו עודי מ"למ pn = ןח
;gnüdig seinןנוח  Begünstigerויפיעס רתיו  

 קפיא רב (סצעה םש אוהו pn Dy אוה דחא) אָנָח | ןילבקמ ps Co quu והזיא 'פב (םינפב ןייע
 דיקפמה pes יאזוח יבמ אחא היל אתא ןנוחל | תיברתו ךשנב ונוה הברמ Cy פד טיב)
 תוכותכב C) («z'b go 6ט'ל טיב ג"בשר 'מגב | C [םילד ןנוח ןאמ] Cn omo ילשמ) ונצבקי םילד
 (' ןישר פמ שי 6גיכ nm אבחנה pn ,('6ז'כ) | ונדמלי תדגהבו ,(' אכלמ רובש «qv בר רמא

anmםיטפשמ  spךלהו לבק אלו סנופ ותונמל םיצור םימכח ויהש | (שרדמה םשב ל"נה ילשמ 'קלי 4^  

 ורק יאמא שרופמ (סש תינעת ונלש 'מגבו .אבחנו | ?vw ni בותכה רמאש הז :הולת ףסכ םאב
 אסכה תיכב ומצע איבחמ היהש אכחנה ןנח היל | לארשי cUm nes Ge ילשמ 'וגו תיברתו ךשנב

 מ'יבל spe y לאומש אותו )*  .םילר ןנוחל wo ^an" /33 לבא אייקתת זמר יפל בורק ילשמ 'קליב ןוכנל חייב )1
"3N 4שיימ  yrהיהש דוקש לאומש ארקנש וניבו בתכ דקש יעב -- רובש  pieיכ לינ רייעפלו כ'ע חרות יתלר לע  

misויה תרותה יתלד לע ירח וניבר תעדכ היחת אול יכ .םיינעה תותלד לע דקושו םילד ןנוח היהש ל"נח שורר יפ לע הככ  
 הרמואל וירבר לע דקוש ייפש ב"ער ג''מ  תובותכ י"שריפ לע תושקהל שי ןכו םיארומאהו םיאנתה ילורג לכ םג םידקוש
 זיעמ תכומ ןכו ימור b^ )( .םחמ לאומשל «num no םימלש ןכו םיבר כ'ג mw qua" הזב כ'ע אתכליהכ (הכלהה)
 ןושלמ mim יכ ררבוה הזמ יכ םש ימגר אנקסמ Voy יתמלשת )^ .ךשונ 'חנתב )^ .םיקווש ms םש יישר y : יב
 Jon תזמו ריפרב תועטב («^n טנחמה ביה v33 )" ey קדע ya שרופמ םשר ארסה בר תעדו aen םימחוו ןח

 סתוימה ייפב ח'יכו ונינח רבא ג"ונב ,1.1% רצ אובמ y" ספדנ ר"ב י"כ ךוהמ ריפד יכ טפשמה יצרחב יתא היה קדצה יכ

 סשה ייגכ ןגח םשה לע לפינ ונניא qm לבא וכינה . . ותכינח cam ןעכנימ 'ב י"כבו .וניבר 'יפל םיכסמ p oy^ י"שרל

 אפי א רב אנה סרג מ'ק רצ סלשה omm קסיא רכ 13 מ גיונב (* .דימ רצ ק"מ סיר y^ ייכה ^35 ןינח בוט m^ וא
 קסיא "3 אנח n5 So קסיא רב ירמ תמאב היכו ימצעה cem רכזוח םש םגש וניבר ny» )* manm יבמ אחא היל אחא
 ןויצה לע jn בסומ םיסופרח יפלו יובותכמ pm סרוק הדוקנ המשוה ר'פרמ yin ע"פרב 538 .האזוח יבמ אהא היל אתא
 ימלשוריב תועטב ע"פרשב לבא ר'פרב רואמ ןוכגל ms (* .ז"תא nsn הרעה y םיסופרה תועט י"פע ימלשוריד יובותכר

 שי תחת יכ ייפופרח תועט רלוג ר"פלו ,ורוקמ ילב וניבר ייפ ואיבהב (ג"ע nib) pn y mmn ררס Sys ררגנ mm הז my רחאו

 Jw ןויכ pm הפרה ,סופרטופא עיייע ימ ל ש ו ר * ב םירחמנ םירפוס Msn ונממו ש ור י b רוציקכ בוחכ חיה ריפר לש ןישרפמ
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CCS Ca] רו C. לי xu 

 Cy T*^e—— ריו יוקר יישא

. 

xn — Nin(אָגְניִח =)  
— pum snm win א'לב on ןושל syn — 220 1 | mmn שלש הייחא]* ,םדא 555 רתוי 

 Fest, Markt, Messe) שדה םולש תל תפסונ pw י"כב b" ןכו וניתואחסונב 'יל תונורחאה
mm(.רינ תבש) םילמנ רושקי אל 'מגב המהב המב 'פב | אסכה תיבב ןניסרג אל ןישרפמ שי תערל  

 (.ג'ל הציב) ןיניהנמ ps ארמגב איבמה קרפבו | איבחמ היה 5n ןושאר 'יפב י"שר הסרֶנ אל ןכו
 אנניח b^ .אנניחל ליזא אקד ןאמכ יזחמד םושמ | י"שר ול סרג ןורחא שוריפבו muy בורמ ומצע
 ה"יחא]* "e תניגח TR גח ןושל מ קוש | .כ'ע תועינצ inb 'וכו וידגבב אבחתמ ושריפו
 קוש xix D'53 םש קר ג'הו ד"ל י"כב ןוכנל ה"כ | n" רשא תינעתל v5 mex 'יפב יתיאר ןכו
 «A דיא om ןושלמ bu a» on תא ןושלמ | ללפתמ :ומצע איבחמ ל"הזב םישוריפ 'ב איבהש
 ,קוש nbn mon ע"פדב לבא כ"נש ק"העב 'n | עונצ אסכה תיבב איבחמ :[יאשחב] (אשחב)
 ספד) תבשב ח"ר 'יפמ קתעוה wus שוריפו | 'חה תרעה יתאצמ ליסאב 'פד ךורע ןוילגבו ל"כע
 min" תחא הלמב ס"טב םשו "?Go סישב | ןאכ הרטלא b^ : ל'זו זיראפ י"כמ קתעוה הרטלא
 קוש ל :אגנחל תכשב י'שר כ'ג b^ ךורעכו | (הויתסהו תועינצה ימולכ ראתתסאלאו תועינצלא
 תולוחמ קושה תא ןיבכוסש ש"ע אנניח םרכומל | (יכזוה וניצמש ומכ ^5 אנרכד המ לתמ אסכה תיבב
 ד"נ ףדב ןכו .כ'ע םדא ינב לש muy תולוחמ | הסל: "8 bn yep ץור הרעמב לואש תועינצ

om»ב"ע | ויה אנח בר םשב — .וליעמ ףנכ | דוד (םש  ^bז"ואב אבוהו ,'וכו רוכמל קושל : אנניחל  
 'ציבב י"שריפ ןכו .'ח p'b ג'פ D^ תבש 'לה | הא תדגב א ג ח בר 577 םיארומא המכ דוע םיבוקנ
 םג כ"או ב'סש "'D b^ 'לה ז"ואבו ש"ע ל"גה | san בר :ד"יק ק'ב aw 0 20m האתדגב ע"ייע
 קוחש ונייה לוחמו קוש תוארוה יתש ביכרה י"שר | 'ובותכבו אנגיטרק אחא בר הלירמאו אנגי ט רק
 ז"חא אבה 'עמ הקתעוה הנורחא הארוהש הארנו | ,ג"ל 'וכרבל «yu האנגיטרק ן ג ח בר "גה :ז'כ
 "ny הנושארו םצעב ןכש יתיאר וזמ הלודגו | c/o אוהש הארנו האננ תירקמ son בר "גה
 b'm3 םש בתכו תכש 'להמ ט"לה כ"פב ם"במרה | 7* םלשה ןיסחויהו יאניחרק אהא בר םש ג'ונבו
 ימכ הארנ אוהש bb .'וכו םילמג רושקי אל | תבש 'וריבו האנגיטרק אנינח 7«  איבמ 6ב'מק
 ןיקחשמש וא תומהבה וב ןירכומש קוש ל ןכילומש | האנגיתרק אנניח cin יתאצמ נ'עס ו"טד ז'טפ
 קוחשו קוש תוארוה יתשש ל"נו .'וכו םש ןהב | אנניח תחת yy o we הציב 'וריב ל'צ ןכו
 תונקל היה םכרדש ופעתסנ דחא גשוממ גח ונייה | הארופיצ (הנח) אנח בר ב"עס ד'ל ה"ר .אייחתרק
 ז'על י"שר ןייעו Y א ע"ייע OUR םויב רוכמלו | בר W^ ב"סר D v3" 'לה ז"ואבו ס"ש י"כב לבא
 תוארוה יתש wow ןכו תויונח הב vm ה'ד : ב" | ןילוחמו :ז"ע ovo חכומ ןכו ןיסחויב ה'כו אנוה
 םויו 3n Dr ונייה Messe תיזנכשא הלמב הלא | אדא ברל ג"ר היחכשא :י'ק ey — (' .א'נ
 רוועתהש המ במיה בשייתמ ש"מ יפלו .קושה | :ו'ק noo" — .'וכו הינתח «son Ij הבהא רב
 תנש «y'b "y גנח 'על ךייש ןח 'עב ע'בשפה | mi ברמ אנ גי ח 32 NOn 23 הינימ אעב

yeי'ק 'דהנסב ה'כו אנינח 'רב אמח 'ר ל"צ , | "xתלמב ן"ונו -- :א'מ  Mmש"מכ איה תפסונ  

"nob3 'עב ןוכנ לע וניבר | רב אנח בר סרג (מ'ק) םלשה ןיסחויבו .ט"יק bיתארי ילולו .ש"ע 'ב  
 יתייה קוחש תלמל קוש תלמ יחכונה 'עב הינהל | אניטק בר רב ןנח בר אחסונ שיו..אני שט ק בר
 קוחש b" 7 פ'ל שממ אוה אגניח יכ רמוא | פ"א י"כב כ'ג M" אניטק בר רב אנח בר à" ש'ע
 תערלו — קוש "& ל"נה n ^b3 םג לכא ,אבהע'ייע | Typ ןייעו .א'סק Cm םש ס'ד y" .ו'ק '"יחספל

u^ ynד'ג 'מוי . mb permהלוגעב ךולהו לוחמל רחא גשומ יקסנעלאמס פ"ר | ח"י ה'ר .-- א"ע  
 — 3n] = אכניח ומכ אוה an = אנניחו ,רוחסו | כרב - אנ זי ב 33 אנ ח בר c n'y "v .ב'ער

mיאלינח רכ אנה בר 255 . va pow5 |  
 קוחצו קוחש לוק e פ'לב ,יפ אָנְניִח xin | הימקל +(אתלוגנות wmm הודש won גו א'עס

 -Lied, har רישב םיענ לוק D» gb וא || )151 אנתמ ברד
 אל ארמנב םיחספ ינוע קרפב mon. Gesang) | לארשי ץראד יאוומא המכ ov הנוח .אנוח *

 אקו אנניח ולת אקר 'עמש (:א"ק םיחספ ותחפי | ןייע .אנוה א'הב אצמי ילכבכו
 ךהבו Um peo ppm הדגהבו .(' ןרשמ .ג'ע דצ ף'זרהמל 'וריה אוכמ

 אברד DE" הרוה' רב א ח ריא ביערו א'עס mro יוכרכב רוע יתאצמ אנוה בר םוקמב אנה 35 תרומתל אמ גורלו ('
 יוכו ןיילח אקר וחניעמש ימ v33 ה'כו (' ivy 'רהנס my "y .חיכק רצ 2535 סיר יייע ייכה 'ינכ א נו ה בר ליצו
 .ןליאל רישח ילכ n םירשה ולחש ייפ היווגב dom jen ריש ילכ ןימ אגניח כ"או ורשמ אקו היווגב אגניח ולתר ג'ונבו ורשמ
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 אריפד (nx .ט"ס תוחנמ .הטנח רתב ליז ב"עו
 יכו :'ה תינעת הינשה הארוהבו — .אריפד הטנחו
 ןושארה .'וכו אייטנח וטנחו איינדפס ודפס ידכב
 spur wb ןושלב ה"כו ראותה ינשהו לעפה

der Einbalsamirende. 

 ^D תינעת Choni, Onias) יטופ םש) ינוח *

avsםיסנב דמולמו ,לגעמה ינוח האלהו  
 ד"ע YD Yo תינעת v meon" לכ ש"ע היה
 ךומס הוה לגעמה ינוחד הירב רב לגעמה ינוח ןידה
 חכומ .ג"כ תינעת ילבבבו אשדקומ mai ןבוחל
 אבחנה ןנח ותב jm היקלח אבא היה ונב ןב יכ
 לנעמ ןינעבו :ו'ע דצ תורודה רדס 'ייעו Gon ע"ייע

"b "yדצ אובמב ג'צר  XVIIה"ר אתפסות —  
 ינוח דרי ש"יב ינקז םכלוכ דמעמב אלהו ב"פס

 .'וכו עבש רמאו ןטק ה

manm *ארק רומא פ"ר ארפס +הינוחנ ןמ רוציק)  
 'וכו 53 אינוח ול רמאו ונב אינוחנל

 י"כבו ינב הינוחנ 'יגה ד"ע ה"נד ריזנד א"פר "וריבו
 (אבה ע"ייע) וינוח 3 םוקמב ." 'לינמב "יגה פ"א
 תבש v^ י"אד יארומא םש דועו — וינוחנ תיב
 ימלשורי ,םיתרפעמ כקעי אינוח 'ר vy ד"יד ד"יפ
 איינוח 'ר :ד"נד ד"פר 'כוס "ורי .ו"מד א"פ 'ילקש

masןרווח . 

Onias IV, der den Tempel zu ii =( T3n 

  (Leontopolis erbauteמ ג ב הליגמד ק"פב '

 ןיביקמש יתעמש )0 « 6 הלי ש ןיב ןיא
 םא (הנשמב . תוחנמ mon C וינוח תיבב
 שרופמ (Com 35 ,אצי אל וינוח תיבב הבירקה

mvאירדנסכלאל ךלוה קידצה ןועמש לש ונב  
 רמוא מ"ר וילע הלעהו חבזמ mm םיוצמ לש
 ןואגהו 'וכו םימש םשל 'מוא הרוהי 'רו ry םשל
 ה"מגר "יפבו ,ג'הרל ןויכ ה"יחא]* ,יינוח דקנ
 "גה 6:ר'נ ףד 'קילייגנא י"כ ץבוקב) תוחנמל י"כ
 אל וינוח יכ עדו aan םירפסה 'יגכ כ"ג מ'כב
 mm וינב 5235 םא יכ קידצה ןועמש לש ונב היה
 וינוח ארקנ ןכ לע יכ ישילשה וינוח לש ונב
 סינסיפיא סויכוטנא לש קיצמה nom ינפמ חונש
 יניעב ןח xb& אוהו יעיברה vow המירצמ עשרה
 ארטפאילק ותשאו רוטימאליפ סואימלתפ ךלמה

onmסילפטנאיל ריעב שדקמ תונבל ןוישר לכק  
 ורמאנ רשא תוכלהב חנומה ןויערה ןינעבו .םירצמב
 423 ושא bn vm ma תודוא 5« 'וחנמב

 (וינוח = iym) — van =) גנח

 םיפותב .יערי own אלו יגניחו ילולה 6 אסי
 .ןיגניחבו peus םוגרת ('כ (ve moe תולוחמבו
 יד Ap; Bp םילהתל 'גרת y" ה"יחא]*
 ז"כ ,א"ל תישארב סלקנואב םינורחא םיסופדבו
 A2 aes םיטפוש) לוחמ 'גרתו .רונכבו תקתעהל
 ייטפוש) םיִלְוְלַה ,(ו'ט im יכיא .הברה דועו ביי יל יילהת

Uy (5 sbריש 55 תארוהב דועו אנניח  "p 
 ;ןיגניח לע אחבשל 0x) י'ה "להת) תולחנה 'גרת
 ,ב"ל תומש v" 'גרת :איגנחב ןיחבשמ 'מ 'א א"מ

pim e^ילהת 'גרת אינגניח ץובקהו 'וכו ןוהידיב " 
 :תוניגנב 'א ,'ד nnb 'גרת י"כ 'יניפל הבקנלו ,'זז"פ
 — mp5] 'חהל ר'תמע y" אתנגניח לע אחבשל

neתונח עיייע הָאְוְנַח . 
 ט"לב שוריפ ןיטנח ץונקב אָטְנִה — Dn דא

nemםינפב .ןייע אָטְנִח תחת אוהו ) 
 .ןיטח ומכ האמ יורוכ ןיטנח [דעו] G2 י') ארזעב
 nem תלמב שגדה .'ט s ארזעב ןכו ה"יחא]*
 יוועל 'חה תעדכ wo» von ושרשש הרוי  תירבעב
 bi qs Maz. "suy הלמ היארהו en) ושרשש
 ןכלו nom הארמכ םודא — ,רוחש הארמ שוריפ

mw»ע"לב  ^b «be! saייע) םודאה " meom 
 *'ne" Q ,ב'ח יוועלל ל"תמעל רעשיילפ 'חה
 תעלבהל שגדה ^« טנח שושב ק'דוה וודס
 ;'ב .ט"כ תומשל 'א ימלשורי 'גרתב ה"כו .'ן"ונה
 ;ד"י rep םילהת 'גרת האלהו 'ט .ט"ל רבדמבל

 — b] ,א"ל בויא

ton *לושיב ןינע ('א מ"למ)  reifen mweןכו  
 ןישועש םימס השעמ uy ('ב b .ע"לב

 ינוע 'שלב «vu םיבו םימי ורשב דימעהל תמל
mU o (einbalsamiren 4וטנחש ןליא :ו"ט  

 ןהיתוריפ וטנחש pps" 'וכו טבשב ו"ט םדוק ויתוריפ
 ימלשורי n הנשל ןירשעתמ טבשב vo םדוק
 ^n םדוק טנחש jw ד"ע ה"לד ה"פר תיעינש
 ןה יוה ןינווח «oa רבעשל רשעתמ םלועלש
 םימעפ המכ םש ןייעו ^« ה"ו bmp ןיטנוח
 ה'לד ר"פס 'יעיבש v b)n^ םשהו mm שוושה
 quan אוה ןלושליש ןיבורח ד'ע ה"לד ה"פרו נ'ע
 ותנש התרקע אל וטנח התרקע גוותא יוה םשו
 ר'ע NY ה"פ UP ח"מד א"פ 'ורשעמ ns" ,'וכו
 טנחכ אל : ז"מד ג'פ 'ילקש 'ורי .השרשהו טנחב
 ןליא :ג"י ילכב ה"ו (map 'שלנו .שילשכ אלו

wmהטיקל רתכ קיי . . הטנח . vb owא"ע  

 Tb סופדב לבא ר'פר "גכ xo ןהב ל'צו אסיג ותב יא ו"ו ייכבו .יחסונב ה'יכו ר'בו יב ו"ו דיל י"כב ןוכנל ה"כ ('

 .אסיג יאהב ונ'אפרב הגותו אסיגרהב ס'טב 'ציניוו quy ייכב חיכ ('י ,תול םדוקת יעב y" םיא י*כ ייג )?
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 < | אבה qwe ss אוהש cows רזג יוועל 'חהו
 יתאצמ Yo פ"ר vas -- העוט אלא וניאו ז"חא
 ויכינח שרד םש יכ חבש ןינעב םג הכינח תארוה
 -- [ומשכ םרבא םמש ותכינח ילעב דיי oro יישארב)

einweihen, Je- דומילו לגרה jy (מ"למ vn * 

  (manden an etwas gewóhnen.ט"כ ריזנ

 ןיכנחמ ,ב'פ אמוי .תווצמב v3 ךנחל בייח שיא
 א"פ אמוי 'שורי ,תועשל ןיכנחמ :םש «a ןתוא

imosםשו ,העבש 55 ותוא ןיכנחמ  meה'מד  
 הנשל םדוק (תוקוניתה) qms ןיכנחמ אלו א"עס
 'יגה .ד"פר bv" 'תפסותבו ,ןיכנחמ םיתנשל םדוק
 ה'כ) ינפל ןתוא ןיכנחמ ןקריפל ךומס תוקונית
 ויהש ליבשב םיתש ינפלו הנש (טרופריא י'כב
 א"דב א'ער 'נ תוחנמ לעפתהבו .תוצמב ןיליגר
 ובירקי חבזמה (pnm לכא חבזמה ךנחתנ אלש
 שרדמה םשב ח'צ זמר אריו 'קליבו ,םיברעה ןיב

yimםשש םוקמ שיו ךנחתנ אלו לודג (קחצי)  
 ןאמ ךוניח םש mb" םשהו ,'וכו תוקוניתה ןיכנחמ
 m'y mmo .ןנברדמ ךוניח .ט'כ ovn .הימש רכד
 : ימלשוריבו ,'וכו וחשמהל (ג'הכ לש) וכוניח שיקמ
 וכוניחל תחא םיתש איבמ Ty נ'ד ז"פ םילקש
 היה ךוניח הז יא .ב'פ wey .םויה namo תחאו
 ב'עו ג'ל mu ,'וכו חועש יתשב לוכאל ליגר
 ק"מ m .ךוניחל עיגהש ןטק .'ד 'גינח «im 'כוס
 ץוכקהו .'וכו תורבק qum והזיא ר"ער פ"ד א"פ
 cwn שושה הזמו -- w'»on "wn ,ב'פ 'מוי

n2umnעודיכ אוהו  inא'כ תבש םיאנומשחה : 
 אלד pw אינמת הכונחד cov וילסכב ה"כב
 .ןמש לש ךפב השעמה ש'עו ,'וכו ןהב דפסמל

cmתינעת ורזגו השעמ :ח"י ה'ר ,הכונח רג  
 םירופבו הכונחב ח'רב ט"מ ג'פ ק"מ .דולב הכונחב
 ךפב סנה יכ עדו .'וכו הזבו הזב תוחפטמו תונעמ
 'ינעת תלינמב הנשנ תבשב רכזוהש ומכ ןמש לש
 תא קילדהל ואר המו ל'הזב my ^W םשו ט'פ
 יאנומשח תיב ופנכנש ןוי תוכלמ ימיב אלא תורגה
 ץעב mem o3 לזרב לש ןידופש העבש לכיהל
 )12331 .הרוגמה תא םהב וקילדהו C [ץעכב ל'צ]
 רמאק המצע הרונמ לעד ראוכמ :ח'כ תוחנמו
 יתבר 'תקיספנו ץעבב םופחו םירופש 'ז היהש
 חב ואצמו קר איבהו ןמש 369 השעמ חינה ב'פר
 ןייעו bns לש ןירופש העבש (שרקמה תיכבו
 'תקיספ ץוכקהו — .פש ושוריפב ם"זרהמ הזב ש"מ

 תגוהו ס"טב הליגמבו וחכינחב . .

» 

Qr = T35 

 b'p דצ א'ח וישרודו רוד רוד ורפסב סייוו 'חה ברה
 Am ץטערג nno םידוהיה תורוק my 'ייעו ש"ע

 — .[האלהו ט"כ רצ 'ב

mnהנח יובעה לעפמ בושייו החנה ןינע)  
p'53אָנֶח  das Ruhen, Sichnieder- 

za (ידמב wb ןכ ונחי רשאכ .ה"צ 'וחנמ Oassen 

 לספנ ותעיסנב ףא אצויב לספנ ותיינחב המ 0"
 אל היל קיפמ אל יכ ותיינחב המ :םשו ,אצויב
 ב"כד n'b "יבוריע 'וריו ,'וכו ותעיסנב ףא ליספימ

ivyרובידה י"פע ןתיינחב המ  nsןתעיסנב  "py 
 "ירב) םנחת אל שרד .מ"ד א"פ ז"ע 'וריבו .רובידה
 דוע un — עקרקב mn םהל ןתת אל (' י"ז
 םדה ףינחי שורדה אבוה ףינחי 'עבו .'ב ןח 'ע
 שושמ ןכ םג אוהו ש"ע ץראה לע ףא pm אוה

 .הנח

 ^ .ט'ע תובותכ (םיארומא הזיא םש) יִאְליִנָח *
 יאלינח 'ר :ג"מ הדנ ,ידיא רב יאלינח :

wmי"לב  "y "AvOado;תוינומדקב והיתתמ ןב  
m^ט '. /w 

ND *םוחתב תורוסאה תורייעה ןיב (ריע םש)  
wwד'ע 2/57 כ'פ יאמד 'וריב הנמנ  

 אתינחו אתיליע אתינח ר"פ תיעיבשר 'פסותבו
 Hanaveih םע איה תחא ילוא (אתיערא) היתחת
 איפארגאיג האר ריי i2 ye ארקמ לש ןותנח וא

 ,ב"כ רעיוביינל

ny: nb = פ'למ ריעפל הָכיִנֶח — qn 
  schlechte Eigenschaft y^ Tmל"זר לצאו

 תוינעת רדס 'פד 13 Beiname) יוניכו יוול םש
 אלו (תיכ הליגמ| ריעה ינב 'פב 'מגבו %'כ) ולאה
 .(' ותכינחב הל ירמאו יתכינחב יריבחל יתארק

"bותכינחב אלו .םש ול יתיניכ אלש יתכינח  
 תנשמ ףוסב .ויתארק אל םירחא וניכש םש 'יפאו
 ,רשכ התכינחו ותכינח בתכ Cre qme טיפ ןימג

"bה"יחא]* = ,שממ ומש ריכזה אלו יוול םש  
 ואיכה קזחתאד אוהו ה"ד sv ןיטיגב 'פסותהו
 'קחבומ םש בתכנ wow י"פעאי :הזכ ךורעה ןושל
 ומ"כב י"שר םג בתכ יוול o $6 ךוועה "65
 התארוה רקיעו המושוה פ'למ הלמה ינא רזוגו
 לצא הליאשהבו ,הנוגה הניאש םראה תדמו תנוכת

5mםדא 3 ותוא ןינכמש יוניכו יוול םש  
 ותניכהב ה'ד :'כ 'ינעתב 'פסותה ny ןכו יאגגל

 וחניכהב 'ינעתב ג'ונבו ותניכתב ל"או Asini הליגמל פ'א י"כבו הפי ייג היכ )!

 חייש «b nui mo^ יינעתל 'ציניוו 'זיפ יפרב ותניכהב םוקמב וחניכתב תמאב היכו ותכינחב ל"או ותניכתב בייירגהמ

 ר"כ ה"וב m» oe ''שריפ ן''ע (* .תווהא "ג םשו :ב'ע דצ pe סיר יייע u55^ ת"תאב w^ ביירגה ןוקיחכו

 .ץעב עיייע ביער

 ₪ יול - מ ל
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 pam ע"ייע :ד"נ תנשב ןונח *

 תונושל ^ v5 'פ ןנחתאו ירפס (Fleher) ןח *
 שרדמ .'וכו ןונח ,'וכו הקעז הלפת תארקנ

 ןיינמ .(א'כק on קעניללעי «nnb sue השמ | תריטפ

 .ןנחתאו ןינמכ ןינונח ו"טקת ןנחתנש
 'גרת (םינפב 'ייע Sonnentempel D3b3p סנח 1

jenםכינמח תא יתרכהו  v3 wy) »€ 
 ע"פרב ה"כ ה"יחא]* .ןוכיסנסינח תי ץצקיאו
 ךורעבו .םש סלקנוא 'גרתב 'חסונב ה"כו םינורחא
 ה'כו ןוכיסנ bun תובית יתשב 'א ו"ו 53 ר"פד
 ;ע"ו ,א"ח ר"תמעב יוועל 'חה לצא 'גרת י"כב
 םימלש ןכו םיברש עדו .םכיתיסינח v5 י"כבו
 nn ש"מ 'ייע) וז mam nep הלמה רותפל ואלנ
 ז"מ ,א"ח 'רטייב ורפסב רעלזייא nm" םש יוועל

muneרעכיברהאי ע"מ ללירב 'חהו ,איסרסירח  
 'יפו ןסח היגהש 'ס ,ש"טע סעלרעפ ;נ"ק ,א"ח
 יתאצמ הבר השירד רחאו (ץעה ןמ 60 י"למ

 פ"שלמ אבה 'עבו וז הלמ יכ חוטב ןמאנ ינבל
 ^53 pyn ('א :תובית יתשמ סנסנח הבכרוהו ,הבצח
 «uo — םאנ פ'למ ('ב שמש D qóng^ דנעצ
 לש םישדקה wp אוהו הדובעל שדקומ םוקמ
 y wn"' שאה היה םש רשא םייסרפה לכיה
 רתויה םוקמ אוה סנפנח כ'או 1990 ,ב"ח סרילואוו
 ןוכנל תלפונ וז mim המחה לכיה לש שדוקמ
 םינמח וארקנו המח ןמ לצאנש םינמח תקתעה לע
 ידבוע םתוא ושעש (המח ^vue» p תעדכ
 -Sonnen םינמח קתעוה םיוחא תעדלו .שמשה

süulenהזל ילואו ,המחה ידומע  m»י"כ תסויג  
 שמש bm ןמ בכרוה םכנתסינח ל"צו םכיתיסינח
 ,רומע ,Oy = ןתס ןמו הלעמל רומאכ
 םייסרפ לש שאה ידבוע לכיה יכ py ןושארהו
 פ"ר תעדלו — ארונ יב ע"ייע אואה .ארקנ
 ריע איה ('ד ל תיעשי) םנח םג ילוא יקסנעלאמס

nmaםדמדא ומכ עבוומ אוה סנסנחו ,שמש ] — 

 ,לער 'גרת «Sonnenschirm o)  = ; סנח 2

 ג "עש) תולערהו תוושהו תופיטנה

 דע השופתנ אל וז הלמ םגו ה"יחא|*
yos mnהבכרוה  jbהלעמ לש סנח  ^pשמש , 

nen ^b L9 qm»שמש  .Sonnensehirmתולערהו  
 םינפה תא וב תוסכל .)*) ע"למ ףיעצ ינימ םה

my)יתיארו -- (םש ק"ררו םש היעשיל ייפ סואיניזיג  

 (םש ירקיוכ בתכש רעלרא נ'ר ןואגהל רגל תניתנב

 ,(טיי

oon 5 — qn *םַנְסְנֶח — ) 

 ולאו םה תוכונה עבש םה תוכונח המכ :םש יתבר
 .'וכו םה

ynא"לבו "2 9  y'bs synס"לבו 33=  
 'פד ג"סב die Kinnladen) םייחל 'יפ אָבְנַח

 ןיבייכ ווהד ארות אוהה (ה'ל p'3 דכה תא חינמה
 העילבה תיבמ הלעמל יכניח b C^ היכניח היל
 ינילפ יכ 6ג'ק pnm השנה v3 'פבו ,םינישל בורק
 ונורג mm ירה רבס רמ C םיכינחה ןיב לש ב
 םוקמ b^ .ןנעב C םיעמ תליכא רבס רמו תיזכב
 הייחא]* .לכואל םעוטה אוה ךיחהש ךיחה
 קוברה םיכינחה pa לשב : ל"זו םש ה"מגר b^ ןכו
 םייכינחה pa י"שריפ ןכו .םינישה ןמ םינפל ךיחל
 ק"בב b^ י"שרש השק תצקו ,'וכו ךיחב קבודמה
 יכ י"שריפ : ט"ל 'ובותכב לבא וי ני ש : היכניח
 תא ww השק םחלכ :יכניחב אשוקא אמהנ

Pmןיטיגב י"שריפ ןכו  (DDתועובעבא : יכניחל  
 אל ורממו יתמח 'עב וניברו "וכו ןו רג ב םילידנה
 ל"נה 'ובותכד רמאמ שוריפ םהנ 'עב לבא ,ושריפ
 יחכונה 'עב ומכ העילבה תיב :יכניח תלמ ורתפב

juaק"בד  tnתליחתב ש"מ ןוכנהו  ynאוה יכ  
 ןותחתה יחל ונינעו תירוסו תיברע הלמל ליבקמ
 Gau) qn תארוהל לאשוהו ןוילעה םג םימעפלו

(enשרשו ל"נה ע"למ הלצאנ ךח תלמ םגו  yn 
 Gsm ,q3m מ'ד) יונכ by own ףוריצב שגדהו
 ויבא םשב ק"דר תעד ןכו ן"ונה תעלבה לע הרומ
 b" לוסאלא רפסב יתאצמ כ'חא ,ךח שושב

jmבתכש חאנג  Jis | D, ,= 53* bres 
 םע ותארוהב me cmn ow 'מולכ) הז b^ ל"כע

 — [תיבוע לש ךנחלא

Gin pm *ןימייק ןנח המ :ז"טד א'פ האיפ 'וריב  
"bס"לב  «Laרמולכ ןנא ומכ  ^D3! UN 

 m3 יכ .ץוחנהמ וניאו ps הגוה ף'זרהמל צ"הא
 p המ "גה ג'ע ז"כד י"פר Uem" 'וריבו פ"לב

 .נ"שו אנא p" דוע yn" ןימייק

pn *כ"ער ה"ק 'ובותכ (יטרפה םש)  pnmירצמה  
Vp ב'ב mn ו"סק ב"ב ,םולשיבא ןב: pm 

 ז"יד  pn xy,יננעמ ןנעו יננחמ  "yםשב םיבוקנ
Yy mb "4 ה'רסב ואבוהש םיארומא הברה הז 

 ,האלהו « oהזמ  qun,איננח ,אנינח  gnאנגיח
 דצ 'וריה אובמב םגו ה"דסב ש'ע  voאוכמו האלהו

 מ"כאו 19 דצ ןאמרעירפ 'חה תאצוהל יתבר 'תקיספל
 .ךיראהל

ma (iייכב  (Um .יכניח עיפרב לגא יחסונב היכו  *) mé»םג  mor ^aןילוחל  (ץבוקב v3זימש « אקילייגנא ) 
 ,םייכינחח pa "up יכ ג"ונבו ^) .ויעמ 21133! .תימגר "22 חיכו

" 
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 חמת pj + — סַנֶסנֶח = סנח ?

 ןנכו אמיל אלד cy ןישודיק .היל יפונחל sb | לע החנוה תימראב סנסנח תארוה תלחת :ל"הזב
 ףנחא רמאת לא ב'פ 'טוז ץרא ךרד ,ידדהא יפנחמ
 ופינחה :א"מ 'טוס :לעפא ,'וכו ינליכאיש הזל
 ףינחמ אוהש ימל ב'ג web ט"וש ,םפירגאל ול
 י"עב) וריבחל ףינחמה םש אטוס .'וכו וריבח תא
 ירד םושמ YD: תובותכ .ודיב לפונ go (עשרל
 :ד"פ םשו ,היל ותיפינחמ אוה אבר ארבג דיבז
 prob ,והל ותיפינחמ והנינ האישנ יבד םושמ
 'וכרב rv ,'וכו חרקל ופינחהש הפונח ליבשב ,ב"נ
 ןיעדוי ג"ער Ty ג"פס uan 'וריו ג"ע א"יד ז"פ
 ול ןיפינחמ ןניאו יתימא ןהולאש םיאיבנה ןה
 Uy 'ןךי (תמא ע"ויע וב gina ול :ט"ס ימוי ילבבבו)

w'"pט"לד  ; wmm»יפסותב  wyא'דב (רוסא הייד .יב  

 יוגב לבא וריכמ וניאש יוגב (רתומ ןתנו אשנו רבעש)
 סנכנ אנת ןהל ףינחמכ אוהש ינפמ רתומ וריכמה
 אלא וניאש ינפמ ןהמע חמש ןיחמש ןאצמו ריעל

 — [ןהל ףינחמכ

pin àומצע תתימ ןינע מ"למ עודי)  "yתרישק  
 pan ס"לבו >< ע'לב ןכו לבחב ראוצה

(ich erwürgen(בייער ז"נ תבש) השא המב 'פד ג"רב  

 המצע תא תקנוח השאה ןניקיסע אלטקב [אכה]
 יתובש םלועמ יכ ,ושב תלעבכ הארתש ידכ
 'גר ת )3 /5 "מי; ךי תורפומ יתקתנ ךלע
 ךואוצ יופומ יחתפתה ,6ןוכיקנח תיקפפ
 Ü ןוכיראוצ יקנח וקספתיא םוגרת ('ב :ב'ג ייעשי)
 קנחיל רתומ 5''6 תבנש) השא המב 'פד ג'סב
 (* יכקעב ותוא ןיזחוא ופירכב שחש n ^b^ ,תבשב

pmןישבוכו וראוצ רקיעב ויפיתכמ הלעמל ולש  
 קונחל המודו תחא העש לטביו ויניע וטלביש דע
 ןישמשממ ושארב באכ ול שיש b א"פ .אסרתמו
 לפנש ימ א'פ ,קנחיש ומכ הארנו ולש םידירווב
 'או וילגרב 'א םדא ותוא זחוא ונורגב םצע ול
 םצעה בושיש דע ותוא ןיחיתממו וייחלב וזחוא
 C והילודו vb ךותל עבצא posso א"פ ,ומוקמל
 בייק (nob^ יוחמתה ןמ 'יפאו 'מגב םיחספ יברע 'פב

 ודימעה רשא םיליספה לע םג החנוה כ'חאו שמשה
 לע תואשונ םישנהש םיפיעצה לע ci שמשל
 תלחת יכ "vyn nb ,כ"ע שמשה דעב ןגהל ןהינפ
 אל ךא שמשה לע cox sb» bin) תארוה
 חפסנ רשא D3 לבא ,רומאכ דניצ 'לב םא יכ א"לב
 ל"מרו .יתבתכש ומכ םינוש םינינעל שמש הילע
 — ]! Sehleier : קיתעמו דחא 'על םיכרע ינש קיבדה

pr» Sonרזננו מ"למ  ^b X y'bsתוועמ  
 תוארהו תעד mma puro לאשוהו ףלסו

 ילב הזו תימינפה ותנוכ 7233 אוהש המ יולגב רבד
 ולאו 'פד ג"סב heucheln, schmeicheln) זנכשא
 םיפנח תכ םיצל תכ (ב'מ (ew ןושל לכב ןירמאנ
 הייחא]* = ,'וכו ערה ןושל ירפסמ n5 ('םירקש תכ
 'פסותו ב"עס ו"פ אמויב ראות אוהש fom ה"נכו
 ןיפנחה תא ןימסופמ ב'ג ט"וש 'רדמ ד'פ םש
 יתבשו 'פ ר"להק ז"טפ vpn .םשה לולח ינפמ
 תלהק  היירק nb ןימינב 'ר :ןתת לא 'פבו ינא
 ןינע mn תארוה «D .ש"ע הרות יפינחב )€ 0
 B" ייעשי) ערמו ףנח ולכ ע"לב ומכ תועשרו תווע
 יברע ןושלב ה"כו תד רימה pip "לב הכו יט

^b ceרמומ  nnב'פ ץרא ךרדב אתיאש המ  
 ןוסעכאד ןמ ר"תסא שיר ,'וכו םיסרוקיפאהו םיפנחה
 םיקא אימשבד ןוהובא םדק ןוהידבוע איביבח איינב
 כ'ג y wu rem wem אכלמ ןוהילע
 ר"ב םשה ןינע ןכו .'ו ,'י ;ז"י b היעשיל 'גרתה
 ^O גיל ייעש) ארקמב 'טאנש הפונח לכ ח"מ פ'ר
 ד"ש זמר 'ר היעשי 'קליבו רבדמ בותכה תונימב
 לוקלקו תווע 'שלבו .רבדמ בותכה סרוקיפאב "יגה
 ינגש םוימ :א"מ הטוסב ח"ב ש"ר ןכ Di שרד
 ולקלקתנו ןינידה ותוועתנ הפונח לש הפורגא
 איכמ הפונח וכ שיש םדא :םשו ,'וכו םישעמה
 שיש הדע לכ א'עו ב'מ וםשו ,'וכו םלועל ףא
 "רכז po :ט'מ ןישוריק .הלוג ףוסל הפונח הב
 לעפהו — .'וכו חורה תוסגו הפונח ג'עקת זמר 'ס
 לודנ ןליאב Cnbnn (" קנחהל תשקב yo) ow | יועובש ,היל יפינח אל ךתווכ ארבגל 'יפא 17 ק"מ

m )'יתערי אלו הז ןויצ ריגסה לימר )? .רסח ע"פדבו ךורע ייכ לכב ה"כ (* .םינרקש ייא .גיק ירחנסבו יחסונב  

 ורמאב הז ייפ רתוס ם י ל כ ה ל כ פירל ןטקה רואמהו )^ .ובקעב ע'ייפרשב לבא .רייפדבו v3 לכב ןוכנל ה"כ (* 95
 רתומ תאצוי השא המב קרפב ייומאר איההכ (.ג'כק (nat (אקוני יבוסא 'יפב 'מולכ) ונישוריפב םישרפמ שיו ל"הזב

 D3n' יופסב בוחכש ומכ ^3( תוצראב yrv ילוחב איה שממ npun איהה הקינחה יכ םדיב אוה תועטו חכשב קנחל
 םצע ול ןירימעמש אוה, אקונ' יבוסא רואטה לעב b^ טעמ םדקו (:ו'ס תבשל ןירח ייחב רוציקב (y 'וכו תואופר
 ןורחאה ייפ לע קולחל אב won" לעבש ירה שיע יבוסא cya vus "63 הזו שיע יוכו "ונורגב ןינתונש עבצאב וחקרפמ

y3אל ןושאר ייפל לבא ,הקינח אלו ינוסא ןינע הזש ונורגב עבצא תניתנ ןינעב יחכוגה  ponלעבו ,תאופר ןינע אוחש  
 (Bmw םתיתועורז םירשוק (Gehlagfluss) קוחשה ילוחה ילעבו םיפלעתמל יכ אוהו קזח prsm רושק אוהש b^ כ"כ
 יא לשא יעב mv קנחיל גיונב ,קנחיהל ר"פרב (" sy םתמשנ stem ורועי muy וריאיש דע ץיסא רשקב תורסומב

 .תלתה mn aa לשא ys לבא :הלחת ריב י'כבו יתפונב ה"כו nomm v5 ייכב ('
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 הימא) הרמא .ה"ד ב"פ 'וכרב 'ורי :ל ַע ַפ .וקנוחה
 («i x5 pu cv הינוקנחמ אנא אייעב (םחנמד
 ר"ב הליאשהבו .אוה לארשיד ןוהיאנס (פ'שרהמה
 יושתב ינחפקל ימולכ) ינקנחמל תרבס אקונח ל"א ח"עפר
 'ה ידסח יפ ר'כיאבו ינקשי 'פ ר"'שהש 78 py לבה
 ,ןיקנחנה א"מ e m :לעפנ ,ינקונחל תרבסהקונח
 לעפ תא .ךועה תלחתב םיחספו nov קֶנְחיִל

^vדהנפ ' "pר"דמב "ייעו .ט"כר  "pלאומש ידמו  
 דוד ןידכ רמא ןמת םיאק לפותיחא mm ו"כ פ"ס
 םוהתב ףרטנ ונינעו ש"ע 'וכו ךילמ אנאו קנחתמ
 'דהנפ pon םשהו eririnken D'53 pjn. ןינע ןכו
 הקיִנָח Tw .יתומת רשאב 'פ הבר תור א"מ ז"פ
 ראותהו :ד"כד ז"פר USD" 'וריב םימעפ המכ ןייע
 ,לַעַפה תואמגודב ליעל ןייע ס"לב ה"כו אקּונח
 ה"כו ץובקב קר  תורסומ b^ 'גרתב spin םשהו
 ינש דבלמ ₪10, 1 = יברע ןושלב

 — ]1^ ,'א 'ימחנ ;'ב i75 ^b 'גרתב 02 ךורעה ינויצ

 וא ומצע רעצמו ssp d עילמ ) קַנָח 2 *
 םירחא

(andere ürgernקנוחה ירה 6:ה"עק) ח"מ י"פ 2'3  

 ,'וכו ול חנה ל"או ורבח ואצמו קושב דחא תא
^bושגונו ורעצמ היה  b/"n)םשב  "b viוא'עב  

 שיר 'תליכמ ,("ימעפ הזיא קונחב OUXD םש 'מגבו
 תיב ול !הלפנש םדאל ד"המל לשמ Uo חלשב
 רכומה ליחתה ,'וכו טעומ רבדב הרכמו השוריב רוכ
 אמגוד ש"עו טעומ רבדב ותשורי ןתגש לע קנחיל

nsnsןייעו  pbזמר 'פ חלשב  ms»ליחתה  
 ליחתה לוענ ןג 'פ ר'שהשב ןכו ,קנחל רכומה
 םיקנחנ םיירצמה וליחתה . . קנחנו האור רכומה
 תא רעצלו ףוצקל וליחתה b^ ,'וכו םירמואו
 טפשמב םייוו 'חה תעדכ אלו .ל"נה ע"למ ןמצע
 יעמ ורזגש pb mm" תעדכו א"ל הנשמה ןושל

 .ןינע ותואבו mb םדוקה

zürnen, erzürnen, sich oder 

Krümerladen, Bude (אתונה 'ירופו ע"למ mom 
  "nyסואיניזיג לש םיירבעה 'ישרשה ירצוא

 'פד ג"סב (םינפב p" םוקמ םש n" טשריפו
 mun ןועמש 'ר זיפ peu pj לכקתה רמואה
 הרוחס «y לכמ תטשוקמ mun המ b" ,תנזוימ
 תניוזמ w'D .המכח ינימ לכמ אלמ היה אוה ףא
 תנש) רבד n^ 'b33 תבשר ק'פב — .האנ "פו
 "ע םיפיטרקו 'מגב ז'עד ק"פבו (א'עס ויט
 תיבה בוחש םדוק הגש םיעברא G'yo 'ה
 יאמל  תונח ב הל הבשיויודנס התלג
 םוקממ ילגנו םוקנ בטומ ורמא דע .'וכו אתכלה

msg - pig + 

 התאש 'טולכ "רופיא רבדב לואשל תיצר םא "יפי
 םכחל לאשי תושפנ ןירב רומח ןיד ןודל ךירצ
 E5^ קתעוה ה"יחא]* ."ותארוהכ השעו לודג

nsרצ 'יחספל  n'opתושפנ דע 'מולכ תוביתה קר  
 לכו ח"ו י"כב טעמ bn ילוא וא ןה וניבר "יפמ
 וניבר ירבד ייפש ע"בשפה 'ייעו ול .ךייש "יפה
 םיבשרו wb" לע השקה pen אנידד אבילא

paysלבא ןמלהל השקש היילתו אקינחד אנשיל  
 ילשאב אילתד 'מגה ןונגיסמ הזד בשיל שי ד"עפל
 ןויצ כ"ג וניבר איבה םשו 'א לשא ע"ייע יברבר
 יפל טרפבו ns הנקב הלוע יכ רמול םיחספמ הז
 תובישחו הלודג תושרפ ןינע לשא תארוהש ישוריפ
 'יחספד 'מגב 3' א"סב ם"בשר 'יפכ 5^ כ"או אוה
 אנשיל טקנ ןליאב הלתיהד אנשיל טקנד םושמ
 ע"ר בישה עודמ רוקח pers om -- אקינחד
 רסומ דבלמ יכ ^b ילוא הז ןושלב יחוי ןב ש"רל
 ןושלב my רחב י'בשר בל לע y טשש לכשה
 ע"רל םייא (אתוחידב ךרדב) י"בשר יכ םימורע
 יחוי ויבאל רמאי זא הרות ונדמלי אל םאש
 ךרדב נישה :m by תוכלמל y» ns רסמיש
 םא רמולכ ,'וכו קנחיל תשקב ow אוה םנ הצלה
 תא ןיכסהלו ךמצע תא קינחהל ךשפנ תא שי
 התא םג ומולכ לודג ןליאב הלתיהו ךל ךשפנ
 תנחבמ הנניא mem תוכלמו לודנ ןליאב הלתת
 יכ התמאתנ ע"ו תאוכנ תמאבו .עול בוט ןיב
 תימור תוכלממ וילע הרזגנ זא י"בשר חרבש ילול
 הינשה החכותה םג ילואו 6x5 תבש ןייע) הגירה
 רפסב והדמל ךנב תא דמלמ התאשכו םש 'יחספב
 סנכנש תועטה תועטב ךנב ארקי םא 'מולכ הגומ
 הרמאנ +(ייחספל (n^? ^b והריסי ימ סנכנ רבכ ובלב
 ןועמש 'ר ןב רזעילא 'ר by תדחוימ הנוכב ע"רמ
 סיפת אקו תימורה תוכלמה דיקפו רמוש השענש
 (vb? AUT ךרא ע"ייע ןיי ןב ץמוח השענו יבנג

(Cmונב תא דמליש י"בשר תא ע'ר ריהזה ןכל  
 םלוא תולקלקע ךודב ךלי wow לודג קודקדב
 לק ב ה"נכו ,-- איבנמ ףידע םכח ע"ר היה הזב םנ
 קנח :ז"מ ק"ב .ןיקנוח ןהש cios ב'מ א'פ ןילוח
 ,והיינב ןקנחד ישנ ידיבע אל ib 'ובותכ ,ומצע תא
 :ט"סד ד"פ 'ינעת v" ,היתקנחו אדבוע הוה :םשו
 אצמנ ג'ע ג'כר ט'ס 'טוס v^ ,היל קנח הוה

ponז'ע ^"  s 3'bד'ע  new npn ^ 
 ותוא (הוש) האור הניאש ןויכ ח'צ זמר אויו

 )7/6 תישארג) ךא ד"לפ ר"ב .המצע תא קנחת
 םשו  ,וו'זוחמ ייפ ןיי) ומצע קנוחה תא איבהל
 ףא רמא ןומיס ר'ב US O0 "9 םדאה םד ךפוש

n3 )'עיפרשב לבא ,ר" פרו ב"הו ריילו ויו ייכב ןוכגל  ry" p'exתויוגחב . ymתונגהב הל הנשיו זייעב גיונב יכ  
m 

o4 
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  7iopnףיא היהי ךא — 'וכו י"אל םרוק םינש 0)
^» 

 יניה תיב ל"צ pm ינב (תונח wo תויונח היהיש
 Bethania אוהו ינהתיב nns הביתב בתכל joy הזו
 (ym  ינאותיב ע"ייע העש יצחכ םילשוריל בורק
 תיב תומוקמ 'בש ירחאו (ט'ע :םש) יגאפ תיב 'עו )0
 םהינשו דואמ תובורק ויה [ינאתיבו] (ינהתיבו) יגאפ
 ומכ יניהו יגפ יכ םירמת תלידג ow bp וארקנ
 ןכל ולשב אלש םירמת םנורתפ (סכיע יייע יניהא
 רשא רכמ יתב bn ינאתיב mon יכ לקנ ןובנל תעד
 כ"או םירמת ונייה םוקמה ירפ םירכומו םינוק םהב
 ה"נכו -- ^38 תי ב תויו ג ח jb רוצק אוה תויונח
 ^3 הלמ תארוהב םימעפלו ר כמ ת י ב תארוהב
 תונח :א"ל 'יחספ :הלא תומוקמב ןייה תי ב ל"נה
 א"מ p" תיעיבש ,לארשי לש יאלמו לארשי לש
 ינונחהו mne תונחה ז"ט ,'ג תובא ;'א ףק ע"ייע
 םיבשוי ויה ב'מ ב"פ 'ורשעמ .'א רעס ע"ייע ףיקמ
 num לעבו רעשה לעב סשו nons וא רעשב
 םשו .ןיעבצ לשו ןימותחנ לש non ve ב"פ ב'ב

nunאתונח .ז"טד א"פ האיפ ימלשורי ,רצחבש  
 ג"פ יליגמ 'וריו .ד'סד א"פ yn" 'ורי ,יאנתיכד
 ןימייק pm דכ .ח"כד י"פ 'דהנס 'וריו ב"עס ר"ער
 תארוהבו -- .'וכו ךביבח.היעשוה ברד היתונח ימוק

maוכו אתונח בבא .ב"ל תבש :ןייה ', nnb3 ^b 
 תונח :י"ק 'יחספ )"3 'א בב ע"ייע ןייה תיב
 מ"ב ,ם"בשרו י"שריפ «y m"' םושמ םהב ןיא
 nnm ץוכקהו .אתונחמ ארמח היל ותייא אבר .'ס
 .ולא ג"ע ^m ו'פס ק"ב ימלשורי  דועו ליעל 'ייע
 :ה"ל תבש ,גחב םהיתויונח יחתפב תוכוס ןישועש
 םשו ,תויונחו vy ליטבהל היינש . . ש'ע ןיעקות
 35 ,תויונחה ולעננו םשו ,תוחותפ תויונח ןיידעו

n'bהארוהבו — יארבא אָתְוְוְנְח והנה איוה א"ער  
 תוגזומ תויונח דימעה ותוארהב 'פ ר"תפא תינש

qmוכרב יורי — ' vesי"ד . pnpbbאתוונח יכל  
 ,ושוריפ ןייע פ"שרהמה "35 אתטח ימל ל'צו ס"ט
 וז"מ 'ועובש ז"טמ ג'"פ תובא 390 ^29 ראותהו
 "שוריק 'וריו : DU .ב'פ ןישוריק :ז"פ 'ובותכ ,ח"מ
 ppm .ז"טר א'פ האיפ 'ורי ?yp ovo ד"פס
 ינוח סילב ןכו םיִנווְנִח ינש : ב'פד ג"פ ק"מ יורי
 ,האונחל אבסניא Up: םיחספ ה'כו [xy דועו
 האוונחל ארמחד אתיבח ורבת :ט'צ אעיצמ אבב

Woinschenkerןכו  aemיברע ןושלב  cipue | 

PUDE ב PIATTI TR TR RUNI PES a EE LABS H Ed PARTES TVAE nA IR EDUM ETE bun US ACE 
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 רכדה b^ לע תישעו +" sn םירגד m3 ביתכד
 םוקמהש דמלמ [אוהה] םוקמה jb ךל «vr רשא
 ץוח םוקמ (p QU" דומעה mos bU ז"ע) םרונ

 C תויונח ומשו תיבה רהב היה תיזגה תכשלמ
 ויה הנושארב ימגב ntu לש ט"ז 'פב ןניסרגדכ
 תכשלמ (*ירדנס התלג ןדכנכו oy) איל ה'רו ןילבקמ

moaהנביל םילשורימו םילשוריל תוינחמו תוינחל  
[noy]ןינעב יכ עדו ה"יחא]*  qvxןיטיגמ  

 Di אבוה םש 'פסותבו הנושאר ^25 ג'ונב ל'נה
non 5m w/oןושל תנזוימ  poיסרגד תיאו  

 רזגנ תניוזמ יכ ןוכנה הזו כ"ע pu ןושל תנזוימ
 b Oi^ כ'או טושקו הדָע p ₪2 asp^ לעפמ
 וניבר ^53 רדסה ךפהל ץוחנה ןמ ןכ לעו טשוקמ
 .'וכו הרוחס ינימ לכמ תטשוקמ wp תניוזמ יכ
 «(C ע"למ כ"ג אוהו תנזוימ ל"צ תניוזמ א'סבו
 sy" הפי הפי רדוסמ «(b Os^ לועפ ינוגיבו

menח"יפ נ"רד תובאבו .לקשמהו  ^wהמכב  
 .בט mans אלמ תונח ג'ב ש"ר :םשו םייוניש
 'וכו דימת הב ןכומ "m תנזוימ תונח b" י"שרו
 n'rb מ"לב ומכ pr ,ןוז ןושלמ הז יפל 'יפו ש"ע
 יכ י"שריפמ עמשנ Ty (ירקה Cb ^m om יימרי)
 Wirthshaus ןייה תיב -49l ע'למ non רמוא רזג
 — את 616 (הרוקנ ת"יחב) cu ע"למ אלו

 תויונח םעפ nun םעפ וניכר הנשש הממ רוע עדו
 היה םוקמה םש םא ולצא ררבוה היה אל יכ חכומ
 לע רכדה דימעהל השק תמאבו תויונח וא תונח
 שוריפ DU ז"עב יכ קפתפמ י"שר היה ןכו וירוב

nomךורעה "יפכ "ומ ש תו ג חו תיבה רהב םוקמ , 
 םילשוריב היה םוקמ תונחבי :"יפ .א"מ 'דהנסבו
 םהל ושע תויונחי b^ ה"רב לבא ,ומש ןכו
 הלודג תמאבו y 'וכו "םש ומשיו תיבה רהב
 םעפ ס"שב ובתכש םיקיתעמה קר אל יכ יתיאר וזמ
 יכ םשה רקיעב םהידי ואצמ אל תויונח םעפ תונח
 ימלשוריו ילבב ןיב אתגולפ mv םשה הזב םנ
 איתאו 'יא ג'ע vb א'פס האיפ ימלשוריב יכ
 niin wn המל אנתר pn ינכ תויונחכ ע'רד
 ילבבבו ,'וכו ה"ב ברח אלש דע םינש 'ג pn ינב
 m3 לש תויונח וכוח המ eb" 'יא .ח'פ מ'ב

wmיכ הארנ לבא ,'וכו םילשורי םרוק םינש 'ג  
 טעמ םדוק "ארכ תויונח וכוח ל'צ 'שוויב םג

n'3Yינב תויונח וברח ורמא ה'ק פ'ס האר ירפסב  

"B תבשמ ןויצב רמלמ n :4" mio פסותב אוה ןכו :יח' ry aen דהנסל' v3 ms "bx aen omo היכו 

 חיכו .תויונתב תבשב 3753( ייכה ^3 יפל תבשר ןויצב ןאכ םג וניבר סרגש ומכ ןכ "» תכשל bue 'מ י'כב תמאגו

-- m^ obs ו'צר ומר היעשי 'קליב היכו nen םש ג"ונב לבא (:רימ רצ ס"ר) ריל v3» א'עס w^ ה'רב ev 

p'4) ז'על ימ vs» (Dt D'4) ה'רל יישר v33 ןכ םג י'יא »m ו'ו *"כהמ pw ךורע v3 רישר לש יררגס o» 

 do '( ייכבו ר"פדב םג היכ qp *)  "b.'א הרעהב ליעל
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  ws,כ"וכאע ודובכ לע םוקמה סח ויתודלות
  "monקלב  "b 'bלש דובכ לע ה'בקה ,סח 'ט

 ןדובכ לע ה"בקה סח כ'או ,'וכו (םעלב) עשר ותוא
 םיעשר לש  qs ys,םיקידצה דוככ לע רמול

 יונשב ר'כרת זמר ןישודק 'קליבו כ'פ ר"דמב ה"כו
 ק"ב ,'וכו ה"בקה סוחיש כ"כאע םש 'קליבו ,תצק 'של

 זמר 'ירבד 'קליו :ח"ל  mnnתומוא 'ב לע ה"בקה סח
 ר'ב ,'וכו תולודג  webדובכ לע התסחש י"ע

 'וכו היכא --  myםונותב םשהו .ךסח ע"ייע
y Dn 

 ללוחמו mae» 533 o יברע 'שלב 'יפ) סח *
(verüchtlich, gemeinשרפב ' ppbתישארב  

v2ןילוח ל"זו י"שריפ ךדבעל הלילח קוספ לע 0  
 תאמ סח ךידבעל סח bim יאננ ןושל ונל אוה
 דומלתב שי הברהו תאז תושעמ ונילע יהי ה"בקה

onל"כע םולשו  ammסח י"שר תעדל םג כ"א  
 תנוכו םוגרתכש הלילח לכ קתעוה ןכו הלילח ומכ

onרבדו ןילוח רמולכ ונילע יהי ה"בקה תאמ  
 אבוה) ם"ארהמ לבא ,םוקמה תאמ ונילע יהי סאמנ
 תנוכ קמוע לא כ'חמב דרי אל on» תוא י"פב
 תשופב י"שו בתכ : ל'הזב וירבד וראכב י'שר
 ונילע «wi םו לשו םי ono ושוריפו ,'וכו ץקמ
 ןימאהל הזה לשכמה לא ונאיבי אלש 'ה תאמ
 ןושל קודקד הזיאב יתערי אלו ,ל'כע הזה רבדב
 וניאש טרפב ,םשל םשה ראות ם'אוהמ השע

 שרפל קחדנ ןמגרותמ לעב םגו ך"נתב אצמנה |
 תארוהב סח כ'ג 'יפ יוועל 'חהו 'ה הסוח ןושלמ סח
 הרפכ ונינעש ס"למ וא Erbarmung 1pnym םשה
 ה'כ עיגאלאנימרעט ורמאמב ןייטש 'חה תעד ןכו
 המ םגו (איבחה ןינע הסח לעפמ הרזג םש דועו)
 ירבדל ידומלתו ר"תמעב רעשיילפ 'חה ףיסוהש
 ונניא fernhalten uo ע"למ אוהש יוועל 'חה

 הלילחו סח וא םולשו סח רכזוהש מ"כב הלוע
 ןילוח רבד b o9" ע'למ bra תרזג יפל לבא
 סח ןינעו .םולשב אובי ומוקמ לע לכה סאמנו
 ןושארה יכ תונוש תולמב דחא ןינע אוה הלילחו

amותקתעהו מ"ל ינשהו ימראו ע"ל  ver-68/0601  
worflich!ןינעו —  pnייחספ : גיס .ח'כ 1233( םולשו  

YDהגיגה :ז'יפ  ane iתוידע ;בייער איל יליגמ  Am 

 :גיק 'ובותכ "2 יירדנ ;ביעפ ח'ילק nae ;'ה osa םירי

 יוחנמ :חיי y" ,ביער איצ ביב :היפ מ"ב ,א'עו חייג קיב

 יורי ,יא 'שרפ Www יתליכמ .ג'לר vp ייחספ יורי ;גינ

mo (*ימ י"כבו .טמשנ ץיפרשבו ,ר'פרב היכו בייהו ריילו 4 י"כב  

= m3n 

 ותשא תא בישומה ר"מ מ"פ תובותכב הבקנלו —
 — [תינונח

 סח )=  b'b3 &pnה'כו  y'b3ש><=- ,100
Gchonen bw שלמ הדגה י"פעו' Gartensalat 

 תרזח ,ןישלועבו תרזחב 5 «no^ העש לכ 'פב
 המלו €( ןלע אנמחר םחד (' אסה wb" אסח
 הז רורמ המ ךל רמול רורמב םירצמ הלשמנ
 ןתליחת םירצמ ףא השק ופוסו ךר ותליחת
 רורמו ;won mn sw 6 הש ק ןפופוךו

4n nsהרותה  nbnמאנש לארשי לש ןנוממ לע ' 
sm»)ייכ  (nתוחנמ) םריעב תאו הדעה תא תיקשהו  

 םינינע cow ביכרה om ה"יחא]* ,6ויע
 אנמחר pm" NOn יאמ הדגה bp" דחא 'עב םינוש
 joya תואמגודה ףיסוה הז תא איבהש ירחאו ,'וכו
 'עה קלחנ.יכ ףא ר'פדבו סּוח שרשל ךיישש סח
 סיפדמה יכ וב לפנ סופדה תועט מ"כב םינשל
 :תוביתה 'יחספד ןויצ ותואבש וניבר ירבד ןיב איבה
 םינשל (pon ךרעה יכ חכומ mb אקרי פ קיל
 .ז"טק םיחספ ,אסח —  :n .סופדה תועטב קר
 .ו"נ .'וכרב .ז"ט 5p 'עו 'ז on ע"ייע ?som אפק

won qmינד םופ לע , ^vע"ייע ז"כד א"פ 'יאלכ  
 ןייע .ג'ע .ט"כד «' םיחספ v" ץובקהו .'ג רזח
 ג"ער ה"נד vob ינש 'שעמ 'ורי ,'א הרעהב הטמל
 pen בסנימ :םשו ,ןיפח קיסמ ארבג אוההד אמרכ

y'"p6גילק 33 יב םיסב  ^vח"כד ב"פ 'יאלכ , 
ypש"מו עירח . nז"פפ  ponשירו) ןיברבר  

 qn ה"ד יתכר 'פ ר'כיא (אלגפ yi אבוה רמאמה
 — pom] ארסימ היבו אינק ןיעט אנא CO יאתוכ

Dn *לעפמ)  bmונינע מ"למ  oemובד לע  
"y23 (cehonenךכ םא 'ה ,ב"יפ  nonהרותה  

 'וכו הרותה nen המ לע oen ,'וכו יוזבה ונוממ לע
 ןגוטמ לע non mmn נ'שו .ט"ל m opp ע"ייע
 'וחנמ by הנוכה םשו םדוקה ע"ייע לארשי לש

ivyד"י 'טוס — , nonלע הרותה  Anus wp 

 סח אל היחוב לעו היוב לע אונג .ד'כ תינעת
 :ט"כד ד'פס תובותכ wv "n" יכיה ידיד ילע
 pies לע von אלו ןדובכ לע ion לילגה ישנא
 qm33 לע son אלו ןנוממ לע וסח הדוהי ישנא
 דוככ לע סח םדאש םשכ :ד'לד א"יפ 'ובותכ 'ורי
 ה'נ 'דהנס .ותשורג דובכ לע en 45 ותנמלא
 לע (pw ו'ט פ'ס ר'ב ,והיילע אנמחר סח א"עס

 .אסח יאמ הבר ימ (v33 אבר רמאו ג"ונב ('

no^ nוכו השק הפוסו הכר התלחה וז הרזח המ תרזחב 'ב ''כבו תרזה ל םיירצמ ולשמנ ' '"y)סיר  "nbbרצ  
mmn no,קיתמ התליחה  . pem mna ay" טיכר ביפ "mob וריב' 2^3 m5 יכ שח אלו תואסריגה רתי ניישו m 

 .'וכו הליחתב םירצמב וניתוכאל םיירצמה wy ךכ רמ הפוסו
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 היה '53 iebreich, fromm) דיִסֶה ראותהו
 היה אוה 6« ףד יד י'ג יטו) )! mnm» ns לטונ
 יכיה 6א"כ (nb ['מגב [p^ ,'וכו הטוש דיסח רמוא
 רמאו ארהנב אתתיא העבטד ןוגכ הטוש דיסח ימד
 ימלשורי .הלוצאו הב ילוכתסאל אערא חרוא ואל
 רמא רהנב עבטש קונית האר O70 5^" גיפ יטוס)

ybnsוילפת ץלחש דע ונליצאו יליפת  nb 
 b) יפ ונינפ) )5 rp 'שרפ ר'בב > קוניתה

 v3) .זיל םילהת) ןידיסח תא בוזעי אל :רפיטופ והנקיו
 יכ 'פ .ונדמליבו gov) הז הזיאו ביתכ וריסח
 ינב לכ םע דסח תישע התאו 05 'וחנתב) ךומי
 אל הלהו השע לארשי ינב לכ םע יכו לארשי
 יב תומש 'מאנש 73535 השמ oy אלא von השע
 cp השועה לכ אלא םחל לכאיו ול ןארק )
 לכ py השוע וליאכ bn" לאושי ילודנמ דחא
 םידע שי DN 'מגב 'ובותכב 'ב פ"רב — לארשי

G9ה"יחא|* .הדוסחו האנ הלכ 'ירמוא ה"יבו  
 ולידבה ןעמל הדיסח םוקמב הבקנ ראות אוהו
 ךלמל ב"יפ ר"דמב ה"כו Storch  הריסח םשהמ
 הרותה ךכ 'וכו הדוסחו תחכושמו האנ תיב ול היהש
 וידומע 'פ ר"שהשב לכא הדוסחו תחבושמו האנ
 תבש אתדיסח הבקנל ראותה רועו .הדיסח "גה
 הדיסח א"לבו דיסח רכז ראותו .אתיסא ע"ייע :ז"ע
 0: ,'ד 'ו כר ב y" ל"זררב הברהו ס"לב ה"כו

op ao navיבוריע ' imה" .ה'ר  
m'oynז"י ק'מ :א" . n^ילקש ' in 

 !'ז ב'ב וג'ק /פ :'נ ל ק'ב :ח'מ :" 'םוס
 רחא דיסחב השעמ 'מאד אכיה 55[ :ו'ט 'רומ ת
 ;יעליא רב הדוהי 'ו וא אבב ןב הדוהי 'ר וא
 ריסח .(XD . דיפחב השעמ שי יכ 'פ ר"להק
 »^ ירדנ .,'ל 'וכרב ץוכקהו ,ה"מ ,ב"פ תובא [רחא
 םיריסח ג'פ תוחמש :םשו m5 omm £5 ק"ב
 'טוס .השעמ ישנאו םידיסח .א'נ 'כוס ,םינושארה
 יליגמ :גיכ yn" ,םיריסח ינטקמ mme :ט"מ
 םשל ראותו — 5233 יריסח xp 'ילוח :ח'כ
 :ז"י ק"מ Ton אלס 'ר :מ'כ 'וכרב מ'ד םצע
 דימת :ב'י 'גינח bp D" ש הו .אריסח ארטוז רמ

.m»לש טוח  bonלש הרות :ט"מ 'כוס  Ton 
 :תולימנ םע «mw רפח לש הניאש הוות
 yo ג'פ ry "vm למג ע"ייע םידסח תולימנ

 יתפסות yb" הילד ביפ 'ובותכ יורי :ב"לר טיפ ייאלכ

 ד"עקתת זמר תלהק יקלי ,יתסוסל פייס רישהש .ו"פ יטוס

 שיר ילשמ «p ,ביפ יבר 'ירבד :ו"מק ףד «o יתקיספ

 ללוחמו סאמנ 'מולכ CK ,'ו רתסא 'גרת .זזנקתת זמר

 האב יתעדלו ganz und gar werwerflich לכו לכמ

 יתאצמו רבעו דצ לכמ ןינעה ןורתפב םולשו תלמ
 ונימולש 'יפש 'ה ,ג"נ "יעשיל ק"דרה 'יפב יל ןוא
 'מולב (םיי «a^ o3 םימולש תלגה ומכ ונלכ ומכ
 שוש םישושב כ'ג יייעו וכו המל ש תולג
 אלב םגו — ןתח 'ע ףוסב ש"מ y" ותמגודו .םלש
 ןילוח 5^ בר יפב היה לנרומ םולשו noo ףוריצ
 יפסילד אבא רב אבאד היערזל היל סח ב'עס א"יק
 סאמנו אוה ןילוח 'טולכ יל אריבס אלו ידימ יל
 איהש הליכא לאומשד הובא יל ןתיש רבדה היהי
 ה"ד י"שו םייסש המ הזו ,הרוסא יתעד יפל
 שרפל ותנוכו "םלועמ oum ויה אלי :יפסילד

onד"מ 'ישודיק ,'וכו היל : pmאבאד היערזל היל  
 אייח 'ר לע רמא אנוה ברו יכה אמינד אבא רב
 'וריב ןכו .ברד וערז ףוסכילד יל סח :ז'ט ןיכרעב
 ג"ע ג'כד vb ידהנס 'וריו ד"ע ז"עד ב"פ 'גיגח
 אל היל סח pen :יומוי ןמ הבוח 2p אל היל פח
 ךרע ןייע oss 5עפהו -- .יומוי ןמ וביט רבע

 ,'א אפסח

L2- וא oo (יברע לעפמ הזל םרוקה 'עמ ND 
geringschützen, verüchtlich הזכמו 5332 

  Gein, machenינוניב  "yb'א ימלשורי םוגרתב
 ושב תוקו ,ושב תוקד ט"י ,'ג ,א"מ "ישארבל

 :קתעוה  "pnןייסח 'עב ואיבה ע"ומו ןיהרשבב :
 התרצ התסעכו 'גרתל סחמ 'עב אבוה לעפַאב ו

 םג  ppsחתרא הנינפ הל אזגרמו 0 ייא א'ש)
 'חסונבו התוא הזבמ התיהו 55 הל אָסֶחַמו

 'גרתב "יל « bכ'ר  "po mmןגוהכ הורתפ אל
(n rb יישארכ ךילע יפמח 'גרת mp 53 עבו' 

 (ינבלועו יגיד 'א י"רתב | ג''ונבו) ירעצ יורישו יסוחמ

  "bןמ םש יסוחמ  monיתפרחו ינובלע ונינעו
 'פש היניעב לקאו בותכב רומאכ —  nע'ייע

 ,ש"מו (תולצח 'ע םדוק הציח ,הצוח

 והתיבד ב"עס א"כק תומבי (יטרפה (cv אָסַח *

 ,אסח עבט NOn יב אכיא ND] :םשו ,אסחר
 ,היתיא הבר ארבג אסח

 תיכ )"^ .שי'ע יכיה הייר :איכ 'טוס יופסות תעצהכ 'יא 'וריב ונינפל )* .התחמה ס'טב ע"פרב לכא י'כב ןוכנל הייכ ('

 vb ע"פרב לבא ייכב ןוכנל היה וינפל םג יכ הכומ "aw 'פ רהוזמ םלוא ויריסח אלמ ביתכ ונלש םירפסב יכ עדו )4
 W/U3 'א םירסח ינש קר אצמנ אל הרוסמה י"פעו vy ביתכ וריסח ם ה ר ב א ב mopw ארק wn 5m בתכש רפח

v3רמשי וריסח ילגר יש  oon y)רהות שרו לאומשד ארקמו ,רמשי וריסח ךרדו 'ח ,'ב ילשמב ינו (:ח'ל  ww) 
 An לאומשל ש"מו שי'ע םהרבא ארו רח ביתכ won" : םהרבַא לע כ"ג



 , VVכ ; ד: יו תש קוו 1 יי ד, 4
i 2 , 5 € | ir "uw , 
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 זיקמ ןמוא ילכ אתליסוכ רוקינ אדביר שרפל
 פהב תויהל לכוי הדופח כ'אְו (לימרל u"$ יייע)
 םד תזקהב רוקינ 'יפ ל"נה י"ל הדוחס תויתואה
 ילב אתליפוכד אדביר שוריפ רגפ 'עב וניבר םגו
 chirur- en ד"עפל אוהו (' אנוזמלא לאעמשי

gisches Instrumentזיקהל רצק דופש ןיעכ אוהו  

 רוקינ םוקמ אוה (הדוחס) הדוסח כ"או .םדה וב
 עוגנל הנכס mmm זיקמה ילכ y" השענש בקנו
 m לע הלע רחא b^ דוע לבא ,הליטנ םדוק וב
 אקארק דע םינשיה םיסופד לכב יכ יאור ירחא
 פיר (y" יטשוק 'פדב ה"ונמב ןכו י"שרבו 'מגב
 רמוא יתרזנ ןכל ש"ירב הרוסח an" (ט'יק דצ תבש
 'יפש המושרה ע"למ הבצֶח הלמה וז 'ינ יפל יכ

 0 5 = me mam Vene, Ader] קרוע

 TU ןייע ןירגיאד so תחת פ"ט ןורגידסח +
"an 

 .ךסה y'"y ןוכסיח תחת פ"ט ןוחסיח +

 אפוסח = אסוחפח ס'למ ר"עפל) םּוהְסַח ₪
 «nnn ['א] י'ות Knorpel) ךונת

 'גרת ,סוחסח לע ןתתו +'כ :טיכ תומש) ןזא qun לע
 qnin לעבו ןדואד «Dem 6^ 5i ocv ןזא לדב
 ב"ר םע קדצהו ה"יחא|* Uy סוחס סרוג

 מ"כב «m ל"נה ם"למ הלמה mi הארמ ןכ יכ
 pub 'א יורי 'גרתב םג ל"נה םינויצה דבלמ 'גרתב
 המגפנ א"מ YD תורוכבב ה"כו ז"י ,ד"י ;נ"כ ,'ח

wesתורוכבבו ,םוחסחה ןמ  'Dב'ער  viתולופכ  
 תויסחסח יתשב mo הז ירה ) תחא סוחסחב
 א"הב םוקמ לכב סחס y3' סווג וניברו ,םומ וניא
 'יג רחא הזב ררננו העידיה א'ה היה ולאכ שארב
 ץוכקב) םשו ,ךאראש ומכ "5 ה"מגר (b^ 'ירפסה
 סיפח םג ה"מגר b3 ^in" (:ד"ק ףד 'קילייננא י"כ

Dno v" ^eאסוחסח יכ ןוכנ ןושאוהו  p'b3 
 הלטה 'אצמנ ירוס לקשמבו qun ^b אפופח ונייה
 ה סיסחב תופפוגמ וינזא ד"פ 'ורוכב 'תפסותב כ'ג

nnsיתשב טוחשי אל  moonיגלו .טוחשי ' 
 ,ש"ע סחס 'עב סוחס תלמ ראבא וניכרו 'ירפסה
 pow דציכב סחסח ל"הזב בתכ ב'נש ק"העב לבא

 'גרת ךונת .ןזא לש השקה [no vo boy») (י'פ) |
 [b'y (י"פ) צ'קהע איכה טחס 'עב ןכו כ'ע סחסח

 [ ת"יחב ןיטוחסח 'גרתו 'יחספד |ו"פ

 הגיסח 'א סח y'"y won ןמ ץובקה ןיסח .

 'ב ןסח ע'ייע

 ,יוסחסחב גיונבו ,יישרב היכ (* | ,ר'ל ייכב ןוכנל הייכ )!

7n 

 | ןיטינ אדסיח םצעה םש ונממו ,אדסח לימג ג'ע
 הבר תורב יונשבו ,ךלימ ןיארסיחו ךמש אדסיח .'ז
 ,יאדסח :בוקנ הז ארומא םש ym" לודגו ןטק 'פ

"uonאוכמ ןייע  ^vnצ ף'זרהמל '. — cwm 
 ארקנ המל vb ןילוח אתודיסח ,תודיסח טשפומה
 UY .היתורבח ny תודיסח השועש הדיסח המש
 אטח תארי ,'וכו השודק ידיל איבמ הרהט :'ב
 שדוקה חור ידיל איבמ תודיסח תודיסח ידיל איבמ
 פ"ס vb mss wm" ב"ירגה ןוכנל היגה ןכ
 אטח תארי 'יגה 'מ י"כבו ש'עו ג'ע ז"מר "ילקשד
 תודיסח ידיל האיבמ n8 שדוקה חור ידיל האיבמ
 יד ה"ונמבו ש"ארבו ף"ירבו amb הלודג תודיסח
 ידיל איבמ m? ^w ל"ש p^ פ'ק ,'כ D^ 'טשוק

mop muyידיל איבמ  monס"ד םג 'ייעו  ry 
 הנמסנש תרחואמ הפסוהו םייונישה sm נ"שו .ז"כ
 דועו ש"ע נ"ע ג'ד :א"פ תבש 'וריב כ"ג "א םש
 ע"ר הקבש :י"ק ןירדהנס .זרז 'עו 'ג רהז ע"ייע
 םיאב רמוא ע'ר . . היתודיסח יאמ . . היתודיסחל

onב'הועל (לארשי יעשר ינב ינטק) .  "no "v 
 לעפהו -- .תודיפח ישנא וקספ ג'ע ד"כד ט"פס
 | םיחתפה לע לואשל דסח ררועמ b son^ א"לב
 ןימיכח יאתוכ Pw ה"פ vp" bettelo ש"אלבו
 ירופו א'לב דַסָח joy דועו .כ'מבו ש"ע הדסחימל
 ל עפ הו 2^0 p? «pn" ירבעה םשהמ הזבמ
 'ומבי 'וריב «j ְרֶסַחַי ןפ "^g .ה"כ ילשמ ונממ
 ןוהישרד םייקמ תאד יאתוכ ךנודסחי אל ג'ד א"פ

ym yyאדוסיח הפרח םוגרת אדוסיח םשהו .'ג  
"yתקיספ ץובקהו ,יוועל 'הל ר"תמעב תואמגודה ' 

"bpw "pהיי ילשמ) "3 םמורת הקדצ :ב"י  Cr» 
 ןילכקמ Gt תאטח םימואל דסחו לאושי ולא
 םיאטוח ןהש העשב ה"מואמ םידוסיח לארשי ןה
 ןמ הפרח םילבקמ םיאטוח לארשיש ןמזב רמולכ
 ן 4 'קיספל רעבאב ש"ר 'חהל wn הרעה ןייע תומואה

.-- [nw 

 הריקנ 6/9266 von ד"עפל men = ) דפח
 וא Biechen, Ritzen, Sehrópfen םד תזקהב

 Ader ^27 y'b) אוהו הרוסח םוקמב ס"ט ילוא
 הדוסחל די G'yo חיק תבש) םיצרש הנמש 'פב 'מגב
 תרזג nons .םד זיקמש םוקמ b^ .ץצקת
 בתכד י'שריפ bp" יתיסנ ל"נה י"למ הלמה
 ז"'עלב האמילפ אתליסוכד אדביו הדוסחל +: ל"הזב
 זעול אתליסוכד אדביר ה'ד : ט"ל תוכותכבו כ'ע
 -Beh. vom Aderlass אוהו ה"אומלפד א"רייוטנופ

oeisen, pointuro do flammeףיסוהש 752(  cw 

₪ 6-4 %." 



» 1 \ 
" LI 

! 2? 

ROAST ORAS CERO TENE NU HR RORIS oe 07-17 יל RR C TRE SIE 
Mas nr Art » i. SON AE HC pe^ TUM m. ב 1 4 ל | ל" . 

aM א ה " ןשי JM 

qon — mon «x דנת 

CSIרשב תוקד 'ורי 'גרת ןייסח  nenםימכחכ ק"תו ךלה 'שוריד ע"ר תטשב הדוהי 'ר יכ | .ןוהירשבב  
 "| .סיפדה רשא טרופריא י'כבו .ק"ודו היל רבס
 הארנו תויסרח 'ינה (אימ רצ (mov לדנאמרעקוצ
 ws תומוקמה לכ תיחשהל השקש ס"ט אוהש
 יכ ףא דחא ןויצ רוכעב תויסחו תיסח רכזוה םהב
 יבוע ןושלמ ןורתפ ול שי ןכ םנ ילוא תויסרח

(9o ,\%<היה לבא -- :םיעטנ ינימ םהש  
 אוה ס'מ יאדוב (ח"מ א'פ תושעמ תי סח ב שד
 'מ .י"כו תוינשמבו ימל שוריב ה"כו תיבחב תחת
 ("D ט"דפפ םופד דע םינשיה םיסופד 553

cwלש ןימ ףול שוריפ :םייס ב'נש ק'העבו —  
 — [םילצב

Yon]אוהו ס"למ)  s'53 genןינע  jmonררעה  
 verringern; abhalten, zurückhalten) העינמו

pre»יאמדב [ז"פ ל"צ]  OUSאל 'מוא ג"בשר  
 .תיבה לעב לש ותכאלמב טעממש ינפמ C ךוסחי
 תוחפי אל ("ם"עישי לאיחי ר"ב לאינד וניבר 'יפ
 ינפמ רשעמ תמורת הנתיל ותליכאמ תרגורג
 חכ ול ןיאש תיבה לעב לש ותכאלמ טעממש
 57( אינתו ,הברה bow וניאשכ הכאלמ תושעל
 םדא 6 ריכשי אל vm) מ"ב אתפסותל ןויכש

 לש ותכאלממ טעממש ינפמ ומצע ביעריו ומצע
 ויכר זיפ יאמר) ימלשוריב שרופמ ןכו תיבה לעב

o(םילכ יכוסחו) ימ א'פ םילכ שירב | ,(*  C 
 ןיברעמ לכב 'פד ג'רבו )" עגמב םידגב יכוסחו

o»ולכאי אל םינב יכוסח  Cןושל שוריפ  
 ,ב'כ תישאיכ) ךנב תא תכשח אל ומכ (" רוסיח

0oחספכ ןירבוע ולאו 'פב  mosרציכ הכלה  
 מ"ש אפפ 3( רמא yb) ח'מ םיחספ הלח ןישירפמ
 שוריפ .[אתיילעמ יטיחמ] אתכיסח wn ןעירג

mp3ילקנו) אתשיבו אתכיסח ןנימגרתמדכ תוערו  
 'מ גב ךשנ והזיא 'פב = ,(" וז'כ 2 אמ .תישארבל

 יוריב ה'כו (*

 'א אסח ךרעב ויתשריפ ה"יחא|*

 ראוכמ תועטב יוועל 'חהל ר"תמעב דועו ריבשמבו
 — poen] = ןייסח ש"יר תעלבה ידי לע

 lattichbittere, Lauchart NOn) ומכ (e^ תיסח

 ירכנה םע שכנמה CU תומורתב ט"פב
 pp ןילוח לש men [לכא] 0"« י"פבו ,תויסחב

meonרדונה 'פד ג"סבו .המורת לש  jb31( קריה ^ 
 לכוא תויסחב ירכנה Dy שכנמה אינתד (נ'ער חינ
 .( רבכ b^ ]*[ רבד 'עב om ןירשעמו יארע ןהמ
 תועמד השש + יניע תועמדב ולכ הכיא תליגמבו
 א"ס הנטק mon תעמר ןיעל תופי שלש ןה
 לשו לדוחה תעמדו C) תיווליקה תעמד ,םוש
 תעמד ןיעל ןה תוער שלשו ,םלוכמ הפי קוחש

apaלשו היכבה תעמדו ןשעה תעמדו 6  
 השאב השעמ .ןלוכמ השק [תרוחשת] (רוחשת)

 ,וכו 6 תמו תרוחשת ןב הל היהש תחא
 ;נ"שו 'ב עמד ע"ייעו םיונישב  ג"ונב ה"יחא]*
 הנתשנ al^ א"מפ נ"רד תובאבו א"ער ב"נק תבשבו

nmםש םנו  ^xל"נה הכיא שרדמב ומכ  bu 
opר"כיאב םסה וא יחכונה ךרעב א"סכ םוש 5"  

 תלחתב םלש ומאמ «son n .תיסח ןמ שבושמ
 שלשו תובוט תועמד שלש ל"צכו ר'כיאב רובדה
 .ו"זרהמ b^ ןייע 'וכו תובוט שלש תוער תועמד
 ןויצב תיסח ראותמ הכ רשא הנטק הביתמש עדו
 םינוש תויסח ינימ יכ חכומ וניבר 'יג ep" ר"כיאד
 תיסח :ז"מד b" 'ומורת 'וריב 'תיאד המ הזו ויה
 ,ןירסוא םימכחו vno ע"ר ונימב po  תיסחב
 ינימ jn המכ אוה אתגולפ ט"פר 'מורת אתפסותבו
 םושהו ףולה תויסח ינימ ןה ולא :רבס ק'ת תויסח
 ינימ ךל ןיא ims הרוהי 'רו תוטולפקהו םילצבהו
 ריבסהל 3*5 הז יפלו s'y רבלב טולפק אלא תויסח

ow (!ייכב  cvb )? cb Yaתונוליקה שבושמ . *) vbס"טב  m3 (^ «nךורע "3533 . 

 ובכשמ לע «m םולש אוב' ןמ רוצק אוהו רילו ויו ייכבו ר"פדב היכ )5  .ךותחי oves  v33 ךושחי 'וינשמב לכא

oyריב "33( ,העידי רצוקמ הוטימשה םינווחא םיסיפרמו ,חיינש עטכישעג רוצ ץנוצ יייעו רילפ א'ררפ .ד"ק 'ובותכ  

 ייא !Du )* .םיכשי ס"טב ע'פרבו ,ביהו v? v33 ןוכנל ה"כ )7

 אוחש ינפמ ומצע ףגסי אלו ומצע ביערי אל םויב ומצע ריכשיו הלילב ולש ךותב השְעי אל יוכו םרא שורחי אל ל"הזב

 A5 הז םג עיפדבו ליז קר ל"נה n םוקמב ייא

 ייא םש 3733 לבא לנה מ"ב 'תפסותב םג סרוג היה ןכ קפס ילבו וניבר ייגל נווק הזו תיבה לעב לש והכאלמב טעממ

 ליכאמו ומצע תא ףיגסמו ביערמ אהי אל . .

 םינו'צ וניבר איבה מיב 'תפסותר קרפ ותואמו -- .ה"עב לש והכאלמ לזג ינפמ (טרופריא י"כב ה'כ) ]1335[ ויתונוזמ

maלעופה ןיא  wesםויב ומצע תא ריכשהלו הלילב ותכאלמ תושעל  

(U^יילכב 37053  we mםשו וניבר 'יגכ 'ג רצ ט"רסל ג'תר ייפב לבא יכ  

(U33 ג'הכו  snןיבוריע 'וכלה זיואבו  "D 

 ג"ונב לבא :גיינ רצ סיר y" 'מגב יצנוש יפרב ג'הכו ז"ואו "3 733 םינב יכוסחל סלועל ךומסב 70:3 סש «p אילק

m» ("יחסונב . 

y3תיסרמ  yiקוחמל שי )* .ש'ע ףתר . 

 .יוכו ןחיתוטמ ןישמשמ םינב יכ וס תרו .איי יינעתמ רמאמה םג אבוה

m יאמרל םיבמרהל מ'יפמ חכומ ןכו לינה ט'רסל ym יפב היכו' )'* qe. םימעפ nes 

 לעב ןמאנו ,כ'ע אתשיבו אתריסח ןנימגרתמרכ םיקר םיער !b" א תר 55 יטיח סרג Cb רצ) ייחפפל ns 'יפכ לבא

m 
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 דועו npn .תמלשה ונינעש (רמג םע «9m למג
nebenירפה לושב  mieס"לב ומכ )* :לסח ןכ םג  

 לושב רמג ('ב ;ומא ירשמ קנויה תקתעהו הקיני רמג
 "ישארבל 'נוא 'גרתב 'א 'ארוהל תואמגוד 'ייע ירפה
 םשהו .,'ח ,א"י 'יעשי ;'כ ,א"י א"מ 'גרת ;'ח ,א"כ
 ישלמ (יב 473 םילהת  ןילומג 'גרת ילּוסיח ץובקב
 y^ '3 .תארוהל ,אתוליסח פ"לב :ןכו piv למג
 תארוהמו .ןיזול ליסחו ג"כ ,ז"י 'בדמב 'ב v^ 'גרת
 אבה qa גשומה ףעתסנ רבד תמלשהו ומג

[rns — 

vólig dahin sein, ein (םתו רמג ןינע bpm 2 

  (Ende nehmenי"רת  on" [2]ףסכה

 דע ]2 ימלשורי] ינרת ,אפסכ bpm oe sno יישארב)
 mb syn ,וליסחד ןמז דע OU ,איל םירבר) םמת
 הינילסחי 'גרתו )005 05 םירבד) הבראה ונלסחי
 םוח הבראכ ידבכתה 'גרתו ה"יחא]* ,יאבוג
 אוה דבכו םש ק"דרב ה"כ אבוגכ ךנולסחי 0s יג
 ימולכ Cro יציג תוטמה ןיב ןידבכמ ל"זר 'למ

semהלכמו  "esדבכ 'עבו םש ק"דרו 'וחנל  
 ארקנ המלו ד"ע ו'סד i've "ipn 'וריב ורמא ןכו
 הלכמו רמוג 'מולכ לכה תא bon אוהש ליפח ומש
 ותמלשהו רבד תולכב ןינעה הזמו .הדשה תאובת
 מ"ד 'ייע השרפ תלסחו קרפ וא ob לפח רמאנ
 לעפנה םשו mp 'D 'ב mw ףוסב וניברד יזורח
 לכ םתב י"שריפב "יעו לפחוה לעפהו לסחנ
 ץנוצל עיזעאפ .'גאניז רפסב תואמגוד רתיו השרפ
 ר"ע מ"ד mes םירדנ 'ורי ל"זר לצא ןכו ח'כת

onדע יקויפ לפחד דע תינעתב  bonיתשרפ . 
 ,שררימ ליסחד jb ד"ע ד"סד ג'פ 'ישודיק 'ורי
 ,היתולצ ןמ . . ליסחד ןמ :ח'נד xb ה"ר 'ורי
 היתולצב ךיראמ . . ג"ע ח"יד א'פ 'דהנפ יורי
 לסחמ .ד"סד א"פ 'ירוכב 'ורי ,'וכו רמא bons ןויכ
 ו'ע פ'ס םשו .'וכו ל"א ןילסחד ןמ ז"יפר ר'ב 05
 לפחד רע תכרד ז"כפ ר'קיו ,'וכו לסחמל יתא
 אמכסמ Wm אליסח אה :הכב 'פ ר'כיא ,אנייד

Uyר"שהש שיר ,הימרי  pierןינמז הל ליסחמ  
- [nb ליסחמ n^ 

 | לסֶח 5 -

 BN" אה יכ ל"א Cy 5« 6ןירפמ
 Np אהד דבעמ ל יוש ימנ יננקדב
 ('םירפסב b C sw^ אכסח היילע )5355
 הבר ץמוקה 'פב .הימד ירצב אשחנ ילקמד המכד
 השע תורונמ רשע O52 יוהנמ) הרונמ ינק 'ז 'מגב
 בהז רככ ףלא הל איבה תחאו תחא לכו המלש
 רככ לע והודימעהו רוכל םימעפ ףלא והופינכחו
 PI? wp טעמכ ,(*יוכו יאה ילוכ ךיסח ימו דחא

sומוגרת "מ  vonה"יחא|* .ךיבוח הוה  

 ^qon pui ors sU x ,'ל יימרי 'גרתב ה"נכו
 יכוסח םוקמב ןכו ךושח "יא v5 ," 'ימריב לבא
 זמר ץקמ paria" 'מ י"כב 'יא GN^ "ym םינב
 "גה ט"עק 'יסס = ה"ונמבו ש"ארבו .ף'ירבו ח'מק
 בורקו b conv ך"טסב an^ לבא םינב יכושח

 — [ז'חא אבה 'עב כ"ג "ייע ךסח תארוהל

qon *ןושלב שוריפ)  "woבוכיעו העינמ ןינע  
 -zurück סוח ומכ  ל"זר לצא הליאשהבו

(halten, schonenהריכבה רמאתו כ"פ ר"דמב  

 ךסח ךכיפל 'וכו 005 5 תישאר הריעצה לא
 לעיפבו ,"2 neve אלו הריעצה לע ' בותכה
 voy ןיכסחמ רתסב ש"ש ללחמ vb "wb 'תפסות
 םוקמה וילע ךסיח רתסבש הז web ןיערפנ "533
 םיקמה וילע ךסיח אל רתסבש וז ףא 'מוא א"בשר
 רתסב Q04) 'טוס לדנאמרעקוצ 'צוהב) 'פריא י"כבו

 רתסבש ןאכ ול ןיכסחמ ןיא יולגבו ול ןיכסחמ
 voy ךסיח אל יולגבש ןאכו בותכה וילע ךפיח
 אָנְכְסּוח ס"לב ה'כו ןּוכָפיִח םשה ונממו בותכה

unm»ב'עס ו"ע  eb 2'p me»ןוכסיחה  . . 
NDהרותה + . ןוכסיחה ינפמ  nenלש ןנוממ לע  

 ף'כב ל'צו ןוחסיח ס'טכ יא :ו"ע ףדב ,לארשי
 י"כ ה"מגר 'יפב "ימעפ יתשב ה"כו : ח"פ na ומכ
 nea :ב"ל qm :ה"כ ףד 'גנא י"כ ץבוקב 'וחנמל

 — [ת"יח רחא *'" ילב םימעפה

bon 1הקיניה תמלשהו רמג ס"לב)  des Sau- 
(gens entwühnenיא א"ש) רענה למגי דע  

n] 674553 דע ,[איבר] ליסחתיאד דע  D) 
pioהלמג ךע ,(ג'כ  Qeתארוה תמועל ה"יחא|*  

qnבאשש  ^bbחי"ר  manóחירר ייפח ירבר  quy "eyקי תעמה ילואו יחכונה  mmאתריסחל אתכיפח היגהל םכתתמ  
 יייע ר ש ב ל קובדב קר 'גרתה הז לכא von] (טיי .יד .'ג .א'מ יישארבל יקנוא) תוקרו תוקד .ann םימעפל יכ ותוארב

n»5 םש םג ילואו 'כ יפ םש יישארכל רעלדא ןירחמ ןואגהל רגל eייכב ת"כ )!  .יא אפה עייייע ןייסח וא ןכיפח  
 vi33 הייכ )^  .ילכקמ wp ל'צו ילבקמ א ל ריל י"כב (* .3 רפ y'"y זירפמ ג"ונב לבא יוריב n'y ריפרו דייל יו

jonר"פרבו אהר דע ימגב ןמ רסח עייפרב לבא  ^Wהזמ הארנ ר'פרב קר רואמ דע ןוכנ היכ )^  .ןירפמ ימגב קר  
 ילוא וא מ'טשב ייל ןכו יוכו ילקימר המכר וגלש ימגב כ"חא אב םירפסה (sb ונינפלכ אחסונה החיה אל וניבר ינפלש
 תלמל ןיא םירפסב תלמ וטימשהש יינורחאה ךורע יסופד יפל לבא ס"ש לש םירפס תצקב רמולכ םירפסב ייפ וניכר 1«
 ימו תוחנממ ןויצה אבוה Des יכופת ה"ר .א'' יינעתב 'ישרב לכא רפח ימ ג"ונב )^ ,ירמגה ירבד ome ןבומ ייפ

 sam ריעהש ומכ wn ילו יכיפה



"bודוחכנו םודרקה יפו ןיכסה יפבו ברחה יפבי  

 ילב (" רצ ומשש בוט לזרב ןינתונ חדקמ לש
 (" ךותח ל דח אהיש וב ןהיפ ןימסוחו "שדוק
 ילבו *(  [וריצא ל"צ] (ו"רצא) ארקנ ז"עלבו הפי
 אלזרפל אמטציא אוהו [רכד ל"צ] (רבד) לאעמשי
 ידכ איבמה 'פב ,(" 65 תוכרבב ןניסרגד
 Np יאמ ןיפעוה תא ןינבלמ «ps 0U5 e ןיי
 ךירצש ינפמ . . . ןניקיסע םישדח םיפערב דיבע
 mb ירחא ר'קיוב .(* ןהיבקנ םותסל ייפ ,ןמסחל
 רזעלא p" (הנשושכ יפ רישהשו גיכפ הנשושכ 'שרפ

seenרחל לזא  snsסרפימל 'ר םיכח היל ןורמא  
 היל mes ואל sow ברקימל ^ won עמש לע
 לצא ךלהו וינפ ומכרכתנ יבר 35 ןירק po לע
 ל"א ("הי ל ינת תוינלח ךינפ ךל המ ול רמא ע"ר
 לזא ("ףילייד ןא מ ןיא ל"א ףילייד יבר יבצ
 רמא עמש לע סרפימל ^ םיכח היל ןורמא ןמתל
 jos px nnb רמא ברקימל 'ר םיכח ps ןוהל
 רזעלא היל ורק mm רזעילא (" םיסח אה
 ר"א המדאה ינפ לכ תא הקשהו ג'יפ ר"בב .אמסה
 (" יפל אלא התוש ץראה ןיא ןועמש ר'ב רזעלא

zusam- קודיהו המיתפו המיתח ןינע 5/55) non 
;menbinden, verstopfen, befestigenםּופיִח  

 Maulkorb Dion ;וניבר שוריפב "ייעו 8

 אצוי רומח 'טגב המהב המב 'פב (םוסחמ מ"לב
 רכושה 'פב .היפבש םוסחב הרפ אלו (.ג'נ תמש)

 (ביצ ('b תושיק byw לכוא 'מנב ןילעופה תא
 תמסח DN ךשפנ המ Gv3] 22 "729 ךשפנכ]
 ךשפנ המ b «me neon ow^ לעופ ףא רוטפ
 רוטפ לכוא התא יא םא ךמרכב דמוע התאשכ
 ינא ןכ תנמ לע יאנת ומע תישע םא לעופ ףא
 C רוטפ לכאת אלש 4251 ךכ ךל ןתאו ךריכשמ
 םופחהו spa לש 6 טוקלמה «cu 'ילכב ^y קרפ
 ןיטסוחש םילבח לש הנטק הדוצמ ומכ "יפי ולש
 םופחישמ yy לש םילסה .('"למנהו רושה יפ הב
 םוסחת אל ןושלמ p̂ = (* בנקיו = (* (בימ םש "ילכ)
 לפה וא הפוקה םדא רמונש ןויכי יד :היכ יירבד)
 ןכו C "yon ל"צ] mom» איה ותפש רמוגו
 םילכב "מ [כ"פ ל"צ] (ב'פ) םירכהב pm אה 'יפ
 ןיא ןתליחת ןתליחתבמ םירצנ ילכ יוישב רמוה
 ג'יפ ןיכסהו ףיסהבו .ומסחתיש דע האמוט ןילבקמ
 y3 ^b' 355 ,םסחמ sp mm mm — )9 המוסח | .C תלספמהו C) למזיאהו דצעמה "מ 5533

 תודוא יתכראהו נ"שו ש"ע ה"יחא|* Don | .ןירוהט C ןמוסח לטיג paco ומגפנש חדקמהו

 םג םולקמה ייגו טלקימה דיא םג ^a רצ ט'דסל ג'הר (nei יב spon 'עב ה"כו (*  .ב"ער ח"פ ףרב י"שריפ ןכ ('

 .םוסחישכ םינורחא ע "פדבו ,ג'הר שוריפבו יהסונב הייכו ד"ל י"כבו ר"פדב היכ (* ,ל"נה ג"הר שוריפמ קתעוה (* .ר"פדב

 יעב היכו (* ps ילב שירה ייפב אבוה ןכו 3" דצ םש ג"הר ייפב הלמב הלמ ה'כ ("  .בקניו o"b mm ר'פדב )^

mo» (*לספ יעב . /w 

 .ומוסיח ne קר שיירב (n5 ןמוסיח 33 ייפב (* .שיירב n'3 תלספמה תויהל ךירצו תילפפמה ג"הר 'יפב לבא 'א חדק

 .נישו לינה yu"y ןוכנ הז םגו לימזואה יחכונה yi לבא ג"הר 'יפב «ms (ג"נ (aen לימזא

 ברחה שארב רואמ 6m* קזחה לזרבה אוהו וברח OY (UD e םילהת) מילמ רּוצ ליצש 'לינו ג"הר ייפב היכו ('"

mn('? ,רפח ר"פדב )!! .םש קידרו יישר  pyי"כב הייכו יציגוו 'זיפו ר"פרב ןוכנל היכ (!3 | .עיק ,איחב אמטסא  

 ךועב אבה ןויצ יכ ,meas" תלמ וניבר ירכרב וקיבדהו תוכרבב nón 'טמשנ האלהו ליזאב 'פדמ לכא ,ב"הו «(Y ויו

 תוכרבב היגהש ע"בשפהבו םש בי"ירגה nnam (א ד מ צ א יועטה רוע םשו) שייע ש"רב םג לפנ תועטה הזו םשמ חקלנ

 יט רצ טיירסל 3 BD" קחעוה וגנב בורו ונינמ בורב וניבר ייפ יכ עדו .ןוכנל יינושאר 'יסופדב בוחכ ןכ יכ האר אלו

 ייפבו .תוועמה ןקחל שי ויפ לע רשא יחכונה ךרע זמר ילב ל"ומה רבכ nun רשאכ י"כב לקלקתנ bn" ףוסב םש קר

xmטמשנ םשש ר"פרמ ץוח) ע"פרבו פא פילמ 335 עילב קצומ לזרב יכ ןוכנ והזו תייטב ד לו 51 קילב רצ 'יא  

 23 : pt על אוהו רכד ל"צו 533 ריב י"כ ^3 nie רתוי לבא דלפ org ילואו ר ב 6 לאעמשי ילבו ייגה )555

Stahl1 ם"לב ןכו  damascen, Eisenק"עו  vovעיייע לינה תוכרבמ ןויצ ןינעבו -- להאטש ש"אלבו םייס  

 היכ ('* n*3. עיפרשבו ^t) «vens n .אמטסא

 אבוה אימ דצ םלשה (pone שיע םייונש המכב גיוונבו ,ספַהְתֶא שררמב ג'ונבו ,םיכח ייאש ר"פרמ ץוח ע'פרב ןוכנל

 .יל סיטב ע"פדשבו ,ר"פדב היכ ('* .שייע א'עב ייפ vem יי

 w"y יוכו המודהו nbi לש תוכרב העבש ומכ תוכרב ירבד (אמסח רזעלא 'רל) ול ולאשש vpn םשב רחא noun דוע

 ףיסוהו (םיכת אנא תיל ימולכ םיכח א ג י ל גונב יכ וניבר 033 היכו) א ל רמא ברקמל והמ םירפסה חסונ איבה כ"חאו

 בורק ארקנ צ"ש יכ רמוא הולפתה ייפב לכא ןטייפו בורקו nim יורק gen ומכ שורדל ךורעה 'יפו ל"הזנ ןיפחויה לעב

 ירבד יכ חגומ היה mm תומלשב יחכונה ךרע ןיחסויה לעב ינפלש הארנ הזמ שיע 'וכו בירקמה ןהכ ומכ wm יכ םושמ

 .דייר טיפ תוכרב 'וריבו ('* .יבל 0763 (b ריפדב ('* ,ברקו טייפ יעב אלו qo אל אצמת לכ ךורעה םשב ןיסחויה

wiיוריב ןוכנל היכו א"ב שייר ןוכנל םיישרהמה 'יגב לבא רזעלא ןב לאעמשי יר םשב רמאמה הז  vyגימר "5  

 אלב וניבר 713 w^ םשו רמאמה לעב רסה 'כ זמר "שארב יקליבו ,רזעלא ןב שיר M^ רייסר w"b יינעת 'וריב לכא .א"ער

mien qsהמוסיח ל"נה תומוקמ ראשב לכא . m»לובט 'תפסוחב ר"ויב  o"ןוילעת םוסיח ריפר . 
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 pebo "דיחי ןושל אניסחו םיבר ןושל אינפוחו
 pnr שוויפה ה'יחא]* Cmn לאעמשי
 (איליטפ «yy my האלהו 3^ ט"דסל ג"הר 'יפמ
 ר"פדב b i» von^ לאעמשי ןושל תובית לבא

5nילב יצוה יכ תורוהל םינפל ואב ןוילגמש  
 Palmblütter 52- y'b. .אוהו mn" לאעמשי
 'גרת לש אינפח לבא men" ע"למ הלמה תרזנו
 יכ הז ןינע ןמ וניא ש"רהו ם"במרהל מ"יפב ה'כו
 שרשב ק'דרו רצוא 'יפ = , 4 yb אוה

jonןמח םג 'יפ  pm?הזמו רצוא ןינעב (היכ ,ביכ  
 ma איבהו )^ .גיכ היעשי) ןסחי אלו רצאי אל
 ל"זח wan ןכו אינסוח ורגפתא ל"נה לאוי 'גרתמ
 אלו רצוא תיב הז רצאי אל ב'עס np "חספב
 .תיב 'עו רצוא תיב ע"ייע הזינג תיב הז ןסחי

 — pn] 'עו הזינג

iD] 79ןכו א"לב)  D'53הרובגו תופיקת ןינע  
 sieh einer Sache קזחתה אצוי לעפבו

Besit; הלחנלו השוריל לאשוהו bemüchtigen 
  (ergreifen, in Besitz gebenושרי םיקידצ 'גרת

 לחנהב .אערא ןונסחי םיקידצ )205 יילהת ץרא
 האלע אנסחאב ('ח :ב"ל םירבדל ילקנוא) םיוג ןוילע

 ןייעו ה"יחא]* ,איממע « mיילהתל 'גרתה
rb ז"י 'א ה"ד, sns p אערא ןסחמל ר"ל ,ז"ל, 

 אתוכלמ ןסחמל םלה קיתעה  "bpםיחבזכ הדגא
  apיישארב 'קנוא 'גרת ל ע פַא בו .םלה ע"ייע

"Sn ו"מ; m5 cp ל 35 תומש ;ר'כ ,ט"מ'; 
 רבדמב 'א ^ wו"כ  "my,הברה  sumלאינד מ"ל

 ,'ז ^ mב'כ  bw soon ibn,'ב  "7 ;r5;ט'כ
— [r'? ,N'n y'"y אתנפחא 

 .Gerstreuen) רזפ ,הרז (o y^53 ^p ססח *

 ג'ח קעניללעיל מ"היב) ןוירוג אבא שרדמ
 לארשי יאנוש ךכ ןיעלבנ םינרהש םשכ Cb דצ

pronידיב ןוניא ןיסופחו , ^pרזופמ אוה לארשי  
 .םימעה ןיב דרופמו

 pen ילבש ?3%%>- p'bp ר'עפל סיפח =) ספח
 zum "Trocknen שביתהל ןידמועה ןירועש וא

(ausgelegte Gerstenhalmoהעש לכ קרפד ג'סב  

"nobאתולג שיר [יב] (היב) ירש יפפ בר 675  
 (cf אנושבאר אחמק ונייח b^ .יסיסחכ חמימל
 jp *"on קופד ג'ונו .םישרע ינימ "b (: ט"ל

 — .'סיסחב היל ליכא אבר «Ceo o לשובמה
 שירד יאקדווכל היל ירש ולינה (emob ג"ונב ב'א)
 ג'ציוגו 'מ י'כב ה'כו הייחא|* ,(אתולג

 .אינסא 2723 )!

8 

aon(סיסח =) ססח —  

  ^aהלועמה ( psיססהמ ע"ייעו .ומוקמ ןאכ —
 ל"נה תומוקמ לכב  oonקודיהו המיתסו המיתח ןינע

 אוה -- « n5מ'בב  mon sw,הב שודו יתרפ
  DUא"צ ? s'yתא םסוחה  men'רהנס ,הב שדו

 :ה'פ  neonתוכמ .'ד 'ומבי ,םדאל לאשוהו לוקב
 תא ןימתוס ןיא ^5 התוא ןימסוח ןיא א'ער ג'כ

 ,רבדלמ היפ  pouאהו :ב"ל  mpוהל ןנימסח
vp! לעפ ת אב ,י"שריפ ןייע ^« ומסחילו 

 םסחתנ ילואו .םיסח ליעפב םשו ליעל ךורעב אבומה
 םשהמ הגבנ  eemקזחתנו דדחנ רמולכ קצומ לזרב

 ףירח השענו בלימודו,   "mtתיעיבש  mao:ח"לד
 ןימסוח ןיא תיעיבש לש ןמש ו"פ "יעיבש 'תפסותו

 רונת וב ( DUTYםיתיז ד"פו יאמד אתפסות

 ,'וכו דבב םופחישמ  ^vןיא .א'פד א"פס ק"מ
 מ"ב :ל עפ ג .ומסחתיש ליבשב ןנוצב ןתוא ןימסוח

 ישוקאל א"ער ט'פ  nowםסחנל « opmםסוחל
 ףא רבוחמב לכוא םסוח המ ( nomרבוחמב לכוא

  nom nm.שולתב לכוא םסוח ףא שולתב לכוא
nob טשפומ םש דועו ליעל ןייע mn םשהו 

 :ח"פ מ"ב  cx,האלהו .א"צ  nU nbואל :א'מ
 ,המיסחד  ^vז"כד ג"פ תובותכ  y'yהמיסח לכ לע

 אצמנ המיתס י'ע קודיה תארוהבו -- המיסחו
 םירבדל 'ב 'ורי 'גרתב  /n'א י"רת ;'ט  pw,ג"ל

 היפ הצפק ;'ט .ב"ל םילהת םולבל 'גרת ןכו ה'כ
  r'p ow[ב'מ —

DDII *פ"למ)  (Qeneiden &3p. ^bילשמ) רחתת לא  
 ןכו ,ישיבב םפחתת אל םוגרת יי היכ

 ,םסחת 'טישפב

 bp .איח ןמסא ע"ייע אינמסוח *

'52 (Gungehechelter, grober Flachs ןסוח =( ien 

 ןסוחב אל 62 ףד אימ ביפ תבש) ןיקילדמ המב

 ארקנ ךכלו ןקותמ וגיאש ןתשפ p^ .ךלכב אלו
 poma mm ןושלמ ןוסח ומכ השק אוהש ןפוח
 יטגב ה"כו ה"יחא]* ,וא'ל ow היעשי) תרוענל

DUםשד אנקפממו  TENאלו קיידד אנתיכ ייבא  
 ןתשפ ראובמ ג'עו 7 ב'פו תבש 'וריבו ,ץיפנ

 — [תרוענל ןופחה mm א'דכ «mp אלד

bp! הפוק 35+ ע'למ ר'עפל nyon =( qon 
  (Korbלאו תורוגטמ ופרהנ ^ (^ sםוגרת

 ו"יפ קלחנש py ילכ לכבו C אינסח ורגפתא
 pe" ,הרוהט הניסחו האמט איליטפ :םילכב )5(
 יצוה ןמ היושעו ןגד הב ןינתונש הלודג הפוק
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 תועקבתמ וינפ הפי םבגנ אלו וינפ ץחורהי 'כ ק"ס
 'מוא ינאו י"שר בתכש הממו "ןיחש ןהב הלוע וא
 בורקו ותלוז תעד לע ןושארה 'יפב ןויכש עמשנ
 ונייה תועקבתמ vae 55 ןויכ ךורעה 'יפלש רבדה
 ןושלב ->-=  תארוה םגו ףלקתנ םינפה רוע
 י"שר לש ינש 'יפל non יתעד לבא עקבתמ יברע
 הזמ ילואו .ךרעה תלחתב המושרה ע"ל םעטמ
 רמולכ (ג'עו טיכ (Vy אתינפסחל ירירקו 572 ןינעה
 'עב האר א"פ לכא ברגלו ןיחשל ןילעומ םירק םימ

nonאתינפסח ןינעבו —  וניבר ^3 אצמת םשו 'ב  
 ךועב ר"ב 53 55 עדו .אתיפסרח ע"ייע אנונד
 ךוונמ ינאו :וזכ הפסוה ןאכ שי יחכונה
 "ייעו כ"ע ץיקה ימיב םוחכ ךרדב ילימ ינה רמוא
 ק"העו .ב"נק א"חב סונוא 'עבו 111 דצ א"חב אובמב
 [sehuppig, scehuppicht] ט"כעפוש םייס ב"נש

 — [כ"ע )5 ןמזור מ"יו ש"אלב

 ןושלמ Thon, Scherbe mBDn = ) ףַסַח 4
 ילכ שוריפ -2=- ע'לבו seyn ירוס |

 שרח ילכ םוגרת .ףסח יד 5^0 /2 לאינדב (שרח
e ipmה"יחא]* ,ףסחד ןאמ ג'ל  mao» 

 אמלעב אפסח ארטש יאה ב"ער 30 ב"ב :^ ןיטיגב
 יאלד נ"שו : ב"צ 'ומבי ,אוה בשחנ המב רמולכ אוה
 'ורי ,אפסח היל אנביהי gn ןישודיק .אפסח ךל
 ןיליא ןוגכ 827 א"פ ריזנ 'וריו .ז"לד א'פס םירדנ
 ז"פ תבש 'ורי ,אפסכ אפסחל ןיירק ןיניד יאתווינ
 םושמ בייח ןילפליפ mon חלמ קחשד ןהה : י'ד
 'דמבו ,ןיקבדתמ ןיִפְסַח תיא 6^7 ר"ב ץוכקהו ןחוט

 - [ןיקבדמ :םעורת ה'ד 'ב רומזמ ט"וש

 in den עקרקב רפח c ע'לב (p^ ףסַח *
Grund grabenמ"ב 'ורי (םינפב דוע ןייעו  

 jar הירבח Dy ןיאד שנ רב אתא ג"ע ח'ד כ"פ
spon wenןוחכשאו התפסחו  n3ירנירד אמיס  

^bויתחת אצמו וב רפחו דחא הדש ורבחמ חקל  
 'חה תעדכ אלו אוה ל"נה ע"לו ןירניר לש רצוא
 רעשיילפ ny o ע'ל אוה יכ בשחש יוועל
 הלמה איה יכ ריעה אל יכ יתהמתו וילע גישה
 ג'לפ ר"בבהנשנ הז השעמ יכ ym — ל"גה המושרה

vp"רומא 'מוחנתו ז"כפ  ^bםיפוליח המכב 'ו , 
 יקליב הרסח px 555 mim הביתה הטמשנ ר"כב
 ר"קיונ לבא ,מ'ב 'שוריח םשכ ז"כשת זמר םילהת

"n ^Nארבג יאהמ היניבז אבורח אכלמ ירמ רמא  
 manb ל'גו ,'וכו אמיס הב יחכשאו א תפיר גו
 יראמ רמא רח םש 'וחנתב ןוכנל ה'כו היתפרגו
 הי תפר גו ארכג יאהמ תינבז אנכרוח אנא אכלמ
 ארמ י"ע הקנמ -ל> ע'לב ןכו ס'לב ףרג b" ,'וכו
 הלוע הפי וז nem האוצמו טיטמ עקרקה תא אניצחו

benףסח * — (םיפח =)  
^ 

nan 

 תונית יתשב ס"טב םשו א'צ דומע "יחספ 'כלה
 ןכו יקדווכל bn יקדרובל inim יאקד רובל
 ךרעב לבא קדרוכ qw ^as ומצעב וניבר איבה
 דחא רפסב קפס ילב יכ הלמה וז טימשה יחכונה
 i es י"כב ייל ןכו בותכ היה אל וינפל היהש
 ןייע הלמה קיתעה אלש p םיחספל m 'יפב ^5
 אוהש ל"נ הלמה תרזג ןינעבו .ח"נ דצ "יחספ פ"ד
 ונייה ןושארה b^ םע םיכסמ הזו 'טושרה פ"ל
 'ה הרעהב אבוה ח"ר שוריפ יפל אנושבאד אחמק
 ירעשד ילביש nu 'יפש 0 יא'ח אנושבא ךרעל
 וגישה אבר ה'ד :'מ 'יחספב 'ופסותה לבא אתביטר
 ומיכסהו אנושבאד אחמק כ"ג ראבש י"שריפ לע

"pbוגישה אל המל השק תצקו ךוועה לש מ"  
 אל וניבר תמאנו ךורעד ןושאר vivo לע ןכ םג
 ב"ירגה בתכש םעטמ 'פסותה ושקהש המב חיגשה
 םירדנב י"שרל סחוימה שוריפבו .ש"ע ע"בשפהב
 ש"ע אנושבאד אחמק ידי לע כ'נ יסיסח שרופמ
 ^b שוריפ םג אבוה 'יחספל ף"ירל iub י"שרבו
 nep יסיסחב :םש ל'זו .ךופה רדסב קר ךוועד
 'יפכ אלו אנושיבאד אחמיק o םישדע לש
 תא איצוהל וירבד םויסב ותנוכו p" דומעה

sun "bל'הזב בתכש : ^bהיופא הצמ יסיסח  
 ןיללומו םימכ התוא ןילשכמו התוא ןינחוטש
 ג"צירה qon הטשה וזבו ,כ"ע תורידקה תא הב
 לולמל שוריפ יפיסחב : ל"הזב בתכש ל"נה םוקמב
 תישענש דע התוא ןיכר 5מ תפב הרדקה תא

nepהלמה רוזגל ונכרצוה כ'או ל'כע וב ןיללומו  
 כטיה קדה רנד לכו ןיכוריפ b o^  ע'למ

das feinלכונ התעמו  
 תראוכמ יסיסח ןושארה וניבר שוריפב םג יכ רמול
 ךופנו ללמנש 533 רמולכ הנורחאב המושרה ע"למ
 לבא םש 'עב ונחכוה רשאכ אנושכא תארוה 'יפ ןכו
 — [תונוש תונושלמ wy יתאצמ אל 5^ תעדל

Zerstossene, Zerriebene 

 .סוחסח ע"ייע OhrknorpeD) אסיסה *

 ףדרנו אזגש6 ברג -*3= ע'למ ר"עפל) ףסח
 ע"לבו npn מ'למ וניבר 'יפלו ox ע"ל םע

 םא 'מוא א'ר 'פב abschülen) הפילק ןינע -*==
 רילקו a'yo גילק תכש) הילע ןינתונו 'מגב איבה אל
 אלו היפא ישמד ןאמ יאה לאומש רמא (א'עו
 חמוצה םורק ןיעכי b" אתינפסח היל אטקנ בגנמ
 קתעוה ה"יחא|* ."ף ל ק תמ ו םינפה רועב
 י'כה 'יג ןכו 005" פיש> תבשב ח'ר שוריפמ

ewאל ג"ונכו אתוגפסח היל אטקנ והל ביגנמ אלו  
 וינפ D" י"שרו .אתינפסח היל ור ט ק ג אבוט ביגנ
 ש"ע .'וכו pne ןימ אוהש רמוא (CON תועקכתמ
 ^| ןמיס ח'וא ע"שב דחי ואצמנ הלא םישוריפ ינשו
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 םאש 3^ ןיבוריע ,הוצמ רפיח א"עס 'ז היר לעיפ ב
 y" ,'וכו תחא D רתימ וא תחא תוא רפחמ התא
 בייח הינממס 555 nns רפיח םא ,'ו תותירכ ,'כ 'טוס
 יתרסח אלו יתדמל הרות הברה mb 'דהנס ,התימ
 ע"ייע ,'וכו אלא ירימלת ינורסח אלו ,'וכו יתוברמ
 ןמ יתרפיח םולכ אביקע .א'ק mo" .לוחכמ
 'מולכ ךיתרפח יאמ א"עפ 'כ ק"ב .הלוכ הרותה
 רסחמ םדאשמ תועמ 'פ ר"להק | ךיתדספה המב
 לעפב .תונמהל לוכי וניא הרות ירבדמ ומצע
 ינתק יכהו הרסחמ on" .א"י ריזנ א'עס T 'ציב
 :'נ 'גינח ראותה .ד"פר 'יסב יכאלמ די ש"מ 'ייעו

conרפח ןיב היל ףלחיא :מ"נ מ"ב ,ריתי אלו  
 .םישוע son דחאו אלמ דחא :ט" n's .אלמל
 הז םש bn אל הזו הנהנ אל הז א'עס 'כ ק"ב

mmןה : ג'ק ב"ב ,רסח הזו  qn cenםשו .ריתי  
 on .'ל 'ישודיק Sm ןה sen jn :'ימעפ הברה .ר"ק

voyהדמ : ט"פ ב"ב הבקנלו ,ונממ רסח . .  nyen 
 y'"y חכ יריסח .ג"כ 'וכמ רכזל ץובקה ,הריתי וא

qmןישוע ןיאלמ םהינש ןתושעל וצר םא :ט"י ה'ר  
 ןישוריק :'כ 'טוס napi .ןישוע ןיריסח ןהינש
 'וריעל .ס"ד "ייע תוריתיו תוריפח ^a "ינוריע .'ל
 ר"ב רסח 535'5 spin םשהו — epa 'עו ^ דצ
 מ"לבכ risen ,'וכו םלועל אב רסוח תיאר םא ד"לפ
 ךנורסחח ךל אלמי םוקמה me vpn :ז"ט 'וכרב
 ןורפח :אצומו יפ cnp a'3 מ"ב .ח"כק תבש
 רכד רוסיח הרפח םא תפנ 'פ ר"שהש רוסיח .םיכ

 — וכו דחא

Schaden דספהו pes TION (ןינע ^ ע'למ ipn * 
  erleiden, Geld verlieren(םדוקה 'עמ וא

 אל m mi ד'עפלו הזל םדוקה ע"ייע א"עס 'כ ק"ב
mmרפח אל הזו  mo Ge p»ןכו .אוה ןינעה  

 לש רוש ןיניוקמ ויה ינו תינ לש .ז"ט ז"עב
 ןיבירקמ ןיאש ןכביר 'ד רסח םדיא םויב םוטפ
 ןיאש ןכביר 77 רסח רחמל אלא םויה ותוא
 ז'על "5 m» "b3 יתיארו ,'וכו יח ותוא ןיבירקמ
 ןתונ :רסח 'יפש .A) 10 2, 'קילייגנא י"כ ץבוקב)

meי'שו לבא  ^Dאי'צוה  . js B.לטבל  
 תארוהל בורק רתוי הזו .םדיא םויב והובירקי אלש

 .ל"נה תיברעה הלמה

yy» n»nmn —- פ'לב mn wm ד'עפל) ףח 
Holzsück, Zapfen am תלדל וא לענמל 

;Rehloss, an der '"hüranjrelםינש וניבו תערלו  

 ילכב ב'כ 'סבו )0( תוידעב ק"פב (םינפב ןייעו

me ni» )'ע'ייעו א"פ א'חב הרסכא עיייע אוה ע"למ  "mM Wim 

08 " 

 התיתחתב אצמ הברוחה תיקנ י"ע יכ הזלה רופסה םע
 ,רצואה

(eilends gehen תכלל רהמ >-*5=  מל"ע( Flor * 

 :ףחדנ ןמהו קופפל ב"י ,'ו ינש 'תסא 'גרת
qmהמות םצעב הזו ,'וכו היתיבל ליזאו ףסחתא  

 ןגשתפו .תוריהמב הכילה הנינעש sm תקתעה
 ךליו םלכנו שייבתנ ןמהו קויד ילב קיתעה בתכה
 ,ש"ע ר"תמעב יוועל 'חה העט וירחאו ami לא
 .אפוסיב ןושלמ ףסכתא man יקסנעלאמס פ"ר 'הו

 םוהתב תורוסאה תורייע ןיב (םוקמ «ow היפסח *
wwד"ער ב"כד ב"פ יאמד 'וריב : התנמנ  

 איפצ אסריגה 'יא ד"פ תיעיבש 'תפסותבו היפסח
 )66 תיעיבש לדנאמרעקוצ לצא) טרופריא י"כבו

 ,היפצח םנ ןמסנ ^ne ,חיפצ
 w^ אתיפסרהח ע"ייע אתינפסח *

^enמ"למ)  fehlen, weniger seinתוחפ ותארוה לקב  

 רבד sen ותארוה לעיפבו תויהל יוארהמ
 ושקובמ אצמי לבל ותלוז עונמל ,ותוא שקבמהמ
 רסוחמ fehlen, an etwas mangeln) רָפּוחַמ ינוניבבו

 OUS QUO aan :'צ .יצ 3 n^ ספ .ב"לקתב ש םי רופכ

MUSא"'ועובש .ע'פ 'דהבנגספ .הימ ריזנ . 

 :ט"צ :ח"צ :היל :ןץי" ל" :ו"ט םיתבז :יה/תומ

 .«ym nma. im יה תותחנמ :ד"ק :גיק ש"ע

tnיי . v3הימ א"פ ייְלכ .יי .יט .יח ה לי ע מ . (D 

^pןכרק איבה אל ןיידעו ושמש בירעהו לבטש  
 'יתבז a 75525 םידגב רסוחמ .הרפכ

ynזיי : i203 mVותנמ :ב"יק ' /"b nb."א"מ ) 

"bרסוחמש טוידהו ,םידנב 'חמ רסוחמש ג"הכ  
 :ב'ס 'מוי yo ו 3 ץמז ר םוח מ ,םידגב 5

bק יה 'והנמ .ויטק : בייק 3" ''יתהבזו :גיס  

 םימי 'ח ןכמ תוחפש שבכ [p^] )"« 'ורונב
 ןמז רסוחמ ןכה םאה תא טחשש הש וא רושו
 "e ה'יחא]* .רחמל דע וטחושל רוסאו
 תותירכ הרפכ ירסוחמ ץובקהו mes רסוחמ :ףיסוהל
 ,הלרגה ע"ייע ב"עס ב"ס 'מוי הלרגה רסוחמ : 'ח :'ב
 ילבב ןייע השעמ רסוחמ ג'ע י"ד mb מ'ב 'ורי
 וסוחמ תלמ cy תובכוה הבוה own d'y מ"ב

pvpנ'לפ ר'ב ..'א ףל ,דנג ,ףד ,'א רטכ ,'ד רד  
 הנמא unb" .ט"מ מ'ב ,היה הנמא רסוחמ חנ

Nm27 'בדמבל 'א י"רתכ b aeאתוגמיה יִרָּפִחְמ . 
pl»ירסוחמ ל"ר זמו חלשב  moyלארשיבש , 

 .'ו רס ע"ייע אבנגל ירסח .ב'כ mb" ל עפה
 ,ןורחאה רד ע"ייע תרסח ידוד mon ידכע .ח"ס הדנ
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 יקסנעלאמס פ'רו .םיניש y pem pen" ג"יפו א"יפ
 לזרבמ םינשהו הפחו ףופח ןמ מ"למ איה יכ בושחי
 ץעהו ץעה לע ופחי המה ץעה שארב תויושעה

 — [םכותב בוחת
 ע"לב wen פ"לבו הפח מ'למ en nen (sb^ ףח

 -bedecken, ver יופצו יוסיכ ונינע 55
Y^ b'D3 (Decke, Ueberzug "5B ;hüllenםילכב  

"en Or»ןירוהט ולא ירה חמורהו תשקהו הלאה  
 הדישהבו .רוהט יופחלו אמט קיתל יושעה ללכה הז
 יופחו Wem הטמה יטילקנ «OU םילכב | ח"יפ
 bn" השעש רוע 07« םילכב ו"כ קרפבו ,ןירוהט
 (האלהו יי ,יד 0935 ; 1 ,ויכ (mio הסכמ 'גרת םילכל

 תוסכל ידכ ואשע cw רוהט תלקשמלו ,האפוח
 6יב ק"מ ןיקשמד ג"רב C. רוהט תולוקשמה וב
 :א'כ תוכמ שרוח שי 'מגב ןיקולה ןה ולא 'פבו

vo Uy "yהקול םיאלכב הפחמהו שכנמה (א'ער . 
"bאל םושמ הקול רפעב םיערז הסכמה  ywn 

 תופרט ולא קרפב ,(' )522 ^1« םיאלכ ךמרכ
 שוריפ ,וכור תא ןיפוח ויפנכו 6 ה'ס .טיינ ןילוח)
 'גרת )5 22 ?5pm ושלפתי רפאב .ןיפכמ
 תא לטונ היה קרפד ג"סב .ןיפיפח ןוהי אמטיקב
 ימ 'פד 'מגב ,(' ידנוג wn C2' ne התחנמ
 אפיפחל יזח אנתיכ אמלשב !גיעס 2^ ("p ךפהש
 ךרוצל ארכשד אתייזנ תוסכל [יוסכל] שוריפ
 הישעמ לכ ('Q ינש רשעמב ב"פב C רעומה
 תליגמב .הלש יוסכ b^ ,התפיפחמ ץוח הרהטב
 לע ןייסמ ןווהד : לפתו אוש ךל וזח ךיאיבנ הכיא
 qo ןיתחמ ןייסאמ ווהד ג"ונב ה"יחא]* .יופח
 'ינה 'קיעו ש"ע ושוריפב וקחדנ 'ישרפמהו יופא לע
 ל"צו] «wu (bI) 'יג האבוה כ"מבו וניבר "ינכ

[nenםיאיבנהש שריפו ל"הזב בתכו  vnםימילעמ  
 םיסכמ המה ויהש האטח יו סם כ ל ע י וס כ םיסכמו
 pb" אוה "שריפוי םא יתערי אלו ל"כע םהילע

mens wmכ'מ לעבל  qm»םא וא םלש רתוי  
 לע ,וניבר 'יג bp" ןכ b^ ומצע תערמ כ"מ לעב
 )^ ,^ ילשמ) ימאנש ןינעכ אוה pan ^b םינפ לכ
 joy אוח יופח יכ nan non םיעשפ 55 לעו
 ןינעל וניצמ ןכו הפח מ"לב = יפח לעפמ יוסכ
 p" ירפסו .ט"ל 'ועובשב יפח ןושל הריבע יוסכ
 ותוחא תב ע'ייע moy הפחמו .וילע ןיפחמש ינפמ

m v33 m3 (? 
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m3וג מ מ תושעל ג"ונבו ש"ארבו ף'ירב  mnיזיפו ילופאנ תוינשמבו פיא י"כב "5 ןכו . 

 שיע שירח p" ןכו וינא םושמ יסוי ירכ הזו (* .ועקביש סיטב ץ"פרב לבא ייכ לכב ןוכנל ה"כ )^

 um חועטו טיי vpn ןמסנ םשו קיימל י"שרל סחוימה 'יפ ןכו (* aco ₪ תולוקשמל ק"תכ וקספ

o7»ןיאמטמ ש"יב וייופח ולטינש הלכ לש אסכ  
 תוידעב ב'פבו ל'צ] (לע פ'בו) .ןירהטמ 073

[by ce»הז דצב הז וייופחמ 'ב ולטינש אסכ  

 vob םילכ 372 ןייע ןירהטמ םימכחו אמטמ ע"וש
 «y לש תחתופ 0« םילכב ג'יפ  ףייסהבו ,ז"מ

pemד"י 'פבו .האמט תכתמ לש הלש  (r5ויה  
 חיפ תבש) ןיי איצומה 'פכו DD םיבקנו pem וב

s 08אלוע רמא ('ףח תושעל ידכ רמוא הדוהי  
cenתחתופ  nif)א'עו איפ ,  ^bםצע לש םיניש  

 ?jn רגנב ןיפח שיו תכתמ לש שיו yy לש שיו
 [םיעובק יכ  ל"צ]  (םירובקכ) םידמועו. םייולת
 C תי ב אוהש ץעבו רגנה ma אוהש ץעה ךותב
 ןילפונ םדננ ןינווכתמש םהל םינכומ םיבקנ רגנה
 רגסנ םהבו C 53 לש ןה הלאו ןהב ןיסנכנו
 ןיסינכמ ןדגנכ ןינווכמ ןיטלוב pen וב שי חתפמהו
 לש pen תא ןילעמ pem רגנבש ללחב ותוא
 jme ינפמ םלועל ןירוהט תלדבש חתפנ אוהו לג
 6 ועבקי ש דע ןירוהט חתפמבשו עקרקב ןירבוחמ
 [םהיקשחו] 'גרת ב'א) — .ילכה ללכמ pm זאו
 הייחא]*  .(ןהיפוחו 05/1872 קצומ לכה םהירשחו
 'גרתה בסומ הילע יכ םהיקשחו תלמ יתמלשה
 הביתכה רקיע תעידי 'גרתה הזב ונחורה דועו ל"נה
 'מושרה יסרפ ןושלמ הלמה ינא רזונו vs איהש
 תורוהל אוה ללוכ םשו ץע תכיתחו ץע הנורתפש
 ('ב ;רגנו לענמב yy תכיתח (À x—) גוב

yrןתפמה ךמסנ וילע רשא  cu)ובו (ש--!  
 "פ ןיפח יכ וניכר תעדל לבא .תלדה vx כנוס

ovvיתיאר ילול ןוותפ ול יתאצמ אל טעמכ  
 pen ד"מ ^a 'ילכב וניבר סרג 'ד ןפ qui יכ
 תועובקה םיניש ולא שוריפו ןיפח ד"או ינרופהו
 'ז דצ ט"דסל i'm "יפמ קתעוהו ,'וכו תוחתופב
 ש ו ר תייטב ומשו : D"D ג"הרו ^ ןפ 'עבו ש'ע
 טולכה רבד לכו שאר b^ ש-) y/o אוהו כ'ע
 ץקוע pinnae ר"למ pen רוזגל לכונ כ'או הלעמל
 הז יפלו meo הנניא א'הו טולבה דח רבר לכו
 ל"זו mb "p "לכל ג'הריפ ןכו pon "גה רקיע
 לעמ םיגישה וליא pen] ל'צ] (ןיפח) ר"א םיפח
 תושעל ידכ םצע (ל'גה תנש) ןניסרגרכ חתפמה
 יכ תואורה וניניע ,כ"ע תחתופ en^ אלוע רמא ףח
 םילכל ם"במרה b^ ןכו ג"הר רחא וכרדכ ררגנ וניכר

mo )1וריב ' 
y (?ב לג '. 

 ב'ערו םי'בסרה לגא
wa €ריל י"כב  oimר"ב  vxףת ךרעבו יא דגג ךרעב היכו יב ו"ו  ,nעיפרב לבא ירגוג ליצו ירגיג יא ויו י"כב ו  

n3 (*ייג יפל םש יישרל סחוימה 'יפב הלמב הלמ  v3קימל סייר לצא  mm men vbyy :b^ידוג ס"סב יתמלשה . 

 "wm ומכ סרוק ייזנל חלט האבוה n» wey "bn תועטב mies ves יסופרבו ,סש י'כב n3 יכ תרוגסה הלמה
 .'וכו ןיניערג n5" אוה mo תמאבו ה"ר הנממ ושעו תועמב ארכשר



461 (mer "m - (bm "n 

3'D3 (kammer, Baldaehin6 פ"מ) הטוסד  Ninףא  

 תירוהז םינתח תפוח יאמ ורזג םינתח תפוח לע
 G9 הקורב ןב pam 'ר 33 'ותכב ב"פב ..(* תבהזומ
 םימשב לש ןמש 'יפ .רמ רמאק אתפופחד אחשימ
 יפל י"שריפב ה"כו ה"'חא]* )0 .תופוחל ןקותמש
 gn 'על ךיישו רקיע ל"נו אתופיפח ג'ונבו י"כ 73
 הכוס ,הפוחל הילייע .ה"כ 'וכרבב ה"נכו -- .ש"ע 'ה
 וליפא .ד"מ ." הטוס -הפוחל הלכ תסנכה :ט"מ
 הטוס .אירגנא ע"ייע התפוחמ הלכו ורדחמ ןתח
 םיפח :ו"ל pen ,ותפוחב הכזא אל אמש :ב"י
 אל ינאו יתפוחב האר אל אוה (א'כ sn תישארב)
 ב"ער ח"פ תבש .ש"ע ד"צפ ר"בב ה"כו ותפוחב יתיאר
 התניזש ב"עס vo puri nem ךותב הנזמ הלכ
 ,ונבל new השעש .ה'ק mb .התפוח בוקב
 אל כ"פ "wp ,הפוחל ח"י ןב א"כ ,ה"פ תובא
 ד"יד ט"פ תוכרב v" ,'וכו םתאב 733 תא סינכהל

 הרותל והיסנכת ןכ תירבל ותסנכהש םשכ א"עס
 'ז ואלמשכ וז הלכ :ט"מק כ"רד אתקיספ .הפוחלו
 תלעבנ ג"ע ז"כד ג"פ 'ובותכ 'ורי .'וכו התפוח ימי
 TT ppm ,הפוח ינב .ג"נד ב"פ 'כוס 'ורי .הפוחב
 רכז 'פ ר"כיא ,םינתח תופוח ג"ע ר"כד ט"פ 'טוס
 םוקמל לאשוהו ,'וכו ךיל השוע us תופוח ךכו ךכ
 תופוח לכ ד'ע ב"עד א"פס 'ליגמ 'ורי לא תניכש
 פ"ר "vp ,ןימינב לש וקלחל אלא ויה אל ויהש
 ילעבל תופוחו לצ תושעל ה"בקה דיתע ה'כ
 rb ר"להק ןייעו ןדע ןגב הרות ינב לצא תוצמה

 — [הפוחו לצ דיחיה םשו המכח הבוט 'פ

 in gedrückter Lage == ע"לב b men" — ףח
Geinג'נ םיחב הלועה 033 ןמוקמ והזיאב  

 (.ויכ יליגמ) ריעה ינב קרפד i3 (א'ער דינו בייעס

 ימאנש םוי לכב הילע רעטצמ קידצה ןימינב היהו
gen G^. a5. n3לכ וילע  nvaשוריפ  gem 

 ביתכו יהולע ןיגמ wm ןנימגרתמדכ רעצ ןושל
 תופיפח ומוגרת בל תניגמ םהל ןתת vo) י'ג יכיא)

TTEתורינת "יא ונלש 'גותב ה"יחא]*  
 תניגמ םהל ןתת :בישת 'פ ר'כיאב ה"כו אבל
 'מא דחו אביל תוריבת רמא דח ןיארומא ןירת בל
 חמצנו כ'כב Di אכוה 12« "גכו ,אביל תוזיזע
 רעצ ןינע שוריפ המושרה ע"למ אוה ד'עפלו דוד
 ילקנוא 'גרת לש pap ןושל o3 pn וניברו ,קחודו
 'חה ש'מ "יע בל תניגמ ןושלמ ל"נה 'ירבדל
 voy גישהש המו ז"טרת ג'ח ,ח"ב ע"מב ל"ז רעב
 יפלו ט"מ x" ר"טב וופפמ א'חב רעלזייא 'חה

 הזיא cue ןוילגמ ,'וכו ןגימגרתמרכ רמאמה ותער | -sehützendes Brautgemaeh,  Braut הנותח

 יפר bm תאצוהב יפסוהו סיפאה תלוגא לטונ :אוה שבושמ ף"ירה mos 'תפסותב לבא )004 מייקוצ) טרופריא ייכב היכו (!
 ,תובתזומת ג"ונבו יישר 'יגמ תארג ןכו יא רהז 'עב 21 (* .שיימו aen 'ע ףוס ןייע 10325 ימ ייכבו ינשמב 'וריב (* .םיפאח ןעיוו <

l. 

 pop vase lU pros wy ל'נה ר'כב יופח יכ |
 ופיח ד'צפ ר'בב w^ ןכו אמלעב םירבד יטופטפב
 ורבד 'מולכ והתלכא הער mn ורמאו םירבד וילע
 (o a^ cU) מ"ל אוהו םילמ יטופטפו םיבזכ

wemלע ןכ אל רשא םיובד לאושי ינב  
 אוש תמועל אוה ven לע כ"'או .םהיהלא 'ה
 ^35 ןיתחמ ןייסאמ שרפל התעמ ונל ראשנ ,לפתו
 היה nonni ד"עפלו וניבר "יגל ןייסמ וא "ירפסה

sinsהזיא וא ןייסאמ וא ןייסמ שבתשנו ןיתחמ  
mun imsיתעדלו .םינפל ןוילנהמ אבו הככ  

 ןיתנמ ןמ שבושמ איהש קר אסריגה רקיע ןיתחמ
 תואשמ nnm רקש איבנ b uávus^ י"ל אוהו
 םיִדָּב םינקז 'ע וקיתעה וז הלמ י'עו םיודבו אוש

^n»)דב וקיתעה ןכו םיאדב בותכ ולאכ יל יינ  
 וקיתעה ןכו ה"כ ,ד"מ 'יעשיל  ןייעו (ו אט ייעשי)
 רועיש כ"או ouavcea י"ע "כ (aw יקזחי) אוש

 ויהש יופח לע ךל [ןיתנמ] (ןיתחמ) ןווהד רמאמה

 קוספה רועישכו םיבזכנ םירבד לע ךימסוקו ךיאדב

 ךייש אל הז שוריפ יפלו .ק"ודו .'וכו וזח ךיאיבנ
 ץוח וניבר' איבהש המ nx .יחכונה 'על הז יופח
 ךועב םא יכ ומוקמ ןאכ ps לינה שימ) התפיפחמ
 םדוקה ךרעב was sums המ ךפיהבו en ףח

mbךייש יופח ןינעב 'ו ו'כ ;'ד .ב'כ 'ילכד ןויצמ  
 םש םילכב ם'במרה 'יפש ומכ יוסכ ונינעו ןאכל
 'א י'רתו יופצו יוסכ שוריפ אָיְפח ס'לב אוה ןכו
 יופיח ומכ Nim "en :יופצ 'ד .'נ ,ז"" 'בדמבל
 j .ב'כ /5 "יעשיב bx" קתעוה ודי לע רשא

£l yrbsלקשמבו הסכמ שוריפ אָפח =  m 
 ד"פו me אתפסותב תחא oye הלמה האצמנ

 ןויצב ה"כ «mb ג'ע pas אצמנו (' weh הליג |
 n" ןושלמ ש'רה !b" א"מ ה"פ הרפב ש'ר לש
 — y" ^« האפוח םונות הסכמ . + םילכה
 'ג הפוח .א"י 'וחנמ .ז"מ ov לקב לעפהו
 י"שריפ אלוקידב הייפח .ט"ל ז"ע .'וכו ויתועבצא
 ןאכל ךיישו 'ה ףח ךרעב ואיבה וניברו לסב וחסכ

ODD]ילכישמב הייפח ז'עב םשו ,ש"ע וניבו  
ommב  y^pא'כ 'וכמ ל  : vא"לד ז'פ 'יאלכ : 

 ב'פ 'יעיבש 'ורי mo ר"פ "יעיבש ,םיאלכב הפחמה

7 4 , 

 ל'נ דועו — ums ןיפחמ vm ר"מש e ,ביח) =

 הסכמ לבא יופעב nem אל תיזב עקבמה vy ג'לד >>
1 Jb" ב"פר "ipn ורי .שקב וא ,םינכאב' Cam 

 -- [רפא ותוא וניפיח ונאו בהז ותוא ופיח וניתונא =

RITט'למ הָפּוח =)  nbnלש טרפב הניגמה הסכמ  



EM 
Oe 

OY» E PM פד ג"סב — תונוציחה ואמיטו | ^5 יכ ותרעשהל היאר תצקו םינפל אב בתוכ' 

I^ ל וי du i ki. : 2 

enm Qm — een 

 הימקל ותייא קזנינל עלקיא (" אבי קע 7655 | ^ ךורע י"כו ע"פד 553 לבא ב'נש ק'העב כ'ג
 הייפח +" אשופיחל ימד הוהד !C אנימ אוהה | ךרעמ ףפוח שוריפ ל"נה תומוקמ ינשב י'שרו

 כ'הוי 'פב .היירשו (" יפליק היב אזח אלוקידב — rns] אבה
 הירב אנוה בר (א'ער דיפ אמו) .וכשנש D^ ארמגב | NoBU ס"למ אָפיִפְח םשהו sen = snomm ףח

 חלשו m3 ףח אקושב םיאק הוה עשוהי ברד | ,reiben שארה תציחרו הפיטשו הקיחש ןינע
reinigen den Kopfג'רב .(* הימק [הינאמל ל"צ] (הינמל) והנדש | ;אצאש6 תיפפח ;המזסולסמ,  

 ותאו היל טיקנ יכ (איעס חיס (pev וזחאש ימ py | איל תנש) ןיקילדמ nbi 'פד 'טגב CPfahle) יפופיח
 יפיפב הילתילו ,היירש ma sn אלקיד seb | ןינעב קלחב ,ושאר תא C ףפוח ללה היה (א'ער
 DÉ) m3 ףייח p'b יכו היב ףייח לייע יכד אבב | ףייח הוה היורצ ןב ישיבא (.ה'צ 'רהנס) בירחנס
 היכו :ז"ע תבש) ןיי איצומה שירב — (יעס ח'פ | אהתשו (א'עפ ב'פ ק"ב הבורמ 'פד ג"סב ,הישיר
 תחא b" .תיפפחל שחנו (ג'עס גייד טיפ יוכרב יוריב | תבש) ןינמוט המב 'פד 'מגב .תלבוטו תפפוח השא
 ףפחלו התוא ךכחל הלעב qox דימתו ןיחש יניממ | new [vii] 63 $e ,ב'עס we םש רועו ביער ינ
 (ח ,יב בוי [בותכש ל'צ] (ונינשש) ומכ התוא | 'פד C ארמ ג שי רבו .קרוס אל לבא םפספמו
 ןיחיתרמש שחנב התאופרו וב דרגתהל שרח ול חקיו | 6ה'ל v5. C הבורא ךרד תוריפ ןילישמ
 ףוניטה ןמו התוא (" ןיפשו תיז ןמשב התוא | .רעשה תא תרשמש ינפמ המדאב ףוחי אל ריזנ
 הז איבה ןכו ה"יחא|* — .("רועה לע סנכתמ|ה] | ,ט'ערו א'עס ויס הד הדועו התאר 'מגב תקונית 'פבו
 תצקב הרעהב רכזנה פ"שרהמה ךורעה םשב bn" | רמיא ?C תבשד ג'רב — רתנב ףוחת אל [השא]
 םירבד ךרעה m3 ללוכ וניבר יכ עדו — .רוציק | ר'הרכ םיברה תושר cux Co רזעילא 'ר רמאד
 הקיחש ןמ ל'ו דחא גשוממ םיפעתסמה םינוש | יפופיח אכיאד C אכיה יפופיח אכילד אכיה ומד
 דועו ןיחש ןימ תיפפח 'יפ ןכלו הדירגו הפיטשו | ידכ ר"הרל ךומס לתוכ הנובש o "b ,רמא ימ
 ועיה men לעפה תארוה םעטמ ליעלד יפופיח | לתוכה תא םדא ינבו םירוושו םילמג וקיזי אלש
 ךרע ןייע חתרזג ןינעב יתעד ןכ אל לבא ךכחתנ | ןתוא ןיעבוקו םינוק םהל שיש coi ןיאיבמ
 הייפח ל"נה ז"עד ןויצ ןכו תיפפח qua יפופיח | ידכ) ר'הרל טעמ ןהישאר תא ןיאיצומו לתוכב
 'יפמ לכא ש"ע 'ב ףח 'עב ומוקמ רקיע אלוקידב | C (לתוכה תא םדא ינכו emen םילמג pr אלש

sovואל לכה ירבדלו והופרהיו לתוכב וככחתי  | muאוהש הארנ ל'גה ז"על  D3^bהיפאחי ןכ  
 לכא וירחא ררגנ וניברו ןינעה mm "יככיח שוריפ | הטוסב ןניומאש ומכ ךוכיח ןמ ורקיעו ומד ר"הרכ

6x»יפייחד ינה  (Coקר ל"זרדכ ןכו 553 הלמה ןוותפ תארוה םצעב | הזב ונש ויפ  
 תירוכו àn3 י"ע ותיקנו ש א רה ךוכיחו תרירג | (' אדוג ומכ ידנוג עמשמ |שוריפה ai קר פה
 אלא אכייש אל הפיפחד ת"ר הרוה ןכו ותלוזו | ןיעבוקש שיו ,וב ךכחתהל יושעה םוקמב ןאכב ךכו
 DK ה'ד :ו'פ הדג אתפסות בטיה ןייע שארב | 'ובותכד ב"פכו .סדנוק וא ep" ןהילתוכ רצב
 jn ^n ןייע דועו אהתשו ה"ד .ב"פ ק"ב 'פסותו | C יפופיח םושמו G7 דיכ) םישנא ינש ןכו 'מגב

mv»םיברה , ^pו'ס הדנל | ןהב וככחתנ םיכוד ירבוע אמש : mew m3אל  mnn3 אל m3אלו  

 לבא יא"פדבו Yn vi33 ןוכנל היכ )* .ףפח ג'ונבו יל דצ niv ם"ר לצא רסומה יסבו ת'האבו פ'או CD v33 היכו ('
 («nma iw aam .ר"צ 'וריעב םג ייל לבא כקעי ןב רוע 3753 (1 ^ י"כב ה"כ (? .53 ףוסב 'צינוו ר"פרב

v33ל ב א גיונבו 55  v33 (* anתרתוימ ןושל תמאבו ^5 ביה  aem *) יוניש גישו יב ףה ךר עו 'א רנג עייייע 

 שרופמ 'א "33 ךרעב תמאבו 73 קרפב רמולכ קרפה הזנב ונשריפ שיימב וניבר «n»n ב"ה v33 ןוכנל היכ (* .אחסונה

fyףיסוהל וניכר ץלאנ ןכל רחא ןורתפ הל שי ירנוג תלמל םג ףייח ןינעב יחכונה ךרעב שוריפה יפל לבא  niשוריפה  

 ונשריפ, תוביתה ורסח עייפרבו "שוריפה הזבו, תוביתה ורסח ב'ה י"כבו .לתוכ ונינע ירוג רמולכ ירוג ומכ ירנוג ץמשמ

na"ר"פרב ,םולשב אבי לכה יגוקת יפלו "קרפה  ^an53 ארדוג ומכ |ידנוג ל'צ] ירגוג) Kיסופר ראשב  Tpתועמב  
 שיף גיחבו יב תישופה 'עב היכו ('" open ג"ונב 53 'ישרב r3 )" omn רג ךרע ןיע לבא ידודיג רפוס

 BP תופסות wy" .ריל ףרב םשו וניתואחסונב ז'עב ה"כו sv קר יקילייגנא v3 ץגוקב ז"על v3 ח'ר ייפבו םיגר ילה
 אבוה ןיבארבו ג'ער רורסבו v5 יקליבו 'ב י"כב לבא :אי' תינעתב 'יארכ אבקוע רמ manm ve ייגל וגישהש המ

 ימ ייכבו יב תישופח עיייוע ('? 0 גיונבו םש vmm 'ב תישופח y3 7» )'' yn כ'ג ייא :יל רצ תינעחל ס"רב

 $133 3/3 "T3 M (M ^3^ אקושב םיאק חוה ייגכו ,ימ "33 M) «vm .יפלק «in יפילק ר'פרב ('* .השופיאל ייגה

 סופו תאצוהב וילד ט'פ תוכרב יוריל ס'ישרהמה ייפב ל'צכו ('* .שיע יונשב גיונבו De ימויל סיר רוע y" י'עבו פיא

 ןמ רועה by סנכתמש רבר wm . . תיפיפה 5m (qoom ספדב) «^nara n שוריפ ןכו ('" .ןיטשו 57563 םשו ץניאמ

 .כ"ע ףונימה
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 ילוא nons .'וכו ץיפע sb חימק אלו
 אוהו קחש ףוח ס"לב = «y o ע'למ רזגנ

Twoקחשנ רוע רמולכ 'ה ףח  Tuדועו  
y/o Qs , ci-רעשה טרמנש רחא רועה תקלח  

enthaartes Fellהשרפ 'ז קרפ ינימש ארפסבו  ^ 
 יקליב ה"כו ד"בארה 'יגכ הפיחה ל"צו הפיאה רוע
 רועו הצמה רוע אצי םש ארפסב 'יאש המו ינימש
 'יפ ,הכאלמ םהב השענ אלש [הפיחה] (הפיאה)
 אלד nn םש תבשב 'יאדכ הכאלמ רמג ד"בארה

 — [חימק אלו חילמד nen חימק אלו חילמ

 ג"רב ——  CWeberkamm ע"למ הפיח =) הפח
 אמלידו 6ו'צ (n3 דיחיה תושרמ קרוזה 'פד

 ןיעיגמ b" .הפיחב ידדהא וטמו יבתי ווה ידדה יבג
 ה"יחא]* | .העיריה לע וב הכמש קרסמב הזל הז
 6ז'ע אמוי) וקולח nen ומכ י"שריפו nena ג"ונב
 י"שרב אתיא 'ציניוו 'צנוש 'פדב לבא nen ע"ייע
 'ציניוו 'צנוש 'פדבו 'מ י"כב אפיחב ה'כו אפחב
 יכ עדו :ד'ק דצ תבשל ס"ד "יע הפחב אקארקו
 םיגרואה םיבשוי וביבס רשא ךווא ץע ע"לב ףח
 הפיחב יד דה א 1223 'מגה ןושל הפי הלוע הזלו
 הז ןיעיגמ רמולכ (ד"וי אלב) nena הלועמה ^3
 — [םיגרוא לש ץעה ביבס םיבשוי םתויהב הזל

 הפיח דע רוצד אמלופמ (םוקמ cen אָפיַח ,הָפיִח *
 ם ש ו UD» am ןומסרפא ע"ייע

 ר"כיא אפיחל ארטסג ג"כפ ר"קיו ,'ד הרעהב
 ןמד ימירבא 'ר :ג"ל ןישודיק ,הפיחל השרפ 'פ
 םפיחד ימידבא בר ס"טב בשיו 'פ ר"להקבו אפיח
 ב'עס ט"כ הליגמב ל"צכו הפיחד וא wem ל'צו
 מ"יימגהבו b'W י"כבו אפיח ןמד ימי ד בר תחת
 בו 'מ י'כבו ןוכנל ד'כלה הלפת תוכלהמ ג'יפ
 ימלשוריבו Cy רצ יליגמ פ'ד) הפיח ןמד אמידונא
 קר +אפיחד) הפיחד אמדובא בר םימעפ הברה
 הפיחד אמידבא יבר ג"ע ט"יד N'bD ןיבוריע 'וריב
 .אפיחב ירוה אפיחד אמידבא 'ר ,כ"ד ב'פ םש ןכו

byס ף'זרהמל ר"יהבמ ןייע תואמגודה רתי ', 
 ,גיח quia ע'ייע ינפיח וארקנ nen ישנאו האלהו

 ,197 רעיוביינל איפארגאיג ןייעו ש"מו 0

 לש אפיע אוהו f€" קו (אוומא «DU הָפיַח *
 ף"זרהמל ר"יהבמ 'ייע :ח"כ 'ועובש ילבב

 6 זילכ נ'לה ב"פ 'ירדנ 'ורי ל"צ םשו .ה"פ דצ
enתועוכנש ימלשורי ףיסוהל  rbףד  T5ד"ע  

 aen ש'ע

nen * - emn 

bnaרושיקב הלמה האב םימעפ המכו  Dyשאר  
 אקו ב"ער ז"כ 'ציבב mp ל"נה םינויצמ ץוח ןייע
 אפייח אק תוה ,ז'ק ןירדהנפ הבקנלו הישיר ףייח
 ,ףוחת אל :ו"ס הדנב םימעפ המכ («n .אשיר
 הדנ iy ט"כד ב'פס םיחספ ימלשורי .הפפח ,ףוחל
 ק"ב .םש הדנ הפיפח םשהו ,'וכו תקרוסו תפפוח

:3'bינש רשעמ 'תפסות ,הפיפח ןקית והיא אתא  
 mum הישעמ לכ yy ג"נד ב"פ ש"מ 'וריו ב"פר
 ,ו"ב הליגמב י"שר b^ ןינעה ma .התפיפחמ ץוח
 יזנבו a5 םדוקה ע"ייע ארקמ לש sew כ"נ
 זעלבו דרגמ ןושל ףפוח ןכ ומכ י"שר שוריפ .ב"מ
 אוהו םש ריזנב תופסותה וזעול ןכו .כ"ע רירפ
 ז"עלה תביתכ רקיעו .sich abreiben, frayer צ"לב
 ולבד ןנברד ינאמ ינה ה"דל א"ער ^ תוכרבב 'יא
 ףפוח ןושל sem י"שר שריפו והדיד איפוחמ
 א"ער ד"נ םיחבזב לבא ,ז"עלב ר"יירפ ספספמו
 abreiben, frotter — ר"יטורפ ל"צו ר"יטורפד זעול

n»ר"ייטורפ ז'עלב ל'זוב"נש ק'העב זעלה  
 איבה םישרשב ק"דרו p ש"אלב  ן"ינאווצ
 אימפסא ןושלב אוהו ר"נייפ זעלה sen שרשב

peynàr35 בוי ארקמ לש יכנא ףח ןיבה ןכו  C5 
 ןינעה הזמ יתעדלו גיזש קיתעהש 'גרתמ היארהו
 רמולכ 'ג «gn y'"p Cr^ min אתופיפחד אחשמ
 ותדירגו ותפיפח רחא שארה וב ןיכסש ןמש

 — [ותציחרו

 קזוחב םימ תמרז אָסיִח ס"למ אָפיִח = ףח "א
(starker Erguss, Ueberschwemmung 

 אפיחו ל"צו ה"יחא|* | .אפחו ףא ףטשו 'גרת
 הקיתעה ןכו stan אפיחו הטישפב ה'כו אזנור איה
 אפאח O גיל nnm py mo ףטש הטישפה
 והיכ ,יג (VP תאשמ י"כ 'גרתה ןכו ,האיגס אימד
 ןיא הרזיגה ןינעב Dn ע"ייע ,'וכו יעישרד אפי ח
 ל עפ מ ואצומ יכ סילעאכימ שוריפל הטונ יתעד

nnשוריפ  pneןושלמ אוה ר"עפל םא יכ, ץחרו  
 לאשוהו Sehaum ףצק -* פ"למ וא םימ <?! יפרפ

 : [קזוחו ףצקב םימ תמרזל

 (' א לו חילמד abgeschabtes Fell) הפיח =) הפח
 ג"סבו .,(א'עס ט'ע תבש) ןיי איצומה 'פב חימק

 (םש תבשב ןכו איעפ בייכ ןיטיג) ינש טנ אינכמה 'פד

 הצמ (' אותפידו nem הצמ ןה תוווע שלש
 ונד םוש אלו רואש הב תילד הצמ המ ועמשמכ
 חילמד (nbn ^b רוע יאה ףא ומצע nop אלא

mo )'ק'העב ןוכנל  aneעייפדבו  comיתכונת ךרעב ע"פרב לבא 'א הצמ ךרעב היכו י'כה לכב היכ (* .תועטב  

 "anb חועטב



 ה"כו האלהו .א"י 'וחנמ .מ"מ :ז"מ ,א'ער ^b 'מוי
 — handvoll] = ע"לב

 ןטק קש ,נ<*= ^Q ע'למ אָסיִפֶח =) ספח
 kleiner Sack, 2628150188, capsa) אספוק וא

 )2 3^5( ms םינש 'פבו G2 .ז'כ) טג לכ קרפב
 6 יכ מ') ארמג C, אמקסולגב וא אסיפחב אצמ
 mp C nem הנח רב רב הבר רמא אסיפח יאמ
 ןכו .'וכו רוע לש nen "eve םשו ה"יחא]*
 'עבו my לש אספוק וא קש תיברע הלמ תארוה
 :ןושאר ןושלב :ה'ע sov וניבר איבה ספסחמ
 ג"ונבו 'מ י"כב ה"כו ^nb 5 חב חנומש ימכ המוד
 'ורי .ךרעה תליחתב המושרה ר"ל sm אספוקב
 הסיפחב יסכמ רמח חכשא ג"ער ח'ד 'ב קרפ מ"ב

 — [היתסנו
 שרשל wapa הושו מ"לב ven ומכ) סַפֶח ₪

 'גרת forschen, suchen, graben) רפח

 jo היל «popm 6e 0 299 םינומטממ והושפחיו
 ימלשוריה 'גרתה דוע ןייעו ה"יחא]* = .איעמוט
 ונינעו ג'ל ,א"כ תומשל ;ב"ל ,ה"כ ,ו"'כ תישארבל
 "poen (n a ינרמכ ו מ ש ^" 'גרת ןכו ,הריפח
 er- danachforsehen ש<=- ע'למ sm יתעדלו
 -einer dem andern nach הז רחא הז ךולה דועו

— [gehen 

 8n" 'עב אבוה :ז"ע .תבש (Gütze) תיפפח *
 ותרזג יכ תורוהל ל"נה 'עב וללכ וניברו

 תיפפא ומכ אוה .ר'עפלו ךוכיח pup ףפח ,ףוח
 לאשוה 99 !CS פ"לבו on ^p 9l יפו ע"למ
 יעסמ 'קליב תולמה שרפמ ראב ןכו ןיחש ןימל
 יניממ Ph 1«( אתיפופיחד רעצ ז'פשת זמר
 אתיבוברע א'ער א"פ םירדנב ג'ונבו ,כ'ע ןיחשה
 N'O א תיפופר ח "גה וניכר איבה 'ר ףרח 'עבו
 רואיכב יליח תא הסנא 'ד ףרח 'עבו ,אתיבוברע

 ,םשמ ותוא np רחא

 תובותכ .'ו תבש (Pfühle, Pallisaden) יפופיח *

 שרופמ פשו 'ה ףח 'עב אבוה ב"ער ר"כ
 תודתי cippus ר"למ אוה ר'עפלו ךוכיח ןינעמ כ'ג
 וליבגהל תיבל וא הדשל ביבס תולודג םינבאו םיצע

 .קזנהמ וניגהלו

(eine Werthsache (רק* רכד ונינעו מ"למ עודי on 
 ר'כב  ybpתירבה תוא תאו )^ פיס :

 ילשמ הב "we אל םיצפח 5« רמוא דחא כותכ
("oinאל ךיצפח לכו רמוא רחא כותכו  we" 

= yen — ןוקיטאפח 

 ךוע ןייע Obesste [ppewen b'wp ןוקיטאפח
 שירב ונדמליב (א"יר א'חב תוקיטיפיא

 (mt םייג ינש 05 'וחנת) קחצי תודלות הלאו
 בקעיו ןוקיטאפח חלשמ ושע םיאנ ינש :גיכ היכ

noveב'א) -- .ןירדתק  ^bשיא י"לב ןוקיטפה  
"emאיטפיא ע"ייע הלשממה תגרדמב הלועמ ). 

 אוהש ןיקיטאפה היגהל ול היה 57 ה"יחא]*
 ןירדתק ץובקה op הלועו 0-6 י"למ ץובקה

Kathedristenםישובש רתיו מ 06806 י"למ  "y 
 [םקטפה 'עב

Kehrbesen; 2 Schaum) N'E3TT *איפה ע"ייע (1  

 M 'א

(das Reiber) N'EWT *ה'כו  D'53שוריפ הפוח  
 ראותה ונממו ,'ה sn qw ןייע הקיחש

 יאבה ע"ייע

 םדוקה 'עו 'ה gn ע"ייע sen n לעפמ) ןּפה *
nes ^bהקיחשה לע  (Abreiberתפסות ' 

 ה"כו ןפסה ו"ו י"כבו ןפחהו רפסה ןלבה wb מ'ב
 אלו (392 מ'כ) לדנאמרעקוצ 'צוהב טרופריא י"כב
 .ב"יד ט'פר מ"ב ימלשוריבו םיונשה לע ריעה

senןפחה . 

penןפח ירבעה םשהמ לעפ) . ^n Denרועש  
 רשעמב 'ב '53 andvoll nehmen) דיה אלמ

 אלמ שפת p aen^ יפל ןפחו ללב םא 07 ינש
 תרטקה ןינעב םימעפ המכ ה"נכו ה"יחא]* — ,ודי

 'מגב סשו וינפח אלמ jen aD ףד א"מ ה'פ 'מויב
 nm ew ,וינפח אולמב ןיכק 'ר ןפוח ,וינפח אלמ ןפוח
 ,ויתועבצא ישארב jen 'ב דומעה ףוסב םשו ,ןפוחו

vןופחיש והמ :ב"מד ה"פ 'מוי  imוינפח ךותל , 
 ןינעו .וינפחב סנכיש והמ רחא תמו ןפח םשו
 הפוח דציכ אה א'עס ז"מ 'מויב שרופמ הניפה
 'מוי "וריבו ,ץמוקו ודי תסיפ לע ויתועבצא שלש

"X DCארקיו כ'ותב ןכו יונשב  "bתהגה ןייע  
 אוההל ןפחד אוהה ימד אל ה'פס v3 ,ב"ירגה

 םשהו ('ץמקד אוההמ יות ןפחד אוהה ץמק
voe Tmולש ןפה אלמ א"  קופ  be) 

 ה"פ mo ר'ג qn לש ןפח אלמו (השמ
 תקזחמ השמ לש ונפוח pe mew טוקליו
 ,(יצמוק יח or) pp  ר'קיוב ה'כו םיצמק הנמש
 אימ yen אלמ יאשמ אנא :כ'פ תבש ץובקהו
 הָגיִפָת טשפומ םשו .אתוביט ינפח אלמ יל ובהיו

 םוקסלג עיייע (* .ייפ רייקיוב היכו ץמקר ןידהר ר"י זמר יר ץשוהי 'קליבו ץמקר אוההכ ירח 'ז זמר 'ישארב יקליב ('
 .תואחסונה ייונש rf םוקסולר 'ַעו .תיבח 1^ י"בב )?



  - yer(הְרּופְחמ — רפח 465

 דע ול תתנו ןמ qun םויפ ע'פדבו ,ה'צתת
sn STOרצקתנו  "yשוריפכ יכ עדו .'וכו  

 וניברו ל"נה תומוקמל ם"בשרו י"שריפ .תחש :וניבר
 ושריפ םשו םש די בתכ noua wwe םושרג

Uyתתימאל היאר .הזמו ,ןיזח  ^anןיזח ךועב  
 ללוכש םש 'ומביל י"שר שוריפ ןייע רועו ש'ע
 יפל ןיזח אוהו) זיזח קרי תחש דחי םישוריפה לכ

 — [(הנוכנה אפריגה

 השאה 'פד ג'רב Gehaeht miens =) רפח
 ריפ] City תוגותכ («pp הל ולפנש

[ovןרק רמוא מ"ר ףירצ לש תרופחמ תירפג  
 ועמשש םימכח שי םולש רש בר רמא .יריפ א"כחו
 רההמ םילספנש םינבא לש תורוי םינושארה יפמ

psvםהל  mneםימכח שיו ןשבכל ןיסנכנש דע  
 אה 'יפ ןכו C ךינרזה ןמ םיאבה םילכ ועמשש
 D" 6 תודונ 'מגב ןידימעמ ןיא 'פב ןניסרגד
 ילכ יאמ תימלוע mne ןהל ןיא רתנ ילכ 6גיל
 .ףירצ לש תרופחמ ילכ ןיבא רב יפוי ר"א רתנ
 חלמד ןירופחמל 'גרת «G^ 25 cpm ונתנ חלמל

quהרכמ ןכו הייחא]*  nb(יט יב יינפ)  
 שוריפ 'ו ףרצ ךועב יכ עדו .חלמד ןירופחמ 'גרת
 םילכ ל"הזב א"פכ mx לש תרופחמ ילכ וניבר
 ןירוקש mox הנממ ןירפוחש המדאמ ןייושעה
 הכרה גפוסש תימלוע הרהט ול ps (* י"מולא
 "ילכל ש"רב ה"כו כ"ע וכותל ןינתונש ןיקשמ לכמ
 וניברל אב הז !p^ ,וניבר םש תרכזה ילב א"מ ב'פ
 'ילייגנא י'כ ץבוקב) ryb "s "b3 בתכש ח"רמ
 ימואש ימ שי ףירצ לש mens ילכ 5m os ףד
 ע"לב ew בשלאו כ'ע בש לא ןמ םישענה םילכ

Alam. cx!ט'סב ג'הר שוריפ ןכו ,איבגמ ע"יע  
 תרופחמ ילכ 'וכו רתנ ילכ wb" א"מ ב'פ 'ילכל
 אוהש איבגמב םיקבודמה םילכ ושוריפו ףירצ לש
 .ש"ע רתנ 'עב ושוריפ אבוהו ש"ע ,'וכו בש תייטב

 איבגמ ןמ יושע ילכ םירמוא שיו וניבר ש"מו
 ם"במרה לבא b'3n ח'ר b^ לע ותנוכ כ"ע המצע
 ,בטיה ש"ע וז תעד לע pow םש םילכל מ"יפנ
 =! .ע"לב ה'כו וב ןירפוחש םוקמ אוה הרופחמו
 ןכ ומכ אמוג ונינע ןכו אריפח ,איִרּופַח ס'לבו
 ,םינרקעו םישחנ האילמ men א'עס א"כק 'ומביב
 רובה ,ד"ס כ"ב (das Graben) טשפומה םשהו

 תוננכ : ר"יר ג'פס 2'2 'ורי ,תוד y'"y הריפחב
 ר'פס 'ינעת 'ורי sen רכז 'לכו ,הריפחל ונתינש

 ,םיבוט םישעמו תוצמ ולא םיצפח )5 ,'ג םש) הב
 ק"פ ימלשורי .תוילגרמו תובוט םינבא ולא ךיצפח =

 תובוט םינבא ולא םיצפח (Cy ve x האיפד
 ("D^ 'מאנש ט"מו תוצמ ולא ךיצפח תוילגרמו

QU» sbה"יחא]|* .יתצפח הלאב ^5  iss 
 הרות ירבד ולא ךיצפח ,'וכו םיצפח ימלשוריב
 יר ילשמ 'קליב 'וריה הז אבוה ןכו ,'וכו רמאנש
 ךיצפח לכ שרד ב"ער 'ט ק"מבו -- ד"'לקתת זמר
 לכו ביתכו הב וושי םימש יצפח אה הב וושי אל
 תבשב ה"נכו -- 'וכו םימש יצפח 'יפאד 'וכו םיצפח

Co "ye? pb a^pםירופא ךיצפח ו"נש זמר  
wenהמכב :ח'נ מ"ב | דיחיהו -- ןירתומ םימש  
yenלכ :הליגנ 'פ ר"שהש ,'א הנמא ע"ייעו הז  

 הרות רפסל לאשוהו -- יתיבב יל שיש בוט ץפח
pemאצפח ישופתאל ךירצ ב'עס ח"'ל תועובש  

 (nbn y'"p m הידיב אצפח טקנ םשו ,הידיב
 הציפח טשפומ DU — 'ב ,ד"כ 'ישארב י"שר ןייעו

 — [קשח ע"ייע פ"פ ר"ב

per cןכ יכ ץפה ע"ייע יצפחו יצמחמ 435  

 qn לעב סרג

Gras, ühn- 25 ע"למ ד"עפל men =; רפח 

  (ich dem Loleh, Raygras'פב ^ wןילחונ
 'פד ג"סב 'ורוכבבו (א'עס ר'כק 23 ןבה דחא 'מגב
 ילביש wm הרופח G0 37 הלחנל רוכב שי
 השענו תחש ןונכ b^ ,ירמת wm (' יפאפולש
 אבה 'פב ..ירמת nm יפאפולש וב אצויכו ,םילבש
 אבר רמא x5) תומבי) Dp אל 'מגב ותמבי לע
 mem] ל"צ] (הריפחו) אחלימ אעראב יזוז האמ

^bעקרקב ןיערזנ ןיטיח יזוז האמכ ול שיש ימ  
 «qo .קריו חלמ אלא לכאיש חיזומ וניא
 ןמ יל nm םא (CP TU רשעת רשעד 'תקיספ
 ןמ ןתיל יל שי ינא ףא תוינטקה !jb תוירופחה
 ךצרא רטמ תא 'ה jm תוינטקה po תוירופחה

p3Nתתנו ךלצא יול אב ודיכ ,חיכ ^3« רפעו  
 ךלןתיליל שיינא qu וחבומה ןמול
 'ה ה תפי ^G 'פ c9 [רמאנש] רחבומה ןמ
 .םיטשה תא נוטה ווצוא תא ןל

ws» mmaדיל ו" י"כב ןוכנל  m» wa» 
 רמאמה תלחתה אוה םש קר n^ ^b האר 'מוחנתב

bmpםא.  nmתצקב ה'כו ,'וכו תוירופחה ןמ יל  
 זמר האר 'קליב עוטק רתויו ל"נה 'תקיספב רוציק

 בייבל "3 ה''מגר ייפבו ,ביבב ה*כו יפפולש ר"פרב O3 םשו 'ו ףלש ךרעבו ןאכב עיפרשבו .ר"פדבו 3m Ya י"כב חייב )!

 תיכ (* = .ךינרז ע"ייע (' | .ל"נה יורוכבב היכו יפופלש :ר"יק ףר יקילייגנא v3 ץבוקב) יורוכבל v3 no 'יפב ןכו
 Alaun, alumen **53 allume ט"יאלב (* ,תורוי תועטב עייפרשבו ,ר"פרבו 5 .יייכב ןוכנל

E nt 
DE 



 -— pm ךרעה תליחתב רומאכ ע'פלנ הלמה תארוה
 שבל cp אוה דחא שפחתיו יכ הארמ ךשמהה
 'גרתה קיתעה ז"חא אבה 'עב םגו .םירחא םידגב

venןוכנהו ישפח ןינעב  '"yש"מ ] — : : 
 -hinbreiten, hin 5% ע"למ אוהו מ'למ) שפח

sireckenש פח כ"או  Hinbreitung, das ist 

(Deckeידגב  wenםוגרת )3 73 לאקזת) הבכרל  
 «pan j .הייחא]* .ןיכיתרל רקיד שובלב
 וומאב 242 bib רפסב אנג y הנוי 'ר

OU UIע=  c)ק"דו ראב ןכו =!  
 םייוארה םירקי םידנב רמולכ b"n wen שרשב
 'ייעו 'עה תליחתב ש"מכ ןוכנהו .ןירוח ןבו ישפחל

 — [5 509 סואיניזיגל סוריוזית

"ven =( venןירוח ןב ונינעו מ'למ  (freiג'סב  
 ימלשורי .בילד ט'פ  םיאלכ יורי היכו :א'פ) הדנד

 (.יל םש ייי עו : א"לק ?nat ילבבבו ד"עס דיילד ביפ תובותכ

 השענ םדא תמש ןויכ C :ח'פ onn" ישפח םיתמב
 םיכרע השלש ולא ב'א) — .(' תוצמה ןִמ ישפח

 C (םהל ns ןינע

yv» Cen *הריקח ונינעו מ'למ  (uchenתבש  
 א"עס 'ח 'יחספ ,ץראה 553 יתשפח .ט"פ

igoז ייחספ שּופיח םשהו ,וירחא שפחל לוכי ': 
 | : א'ל םש ה שיפח

 .'ב תישופח y'"y אשופיח *

 (% ALAS יברע 'שלב אתשושפח ס'לב) תישופח
 'פב sehwarzer Küfer) הרוחש תעלות

 אברת יתינ 6חיכ y" ןיאפרתמ 'מגב ןירימעמ ןיא
 תופומ ולא קרפד ג"סבו .אתינלמג אתישופיחד
 ^a) קרפ יר ינימש) םינהכ nmn3 אינ תו (ב"עס vo ןילוח)

 [ךלוה] לכ ברקע הז (גימ 4 «p^ עברא לע ךלוה
ceתישופחל המודה תאו תישופחה תא תוברל  '. 

 ךכ p3 תישופח o" C הר פ ב ט'פ תיחולצב
p»תלסופ ךכ . ^bתעלותה איה  menשלב ' 

 .אלוטלב א"יו ו"יברקס זעלבו אסופנכ לאעמשי
 ןכו אסופנכ לאעמשי 'שלב ^5 י"כב ה"יחא]*
 פ'טב םשו W^ ךליאו rb 'פדמ לבא ר"פדב 'יל

"i2 4 

 ַח — yen) =) רפח

 רפחה ולטב (באב רשע השמחב) cow ג'"עס ט"סד
 nsus השמ היה ב"ת ברע לכב יול 'ר רמאו
 ויהו רפחל ואצ רפחל ואצ רמואו הנחמה לכב
 D"  אתחיתפ . ףוסבו ,תורבק ןהל ןירסוחו ןיאצוי
 יתמ ןמ רפחה לטיבש Dv אפריגה ר'כיאד יל
 "וכו רופחל ואצ רמואו ,'וכו יול 'ר רמא רבדמ
 — .םיונש תצקב «^G לאומש שרדמ ףוסב ה"כו
 'תפסותב :רכז לש ןבומב הבקנ ץובקב ראותהו
 שוריפ תורופחהו [ןילייכה ל"צ] ןילייבה ט"פ מ"ב
 'פריא י"כבו 07 ביחכ) רייב ^y הריפחב םידבוע
 םשו 392 מ"ב 'נאמרעקוצ 'צוה ןייע תורופוחהו
 תנש ליעפ ינוניבו -- איה סופד תועמ הרעהב
 — ven] קר יתיאר 'פ ר"להקבו ,ריבקו ven .ב'נק

"BI *ג"מד א"פ ןיטיג 'ורי (םוקמ םש)  Xy ^ 
 ר"קיוב mr sena הוה mov רכ םוחנת

 םוחנת 'ר ?xy ו"לד א"פ תיעיבש 'וריב לבא כ"פ
 םשו אלק ף"זרהמל ריייהבמ ןייעו) רפחב הוה nn רב

 mme ררבוה ל"נה תומוקמה לכמו opm הז ייל
pmאוה דחא קפס ילב כ"או לימ 3" ןירופיצמ  

 שרש טשריפל ה'צוא ןייע ארקמ לש רפח תג םע
senא"ר 'גאיג רעיוביינו תג שרשו , 

 רמוכ תיטפק 'לב ושוריפו םירצמ ךלמ) עַרפַח
 לא אראו ונדמליב Sonnenpriester) שמשה

 b" (' דחא ה ע ר ם b) "יס םש אמוחנת) םהרכא

 םישנכ ולעבנו תוהולא ןמצע ושעש םדא ינב
 ןיינמ הערפ 'וכו הערפו שאויו רצנדכובנו םריח
 היהש ערפח והמ ערפח הַעְרפ ('ל .דיס "059 יאנש
 םויב ורטנקמ איבנה ןכו הבקנכ exp ערפו רכז

amםי ש גכ םי רצ מ הי ה ת  ye)ה"כ  Uam 

vonיברע 'שלמ ר"עפל ףולחו יונש ןינע מ'למו  
oeיונש ארקמבו םימה יונש ןינעב  

 שפחתיו (םינפב ןייע הדגאה bp" א'עבו םידגבה
 jp ישפח אציש בותכ ןישב «Cn gw א'ש) לואש
 (הקינפ) ןינאמ םירחא םידגב שכלו C) תוכלמה
 םינהכה לא רומא שירב ר"קיוב [הקינגפ ל"צ]
 לבא שווד bp" קו הזו ה"יחא]* 20(

U^ 

 ךליאו ורזיפמ ע"פדבו "nmn קוספב לבא 'חנתב םג 'יא mnn nom ר'פרב ה'כ )? .טמשנ ע"פרשבו ר"פדב היכ ('

mmnאלל  mm pss5 תוכלמל ישפח ישענ ר'קיוב (* .םירצמ 355 ה ער ₪ ^nלאומש יררמב אתיארכ .תוכלמה ןמ  

 י לבא )^ .הירד 'עב שיימ wy חישופח b ריב טשפומ םשו )^  .ץ"ומב יב ןגפ y'"y אקינגפ ןינאמ ןוכנל ce ר'כפ

 == שיבכע , = = ריזח , .ג 5 == רופק ומכ תעלבנ ןייוגהו (* .ןכ םתארוה na י"פע קר םינושארה םיכרעת ינש

my yoדצ ןהאויוועל יחהל ץיגאלאאו  CO vייפבו  v3 muiיילוחל  (ץבוקב v3יקילייגנא  mחייש ) "H 

 = mn »y תמורל המודהו תישופיחה תא איבהל טיכ רצ הרפל גיתרל טירס 'יפב אכוה ןכו לינה ארפסב (mv תישופיח

piroשיע וניבר יינכ כ'ותה ןושל איכה שירו ארפס לש ןושלח . *) msייכב ןוכנל  yaירפו שיימא יפרבו ב'ה ריל  bak 

 תאיפב ס"טב יינושאר "יסופרב
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 עלקיא אביקע 'ר םדוקה רמאמבו ייבאל רופסח הז |
 ו ישא ברל ונילצא פחוימש web אבוה קזניגל
 ךפיהמ רדסה הנתשנ iue Cu) ry s יגל
 ןהאזיוועל 'חה תעד הלמה mia ןינעב עדו .ךפיהל
 יינטק םיגד אוהו 6ץמ+6 י"ל אוהש yn) יגאלאאמ
 תביתכל היאר איבהל שיש ףא ל'נ ןיאו םילכאנה
 א שופיא םש 'יאש ז"על «pn י"כ 'ינמ הלמה

on)ויעל  Croילבש  pepומכ אוה יסרפ וא ע"ל  
 כל םש ז'עב ואבוהש םיגדה תומש ראש « ןנ

 Uhu t: ;Fledermaus ode םע ותושהל

Eule $2 553המוד אשופיח גדש רבדה בורקו  
  qo[אתיפח 'ע דוע "ייעו ל"נה —

 .אמהוזו ףצק e (CA erbe .ילוא) תישפח
(Sehaum, Sehmutzשירב  nbusהכיא  

 'קזח) הב התאלח רשא ריס Un ייס אתחיתפ שיר)

 ב"א) -- .הוונל 6 א תושי פח ד mv o ה"כ
Gin "5 

DU ה rd. Haruhi te 6 , 

  d V 1 Nיש

 תישופח

 ייפב ה"כו 'מושרה ע"ל sem אסופנכ ל"צו אסופנב ןבא
i'm(קרוהש) אוה תישופח הז 'יפ ל"זו ל"נה הרפל  
b")הרוח ש תעלות ] wmעברא לע תכלהמ  

 (אכובנא) אלתמ אגרפא [סופנוכ ל"צ] (סופנוב)
 רמאמ אוהו ,'וכו כ"ותב ןניסרגדכ [אבובנא ל"צ]
 'מולכ כ ,)>5 Bl | \-3=- | גהזכ יברע
 p^ ןכו "הנק ומכ (הבוקנ c וא) הלולח אסופנכי
 ומכ הבוקנ (תישופח) איה ל"זו םש הרפב ם"במרה
 תלמו .םש הרפל ב"ער ןייעו כ"ע הנקה לועבנ
 scarabeo ט"יאל NY ב'ה י"כו ר"פד 'יגכ ו'יברקס

Küferל"צו טברקסא ק"העבו טוברקשא 1? י"כבו  
 רעפעק = searabone ט"יאלב 52 אוהו ינוברקסא
 ז"עב .י"שר ז'עול וב רשא צ"לב escarbot אוהו
 blattola ט"יאל כ"ג אוהש 3^5 אלוטלב תלמו ל"נה

kleine Schabeןושלב רדסה ךליאו 'זיפ סופדמו  
 ומכ ל"צו אוה ןוכנ ילבו אלוטלב e ,'וכו לאעמשי
 איבה םיזעול ינש יכ ליעל ש"מכו ר"פדו ב'ה י"כב
 אתישופיח nb המ ר"שהש שירב 17251 — ,וניבר
 'קליב ב"נ ןכו ןויפרקש כ"מ 'יפו הינימ ישיב יצורק

 — [איה תועטו ר"לק זמר 'ר א'ש

nenע"למ וא ,הפשו םילוש 5*= ע'למ ד'עפל)  
 Saum, Frausen des "23 לש ארמיא 3.

 (.ביצ תבש) עינצמה קרפב (םינפב 'ייע דועו 6%
 'פבו .וקולח C תפחבו וקולחל ותדנופ ןיב | +"נפב ןייע אמט גד ןימ [אשופיח ל'צ]ו (תישופח)

 אלש רבלכו «Ci 09 הטמה שימשתבו 'מגב כ'הוי | «$C00 r ןידימעמ ps poo 6 ףופב
 ג"רב -- C ne טו וקולח C nen nnno ודי איצוי | אוהה הימקל ותייא קזניגל עלקיא אביקע 'ר
 נ"פב ימנ ןנתו('כ'ק יומבי אילפנאב 'גב הצילח תוצמד | .אמט גד שוריפ .,אשופיחל ימד הוהד (* אנימ
 men דוגרפב אל סנכנ םרותה ןיא 07« םילקשב | אשופיח ל"צ ליחתמה רובדב pi כ"או ה"יחא|*

 cvy ו"עפ ר"בבו C, לדנסב אלו לענמב אלו | ה"כו ךרעה הזל םדוקה תישופח ה"דמ שבתשנו
 ןוהבר הוהד [ןבל] :יתרג ןבל ey spy חלשיו שירב | em ישאפוח s^ 'יגד 'כלה ג"'הבב לבא 'חסונב

ome (iו"כב ןוכנל . | *) ףח עיייע m (? onע"פרבו ויו י"כב ןוכנל  axאתישושפתר . +) קולח ךרעב םג היכ 
 םג נישו 'ק רצ nat סיר יייע ד"ויב תפיח 'זיפ תוינשמבו פ"או 'מ ייכב ה"כו טרופריא v3 73 יפל vp תבש יסותבו
 ג''צירב יתאצמ ןכו וקולח תפחמ בוט רתוי ימ י"כבו npn ר"ל ייכב (* .וקו לח ת פ ש ילבבבו יוריב וגינפל לבא יורי
 א'ש (D De" גיירת D" ח"וא ע"שב היכו prn ת פ ש nnno ייא זיער o^ כ"הוי ילה ז"ואבו (an רומע כיהוי ילח
 ילוש תחתמ ייא טיס ייפ כ"הוי ילה ובלכבו לינה יומוקמ לע ריעח אלו גיכק רצ 'מויל סירב אבוה מ"ר י"כב חיכו
 הכרה (jw אשנש ביירגה תא ללוש הכילוה 'יגה וזו npe תועטב ע"פרשב לבא .ר"פדב דואט «qp ה"כ (%  ,וידגב

 33*1 ריבסה הלמה וזבו (nee 'יגה רקיע יכ תמאה לבא ש"ע חפט לש רועיש חפט שריפו וניבר ^3 םייקל עיבשפהב

 םעטה הזו הטיחס ידיל אוביו הפוט הקשמה יכ ןעי וקולח no) בוט רתוי וא) nbn nnno vv איצוי אלש םעטה

 אל nn ,יטויל איבטירה ייחכו רבוע הירס :זיע 'מויל םינשי 'פסות ןייעו ןיד קספל לינה תומוקמה ינשב wen הלעה

 nnno ww איצו' אלש ליהזב ךורעה תא איבהש הומת רובר יתיאר ט'ס ^0 כ"תוי om ובלכב לבא שיע י"שר תעדכ

 בייחש תלפוקמ תילטב אצוי אצמנו ופתכ לע vus לפקמש ינפמ םעטה ךורעה לעב ייפ לוחב ןישועש quus וידגב ילוש

 יפל ךורעה תטיש יכ תואורה וגיניע mim ל"כע nemo ידיל אוביו ודי תחהמ דגבה ףנכ טנשי אלש ןישרפמ שיו תאטח
amyובלכה  nyרחא הנקב  oyיתאצמ אל הזלו יישר תטיש  syוריכזת אלש םינושארה ןמ  meתוער  amןכלו  
nyשריפ : ךורעה לעב ייפ םוקמב ליצש לקנ ןובנל  op) versטרפב ובלכה איכתש םישרפמ שי ןמ חכומ ךורעה לעב  

 "ny יינושארב הרכזוח אלש עיצ לכא ובלכה ינפל היה םלש רחוי ךורעש ליי my) nov ריפדה ייגל לינה wes יפל

 יריל יתיל אלר שרפמר nuo Sn םימעט ינש כ'ג ואבוח ל"גה גיצירבו ci" «wm אלו רבר אל ךוועה ces הנושאו
 יכ ובלכב ררסת ךפהל שיש היאר תצק כיג me ,יקולה לטלטל אבי אלש רבסר חיאו יוכו תובש םושמ רופאה יוחיפ

nג'צירר רכסר תיאו ובלכ לש ןישרפמ שיל תצק םיכסמ גייציר לש שרפמר  nwתצק  ^b cyאותש ובלכ לש ךורעה  

 sb םילקשב ררסה ךןפוחמ סיטב םש קר ןלחלו 'ציניוו יפרמ היכו ריל ייכב היכ pam vem ^b) ינוכית פל
m333יוכו  ymדיל ייכב יכ  "Ww59:03 אלו רחא רוע  naבתוכ הזיאש ליגו תפ סו ת  nnןוילגב ןכ  mmn5יכ  

v33ךורע  m puתומבימ  nonייאש המ לע  v33ריפרב ייל ןכו הז ןויצ ייל י"ת רשא י"כ ראשב תמאכו רחא ךורע  
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 יתעדלו sb ר'מש ys וארקנש ןושל לע לפונו
 ,gleichmüssig <> ע"למ ואיצוהל אוה בוט רתוי

passendךלמל ז"פס 'וכרב תפסות ל עי פ ב ה"נכו —  
 אל sym קולח ול תופחל , . ודבעל רמאש ד"וב

 — ['וכו וימימ קולח ול תפיח

 Ye Wo ז"ע ימלשורי qup גד ןימ) אתיפח *
 ןיא התפילק וג mam אתיפח אוהה

 אוהש הארנו הריפא ואל יאו אירש יחולחל תידבע
 [אשופיח] (תישופח) ע"ייע ילבב ז'ע לש אשופיח

wmךועב ש"מכ ול המודח ףועה םש לע יונכ  
 ןייעו oUm qns ונינע 2249 ע'לב ןכו ל"נה
 cA יברע ןושל sumo 5^ דועו אתפרח 'ע כ'ג
 אעטרקמ הליגנ 'פ ר"שהשב ה'נכו ,םינטק םיגד ןימ

 ,אתיפח אדהכ

o ynץצָח = ץּוח  psyהציחמ  ^bהשרפהו לדכה  
  scheiden, Scheidewand bilden"יע =

  o2ןיברעמ 553 'פב (ע"לב ( yb ^"yוכ אימ
C תורכקה תי ב ב ףא 'מוא nmm n» א'ער זיכו ביעס) 

 יל פש) 'רמג ,לוכאלו ץוחל לוכיש ינפמ  G/ybאנת
 ץוחל לוכיש ינפמ  Cג'פב .לדגמו הבית הדישב

 הציחמ 'יפ ,ץייח והשוע לבא 07« תיעיבשב *(.
  potח"מ ןירישכמב ג"פב  en(םיללגה) תא *(

 ילכ תאו +" [םילנלגה ל"צו]  spanםידקה תעשב
 .וצוחיש ליבשב םימל  "bינפב הציחמ תושעל

cv») תוליהאב vo פב .' ץבקתהל ידכ םימה' 
 .וצראמ וצצח  ^bרמולכ הטמלמ הציחמ ול השע

 תיעקרקמ  mem vonתואוקמ  G"b "bהלפת
 .הצוח איהש ןמזב שאר לש  ^bםימה תצצוח

 ,הכותל סינכהל . nonsגישהש ש'רה 'ייע
 .קחוד ןושל הצוא ומכ הצוח ותעדלו וניבר לע
 תעשמ ה'דס .ו"ל 'וחנמב תופסותה ובתכ ןכו כ"ע

vU) תבשב 733 -- .ם"במרהל מ"יפ "p "Ww 
 תכש 'ורי א"מ ט"פ 'ואוקמ  ys rU YDולאו
 ןהש :סשו ,םדאב ןיצצוח  pg.התדנב  "v'גינח

Am Dun ןיא . . התוא cun ןה .ט"ער ג"פ 
53'"y דועו ,ץצוח השק yy ךר םש ילבב תבש 

 ט"פ  "bתוליהאו תואוקמד  vb vob'יבוריע
 .ט"י "חכז .ץצוח רבד : 'ד  "eR,תצצוח תחא אמינ
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 — כ"שכ אל ארכנ אוההל ('יתפיחב היתביהי יאמרד
 תפחימל ןירבס 'וגו םנינקו םהינקמ 9" א"פ "רבו
 די תיב אוה 'יפ QC [ןותפחתאו] C) (ןופחתאו)
 לאעמש י ןוש לב ועווז ye קולח לש
 'פדמ 'יא לבא ר"פדב b^ ה"יחא]* .ב'ינ

re =ר'ב י"כבו ,י"כב ה"כו ןלהלו . T3בינ .ל'צו  
wmד'עפל  pm "b c y'bןיעכ 733 לש  

 ארקנו המ רבד םיימורה ןינמוט וב רשא ונלש סיכ
 ש"מב וניבר תנוכ S/N sinus indusii םהילצא
 תמאבו קולח לש «pm b קולח לש די תיב
 'ינה 'טסקוב לש ןוקיסקילב אבוהש ךווע י'כב
 ה"עפ ר"בב י"שרל סחוימה שוריפב ןכו קולח קיח
 םירבדה ירחאו .יקיחב : יתפחב התביהי ראובמ
 וא) די תיב :הזכ ךוועב היגהל ל"נ הלאה תמאהו
 קיח ל"ר די תיב יכ wm לַעַמ קולח לש +קיח
 — הזחל בורק עורזה לעמ היה םיימור לש סיכו
 'מושרה ע"למ הלמה רוזגל ל"נ רבדה ףוגב לבא
 לש ארמיאו תפשו ילוש רומאכ 'יפו 'עה תלחתב
 ע'ייע n 5n mos 'מויב י"שריפ ןכו דגב
 םילוש ול שיש דגב 'יפ men ראותהו ,'ג רמא
 ע"למו,קיח ונייה די תיב was תעדכ ל"י וא הפשו

^b .?=ק ש תומדב שחנ  p*5153 ע'למ וא ;<- 
 יאש המ הזו DO ול שיש דגב כ'או םיכו קש
 ןכו .ןיתיפח ירוויח ינאמ ינושיבלא ק"פ ר"בב
 ןירוויח ינושבלא ב"ער ב"לד ט'פ 'יאלכ ימלשוריב
 ,ןיתופח 'יגה א"ער ה"לד 6^5 'ובותכ 'וריבו ןיתיפח
 ןינאמ :היריטנס ראובמ ג"ער ג"פד ג"פ ק"מ 'וריבו
 אוה כ'כ תעדלו .,'ג sio ע"ייעו ןיתיפח אלד
 D (aneinanderfügen^ 60 י"למ) aptus ו"למ

 הפי womb לע סחיתמו בשיתמ םוצמצב ןווכמ
angemessen, passend, bequem mb"רבדל היארו  

 לואש שבליו לע בתכש א'כ פ'ר לאומש שרדממ
 ןישלושמ אל ןיתופח ואצמנ :וידמ דוד תא
 ,םוצמצב ותדמ יפל וילע םינווכמ b^ ןיקלופמ אלו
 "א 'מוחנת םשב ז'כק זמר 'א לאומש 'קליבו
 םייוש p ויהש לואש הארש ןויכ :ותוומתב
 א"עפ ר"כב רמאמ הפי הלוע ןינעה הזבו .'וכו ול
 םיטכש לש םתומש ןיא ו'כק זמר אציו 'קליו
 לגוסמו ןווכמ רמולכ nnb men אלא םהל רוכע

md "7 albוז ל  
AMENSא  I^ 

 "4233 לבא טש יילקשב 3/3 w" לרגסב אלו לענמב אלו וניבר 'יגכו .םינפל תפסוה תבית כ"הא האב ןוילגהמו ,יזיפו
 ,ר'יבב ומכ ל''צו ע''פרב rv )? .ל'ק זמר חלשיו שיר יקליב m יתפרב ג"ונב (' .ב"ירגה תהגה ןייע ןושל תוכיראב תצק

 סרגש ומכו ןמצעל ןה ולזגנו םהלש תא לוזגל nn 35 'יפו ןוחפקתאו הפקמל ןירבס ייגה ל"נה ר"בל סחוימה ייפב )^
 4133 (* .ש"מו גייפ ,ביחב עיייוע )^ .תבר תישארבה ייג ורי לע שרפל דילק זמר בשיו 'קליב ןוילגב ייא יישרל סחוימה ייפ

myהשוע ג'ונב (*  .ךלילו  jen5 ץירח 'מ י"כבו .אוה עיייע oיורימ חכומ |« ץייח  YDרילר  vyץייח ץייח ותמ  
 nome םש רועו ץצוח ןושל שריפ שירב )* sm לנלג ךיעב ה'כו (* .ג"חרל ט"רס שוריפב ה'כו (' 0.5« היל

 uec ומכ



 E ץוח =) ץח - (ץוח =) ץח
wpתולהא ,סרפ יאצהח 'ב ב"עס  meב ו"מ ' 

 דועו .רקב יאצח השמח :א"ע ק"בב יתיז ייצח
 ןייצחל המטפש תוטק ,'ה תותיוכב ץובקה
 ןייצח b אמוי ,רוטפ ןייצחל ומטפש ןמש בייח
 ןייצח א"עס m5 'יחבזבו םש now ןייצחו תאטח
 יצח .'מ ק"ב own די חי הו .הטמל ןייצחו הלעמל
 .תודע יצח :םשו .רבד יצח אלו רבד :ו"נ ב"ב .קזנ
 'ישודיק 'ורי ,שמח cun אלו שמח ב"ער ח"מ 'ורוכב
 "ישודיק ילבבב .ודבע יצח ררחשמ םדא .ס"ד א"פ
 יצח .ג"מ oper .ותביננ יצחב רכמנ אלו .ח"י
 ולוכ םש ןישודיק : םייונכ םעו ,רפוכ יצח . ) סנק

esאלו אנמחר  oce rumימלשוריו נ"שו  
 ןב ויצחו דבע ויצחש b^ א'ער ט"נד א"פ 'ישודיק
 Amm) תב היצחו החפש היצח QUO ןיטיג ,ןירוח

 לעפהו .הייצח יצחו . . הייצח : ב'פ ןיבוריע
 .םינותחתל םינוילעה ןיב שאה nn ד"פר v3 :לקב
 קיב יורי ,ליעל ןייע ,ר'ל ק"ב ןיצחממ לעי פב

 — [קזנב ןיצהמ ג'ע 277 א'"פס

 ausserhalb) ימינפ ךפה ונינע sos ץוח = ץח
 וא"ער זינ ימו) mms nns 'מגב ול ואיצוה 'פב

 םיגפו ym ביער mo םיחכו) ןמוקמ והזיא 'פד ג'סבו
 ואיבה 'יגה וזו ה"יחא]* .רמג אנמיז אדחב

 'יחבזל 'פסותו pan ה'ד (^d 'מויל םינשי 'פסות
owץוח ג"ונב לבא םירפס שי םשב תיעביאו ה"ד  

 ןניפלי אל וא ןניפלי יא םינפמ ץוח — .םינפמ
 .ט"לו ב'עס ח'ל poii ןייע איה אתוובר אתגולפ

im evןינד :'ד ןירדהנס -- :ט"ק םיחבז  ym 
 'וחנמ D. 'יחכז ןייעו םינפמ ץוח pum ןיאו ץוחמ
 רשכ ימינפה ץוחל jb דחא אצי ,ב"פ 'יחבז — :ח"צ
 ,הרזעל yn "b 'יגוסה לכ ש"עו nav םד םשו 'וכו
 ,י'ק םש . nna תיזכ ריטקמה , .ץוחב בירקה :ט"קםש

qnm penםישרק .ה"פ ןילוח  naיטוחש :םשו  
 mo ןילוח .םינפכמ . , ץוחבמ 27( m .ץוח
 » Cmn yn 'מולכ) ץוחבש השקמה nena ןינעב
 ..הל הצוח ^iu ז'ע הבקנ ןושלבו -- .םינפבשו
 ץראל הצוח םימעפ הברה ץראל ףוריצבו .הל הכות
 Ax ב'ב S8 .'ו ןיטיג ep י"א וכפה (ל'וח תיר =)
 הצוחמ קרי איבהל) ד'ע  ח'יד .ד'פר Nb 'ורי
 ,ץראל manm ץראב : ג'פ qp "bw ,(ץראל

oenב'ערו א"'עס ר'ק  nónםג לבא .ץראל הצוח  

pou n» )'ןאכד איסכ 3733 ג'ונבו ב'צתת זמר בויא . 

 ו

 ג'פ 'מו* 'ורי ,ץצוח וניא ונימב ןימ yw) Up םש
 (םש 'יהכ) תוצצוח ץובקהו תצצוח הציחר i'y מ"ד
 אל וא ץייח ̂ ייחבזב ץייח ירוס 'של לקשמבו

ymםשו  mיצייח , mpיצייח אל .ז"ס  . , 
 תיבב האמוט T'b Yo 'ולהא ץֶצָח םשהו — ,יצייח
 תיבכש םילכ ץצחב האמוט ,םירוחט ץצחבש םילכ
 iy my  ב"פס 'גיגח Y" ץובקב הבקנו .ןיאממ
 ק"ב הציצח הכקנ דיחיבו ,תוטיסה אלו תוצצח אל
 ןירועיש .'ד ןיבוריע רכז ץובקהו $e םיחבז .ב"פ

brunמ"מלה . — nןייע יוקינו רוקינ ונינעש  
yn TWם'בשר תעדל אתצצחד ינייד -- ה  
 — [ש"מו אתצצה ע"ייע ץצח ןינעמ

vn m = ( ynמ"למ  mumשוריפ  ponינשל  
 SH" םשהו .heilen, halbiren) םיוש םיקלח

(die Hilfteד הוש רוש 'מגב דכה תא חינמה 'פב ' 
 תחפ v5 איכ (mit ןוצחי תמה תא nm (.ד'ל ק'ב)
 דספנש המ לכ p^ .יחב ןיצחמ התימ ('ותתחפש
 םלשמ דספהה יצח וימדמ «nne ותתימב רושה
 יאמ (ב'עס ו'ט 27 ןיפתושה 'פד ג"סבו .יחה ןמ ול
 , + לאומש רב אבא יבר רמא ON י'א בויא ערמ רו
 הישפנדמ בויא ינונחל הטורפ יצח םלוע לש וגהנמ
 רגתה לקוששכ o^ ,ולשמ הרתיו בויא א" C) ביהי
 ןיכלוה הטורפ יצח תועירכמ ואצמנו רכומל ויתועמ
 ןתוא ןקלחמו הטורפב תוריפ ןיחקולו ינוונח לצא
 mma (C ול ש מ הרתוומ היה  בויאו ןהיניב
 ג"סבו 6ביכ םיחפפ העש לכ ey ג"רב | .(* רכומל
 יאנת ךנהלו G5 v ןישויק וב שדקמ שיאהד
 יא'כ mot) *p3 רושה לעבו ארק יאהל היל יקפמד

qaרפוכ יצחל אנירחא אשרדל . "bvתודלו  
 ןיבייח הזו הז 'טגב 'הו 'ד חגנש רוש 'פב שרופמכ
 רז עיל א 'ר יקנ רושה לעבו ר"ת «Gio pr התימ
 פש) ךדיא אינת'וכו ופוכ יצחמ יקנ 'מוא

anbיקנ רטוא יסוי יבר יקנ רושה לעבו (א"ער  
 ("ןורחא 'פב .('וכו ע"ר ל"א תודלו ימדמ
 רמא אלא ib) סירד) ףסוי בר רמא 'מגב םירדנד
 ,ןיאצחל ןכרק ןיאו ןיאצחל תוריזנ ןיא ייבא
 ימלשורי כ'ג y" ץ ו ב ק ח אוה ןיאצח ה"יחא]*
 ^ תותירכ .ןיאצחל הספה ps :ו"מד א'פ תוירוה
 ןיאצחל (תרטקה תא) התוא ןיטטסמ ויה 30
 'יחכז : תוכימסב .בייח ןיאצחל םטיפש vm ךכיפל

 התהחפש :ריל ףרב ןכו ותתפש ג'ונבו .מיטשב היכו )!

comb )* a^ v33 ms )?אלו לעופל המילש הטורפ ןהנש ראובמ י'כ ה"מגר  mnול ףולחל ינווגחל ךלוה  "inןתיל  

 וגת W^ ר'פדבו 'זיפ| ר'פרב com תאלהו 'ציניוו סופרמו 'ע v33 mes (* יישר ךלה וז הטשבו לעופל wm ול
 יפרמ והוטשפו (ןור ה א ןמ רצקהנ) יא 'פב ריפרב לבא .דיל ייכב ןוכנל mo )5 .1.111 אובטב שימ יייע ןנובר

nbיפב ןלהו  pא מ  

n 
D» 
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 = (הבוצח

= X דצחימ פ'טב ב"עס 127 Ye) יאמד 'וריבו , ץוחל תאצל ג"ער ד"לד yb יעיבש' "v רכז ילב 
 ף'זרהמ תאצוהבו ןיצחימ ,יצחימ ל"צו ייניש ןדצחמ | 'ומבי ןייע הנוציח ומכ הצוח ןינע דועו -- .ץראל

b bp םימעפ יתשב םש) (' יצחנ ,דצחימ םרנ | ביתכד ןאמכ (n3 יירבד) הצוח ביתכד ןויכ ,ג"י 

 ימד ץוחל  p'ומבי 'וריבו הנוציח הצוח י"שריפ | ? CDכ'ע רקנל :רצחימ םש ןויצ תכהאב שריפו
'b הציבב ה"כו ץצחימ וא יצחימ ל"צ תמאבו | הצוחה ןישרד ןוניאד שוריפב ןכ ראובמ ,ג"ד א"פ 

 ץוח תארוה דועו — .הנוציחה « Ceיציב יפסותבו :איפ תבשבו) וינש וב ץוצחל :םשו | תלהק מ'לב
  603 5,תלוז ומעטו  sl powשרחמ ץוח « |aןילוח ל ע י ם ב ו (ץוצחל ליצו תוצחל גיפס  vb'ורי

 .ד'קו ב"עס ג'ק םשו  qnn.םייניש הב ןיצצחמ ןיא ג'ע א"יד ח"פס תבש | ;םיבגחו םינד רשבמ —
  me nonsאכוהש ר"להקבו ר"קיוב םיצח לש םינק ד'עפלו | ץוח י"מ ,ז"יפ 'ילכ .תוקריה ןמ ץוח ה"מ

 ץוצחל םיצע ונממ תושעל םינק אוה םדוקה 'עב | ןמ ץוח ,ד'ל ןישודיק ,ז"כ ןיבוריע .בהזה חבזממ
opi ^b ץצח לעפמ רזגנ yn םשהו ,םיניש ow | תוללכה ןמ ןידמול ps םשו םשו ,חלמו םימה 

 א ניצח מ םשה ס"לבו הקנו | יניא ט"מפ ר"ב .ץוח וב רמאנש םוקמב וליפאו  Zahustocherוהזו
 םינק תציח — םי צ ח לש םינק | ץוחבמ אמוז ןכ ןינעה הזמו ותעדמ ץוח רכד השוע  pays:ט"

 — [יב שח ע"ייע ס"ט UP ףד 'ב קרפ הגינח ימלשורי א"ער ו"ט הגיגח

cidםינוש םינפב שרופמ וניבר תעדל הנוצח =) בצח  
pnעודי)  (x imsהטמל המושרה ע'למ ד"עפלו םינפב ןייע קרזנה תיחשמ ילכ םש  

 ןיבוליע) רצח ישנא 'טגב ןיפתתשמ דציכ 'פב ey | םירוסיהו םיעגנה לע לאשוה bren;2) תשקהמ
(Leid, Krankheitenהטוסד ק"פב  "xm CO6ה'פ הלכא  onיכ אדיבעד אל הוושכ אדיבעד תרבס  

 אריבעד הבוצחכ 302 nuez ^B . הבוצח | ין לכ ןנ'א qm ןילכ can 0 25 סיגר םב
 תורצח ng" ןיב איה תיעצמאהו us Cos pes | ד" םילהת מ'לבכ me הארוהמ אוהו ה"יחא]*

 תורצחל ץוחמ תואצויו תוכשמנ תונוציחה םיתשו | בטיה po ̂ = היל :;'ד ,ר בוא ;ז"מ :ה 'קזחי
 manm ינש ךותב וללה nmn" תושמתשמ ןיאו | ןכ םג ןייעו תולכ יתוכמ ןילכ יצח 'טוסב י'שריפ
 לע רצחה ןמ הקירז והימ np "y אלא וללה | יש תכ מ ילקנוא ןויכ "ne םש 'ירבדל י'שריפ
 הברחה ןמ הקירזו הטמל הלעמלמ אובת הברחה אילפה .ל"מרו ,םש רגל תניתנ 'ייע ןהב יצשא
 רצח לש הקירז ךכיפל הלעמל ness איה רצחל | הנושאר .הארוחבו halb "y  ותקתעהב תועטל

 ןינתונ ךכיפל לושלשל איה הבורקו תחנב איה | חמוצ רעי יתסנכ 'פ ר"להקבו ה"כפ .ר'קיוב שרד
 .איה הש קב הכרח לש הקירזו הל | אל םיצח לש pup וליפא C "כ mmp םי צע
 ]1115 ל"צ] (ףרחלמ) תלתמ הבוצחכ שוריפ | דמוע וניאש קרס ןליא bw" .כ'מב "ייע י"א הרסה
 ולא 'פב (' "תחא cy תחא רדסה לע תרמוע הרושכ | ך''ש ר'עפלו .כ'ע םיצחל בצנ ues תושעל קר
 יר יעב (א'עס היכ (D'5 תועמ ירובצ 'מגב תואיצמ ןיציחב הככס :23" 'כוס -- ש"ע ז"חא אבה ךרעל

 הבוצחכ והמ הרוש כ והמ «ves vo | הכולל 57 "9 ןיצוחב ל'צו םיציחב imp י"שרבו
 ,ןידימצכ לונע רישכ יס  והמ 05102 וה מ — o "223 m» (re) רצ

wn — yn COMס'לב  puyרוקנ  (aushóhlenדצכ הז הרושכ |  ntהלעמל הז הכוצחכ  mmםוקמכ  
 יןהיניב שרפהו ץראב 702 ןינותנ םלוסכ ("דרומ | »^ .יל em" לחנ יברוע הורקי םוגרת

 ץראה לע ןיפוקזו ןנפוד לע ןיצוענ הכוצחכ א'פ | הינוצחיג ג'ונב ה"יחא|* — .אלחנד יברוע הינוצחנ
 ןיחנומש םלוסכ ,רהנה ןמ םימ וכ ןיבצוחש ילדכ | רוקנ ןינעמ Tun .הנוצחנ 'גרת י'כ 'יגכ בוט רתויו
 תולעמבו תובילשב הזמ הז ןיאצויו הז לע הז תצקמ | ב"עס ס"ד ר"פס non 'ורי ל"זר לצא םינשה יוקנו
 תא רכומה b3 .C' הליפנ ךרד וא חוניה ךרד יוה ' (םימעפ יתש) ^£« יינש יצחינ cep דח יתייא

 יישרג mr יג רש y3' ג'הכו )! .יאמ ר ליצו תועטב האיפ ןויצה םש לבא ץצח 'עב הנוהכ רתכב סרג ןכו )!

 יכ DW ייכבו תבוצחכ ימייקר אל הרושכ אמייקר 352( אביצח יכ 'יא םשו ימ ייכב ה"כו הרוש יכ םשו הכוצהכ םשו

^b) mesהרוקכ ) yיוריע 07$  tt.חיסק . ) X cov mk imל"צכ )5 .ינוי ף כ (אנליוו םיישב) ןיבוריעב חיר ייפבו  

 ףרח ל מ ןוכנ אלל ייא י"כבו ריפדבו on לכ קח עו ה ם ש מ ר ש א ( אנליוו ס'שב) ןיבוריעב הייר 'יפב אתיארכ

 m3 535 םש ןיבוריעל יישריפ vby ןכ nant ליינו ן ק ג ק :+ ל ג ר יגכ הבוצחכ שוריפ an^ האלהו איציני\ו 'ופדמו
 1333 לע ריעה אל (אנליוו סישב) היגמ לעבו ,הז ל ןינתונ ךכיפל 'יא ייגה ns 'יפבו .ףרחלמ חלמ רוהפל ועדי אלש ינפמ
 מיטשב שרופמ ה"כו (* .רדורמ 11 *)v33 ,יוכו y" רצקתנ עיפרבו ביה י''כב 3 (* .ש'ע ןגוהכ num אל ןכלו ךוועה

 .ךרעה mos uae א'פכ nn לו ג'י ע ב :םש שרופמ הכוצהכ לכא ט'בל
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 (ביעס w^p םיחספ ול ותחפי אל 'מנבו ,(* אמיגפ
 ןשיה 'פד ג'סבו .אתוינעל השק 6 אבצחא אעצ
 ,אתיללטממ רב inen אבצח (א'ער on הכוס)
 ימ 'פב 32 ךרעב «e Gr: mo^ ארהנל יבצח
 ןמחנ בר rb) ב"כ תוכרב ירק לעב 'מגב ותמש
 ליכה ש דכ 'יפ p 'ט תב אבצח ןקת
 C תוימחלמ (ג'מ םילכב ב"פב .(ןיבק 'ט
 — יםילודנ םידכ שוריפ .גולב םילודג םיבצח דעו
 לש טרפבו וכו ילכ pe י"לב בצק שוריפ ב'א)
 ,(עיבנ י"לב mens תודוקנבו םיירפכ םישנא
 lind- xigcüfuv תינוי הלמ לע ותנוכ ה"יחא]*

licher Pokal, Becherרעלזייא .'חהל 353 ןייע , 
 12123. ה"נכו .ל"נה יברעו ס"ל אוה יכ יל הארנהו
 אבצה .'מ םיחספב (Bm ברד היבצח רבתא םש
 Uy .'ה הרעה 'כ .א"חב אנושבא ע"ייע אנשיבאד
 א"עו «Y ב'ב ,שקרק ע"ייע .ב"יק םיחספו :ב"י

 אק הוהד אתיבר איהה :ט"ק 'דהנס .םתכנ ע"ייע
 n" .'ל 'ציב ^« אבצחב אינעל אתפיר אקפמ
 אבצחב םשו ^«( אימ והייבצח ןיילמ אקד ישנ
 'תפסות ,ז"מ ח"פ תוחנמ .אטוז אבצחב . . הבר
 םיכצח ב"מ ,ב"פ םילכ .םילודג םיבצחב ט"פ 'וחנמ
 אבציח 'יגה ב'נש ק'העב -- ןינול ינשב םילודג
 הלמה תאווה י'פעו .ירופ לקשמ bp" ןוכנ הזו
 רתסא םוגות בטיה רותפל שי המושרה תיברעה
 תכטד יושיפ ןיטקלמ :ןמה רמאיו 'פ 'ח ,'ג ינש

pomיִבְצָתַב  nenע"למ) ןמצע וביטרה 'מולכ  
(sieh benetzen lasימיב ןיושופ םימב  n3D 

 םה םיקנופמ ונינעו זומת ימיב תו רו יב ןיבשווו
 ץיקבו םירשופב םרשב תא ןיגנעמו ןיליבטמ ףרוחב

 — [םירק םימב 'מולכ תורויב םיצחור

 ארדא ארקנה mex וניבו תערל הֶבּוצָח =) בצח
Epheu, hederaיסרפו ינוע ןושלמ ר'עפלו  

Er mu bota ;ל ל  

 Twin) — בצח — (חבוצח — בצח |

 ל ',

 ןידמוע ןה דציכ (om wel 'ג הנק 'מגב הניפסה
 . רמא ןנחוי 'ר אמיתיאו לאומשו הרושכ רמא בר

 m דגנכ הז oue ןישלושמ me ^s ,הבוצחכ
 דגנכ םיתש v5 e) םיאלכ) ומכ בנז אצוי 'גהו
 אוהש קובקב ומכ* א"פ .בנז אצוי תחאו םיתש
 ינשו )700 5וניעב ןידמוע ןה ןכ  לונע
 ינש uc ה"יחא]* | .ןה דחא pup םישוריפה
 דחא 'וכו ןישלושמ ןינע יכ םינורחאה םישוריפה

oy amלוגיעב ןידמוע  iyרויצהו 'א הרעהב רויצה  
 ומכ אוה הז לוגיעו ל"נה 'יאלכב ם"במרהל מ"יפב
 ב"נש ק"העב ןכו ןיבוריעל א"בטירה 'יחב ןייע לוגס

ovn ov^61888 ש"אלב ס"ופירד ותוא מ"יו :  
 .ףדהל תלתמ :ש"מב Qm vnm וניבר ןויכ הז לעו
 ןקנק י"שר תעדכ וא קובקב ןווחאה 'יפ יפלו
 האיצוהל «y .ז"חא son quos הלמה הרזננ
 הבצוח וא .הבוצחכ כ'או ב ג 'יפ ;23=  ע'למ
 בג לע הז רמולכ ובג לע דמוע b" 'זיפ 'פד 735
 ,הז רחא הז רדסב דמוע b^ הרושכ ןמ ךפיה הז
 איבהש א'נת b^ ח"וא רוטל השמ יכרדב יתאצמו
 ןכלל ךירצ : ל"זו [ל"ירהמ bu] em סשב

assumייעו כ"ע .ס"ופיירד ןירוקש ' nanע"של  
 א"מה !b" ןוביל ךירצ הבוצח 'ד p/b א'נת ח"וא
 ב"בל ן"רהו .'וכו םילגר 'ג וב שיש ילכ ונייה םש
 ןוגכ :הבוצחכ ל"זו בתכו תוארוה יתש ביכרה ה"פ
 'צמאה דגנכ 'אה םילגר 'ג 35 שיש ן קנ ק בשומ

 — [ש"מו ףיט ע"יע דועו -- p'5 םינשה

 == ע'לבו אש אָבְצַח פ'לב אָבְצַח =) בצח
(irdener Kesselרחשה תלפת 'פד 'טגב  

 b" ,אתקירס ןיילמד ירוויח יבצח (א'ער ni 'וכרב)
 ירוויח am wo^ .םישותי םיאלמ םינבל םידכ
 ןיא ופיסוהש םידימלתה ולא ךכ אמטיק ןיילמד
 (א"ער D" 'יחספ יכרע 'פד ג"רב .(' םולכ ןהישעמ
 ןינפמ b3' .(םינפב y Raue c, cl" | אבצחא Top C ידיא I הירב אשיש בו

D 

mes (fי"כב רויצח  snהימגר 'יפמ קתענ ןורחאה 'יפה לכו .תועטב לוגיעב תלמ הרסח ר'יפרבו  vi3םשו 3735  ^wרויצח ; 

 ייגב )* יישרב ה"כו ,V הבוצחכ רויצו |jooo הוושכ
0 

' "br '3 תא איבח ןכו ומוקמל סייר ןייע חנושארח 035 'יא ט"טשבו ת/יחאבו 133( ^ 

 .לינה ןיבוריעב שיארה ןייעו ביבב םיבשרה ייפב מיבב

 יכב לבא וניתואחסונב w^ א'ס

 (ב"עס גיל m ןיליעב 'פר) דייק o" םינומדק יינואג ישתב היכו םיחספל b^N י"כב היכו )^ wn יעב קחצי דחפ וניבר

7N DEיריא רב תשש בר איער 'ט ףד ג'צירל שודק תוכלהבו יריא ברד הירב ת ש ש בר  ^b»)כו קר םיחספל ה'ר  

 ףדב Db אבוה יריא ברד היוב אשיש בו לבא םלשה ןיסחויב "ילו אשיש רב יריא יבר ביפק ייס noy רוטבו ,ףשש

 אשיש בר ל'צו אמיגפ אסכא ריפק אשיש רב אריא בו אמיגפ אבצהא דיפק UN" רב בקעי 33 םיתספב 23753( :צ'ק

 דיפק 'יא ne "פב (* | .'וכ| תשש בר 'יא ?DU חיר ^0 הדועס הכלה ז"ואב רדסה ןכו D י"כב mes יריא ברד חיוב

«6Hאל המיגפ אבצחמ  mnלינה גייצירבו ,ךרבמ  ^Nאמיגפ א ז ו כ א דיפק  iemאזוכא עיייע איה  m3 yת''כו (*  

 יתש ונרעתנ (םש סייר) היוגמבו אכצהד אמופא אעצ 3003( :א'עק רצ ייחספ סיר לצא v3 יקליבו ןעכנימ יב "כב

 ce 'ג םחל עייייעו תויטחלמ ס"טב ביפ ק"ב םילכ 'תפסותבו (' .זיראפו ויו ייכב ת'כ )^ .אבצחר אתיבתר אמופא תואחסונ

 (070  מ"קוצ לצא) טרופריא ייכב היכו יתפסותת ces לינה יילכל שירב w^ תוימחלמ a^ טירסל amm bb ייפח קתעוה



0 

= | m'epnn זמר וניזאה 'קליב םלוא .לעפמ םשה m» 
  ^wאדימרג בצח אלד תוביתו אבוצחד אלוטב קר .

 ,א"עק רצ 'יחספל ם'דב 'ייע םייונש רתיו והנתיל
 Epheu אוהו ארדא המצה ארקנש וניבו ש"מו
 m הנוכי הב רשא תיעצמא י'למ היאר תצק
 ןייעו חכנו רשי 3906 ראותהמ ucüpov חמצה
 פקונ 35 תאז לכב לבא ,ט"כק ש"טע סעלרעפ
 עבטה ירקוח ובתכ ךפהב יכ וניבר 'יפ oy םיכסהל
 רחאמ תוקוחר םיתעל אל חמצה yn mew תעב
 הנאו DON םיפעתסמ םישרשה המדאב שרשנש
 ביצהל wb ליעוה המ כ'או המדאב םיטשפתמו
 םימורמל הלעש הממ תולובג ל"נה חמצה די לע
 ? תומא הזיא ףקיהב וישרש חלשי המדאב םא וחכנ
 י"כ ^3 יפל וא ארדא ילוא יכ הטונ יתעד ןכל
 'עב וניבר איבהש אטור jb vines אררא ל"נה
 היארו Raute, rua 'מיאו ר"לב sym 'א םגפ
 תילבי pw" 'ה רצ ט"רסל ג'הר 'יפמ יתרעשהל
 ןושלבו לייח תייטבו תימראב אלבי www בשע
 אוה לייח mm .לבי ךרע ןייעו 'וכו בוצח שדוק
 םע ףדרנו Raute .2=- יבוע ןושלב תמָאב

 ny יתעד יפל אוה דחא הזו <<
 ל"נה nb ןינע םלוכש <-<- םא וא בוצה
 יברע ןושלמ 55 אלבי ילוא רמול לכונ התעמו
 by ףלחתהל 'ל 'ב תויתואה ךרד יכ .Route כ
 ראב אל 186 דצ נ'צנאלפפ ףעל םכחהו 'רו 'פ

 — [בוצח תלמ ןגוהכ

 Sum — (הֶבּוצַח — בצח
0 

4 

 mb nat יפסות .היכק תבש) ףולה תא אלו [ימגב]

 בצחה תא ןילטלטמ ר"ת (ג'ע ves nos תבש יורי
 (איל פ"פ) ב"לפ $5 .םיאבצל לכאמ אוהש ינפמ
 םינכה :לכאי רשא לכאמ לכמ 45 np התאו
 .תוימענל תיכוכז ,םיאכצל C הבוצח .ןיליפל תורומז
 הנאת לש רוחי ןיעטונ ps 00 םיאלכב א"פבו
 וריקמ 'יפ ,וריקמ C אהתש C [בוצחה] (בצחה) ךותל
 pem .C רוק ןושל ןישרפמ שי לצ ול אהיש
 6וינ ביב) קיזחמב א"דב הכלה ףוסב םיתבה תקזח
 בר רמא הבוצח יאמ רגה יסכנב קיספמ הבוצח
 תא לארשיל עשוהי םחית ובש בר רמא הדוהי
 יציג nis המהב ימגב ןידצ ןיא zm .ץראה
 שוריפ .איעישרד ןוהילגר pepe C הבוצח 6 ה'כ
 s הברה תומא ץראכ וישרש ןידרויש אוה בשע
 ל"צ] (תורוב) םהל בוצחל ןושלמ nim הנה וטני
 by םאו (" ארדא ארקנו O7 .'ב היסרי) [תוראב
 C הבוצחה וז ואצמיש דע ןירפוח וריבח הדשמ דחא
 ךכיפל וריח הדשל סנכנה ןלזגה הז םסרפתמו
 אל בשעה הז רמולכ איעישרד prom עטקמ
 ךליא הטונ וניאו 6 וחכ ג דרויו תווצמב רהזנ

Towהרשיה ךרד ןיחינמו ןיריפמו ווטצנ םיעשרהו  
 .אלבי תימרא ןושלב ארקנו .ןיסמוחו ןימקעמו
 ילואו ש"ע ^n איבה הציבל ewm ה"יחא]*
 ךשמנו וילע גישהו וניבר לש ורואיב תלחתל ןויכ
 ןייעו wy וניבר ירבד ףוסל םיכסהש י"שר רחא
 ב'בל ם"נשריפו ל"נה יאלכל ם'במרל מ"יפ כ'ג
 .  התירכ ונינעו מ"למ בצק ,בטח op ףדרג) בַצָח | םש cwm ל"זו ב'בל י"כ ה"מגר 'יפ םע הלועו
 = -fiein  2371 םשה ; hauen, aushauen הליספו םוקמב אלא ןאכלו ןאכל ןישרש ןיטונ ןיאו ןליא
 / מ"בד ג'סב Schacht 2XrTID ;hauer, Steinmetz) ןיעטונ יכה םושמו םוהתה דע ןידרוי ותוא ןיעטונש

 | - m nnb] nnob" רסמש בצחה ר'ת 6ח"יק | ,כ'ע קוספל התובחל הדש pi ןילובגה לע ןתוא
m»ישרפ יב קרפ רומא 2"( ויחאמ לודגה ןהכהו כ"ותבו | ל"צ] (בצחהו) רצמה א'עס ה"נ ב"בב  L0 

 " | לשמ הולדנש nb (ow) יפסותו ys פיס von היכו יא | האפ ןינעל לבא רגה 0222 ןיקיספמ ) |בוצחהו
 כצחמה וילע ואלמו כצוח הואצמו 'וכו ויחא | האפל 'יפא י"ר 'מא pln אתא יכ אל האמוטו
 1. הליחתב כצהמ "o חתפי אל .(" בהז ירניד | תובוצח ד'ע r'b3 ב'פר האיפ ^" ya" האמומו
 Loo Wem QUUD תיעיבשב ג'פב והדש ךותל | עשוהי pon ןהב יעב אדסח בר האיפל ןיקיספמ
 LL. (vB B n'y) בצחמ ןכמ תוחפ םיחפמ ^ רדגה | יייעו ץראה תא עשוהי םחית ןהב . , ץראה תא
 IL .ינוניב רד 'מולכ בצחמ אלא ררג ארקנ וניא ['יפ] | תרזנ ןינעב nim .תובוצח ה'ר תופסותב צ'א 'יפכ

 ny 'גרת נ'כ ,יכ חומש תיזג ןהתא min אל
 םיכוצח תרכו הז קוספ ןושל 280 — .ןיביצח [יא]
 «ma ה"יחא]* — ,(וא"י ו םירג) תבצח אל רשא

—————————————^—— 

 .אייסר D" םיאלכ nm זייואבו ימ v33 היכו רוחי יעב היכו (' PwaM 'מ י"כבו רוחי יעב חיכו 1

 'עונל מ'טשב לבא אבוצח םוקמ לכב ג'ונב )^ .רוקמ ילב םש זיואב ואכוה יישוריפה ינשו )^

 איכהל שי וניבר תעדכ בצח לעפמ האיצוהל הלמה
 ילוטב (ירירמ בטק) יחכתשמו :א"יק "יחספמ היאר
 כ'או הדימוג בצח אלד [אכוצחרד ל'צ] (אבצהר)

 .תובוצח ג"ונב )!

DEאהיש ג''ונבו . 

don 

 ריפרב 235 ה"כ )* mvenm. ר'פרב )7! v5 "33 (" .תטמל y" האיפ 'וריב ץוכקהמ חכומ ןכו ונובר "33

v33 n» "b!תימגר ייפב היכו (" .וחכב שבושמ האלהו 'ציניוו יפדמ לבא  v3לבא  yyןורחאה רצמ . "') Mens 

 ipii יוכו ה ח ב ח שיא סחנפ לע voy ורמא Wo" ימוי 'תפסוחכו ארפסב .ןאכ sen הזלה רופסה on" וב רשא רמאמה
 ,יוכו חיה mno יכו גיב 'n הבושתמ חכומ ןכו mnon סחנפ םש רייקיוב נוט רתויו 'תפה שיא א'לרת זמר רומא

ran יא יי 5 - fu 

1 NM N rS. 2 Pi; ien 5% 5 0 ו 1 i 1 e 0 M u e. 1 
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 התעמו םש 'מגב רמאנש בוט לקד תוריפ ןמ
 ייפ םשש ר"ע ט"לד א'פ ז'עב àv ןיבהל וניכז
 אוה ןימ cbr 'ר יב רזעל 'ר ורה יג יפ) דצ ח
 bp ןימ אוה Cum [xxn] 'מולכ אדצח ומשו
 רב אמח 'ומ יקופאלו .[אבצח] (eum) ומשו
 וטוירק ךרע ןייע הטוירוק .אוהש רמאש הבקוע

 —  [כ"חמב וגש םישרפמהו

TDסילב)  wownע'לבו  "b JAריצק  
(das Mühen, die Ernteריצקו ערז 'גר ת  

 3733 ח"יחא)* NUxm Nyw (ב'כ ,יח יישארב)

 ר"תמעו ןמגרותמ ןייע 'גרתב הברה ה'נכו — אערוז
 'ט pom ל ע פ ה ל"זר לצא ןכו ,יוועל 'חהל
 אנוה בר ב"ער 2^ םשו ,דצחת אלו ערזת ב"ער
 אדעומד אלוחב ל"צ אדעומב ארצה היל ודצח
 היל ודצח בו ינגל םש 'מגב ה"כו 'מ י"כב ה'כו

v) ni^»והניערזו והנידצחד ב'עפ , Jp cun 
 הוה י"פ ר"ב ,יאבמ ע"ייע ,'י תינעת ,דוצחאו ערזא
 v^ — .אפרמ יב אתעקב אדהב רצחימל םיאק
 y'"p אוה ס"מ ןרצחמ ,דצחימ :ג'כד ב"פ יאמד
 ארצה ,רצח ד"ע ט"לר א'פ ז'ע 'ורי — .'ה ץח

 ,ןורחאה בצח ע"ייע אוה ס"ט

 שימשתבו 'מגב כ'הוי קופב «pb cr» רדצח
 לאומש ברו הדוהי בר (ז'ע 0 הטמה

 ) אפפ רהנד אדונא ימיק ווה 6 הדוהי וב

 םימהו רדצח ומשש םוקמ b^ ,דרצחד ארבעמא
 .םשמ by רובעל םילוכי ויהש םילק ow ויה
 ןכו ףוסב ש"ירב ררצח oan by י"כנ ה"יחא]*
 ןוכנ ילואו ררצה ד'יר יקספבו רדיצח ןעכנימ 'ב י"כב
 ןילוכיש ךומנ םוקמ b^ 52 5 פ'לב יכ אוה
 םש כ"א «mmm wa 'יפל בורק הזו לגרב רובעל
 רדניה םינשיה 'פדב ש"ארבו ,אוהה רבעמל יונכ

 — [רדצה xw'5 הארנו

 pop n3 &2- עילמ ריעפל) ny ,הָצּוח +
 ר"'בב .Schande, Schmach) הפרחו

 היירב אוה הציח (' יג'ל היעשי) הצוח שרר ו'נפ
 איה הצוח ג"ש זמר 'יעשי 'קליבו הירב תי סכימל
 'קליב לבא ,הירב תיסכימל אבאל איה הצוח ךל
 n"r3 איה men ביתכ הציח הצוח א'ק זמר אריו

men nen * — בַצָח 

 בוצחי אל ד'ע p א'פ 'ילקש v^ :לקב לעפה = =
 בוצחיו ה"כפ ר"קיו ,'וכו תובוצח ויה םאו םינבא ול | =

 אמחו םש ר"קיו .שכמ 'עב וניבר 'יג יפל ארוטב
 6 ןיבוצח בצחו םיאק בס רבג n (םוניירדא)
 C תועיטנ עוטגל men sen 'מולכ ןיביצנ בצנמל
 םילקש 'וריו Ty ב"כד n'e "wb 'וריב לאשוהו
 נ"פ 'מוי 'ורי לעפנ ,שאמ הבוצח ד"ע ט"מד : ו"פ
 שדוקב ןתביצח אהתש Tow שדוק ינבא ג"עס מ'ד
 בצחנש בצחמה ךורב ו"טפ ר"מש ּובְצְחִי שדוקבו
 י"פ מ"ב 'וריבו םינבא bow ^b sun םשהו :ונממ
 ,ח"מד ו"פ יילקש v^ ץובקהו בצוחה s^ ג'ע 3^3

panל'צו  xmבצחנה ןבאו ,ןיִבָצַח  pi 
 ונממ בצחנ רשא םוקמ ,'א ,א"נ 'יעשי 'גרת אָביִצָח
 ,הבוצח המצע הריפחו ,וכרע 'ייע בָצֶחַמ ארקנ םינבא

 — [םינויצה ליעל ןייע הביצח

 ע"למ Zuckerrohr ר"כוס הנק וניבר תעדל) בצח
cדיב= ע'למ אוה ד"עפל לבא הנק , 
y +3לקדה ירפו  Palmblütheק"פ (294001,  

 בצח בוט לקד ףא רמוא מ'ר Oy ג') ז"עב
 בצח ר"י '533 b (C^ [סוולקנו ל"צ] (םלקנו)
 אוהו רכופה ונממ ןישועש הנק שוריפ .אנשק

pusפסותה ןייע ה"יחא]* ' ryה"ד ד"י  
 םהמ םישועש םינק בצח ם'נמרה b^ ןכו בצח
 םהינש םעטו .(* בערב ה"כו zuechero = א"רכוסה
 N25 ודי לע רשא 'רמג לש אבשק םירתופש ןעי
 הלמה וז לעו ךרעה תליחתב 'מושרה ע"למ בצח
 ש"ע ט"כ ,ה"כ תומשל ע"בארל .סחוימה bn" ןויכ
 םושב ונינפל bw ךורעה יובד איבהש בטיה
 א"חל אובמב ןייע ר"יש 'גה הז לע דמע רבכו םוקמ

qw? vowךורע לעב ןימיל דמעש יחרזמב  
 jp לבא ךורעהל עגונב אוה ךרוצ אללו ,וקדצל

pi Tuumעדו .םש תומשל י"שר שוריפ  
 בצח רותפל ם'במרהו ias ^o םולהל השק יכ

iyונייחו םירמתמ אינופה לכב יכ ('ר"כופה הנק  
 בצח יכ רורב ל'נ ןכל ןניקפע םינוש םילקד ירפ
 לקדה yo שוריפו 'עה תלחתב 'מושרה ע'ל אוה
 ןוכנ wm םירמת po אבשק י"שריפ ןכו םירמתו
 ךפה והזו םישק םירמת ןימ אוה +? ע'לב יכ

ne )'ןיבוצה רצחו הנושאו םעפב יתוכסו יפ רילהקבו ןיביצח תינש םעפב  enםעפבכ בצחו  motימוחנתבו (* .םש  
 ץבלקנו ביה י'כבו ,טוירק om ש"ע סוולקנ 'עב ןוכנל היכו (* .םינאת תועיטנ yen :ותרומתב w^ יח ייפ ןישודק
 רקיעו wm יתש םוקמב חייב תואו סכלקנו 5n סבלקנרו שבושמ קר םש ys ילופאנ תוינשמב ח"כו סבלקנו י"כ ראשבו

nסוולקנ  morיג יפל : ריי ימגב ' vרסחו סלקנו ימגבו סבלקנ ליצו בלקנ ינשמב גיונבו (:זיי רצ זיע סיר) םיש  
nnamס*טו סבילקנו םיבמרהל מ'ייפבו םיבלקינו יוריבו  annהדוה' בר ומ א םש םיבטרה ייגלו (*  jwןיגיוקמ  

 my אוחו (" .סיש v33 "5 וז הפסוה ייל ונינפלו יוכו בצח בוט לקד ף א מ''ר ןושל הלוע sem »y א* על ג צח
 רג 'עב שימ nim (pu ריל ו'ו ייכב ןוכנל sm אי.  ^) omes שיתשלו .ז"כ ריי אישל יישריפ .y ארקמ לש שברח

tע'פרבו (ח"לר ,ב"ח) יה הרעהכ  sysייל יחכונה . | ') yonלינת . 
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 ףרב היכו .היל ןיבריע (* יל ע 553 | 'רפ יתבר 'תקיספבו ,היניסכנר היבג איה הציח  Pyוביער
 שדוחהב  cem vרמא 'פבו .אצחו ארמ ('יעבד אכירצ אל | ךדיב איה הציח ם'טב בל

an^ ל" o» זב לומ 'מגב הנוממה םהל | הפרח ורועש םלוכבו .הינופכמ ל'צו !היניש וכמ') 
  popןייידכ איבמה 'פבו ,יניצחו ירגנד אתתקב | ואלנ םישרפמהו ,ונב תא טוחשיש באל אוה

cr» me3  ו 'מגב ןמש ידכו | אוה הציח ,הצוח יכ 'מול ל"נ דועו .התוא רותפל אליעזר' 
 ע"יע \-= .02- ע'למ פח ומכ  bn.(יניצחויוננד א תתק ל ןייזחד ג"עאו | .אסחו

 דצעמ לזרב שרח | אוה הציח "גה זאו סאמנו ןילוח רבד ושוריפו ? G^ ve "veאחפנ (* 'גרת
 רצעמב שרח ידי השעמ 'גרת ןכו ,אניצח אלזרבמ | ללוחמו דרפומ ץוח אהי רמולכ רקיעה אוה הייר ב

 ךל  vus memט"מפ  vsןכ 380 — .[אניצחב 333 ידי דבוע] 63 5^ "מרי) | ךל איה הלילח ןדוי
n» *[ה"יחא (Guam ע"ייע י"לב wp? am ךל אוה היירב. 
m "3 רינכ ירגנ רבל אגי צח' iiy vas 
"y אציצח ס"טב ג'ונבו jr אניצח ^b) ב"בל 
Dp אבכבו ,כ"ע דצעמ וא ןזרג ם'בשריפו ע"ומב 

 לישכ הל ירק יתברל יניצח יתרת ב'ע 'ס ט'יק
mw הדובע ץובקה mn דצעמ הל ירק יתרטוזלו. 

  "eיניצחו ירמ  pumםילכ  o5ךוע ןייע 'ב
 — [אניזח

[nioxםיכוה ץע יפנע ₪-5=- ע'למ ר'עפל)  
 תועצמה תועלקנ ויה םהמו םיבוטרהו

(Matten aus weichen Zweigenןנת 62 'כוסד ג"סב  

 אממ C תואמט תולצוחה לכ (CO תוידעב ג"פב
 ונשריפ רבכו שממ תולצחמ jn .אסוד 'ר ירבד תמ
 'ציניוו 'פדמ ןוכנל ה"כ nnm .אידוב 'עב
 ףוס רסח ר"פדבו הירוב 'זיפ 'פדב לבא האלהו

Tumאידוב 'עבו .'א ןצח 'עמ םויס אב ויתחתו  
 תלצחמ ע"ייע "tw תלצחמ וניבר שרפמ )^ ,ביח)
 ותנוכו ש"אלב (Decke) אקעד b^ ב"נש צ"קהעו
 יכוסב ל"בשר רמאמ לע web תולצחמ ןה ש"מב
 ד"עפל אוהו ילבזמ י"ע תולצוח b" םש ק'תו ,םש
 ילעמ גראנש ילכ p^ ליבז 'עב ימושרה ע"למ כ'ג
 b's תעדל אוהו c זעול י'שרו .םירמת

Strohsack, paillasseי'שר י"כב לבא  ^bיסופדבו " 

 v — Balsack^ אוה ילואו שזלוב אתיא םינשיה
 ל"צו ס"ט ןילצח ערז ,2^3 ףד.'ה קרפ ףוס תורשעמ

 — [ןילצב

 -das Aeussere, ausserhalb Defind ןוציח = ןצח

licheםשהמ ןוכית לקשמ לע מ'למ  pw 
 הליגמ) דמוע הליגמה תא ארוקה 'פב +(ימינפ וכפהו

vדנע אל רמולכ םינוציחה ךרד הז ירה (גיעס  
 ילקנוא 'ענו ה"יחא|* 6 הוושכוןידכ
 י"כבו 'ליגמל ם"א י"כב mr ןוציחה ךרד וניבר "יג
 א"ב י"שריפו CD פ'ר) הנוציח הגוהו תונימה 'מ
 י"כב "ל םימכח תערמ ץוח םתעד ons םיכלוהה
 א"יפ 'דהנס םינוציח םירפס םג ןינעה הזמו ,י"שר
 'מוחנת : ז"טד א"פ האיפ 'וריו .ח"כד 'הנס 'וריו א"מ
 ףוס 'קלי ,ו"טפו ר"יפ ר"דמב ,ו'ט b^ 'ס ךתולעהב

.nbnpלבב ימכח תעדל  pues6'ק  onירפס  
 (םש ימלשויי) לארשי pus ימכח תעדלו םיקודצה
 תלהק ןייעו הנעל ןב ירפיסו הריס ןב ירפס ןוגכ
 אוהו (ת"יפ רירמכ) הנוציחה הנשמ — ופוסב הבר
 ןייע אתפסותה איה איה וניבר ny אתירבה
 ג'ד «W'p ^D 'ורי )00 47( קתפא 'עב ש"מ
 ןוציחה חבזמ א"מ ה"פ "חבז .'ג yn ע"ייע הנוציחה
 ןינעב ןוציח לפונ ןושל הזכו ימיגפה חבזמ וכפה

 (ינשה 'עו ץוה ע"יע ינשוה וא ux =) ןצח
xmךועב ונשריפ רבכ 6ב" יכו0 ןתשפ  

 .( ינשה

wn =( C pynי"לב ןכו ש<=  ע'לבו סילב  
afiaןזרגו לישכ  (Axt, Beilלכ 'פב  

 3M "DM Ci'p" חכש) םיתיז לש הנק 'מגב םילכה
 ירגנד אניצחו אתבכשאר אניכסו יפכשואר אברח

mo ( |:ביב 53 .אתפסותב היכו וניכר ייגכ ןעכנימ 'ב ייכב לבא תואמטמ י"שרבו ןיאמטמ ג"ונב י'כוסב לבא תוידעב  

 ורפח םש קר 513 היכו 'זיפ יפדו ב'ה י"כב ה"כ )* .תמ אמט [תואטש] (אמט) 'מוא אסור 'ר . . תוצלוחה לכ ר'יפס

msanיפרמו הזל םרוקה 'עב ללכנו ןתשפ ינצוח  animס"מב האלהו  ysינצוהב 133 ייג ינשה 'עבו יצינא  nn 

ms )* qunm py yn3 היכ (* .ןצח ץיפרשב לבא ריפרבו 37 ריל ו*ו ייכב "m "wb ya w33ווחיל )^ .רייפרבו  

 עיפרבו רייל ויו ייכב חיכ ) .גרנ יעב ןוכנל לבא וכילומ סיטב ץייפרבו im ד"ל ויו י"כב ןוכנל m )* ves ס"שב
 הייכו גרנ y3' היכו יגרנ םימעפ יתשב םשו np 'עב רחי םינויצ ינש win ןוכנל לכא ,אחחקל רע אתתקב ןמ טמשנ

 איבשרה na^ ביפש D" םיוי ילה ז"ואב היכו ירגנר אחק כ'ג W^ יציבל ימ ייכבו ימויל יב v33 לבא וניתואהסונב
 y4 "כב ת'כ )* | .ףעיו רוע ריפרב )^ .גרנ 'עב ייחעב mowt ומכ y we אגרנר um "py" ר"עפלו ,יריאמהו

 .תרושכ רגע אל קו ץ"פרגו
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 אנשילו אפצוח ב"עס ו"ט ןיכרע ,אגת אלב 'תוכלמ
 ע"ייע ,'וכו אוה אפצוחד אנשיל :ו"ל ןיטיג .אשיב
 — :היב תוהד אוה הריתי אפצוח +: ה'נק ב'ב ,בלע
 ןיפיצחמ :ןורתי המ 'פר"להק ליעפהב לעפהו

onsאירוגטק ילע ןירשוקו , pen(ט'פ)  'pהבומ  
 בייחתמ דוד ma תוכלמב וינפ ףיצחמה לכ : המכח

imn35 ,'ז ילשמ 'גרתב לע פ א ב ןכו ,ליעלמ ; 
 — [ט'כ א'כ

 תיפצוח Yb b תיעיבש (אנת םש) תיִּפְצּוח *
 לע שיאל (לוכזורפ) ןיבתוכ רמוא

 תיפצוח 'ר אתיא ח"פ םש אתפסותבו ,ותשא יסכנ
 ע"צ תצקו ,הלעב יסכנ by השיאל ןיבתוכ 'מוא
 = והמ Ty ט"לד b תיעיבש ימלשוריל השקוה המ
 הניעמשינ ץריתו הלעב יסכנ לע השאל בותכל
 יסכינ לע ןימותיל ןכו .Ge) תיעיבשר (oe אדה ןמ
 ןכ אנת .שוריפב תיפצוח 'ר אלהו כ"ע ןיפורטיפא
 תחנה לע הגשהו הבושת הרואכל הזמו אתפסותב
 היה אתפסותה ^2 (סרפ תיב ע"ייע) 'גנאמרעקוצ 'חה

 לש ןמגרותמ mm .ימלשוריד תוינשמל דסומ דופי
 תיפצוחל ירמאו כ"עפ ז"כ 'וכרב הנביד לאילמנ 'ר
 תיפצוחל ורמאו א"עס vb 'ורוכבבו ,'וכו ןמגרו תה
 תיפצוח ' ר ל ד"ער ז"ד ד"פ 'וכרב 'וריבו ןמגרותמה
 ילבבב ןכו (תיפצח «ans ,סישרהמה ייג יפל) ןמגרותמה

 «i יונכ אלב nns םעפו יבר יונכ םע nns םעפ
 ןמגוותמה תיפצוח 'וד אנשיל ,נ'מק ןילוח
 ןמגרותמה תיפצוחד אנשיל ב"עס ט"ל ןישודיקנו
 ןיבת הזמו (תספונה הנתשנ ב"עס ז"עד ב"פ יגיגח יוריבו)

 .תוכלמ ינורהמ דחא היה אוה יכ

 תכסמב +ןצח ע'ייע .אניצח ל'צ ?) אציצה ₪
 (: ג"ע) הניפסה תא רכומה 'פב ארתב

 ןזרג [ם'בשר ל'צ] c"; ^b ארגנ רבד אציצח
 אל ךכיפל ןניסרנ אניצח יתער יפלו דצעמ וא
 435 ןצח 'עב הייחא|* .ךורעה לעב ואיבה
 ב'בל ה"מגר י"כ תסריג תמאב ^« הרומא יתלמ

 - (אניצח

 אציצח דועו ןכ ומכ "לבו (yyn ero אָצְצַח *
 .Bteinchen, Kies) תונטק םינבא שוריפ

 ןותיגס יכיה :ןנחוי 'ר 'פ ד'כ b^ אתחיתפ ר'כיא
vesאלדנס אלכו ינאסמ יצילח יצצחנו . 

+0 010 1 Zwischenraum ny'xn הצצה, * 

JU א' pn ע"ייע 

 הציצח .הצצח * - (וציח -) ןצח =
 ל

 'א היד ;זיט ae הימחנ) מ"לב ומכ שדוק וכפה לוח =
ov3 00םודא ןוציח .ג"מ  ןילוח .הנוציח הכאלמ (טיכ  

 — [ט'ס ,ב'חב ע"ייע ןוציח תיב — ןבל ימינפו |

 ,Versteck 2988 << יברע 'לב sn =) ןצח
(linterhaltהימרי) םיברואה וניכה . Q^ jw 

 Ü אינציח וניקתא

mmס"למ)  papתוזע  (streng, dreist, frechספא  
 ]'*[ ישורי 'גרת (תיכ 2^ יבדמב) םעה זע יכ

 יפיצח jn ('ד 253 «pn םינפ ישק QC ןיפיצח
 ףיצחו םונרת CR ín .תלהק) הנושי וינפ זעו .ןיפא
 אתקיספב .שיבל seb היתחרא ןיפלחתמ ןיפא
 חצונ ףוצח ייפ ,אשיבל mus אפיצח (.א'פק) הבושד

ubהיבו הינימ וניבר ה"יחא]* |  ousםייסמש  
 'תקיספה ןושל pan ןכו איבה הז לעו תלהק 'גותב
 יתדנה תמאה לבא n ^b שיב ןינעמ שיבל יכ
 ןכ .םג "ייעו םשמ אנ «'np (G 7( שוב 'עב ךל
 ה"נכו -- םש 'תקיספב רעבאב המלש 'ר תרעה
 אוהו הָפּוצַח ,ףּוצָה = sen yum "ימעפ המכ
 ס"לב ןכו ראותה תארוהב םגו לועפו ליעפ ינוניב
 שירפמד לארשי רב ילע ףיצח :'ז 'טוס אָפיִצַח
 .אתקפ ע"ייע .'וכו ילע ףיצח ד"ל תוכרב ,היאטח
 ,'ג 'רדהנס ,ארבג אוהה ףיצח המכ ,נ"ל ןישודיק
 םיפוצח 'ג b b'D'3 ר"מש .ףוצח ןיד תיב נ"שו

qun onתומואכו לוננרת ףועב .בלכ תויחב  
 הבקנלו Qn ןיזע יג an םש :היכ יציב (Py לארשי

 pn" 'ורי ,אתתיא איהה אפיצח המכ :ז"ט ק"מ
 יתש ול ויהש ךלמל ד"המלמ ד"עו voy ד"פ
 אייעב mw תמיא הרישכ nns הפוצח nns תונב
 bbw" 'קלי .'וכו רמא יומוק תלע אתפיצח איהה
 יינעת יורי ,'וכו אתרמיא אפיצה אל ג"כקתת זמר

DDהמ הארו אוב : ט'סד  NY neunוכו י"א ', 
 לע 'פ ר"כיאד אתחיתפ ףוסב «m הפוצח ל"צו

omה"כו  besלאיגד ףוס 'קליו .ר"יק ףד כ"רד  
 'תקיספ -- א"פר זמר הימרי pou v'b ףלא זמר

^nרצ) יעיבשה שדוחב 'פ  vbמוחנת כובל יפד ' 
 ינרסוא אבא קחצי ל"א א'ק זמר םש 'קליו אריו
 ינב +'כ םירדנ .איה הפוצח שפנהש ילגרכו ידיב
 תועשה ד"ע ח'ד ה'פר 'וכרב 'ורי ץובקחו .הפוצח
 איפא ר"תסא שירכ ,תוערהו תושקה תופוצחה

neumאחישמ תונקעב :ט"מ הטוס :םשהו  
 'דהנס ,(הבות תוזעה w"yo ry ידחנפגו) *w35 אסצוח

 אפצוח םשו ,ינהמ אימש יפלכ 'יפא אפצוח .ה'ק

n vas )' \אותו הפירע סופדה ייגו ,אנוצח  pupןמ  sjעילב אותש  qnnיתחו .םיבראת בותכ ולאכ יגרתה קיתעתו  
 ,ושוריפב רואמ קחרנ ר"תמעב יוועל .ףיקח סלקנואב ומכ גייונב )*



M ו v» 

 Ns Sn םלוא 323 הררסכא לכיה תינבת תיכ םדא
 — «bm cn" m ותמש ימד ג'רבו .,הרזע דגנכ
 = | םיתמהש רצח תורבקה mai 'יפ ,תומ רצחל הירתב
 . | :תומ רצח י"שריפ ןכו ה"יחא|* | = .הב ןילטומ
 |. יברעה זוחמה לצאנ ovn הזמו תורבקה תיב

p» aםוקמה םש רכזנו ער היה וריואש  
 ע"ייע b'3 זמר mj 'קליו ז"ל פ"ס ר'בב mb רצח
 ב'בכ "ישרפמה ןייע רבקה רצח ןינעב רייפפ
 'תפסותבו .('* 'ח ,ו"טפ תולהא Un 'טוס .א'ק
 תגה וז רכקה רצח והזיא שרופמ ו'טפ תולהא
 רשא תומוקמה רתיו .וכותל תוחותפ תורעמהש
 אנ חק קחצי דחפב אצמת ס'שב רצח רכזנ םהב
 הזיא הרכז רצח ר יעה םש ןינעבו -- םשמ
 ףד גילק זמר חלשיו p» y הז רחא הז םימעפ

 — [האלהו ד"עס 'מ

 ורכזוה אל C) הדוהי 'ר רמא +ה"ט) םילכב
 ןירשעמ והיש אלא עבג Covxm (* ןדב ינומר
 ארקנש םוקממ (*םישירכ שוריפ .םוקמ 553 יאדו
 (ED אינתדכ C) םיתוכה ןיב תומוקמ qm עבנ

 יריצחו (* ןדב ינומר ורכזוה na ספיwb  0 םילכ
pxםיתוכה ןיב לש  (Cיאדו ןירשעתמש אלא  

 ןירשעתמ y21 vun וליאו C coms הנוקה) מ"כב
 םוקמב םא םמוקמב םא םתוא הנוקה מ"כב יאדו
 םיתוכהש םוקמ האממ ושע יאדו רשעמ רחא
 ,ורשיע אל wm ןהש ץראה םעמ C) םיערּומ
 'ק לכמ 'א יאמד רשעמו אוה קפס ה'עמ חקולהו
 תאו C א" 52372 ומכ הזו ,ושעמ תמורת ומכ

 .םילצבה תאו ריצחה

 ה'כו ןינבל ךומס רדנומ םוקמ מ"למ עודי) רצח
 'פב (םינפב ןייע דבכה תרתיי אוה) 733 -YD | Umfassung, Um" $432  ע"לבו ס'לב

(Friedhof  מָוֶת *XH ;züumung, Hofימו) הטוש 255 וכשנש ימ 'מגב כ'הוי תותלקהב  | 

 ותוא ןיליכאמ (ב"ער הימד n'b Dv יורי .ד"פ :ג'פ | ההובג איהש ןמזב )9 הריכה רצח 'מ) "553 ז"פ

 (דבכה numm תאו 'גרת ב"א) — .ולש רככ רצחמ | ימולשתב יתכח 'מגב ק"בד p/e3 .'וכו תועבצא 7
 יד ;יד יג ירקיו ^X ,טיכ (mot [דבכה לע תרתיה| | אינתד אה ימד אלטלטמכ אדבע ע"כד 62^ ק"ב
 —L .( [אדבכ לעד ארצח ל"צ] (אדבכ רצח) תיו )8 | יכו voy ןדועב הנק אינתד אהו ריפש הנק אל
 ןאקיאזארעיה 'סב טראכאב 'חה יכ עדו הייחא|+ תכלהמ רצחו אוה תכלהמ רצח יוה יאמ וילע ןרוע

 תרתיו יכ החכוהב ורוכד ביחרה האלהו ב'סקת n | ןיכתוכ לכב 'מגב ןיטיגב ב'פבו .'וכו הנק אל
GU»)7350 | בתכו ודבע דיב ונתנו טג הל בתכ אבר רמא  pwדבכה לע תשר גוהנכ ועמשמ  Leber- 

 -An רותי" ןיעכ תרתיו רתוי ןינעמ DM יכ netz | יאמאו וב תשרגתמו ותאנק voy mins רטש הל
 אוהש 3295 תיברע הקתעהמ היאר איבהו waehs | 'וכו הנק אל תכלהמ רצחו איה תכלהמ רצח
 עבצא ךרעב יליח יתיסנ ינא םגו הפסוהו רותיי | הדוהיב תורוצב םיועד אמעט יאמ
 יתילעהו ם"בשריפ by" ןכ שרפל טיר wm | (ז"מ הדנ) ןפוד אצוי 'פד ג"סב .("ידיינ אלד

 עבצא אוהו Düumel םיטחוש יפב ארקנה איה יכ | ג'פ ריבעמהב pns (" תירוצ רצח ינתמ דחו
 ר'עפל יכ ףיסוהל יתאב התעו .א"ל דימתב דבכה | רשעמב תבייחש רצח איה וזיאו CU תורשעמב
 'פד 'גרתה "3 אוה בוט רתויו דבכה רצח wm הז | םיומשנ םילכהש (" תירוצ רצח 'מוא לאעמשי 'ר

 ע כ צ א 'יפ [yy ס"ל אוהו NY :אטטענאיבאס | ןנחוי 'ר רמא ח"בבר רמא תירוצ רצח יאמ הכותב
 ה"כו )* 3^ אימ) ינטק 'טישפה קיתעה ןכו הנט ק | ץמוקהבו .וצחה לע רמוש ןיבישומ רוצב ןכש
 הפי הלוע הז לכו .הנטק עבצא ,><= ס'לב | השעי אל («cm mm הרונמ ינק 'ז 'מגב הבר

 nw וה יחיא" <

 היד p"3: ייחבז 'ופסותבו ב"ערב שיירב mmm 'ר ה"כו הדוי ר"א .ג"סד Y הלרע יוריב ה'יכו תוינשמב א"סב היכו ('

 תכרב לע ןוכנל גישהש ע"בשפהב j'y ם"במרל הנשמה שוריפב היכו יסוי 'ר ."D הנשמבו vy ףדב ליחתמה וברעחנ

 :n3 ןראב ל'צו ןארב תוינשמבו םש יפסותב «nt (*  .וניבר 735 אוהש לינה 'ורי ייג ריכזה אלש שוריח תצקו חכזה

 ורפסב «n3 'ר םגו )4 .יצירחב ס"טב 5n 'וריב )* ,(הרעהב m'y יב .ב'ח) יא ןראב ךרעב היכו ךומסב אחפסותב

 :ןדאב אחיא ג'הרל ט"רס 'יפב ןכו 'פסותב )^ .ךורעה םשב ל"נה תופסוחב אבוה )5 M :ריצח 'יפ לופאלא

mo )'ייפב  vmלש םש ג"ונבו  màוה ייכבו ר'פרב היכו יב 10« י"כב ןוכנל ה"כ (" ,'א ו"ו י"כב 5 (* . ,  

 עיצה ןכו םיעורג b^ םיערומ ל"צו םיערזמ יזיפ ירבו ריב י"כבו םיעידומ am ךורע 'פדבו ביה ייכב לכא םיערמ יא

 ,ותאנק היר יישריפ ןכ 03 ןייעו וניבר שוריפמ הז ('1 .הריכת ס"טב ה"פ p'à "לכ 'תפסותב ('" .ביישפהב ביירגה

 353 ('' .תהירוצה רצה ר'פרב םג '' רצ 'עב לבא | תורוצוצה nn הלמב ס'טב ר"פדבו תירוצ רצהא ג'ונב (י*

nmmיורברבו ('* .' רצ 'עב ה'כו  mpmןלעה םתרבא רב ןנחלא ^ רש ושא  nos won)רצ 2'^ רוד  -«N"b 

omeואוביש . . ץוכקה  "nó 5mתורכקה . 

 23 רַצָח - (ריִצָח =) רצח | ועת

 ז"י 'פכ Lauch) םינוערז po מ"למ ריצח =) רצח

 =  husיו ^



ATT Nnsxm — T2» רצח 

 q'ov3^s .C (ףיסרוב א"ס) תפש ללב ףיסלוב | וירבד תעצה (sep ל"זו i'm בתכש המ םע דואמ
 חכשמ לדנמ לש וריואב דמועהש רפסה ןמ רוב
 יתבתכ à םעט ה"יחא|* .דומלתה תא
 רוב םש וניבר "יג יפ לע map .ב"חב ףיסרב 'עב
 mb 'רל חתפמה רפסב תפס .ווב ה"כו תפש
 יחכונה 'עב 'יפ יפל םלוא .ןיקילדמ המב e'o תבש
 53 nmm וניבר 'ינ יכ רעשל לכונ רפסה ןמ רוב
 ל"צו וניצנוש 'פד 'דהנסב רפש רוב ה"כו רפס רוב
 תבשב («n3 — .ב"ס זמר mj טוקליב ה"כו רפס

inbתלטלטימ הניא הרצוצחו לטלטימ רפוש  
 ,ןילטלטימ םניא תורצוצחו ג"ונבו B's י"כב ה"כ
 שארב עקות .תרצוצח .ז'טד ז"י פ"ר תבש 'ורי

  ^n» anתורצוצחו ךיראמ רפוש :ו"כ ה"ר ץובקהו -

 ןילובגב .ז"כ םשו ,םימעפ המכ ש"עו תורצקמ
 רפוש שיש םוקמ רפוש ןיא תורצוצח שיש םוקמ

 ;'ב ^ 'בדמב 'גרתב ןרצוצח ץובקו ,תורצוצח ןי
 ןירצצחמ לעפהו anbw ca 'ח ,'ג ינש 'תסא
 םימיה ירבדב ןכו ;ד'כ ו"ט 'א םימיה ירבד םוגרת

 — ]2^ ,'ה 'ב

 םינפב ןייע תורבקה תיב וניבר תעדל) אָּתַצַצַח
 -=<ww) now  2% ע'למ ר'עפלו

 pom שי 'פב ein Thor, Ungebildeter) דמולמ

 ינייִר )2 ג'לק 273( ינשריי ינולפ שיא רמואה 'מגב
 הילע ארקו :תורבקה תיב b" .ונייד יכיה אתצצחד
 א ל pp רמולכ (גיכ ,'ס היעשי) הנשיחא התעב
 ה"יחא|* | .הנאצמת התעב הארוהל תעגה
 אכוה ותצקמ רשא ח'ר 'יפ מ קתעוה en" לכ
 מ"טשב אבוה ש"ארה 'פסותב ותצקמו ם"בשריפב

 ייפ ח'רו . . אתצצחר ינייד ה"ד ם"בשרה n ב'בל
 ח"ופ :םש מ"טשבו כ"ע ,תורבקה ma אתצצח
 אל ןיידעש שייבתהל ךל ps הנשיחא התעב
 כ"ע העטת אל הארוהל עינתשכו הארוהל תעגה

niןינעה ךשמה יכ ןידת  mmeןורתפ לע  &nyyn 
 תרזג יפל ה"כ תמאבו תואיקכו העידי ןורסח אוהש
 "5 ה'מגו ?ny כ'ג וזו 'מושרח תיברעה הלמה

omn 335וקיע ןיעדוי ןיא ש אתצצחד ינייד  
 mb ןחיניב ןיצצחמו meo ןישוע א'ל .ןי דה
 ינש ביכרה ןושאר 'לב םש ם"כשרו ,יצח הזלו יצח
 הרשפ ינייד אתצצהד ינייד ורמאב הלא םישוריפ
 .'וכו mb mne הזל הצחמ ןיצצוחו ןידכ ןיאיקב ןיאש
 ורמאב כ'כ לעב ריבסה ם"בשריפו וניכר b" םעטו
 דיופ' תוטה 'כ תוונקה תיב אתצצחרד ינייד

 תלוס = הפצפצ p^ חבשל יישרו ('

 לכא ר'פרב היכו 3 "^ י"ככ ןוכנל ה'כ )^

 on" עיפרבו ^ י"כב חיכ ('

 bo ילוא כ'או אתרותפ ארוהפ ימ י'כב 933 וניבו תסריגש חכומ יא רתפ yp לבא )*

ms y'"y (^ב"חב תוסוכ , "y 

m2 )'5 ריפרבו ביה "33 534 םינורחא 'פרב " 

  mn "yטנעירוא ע"מב סעקוד  ^bדצ ר"ל 537
 איה אדככד ארצח ל'ז יאה בר רמאו (1848 תנש
 הנטק עבצא איהו ימרא ןושל ורקעו דבכה תרתוי

 םדא לש וידי הצקנש  popeלאעמשי 'לב ותוא
 דבכב שי יכ דבכה רצח ארקנ ומש לע ריצנפלא
 וזו תולודג וזו תועבצאל תומודש תולודג תוכיתח

 עבצאל המוד איה הנטקה תרתויה  »'y mpר"פלו
 ןאכ יתיאו םירבד 153 תצקו םינפבמ ןווסח
 הצקבש הנטק עבצא איהו ימרא ןושל ורקעו : ל"צכו

  vvלש  onsתומודש תולודג תוכיתח דבכב שי יכ
 ןושלב ותוא ןירוקש וז תולודגו תונטק תועבצאל
 'ש לב ותוא ןירוק ש וזו ויצנפלא לאעמשי
 איה הנטקה תותיה ויצנחלא לאעמשי

 לעו הנטק עבצאל המוד  wwדבכה רצח ארקנ
  yהנטקה עבצאוהלודג עבצא אוה 2! תמאבו

 ארקנ  asdאוח דבכה רצח יכ ונל אצויה .ע"לב
 קוספל ביטה ןכל (ל"נה דימתב) דבכה עבצא ןינעב

 'ובושתב ן"במרה  i'op ^bואל דבכה רצח בקינד
 הכרב ירוישב ב"ח ףסוי יכרב ןייע איה הפרט  ^bא"מ

 םינואגה תרמוח קר דבכה רצחב תופרט ששחה לכו
 לטניל ופוסש דבכה רצה בקינ םא ןנישייחד איה

 דבכה לכ  yי"בב אבוה י"רשא תוהגהב  ^D.א"מ
 ןיד תמאבו ( mpימגב אל אצמת לב דבכה רצח

 היגהל םיקסופה בור וצרש המ יכ םיקסופב אלו
 ד"ו) דבכה דצמ םוקמב  "Dדבכה רצח ;(ה"קפ אימ

 .םש הכרב ירוישו םש ז"טב ןייע ומלהל השק —
 ןוכנ ןיא יכ הארנ תאז לכ ךיתעדוה ירחא ןכ סאו

 ודסל  1220 wnיסופדב אתיאדכ םדוקה ךועב
— [Tn 

Trom- (וכ ןיעקותש ^55 הרצוצח מ"למ này m 
(v5 תבש) ןיקילדמ המב 'פד ג"סב (elo 

 קרפכו  bwan 255(ריל 'כו0 הלוזג הברע 'מגב
 אתוצוצה וישכע 'יפ (' אוופיש 'תוצוצח

 ארופיש  ^p (Cתורצוצח וישכע « mvותואו

 וישכע הפצפצ היורקה ןכו ,לוספ ארופיש ןירוקש
 בלולל הושכ  nauהלוספ  QCהליחתב ארותפ

CU הלודגל ןכ ןירוק הזה jer הנטקל |ןכ] ןירוק 
 הזה ןמזב  qpאלילבוה תוסוכה תיבל  Cםאו

 השא טג אב םאו .הפוט אלילבוהב טחמ אצמנ
 ינפב ל'צ ןיא ) ףי סר וב ןירוקש םוקמ ותואמ

(vob ר"בבו .לכב איהש. onm ינפבו 3n» 

mn» )'אופוש םש 3753( תבשב םג 'מ ייכב . 

 .יא nbn yy my בלולל

 .יוכו הנטקל אתרותפ ןירוק חליחחב ןאכב
 .ףיסלוב ע"פרשב
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 <  םפיחלא 'ה ירחא קוספ לע ^T. 'טוסב ל'זר ושררש
 m < ןכו הכחמ am Un^ זמר םישודק 'קליבו .וכלת
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 ques) וישעמכ תושעל המדתהלו תובשחמ בושחל

 ר"ב .וב קחדנ יכ ושוריפ ש"עו כ"ותב ד"בארה סרג
 הקחמ הבגנה עוסנו ךלה םרבא "yb ט"ל פ'ס
 ןושל כ"מ שוריפ nb ק"מהיב דגנכ ןיוכמו ךלוהו

 — prom] יוקיח

 וא הביתכב המישרו רויצ ןינע 5/55 קקח = קח
byחולו ]28  eimzeichnen, aus- eingraben 

 pp ריע םשו ;םדוקה ךרעב npn שרשל בורקו
pinתבש) הנובה 'פד ג"רב  Grpייותאל ללכה הז  

 השעשי שוריפ .אבקב אזיפק קחד ייותאל יאמ
 'והנט) ומכ אזיפקד אתכוד אכיה עדיל ןמיס הקיקח

Gv jbןיהב ויה תותנש ' pn» ,Cהקוקח  Y^45 
 «ye "םיקקוחה יוה 152. 51b: ^b" (ג'עס '« ייחספד

nא ) wn Cםישרפמ  byארקנ הקוקוח םש  
mme5 ,טיי עשוה) ביתכר םשמ ( Ny"םשמ  

 Xf) טיל ; איי ח"כ mo םתוח omne C הקוקוח
"nעקעק תבותכ ,ןייקח ףלג ['א]  wp?)ט"י , qv3 

 w533 (" ב"כפ ןחלושהב .(" ןייקח ['א] י"רת
 ה"חחא]|* — C תפוכ 'עב b^ ,וב קוחיש דע )2
 ב'פ ןיטינ 'וריב .קקח אלו בתכו .'כ ןיטיגב ה'נכו
 ב"יפ תבש 'וריבו םשו קקח אל בתכו «xy ר"מד
 וליפא ינת יינת תיא קקוח אל בתכו ר'ע ג'יד
 בתכה םוקמ (" טלוכב קקוח אל ר"מ . . קקוח
 תוכירי ,prm . תוכות קחד םש ןיטיג 'לבבבו ,'וכו
 ירדהנס ,היתומדל וקקח כ"ער n^ r'v qv ע"ייע

mes ys vxונקויד  nmmםילכ "3: הקוקח  
Y'es 1^6תוקוניתה םוקקחש ז"פ מ"ב 755 'תפסות , 

^vףוק הקקחש הרעק : ס'ד א"פ הציב . "mמוי ' 
 .מ"ד ו"פ םירדנ 'ורי ,ויה םיקוקח : א"מד ד"פר
 ד"יד Tb כ'כ 'ורי ,ויה םיקוקחש םירשכ ימלצ
 ויתקקח 'ה ינא :ז'ס 'מוי ,הקוקחה תשתכמה ג'ע

pimךל  mes4 רהרהל n3זיכד א'פ םיאלכ 'ורי " 
xvפ"ר ר"רמכ ,ימלועב יתקקחש םיקוח םושמ  

piהבש הושפ ינייד א"פ .םיתמה ןיבו םייחה  
 ן ישוריפ יפלו .כ"ע תוקלוחה תותכה ןיב ודירפי

 -unwissende Rieh אתצצהר ינייד קיתעהל לכונ =
ter == Richter der Unwissenheit] — 

 רדופמו yip רבד לכ לע לפונו מ'למ) קח
(Gesetz, Bestimmung,  20- 8 

 ברל 33 היל רמא (.ר'ג ןיבוריע) ןירבעמ דציכר ג"רב
 יכ ךל C ביטוא ךל שי .os (6'ירב אנונמה
 ל"צ] (המהמתי) תומלו גונעת לואשב 6 ןי א
 (י תונב לו ינבל חינא המ רמאת םאו [המהמתה
 רבקב םקסעו םקוח .b^ .(' הרוי ימ לואשב קח
 DN ןוזמ א"פ .םתדימע ךאיה עדיתש «qo T ימ

mmםהל  bומכ ךל דיגי  pmoיל ילשמ) יקח , en 
 'צנוש 'פדבו quB :קוח י"שריפ ןכו ה"יחא]*
 תעדכ אלו אוה שבושמ ןוממ יכ ל'נו ןוזמ ןוממ
 ירחא שובשה «wn nm o םש vy" ס"ד לעב
 ןכו ל"נה ילשמ מ"ל אוהו ןכ ומכ שוריפ וניברש
 'מולכ קח מ"ל (pays ,'כ gb יקזחי) ךקח ערגאו
 bM" ריישמש po ^p 'דהנסב 'יא גהנמו תד
 תבש nw קוח אלא דמל אל 'יפא :םשו ,דחא קוח
 :ץובקהו TT ע"ייע דועו םש וראשב קוח :ז'לק
 אבה TW ןייעו םימעה יקוחב ךלהמ :א'ל דימת

 — [ז"חא

 אכה ע"ייע קקח = npn לעפמ לעיפ npn =) קח
 ךרעמ וא abconterfeien םשרו Y "b^ זחא

 איס) ב"פב ןילוחב (םימעה pin רחא ךלה םדוקה
 תא npm wow ןכ השעי אל "pus G'y אי'עס
 אלו ןמ rp השעמ השעי אלש b C" םינימה
 G3 ייכ ארקיו) .[יונה ל"צ] eam) .תוקוחב וכלת
 וייצי אלש הקחי אלש p^ ד'עפלו ה"יחא|*
 אתיא ןוימד ןינעמו .םהישעמכ תושעל המדמו
 ךלמל אילמפ רמוא לואש אבא םישורק פ"ר כ"ותב
 לארשי רטולכ ךלמל הקחמ תויהל הילע המו
 הילעו םיכלמה יכלמ ךלמ לש ותחפשמ לוכיבכ

 ימ י'כב w^ לבא ונינפל יילו )^ .ןיאש ג"ונב סיש v33 mor (*  .בטיה ג"ונב )?  .ם"ש ייכב "5 ייל וניכפל )!
m5 )* ym ateלבא ריגי ג"ונכו ריגי ייפה הפי לפונ הז לעו יא ויו י"כב ןוכגל  v333 יב ו"ו mתיכו הדוי עיפרבו  

 < וו"בשרת איבה הז ייפ (? .םיקורצה 'יא יילוחבו .ב"לר טיפ םיאלכ 'וריב mor (* 5 הדוי ימ לואשב מילכו י"עבו 'מ "33
 L ייפס קתעוה (* .שיע mm" יעב «va ייפל בורק .ה"כ ןילוחל יישריפכ לבא א'עב b^ י"שרו ג" הר םשב תבש 'יחב

n^ביתכ ארקמב (* .האקוקח הייר :'ג ייחספ יופסותה רוצקב ואיכה ןכו ,'ר רצ ייחספל  an»! wpphםירפס תצקמבו יש החנמ  - 

nemכ'ע קרוש וי'יוב  now»ביתכ יס ,'ו 'א ה"רב  p33*22! אקוקה ימ ייכבו האקוקה ןנחוי םש ייתספב ג"ונבו  

 = "היכו טיר גיפר מ"ב יוריב יתאצמ ןכו יינושאר םיסופרב יפסוהו יישרגו mU זמר חנ 'קליב היכו הקוקח וניבר 'יגכ שיא

 < ייחפפ פיר y" וניברד ישוריפ ינשכ ואבוה יישר י'כבו .איקוקיח vy v35 א"פ ייחספ 'וריב לכא הקוקח ל'צו הקקוח
 ..קוק יח ג mm שיקל js ןועמש ^ wy" ח"לר טיפר ייעיבש nva .ךורעה ירברב 07$ לעב שיגרה אלו :יר דע
 11273 )!! .שרפמו קיקח 3n3 יח r3 יירברל יא י"רחב mor ךורעב םג ל"צכ ילואו pon ל"נה תומוקמ לכב ג'ונב )0

 .טלופב ס"טב ןיטיג 'וריב ('* 53 תפכ ('* יג תפכ ys ןוכנל לבא קזחיש ס"טב ctn 'ג 'פב סיטב

D v33 "םיחספל פ'או  osיפב היכו חי'ע סיר וצ תוחליאשבו ' moתיר 'ריפב 'יא 'ג ףרל לבא טיי רצ ג'י ייחספל  = 
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 אטהיר :ז"ל תוכרב ץובקהו .האלקח ןמחנ רמ יזח
 ב"ל 'ציב ,ל"גה תבש אתיילקה הבקנלו ( יאלקחד
 )3 רב ןינעבו .יעצ .ע"ייע אתיילקח יעצ א"עס

 — [ו'עק ב"חב ע"ייע אלוקח

 -er-aus שופיחו השירד ןינע .מ"למ «yw רקח
(forschen, spühenותוא ןיקדוב ויה  C 

 אנמ 5'6 mns א"מ) ידהנסב 'ה 'פב תוריקח עבשב

 = עבש ןניעבד (האלהו דומעה mos ימגב ne) sb ינה

 N^ תשרדו תודמ 'ז בותכה הנמ שוריפ תוריקח

 ךל דגוהו ;0 25 םירבד) 73 תלאשו ,'ב תרקחו
 ושרדו ;6ד א" םש) ^ תשרדו ,'ה תעמשו ,'ד

 'ז יכ ןנישקמו ^ ^ (BE 'ז [בטיה] םיטפושה
 .'או ז"עב 'גו תחדנה ריעב 'ג ,תוישרפ 'גב ולא

 הל שי השרפ לכ רמאת אל המלו ןיממוז םידעב
 ןכתוכל ול היה ירהש הב בותכש המ ןינמב תוריקח
 ירדהמ ידדהל ןיימרד ןויכ ןניקרפמו ,תחאב ןלוכ
 ימנ ןנישקאו תצקמ תחא 553 בתכ ךכיפל ןפלי
 C היקוחל nn לכ אלא ירדהל ןיימד אל אה
 «jp רמאת ךאיהו nsnm C ףייס ,טלפ ןמיס
 ןיימדד הוש הר ז ג ב בטיה בטיהבןניקרפו ירדהמ
 un המב תוקידב ידרהמ je ( ידדהל
 דחא רמא תוקידב) וגרה ןריראב וא וגרה ףייסב
 ןתודע ןיעדוי ונא ןיא םירמוא 'ב 'יפאו עדוי יניא
 ש"מו תוריקח אנש יאמ ל"צ] (אנש יאמ הליטב
 ןתודע עדוי יניא דחא רמא תוריקחב . . תוקידב
 ןתודע עדוי יניא ןהמ ns רמא תוקידב . . הליטב
 תוריקח ^«b ,C^ םיחספב היכו :איימ ידחנס) [תמייק

 ןתורע עדוי יניא רמאקו םוי הז יאב היל ירמא יכ
 ירקשד עדוי יניא רמא יכהל רמימל אכיאד הליטב
 ירמאו והל ימיזמו ידהס ותיל אלד יפתסמו והנינ
 ליאוה אתשהו םתייה ונמע ינולפ םויב אלהו
 איוה ןמיזהל שניא xb" יאמב ערוי יניא ירמאד
 איוה אל ךכלה המיזהל לוכי התא יאש תודע הל
 ןתודע יכהל עדוי יניא דחא רמא יכ תוקידב .תודע
 ג'עאר המיזהל לוכי התאש תודע הל הוהד תמייק
 ןריראב םא וגרה ףייסב םא ןיעדוי ונא ןיא ירמאד

wmידהסמ מ'מ  n»ידהס וצמ יתכאו אלטק  
 איוה ךכליה םתייה ונמע ינולפ םויב והל רמימל
 ה"יחא]* = .תמייק ןתודעוהמיזהל לוכי התאש תודע
 pi" 'רדהנסל "5 ח'ר 'יפב םג אצמת mb תצקו
 ןויצ ןינעכו .סש 'הנסד 'ינוסב הריקח ןינעב הברה

 (G^ NT ןינוקיא ךרע ןייע ביעי הכיא 'פ ר"כיא
 א"עס ד"מ sy :היקקחו הנק דח לטנ vb ר'קיו
 אבוה :א"כ 'דהנסב ה"כו ויה םילגרה mes יקוקח
 :ט" ןיבוויע :ל ע פנ ב — .ראובמ םשו לטנ 'עב
 כ"ד ב'פר ייבוריע 'וריבו קלחתו ppnn וליאש לכ
 םאש :םשו porn םאש . . קקחית םאש א"ער
 י"רת ppnnn :לעפ תה .'וכו הלונעב קקחית
 הקיקחד ארמימל ,'כ ןיטיג oem .'ב ,'כ תומשל
 קקָח Ue ק"ב םילכ אתפסות .איה הביתכ ואל

 -- (הרוקבשו תעקבבש

pnדוסי ל"זו לצאו 86000 מ"למ קיח =)  
G('ertiefung, Grundlageןיבורי עד ג " ר ב ') 

C»םחלה יתשד ג'רבו  G'ys v* ami)המאה קיח  
 (A2 בבופ הז בחור nos דופי ^m G יגימ 'קזחי)
 תועיבק יוקיח 'ל קיח ייפ 'קזחיב יישר הייחא]*
 ויוקיח mn ow לע שוריפ 'וריעבו men אוהו
 קקח לעפמ ורזג כ"או .הטמלמ חבזמ לש ונוקיתו
 יברע ןושלמ אוה ד"עפלו .םדוקה y לש קוח =

ouןינע  ava punיכ  mouרגוסו קבוח  

 Busen בחו mm ונינעש המ — .ולכ ןינבה ביבסמ
 ג'פ "וחמש 'כסמ :'פ 'ישודיק א"עס ד"כ ק"מ האר
 nan לא לאשוהו pna אצוי קונית bv 'ל לכ
 ומא קיח חינה ג'ע א'פד ג'פר ק"מ 6v  ץראה

 — [הירכנ קיח קביחו

 (הדשה דבועו רכיא 'יפ Landmann היילקח) לקח

 C וילכ תא הלפי אל 'מגב תבשר ק"פב
C3 n3)שוריפ .יעידי עדימ | (' אתיילקחד לבא  

 ריעה הדש qn ב'א) — .הדשב תורדה תוטוידה
 .[sm nns .(אתרק לקח (ח'ימ D" תישארב)

 'גרת ןייע 'גרתב הברהו הרש שוריפ אָלְקַח "למ
 ,ט"י ארקיו ;ז'כ 473  ;ז'כ ,ה"כ ;'ה ,'ב יישארבל
 'גרתב אָתְלקח .ןלקח ץובקהו ,ותלוזו ^m .ז"כ ;'ש
 'b לצא ןכו -- 'ט n/ תומשל ;ז"י 'ד 'יעשי
 לקח תיב ע"ייע םיבר םימ e' ר"שהש ל"פר ר'קיו
 םימד Db דועו (א ("f" Ww םימד םפא y) :ביח)
 : כ"ד D'3 ןירדהנס 'וריב ראובמ ^G) א" יא ח'ד)
 כ'פ ז'ע 'ורי .אתקמוס אלקח : ךיניע 'פ ר"תורבו
 : ראותהו .(* אליקחב ןווה איילעפ ד"ער א'מד
 ,הדש שיא יפ ,'וכו אכלמ האלקח יא in 'לינמ
 א'ער ט'ע 'ובותכ pua יקב וניאש ימל לאשוהו

mà (tויו י"כב קר . *) אוח ןכו (* .ריילו ויו 33. חיכ viasאתילקח יגבר גיוגבו אתאילקח +אנליוו 'פרב) חיר 'יפבו 'מ . 

nU» (*צנוש יפרב ה"כו יוריר ינשמב ' aniייפבו  n^ 
 גארפו ימא יפרב )"

 «am ow vaa na חיכ )^

 .אטחר y3' יייע וניבר ייגו )^

Mo» w 

my»: mob 3 יתרזג הרזג יתקקח, npn B^ = 

 oum mint .יל ילבב זילבו
 ןתוא 243: :חיג רצ ירתנסל סירב D^t יייכב היכו yo ry p "aw) ייכ ץבוקב) ירחנסל ייפ

 4 «v33 m (* .תירוחל סיטב
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 (הררח =
 1 כ

ose cnn)והוקידצה וקידצה (* שרו ינע €«  
 .[אופק רב םשכ שיקל ןב ןועמש 'ר] ויתונתמב
 תמש) 33«13 ךנוינא טפשמ הטת אל

Cn 2התא לבא והטמ התא יא ובירב  
 ימגב טנ חלושה 'פב C) ויתונתמב והטמ
 שדקמ שיאה em ,(א'ער n ןיטיג) ץראל הצוח וא
 (ביער ya  ןישוריק) הלרעב שדקמה ךמסד 'מגב וב
 אל (א'עי 'ל) והדש רכומה 'פד ג'וב ןיכרעבו
 ארבכע ואל יא . . בנג ארוח אלא בגנ ארבכע
 לכ (Q5 תואוקמב Yo .(''וכו הי ל א נמ ארוח
 b" הרעמה cin .הוקמכ הוקמל ברועמה
 nons]. me ומכ ןהב ןיליבטמ הרעמה
 ירוחא ד"עפלו הרעמה uvm ירוחא תיא ר"פדב
 W^ ם"שבש הנשמב תמאב יכ םינפל ןוילגמ אב
 דחא בתוכ ול man ןכל ,ירוח תוינשמבו יררוח
 תטמשהב bbb כ'חא אכוהו ירוח א'נ יררוח לצא
 ^« ,ירוח א"נ תחת ירוחא ספרוהו א'נ לש ן"ונה
 יררוח ייגו ,ח"נקס w^ ^D ד"ויב כ"ג האבוה ירוח
 ד'פ האיפ 'וריב ה"כו האיפל ם"במרהל מ"יפב 'יא
 יורשעמד ה"פ ףוס 'וריב ה"כו הלמנה יררוח ח"מ
 'גשמבו ,(' ג'ע פ"ד א"פ ק"מ vo א"ער ב"נד
 ,ז'חא אבה ע"ייע דועו own ילופאנ 'פדב האיפר
 ושוריפ )5 ע"לב יכ םהינש לקשמ ןכתי תמאבו
 ,ט\= = impen ונבנ וגממו בקנ השוע
 הצרפ השוע -bj9" ש"ירה תושגדב ע'לב דועו
 ןינעה ,m .Einschnit 18 =  םשה ונממו
 בקנ mop ^b א"ער yp תבש אניינבל אתרוח רח
 ^pe אתרוחו C הצירפו הריפח השע וא ןינבל
 א"מ b"1 .תולהא רוח ע"ייע ותמגודו אוה הבקנ

mmn3 : םשו ,םיצרש וא םימ 'b6: יכ יכוס) ז"מ  
 ץוכקהו — 'ב wn ע'ייע דועו — 'וכו הוררחש רוח

wnךוע ןייע יוח .ו"פו הנו ארקיו ןירוח  
 ₪ רח

 >> y'b3 ןכו sn ירבע לעפמ non aen =) רח
glühen cemהשענש 331 לכו הגוע כ"או  vy 

 ותק תעה היה תו םחה םד n»nn םגו םילחג ג"ע וא רוא
ein Feuer gesengter Kuchen, 2) Feuer gobrann-1(  

ler Eisenklumpen, 3) Klumpen warmen Blutes) 

 ג"פ ןיאמטימה לכבו (:איכ וימ גיפ) ט"וי 'פב 'ציבב
 ,(" ירחו C תוצירג ןתיפ ןיפוא תויהל 072 תוידעב
 [תוצירג ןתיפ ןיפוא ןיא] (ג'ע א'סר איפ יציב) 'שורי

— ———————————————————————————MMÀ 

—————————————————————————————————————————————— 

 פת

 ירפסב יכ הזמ דומלל שי הרואכל ל'נה ןירדהנסד
 (.אימ יה: אדסח ברד רמאמ בותכ היה אל וניבר
 וגרה ןריראב רמוא דחאו וגרה ףייסב 'מוא דחא
 המב רמולכ תוקידב אוה המ שרפל וניבר אב ןכל
 י"ב ב כ"ג 'יל 51 רמאמה תמאבו 'וכו וגרה
 ןררא ךרעב םגו .'ס דצ ןירדהנסל ם'ד ןייע ם"ש

aemהנסד ןויצמ קר רמאמה הז וניבר איבה דיש ' 
 יכ יתוארב וז הרעשהב פקונ יבל ז"כב לבא :'ל
 ןיעכי שוריפ :ל"הזב הלמה w וניבר b^ ןררא 'עב
 יכ תעדל יתיארה התעו qmi ןימכ ^w למזיא

^enיפמ הלמב הלמ קתעוה הזה ' m"ןירדהנסל  
 n^n (:ח'צ «m 'קילייגנא "5 ץבוקב) .א"מ
 כ'או ל"נה רמאמ .א"מ ףדב Don היה ומצעב
 ונעימשהל was אב המ התכודל אישוק הרדה
 בתוכ הזיא בוט רתוי וא וניבר יכ 5 ,ל"נה 'יפב
 לילעב "nw ךומסב TD םגו min ןושל הניש

cאלד םירפוסה תוריהמב יחכונה 'ע שבתשנ  
 םידעה תריקח :ה"כ ה"רב «n2 — יריבסו ירימג
 ,םכח תריקח ךירצ ג"ע פ"לד se mns ימלשורי
 ,םידעה ורקחנ me הנשה שאר :לעפנב לעפהו
 תיבב ןתודע הרקחנ :ו"כד 'ב קרפ 'ובותכ ימלשורי

a [p 

Burg, הדוצמ 990% י"לב ארקא ומכ "b) mpn 
3'D3 (Festungלש הרקח )3/0 ןיכרעד  

 הרקח 'גרת C ,'ח גיש) ןויצ תדוצמ ,('בלח שוג
 דודו 'גרת O" G5 D הדוצמב זא דודו .ןויצד

 C (ש"ע ארקא ומכ ב"א) — .הרקחב זא

 Loch, 3p3 ס"לבו m'b3 שוריפ רוח ,רוח =) רח
'D7 ומג ףוסבו א"י האיפב ד"פסב' ([ühle 

 םייחלהו עורזה  pemךותבש םילמנה ירוח (ר'לק
 בישח אלו שוריפ .תיבה לעב לש ןה ירה המקה
 םש) םיינעל םינוילעה םירצוקה רחא לשו ,החכש

  (tלש םינותחתהו ,הריצק תעשב ולפנ ןנירמאר
 פש) ב"העב  Ge'שורי .םה םילמנ ירוח ןנירמאד

 האיפ)  veח'יר ע'ג(   C3לאומש 'ו םשכ הדוהי
 כ'העבל םינותחתהו 353 םיינעל םינוילעה

 ,םיקוריב  "bרמימל אכיאו םילשוכמ ןה ם ינבל
 הריצק תעשב ( sobיאדוד םילשובמ ןניאש ןיקורי

 ןנתו ולפנ ןכל םדוקמ ( mebטקל והזיא )"5 פש
 .חויצק תעשב רשונה ! pppחרי) ןיינמ טקל טקל

  C ceרב לאומש 'ר] ? jonיאנש [ןתנוי 'ר םשב

mo (4 טקל טקל קפסש ןיינמו ג"ונב םשו )^  .תאלהו זינ ,ביח. mes עו ;סיר' aen יייע )* .בלח שג pony (t 

  ce pnsןניסרג 'שוריקבו (" .שובשב רצקתנ ץ"פדבו ,'וריב היכו 04 33 ןוכנל ה"כ )^ ,רישעו ס'טב 'וריבו
  wo.דינעק  vpnלינה תואוקמב סישר הנשמבו םש קר (' .יב ץרפ עיייע בנגל הארוק הצרפ לשמה ומכ לשמה

 .אוה סט ילופאנ תוינשמבו יוריבו 'ציבל ימ ייכב היכו )?

 .ןיררחו 'ציב ס"שר ינשמבו ירוחו יציבב תוינשמבו תוירער ינשמב «mo וי"

 ^3 )*  .ידרוח שבושמ בילרח ןעיוו יפרב
'nb 3'53*31ן'רנ 1741904 יצירג . 
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 וח = (חַרְרָח = רח

 - האיפ 'וריב םיארומאה ינש ר"עפלו ז'חא אבה 'עב | ףא ועגיימ התאש ךותמש (' ןיקיקר אלא -
 הלמה ןוותפ איצוהל דחא רבדל ונווכתנ bus | אחא 'ו (6'ירחו ,וכרצ אלא הפוא וניא אוה

 ןינעב un" ל ע פה ומכ ונינעש ירח םשהמ men | 02« הזה לודגה ףאה ירח המ הדה ןמ הל עמש =
ueתושעל 'מולכ  mmnאוה ףא תולודג . | ssאיבה אחא 'ר קו שאב ךרחנש המ רמולכ  

 היאר איבהל וליכשה ןינברו ירח המ קוספמ עויפ | הל ןיעמש pim (C תולודג תויופא תוררח א"פ = =
 ma לע זמור ונינע םג רשא ירח ילס קופפהמ | 'מולכ C sD תישארב) ירח ילס 'שלש הנהו הדהמ =

 nop py ותוושהל שי ילואו ארירח 'יא 'גרתכו | דציכ קרפב QC ךלמל תויוארה תולודג תורוח 2
 Dp בוועמ חמקמ השענ לישבת hg תיברע | b^ .הררחה תא לטנש בלכ 6איכו .ח"י ק"ב לגרה

 "77 ג"ע השענ = ל ע פ מ כ"ג לצאנו ןמוש וא בלח | וב ןיפואו שאב ותוא (pene ץראב רוח ןישוע =
 : לזרב תשע הליאשהב ןכלו שאה םוחב וא םילחג | .וב היופאש רוחה םש לע הררח תארקנו םחל

— mm הארקנ cmn םד תכיתחו ,שאב םחוה | .(* ןריטפ ןררח ['א] י"רת (טייל ,ביי תומש) תוצמ may 
 'שורי .םילחג יבג לע הררח א'עס ^e תבשב ה"נכו | 'פב] C הררח ^n G ,'ד (pm םירעש תגועו
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 =" y^ ,םילחנב הנמטש הררח :ט"כ ףד כ"פ םיחספ | 09200« [אילשר [boy (תקוניתד) 'מגב [תלפמה
 3 .,דופשמ menn תא ףחות :ט'ע ףד ג'פ הגינה | העפשש noi המהב (CX 'ורוכבב ג'פ חקולהבו
 : רמוע 'פ יתבר אתקיספ ,ינע ע"ייע .ט'נ ןישודיק | תוכתמ ילכב .הררח 'שלמ הכיתח b^ .םד תררח
 : :הדינה b רישהש .אבלכל אררח הנימ תירבע | ןמו nwyn jb ילכ השועה «'G םילכב א"יפ

qb peu» ^b mamלזרבה  qm7 ונממ ולכא םירצממ םדיב לארשי ולטנש הררחמ | ןימכ תשחנה  
 tat ל'צ אמדד אדרח .אמדד הדרח ר'קיו — .םוי א"ל | sem הנממ ילכ תושעל ןישקבמש cen הגוע
 e$ — [םש b'« ןייע אמדד (אררח) הררח | רמעמה )05 האיפב ה"פסב ,(' "ילכה תליחת
 4 «p םדוקה 'עב המושרה r'beo vm own =) רח | ,6 הררחלו C [תופמוכלו ל"צ] (תופבוכלו) תועבוכל
 —— — 0 לָעַפְבו םוחה םצועמ קולד רַח ,אָרָח ם"לב | | ןמ ףרשנה א"ו (" לנלג הררח Gets םש) 'שורי
 Er Feuer anfachen, die Kohlen םילחגב התחמ | Anean ע"פדבו ^Y י"כב «m ה"יחא]* .עוזה

 אטיקנ y) יהו ביעס 79 הנינחד ג"רב Gehüren | 'עה תלחתב יתבתכ רשא הזו ףרשנה בוט רתויו
 ןידימעמ ps 'פבו .("' ארונת אירחמו אראותמ | אבוה ררח == ירח ל ע פה 'מושרה ע"למ רזגנ יכ

 4 -7 רה ---- — — — -- ——— ——

m» (tעיפדבו ,ב''ה י"כב ןוכנל  sonתועטב . *) sonלפוג ילב לודגה ףאה ירח הז יפל שדודו )5. .םש 'וריב  n 

 םג אבוהש יש אר ל y תוכימסמ ילוא וא Edler ןירוח ןב ימולכ ןירוח ילמו תורורח ישלמ ירח «» (* .ןושל לע

 mo טייותהו (םש תישארב) לינה קוספה vy ירח תוידעב ראובמ םייבמר ייפב םגו ך ל מ ל men ןכ שריפ יוריב
L וילע רשא 'וריה תא ריכזהש ילבמ כ"ע 4525  תויוארה תולודג תוררח ימולכ רח יע ךורעבו ל"הזב וניבר ^6 איבהל Pi 1 
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 "A ,יז bp" יגרתב רכז ןושלב (Ty ,אררח ג"ונב )5  ,ןרירח גונב )5  .ע"בשפה הז לע המח רבכו ךורעה b" בסומ

 סמכ יעבו עבכ יעב «m (* .םש שיירב רוקמ ילב היכו * רצ טיירסל s» "pb קתעוה )^  .ןירועש םיחלד ררח

 לבא ריפרב nes ("  .תואסמוכלו ג"ונב לבא תומסוכל ס"טב ןישאטארק Dib3 םש הנשמבו ^b ףד 'מגב יוריב ה"כו יא

 A ג"ע הררח ומכ אוח הררחו now 5353 ומכ יורי לש לגלג b^ ש"רהו ,הלוגעכ םייבמרה b^ ןכו ('* ,תררחלו ע"פדשב

 mim התיה ר"עפל ושוריפו |ארונח ל'צ] (ארונב) אירחמו אגרשו אראותמ אטיקנ mn cam יא ארתמ יעבו ('* .םילחג

 7 sie nahm das Behürholz, faehto dns Feuer nn und schürte den Ofen רונתה התחמו שאה תררועמו דואב

 Dv וברעתנ תואחסונ יתש כ"או ריעבהו הבהלה ררועל ןכ ומכ אירחמו שאה ררועל "co ע"לב גוש mw ס"לב ארותמ יכ

 / הארוהב לעפ םא יכ רג רטולכ םש ונניא אגרש יכ היארחו ,איוחמ קר יחכונה 'עבו איוחמו אגוש ליר אותמ יעב

 | nn םנחבו .ארוגת א ג ר ש מ אקו [אראותמ וא ,ארותמ לי'צ| (ארחתמ) אטיקנ חווה : ןושארה vy סרגש הממ תרכזנה =

 אק תווחו by אירחמו ארגש אק תווחו הגיגחב וניתואחסונכ W^ ס"טב ןכו | ארגשמ אקו ל'צ sm דצ 'גיגחל סייד לעב :

jייג םג ילוא וא יוכו אנוש  wpארגש  mioקיסח ונינע 'גרח ןושלב רגש ןכו עילב 59 יכ איה  win5 רגש עיייעו ' 

 איוחמ אקו ארחתטל היתלקש :שירב היד .ז"כ תורוכב יופסותב am v6 arp^ ארחתמ אקו והיגה טינורחאה י"עבו /

mn 1התיהש ליהזב ושריפו  mmsרוגת לש רואה  . . n3335 nmmרחא 'ופפותה ילעב וררגנו ,כ'ע רונתה תא  

 אראתמל mabpm יב ןעכנימ v3 ייגכ mmm יישר 53 יכ ל"נו ,רונתת תא הרבכמ :אירחמ ןכ ומכ ייפש 'גיגחב יישריש

mm —הי המ יח א הראותמל . . ת"האב היכו ה יתמיהאו , "w)אניבלא ע"ייע תרבכמ עילב היתמיחא . aen)1  

 4 אקו ליצו ארותר 'רדתמ אקו אראתמ ייא 'מ 33( ,רונתה תתצהו תקילר איה poo ילב אירחמ תארוה לבא (:היש =
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 Ex b m opp דועו תוחקפ ינרע ןושלב %;= םשה | הפאו יוג רגיש ימנ יא 605 0 תוקלשהו 'מגב

 ,ימד ריפש ירורח ירח לארשי אתאו יוג  | nans "bהז לע רחא שורדו .יוח  pyסילופורתוילא ךרע /
m וניבר 'יפכו ה"יחא]* = .םילחנב ^xוניתואחסונב  [G^* aem — 
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p mm Tun sun E. 0 CP) | ןירהב םג ל"צ peo ילבו וניבר "יג ויניעמ םלענו 

 | ו ו ועקב יג ניכר איכה ומצע שורדהו | saw שרדמ מ"לב mm .ומכ ירח לעי פבר

 אקילייננא "2 .ץבוקב) ןיכרעל י'כ ה'מגרו .ש"ע | ,ובירחהל ומלועב ופא «nom : שעכתו 'פ 7 רומזמ
7T: " ' 

xemםשה  ymטפו  Zonm,חכותמה היה לואש לואש ףא רחיו 'יפ (.ח"לק ףד | ירח ל ע  

 — [שיפ ריב) םיחרוב ונא הליחתב m 'עב וניבר ןכ ומכ בתכ wb םא עדוי %
 -- [והוטימשה םירפוסהו

dureh- תובקונמ תועירי 'מולכ + רח 'עמ wo רח | 7) DE ^B mop = יִרָמ sos nn = on 7 
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1 (Koth reign ueמד תואופר ףוסב  lócherte Teppicheראותהמ וא  ein $mטיג  
AS , $ E 

 ENDE UNIS (weiss "PT ראותהמ דא Freier | 2 29 — em יממרוק C» PED וזחאש LI . ש
 | בר רוח יאמ Kn) תלכתו pps3 רוח (ביי) | ה"חא]*  .(ןאצה 5313 לבוזמ עקרקב לדגה 0235

3mידכ ןיב קונ מ ויהש תועירי יפ ירח ירח רמא י"שריפמ לבא יחחד ימטרוק ג'ונב יכ םשר אל  
 ו יו יודה םיוט םידגכ אפ בכלא תא ולא ואריש | 707 תועשו Com ךורעבכ סרג אוה םגש הארנ
 = (' [תלימ : רמא לאומשו ל'צ] (תליממו ן י ר ו ח | ק'ר'מ ךומסב ףכית םש 'יטיגב בותכש הממ דלונ

m yy mmעיצה הנבל | תואמנודה ןיכייש יחכונ 'עלו --  ^eonnb6 רויחו יקנ רמצ . 
 וניכר mo" היה המל יתעדי אלו 'ז רח ךרע לש
 "  םיחספ יברע 'פב Unrath, Koth) 'ד רח 'עמ) רח | תורוהל ותנוכ ןאכב היה ילואו ,ומצע ינפב 'ע ןהל
 <  (ם"ערו איעס vp םיחספ) ול וחתפי אל ארמגב יחחד תעטומה 'יג איצוהל ירחד יתימא nos לע

y'"yירח — ]* חח  wonחת יעו "פ 6 יתרה ילוקידב  . 
 < i אתיישרח ישנ וכיימופל ןעזב םכלש שרח לסב

 <  ,תוינפשכ םישג ירח ןתוא וכיימופל C) עקבי | ןייעו ןיחירמ הדגה י"פעו dor Chorite ירח =) רח
 ;(*וכייחרפ חרפ .םכלש חרק חרקי :וכייחרק חרק | תכש) הנורע ימגב אביקע 'ר רמא 'פב (םינפב
Gneץראה תא ןיחירמש (א'כ 25 תישארב) ירח[ה] . | mb moeרודניא 43 ןיפשכמ םתאש םכלש  = 

 ןיפשכמ םתאש םכלש ןילבת רזופמ אהי :וכייגולכת | תישארבב ןכו ירחה רפח mus ארקמב ה"יחא]*
 יכננחו יננחדא ,('וב ןיפשכמש יתדח אקירומל ,וב | י"שר 'ייע חיר = ירח סורס י'פע שרד ןכל 'ו ,ד"י
 םכילעו npn ילע םחריש דע :וגל יתיתא אל | יא" 'יעשי) וחירהו ומכ ןיחירמש םעטו ל"גה תבשל
 .יכננחרק 0 יתיתאד אתשה] םכיניב יתאב אל | b ,םש ק'דר ןייע mama שיגרי רמולכ 0
 < א'פ .ירש יננוחיו םכלש חרק חרקי C: יננחו | ןעי ow יכ הלמה ovo "y קר אל הככ ושריפ
 < ,ןירוריפ p^ וכיירפרפ ,(' םכיתועלד b" וכיירקרק | ירח ושרר ןכלו הנבהבו קוידב שפח p^ ע"לב =
 ןח .סכרסח "wp יכננחרק ,ןילבת p" וכיילולבת | יכ החוקפ ןיעבו wena ושיגריש רמולכ ןיחירמש

 צייר -י* 4 יי

 !nh רותפכ הזו ,אגרשו y" אירחמ לצא םיוחא םייפס 73 םג ארתמ 'עבו איוחמ וניבו איבה יתכונה 'עב רבדה

nt» )' .ןורחאה למ 'עב  ^( cb»ןכו י"שריפ ןושַאר  ^bהנבל תלמ  punרוח שרשב ק"דר רוע  ?) חייונמב ח'כו + 
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 Symm יריג .ז"ל «me א"מ v'e ןישודיק ראותה
 םירוח מ"ל ךרד לע יוברב קר pum ראותה דועו
 (zm ןירוח ןב ע"ייע תב הבקנלו רב וא ןב ףוריצב
 )2?( אירח רב ע"ייע דועו ovp םש) ןירוח 33,07"?

 הבקנלו ,יִראַח יִנָּב ץוכקהו אָראָה רב ס"לב ה"כו
 'א י"רת ('כ טיי איקיו) תפרחנ החפש אָּתראָח ס"לב
 כ"ות י"פע ירח רבגל אסראתמ snm אתמא איהו
 תסרואמו ןירוח תב היצחו החפש היצח .א"י תותירכו
 ב"עס n^p mox :הבקנל ץובקהו ,ירכע דבעל
 ושוריפ PP אתארח יב .ה"ע תובותכבו sm יב
 ס"לב ומכ [Freiheit mw םשהו .ןמשש 'עב
 אתוריחד אטינ .ה'מ א"'עס ח"ל ןיטיג אתּוראַח
 ימלשוריו .ב"מ nw ,(ב'ער ה'פ (ct רורחש טג אוהו
 ז"טק םיחספ .תוריחל sr ד"עס ה"מד ד'פ ןיטיג
 :םשו ,תוויחל imum היל קיפמד אדבע א'עס
 'קבש sp ט"מ :ז"י Uy ,תוריחל תודבעמ ונאיצוה
 לא 0'3 ו"פ תובא .ר'נ ןיבוריעב .תוריחל ךרבע
 ר"משבו mvn אלא )075 יביל mee) mim ירקת
 תוריח .תוילג ןמ תוריח :תּורָח שוד ב'ל פ'ו
 ח"יפ ר'קיו א'נפו א"מ 'פ Ty ןייעו תומה ךאלממ
 חלש רדס ,ז'ט D̂ אשת 'מוחנת ז'טפו b" ר"דמב
 תוריח םש ר"בדמבו םשו םשו 'ח D^ בקעו ג" ,יס
 jm 'גרתו — ןירוסיה ןמ תוריח . . תויכלמה ןמ

CO ms pmהשפח 'גרתו  o9)אתוריח ('כ .טיי , 
 v5 mov ;יא b" היעשי) רורד 'גרתל וריח דועו

(nיפ שרד 'א השופ חלשב 'פ 'תליכטבו --  
moe) memכ יד" ') psןתוריח םוקמ אלא תוריח  

 ,םהלש ry םוקמ ono רחבומ opo ob לש
 הלועמו רחכומ רבד >> ע"למ תוריח שרר יכ ל'נו
 םש שרד דועו םייונשב ל"ר זמר חלשב 'קליבו
 תליחתו .הידבועל תוח א מ איהש תוריחה יפ
 'מוחנתכו .ש"ע תוטרט 'עב אבוה 'תליכמ לש שורדה
 םיטשל ואנש ןויכ כ'פ ר"רמבו 1^ b^ קלב ףוס
 תונזל םעה לחיו רמאנש תונזב וצרפנ וימימ ותשו
 , .םירצממ ןתאיציכ ביתכ המ הארו אב CN ,ה'כ 03(

omעובק םוק מ תוריחה יפ והמ תוריחה יפ ינפל  
 םירצממ ןתאיציב ןמצע ועינצהש יפלו היה 1315
 םישנל ןמצע וריקפהש לע ולאו תוריחה יפ ארקנ
 .כ'ע תונזל םעה לחיו םהב ביתכ (םישנאל ר'דמב)
 ר'כדמב סישרפמה יכ py ןויצה תעצהב יתכראה
 ר"עפלו הזה השקה רמאמח שוריפכ דואמ וטבחתה

 ) [םהירח ל"צ] (םכירוח) תא לוכאל C דסח אוה -
 6יש תוינעתד ק"פד ארטגבו Cave) 'עב ונשריפ =

 אירח ךנמיסו ארטימ קספ ארטימ רתבד אליהנ
 יזיעד אירח .רטמה רחא לש הקר רטמ b^ ,יזיעד
 nb אתלוהמ «p 6 ףופ ב ל ys איצומשי
 א"יו .(6 "הבע ףוסבו p» nep איצומ הלחתבש
 אב וניאש ןויכ שוריפ .יזיעד [הידד ל"צ] (אידר)
 ראשנ אל הפיט הפיט תתוש ןיעכ אלא חוליקב
 אידר םוקמב יתהגה ה"יחא]* .בלח םולכ וב
 ןכ יכ mm :להנ quon יחכונה 'עב םיסופד לש
 לצא ת'האב ה"כו טוהאק י"כב להנ ךועב יתאצמ

b^ב"כ 'ינעת : ne"היגהל ם"ד לעב ןויכ  "by 
 תופטונה םירדה 'מולכ יזיעד אידד ךורעב םג וז "ג
 ב'הו vt י"כב יכ ינושל תחת דחכא אל לבא ,בלח
 «b אירט ןעכנימ 'ב י"כבו יזיעד אי ר ^3[
 ןאצה לכז 3 ע'ל אוהו אירד 'ינ םג םייקל שיש
 אירח ומכ שממ אוה יזיעד אירד א"ס התעמו זעהו
 הנורחא הלמ ^Y י"כב רסח םעט בוטב ןכלו יזיעד

mesםולכ וב ראשנ אלו קר "יאו ךועה  z^yיגלו  
 וטמה תקיספד jo own ןתנ המל השק אל וז
 n" ידדב קר יכו יזיעד הידד ט"ק י"כב א"ס יפל
 תא וקירוהש רחא 3bn םולכ ראשנ אל תופטונה
 ןיאש המ המהבה ידד לכב השעי הככ ירה םירדה
 ,יזיעד אירח ומכ C5 יזיעד אירד סורגנ ON ןכ

ymוניבו שריפו איבה להנ  pjרמאמה תלחת  
 ביתכב תואוחמ own לצאנ ונממו — ש"ע 'ינעתב

 — [ןויבד ע"ייע ז'כ ,"י נ"מ

 ןינע רח .ס'לב ןכו = ע'לב רוח לעפמ) רח
 ע'לבו ס'לב ןכו wq] Dtm) frei שפוח

pav metn + Freiheit, Befreiung 4j»ןמ  
 ךרעב b" רבכ ואיעס היצ קיב :א'נ תובותכ) ןיררוחמה
 טג לש ופונ 'מגב ותשא תא שרגמה 'פבו .שמח
 ילולע ןמו ירורח ןמ ריטעו ריטפו Uim vb) ןיטיג)

qoiה"יחא]* .אתכלמו אכלמ |יוווע  
 שרופמו אכוה םשו רהצט prp ו"ו י"כב ןוכנל ה"כ
 דצ (דנעב) וב ןיאש וניו םש 'יפו רמאמה לכ

ummאוה ןיררוחמו  ypןיסכנ רמולכ לעיפב  
 ארריפ 'פדב ה"כ ררוחמ 5p" ד"יפס ר'ב .ןירוח ינב
 י"רתב «bp 473 ע"ייע איה תשבושמ 'יג לבא
 תוומתב לועס ינונבבו .'נ .'ב .ז"ט תישארבל 'א

—— 

 ס"ר לצא Wim 'טשוק סופר םש היונמבו b'W "33 יננח רק תובית יתשב היכו יכננח רק am^ רקיע הז 'יפ יפלו )!

 ןויבד יעב םגו םכירוח תועטב 'ציניוו 'זיפו ר"פרב ,סתיארה 2^ ,ויל היעשיבו P3 n^ à'03 ה"כ (* :זיפק רצ םיחפפ
v3 onmnרחא  i'n nommםיכלמל י"שרב  ^pםהירח פרג היעשיב לבא .תעבטה יפ רוח ךוד אצויה יעו סתירוח  

 p25 ת'כ )^ :ת'כ יליגמב םינוירח ןינעב no שוריפ co אצמת cen )^. .סתלש בקנה qv אצויה יער b^ םש םגו

 .תינעתל י"כ תימגר ייפמ קחעוה )^ .תוסכל פ"טב mum wow יפרמ וטשפו ףוסבל vn לע וקב mer ר'פדבו יפרב
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 ןלושלש ןיבורח אפפ רב ('אנינח יבר אנת (דיעס
 יבנעו סדה יבנע ןונכ ןירוחשה לכו ןטנח אוה
 תודוקנ ושעישמ [אפפ רב] sium יבר אנת הנס
 ערז ודקנישמ םישרפמ שיו C. תורוחש תודוקנ
 קרפב ןנתד +ר"י) ןיכרעב שי קרפד ג'רב .ךותבש
 Cav ימגב ןכו הנשמב .א"ע ב"כ תיבה תא רכומה

 אלא שידקה אל הדשה תא שירקמה רמוא ש'ר
 ה"כו ה"יחא] ,המקשה !b" בכרומה בורח
 — .הנשיה המקשו םשו vy ר"יד ר'פס 32 'וריב
 תעש דע ותעיטנ תעשמ הז בורח .'ח "ורוכבב 125
 מ"ב .םינש 'ג ורוביע ימיו הנש y ויתוריפ רמג
 'ק ומוקממ בורח spy) mov הז בורח ב'ער ט'נ
 םיאלכ .בורחה jb היאר .pies ןיא ל'א . . המא
 'ורי .לופ ע"ייע .ז"כד א"פ םיאלכ m" ב'מ א"פ
 ןיאו רדה וצע הבורח רמית ןיא ר'ע ג"נד ג"פ 50
 ?"ye" ולַכָאת ברח שרד ה"לפ ר"קיוב ,רדה וירפ
 לארשי םיכירצ אחא ר"א ולְכאת ןיברחו ('כ ,יא
 תוכרב ץוכקהו (G'8 y. אבותת ןודבע אבורחל
 3p3 ול יד 33 אנינח .ו'פ "לוח :ד'כ yn" :ז"י
 vv ח"לד ט"פ תיעיבש v^ ,ש"על ש"עמ ןיבורח
 'פ ר"להקב ה"כו [םירמתו ל"צו] (המורתד) ןיבורח
 pamm ןילכא qm יתשו םג 'פ ר"תסאבו רפוח
 ח"פס Dv' 'ורי  .ןיבורח רשעמ :ו"ט ^v ,םירמתו
 א"סד א"פ הלרע 'ורי ,ןיבורח לש הפיפכ ג"ע ה"מר
 הרודג Yy חמד א"פר 'ורשעמ vo הדודינ יבורח
 ילבו — ,דרנ ע"ייע רקיע wn אדורג ט"עפ ר"ככו
 הטוס 'ורי ןייע ץעה אוהו אתיבורח ,תיבורח הבקנ
 ז"כו ג"יפ לאומש 'ררמ .כ"ד ז"פ האיפ 'ורי in א"פ
 ה"ק 'פ האר ירפס הטיש יבורח ד"פ nas" 'תקיספ

 — ]116 ףעלל צ"נלפפ ןייעו
Schwerdt =<<> ע"לב ףייס joy מ"למ ^c) 39 

 הדודחה וא לזרב וא תרוכה רכד לכ דועו
 ףייס אָבְרַח פ"לב ןכלו schürfe אפרוח םע ףדרנו
 33 ןוימדב השירחמה yy דועו Messer ןי כס ו

das schwerdtühnliche Pflugholzפב (םינפב ןייעו ' 

 'פב ,(*הכרוחב אוה הצוק לבא 07« תיעיבשב 'ח
 C 4-331 2583 . . [ענונה] «"G םילכב א'כ
 ןושלב ברח b «oo" )* [לוציבו [oy (לוציבבוו
 שרוחה שיאה 13 ספותש ץעה אוהו ףייס לאעמשי
 םינש 33 Ü [ןיעה ל"צ] (ץעה) ךותב סנכנ ודי

 6 bb" דועו mvm ןינעמ תוריחה יפ שרד
 (אילנ תיב ע'ייע) nes לש תשוב ma הנינעש
 רועישו (עבצא ע"ייע) 25 bb» b ע"לב ה'כו
 עובק םוקמ ונינע תוויחה יפ םא ףא רמאמה
 םרוג םוקמה היה אל תאז לכב היה תונזל
 לע תוריחה יפ םוקמה ארקנ ןכל םהיניב תוצירפ
 תא ועינצה לארשי ינבש יפל תּוריָח רובכה םש
 vb םיטשל םאוכב לבא םרצי תא ושבכו ןמצע
 [by לחיו «sow םנולק הלגנ ןכל nuns וצרפנ
 ןושל דואמ הנוכנ הזה שוריפה יפלו .תונזל
 היה םש . . םיה pm לדגמ ps םש אתליכמה
 'תליכמ י"בב ג"ה כ םהלש םמוימ םוקמ

 — [ש"מו סמוימ ע"ייע

N11 *ירחוא ומכ)  ein andererירוח הבקנ 'לבו , 
"ainאתיירוח ,אָתיִרוח  (eino andereמ"ב  

 :יתכר 'פ ר"כיא הבקנלו ,ארח אמוילו רחמל .ז"י
 ק"מ v^ ,ירוח רמא ג"לפ ר"קיו mn ןל תוה אלו
 TU ט'פ 'וכרב v "mn" איהד ןיגב .פ"ד א"פ
 Y^ ,אתירוח TU :ב"יד ne םשו ,יירוח ןל תיא
 ה"פר תוכרב 'ורי ,אתירוח אתשב :א"פר ב"פ ק"מ

v3שארב עלבנ ף"לאהו אתיירווח אתכושב  
 תירחא ,אירחא ,אנירחא .ןיוחא ס"לב ןכו הביתה
 ךועב «v םיתפשב אטובמ ונניאו ף"לאה רתסנ
 אב םא בתכנ ונניא ףלאה ס'לב ןכלו ,ז"חא אכה
 ,הנורחאב b^ אָּתְרחְל ,אָּתְרִחַב וטכ שומשה תויתואב
 םדוק ןרח ,ןרוח 'ע «cw ז"חא אבה 'ע דוע ןייעו

 .סרח 'ע

sירוח  (ach, hinter "35 "b)ב"פ 'וכרב "'"  

v3ורי ,'ומוקל דחו יורוחל ןיקלח ןירת ' 
 ימלשורי ,ירוח אעיס דח אתא .א"כד ח"פ האיפ
 ירוח :א"כד ג"פ ןירדהנס 'ורי .ה"לד ד"פ תיעיבש
 Dp ג"ע ח"יד א'פ 'דהנס UY" .'ד רפ ע"ייע ארמח
 תמק :ר"סד א"פ תינעת "T" ,ילצמ wn" ןמ היל
 ירוחל .ב"כד ז"פס 'טוס 'ורי .היכב אדומע ירוח הל

 qm ע"ייע אתכורפ

> M3, ע"לבו אבּורֶח ס"לב 209 =) ברח 

Johannisbrod, (Sodschote), Johannisbrod- 

  (baumתורשעמ שירב  pinmmm "5ודקנישמ '(

 | חימר wb mmy ימלשורי ,ודקנישמ םירוחשה לכו

me» )'י'כבו יפאנ יפרבו 'חסונב  COודיקנישמ מ"כב ר"פדכו ^ "3 ךורעב היכו ורקנישמ  n»הנשמב חורשעמ יוריב  
 ג"ע הילד ר"פס ייעיבש 'וריב «^n אנניח ג"ונב (? | .ורקנישמ ייג לצא ט"'ק "v3y vb "3 £5 'ג (1p יעב ח'כו ימגבו

'ys היכו (^  .למה ym אלו ורובר וניגר ליפכה 'ג רקנ יעבו )* jon ןאכב v^ י"כבו אכנח יבר 'ג רקנ "y vg» 

D'D3 DU ר'פרבו הצקמ ךרעב ע'פרבו יחכונה יעב ר'יפדב היכו הברחב םשו הנשמב יוריכו 'ר הצקמ 'עב היכו יא pe 
 ר"ל י'כבו ר"פרבו (* = .וניבר ייגכ ימ "33 לבא םתוא ץצוק ילבבר הנשמנו ,סתוא הצוק תוינשמבו in ל'צו הברס
 חיכו )* .לוצי oy יג ךרב עיייע (* .(נישו האלהו : ג'צק atm) ca ךרב ע"ייעו 'ציניוו 'פרב לוצי 'עב $$« ךרובבו ריגו

 .'א ןיע עיייעו ג'תורל ט"רס 63

] 

E, " & 

svלש  

LÁ 

1sרי  

x [x4 A e ues 



e Ae y rs 
€ k ULT. 

HL. 
e 

 ,ח"מ 'טוס ;אתמד אברוח . . ארבדד אברוח :ג"י | pus אוהו C) [םייחל ל"צ] (םיחל) ןהש םיצע
 ןמ שולת נ"ע ג"כד ו"פ יאמד 'ורי .אפיסב אברוח | pum) C תא אוהש [אנדפ ל"צ] (הדנפ) (' תכיסב =

 ,ותברוח ריוא :םשו ,הריוא Jo הנקתש וזה הברוחה | ברחה Ges) ביב םילכ אתפסות) אינתד ןכ אוהש
 ט"פר ק"ב 'ורי .תחא הברח :ס"ד א"פ "ישודיק v̂ | האמט וז ירה C) השירחמה תודיתי םע השרפש
 .ב'י יכרע הלקתל לאשוהו ותברוחל סנכנ ד"ע ו"ר | C ראב לש תוילוח הב C בקנמ אוהש ינפמ

xmלעש ןבא וב ןיבקונש לזובל המוד  munיברע לקשמבו .אברוח הינימ קיפנ |  mmm jon 
 :ט"ל םיחספ :ח'נ 'וכרבב תומוקמה ןייע אנברוח 'לב ומש תאה ךותב סנכנש [ןיעה ל"צ] (ץעה) )

 :ז"נ peu .ב'ס תובותכ :'ה הנינח «pp v'& ק"מ | ללחכ אוה ירה ברח C (אדנפ אתכיס לאעמשי
 'יאלכ 'ורינ'ט ז"ע :'ט תוכמ :ו"צ ידהנס :ד"י ב"ב | אפכשואד אברח .[ד"] לח 'עב p^ רבכ (א'ער יג יילוח)
 pma תקולחמ ט'פ ז"אד p ט'כר  ד"פס | :ג"כל תש  םיתיז לש הנק 'מגב םילכה לכ 'פב
 'פ ר"כיא : ט"סד Tb תינעת nv .םלועה ןברוח | C ףכש[א] לש bons ייפ (גיייש arm ,ףכשא עיייע

owגרת ' manםירוצ  (עשוה ,nיב ) ןוולמזא my yosד"ל היעשיל 'גרתב , R^ג ,'ג תלהקל '; 

 ןינברוח ינש :עלב 'פ ר"כיא ץובקהו .'ב ,'א 'כיאל | ה"יחא]* = ,תורועה ןהב ןידרגמש em C [ןיפירח]
 ל קב : המה הלא ל ע פה םש אובי רשא תומוקמו | mp: 'דהנסב ץובקהו יודנה ע"ייע «ww ה"נכו

N^ תבש .ט"נ :ח'נ ab ח תוכרב :לי עפ בר'. | G3 onm5 סירבר) .ברחבו — 6ג'ל fm קזב y'ey 
 .ו'ל ג'ל ,ו"ט | ךילע איבי י"שריפ ןייעו אברח יפילשב 'א י"רת  bדיפ ^855 :ט'יק  sbןיבוריע

 םינקז 'ע וקיתעה ןכו תוסיינ  96vo:'ט .'ט 'מוי :ח" | וקיתעהש ומכ  m.ט"כ :5^ תינעת :ט'כ
 תומש) ברחל ,ברחב  m;'ג  puא"עפ יו 'לינמ א"ל ילקנוא לבא (' "כ « myםש ,(הטמל ןייע ^3:

 תעְ  mns.'ל תובותכ 4^ 'ומבי :ח"כ ק"מ — ]* ברח ע"ייע ומע  ovnןיטינ :ב"ל
v2ח"פ ,האלהו . mb "wbט"מ .ט'מ :ח"מ : 

33hהבקנלו הממש ןינע מ"למ)  nanב"י ב"ב .ח"פ :'ל :ח"כ מ"ב | ל"זר לצאו . oimןירדהנס : , 
 im^p מנחות  Up םיחבז :'ג ז"ע :ו'צ .ה"ע .ב"כ | .אָבּורַח ירוס ןושלב ןבו אָתְּבְרִח .אָּבְרּוח םג

 ל עפ ב .שדקמ ברח 533 ז"פ ר"דמב :'ל 'ורוכב | ,Ruine 8 < יבוע ןושלבו אתברח
Geüster Ort, Verwüstungתרזחמ )^ הברח  Cןיבוריע |  s'yp m^אמוי  qvoט"ל : nbusז"ט  : 

 לעפַאו ליעפהב ap ןירדהנפ so םילקש | ןב 53. .לזג ךרעב e^ רבכ 0v pom הילעבל
 .ט"ס .'י 'מוי .ט"מ 'יחספ .ג"י "יבוריע :נ"ל 'וכרב | .(א'עס א'ע ןיררהנס) רמוא הדוהי 'ר 533 הרומו ררוס
 'טוס :א'ל peu (" .ט"כ יינעת .ב'נ 'כוס :םשו | !C אתברח ותוא jp vm הזע םוחתב היה םוקמ
 ^m :ז"ע :ב'ק :ו"צ 'דהנס .ז"ט ב"ב .ו"פ מ"ב .'כ | ה"יחא]* | .עגונמה mu לש הברוח b" .אתרינס
 : ב"מ 'יחספו א"עס יו 'ליגמ ל ע פה ב :נ"נ 'וחנמ | יתסנכנ .'ג תוכרבב ה"נכו .-- ש"מו בירח ע"ייע-

 וז nawnn וז האלמ יא ('ב וו'כ 'קזחי) 33303 האלמא ' 'וכותכ .ללפתהל םלשורי תוברוחמ תחא הברוחל =

 סיטב 31321 ג''הר 'יפב ןוכנל ה"כו (* .ותא ריפדב (* .אנרפ תכיסב 5 ב''ה י"כבו תביסב רייבו ns vss (* .יחל עיייע )1

 ינפימ ויתרגס — !אדגפ תבס ב"ה 333 )^ ,רבא סייטב ג"הר 'יפב (* ,אוה ם"טו הקנמ ג"ונבו ג"הר 'יפב ה"כו (* .השירחה

soneקובד אוהו ליעל וניבר בתכש המ לע הככ היגה רפוס הזיאש הארנו ו"ו "כב  n»אוהש ומצע תערמ היגמה ףיסוהו  

 יכ השירחמה לוע דתי ע"לב im אנרפר אחכיס ל"צו ארנפר אתכיס תביתכב קר אל וניבר םג בהוכה םג תמאכו 'וכו לאעמשי ילב

 (א"כ םש) םיתאלו mb תכיס mm (יכ ,ג"י (Wem ותא תאו muss ןכו השירחמה לוע ven ש)\.ג5 אנרפו רתי אוה =

 |אגרפ ליצ| (ארנפ) תכיסב prs (quy עיייע לועב yy לש תעבט איהש yn ימולכ) em וניבר שימ הזו sb תכיסלו =

 3n3 הז ןיעכו איבתש יתפסות לש השי S nin ninh qv לע ראבל וניברר ושוריפמ jn וללח תוביתו ny או הש

 *Y איש תטישפה קיתעהש ומכ תא אוה אתכיסו כ'ע אתכיסה ךוחב סנכנ ןיעהש תשירחמ שיש מ"יו םש יילכל שיירה

v3ןייע ברח ןינעב איפ --  yai703 לבא .ג ךרב  immתויברע תובית והגתיל שוריפה קיתעה ונממ רשא ז"ט ט'רסל  

tיכ וללה  oWאותו יברע רמאמ  npnynלש תוילח הב בקנמ אוהש ינפמ :רמאמת  (Saw)יאבש אותו ליזו |ראב ל'צ]  

 MI [^59 vmm וא| eb à 3, Je! (juo Ob, najy הביתכבו ,ראיבאלא אורב אהב בקתו ליעמ לא 1

 en dat dio Behneido der Axt um. mit. ihr. zu. durchbohren die. Ringe (Behollon) eines ₪"אלבו

.felsigon. 1100088ייכבו ("  vnת'כו (* .ףכ לש ייא  cyaלימזא  eyש'ע לזג 'עב ה"כו הברוח גיונב )"5  

m5) (003ימ י"כב  boלזג יעב תיכו ריזחמ ג'יונבו . | '') אתברוה ידהנסב גיונב mw»תפסותב ' cunטוקליבו ,ו"פי  

 ,יבורחל :i033 ךתיב יבורהאל ימ v3 יינ יפל (''  ,תברוח ו'סקת זמר ץרוצמ
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 ךועב ש"מ דוע ןייעו ,'ציניוו m" ר"פד י"רתב
 ןכתת ילואו ,הלועמה ייגה יהוזו רווח 'עבו רברבח
 ןמ תבכרומ תיסרפ הלמ היהת זאו ןירבוח "יג םג
 b" שו? == ןירב ןמו רוע (b^ = רוח = רח
 תילכתב רוע ןירבוח !p^ םסרופמו דואמ רתוי

 — vollstündig blind] ןורועה

 ארקנו ןוציחה b^ < ע'למ) הרוח .גרוח +
 ןושארה הלעבמ השאל שיש תב וא ןב ןכ

(Stiefsohn, Stieftochterוגרוח :ח"כ :ז"כ 'דהנס  

 ןכ :םשו ,וגרוח תב ,וגרוח תשא .א"כ 'ומכי ,ודבל
 ,ותגרוח תב moy ותגרוח םש 'ומבי napi ,וגרוח

"vy "vוניא אמש ותגרוח אלא ד'עס ג'ד ב"פ  
 ,ותגרוח לעב :א'כד ג'פ 'דהנס ימלשורי ,הב רוסא

"wbהרופא ןיחאה ןיב הלידגה אתגרוח ב"עס ג"מ  
 'ורי ppm ,והייתחא יכ איזחתמד ןיחאל אשנהל
 אשניהל דחא תיבב ולדגש ןיגרוח ינש םש 'ומכי
 ןכ םג הלמה (mw כ'כבו ןיעה תיארמ . ינפמ
 תירכעב ץוח תדלומ ומכ המושרה תיברע ןושלמ
 המה ץוח ידלומ ןושארה הלעבמ השא תב וא ןביכ

 ,ינשה לעבל

xin (פ'למ רד'עפל VLAא ) המח תירורהז 
ns קבאהל לאשוה (2 Sonnenglanz 

 המח תירורהזב  Sonnenstüubehen(םינפב ןייע דועו

 יכ) 'מויד ק"פד ג"סב  Oyeהימש אל אגרח יאהו
 אלכ אערא יוייד לכו רצנדכובנ 580 ונייהו
 ארמגב םירדנד ק"פב | ,(' ג'ל /" לאינר) ןיבישח

  G'yo 'n ^m» nobהיפנכב אפרמו הקדצ שמש
 ( CD 50 202אמויד אגוח יאה מ"ש ייבא רמא

 .יסמ  "bרסנתמש המ  jb.המחב הארנש עיקרה
 וניבר ה"יחא]*  ^bןכ  "byלגלנ ינפמ :םש 'מוי

 לעו םיזראב רסנמה שרחכ עיקרב 30 ג מ ש המח
 כ"או הימש אל אמויד אגריח יאהו םש אבוה הז

 בסומ 'מוי לע  ^bומלהל השק "ירדנב לבא וניבר
 םצעש ל'נ ןכל  nimימושרה פ"למ אוה הלמה

 הארנה קבאל 'מויל לאשוהו שמשה תחירז ונינעש
 ןייעו שמש תירורהזב  "bםירדנל ן"רהו ש"ארה

 לאינדב י"שרלו ג"פרל סחוימה 'יפו 'ירדנל מ"טשו
 םימורע ןושל פ"שה רחב 'מויב יכ ל"נ דועו ב'ל 'ד

  oM UL sתרוסנו תלוספ פ"לב שוריפ
  Abfall, Splitterאיבהל ביטה ןכל  owס"'שה

 המח לגלגמ רנדי ידמ אמויד אגרח וז הרז הלמ
 'שרחכ עיקרב רסגמ ש  ouamש-

sm - בֶרח 

 On | ג"ונבו N'D. "€ םש ס"ד "ייע 'יחספ 'מ י"כב ה"כ

 'קזחי 'קליבו וז הברח וז האלמ םא (םימעפ יתש)
 פ"ד לצא אבוה) יקלי י"כבו תחא םעפ קר ה"סש זמר
 A האלמ וז הברחה םאו וז הברחה (םש הליגמלו םש
 דיליתיאד אמויב ,ה"ד כ'"פ 'וכרב יורי לעפ תא
 ס"לב ה"כו sain ראותהו .אשדקמ ma בורחיא

^bו"ער א"פ 'גיגח 'ורי ,םמושה  ypתיל  pow 
 pos אתהיתפ שיר ר"כיאבו אתרק ción אלא

 — [אתרק יבורח pos ? אתרק ירוטנ

 סרחבו ברגב trokener Grind) שבי ןיחש) ברח

 -- XD ב רח ב 'גרת "כ m3 יירבד)
 ה"יחא]* .(תרחא ^3 שי ןדיד 'חסונבו ב"א)

 םוגרתבו ,שיבי סירחבו אברגב 'לקנואב  ג'ונב
 אכרגב 'ב ימלשורי םוגרתבו אכוכיחב 'א ימלשורי
 ע"פדבו ברחב יחכונה ךרעב vet ^« ,ךוכחבו
 דחא רפוס y" הושוהש הארנו אנוברחב םירחא
 אנופוחב לקשמל )7,25 nm wp" ינוברח מ"ל
 ברג ןינעבו .ר"פדב 'יל 'נורחאה הלמה לבא ודצבש
 תארוהש הארנו .ןיחש 'עו ND) 'ורוכב ןייע סרחו
 תקתעהל ב"כ .ח"כ "ירבד 'לקנואב ww" אברחב
 אוה ברוח por v pne ןוותפמ כ'ג בוחכ

— [pw ע'באר "^ 

^b 390 *ירבעה ראותהמ ה ש י ב י החנמ ) (Y 
 . . ןיטיח לש ברח yp ח"יד ג"פר 'טוס

 .ןירועש לש ברח

ov) 33m *םוקמ ) "vתיעיבש  Yoוילד  yy 
 ילוע וקיזחהש לכ vw ימוחת pa הנומ

 ימוחתב T'b תיעיבש 'פסותבו בורח לדגמ : לבב
 יאמר 'וריבו בורח לדגמ הנמנ ןולקשא תשרפ י"א
 'וריכו [בווח ל"צ] (amm) רפכו ד"ע 223 ב"פ

"ynהבירח רפכ .ט"סד ד'פ , "pיאמד 'וריב  
 ^ot אתבווח םש תיעינש 'פסותבו main םש
 םוקמ םש םע אוה nns ילואו בוח תיבד הכרכ
 nmm דועו -- 'ג ברח ךרע לש אתריגס אתכרח
 רעיובייג y" ןוילעה לילגב 59% תחא ריע

Cowךיע ןייע עלב קוספ יתבו הכיא — 4^  
Tnא ', 

 .ןבחרח ע"ייע ןיניבחרח ל'צ .ט"ל 'יחפפכ ןיניברח *

 תצקמב vóllige Blindheit) ןורוע ןירברר ₪
 יישאר םירונסב ]3[ י"רת תואחסונ

 ,ןירברבח בותכ תורחא תואחסוגב ,הירברחב א"י ש"י

 ךועב ךורעה לעב "יג איה וזו אירורוויח תורחאבו

 'זיפו ריפרבו הרונמ ס'יטב y" 'ציניוו יפדבו י"כבו א'פרב ןוכנל היכ )* .'וגו חלכ אערא יראר לכו ביחכ ארקמבו ('
 .3 ^W זימ ירל ר"טבב האר וטסיוא לצא הזל אצויכ ןוימדו (* .החונמ ס'שב
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 ןיעכ הפיט vy nu ה"פר 'וכרב 'וריבו לדרחכ םד
 ,'מ וכרב .םד לש לדרח ןימכ א"לפ ר"קיו ,לדרחה
 ריתמ :ה"כו א'עס חיי כ"ב ,'וכו לדרחב ליגרה
 ינולגל ,'וכו יארובד ןמ ךלדרח קחרה ,'וכו לדרחב
 TU ןייע .ח"כ םיחספ .גלגיל ךרע ןייע יאלררח
 תבש .ןגס qw ןייע ח"מ b^" םילכ ,'א ףכ
 ז"טד n"b תבש 'שוריו ו"טפ אתפסותבו ,ח"כק

iyםינוי לכאמ אוהש ינפמ לדרחה תא ןילטלטמ . 
 ש"עו לדרחה ךותל . . חמק ןינתונ ps :'מ 'יחספ
 ע"שבו .ג"ע £57 .ב"פ םיחספ ym" 'ינוסה לכ

nsיס ' Dnג"עס ח"לד ט"פר 'יעיבש ימלשורי  
 תיעיבש 'שורי ,לדרח יחפס "QD א"פ 'ציב 'וריו

ovיתיימד ןאמ .'וכו אלדרח ןידהב ןילגלגמ . .  
 ,. ג"עס ב"כר ב"פ יאמד יורי ,'וכו אלדרח יל
 ר"שהש ץובקהו 'וכו םושהו לדרחהו םושמושה

vהמכ ןימשמוש המכ וכותל ןתונ תא :תנג לא  
[n»»: ^n — 

 .ןיי 'עו ילדרג yvy ילדרח +

Sturzbach, Waldstrom 900006 (י"למ nn 

  "yתוידעב ה"פב (ע"ומב «' Gןיליבטמ
 ןיליבטמ ps 'ירמוא noz ש"יב ירברכ תילדרחכ
 ןישרוד ןיא 'פד (o3 070 תואוקמב ה"פב ןכו

mןהיניב תרבוע םימשג לש תילדרחו (א'עס טיי . 
5m "5תויממג 'ג וב שיו הטמל הלעממ דרויש  

 אמוגו התרבחמ הטמל תחא לכ תוויפח ןהש
 תיעצמאו האס (' 'כ 'כ לש הנותחתהו הנוילעה
 ידכ 'מ לש תיעצמאהו 'מול ךוצוה האס 'מ לש
 ןהיניב תרבועש םימשג לש תילדוח רישכהל

(bwימ האס 'ממ תוחפ אוהש הוקמ לכש  
 ד"פ תואוקמ תפסותב אינת .ותוא ןילסופ םימשג
 ןורדמה (" ןמ םיאבה םימשנ ימ תילדרח והזיא

"bאוהו סרפטק אוה ןוודמי  "mbכיתכרכ רהה  
 רקיעו C ןורוח ma דרומב 000( GU 5 עשוהי)
 U דרומ ןמ ולדנש | תילדרה ל"צ] (תילדרח) רובידה

"mאיהש הנטק [תקוע ל"נ] (תקוש) ךותל +("  
 איל ןילוח ןיכס הלפנ 'מגב טחושה 'פבו .הריפח
 .םימשג לש תילדרח םושמ רזגנ אמיתד והמ (ג'ער
 «me םימ ('ז ת ג מ ופעזב on חלועש ןויכ א"פ

wennתיִלְדְרַח -  

4 

 הלמ «mne אוה שר ןושל לע לפונ ןושל
 DU שריפ הפי י"שרו .הלפנש תרוסג תיסופ
 םיבשוימ דואמ nb ^$ תורוסנה תלוספ
 א ל אמויד אגריח יאהו ם"שה ירבד ישוריפ י"פע
 לכא .תירורפעה תלוספ שוריפ % פ'לב יכ הימש
 ,אשמשד ארהיז : אגריח י"שרל סחוימה 'יפ 'ירדנב
 ה"כו sn manb שי אגריח 'ינ לבא ןוכנ הזו
 הביתכב שבתשנו אגריח 'מויב לבא 'ירדנב 'סונב
 : ד"כ דצ 'מוי DD y אנדיה ,אגדיח ,ארגיח
 יג אבוה קחצי רחפב לבא וניכר 'יגכ בוט רתויהו

 — [ד"ויב אגריח ךורעה

sim 8 *יברע 'שלב ןכו דחפ ןינע וגרחיו מ"למ)  
 Beengung, Angst) שפנ תקוצמ ה

 םוגרתו .אתומ תגרח 075 ,ב'ל סירב המיא 'גרת
mes maaייא הכיא|  C»ןכו .אנפכ תנרח ויגלמו  
 .הדערו רחפ ונינע Ji פ"לב

Heupferd, (255 (ירוסו ע"לב ה'כו מ"למ bin 
(Grashüpferתבש) האצוי השא המב 'פב  

 C הל ידבעד C ארמג .לוגרחה תציבב (ז"ס
 (ג'ע n Ye תבש) יורי C msn עצפ b^ .אלחישל
 ארקי) ביתכדכ אוה בגח pe לונרחו ,אנדואל בט

 Anab לוגרחה תאו (ב'כ ,א"י

 .ש"מו ןבחרח ע"ייע ןיניגרה ,ןיניגרח *

Tio *םידגב יבוחס 22^ ע"למ ילוא)  (Fetzen 
 ללשה . . תא ywp ט"פס תוחמש תכטמ

 .אצי אל דווחה תאו

 תונב קרפב [ngst, Fureht my) ט"למ) דרח
 תקלסמ הדוחש ישו «wy ט'ל «?n םיתוכ

 ח"ד ה"סר 'וכרב 'וריב ה"יחא]* D תא

yשרד  brasתדרחב ('ב יטיכ יילחת שדק תרדהב  
[emp — 

 אסריגה 'ב דח ךוע ןייע ,י"רתב ןינייע יִדּורח *
 i ,תיתימאה

 ,Senf אָלְְּרַח פ"לב ןכו .2->= p ע'לב) לְֶּרַח
(Genfkomםיאלכב ק"פב ירצמ לדרחו  (t9. 

 הייחא|* | ,וא'עס טיל םיחספ העש לכ 'פד 'מגנו

 תפט .ו'ס n ב"עפ ח'כ 'ליגמ wb 'וכרבב ה'נכו

(tייכב היכו  byקתעוהו ר"פדב היכ )* .רסח ונינפלו 'ג אלתש 'עב היכו הייל 'מ ייכבו  bbתבשל היר  

 ם"במרה ף"ירה לבא 'ג אלחש עיייע דועו י"שרב «m ןזואה ב א כ ע"פרשבו עצפ ל"צ עציצ ב"ה י"כבו (אנליוו םישב)

 םירשע לש :םשו) ביהו ויו ייכב ןוכנל mos (* .עייבשפהב ןייע 'שוריה ירברל ושח אלש yon) qm qnos ^b  ש"ארהו

 ףרצמ ןהיניב may ל"רו ב"ה י"כב ןוכנל אוה ןכ (* snb םינורחא ע"פרב שבושמ ונממו 73 לש ר"פרבו (סירשע
 תואוקמב ש"רב "5 ןכו 'פסותב רסח )^ .דיפ 'ואוקמ יפסות 'ייע דועו יפרטצמו עיפדבו .'גיגחב יישריפ ןכו ןחרבחמו

 עיייעו ןרוח רסח ביתכ ארקמבו גיחר 'יפב «m (" = .ייא תוירעל ר"בארה 'יפבו 75 רצ יואוקמל sm ייפב לבא היפ

nmn maפב )' פייס ,ביח '" »y (^ qm xvmייפמ קתעוה  smייכב רפה ויוברל הגטק תפסוה ילואו לינה  

 קחנמ עיפרשב לגא ר'יפרב ה"כו ב"חו יבו (M Y' "33 ןוכנל הייכ (" .ךוועחמ ומילשהל שיו món ^bn obw ונממש



'b3.(Gtechdorn NET ;spáltenגב השנה 7  
 " 033 רמא אנוה בר רמא 6ה'צ ןילח) םדא חלוש
 < ידימ וא ץוק היב ץד שוריפ .ןמיס ןה ירה ןיזירח
 ןניומאדכ תומוקמ השלשב וא םינשב אנירחא
 לרעה 'פב C. אזריחד p €x .ט"ב) לבקמהב
 ארבג אוהה (ב'עו n'y תומבי) הכד עוצפ והזיא 'מגב
 יפד ג"רבו £322 אוליס mimm אלקירל קילסד
 (יעביאד) אמייק הידידב onn CY'e ןיטיג) שרגמה
 C םיינ אלו אוליסב הישפנ זירחמ [יעב יאד ל'צ]
 ה"יחא]* — ^ «qu אלש ץוקב ומצע nob 'יפ
 היזרחד ב"עס ח"כ ז"ע וניבר my איבה 'ד 56 'עבו
 ץבוקב) ז"על י"כ ח"ר "יפב יתיארו o^ אלו אוליס
 כ'ע ץוק והכהש ימ 'יפש Gron 'קילייגנא י"כ
 היזרחד לכא ורשבב ץוק בחתנש וא י"שריפ ןכו
 — )3 0/2( םיגד לש תזורחמ ןושל ov שוריפ
 י"שריפו ןמיס הז ירה ןיזורחב ונינפל 'יגה ןילוחבו

qmרשב  premiןיעה ןמ םלעתנו ש"טשיר  J'y 
 הכירכו הליבח אוהו Riste, Reiste אוהש 5^5 זעלהו
 וא )39 הרעה הימק (em יצינא yp םירכיא 'לב
 י"ב ה"מגר 'יפבו Netz, rete ר"למ rots צ"ל ילוא

pomoיתיאר 6:ג"מש ףד 'קילייגנא י"כ ץבוקב)  
 ןנירמא רמולכ wb ןיזורחב רשב ל"הזב שרופמ
 ושב שי (DN 'וכ ןיעה js םלעתנש ןויכ רשב
 וב השעו תוכיתחה ןיבצקה ןילותש ומכ ןיזורחב
 כ"ע ןיזורחה ריכיו והמ ןיזורח ןתואב ןמיס חקולה
 תוזורחמ ומכ אוה ןיזורח הז שוריפ יפלש הארנו

 — rnm] אבה ע"ייע

 טרפכ םיקנע C /* שיהש) pnm מ"למ) זרח
 לכ à ע"לב ה"כו טוחב תובוקנ תוילגרמ

 b 'שלבו ותלוזו טוחב רכוחמ הרושב יולת רבד
 ,Schnüre םיקנע אזרוחו רדפו הרוש b^ אָזְרח

(Perlenschnüreתואיצמ ולא קרפב  )ג'כ .איב 5/2 

io»םיגד לש תוזורחמו . ^e]תורוש ] Cינא —  
 [היהת תאז 'פ] ר"קיוכ םיאיבנל הרות ירבד זירחמ

ATE)הייחא|*  m o»ןורתפ יכ םדוקה 'עמ  
 Ty בקנ יברע "53 ג >- ומכ ותארוה םצעב זרח
 םיאיכנל הרות ירבד rm ינא הזמו רכחמו רפת
 םתוא רבחמו רפות רמולכ ,םיבותכל םיאיבנו
 אפריגה ךראוצ קוספ הכר םירישה רישבו ,םיזורחבכ
 םיאיבנמו םיאיכנל הרותמו הרות ירברב זרוח
 ,(' יניסמ ןתניתנכ םיחמש םירכדה ויהו םיבותכל

== à M = 

 jm תילדוח | ארקנו דחא םוקמב םיצבקתמו |
 םימשג לש תילדרח ארקנ םימשג ימ ןיצבקתמשכ
 לחנה ט'שו האיפד 55 ונינשש וז ,תילולשכ אוהו
 יאמ (א'עס io pz םנוכה 33 .תילולשהו
 םוקמ C) [לאומש רמא הדוהי בר רמא] תילולש
 (ןיקלחמש) רמא C ןנחוי 'ר ("ןיללוש םימשג ימש
 — יהיפגאל ללש (* [תקלחמש men now ל"צ]
 םוקממ דרויש םימ םרז י"לב ארדרח שוריפ ב'א)
 ד'מל תואב ש"יר תוא ףלחוהו ןורדמ םוקמל עופש
 רספא ןינעב ה"יחא]* ,(רקדו רספאב וכפהו
 תרזג ןינעב לבא 'א רקדו רספא ע"ייע אוה תועמ
 םג יכ עדו כ"כ לעב b jn wy pon^ תילדרח
 תילדוח ושריפ ןילוחב ces םג ש"רהו ם"במרה
 ןכ ומכ 032 תוידע b3" ד"בארו תילדרה ומכ
 ירהש תילדרח אלו תילדרה ל'צ ןילוחב י"שרבו
 ל"צ ןכ וטכו רה לש וילדמ 'יפה rmn םשב איבה
 ש לח םוקמב תוירעב ם"במרהל מ"יפב שולת רה
 רה לש וילדמ "פו .תואוקמל מ"יפב "יא ןוכנלו
 א"ע תצק הזו םש ב"ערבו תואוקמל ש"רב םג "יא

 — [ךורעבו i'm 'יפב wv" הממ

y'53) mmnאנודרה ס'לבו ש2=  jbהאטלה  
(Glardaun, Eidechsenartרברבח 'עב  C83) 

 אלו האטלה pb אוה יכ יתחכוה םשו ה"יחא]*
 bw" ב"פ פ"ס ר'בל :י"שרל סחוימה "יפה תעדכ
 ה"רב :ב"יד ח"פ 'וכרב 'וריב פ"שרהמה b^ ןכו בצ
 'טישפו 'א י"רת םג לבא ןודרח הילע הלעהו
 ר"פד ^35 אנוררח p" (טיכ 4^ (p בצ וקיתעה
 ,אנורדח p' ךוועב תעטומה 'ינכ אלו 'גרת לש
 י"רת םשב ס"שרהמה םג איבה ל"נה הלועמה ^«
 יורי .רמאמה רואיבל ד"ער ג'ד א"פ 'וכרב 'וריב

ceיפו ,'וכו אגוררח ןידהכ ריבעי אלד דוחלבו " 
 ףוקז וש אר החוש אוהשכ בצהו ם"שרהמה םש
 i האטלה יניממ ןכ םג —2 = בצ יכ עדו ,כ'ע
 n" תרעה ןייע אנודוח לש יניממ הנושמ לבא
 ה"ר 'גרתב ה'נכו .א"חס יוועלל ת"מעל רעשיילפ
 אדח NY (מ"כ א"צ רעמהארו תאצוהב) 23 ו

npmתימד אנודרחב הילגר ] — 

umm nmn *תוח ע"ייע . 

nmnןושלכ ןכו .ע:- ע'למו  ^b "wbףדרנו גקנ  
De yn cy01880 של  stechen, 

 היכו (* .ןנחוי ריא יביב בר גיונבו ללש 'עב m2 (* .םש :רוע ג'ונבו ,סיש 331 ללש 'עב ה''כו )* .ןורחאה ללש 'עב הייכו ('

 יחכונה יעב 0337" י"כב יכ ףיסוחל יתאב החעו 'חסוגה nv yt 3 רזח 'עו אחבכרא עיייע )^

 = .היעקתה זמר חלהק יקליבו יניל b הבר תורב האר וחמגודו )^ .בינש ק'העב ןוכנל ה"

 .ללש 'עב רועו ס'יש י"כב

  v33 mmב'ה  imaותסריג יכ חכוט םש מ"בל י'שריפמו  373 mmע"לב םגו אזריח *, m3 [uy 2.אוה ףרטו *( 13433

 tr )' 531 אתאולסב 'וכו זירבמ

r3» ES 
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  Aןילחרח 489

 ןיניבחרחבו ותרומתב 'י או ןיניגרהב b^ פ"א י"כב
 תעדהו םינפל ןוילגמ אבו רתוימ דחא יכ הזמ דמלנ
 תורוהל םינפל אב prx וא ןינינרח יכ הטונ
 קפפ ילצא ןיאו הנשמ לש הניבחרח והמ ודי לע
 ןינינרה ןמ שבתשנו ל"נה ימורו י"ל אוה ןיניגרה יכ
 ni ראבל התע ub ראשנ (* eryngion 'טולכ
 שבתשנ ילואש ל'גו י"כה 'יגכ הניברח וא הגיבהרח
 2.05 — 5-55 ע"של web wmm הניזרח ןמ
 ל"נה םיצוק חמצ שוריפ ם"במרהו ף"ירה  איכהש

eryngionהיה שיקל ןב ןועמש 'ר םגש היארהו  
 הממ (הניבחרח) הניברח opes הניזרח חסונ ול
 אלקירד (אוסא י'כבו) gays "y וז non שוריפש

nnם"ל אוה אוסא יכ טפשמל בשחא  |& ^p 
 ומעטו ץוק nox ןימ אוה הניזרח ותערל כ"או ץוק
 D" ןושלב ה'כ תמאבש ;נפמ ומע וקומנו

 לש nox ינימ םלוכ )= = :
 לש ץוק (חמצ) 'יפ אלקדד אווצא יכ היארהו ץוק
 דחא חמצ ph ל"ר כ'ג b^ : ו'כ ןיבוריעב יכ לקד
 אווצא ע"יע לקרד א תייזרחו אתווצא י'ע
 (אתאיצא םינשי 'יסופד 'יגכ (ON אתווצא כ'או
 הממ יתרזחש ינפמ יתכראה .אתייזרח ומכ שממ
 px ל"נה תולמ b^ ןינעב אווצא 'עב יתבתכש
 pu" ללירב 'חהו יוועל 'חה לש תעדמ איצוהל
 p^ ןינעבו — C קוחר ןפואב ג"ר ,א'ח רעכיברהאיב
 p" ןינינרה ןינעבו -- .ילחיסי *sp ע'ייע 'שוריה

'p,myאבה  [r'ns — 

, ₪6 

Í 
 <  pornםשרנו י"לב ועזנו פ"למ ד'עפל)
 שרשב ץש|08 2, 1448 לצא

(gt Endivie. 252^ושוריפו וינפלש רקיע ןייע  
poאוהש רמוא ינאו ה"יחא]!* | .רמ בשע לש  
oרחא  mייחספב רכזנ ולצא רשא ןישלוע יניממ  
 'מושרה 'יסרפ הלמ םעט הזו יבדנה jo ןה ןישלועו
 אוהו 2ל>- "יסרפ הלמל םג התוושהל שי ילואו
 ןילכאנ הז בגשע ילעו Flohsamenkraut ארקנה בשע

 םדוקה 'עב ל"נה םוקטכ ללירב 'חה ש'מ לבא
 םיאדוד ps הז יכ אוה תועט Ulo P פ'ל אוהש
 הקתעה לע ירפסב ירוכד יתבחרה וילע ושא אוה
 יוועל 'חהו .האלהו ג'כש רצ סוואט "395 תיסרפ

iemיג דועו אוה ןימ הזמ אל הז לבא ןילורווח לע ' 
 ןילורווח 'עב תעדל תיארהש ומכ איה תשכושמ וז

vyאוה םגש כ"כ לעב רחא העט ל'גה 'חהו  
 ךרעבו ןילורווח וניבר 'ינ יכ pbmn ךועב כתכ

PT 
Y 

— mn 

 םינוש םינפואב םיזרחב שרד םש רישהשבו
 םהירחא םיזרוח ויהש ןירדהנפ 'ע ולא : םהמ דחאו

Cראותהו .תוילנרמ לש (' אינולב  emeםש  
 יול 'ר רמאד ןנקיתכ הרות ירבדב זרוח יניא אמש
 עדיד תיאו חדקימל עדי אלו זורחימל prs תיא
 אָזורָה אניוה אנא םרב זורחימל עדי אלו חדקימל
 לש רורצה תא) tym בשי כ"פ ר"מש .אחודק sem אנאו
 תוינוניבהו ןמצעל תונטקהו ןמצעל תולודגה (תוילגומ
 ולא . . םיזורחב :םש ר"שהש לועפ ינוניב .ןמצעל

 תוכשומו וזב וז mmn ןהש הרות לש היתושרפ -
 ולשכ ץעב םירענו : םירוחב 'פ SN an וז

G^ mm cow)ג ל"ביר רמא ' maoואצמנ תוקונית  
ommתחא הכושב   "y)לעפהמו ,(לידרה 'ריחב ייפ  

 ק"דרה בתכ זרח שרשבו qup הזורחמ םשה הנבנ
m (ל"ר mmשרשה ) םירישה יתב תוצקל וארק 

 וא תויתוא שלשב תילכתב mb m movi םהש
 אבוה שורדה ןיבנ הזמו sv םיזור ה םיתשב
 םיזורח ב ךואוצ :ג'פקתת זמר ר"שהש 'קליב

 -[םינטייפה ולא

 ךוע ןייע הדלוחל יונכ אצרח ומכ אוהו אזרח *
 ,'ד ץרח

 ns אבה ע"ייע אתייזרח *

 ,Btechdistel םיצוק לש םיחמצ יניממ p ןבחרח
(Brakendistel, Mannstreueהעש לכ 'סב  

 C רורמבו הניבחרחבו הכמ תב Gora איער טייל 'יהספ)
(GR) imןיגיבחרחבו ןילחרחב . nns 

 i'm ^b "py ראבל יתלאוה €^ יא'ח) אווצא 'עב
 jp ww םיצוק חמצ ןימ אתווצא וא אווצא יכ
 ןמ אלקדד אתווצא די לע ראובמ הנבחרח תלמש
 וזב תמאבו םיצוק חמצ היהת וז הלמ םגש ץוחנה
 po C הניעצרק יכ ף'ירהו ם"במרה וכלה הטישה
 ימור ןושלבו ינוי ןושלב ארקנו אוה םיצוק חמצ

erynge, eryngion, "igo, Tipo vovותלוגסמו  

 ילעו ^ .יח ב"כ ; 12,82 סואינילפ 3335 ביחרה
 םהב ןיאצוי ןכל טעמ םה םירורמ הז םיצוק חמצ
 גשומה nro אניבחרח יכ תחכונ היאר יל שיו ,חספב
 'ר יבד אנת W^ םש םיחספב יכ וב ונרבד רשא
 ותבוח ידי ןהב אצוי םדאש תוקרי ולא לאומש
 'מ י'כבו ןיניגרחבו ' ןיניברחבו אכמתב . . חספב

"amןיגנרהבו ל'צו ןינגוהבו הניבחרחב  m» 
 «qu הניבחוחב 'י ל םש קר 'ב י"כב תמאב

 תוינשמבו ישוריר יוינשמב m» )* aem תשבושמ גיפקתת זמר רישתש יקליה n» Leine, Faden tn Awéx^ ייילמ ('

nom יוועל mn ^b ןכל ee יחחכותש ומכ ^an py 
 ^) ייג  umכוש (* .ביבח ןורחאה הז לבא ןיניגרה 'עב יתשריפ א"עב )0 .ןיניכחרחב

 .ו70 בצ 'ףעל יכהל צ'נלפפנ ש מכ יתאצמ

02 

 ,ימגב שרופמ mr ררסכו ם"ש «v3 םינושארה 533
mnתועט רעשיילפ  wnסריב , 



 לקמ b c b/s wy" איבוש i'm ^25 בוט
prmינשה ןויצה 'יפב די תיב הזו וב ןיזחוא רשא  

 יכ «p רתויה לבא ישילשה ןויצה 'יפב ץעהו
 ,ב"ב b5" 'פסותב 'יאדכ  רוהרה וא) רוחרח רחרח
 אוה (ת"יחב כ'נ אתפסותב י'כב לבא ג'פ
 . ןיופוחש רכיא ילכ ונינעו המושרה יברע ןושלמ
 לאשוהו ןושארה b^ לש דצעמ הזו עקוקה תא וב
 ם"במרהל מ"יפ 'ייעו עדרמבש דודחה לזרב ילכל םג
 ךתוחו ג'הר ןכו וניבר בתכש הממו .ב'ערו ש"רו
 הבצחנ הלמה יכ ןידל שי ילוא םידדצ 'במ
 רחרח «yy mp 3231 לכ ונינע 59 יכ פ"למ
 ילכ 'מולכ לו פ כ שוריפ m השיחלב ןורחאה
 ושמתשה mp .םירדצ 'במ וב רופחל דמועש לופכ
 רקדו בקנ b^ רח ומכ רחרח pay יכ וז הלמב ל"זר
 תא ןירקדמ וב רשא עדרמבש לזרבל אוה 55 ןכלו
 ע"למ כ'ג ותרזגש ןברד 'עב הארת ותמגודו המהבה

 — [רקדו דקנ כ

sot) rmn77 יברעו ירבע לעפמ הרעבה ןינע  ent- 
zündenלאשוהו  das Verbrannte am 

 רתי רוחרחהו (דימ «wb) p לובט שירב 4
 ומש םחלה ףרשיו רחיש םוקמי שוריפ עבצאכמ
 ט"דסל ג'הר bb" קתעוה ה"!חא|* = ."רוחרח
 יל בויאמ םיקוספה היארל ואבוה םשו ב"מ רצ
 תערל תאז ox 'ד b 'קזחי ;מ"כ ^ "מרי ;'ל
 וירחאו b» ses 'ד הנשמ לע ןכ b^ ג'הר יכ
 הנשמב הרכזוה רבכ יכ אמית תצקו וניבר ךשמנ
 ש'ע ש"רה 'יפ ןכו .עבצאכמ nno רוחרחו הינפלש
 מ'למו y'« םוחה קזוחב רוחרח ם'במרה b" ןכו
 ףרושה ילוחה אוהו Gr» v2 פירבר) רחרחבו אוה
 תבשויה 'פ ר'שהש ונממ ל ע פהו תומימח כורמ
 אוהו .הזל הז ושייבת אלו הז םע הז ורחרחת אלו
 קילדהל 'מולכ )5 v5 ילשמ) ביר רחרחל מ"למ
 קיתעה ןכו רוח שרש ק"דר ןייע וריעבהלו בירה
 'א .י"ותב ץובקהו .ארוחרחבו םש 'ירכדל 'לקנוא
 רחנ לפלפתאנ לעפה ונממו יִרּוחְרַח םש 'ירבד
 קוספהו — .יקניע רחרחתא C0 nme םילהת) ינורנ
 יעל ךיישו אבה pa היארל וניבר איבה ילשממ
 השעא המ לבא ,דחא ךרע גוסב וררסל ןוכנו יחכונה

 p אלו s'y ןילחוח בותכ םירפסבו בתכ ןילורווח
nvיגו .ןילחרח סרג וניבר 03 הזל םדוקה 'עב ' 

 לש pov תרזח תרומתב וניבו לצא ןילורווח
 b" ודי by רשא herbulus םגו אוה וניתואחסונ
 ותולדב לבא ,יל mes וניא ןילורווח כ'כ לעב
 זמוו כ"כה ^5 היתוחת אתינגומ יתאצמ אפסח
 b'n Yp 'b3 יתאצמ Den ה"כ רפס סואינילפ לע
 60718670 מ a nostris vocatur 86 ת 6 010 ..

Nomen hoe Graeci dederunt quia vere 6 8 - 

nescitחמצ ייפ  erigeronר"לב ארקנ  senecio 

^bולכ] הז י"לב והונכו שישיה ' [ipwyíoovינפמ  
 יכ הטונ יתעד התעמו .ביבאה תעב ןיבלהש
 רוורווח םיחספ אתפסות י"כה 'יגכ וא ןיולרווח
 'מולכ vero = ירוו ר"ל ןמו ןבל p^ רווח ןמ בכרוה
 ןנל השענש nex ושוויפ ירוורווח כ"או ביבא
 ןיגינרה וא ןיניגרח יכ anm ונחוורהו ב יב א ב
 3b" רוורווח וא וניבר 'ינל ןיולרווח לצא רכזנש
 erigeron, "ipvyfoov ל"נה י"ל כ"ג nepin' י"כה

 ט"יאלבו 900000 ר"לב ארקנש חמצה הזו אוה
 תילכתב רמ אוה Kreuzkraut ש"אלב

 וב אצוי םדאש ס"שה רמא כטיה ןכלו תורירמה
 ןינעה לכ שריפ אלו ודי ךשמ ףעל 'חהו .רורמ תבוח

[5n — 

 לזרב ןכ ארקנו בקנ b = asp" לעפמ) רחרח
 1 -Grabceisen, 2 Stech עדרמב וא םודוקב

(eisen am Ochsensteckenםילכב ג"יפ ףייסהב  

GU)לטניש רע אמט םכפנש רוחרח  "p A29 
 ארמד אתפושי א'פ ,(ה'כ 7 היעשי) רדעמ מ"לב

amm)םידדצ 'במ ךתוחו םימכח 'שלב (כ'ער גיי ''). 
 qu םיירוחא םהל שי G3 היכפ) םילכה 55 'פבו
 היה oW "b .ןכודל העבראמו רוחוחל העבשמ
 םודרקל די תיב ונממ השעו םיחפמ 'ז וכוא
 C די תיב web השעו םיחפמ 'ד היה םאו
 )5( םילכב ) ם"כ «pub bn ןבודל
 ץעה ןישופמ שי ,העבש ןטמלמ רוחוח יויש
 ךלה הוואכל ה"יחא|* .המהבה וב ןינהנמש
 יכ דחא גשומ nmn3 ךועה לכב ותטשל וניבר
 רתוי וא אתפוש א'פ יפל ןושאוה ןויצ 'יפכ

 .(5 הרעהב ג"לר יב קלחב) ימגג עיייעו ארמר איבוש an^ םשו 'ט דצ תורהש ררסל ןואג יאה בו 'יפמ קחעוה כ'ע )!

 . רוחרחל ןכ סאו ^Y רי בתכב ןוכנל אוה ןכ )* םילכל בוש «D תופסוח ןייעו ןכרד רי רוחרח ר 055 ונינע ןכרדל .

 סופדמ ךורע יסופדב אתילו ןבררל ד' ת'ב תובית אתיל im ןעדייל די בחכבו 2r moto ,ט'כו 03 הנשמ ה"כ קרפ
 בחכבו הש עו אתיא v) v בתכב יכ עדו .ןבודל דע ןבודל ןמ תועטב רסח וראזיפו ןושאר ibm האלהו איציניוו

 . .^b םירישל םירועשה ולא ורכזנ יכ ומוקמב ם"במרה bt" ומכ הארנה יפל וניבר תנוכו ה ש ע י אתיא im ןעדייל די
 ונממ ראשנ DW ןתכאלמ ןיעמ ןהב ושעיש ושפאש האמוט ולבקי ןה ירה ןירועשה ולא ונממ רכשנ DW ורגשנ רשאכ

nm mmeאמטי אלו םילכ ירבש אוה הנה רועשה . onןכ  ebתיב תושעל ונממ לכוי םא ושוריפו השע םא השעו  

ms )*ןוכנל  viasו"ו  boy vasa irm voאוהו ימונ ב ןוכנל ייאש  nbnnnלכב ם'יכפ  
 .ע"פרשב ה'כו ב"כפב תועשב ספרנ תאו

 ןחכאלמ ןיעמ xm די
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^anיעב וניברו .קוחד ושוריפ לבא םיתרחוח אל  
 שוריפ איבה ש"רה יכ עדו .םתרערע סרג בצוח
 ייפ ם"במרהו ג'הר תא ורוקמ ריכזהש ילבמ ךורעה
 : ל"הזב םייסו םוחה pun 'מולכ םדוקה 'עמ רחרח
 בירה ררועתיש ןויכמ רחרחישמ ראיבש המ םנמאו

cyאוה .ביר רחרחל ןמ םשרגל ליחתיו םירובדה  
 לע ןויכש ל"נ 'וכו םירקיעה op םיכסי אל רמאמ
 רמאמה אשונ רסחו ךורעה b^ ילוא וא i'm 'יפ
 pw yr ם'במרהש תעדי רבכו ראיבש תלמ רחא

vyהשע ןכו ,רמאמה לעב ויתפש לע אשונ םש  
 םש 'יצקועב ם"במרהו ךורעה b^ ביכרהש ב"ערה
 שיגרה אלש המית תצקו ורוקמ תא הרעהש ילבמ
 אוה חוקל ב"ערד ןושארה שוריפ יכ (פש) י"ותה

[Tyne — 

qe» םוקע רגר v cbe (ר'עפל mn 
  (etwas Krummes, Gebogenes'פד נ"סב

 עלב עלב mni .רחרה (א'עפ (ro nie השא המב
 — , 317,3 ומכ דותו עלבתת b^ .וחוח תיחנ
 פ"א י"כנו ה"יחא]* .(םירג דח דח כ'א)

 ל"גו תיחנ רח sn דח דח תואחסונ יתש וברעתנ
 ושוריפכ אל םלוא nns הביתב וניבר 'יגכ 'קיע יכ
 ימושרה פ"למ םא יכ !יוועל 'חה 'יפ ןכו רוח 'למ
 רמאי ונווגב םצע ול שיש ימ ווועיש ד'עפלו
 רשא הזה םוק עה רמולכ .'וכו רחרח השיחלה
 (אדדא) 'עב וניבר ש"מ הזו דריו עלבתי ןורגל אב
 לש וואוצנ שי תומצע cw (נ'ל ,א"'ח) [ארדא]
 דח סורגנ ON םגו .ש"ע «n ןה ןימוק עו גד
 — [ב'ק ביח 'א עלב 'עב ש"מ ןייע 'יפ ול שי רח

 השע vi E עילמ «om py טֶרֶח "ג
 בושו "unüberlegt handeln ny ילב

 רוחה ןמ ודי חלש ידוד קוספכ 'גרת (םחנהו רוחא
n eme)ב תימלו ל"צ] (בתמלו) טרחמל ןבצ אל 00 | 

[omo] cm» pip mmoה"יחא|* .הטרחו  
m3»ליגרו ^51 טרחתו ןכז יליט לכ .ג'יק םיחספב  

 ר'דמב +ב'נ 'כוס 'ה on" טֶרֶחַתַמ :ל ע p תה ב
 והילא יבד אנת : א"ל הדנ תטרחתמ הבקנלו ר"פ
 םשהו ,ותוא אובש ר'הציב mpm טרחתנ ג"יפ

- [rp ח 'ירדג םש הרג': nem 

 pu ע'לכ 3'5 ש"ירו םטוח ט'למ) םּוטרח
 |Behnabe ףוע לש םוטרח שוריפ ס"לכו

 ,Oeffnung ^2" לש ןוילע דצלו יפל לאשוהו

(bero Seitoףר ג'ט) רימתב ד"פ ן'תפוכ ויה אלב  
 .ועורז יפלכ C) ומוטרחו ונימיב שארה Gu איל

mnםּוטרח —  

fS I3 SN LU EU sy». E ל דש rr nis 

 pub לאשוהו — םיקבדה ןיב ודירפה י"כב םג םא |
 ןיטיגב ושרדש המ הזו ריעבמו ףרוש רשא ערה 'של

:r3ה בויא) אבחת ןושל טו שב ', Ge»ירוחריחב  
 ןוותפב טוש לעפ ןיבה יכ רורב 53( wann ןושל
 רבד ףושיש ידכ שאב תיצה bj יבועה לעפה
 דועו pop הפרח 52* םשה הליאשהב ונממו המ

"vשוש ק"דר  [bs — 

 anbrennen, heiss שא ע"למ םדוקה «yo רַחְרִח

m3 Gachenגיפ) םיצקוע  (UDש"יב  

 שוריפ רהרהישמ ירמאד אכיאי רחרחישמ םירמוא -

 רחרחמ ולאכ םירובדה חירבהל ןשעיו ןשע איבישמ
 ,(א'כ היכ ילשמ) ביר רחרהל ןמ םירובדה םע ביר
 .'שבדה תודרל הבשחמ בושחישמ רהרהישמ "יפו
 n'o דצ ט"רסל ג'הר 'יפמ קתעוה p'5 הייחא]*

oon benםינפמ תצק  vw"יחכונה 'עמ ומילשהל  
 ר ח א שוריפו םילשה םגו mà שיגרה אל ל"ומהו
 קר b^ וניברו ג'הר ?oc ךרוצהמ wes ,רהרהישמ
 3n" רקיע לבא .רהרהישמ 'ינ ונייה ירמאד אכיא
 חירבהל ן שעי ו ןשע אי בי ש מ :"פו רחוחישמ
 םירברה הנישעת רשאכ אטישפה 'גרת ןכו .םירובדה
 ומכ "פ אננ עתמ ארוביד TN C'D ,'א יירבד)
 ררגנו angerüucherte Bienen םינשעתמה םירובד

 ל"צו אתייערוא + . ןד דח ד אמכיה 'א י"רת רחא
 ןיגב אוה רחרח יכ ,רחרחישמ הנשמה bs ןר רח ד
 יוועל 'חה man הפיו ררח = רח שורש לש לפלפ
 העט לבא (עזפ ר'תמע ןייע) ןרוה ל'צ ןדדה
 ע"מ רעגייג mn וילע גישה רבכו ושוריפב כ"חמב

"x Tmסלקנואה 'יפב העט אוה םג לבא 248  
 דלונ ותועטו ab- zerfliessen. "p ןזתנד קיתעהש

 b3w .ש"ע :ח'מ 'טוסב הז םונות לש שורדמ
 אזא שושהמ לאפתא אוה qum יכ ווונ ילצא

anzündenןייע  Toyחימ יא'ח) אזא + penיתיכרה  

 ןזתנ יכ ןהמ nns וזו ף"לאה תעלבהמ תואמגודה
 הזו שאב ןיכרחנו םינשעתמ 'מולכ ןזאתנ ומכ 'יפ

Tobנ'ג תרעשהל  C)אטישפ 'גרתה יכ  "Sm 
yלש הנישעת וקיתעה 'לקנוא 'גרת ףיסומ ינא  

 b'y רהרהישמ "יג ןינעבו -- הָנָשַעָּת ומכ אוקמ
wowתעדכ  i'mךוועהו  »^ bwתרזגמ  ,h 

 -schloeht behan 5335 וא שיאל ערה y'53 'יפש

dolnםשרגל םירובדל םדאה ערהש תעמ שוריפו  
maoזא הועשה  nónןורתפנו תואטטמ שכדה  

 ר"קיוב C0 any 'ילהת) תובוצרח שורד 26 ןיבנ הז
 שרדו mau -- רח תובית יתשל דירפהש ז"י פ"ר
 יתועירה אל רמולכ םיאלחב םיתוהוה אל :וח
 כ"תמבו רהרה yep :'קליב ג'הכו םיאלחב םהל

— — 
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 ףנעו ץע eoóyavov י"לב ותמגורו השיביו
dürres Holz, trockener Astלעפמ  ó 'en 9g 

mn ymךינפל ןתא 'ג  muaש'ע תרחא ] == = 
- 

 = וא הצונה תרבעה דוחיבו היוכ pip מ'למ) ּךַרָח
 יברע 'שלב ןכו בהבה 'מולכ שא p" רעשה
QUס"לו  (sengen, róstenג'רב  'p1העש לכ  

 == ףוסבו .ונמז םדוק וכרחש אכירצ אל x72) םיחספ)
 = יתרת שניא C ךורחנ אל (א'ער ימ םש) *(  קרפה
 = TD 'מוי) יריעש ינש 'פד ג"סבו Tm ידהב ילבש
 .( והייעב אכיא אכורח היושד 6 א בר רמא
 < (א"עס היפ 2/2( םילעופה תא רכושה 'פד הדגהבו
 < ורק היקש וכרח והייניע ןנבר היב ובהי רח אמוי
 = ןירימעמ ןיא 'פבו .'היקש ךירח אניטק pas היל
 = 6% ךירחד 6" יוג יאה 605 זיע) תוקלש 'טגב
 ודיצ הימר qm אל sm מ"ל ב"א) — .אשיר
 < קוספה בורק רתויו ה"יחא]* = < ,( (זיכ 2^ ילשמ)
 |« ךוחתה אל ןוהשאר רעשו ו'כ ,'ג לאינדב
 ישמש ןכש .ה'ד ב"פ תבש ימלשוריב ל'זר ושריפ
 < ןוהשאר רעשו אמיתד המכ jb pins ןינמוא
 = ארפס 'ר .א"מ ןישודיק p^ תבשב «mu .'וכו

Tonoא"ער ט'כ תבש .אשיר  psהליתפב ןיקילדמ  = > 
 Lo ןיכרוחמ ןניאש ןיטוטרמסב אלו תכרוחמ הניאש
 < = ,ב'פר תבש 'תפסותה 'יגו אלו ה"ד םש 'פסות ןייעו
 = = menn ג"ע ves ז"טפ תבש v" :ל עפ תה —
 = my ב'ב ל ע פ ת א )" ךרחתמ urs) אדה)
 - .ייכורחיא יכרחיאד ,ח"כ הדנ ,יכורחיא ךורחיא הוה
 = g2yn "לבו worn ראות תרומתב ל ו עפ ינוניבו

das Versengenרהדזא :ב"ל 'ציב םגו ,ליעל ןייע  D 

 | (םימעפ '3( Ybp my, .אכורחמ e") ייג יפל)
 .הארנ עלב 'פ ר'כיאב אכורח רפכ — אכורח ארבג
 - ר'פ 'ינעת ימלשוריב ה"כו הבירח וא אבורח ל'צש
 < "גה ו'מקתת וניזאה 'קליבו בורח ע"ייע .ט"סר

 ָ — [איננח רפכ

 -  'מושרה 'פו ע"לב תונחו להוא ר"עפלו ךרח סא
  qm Tuaירגת  qnםילשוריבש <
 ( netהייחא]* — .ש"ע ךרה סרג ךורעה לעב +.ו"טק <
 'קיע יכ יתחכוה ל'גה 'עבו  n^n3 "an'פו ע'למו -

i  À À—À  — À —  À—— — ———יי  | diedו  

pn Geop po ללאה 'מגב בטורהו רועה "em 
 םינרפצהו םוטרחה G'D א'פ) תורהט שירב םתה
 יירפסנ) יכיא "3531 זי א מ ט מו ןיאמסשימ

wwיל ') Cאלדנסד א מוט רח , vb "bלש  
 ןושלבו םוטרח ארקנ לדנס לשו המהב לשו ףוע
 הלמה em ה"יחא|* .םוטר כ לאעמשי
 ף"וקב םוטרק תועטב em ל"מרו 'מושרה 'יברעה
 לכאת רשא וא 2^ קרפ שיר ירחא ארפסב 12;
 — [וכו םייפנכלו םיינרופצלו םוטרחל טרפ הלבנ

 הצמו 2 pi» sinn פ"למ) אָניִרִיַח .אָניִרֶח *
(Zank, Streitילשמל 'גרת ןייע  

 (ct תרוגמ 'גרת ןכו 5/5 ;'ח 5 ;ד"כ 85
 .יוועל םכחה לצא י * כ 'י ג יפל אתונירח (ריכ ."

sumירבע לעפמ  nשרשמ ומכ תרוגמ שררו  
 .ןיקסנעלאמס et תעד יהוז .הרח = הרנ

 ג"סב (םינפב ןייע (dürrer Zweig [תורח] (תירח)

 :ויכק :היכק תבש) םילכה לכ 'פד
mלקד לש תוירח 6«  C pmaפבו .(* םיצעל ' 

 (.ביפ סיחפפ) אציש [nob ךומסד 'מגב pow דציכ
 םיפנע שוריפ 3 — .אתיירחו p" והייניב אכיא
 ינניא ה"יחא]* .(ןיטלא ךרע ןייע לקד לש
 זומריש ןוכנהמו ל"נה 'ע לע ב'ר זמר המל עדוי
 mn ונוגסה ןכל ומוקמ םש יכ 'נ mn 'ע לע
 nmn 'יג הנבל יאצחב ונאבהו ליחתמה רובד לש

conטרפל הככ לע האר המ הומתל שי וניבר לע  
 ילואו ,'ג תרח 'עמ םדירפהלו יחכונה 'עב ל"נה םינויצ
 תוירח אוהש ץ וב קה הזה םוקמב םושרל ותנוכ
 ךרעה שאר ו"ו י"כב תמאבו :אתיירח ר"אלב דועו
 'זיפו ר'פדב ןוכנל ינשה ןויצבו n $^ 3 n יחכונה

3mינשב א ָתיִי  pvםינורחאה םיסופדככ אלו  
 'ב י"כבו אתאוירח םיחספב ג"ונבו ,דחא ד"ויב
 ל"צו .אתוירח י"שר תסרינו ןוכנ הז םגו אתוורחו

mmnהתוורחו ד"ע 153 ב'פ 'יעיבש 'וריב לבא  
 Ub ןיבוריע 'וריב תוידח ןכו ס"מ אוהש הארנ
 יעטמ םוגות ךפיהנו mmn ל'צו ס"מ vp ר"כד

"yeא'כ /0 ) way)ציניוו 'פד 'יג יפל יתורחר ' 
oyהנבנש ל"נ הרזגה ןינעבו .בצנ ע"ייע יתודחד  

vuvהפוש ןינע ,=  ע'לבו ס'לבו מ"לב רח  

m3 )'גיונבו יח סניתאמ דח הירב יתבר '5 ר"כיאב ומוקמש ל"נו (?  .ביהו ויו 53  OUלעו תילרנס דה קיספא  = 

 n vay oo ףרל ייכב םג ה"כו ןרדנש i753 לבא : היכק הבשל פייא 33 ה"כו (* .ש'ע 'ר לפו ערג 'עב ןויכ הז ןויצ

 יא qns 3923 )^ הר פ ה האלהו mb יפרמ שבתשנ (noD ירפה וקב cup ^) vo ם ש ל «rw פ"או 'מ י"כב
 = אכורח איושר והייניב wow תומוקמ ינשב ג'ונב (* .5'ש י'כב י'או "ל ימויב לכא .ויק ''הבוב ה'כו('
 = ךירח Ep] . . היקש וכרחיאו ג'ונבו היקש הכורח ב"ה ?)v33 ,ל'גה cms םג ייא אכר ייג יכ iam יניעמ םלענו
 ירל יונכ םש אוהו oom יפר ייגכ pe ךירח אניטק MW" א'ער vn 'וכרבב םג לכא ,היקש ןיטק אכורח ר'פרבו ,היקש

gmיפ רי בתכבו ךיווחד ןושאר סופדב ('! .ם"וכע גונב ('" .ךרע ןייע ארי'עו = ' nme3 ץבוקבו ז"על n5 " " 
 < תועטב '3 n35n r'e קרפ 'ירפוסבו )!* .ךירחר וטכ אוהו ךיררחר הויהל ךירצו ךידרהש יוג ^ (:'כ ףר אקילייננא

 4 .ךרגחמ רפוס
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 ילבבבו םידייצ b^ הירביט con .ד'ער ל"ד ד'פ
 p Dom^ ראותה םש לעו — אירבט an" : ג'י ק"מ
 יסוי 'ר יונכה םש ראבל ל"נ םיגד וא mew דייצ
 ש"ע 'פסותהו י"שריפ יכ א"ער ז"ל 'וחנמ םרוחה
 R. Jose der םרוחה יסוי ^  ד"עפלו אוה קוחד

(Fischerאוה דחא  Dy3 יפל אנדייצ יסוי 'ר ^ 
 ימלשוריבו א"עס ח"ד ד"פ 'וכרב 'וריב (ס"שרהמה
 bun אינריצ ס"טב ב"עס ח"מד א"יפס 'ומורת
 y" אנודיצ ףסוי 'ר ינת s'b 'ובותכב ה'כו אינדיצ
 mb לעבו .ד"נק םלשה ןיסחויו :ה"לק ה"דס
 אנדייצ יסוי 'ר כ'ג סרג (ריער וילק 4 ?cp 'עב
 ותנמוא שוריפ :ןוכנ לע ןושארה 'יפ יפל שריפו

 "- יקזחי) םימרח news םוגרתו כ"ע תודוצמ תושעל |
Cormרעשל לכונ אכהל וניתאד אתשהו ןידייצ  - 

 ^ תינעת .ללק תבש א ב שיר ףפוי םג יכ
 יסש 'רו םרוחה יסוי 'ר םע אוה דחא .ד"נ 'ילוח

 ןילוחל v5 mp "b אבשר יכ אנדייצ (ףסוי) |
 דייצ p" תומוקמ המכב דועו 'ילוחל י"שר ןכו

 -- [בשנ 'עו אבשר ךרע ןייעו

Erdriss, Einschnitt, Graben pun ^o O7ייע " 

 ימ הכלה ףוסב והואיצוהש b^ 'פב (םינפב
 paw ewm אייח 'ר con (ביעס vo ןיבוריע) ןשיש

nass bnaתופסותה הי"יחא|* ,ץירח 'יפ  

^vy3םרח ח"ו םשב ןכ ונתכ ץיוח ה'ד םש  
pe^ץירח  ypםש םשוריפכ םימ ץירח ותנוכו  

 ואיבה הז לעו םימ אלמ עקנ אוה םרחו ת"ר םשב
 א'נק D" 'ס ןיבוריע תכלה rw 3^2 ןייעו mb ןכו

nbiמ "כב ' ^anאלו םימ ץירח שוריפב  
 ^33 ך'מסב טרח m "à mmn יכ רמול  ונכרצוה
 םג יכ א'גק D^ הקורו 'ציניוו 'פדב ש"ארו ף"ירה
 בקנ ותארוה רקיעו עיקבו ץירח ע"לב ונינע (=
 םכחהל ל'תמעל רעשיילפ 'חה תפסוה y" ללחו
 mms mb םדוקה 'עמ pan י"שרו ,208 דצ יוועל
 ma" כ'ג «py תופסותה וילע ונישה רבכו םינד
 ח"ו יוכד ראכל 5 p -- 'וריעל .א'בטירה
 הז שממ ע'לב 5f) '5 םימ ץירח ןינעב וניברו

 [ונורתפ

 הקחרה ןינע pe יברע 'שלמ ותארוה סצעו םֶרֶח
 התחשהו התיוכל w53 לאשוהו השרפהו

 הובגל שרקהלו םדא ינב תאנהמ שרפהל רועו
(Vorbannung, Weihungםירדגב ב"פב  Cm)ירה  

 יפסותב ירכנ ג"ונב (' .ןיגרחל 'ציניוו 'זיפ ריפדכ יחכונה

 .םֶמִח = ךרח
'% 

E 

 ,'ב שיהש) םיכרח ןמ m ונינעש המו — .ל"נה
 םש ש'השל 'גרתבו שרפה 'עו Tm ךרע ןייע (יט
 דיחיהו ,אימש יִּכְרח 'ב ,'ח יישארבל 'א י"רתו אָיְּבְרַח
 ;ו"ט ,יב 'שוהיל sw ,ב"כ "ומשל 'א n» אָכִרַח
 תקתעהל ^i ,נ"ל 'ב .ה'דל v5 vo 'א ה"דל

 - ג'ק 'דהנס י"פע רתעיו |

 ייונכ ולא ירה ףרח pn קרח ." םירדנ ּךְרח *
 ,'א ףרח .קרח y" םרחל

omnמ"למ)  pupץוק  Gemםילרח 'גות  
 'קלי .'טישפב ה"כו ילרוח (א'ל va ילשמ)

 (לאעמשי) ךלהו :שרדמ-םשב n'y זמר שיר אריו
 .וילע ןשי תויהל רבדמה ילורח תחת ומצע ךילשהו

 jon EL qo פ"למ ד"עיפל ovv — םרח
 תוליזג םוריח כ"או haramia ירגנוה 'לב ןכו

 Rüuberei) .הכלממב הכלממ ריעב vy  תורגיתו
 איעס ^n .ב'ב) תוצרא 'ג 'מגב םיתבה תקזח 'פב

"y a7 גיפ ביב יורי  GUysלילגו הדוהי םתסד  
 הדומ 'מנב תובותכב ב"פב ןכו ,ימד םוריח תעשכ
 שיא ךוסכיס p^ (א'ער (^nU yb w עשוהי 'ר
 (' ןיגרה ל ןירדונ :ריעב vy וחערב שיאו ויחאב

pinoיירדג) םירדנ ^ קרפב ןיסכומלו  Croםֶרָח  
 לאעמשי 'ר 'פב ז'עב תיבחל ודי טישוהש ('י ו ג
 ראותה ה"יחא]* (Cn vy תג ןיחקול ימגב

ownםשה ונממו נ'שו גרה ע"ייע .ןימרח ץובקהו  
onmיברע 'שלמ לצאנה ל"נה פ"למ ורקיעו  po 

 yy התחשה ןינע מ"לבו oem mex רבד השועה
 קר שמתשמ תוליזגו ןלזנ תארוהב לבא )" פרח

— [53 

 ולאו 'פב ;Net) תרומכמו ne ונינע ט"לט) םֶרָח
 'מאו םרחב רדנ DN (א'ער יכ orm ןירתומ

 אמט C) םוחה .םי לש ומרחב אלא יתודנ אל
 ח'כ 'פבו (GvD ^553 ג"כפ רודכהב וטוז ינפמ

(r5)םוחה ןמ דנב השועה  ^b mbא תישי ') 

 הדוצמ pop אוהו 6 ןננוד אנשילב
 איה וש א הש אה "כ ,ז תלהק) ביתכ דכ
 en היכ (cpm ביתכו םימרוחו םידוצמ

nopקיב) הבורטמ 'פד ג'סבו ." "םימוה  
 לש לכח b" .םוודב own לנח אלמ (גיער היפ
 רשא ילתפנט הז רמאנ ק"ננו ה"יחא]* | .תשר
 ידייצ םיארקנ ןכלו אירבט לש המי היה וקלחב
 םיחספ "'וריו ב'עס .א"פד ב"פס ק"מ 'וריב אירבש

 עב לנא גרה 'עב היכו oW" 'פרו nm ו'ו י"כב ןוכנל היב ('

"y (^ םרא רו ספ א! ^n" פר יפסותבו' (שבתשנ ןעיו oon bw) סרח קר יפריא 'פסות י'כבו םרא On סייטב mb vy 

Ty Py (Cז תש '. *) בר 'יפמ קחעות ןאכ דע "wnתויתט ררסל ןואג  
"m 

 .אוח רפוס תועטו אהיש ר"'פדב )5 ,טז ךרע

 רצ
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 — ne לוחכל לוכיו ויני y qoa Geo עקוש
 ומולכ םוח ןושלמ ןישרפמ "v ,תחאכ ויניע
 קתענ ןושאו b^ הייחא)* .םטוחה דובנא
 ףד 'ילייגנא י"כ ץבוקב) 'ורוכבל י"כ ה"מגר 'יפמ
 C עוקש ומטוחש ס"שה ירבדל ףיסוהש (:ז'ק
 תעדמ ףיסוה וניברו ovp וי גי ע ןיב :תוביתה
 y" רמולכ תחאכ ויניע 'ב לוחכל לוכיו ומצע
 ם"במרהל מ"יפבו 'וכו לוחכל לוכי עקוש ומטוחש
 ומטוח הבוגש b^ אוה םורח bin "by" כ"ג ראובמ
 ינפל הלאה ס"שה ירבד ויה אל ילואו ,דואמ לפש
 שיכו 'מגה ירבדכ םתערמ ושריפ ןכל םינושארה
 תורוכבל puni אבוה ם"במרה שוריפ םישרפמ

ps covלע םוח ןושל ש'מב וניבר  תנוכ  
 'ימולכ 0n ל ע פ ה לע םא יכ(ח"י ds 'קיו) ארקמה
 י"שרב "יא ךורעה 'יפכו ,התחשהו דובא ,הפיטק ןינע
 םש הנבג הזה שרשהמו -- רלס y'"y m .םש 'קיול
 — [ףא םורח ומכ אוהו +" יג 'ימחנ) ףמּורח יטרפ

5n =( jnאָנְמרְוח  ^bןתפ ם'לב אנמרח  
(Otter, Dasiliskן תפ 'גרת ב"א) — .ןתפ  

 ילבב 'גרת .אשרח אנמרוח Cn mo םילהת) שרח
 "qu" ןמרוח יויחכ )^ טימ תישארב) ךרד ילע שחנ
 ןמיס רפח 'שמא 'פדנ הָייחא|* qms לע
 'גרת תלמ םדוק ב " א ונייה איפסומ ב"ר תפסוה
 ןתפ הנושאר הלמ bi פ"טב הספרוהו .'וכו ןתפ
 ,א'ח רעלזייא 'חהל ר"טב ןייעו ב'רל תכייש ולאכ
 ןינת ,םיפרש 'גרת ןכו -- .קויד אלב תצק םשו ח"יק
 הז יוועלל ר"תמע ןייע אנמרוח y" םתלוזו ינועפצ
 םשו 189 ,ג'ח טראכאבל ןאקיאזארעיה רועו ךרעה
 י"שר 03 ינועפצ vm םש bo  ע'ל םג אבוה
 ןיאש wm po ov ןמרוח p^ 1^ ,ט"מ 'ישארבל
 יורקו ש'מ obw ינועפצ אוהו ותכישנל האופר
 רתויו ,ל"נ אל םרח לכה השועש ov לע ןמרוח
 אוהו Abriman ערה דשה םש ןכ ארקנ יכ בורק
 תישאונ wb שחנה לע 353 ושא לאמס
 65 דצ םיכאלמה לע יופס ןייעו ה'כ זמר

 -- [האלהו

 ירוס 'שלב) הנירח ,הנרוח ,אנרוח .ןרח .ןרוח +
 העלבנ ףלאהו monk ומכ אָגְרּוח

 1 תפסונ ן"וגבו eim Anderer רחא ייפ ,ארח ע"ייע

 | ה"כו ןרוח "wo» C 5" p תרחמ 'גרת (ףוסכ

NS 6n 
Coh y Mes + i FN ^ 

 דצת רח .ףוח * = םרח

 לש םאו רופא רדנ םימש לש םרח םא םרחב ילע
 והדש שידקמה קרפב ןיכועבו Come םינהכ
 אלא ןוידפ ןהל ןיא םינהכ ימרח ('נשמב :ח"כ ןיכרע)

(C pinsטיכ םש) ^53 ,'וכו םינהכל  Gey»ר"ת  
 ןויכ [ןהכל] ןינתונו ןוידפ ןהל ps םינהכ ימרח
 ןה ירה םילעבה תיבב ןהש ןמז לכ men ןהש
 V2 ירקיו) 'אנש [ןהירבד ל"צ] (רבד) לכל שדקהכ
 ןהכל pni C אוה םישדק שדק םרח לכ »2
 ^n^ Y) 02( יאנש ןהירבד לכל ןילוחכ ולא ירה
 ןיכרע 'תפסותב ןכו C mv ך ל [לארשיב en לכ]

Creo)םימרח '3  qnשיא םירחי רשא םרח לכ ךא  
 שדק mn לכ ,םינהכ ימרח ולא «Ge p 'הל
 םרח לכ .הובג ימרח ולא GO) 'הל אוה םישדק
 ולא (ט'כ קוספ (ze הדפי אל םדאה jb םרחי רשא
 אבה 'מגב תורענ ולא (* 'פב .ד"יב mme ינבייח
 jp םרחי רשא םרח לכ «Cr5 mae ותב לע
 אינתדכל היל יעבימ יל המל הדפי אל םדאה
 ילע וכרע ns" רמאו גרהיל אצויל pas (:'ו ייכרע)
 jp םוחי רשא Don לכ ומאנש םולכ רמא אלש
 ל"ת וניד 35130 םדוק ףא 'וכו הדפי אל םדאה

 רמא הקורב ןב ןנחוי ^ םדאה לכ אלו םדאה ן
 םוחיאהוןינוצק וימדש ינפמ ךוענ
 םיתמומל וניצמש יפל היל יעבימ
 ופכתמו ןוממ םינתונש םימש יריב
 תשוירפוכ ם א )? (w5 mov 'א נ ש ןה ל
 ל'ת ןכ םדא "13 ףא לוכי וילע
 )Á הדפי אל םדאה ןמ םרה
 ipw 'יכרעב םימעפ הברה לועפהב לעפהו ה"יחא|*
 א"ער ז"ט ק"מ (Gn Bann legen םירחה «p דועו

 ייטפוש) n55^ ןנימרחמד ןלגמ . . ןניתמשמד ןלנמ
mםש ק"מ ,(.ו"ל תועובש ןייעו) .רורא ורוא €"5 : 

 רחאל ןימירחמו 'ל .רחאל ןינושו רתלאל ןידנמ
 אוהה איי ד"ע Ww ג'פ ק'מ 'ויי C םישש
 ה"כו ןימרחמ אמע pow ןיוהיל oen ,םרָחַמ ארכונ
 הברה רוכצ bón pops pon" .םֶוַח םשהו ס"לב

snb 3335ש'ע ךרעה הזב קחצי ) — 

0%. 9 

 Yon הבוגש ימ *=- ע"לב ןכו מ"למ om םרח
m»עוקש ל'זר ^65 'מולכ , maכ"ג  Dp 

stumpfnasig, dessen Nase abgeschnitten (^ y^ 

 סורח וחזיא םורחה G'ye ג'מ יורוכב) ולא ןימומ 'פב 4
 1 [jJ אאטוי "ow םשו 'ו ,ז'י 'כרמבל ;'ו ,'ט תומשל | ומטוח שוריפ ,תחאכ voy יתש לחוכה (' ל כ

 ] == ו

 / ס"שב (* .ןינתינ ע"פרשבו ר'פרב ה"כ )*  .ב"ה י"כב bh* אהפסותב ןכו :דע ןאכמ םיחכ CM . . םרחכ םא 273 ('

wanאלש  prsרייל י'כבו )^ ,ינשה ןויצמ אוה פישו לא ר ש יב םרח לכ  ^wו ל  mmברמבל ןויכ ילואו ' /nלגא יי  
 ינפב Ty ליחתמ ןאכ י"כב םגו גארפו D" יפרמ pu ע"פרב )^ .היה' ךל קוספ wn ךווע «v3 we" סישב 0

 יבשתה לע גישהל שי ןווכמו (? .י'וכו vy רצקחנ ע"פרבו ^'5 37« י'כב לגא רייל ^v "33 כ'ע (* ae תועפו ומצע

 pie ךורעב ומכ סרג הימגרו (* .ייל 3023 (* .תומרחה יניטב קוחרה jen יורנ יכ Mot שרשב גחכש



 0 , סח ןח ןח
 המדא ילכל ראות םש Ci מ"לב e ומכ) םֶרָח 1

irdenes Geschirrםגו סרח ילכ ירבש ('כ  

 ,Tópferlehm תיִסְרֶה Scherben; םירבש 5553
= pn C95 קיב) בנוגה ןיא 'מגב הבורמ 'פב (Gyps 

 ותוא ןינייצמ יעבר םרכ GUD) n'b ינש רשעמב
 המ C המדאכ הינמיס ['מגב] b^ המדא תוזזוקב
 היקרפ יכ ימנ יאה ףא הינימ האנה אכיא המדא
 p^ תיסרחב now לשו ,הינימ ייונהתאל ירש
 הב תיל יאה ףא האנה הב תיל תיסרח המ ['מגב]
 C תומצעב רויחד הינמיסו דיסב תורבק לשו ,האנה
 איצומה 'פב .יפט רווחינד יכיה יכ ךפושו החממו
 .רוכ יפ תושעל ידכ תיסרח (C 6nmy nme) ןיי
 לוחבו קד לבזב ןיסכמ Gne ןילוח) םדה יוסכ יפכו
 יילכב י"פ םילכ ולאב .תיסרחבו ריסב (* קד
 mens אוהש רבד לכבו תיסרחבו (*רמחב (נ"מ)

^bתישאיב) "רמוחל םהל היה רמחה ומכ רמחי  
 jB, ותוא ןירפוחש אוה דיס ןימ omn C23 איי

 ותוא ןישועו ותוא ןישתכמש תיסרחי מ"יו .עקרקה
 ונדמליבו | אפטטשיט ז"עלבו (""תיסרח ומש טיט
 תורורצכו םינבאב ןילכתסמ ויה : ךל חלש שיר
 היתוריפ ןה המונצ לש םא C (לארשי) yos לש
 םינש pm היתוריפ mown לש םאו םינמש
 ירקת לא ('א י'ב ?yen רמאל שרח םילגרמ םישנא
 אלש ידכ p'jp ןמצע ושעש Cyn אלא שרח
 רואכ (" םילנומ ולא וומאיו םדא ינב םוריכי
 y3 ^b' רבכ 6:ג'י 'גיגח) ('* םיסרחה ןיבמ אצויה
 (ינשמב ביער .טיכ (VY ןידימעמ ןיא 'פב C רא

 הייחא]* = ,(א'ער ביל פש) 'מגב b^ ,יניירדה סרחו
yyםרח ילכ ה"נכו .ש"מו אניירדה 'עו 'א ףלנ  

 ,ב"מ ,א'מ ,ב"פ 'ילכו א'ער ז"ט תבש :'ל "יחספב
 ץוכקהו .םש 'ימעפ הזיא דועו א"מ ,נ"פ ;ז"מ .ג"מ

 ה"מ מ"פ +9 הרעהנ ןייע Tb Yp םילכ ןיסרח
 ג"ונכו 'ב דח ךרעב שרחה סרג ןכו שרח עיייע

 'ג) יתבר 'פ ר"כיא mn איליל 'ד א"י לאומשל
 ןאמ .ג"לד ו'פ 'יחספ יורי .ןרוח po ses (םימעפ

oweיתווכד שיש שדקמ ןרוחד יל . ^vינעת " 
 3n" .ט"ד ג'פר מ"ב v .ןרוח אמליד ,ו"סד ב"פ

qmי"ד ו'פ 'וכרב 'ורי  Uyהאיפ 'ורי  mbףד  
 ה"כד ו"פ יאמר Y" :ז"טד ז"יפ תבש 'ורי .א"כ
 הגרחו . . רמא דח ד"ער ד"מד ז"פ 'מורת 'ורי ,ג"ע
 ףד b'3 'מורת n ד"ע ב"ד א"פ 'וכרב 'ורי ,רמא
 רכזל ץובקהו .רמא הנירחו . . רמא דח ג"ע א"מ

ann ponז"כ 'דמבל ;ו'כ ,א"כ "ישארבל 'קנוא , 
 א"כד ח"פס האיפ v" ,'ז ,נ'כ 'א ה"ד 'גרת ;'ג
 בהי אוהו ב"ער ben ,ןינרוח by לכא הוה אלד א"עס
 :דומעה ףוסבו ןינרוחל היל גילפמ הוה ןינרוחל היל
 'ומבי 'ורי .ש"כ אל ןינרוח לע סייח אל הישפנ לע
 ץובק אוהש בוט רתוי לבא ןינרוח יל תיא ,י"ד ט"פר
 תבש 'וריבו םש 'ומכי 'וריב ה"כו ןיינרוח ל"צו הבקנל

"bbןושלב ןכו ןיינרוח ךל תיא אהו ד"ער ב"יד  
 prs pow ג'ע ג'ד s'b תבש ימלשורי :הבקנ
 .המל nn"xwin א"עס m^ i've םשו ,אתיינרוח

mאתיינרוח אתלת : ו"לד ו"פר תיעיבש  pos 
 ,אָתיִיְנֶרחב רמאו ז"כ ,ג"כ 'א ה"ד 'גרתב ןכו .ןוניא
 ה" 'גרת ןייע snam &myvim דיחיהמ הז םלוא
 ^ ,א'כ יומשל 'גרת 'ורי ,יה ,ב"ל ;ב"י א" ,יג יב
 (אתיינרוחו emm ןיב א"י ,'כ 'קיולו אתנרוח ןיא
 לקשמבכ עלבנ ףלאה םלוכבו mmy ל'צ]
 ךודב שארב ף"לאב םנ אצמנ לבא ovo ןושל
 — [האלהו ח"נ ,א"ח ף"לאב ע"ייע ירבעו ימרא ןושל
 bs ^b" = תוינריה ץובקהו תינריה =) תינריח *

 נ"ע ,א'ח תוינוריא 'עב 'מושרה 'מורו
geschlossenספלא 'עו ל"נה ךרע ןייע = 0101681016  

 pn תואחסונה ייונש נ"שו 'א הרעהו atp א"ח
 ת"יחב םוקמ ול עבק כ"כו y" תינריה 'עב ומוקמ

D3ושוריפב העט , 

 סיש י''כו ךורע י*כב םג יכ םא ךורעב ל"צכו שירב ה"כו תומצעכ בוט רתוי 333 (* .המרא יכ ייא ק"בבו שיימל שיירב היכו )1

 יא קר יעב היכו (* .המילש ינשמ ונממ המלענו *בותכ טיט, : כתכ ןכל יא דומע אוה יכ בושחל העט ל'ימרו (* .ת'ייבב

 yn v33 n/3 )̂ רצ טירסל 3m ייפמ וקתעוה תוזמרנה תוביתה )^ .ג"הר 'יפב ה'יכו רמוחב גונב )^ pn . . קדה גייונבו יב לח

/N 9331 '3וא וזו אקוטשט רי'ב י"כבו אסוטשיט ע"פדבו אסטוטשמ  Ya v3 ^asתיקלטיא הלמל בורק רתויח 'ב  Seherbemnwerk 

 רועו = ,16/0ז 53«, !b^ ראות אוהו (" .אמוחגתב 'ילו דיל רי בתכב ^5 )^  .אסוטשש סייטב ב''ה י'כבו 0

 ירבש רימ ג"פ יילכב ןיסרח ןינעה הזמו תויבח רכומ wl ע"למ mw ןכו תויבח השוע 'פ א600 יילמ wp יכ ל"

 nep ארקיו ה"רב יו ייסב אבוה ןושאוה רמאמו ,הנושארב ןורחאה רמאמ אבוה CN ייס) חלש שיר ימוחנתב ('*  ,תויבח

 עשותי p אבוה ינש רטאמו ימוחנתה םשב בימשת 'יס יס חלש יקליג אבוה ןושאר רמאמו םייונש תצקב pen םשו

 שוררה הז לעו שֶיַח ייא םשו ויט פיר רידמב ייא ימוחנתו וניבר ייגל בורקו םייונש המכב םשו תור שרדמ םשב יז זמר

 .'א רא 'עב ןוכנלו תיסרח שבחשנ תאלהו (mb. ip ,ר'פרבו ביה י'כב ןוכנל הייכ ('' .שיע איר ייפב םש עשוהיב י"שר ןויכ

 ינכא ןיב בורה לע אצמנה Feueratoin קזב ןבא ?Mi : םיסרח ייפ בושחי ןיקסנעלאמס פ"רו .גיסר ,איחב יא רא (''

 רמולכ +ב'כ ,א'מ בויא) שרח ידודח ann" ומכ ארקמכש שרח אוה אוה סרחו ,עדייוק cw קלאק ,דיסו ריג

 .קזנת mà» wn הנאו תנא ופועיו תוצוצינ ןיאצוי וב ןיכמשכ ןייטשרעייפ ןמ אצויה רואכ



a לט | 

 br  nyuns ה"יחא]* mr אלו סרחל רמואה

 בותכ היה הליחתמ יכ החכוה ^v הרואכל ןויצה
 py vy שרדו 'וחנמד 'מגה by" ןתנוי 'גרתב ןכ
 איבה ןכלו ת"יחב bonn vy ומכ cnin יפכ
 T א ש מ ש תי ב ד אתרק םוגרתהמ ms 'מנה
 דוע 'יאד !(nb אוה שמש ןינע סרח יכ קוספהמ
 דיתעד שמש תיבד אתרק םוגותב ס'שב
 ברחמל אדיתעד ונלש םוגרתב ןכו ב רחי מ ל
 םע סרחה יוקה תושהל ידכ איה תרחואמ הפסוה
 יל רמוא יבל 1753 לבא nan ןינע 65m ביתכה
 'גרתהו on^ ןושל תא וכרדכ רצקמ היה was יכ
 Q3 mr .'קילייגנא nea )בקובץ  v2 י'כב יכ
 םינפוא ינשב סרה תלמ ם"שה שרד יכ ררבוה
 עמשמ סרה Nm 'וכ ףסוי בר םגרתמדכ :ל'זו
 שמש Dn ומכ ימנ wm תופירה ןושל הברח
 איהד רמאתיאו חרזי אל סרחל רמואה 'יתכרכ

wonאיהש םירע ןתואמ תחאד איבנ רמאקד ןוהנמ  
 י"שריפ ןכו כ'ע תסרהנ אהת שמש תיב תארקנ
 סרחל ימואה ןושל nb ינשל n own 'יעשיל
 p^r איבה ןכו "וכו ןכרוחו הסירה ןושלו .'וכו
 תוקיתע תוקתעהבו .םוגרתה ינפוא ov" םש "יעשי
 .סליקע יכ ת"יחב ןהמ שיו א'הב וסרגש ןהמ שי

nmm (וקיתעה +ןויטודואית "Apisטישפהו ' D3) 

 "50% וקיתעה complutensis לש חסונ יפכ 'עה לבא
 eivitas solis; אטאנלואוהו ;ה006 oo סוכמוסו

 שמש ^mimm o < = יברעה | תקתעהו
 םירפס שי *5 הזמ עמשנ .) Heliopolis ארקמ לש
 בתכ ייעשיל יש תחנמו n^n3 v א"הב ןהב בותכש
 התע לבא ,ש"ע ת"יחב בותכ אצמ דחא רפסב קר יכ
 תו"חב M^ םירפס רשע הששב יכ רבדה ררבוה
 שמש תארוהב סרח «nu -- םש סואיניזיג ןייע
 ,א"נד 'א פ'ר ריזנ mn" .ז"לד aep "ירדנ 'וריב
 לש םוח םוקמב 'מולכ) סרח ארפק רב n" אהו
 הוכג ןושל אריעז v ?אוה אפסח אל (הנשמ
 קופפ won דועו .חרזי אלו סרחל רמואה אוה
 ביתכהו p» תיסרחה רעש יכ החכוהל ל"נה
 שמש תחירז ןושל אוה ('כ 5^ "ימרי) (תוסרחה
 רעש ג'ע ב'כד ה'פ 'וריעב 'וריה ל"זו mien ונייה
 ןווכמ אוהש vpn) :ןווכ 'עב ומכ ל"צ) תיסירח
 רמואה רמא תאר המ Tn המחה תחירז דגנכ
 "ימריב ק"דרה ןויכ רטאמה הז לעו חרזי אלו סרחל
 [mo ריכזה אל on שוש םישרשב לבא ש'ע
 יפל תיסרחה רעש ל"הזב ומצע תעדמ 'יפו ל"זר

 | Yy ג"ד ג'פ ק'ב ימלשורי ,ך"מסב א"מ ד'פ "ילכב |
 וברעתנו :ןויצ ינב פ'ס ר'כיא  ,ןיסרחל ןיוכתמ
 תיסרח ןינעב — .כ"מב ןייע ןיסרחה cp וירביא

vomתועדה  Cט"ס ק"בב י'שר . ^bיתותכ  
 ג"ל 'ציבב םיפער mb ןכו ז"עלב ש"לביט .םיפער
 710801, tuiles ש"יליימ ומכ אוהו ש"ולבייט א"עס
 י"כב לבא אייכוב :'ל ייחספב י"שר זעול וב רשא
 'סרינה +.בימ s) "mpgb י"כבו (:ר'מ ("o 'ציבל
 םילכ ם"במרה ןכו tegula ר"לכ sum ש"ילוגיט

"aתשיתכ שריפ נ"מ  DTארקי שלוי רשאכ  
 'ילוחבו תיסרח ה"ד ט"ס ק"בב 'פסותה לבא תיסרח
 וומאה םעטמ הז b^ לע וגישה תיסרח ה'ד ,ח'פ
 p^ ומצע ש"רהו ש"ע ז"מ Yo 'ילכל ש"רבו ,םש
 תנוכ ד"עפלו .'וכו TD pb ךורעב ןושאר "יפכ
 ןכל רתוי הז רשאמו סוספג לע ben" הזב וניבר
 אוה הנבל moon יכ ^b ןכל (ספג «vy דיסהמ
 'מול 135 ראותב והנכמ ןכל 0335 אלו 135 ןינעמ
 ןמ ןכלו ןבל רתויה דיס וגינע תיסרח ונייה אוהש
 ןנלה תלמ ןושארה 'יפב ךועב םילשהל יוארה
 ץ% ג6660 :םיספינ י"לב ארקנ ןכו עקרקה רחא
 והמ :א'יד ח'פ תבש 'וריב «b p^ ןבל עקרק ייפ
 ש"מב יכ החכוה תצק שי ילואו .הרויח תיסוח
 אוה תיסוח יכ ד"מ ח"פ תבשל מ"יפב ם'במרה
 ש"מב םגו םיאפורה לצא עודי אוהו המדאה טיט
 ותנוכ ףורשה vo אוהש ה"מ ה'פ ינש 'שעמב
 טרפב תולוגס הברה ול שי יכ סיספיג לע 55
 Gypskalk (gebrannter Gyps) ארקנו ףרשנ םא

 moyen ינשב ם"במרהל מ'יפב man ל"נ ןכל
 ל'נ תיסרח תרזג ןינעכו .טיט םוקמב די ם ל"נה
 לקשמ לע הנבנו napi ןושלב pon ומכ איה יכ
 DU שוריפ י"שרו ירקה יפל 'ב ,ט"י 'יטריב תיסרח
 םירבשנה םיסרח ןיקרוז םשש .. תיסרחה רעש
 אתפסותב תוסרח — &r'n אכה ךרעב ןייע לנא

3'p ^w55ש"טו עירח 'עב ןייע טרופריא י"כ  — 
 ךוע ןייע ס'מ סוח 'ג קרפ תיעינש אתפסות

 - א ץרח

o1 ?שמש \%=  פ'לב ןכו שמש וגינעו מ'למו  
 -Sonnen שמשה ריע שוריפ סרחה ריע כ'או

stadt, 11307606תוחנמד 63'3 (םינפכ ןייעו  
oy» "pyייעשי) סרחה ריע יאמ  ^ (G^םגרתמדכ  

 יאהר עמשמ יאמ אשמש תיבד אתוק ףסוי 23
DWט בויא) ביתכר אוה אשמשר אנשיל /  (T 

mp "y )'יילוח טייותב ןהמ  veלבא )*  .זימ  npnynגיסו   \ = cסואיניזיג ןייע .רחא ןורחפ ול שי  

 אל nam ייפ Als vy wb (Abulwalid) תנוי יר * 629 רצ םש איבהש המ לכא ,094 רצ טייפ ייעשיל ייפ

 קוספה אינה אל לוסאלא באהכ ורפסב יכ 9 היה ןיאמ יתערי Amon חצק הזו oón ךיעב אלו סוה 'עב אל 'יעשימ
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 1:5 היה ורודב םסרופמ יכ עידוהל ינש ןי או | ןינעבו — ('כ'ע שמשה nmu דגנכ ןווכמ היהש
 יכ איהו הנטק הרעה 55 «y ,ורשעב סוסרח
 קוספה תא שורדל הצרש ןעי רמאנ הנוכב יניב ג
 תחא א מ ו ס היהש רשוע poen אל ^iy ע םג
 יכ םצע םש וניא יניבג nom (פש ר"להק) ויניעמ
 תויולת ויפעפעש ימ אוה ןיבג יכ יונכ כ'ג םא
 ja יניבג | כ"או m GU) ןיבנ py ויניע לע

 ל'ר wy לע היולת תחא ופעפעש שיא b^ ןוסרח
 ונב רמולכ ןוסרח ןב היה הז אמוסו .אמוס היהש
 ורמאש המ הזו סוסרחכ ורשעב םסרופמה שיא לש
 םירמוא ןיא רישע ינאש תנמ לע :ט'מ ןישוריקב
 םשור השע שיאה הז יאדובו םוסרח ןב רזעלא 'רכ
 םייסש המ ליכשהל ונבטיה ןכל ורוד ינב ןורכזב
 תמש ov רמא C) לר םשב יול 'ר םש ר"להקב
 ילבו .לכבד ארטנפ רצאשלב דלונ ןוסרח ןב יניבג
 התיה ותנוכו םימורע ןושל רמאמה לעב רחב קפס
 םוניירד ה רסיק לע יתעדלו ns ^on ךלמ לע
 לארשיל םוניירדה ריצהש רצאשלב Uy והנכו

pmiלש  ונב ןב רצאשלב ומכ ינשה  
 הנוכמה זונגה רפסב םגו ןושאר תיבל רצנדכובנ
 םדוק ךלמ רשא רפיק סונירט אוקנ תידוהי

ponםידוהיה תורוק ןייע) רצינדכובנ ךלמ םשב  
 פוניירט ימי ni תמאבו ) yop ,'ב Tm ץמערגל
 הלוע הפי כ"או הנכס ימיו moa ימי לארשיל ויה
 הנכפה ת עש ps ל"נה תוחמש תכסמ ןושל
 ימיב יח םוסרח םאו ,(סוסרח) םוסרח ימי לע היאר

o»יניבג =) רזעלא ונב תויחל לוכי היה זא  
 טוסרח וא סוסרח ןכ לש אמופה רמולכ ןופרח ןב
 תליחתכ תמו וימי ףוסב (הלעמל רומאכ הגינח ןב
 'וכו תמש «c ש"מ הזו סוניירדה לש תוכלמ ימי
 קהבומ ןמיס תתל הצוו ^« וצאשלב דלונ
 לש התימה םוימ אוהו לארשיל תורצה תלחתהמ
 .סוניירדה לש תוכלמ הליחתה m םסרופמה רישע
 רומזמ ט"וש חסונ הלוע הפי הז ןובשחו b^ יפלו
 רוזעלא 'ו תוכלמ יגווה ^ ןיב םש sone 'ט
 ר"כיאב םג לבא עלב «'p ר"כיאב 'יאדכ הנסרח
 רזעלא 'ר ןילייעמו ט'ר ןיקפמד תי א ל"הזב "יא
 הידסב ש'מו -- .סוסוח ל'צש ל'נו הנ סר ח

msף'לא  xמיג יכ םוסרח ןינעב דוס ג'ע ב'ל ' 
 וגל אצויה -- .תורתסנב pop וגל ps ש"ע ירש
 וא ייול םש אוה סוסרח ןכו סוסרח יכ ונתריקחמ
 יכ רמול לכונ התעמו ,ושועב גלפומ שיאל יונכ

 וירבר ןייע סרחת y" סומינארעיה םג ראבל הצוו שרה

pu» אוה מ"ל םא Se יכ ל"נ תיסרח bn mn 
 לעימ אלד דע י"תו סרחה הלעמלמ ג'י ,'ח םיטפוש

 ,ד"י םיטפוש םוגות ןכו ;אשמש ^ nאבי םרטב
 ינפ דגנו םוגרתה יניע לומ היה פ"ל םג ז"כב (הסרחה

 וב לזר  Mei = 4-5 dEא"הב ןכו ^25
  4ענינם  חוזמ ש\<>> | ונממו שמש

 .[פולשב ומוקמ לע אבי לכה הז י"פעו —

 תוחמש Qum (Crósus) ,םוסוח) םּוסְרֶח *
wbןיא ל"א 'וכו םוסרח ימיב השעמ  

 רזעלא ונב אבוה םימעפ הזיאו .היאר הנכסה תעש
 ^ שמשש (הנש) א"י b אמזי ןייע (רזעילא)
 לע רפסל גילפה :ה"ל 'מויבו םופרח ןב רזעלא
 ויבא ול חינהש םוסרח ןב רזעלא ^ לש ורשע
 'וכו םיב תוניפס ףלא ןדגנכו השביב תווייע ףלא
 םיפלא תרשע :עלב 'פ ר"כיאב רפוסי ןכו ,ש"ע
 היה םוסרח ןב רזעלא 'רל ךלמה רהב ויה תורייע
 םיב תוניפס ףלא ול ויה ןדננכו םהמ ns ףלאה
 דומעה לכל 'ב י"כבו 'ט 'מויל 'ב י"כב יכ ym ,'וכו
 'פד 'קליב ה'כו .ףופ ב ך"מ ב 'יגה "יא .ה'ל
 :ד"מ דצ 'מוי פ"ד ןייע ה"מק זמר בשיו 'פ יקינולאש
 -כארפש) סעלרעפ תרעשהל הטונ יתעד תאזל יא
 ונניאו 'יגה רקיע סופרח יכ 08 עדנוקנענאז דנוא
 אידיל ךלמ 00% םש לע יונכ DN יכ יטופ םש
 סופוח ןב רזעלאו וושעב גלפומ עודיכ היהש
 jj רזעלא op אוה דחאו ינש maa ג'הכ היה
 תוינומדקב רכזנה '1:254%6006 Av&vou הנינח וא ןנח
 לע והרוק והיתתמ ןב קר 'ב ,'ב ^n והיתתמ ןבל
 םש לע 'מולכ ויונכ םש לע ןירוק ויה ל'זרו vas םש
 םסרופמ mme רזעלאל אוה יונכ םש סוסרח םאו ורשע
 ןופוח ןכיניבג םשה תא ןיבהל וניכז ורשעב
 העשב םש רפוסמש דחא שי b ר"להקב רכזנה
 חינהש בהזו ףסכ לכ יניארה ומאל רמא ויבא תמש
 תווהו ירנידד ארוכ דח היל תיימחו תלזא אבא יל

ND"pארטיס ןיד ןמ אוהו ארטיס ןיד ןמ איה  
 א גינה היגהל שי ילואו Po ןיד pon אלו
 (סוסרח =) ןופרח :הזכ רדסה ךפהנ o יניבג םוקמב
 םש הנינח יטרפה םש וניאר ונאצמ זא הנינח ןב
 b'y תוינומדקב אבוהש ומכ רזעילא לש ויבא
 יונכב רמאמה לעב שמתשה רזעילא םוקמב קר

ponדחא שי שווד לע יונכה הז ךומסל ידכ  
— 

nym )'תיסרח ןורתפמו הזל םרוקה יע ףוסב ןייע יישר  

 א"יק ף/זרהמל י'תבמ ןייע יול םשב םוקמ לכב b" ל'רר יול oes 5 ךפהב «^b (* 683 דצ םש םואיניזיגב
ym. (Cייחבז ןייעו) תוידער גיפס 'פסוהב עשותי יר ריכזחש רצנרכובנ יגורה יכ הנמאנ  (aepרמאנ םיגורה לע «*3  

 .פוטָאיוק ואבצ רשו םוניירט יפ 5p וחמש

P 
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. «wilder Safran, Saflor aan (יברע 'שלב pun | yr"y "an רקיע nD 5133 ןב סונוב םע אוה דחא 

 עירח [mui (א' ינש רשעמ אתפסותב
 'פב] .(* ['וכו עירח תולח . . ש"מ ףסכב תוחקנ
 nmn הרשל ןיכמוס ps (ח"מ) םיאלכב C [ינש
 .אקירומ עירח והמ (.ח'כד ביפ) 'שורי sm לדרחו
 האיפב בייח אוהש ןמז לכ ארמגב ןמיס אב 'פכו
 ןילפלפה (הימ (r5 ןיצקוע ףוסבו (ב'ער איג הדנ)

 mw p^ C רשעמ ףסכב ןיחקלנ עירח תלחו
yn nonהו 6 קורי אוהש אקירוממ תוחפ  

 .םהינפ ונממ ןיפש םישנהו לוז sym עבצאכ בחור
 תולמה by הפדרנ המושרה תיברע הלמ ה"יחא]*
 ייאלכב ם'במרה b^ ןוכנו ?pb .ע% תויברעה
 ע'לב דועו .םוטרקלא y" ןיצקועבו רופצע י"ע

Gyלעפמ רזגנו עירח ומכ ונינע  Qa» omw 
^b XIןכו םוכרככ קורי  syn payאורח  p'53 

 ר'פד ^3 ןכלו 'שורי לש אקירומ הזו רתויב קורי
 וא תלח יכ 'יפו דואמ ןוכנ ק ו ר י אוהש אקירומ

pun (C mónןיקורי םניאש ןעי אקירממ תוחפ  
 'יפבו ,'וכו בחור עירח 'מולכ הזו ,אקירומכ ךכ לכ
 עירח mbn שריפ (ה'מ רצ) ןיצקועל ג'הרל ט'דס
 תלמב ותנוכו כ"ע םיטרוק תייטבו was אקירומ
 וא ונילצא אצמנה רמולכ וניניבד ל"צ ילוא וניבד
 צ"קהעבו -- .ימלשוריב = "'וריב םוקמב ס"מ ילוא
 ייאלכ 'וריב ח'נכו .-- ש"אלב ןירפאז םייס ב"נש
 תויסח ל אלא עירחו לדרח ןיפיקמ ןיא .ח'כד ב"פ
 לרוח ןיפיקמ לכל רמוא mv 'ר מ"ר ירבד דבלב

yn ymאיגוסה לכ בטיה ש"ע 'וכו האובתה ןמ  
 םנ ה"כ יכ "y םינפה הארמו השמ ינפ שוריפבו
 ןיא "גה 'פריא י"כב םלוא ב"פ םיאלכ 'תפסותב
 ,'וכו רבלב תו פרח ל אלא עירח לדרח ןיפיקמ
 לשכ השק הדשל קר ורועשו poi אוה ילואו
 לדוחה ןיכמוס (ונדמלימ ןויצ pn ע"ייע) תיסרח

 — [םיערזה תא ריספהל ואובי אלש עירחו

 קרח 'C גימ איפ) 'ירדנ שירב (םרחל יונכ) ףֶרֶח
mn qnןמש "יפו ,םרחל ןייונכ ולא ירה  

 ןמ וא |.)* [יכה jb וא 'קה ל'צ] pn) ןמ וא 'כה)
enםוח תושעל לוכי . pu bu] qm mm 

C^ [mnוכות ןידרוג םאש תוריזנל ןייונכ חיזפ  

 א"ער ו"פו ב"עס ה"פ ןיבוריעב רכזנש nm) ןבס
 םיכ nweb ףלא ול שי יכ וילע רמאנ רשא
 vob אוה ד"עפלו ,השביב תורייע sos ןדננכו

bonusסונוב כ"או רישע שוריפ  DU! j3רישע  
 .רישע ןב

 ce ע"לב [אָתיִפְסְרַח ל"צ] (ןיתפסרח) "טנא
 Fischschuppe) גדה תשקשק

 (OON UD תשקשקו ריפנס ול ps רשא 'גרת
o ." omה"יחא]* — .ןיתפסרחו ןיציצ היל תילד  

 ' .,ד"י םירבדל 'א י"רתב ןכו ןיתיפסרח ג"ונב
 'תקיספב ה"כו היכשומ לע ןיתיפסרחו חרפמל ןיציצ
 :אתופרחה ךרע ןייע ד"י השרפ יתבר 'קיספב הרפד
 יחכונה ךרעב ומכ אסרינה רקיע יכ יתחכוה םשו

wmםצעב  meinתליחתכ המושרה תיברע ןושל  
 - [ךועה

neanםהב םינתונש םישותכ םינימ תובוועת)  
 ע"למ ר"עפלו ותלוזו רשב וב לובטל ץמוח =

jp $9העש לכב 'פב (םינפב  bbb)מ ':) 
 יברע 'פבו .תסורח ךותל חמקה תא pono ןיא
 תרזחו הצמ וינפל wein (הנשמב (p DU^ םיחספ
 רזעילא יבר הוצמ תסורח ןיאש י"פעאו C תסורחו
 יאמ (.זיטק םש) ['מגב] ,הוצמ רמא C קודצ 7232
 ןישוע ןכ לע ,טיטל רכז רמא ןנחוי 'ר . . הוצמ

nmmתוריפ ינימ לכמ  (Cןירורמו ןיקותמ  
 ה"יחא]* .רבד לכ וב שיש wen ומכ ץמוחו
 qr לש ןורתפ ןינעל en ma^ וניבר ןויכ הרואכל

omnימושרה ע"למ אוה ד"עפל לבא .טימ ונייהו 'א  
 ותלוזו חמק op רשב יכיתח תכוועת ונינעש
 ץמוח וא ןי וכ שיש לוביטל ל'זול לאשוהו
 ךותל nep ןינתוג ps חספב קו nep תבוועתב
 ושא ילכהו :'מ םיחספל י"שריפ ןייעו תסורחה
 ןייע :'ל פש) תסורחה תיב ארקנ תסורחה וב ןימישמ
 ו"טק םיחספנב אוה ןכו — ,(רואש ma yo op י"שר

 Tw «bn יאה '3 דומע שירו 'א mop ףוס

 יכ mb עמשנ (!'ט הק ץ"ייע) תסורחכ היעוקשל
 — (לוביט po ותארוה רקיע

 יייכבו שייארבו ףיירבו ד"ע זיילר ייפ םש ארמגבו הנשמב יוריבו יזיפו יפאנ תוינשמב ייל לבא ןילישבת ינשו רוע 223 ('
 ייא ירב תסריגו .זיטק ףדל היכו ימ v33 רזעלא 'ר היכו (* .ךורעה לע ריעה אלו (.ת'עק דצ םיחספ 079( ןעכנימ 'ב
 liy רתויו םילשחל ךירצו ייל ךורע י"כבו עיפרב )^ .ביה v33 ןוכנל ה"כ )? ,ימלשוריכו תוינשמכו פ''א י'כו יב י"כב
 טמשנ (* .אעירח nbn . . אעירח תנב טרופריא יפסוח י'כבו .ןיצקועו הרגמ ןויצה רחא וא םדוק ךומסב חטמל ומוקמש

 .ינש רשעמב 3/33( יפריא י"כב א"פ ש"מ יפסותב היכו )^

 ישורי ןייע )^

 .ןיצקועו ימלשורי .אתפסותמ pnr קר wn ב'ח י"כבו ס'טב
 "p. ג'ה «v3 ע'פרשכ לבא ר'פרכ היכ (' ,4 הרעה ןייע שיימר יתפסותמ ןושארה prm ךייש ןאכו

 pon ןושלח ררס הז יכ )* .יב תלח עייייעו ז"ק b/b האר ירפס ,ג"ע ט''ער ג'יפ הגינה ימלשוריו ר"ע ש'כר ו"פר םיחספ
 .'וריבו ילבבב הנשמב ררסה ןכו וניבר שוריפמ ms ןכ ('" .ךרח
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 ל"הזב "פ 35'3 «"5 ה"מגרו D אלפא
 היהש :אפוחכ אפוח אערתב אריפ ןיבזמ הוה
 היהש רעש ותואכ ריצקה תומיב ותאובת רכומ
 לאומשו ןרצאמ היה אלו הליחתב ךלוה
 אפרחכ אלפא אערתב והל ןיבזמו puso היה
 לש רעשה רכומ mm הנש ףוסב ורכומ היהש
 ת ע ש ב רכמנ היהש ומכ אפרחכ לוזב אלפא

pbיפלו בהזה ונושל כ'ע ה טי  "bלכונ הז  p3 
 nb*p5 ny"' :ל= יברע'שלמ אָפְרָחְכ רוזגל
 הלמ תארוה םגו Herbst mma. ונייה ,תור י פ ה
 תורכבתמה תוריפו םיריכבה םימשג ל"נה תיברע
 אָתָפרחב ל"נה n3 םג הזמו םיריכבה םיאלט דועו

smןעכנימ יב י"כו וניבר יג יפל הבקנ ץובק  
 - ג"ונבו (לפא ע"ייע) הנוי 'ר תסריגל אתאפרחב וא
 איבה ןכו רקיע ןושארהו פ"א י"כב ה"כו אתייפרחב
 אתפירחו אתליפא (p^ י"שר םשב an א"בטירה
 שיו רדאמ רבעתהל תוויכב שיש תומהבה לע
 'וכו sin ךדיאד אבילא ןסינב רבעתהל תוליפא
 אפרוח י'ע הטישקו שבכ םגרתש nb — ש'ע

 — n] ףרח ע"ייע

ex = jp» b'53 "b אָפיִרָח qum = fn 
 דח יברע 'שלב  scharfלכש דחל לאשוהו

;scharfsinnigםשה  NEWםינפב ןייע אָּפְרּוח . 

^b sme" sne"mרהנה תצורמו ףטש  hef- 
(tige Strómung, Wallungןירדהנסד ק"פד ג'סב  

 ינב ימיבאו הפיע Gn תוחנמ .טיל ןישוריק היכו :זיי)

 .ישקמו ףירח אריז 'ר CU תוירוהד ג"סב .הבחר
 תא [לאושה ל'צ] (טחושה) 'פד אמק הכלהכ

menביער ו'צ 02( ) (Cםופל אבר רמא  epo '') 
 .(" ותלאש ןייע אל ודודיח יפל p^ .אתשבש
 pon ןוולימזיא 'גרת ('ב 0 עשוהי) םירוצ תוברח

 ל שו 'פ לש anos n לש וכות וא 'ק לש
Cmnרחאה זכו ריזנ יוה  C 

 םידקה ^ ע"למ b mms^ לעפאב) ףרח 1
 רמאנ םכו etwas früh geschehen תויהל

 ףדרנ הז ןינעבו frühreifen תוריפ לושיב תוריהממ
Dyאָפְרִח ראותהו ->=  Früh- -% << y'b31  

Gegen, 2 frühzeitige Frucht, 3 Frühlammג"רב  

 יפוח ^5 ,ילפאב אה יפרחב אה CD תוינעתד
 תוחור ילעמד םושמ ,ןירצענ ילפא ןירצענ ןיא

^b)הניאש הלודג חוו הרצעימ אל היוצמ חור  
 ומכ םינוש אר יפרח ,תרצענ np לכב היוצמ
 ומכ [ם י ר ח ו א מ] ילפא ('ד 52 בויא) יפרח ימיב

mee)ביל ,'ט ). c»הנה תוליפא  QCקרפד ג"רבו  
 (* יפרח והייניב אכיא (ב'ער היס הדנ) תקונית
 mom 6 5ולאב דחאב 'מגב ה"רד ק"פב ,ילפאו
 ררוס ןב 'פב .("ר ד א מ ןייוהד אתפרחב Gen יח
 רמאדכ ('ע 'הגס) שדוחה רוביעב לכא 'מגב הרומו
 ולוע ופירחא הינבל Co) אבא 'ר רב אייח 'ר והל
 ןימידקמ והיש C 'י פ ולוע ופירחא pte ופירחא
 je ופירחא ךשחתש םדוק שדחה רוניעל ןילועו
 ידכ המחה םדוק רתלאל רחמל ואציש רמולכ
 (םש ירהנס) ינתקד אהו ורוביע ןיעמוש לכה והיש

qno pow pwופירחא רמאקד ונייה םויב אלא  
 ונייה C הלילב ינתד wm ,ךשחתש םדוק ולוע
 ראש יבגלד הליל היל ירק וכהלו יאה יכ ימנ

owהליל  smאדח והיוורתו הכישחל ךומסד  
 כ'ג אתיא לעפאו ה"יחא]* Au אתלימ
 'וכו יפרחמ אק ווהד אזחד ןויכ א'ער ו'טק תבשב
 'גיגחב דוע 'יא ראותהו ..החנמ ינפל ןימידקמ 'מולכ

qp yp m5ק"מ  y"p i^ב"ב .לפא . sx 
 אערת וכפהו םדקומה רעשב b^ אפוח אעותב

pa m )'י"כב  xק לש לגר תקיחמב יכ ןושאו לשמב ןכו רמולכ (* .תועטב רסח עי"פרשבו ,ריפדבו ' porq 

 .וור אה ןכו D^t3 ב"ה י'כבו — 'ב סרח y^y םירדנ יונכל (ךמסב) סרח םג הנומ w?» on^ תושעל לוכי

 תיגעתל יישריפב ה"כו םירחואמ וא םינושאר ם'ב ע ינייה םירחואמ רמולכ ילפא וכסהו םינושאר ש"מב ותנוכ )^

 ps mo" .כ'ע eon רחאל תורחואמ תואכה :|ילפאב ל"צ] (יליפאב) . . רטמה ינפל טיאכה תוריכב םיבע :יפרחב

w3 menmןהב שי רטמה רחא לש ילפא ,הכרב טושמ ןהב ןיא רטמה ינפלש יפרח ל"זו (יית) תינעתל  oweהכרב . 

 ונינפלו (ves aem) לפא 'עב היכו (* sen ןוכנל זיעמ אבוה soy ןיררתנסל י"שרב לבא יפרוח cw .היע זיעב )4

ns wnיזכב היכ (* .ימגב ה"ר רסח 37 רש 'עבו ירשתב דחאב ימג לש  o»ייגו ,ריפדבו  pnmימ י"כב כ'ג ייא  

 ym va י"כב ןוכנל m/s (5 men ו ה ל תלמו אבא רב גיונב (* .ןייתאר 2723( שיימו לפא עיייע הנוי 'רט אבוה ןכו

cma )'ארמגל  ceהז לעו ב*ה ''כ ב ןוכנל אתיא 'תהגהש ומכו ('"  .הלילב אלא םויב הל ןילוע ןיאו  

 גארפ 'פרב וירחאו איפרב ז'כב ,סישת לכב אצמנ אל הרפה תא טחושה קרפ '3 ע"בשפהב בי'יוגה רבכ זמר ןויצה
 סיישב ייל mb קרפו הרפ 'פר ימק 'לחב כ"ג ס'טב ריפדבו !הרפה תא טחושה 'פ ןילוחר ימק ns ןיע תואר *53 וסופה

 ק"בר ה'פב םג 534 הרפה הא הגנש רוש יפר ימק ילחב ייא v5 י"כבו ןויצה הז ייל ns ןורחא b ה א ט ח mb ישבו

 אפרוח גיונב )! .לע לער ןויכ אתשבשו אוה םירחמנ םירפוס תמשא ןוע הז 5« יתאצמ אלו יתשפה הככ הנוכמה

 רמא יינורחאה noon ינשבו הב ןייע אל היפרוח בגא ייא ב'עו rtp נ"נכו .א"ער 'צ יוריעבו ביער ג'ל ma היכו

 ןייע םיסופר לש חבר םוקמב יוריעב םג לי'צכו א ב ר תישוק רחא (יוריעל יישר ןייע) wen רב ימר לע אמתסב סישה ןכ

 55m ביבב םייבשרו 'וריעב יישריפ ןכו ('* oí ס'ר

* 03 
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cx —(אָּפְרּוח) ףרח  

 ףוס ןייע םירה רקוע ארקנו רתוי ףירח אוהש
 דומלתב דרוחמה לע רמאנ ןכו .'ג ןס 'עו 'וירוה
 jg ע'ייע ^G .היכ ילשמ) ne yn 'שלמ אנניש
 יִד (תיכ sn היעשי) םינונש ויצח רשא 'גרתו 'ג
 תישארב) דדח םצעה םש תאו -- ןיפרחמ יהוריג

vsו'ט ) snא ' senשרפל 5/3 שרשה הזמו —  
 שריפ רשא ד"מ n'o 'יעיבשב yy לש תופוראמ
 ש"רב ה"כו ץע לש ארמ ןיעכ תופוראמ 'עב וניבר
 ץע לש תופורחב a" 'מ י"כבו רוקמ ילב ב"ערבו
 ע"ל אוהו yy לש תופורח מ ב bu ד'עפלו

poo ^b beרבדב "יפו ףרח לעפמ רזגנו  qn 
 אהי אלש תורוהל ץע לש 'מול ףיסוהו ןיכס ןיעכ
 תא רנועכ הארי אלש ץע לש םא יכ לזרב ןיכס

 — [תופוראמ 'עב «b s'y^ ץראה

 ,Vermischung אתוביברע = אתופיפרח = ףרח

Wirmnissולא 'פד 153 (םינפב דוע ןייעו  
Duאתיפופרח (א"עי א"פ)  (Cאיתמ אשיוד  

 אפוגד ,תימומעש ידיל איתמ ינמד ,אריוע ידיל
 b (Ü" אתיבוברע א"ס .יביכו אנחיש ידיל איתמ
 טיט וב ץנקתמש ושאר רעש בברעתהל חינמש
 ויניע רואמ שיחכמ וקרוס וניאו וצחור וניאו םינכו
 סבכמ וניאש ינמד אתיבוברעו ,אריוע ידיל איתמו
 ה"יחא]* .ופוג ץחור וניאש אפוגד ,וידגב

^bומיכסהל ז"כב לכונ ד"עפלו א"ס לא בש וניבר  
 ס"לבו ש*ל*< yos יכ אתופיפרח "ג cp םג

semיפ ' mamaתיפפח 'עבו  "Dש"ע א"עב  
cenאלו אתיפופיח 'קליה 'יג  "nyיגכ ל"צ םא ' 

 אבוה 'ירדנ מ"טשבו 'קליה 'יגכ וניבר 2 וא וניבר
 ןווכמ וז ייגלש ל"נו אתיפופרע תישילש 'יג דוע
 סנכתמש תירורפע 'יפב 'ירדנ י"שרל סחוימה 'יפ
 an" רקיע ל"נה תומוקמה לכב ילואו ושארב םדאל
 אתיפסוח ומכ אוהו אתיפסרח ,אתופיסרח :הזכ
 םדאה שארב תוירורפעה יכ Schuppen ליעלד
 "א גדה תשקשק תארוהב ןכל תשקשקל םימוד
 אתיפסרח לש הרקמכו א ג ו ג ד הפסוהה שרדמב

bi mpתביתל תשכנושמ תויהל תיחכונה הביתל  
 שנתשנ התיפסרוח ומכ אתפופרח ,אתופיפוח

 — [וכרע y" אתופרחהל

 Ja ע'לב ןכו שבכ ס'לב uem ףרח 76
(Lammתישארב) תושבכ עבש 'גרת  

m3 wwןכו הייחא|* .ןפרוח עבש )5 --  
 (ביל ya עשוהי ;מ"י ,גיל םש) הטישק האמ 'גרת

v33 (?היכ )*^ .םא ויו  

4 Len P AY UNUS CU ROT NE Xy HENWS % ' 1^ Lud. ו 
  Poeו ל  ET P P 9e \ 0וש )  Sו

 .ירשפ גייונבו ךומסב 'יפב הכו ארשיפ

 ?emm 2 qm קת
 םרב םוגרת (רימ ,טיפ (mm^ וברח רו צ בישת ףא
 'פד ג'וב .היפייס (* א פ ירח ארוחאל ביתת
 וב ps ארהנד אתפירח 6: ג'ע ןישודיק) ןיסחוי ^

 D^ .יפוסא םושמ וב שי (* ארשפ יפוסא םשמ

 ירושפו ילוקע ומכ ארשיפ ,רהנה תפש אתפירח
 ללושש םוקמ אתפירח א"פ Cv ry .דיכ ביב)
 םימ ארשיפ ,םשל עבטנ C ןיא חכב רהנה
 עבוטש ומא הצורד יפוסא סושמ וב שי םייח ןניאש
 אידש ןובעו תמחמ אלא הוה יפוסאר ואל יאד
 תיאו ame םוקמב היל אידש אלו היל mon היל
 ארשיפ יפוסא םושמ וב שי אתפירח אכפיא ירמאד
 ישוריפ ינש ה"יחא]* .יפוסא םושמ וב ןיא

 B" = 'יברע הלמ תארוה לע םידסוימ וניבר
 אוהש הארנ רתויו רהנה תוכולהת דועו תפש
 רהנה nns ov רשא םוקמב 'מולכ won דודיח

mnא"עס ד"כ ב"בב י"שריפ ןכו לקרח ע"ייע הלקו  
 הליחתמ אמש :יאתאו טקנ ארהנד אתופירח ה'ד
 תצוומווקזוח םוקמב והנה תיעצמאב הלפנ
 'יפב ארהנד אתופירח ג'הכו ^« התאיבה םי מ ה
 אפירח ג"ונבו cun תלובש 'יפו ב'בל "5 ה"מגר
 : ארהנד אתפירח כ"ג י"שריפ ןישודיקבו ,ארהנד
 דימת תורבוע תוניפפהש םוקמ רהנה תיעצמא --
 ארהנד אתופירחמ י"שריפ ןכ ומכ א"ער ה"פ'ובותכבו
 ה"כו +(וניבר "יגל) sen םשהו — .ש"ע אנסיפת
 'רקיו 'א w^ 'גרתבו ס"לב ה"כו wen וא ס"לב

ro c^מ"ד דח רבד לכ לע רמאנ  Y3 "m 
pomאניכסד אפרוח :ז"י , pyהיפרוח בגא .ט"ל  

 יל רדש והיא ב'ער 'ז הליגמ ,'וכו אתיתליחד
 היל ילעמ היפווח אלנופ :ח'ק תבש .אפווח

i02לכב היפרוח ^« פ'א י"כב  "bibםינשיה  
 בגא ןונצ א"עו i"p ןילוח .יפרוח ס"טב ג"ונבו
 ס"לב ה"כו אפירח pn ראותהו .עלב היפרוח
 ןייע לכש בוטו הגבהה דח לע לאשוה 'מושרה ע"לבו
 wn רבג 3^ ^ בויא 'גרתב ןכו ליעל םינויצ
 m napi 'שלבו 'ג ,ג"י יבדמבל 'א .Sn" ץובקהו
 יז יליגמ הליאשהבו .יפט אפירחד הל ןניזח :ה"מ
 לאשוהו — .לפלפ ע"יע אתפירח אלפלפ א'עס

nyאפירח אניכס םשרודו תוארקמה סרסמש ימל  
 Dx .ערג ע"ייע Ywn :א"יק ב'ב יארק אקספמ
 היוב אבו .ז'ע ןילוח הוכסב nme ob יונכל
 נ"כק תומכיו ,היניכס אפירחד אמח רב ףסוי ברד
 אניכס qm ףפוי 33 תועטכ אתיא א'עו
 הנר לומ יניס הנוכי ףסוי בר יכ 'ומביב ומכ ל'צו

 :'ג Web 'עב (' 75 יסונבו יגרת ייכב חיכו ('

 ,ריוי אלב w^ ע"פרבו אתיבוברע איס לומ אוהו כיכב היכו יירדנל מ'טשב ךורעה םשב אבוה ןכו ב"גש ק"העב ןוכנל
Wm» (^םע תתוושהל יוכ אהבונרע ע'פרב 53 מ'יטשבו ךורעה סשב כ'כנו 'חסונב  nbn 
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 ספאו שימשתל ול now wm ןישודק הל ןתנ
 ,ש"ע 'קיול ן"במרה 'יפב הארת והצק

pop se) mon *ימ תא ומכ (גג₪ומ ףודיג  
nemאיל ייעשי) תפדנו  G2ע"לב ןכו  

 הערפ א"ע ד"צ 'דהנס :תוכופהתו הרס רבד =
 בירחנפ ומצעב ונממ ה"בקה ערפנ ומצעב ףריחש
 ןיפדגמהו ןיפרחמה א"פ ר"ב .'וכו חילש vy ףריחש
 ,'וכו םיפדנמו םיפרחמ וליחתה ^ b^ אראו 'מוחנת

 n ףדג ע"ייע ףוריח םשהו

on *ע"למ)  o9תארוהל לאשוהו ףילחה 'יפ  
 ,Gm Handel gewechselt 80 רחוסל רבוע

 אלד אבהד אעבט יוה ףירחד אפסכ ב"ער ד"מ מ'ב
 = והניא :םש ץובקהו י"שריפ ש"ע אריפ יוה ףירח

 ,יפט יפירח (יטירפ ינה)

 (C2 י"רת )0222 ןייע Fledermaus אָתָּפְרִח "61

 .אתפרחו ^G) ^ ^53« ףלטעהו
 םנרותמ ט"י ̂ ארקיול 'א י"רתבו ה"יחא]*
 לע רשא אדפוע ןמ שבתשנש הארנו אדיפומ
 ל"נה םיובדל 'א .י"רתב ףלטעהו םגרותמ ודי
 .א תפרח תרחא אטכמכ אוה (.זיט ק'בןייע אדפרעו
 22A2- y/b אוה יכ רמול יתבשחמב noy הלחתב
 ומכ אתפרח כ"או אתיפח TY ןייע זיומרעדעלפ
 פ'לב יכ יתיאר בוש לבא ש"ירה תעלבהב אתיפח
 יתקתעהש 2113 ונרבד רשא ץרש ונינע 2%
 הבלק :'ז תורוכבב וזעול הפי י"שרו ףלטע רמולכ
 'זיוועל 'חהל 'גאלאאז ןייע chauve — souris ץ"ירוש

apאתפרח 555 איבה אלש וילע יתהמתו ] — 

 US ע'לב ןכו םיגפב ןייע לאינדב מ'למ) ץרח
pon qon םשהו .einschneiden, brechen 

  Einschnitt, Graben 99? 97, 07-7התירכ ןינע

 ךותח  amemםיאלכב (* ה"פב ( G2אוהש ץירח
 תא חגנש רוש 'פבו .םרכב רבוע  p/3 mm:יג

 וא רוש וכותל לפנו ר'השרב רוב רפוחה ('נשמב
 רפוחה דחא בייח תמו רומח  nmaחיש  Cתורעמו *(

 ,םיציענו ןיצירח  ^bארמגב  (CU)רוב  buyחיש
 ץירח ,רצו ךורא  3mץיענ .הלעמלמ רצו הטמלמ

 הלעמלמ בחרו הטמלמ רצ  mnmתעבוומ הועמ
 יתש רציכ ךומסר 'טגב קרוזה 'פב .(" תככוסמו

saףרח  (emmץרח --  

 (איי 20 בוי תחא הטישק 'גרת ןכו .ןפרוח האמ
 לצא הטישק 'עב וניבר 'יגה איבה ןכו אדח אפרוח
 ךועו ט"עפ ר"ב ןייע אתילגרמ yb תואחסונה

 — ]3 qw ע"ייע n. ה"רב אתפרח — .לנרמ

hn *שלמ) ' cayףצקתה 2  (erzürnt sein 

 םינפב תורבדה תרשע 'פ יתבר 'תקיספב
 תופועז םינפב יניפב ה"בקה םהל הארנ הברה
 בובל 'פדבו 'וכו תוחמש םינפב . . menn םינפב

"uaףחדנו ףדהנש שיאכ ם'זרהמ 'יפו תופודה  
 תופועז םינפב וער וילע דיגיו ל"נה ע"ל אוהש נ"לו
 'פ ףוס 'מוחנתב הלמה יתאצמ תחא םעפ רועו
 (ביכ n mew) gym/ ץיקו 3^ D^ 'ס תישארב
 ןגיא ןירוסיהו ןיפוחתמ םכינפו ןיצייקתמ ויהתש
 לש ףרח שרדו ןימעזנ םכינפ רמולכ 'וכו ןיקסופ

sapoייחב יתצק 'לב שרד ץיקו ל"נה ע'למ  
 קלחל הצורש יפל שורדה םעטו "מ יזיכ תישארב)
 : םש שרוד ןורחאהו mmm רק ןיבו ףרוחו ץיק ןיב

"aneיא ד"לפ ר"כבו תחדקבו תפחשב ןירסיתמ ' 
 Corp א"'עב |

Fn +כ ̂ ארקיו שיאל תפרחנ מ"למ) ' einem 
(Manne preisgegeben seinםוקמב ינוניבה  

 תשדוקמ יתפורח רמואה .'ו 'ישודיק nen ראותה
 ס"שה b" םשו הפורח הפוראל pop הדוהיב ןכש
 ,שיאל תפרחנ החפש wem (ל"נה) spen ןושלמ
 ב"עו א"עס ה"נ 'ומבי הפורח החפש ראותה 225!

 ןינעב -- ,א"יו א'עס 'ט תותירכ ץובקה .ג"מ ןיטיג
 הלמה תרזנלו תעדל לבוקמ רתויה 'יפה תפרחנ
 new תרזגמ הלמהש 'קיול ע"בארה ש"מכ אוה
 רחא תושוב nins איהו החפש התויה רובעב
 A = ע"למ הפורח ד"עפלו כ'ע השרואמ וניאו

mw bmיאנג םשל התוא הנכמו השאה םוקמ  
 היצחו החפש היצחש וז איה הפורח החפש ןעי
 .םש 'ותירכבו םש ןיטינב אתגולפה ןייע ןירוח תב
 יאהד עמשמ יאמו .א" תותירכב ושרדש המ הזו
 וילע חטשתו ביתכד איה ייונשד אנשיל תפרחנ
 הזו הלועב b" הפורח כ"או .י"שריפ ש"ע תופירה
 הלועב x55» הפורח הסוואל הדוהיב ןיאווקש
 mns : תפרחנ 'גותה םעט הזו הליעבל תדמועה
 םישרק ויה (" םיצורח ר"ת (ביעס ח'צ תבש) תולגע | לנא ירמגל ותשא הניאש דוחיל תדעוימ 'מולכ

 ומכ אוה b) ג'כ ביש) םיתשלפב םפרהב :ףצק תארוה ci mn הלטהל שי תירכעב םג ןיקסנעלאמס «^p תערלו )!
 וחשוע ףרח ןכו ; ושפג הר גי ומכ ^n) יה םיטפוש) ושפנ .mn ;ףצקתי 1523 אוה )0 זיכ בויא) יבבל qm אל ,םתוצהב
 .ףא הרוח תולמה יתשמ mn הלמה האצי קפס ילבו ,המכ תוברו ,טנריצרע ףצקי ומכ אוה nom )»5 ר"י ילשמ)

 .הרעמו :jaa ריפרבה'יכ (* .ןיחיש עיפרשבו ,ריפרבו ביה י"כב ןוכנל nia (* ,חיפב סיטב ע"פרבו em ייכב «pa היכ (*
 . . העבומר תועמ

 .ןיצירח n 'פרב לכא ריפרכו ביח ייכב ןוכנל היכ ("

 . . ךיראד חיש ,לוגעו רצק יישר שוריפו ,אכירכו ןיטקר .
 תטיתרב 'מגה ןושל ce וניברו יוכו יחיורד ןיציענ לבא יאתתמ יפט ליעלמ יחיור וחב חילר .

 , אנימא mn רוב אירטו אלקש ןייע )7
 יללטמ אלדר םיצירח

P 

 ,רצקה ושוריפ
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 הסכמש ןיעה jb ץוחש הרושי ייפ הינייעד ארב
 קתעוה ה"חא]|* — .ןיע תב והזו ןיעה תא

"ebףד 'קילייננא י"כב) תורוכבל י"כ ה"מגר  Xp 
 ויפעפע הז "יפו pp לש סיר סרג 'נשמב לבא (ב"ער
 ץירח א"פ my אבוה םשו 'ג סר 'עב N^ וז "נכו
 היניעד ארב ארות 'מגב "יפו בקינש (*ןיע לש

unmס"שד הנשמב ג'ונבו .כ"ע ןיעה לעש רוע  
 bn" רקיע הזו ףעפע ב"ער !b^ סיר תוינשמבו סירה
 אפפ בו רואב יפל לבא ,סר 'עב ךאראש ומכ
 וניברו ה"מנר יפל ושוריפש הינייעד ארב ארות
 הנטק תב a 9 yb& ץירח יכ 'מול ל'נ י"שרו
 ,ךלמ תב jn תב yvy y ת ב ןושיאל לאשוהו
 הרוצ תארקנ תונוש תונושל לכב יכ 'א אתיבב
 תב וא ןטק ןכ ןטק שיא םש לע ןיעב הנטק
 פ"למ כ'ג ונינע mn& םג ילואו הנטק (הלותב)
 יפלו הנטק המלע «b ע'לבו qm ןטק ןב 5«
 וא תב 212 j'y לש yn כ'ג pan אפפ בר הז
 הלחתב יכ b' py תב ןושיא ונייהו ןיע תבב
 םינפל אבוה ןוילגמו הינייעד ארות קר בותכ היה
 ףדב לכא sn m הלמ לע תורוהל ארב תלמ
 הנשמה רואיבל הז אפפ בר b^ םולהל השק .ט"'ל

(novשרפל קחדנ ה"מגר סנו הבקינש  DUרוע  
 Di שרפל 'ג סר 'עב וניבר 003( וירחאו ןוציחה
 שוריפ יפלו .ןיעה לעש רוע py לש ץירח ןינעל
 100 י"ל wmm רקיעה סירה הז

 ןיע תב ןושיא תא ףיקמה לוגעה אוהו ןיעב קד רוע
nyןיקורב ןימיגב ונינפלש "יג םג התעו כ'כ  

 לכונ הז "פ יפ לעו ,'ה קד ע"ייע ןכתת ןיעבש
 ימולכ 'וכו ןיעה ןמ ץוחש הרוש ה"מגר b^ ריבסהל
 יקסנעלאמס פ'רו — ףקיהב ןיע תב ביבס דמועה לונע
 תורושה יתש ןיב יכ ףעפע ארקנ ץירחש בושחי

nyהבקינש ו תפש םג אפפ בר ראבי קדצב ןכלו  
 — [היתוופישד ארב ארות איה הפשה םסנ יכ

Cn w^) עשוהיב (er Graben (א ץרח 'עמ' prn 

 ה"יחא|* | ,םימ יצר ח 'גות םימ תופרשמ
 יצירח סרוג ק"דר לכא אמי 'יא םשו ונינפל ג'הכו
 ןישועש תויחלמה םהו ,י"שריפמ חכומ ןכו אימ
 .ק"דו ןייע םיחולמ םיט םהילא ןיכשומו ןיצירח
 םינויצו -- web יצירח (ריכ m5 390. הלעת 'גרתו

 — w yon] 'על םיכייש הלא

 ע"לב ןכו gerüstet. sein ץלח ומכ ר'עפל) ץֶרָח
(kriegorisoh sein (9277ביש) ץרחת זא  

«n (r3 5יכ ל'נ הייחא]* .ףְקֶתִמ ןכב  
 קזחתת 'גותה תנוכו המחלמ גשומ םילשהל שי

 ימגב ?na ץמוקה 'פבו .םינודא ויה C םילולחו
 ןצרח ps םאו C יוחנמ) ןיליפתבש תוישרפ 'ד
 6 ץרח עיניש ךירצו .ןקיספה ונייה b^ תולוספ רכינ
 םוקמל yon iyw 'יפ (ה'ל (c9 רפתה םוקמל
 אוה רפתהו תיבל תיב ןיבש ץרח ותוא רפתה
 yy b" ףדל י"שריפ ןכו ה"יחא]* .רשגה
 רשג ל"צו רשק 'יגה ו"ו י"כבו ארותית ה"ד 'פסות
 ימלשוריב yum וניבר 'יגכ ה"נכו 202 רתת ע"ייע
 y3' ה"כו ץרחה אלמתישמ ד"ע ח"מד א"פ 'ורשעמ
 ,ץראה סרג ב"מ א'פ 'ורשעמ ש"רבו ש"ע 'ג רואס

"Yהשוע ג"ע .ז"ד ה'פס תבש  onוריב ןכו ' 
 :ז"כד א'פ 'יאלכ 'וריב לבא ד"ע א"סד ב"פס 'ציב
 ב'ער m? pon qm "א .ו'ד ג"ע תבש 'וריו
 ץירח ג'ונבו ץרח םוקמ : רווח 'עב וניבר "ינ יפל
 השוע אוהש םוקמ ג"ע ה"ד ?Ye תבש 'וריב ןבו

"NDS nבחרו ^ קומע אוהש ץירח ח"מ ב"פ  
 לת וכפה .ץייח לעב . . ץירח א"ער ד"י 'ליגמ .'ד
 ןינש ץירח ג'מ .ז'פ ןיבוריע sv לתה לעב
 ןיבוריעל 'מ י"כבו .'ד בחרו ^ קומע תורצח יתש
 הז 'על ךיישו .'ג cn ע"ייע םימ pn ב"עס ז"מ
 'ינ יפל אמי יצירח (Cn ^ ye תופרשמ 'גרת
 —'3 pon 'ע דחוימ 'עב ואיבה וניברו ק"דרו י"שר

1vא רצח ע"ייע ס"ט יצירח .נ"סד ג'פ 'לרע ' -- 
 qui yon רפח :א"לד ז'פ 'יאלכ àv לעפ ה ו

^Yכ ןיטיג ,ץרוחה רפוחה ד'ע ט"ד ז'פ תבש ', 

 )202 א"עס א'מ 'ורוכב .םשר ע"ייע yon ץרחימ
yoreהדנ 'ורי יל ע פ ג .ץירח  wbתלותב .ט"מד  

 לכ 'מוא ג'בשר Db הב ץרחנ אלש לכ ץראה
 y'a" 'תפסותבו (:'ח ילבב הדג ןייע) ץרח הב ןיאש
 qnn ^b yon ל'צו ס רח הב ןיאש לכ "יא ג'פ
 לאשוהו — ה"כ .'ט לאינד ץּורָח st הריפחו
 המ einschneiden רזג ונינע ץרח) טפשמו הרזגל
 הצרחנו הלכ יכ מ"למ (םדא לש ייחב ךתוחש
 )0 /3 (Ww תצרח התא ךיטפשמ !ג'כ ^ "עשי)

"bיד לאוי) ץורחה קמעב םוגרת ןכל תרזג  Cr* 
 שיו 'מוחנתב ושרד הזמו .אניד גולפ רשימב
 n) ^^ בויא) וימי םיצורח םא והמ CR ^0( יתקוחב
 דחא לכ לש וימי pon ומלוע ארב ה"בקהש העשב

 . [םש בויאל ע'כארו י"שר ןייעו דחאו
 Augapfol, Py תב ןושיא ר'עפל yn =) ץרח

Pupilloןייע דועו  (C263ימגב ןיקזנה 'פב  
 (' [ץירחב ל"צ] (ץורחב) +.ו'ג pe ןוקירקיס ויה אל
 ולא לע 'פנו .אמומ יוה ןרירלד אתכור ןיעבש
 ןייע לש ץירה (הנשמב איעס ח"ל תורוכב) ןימומ

 ארות אפס כר רמא jn יאמ (כ'ער סש) 533 ,בקינש

 qn y הנוי ירל לוסאלא רפסב «vn (* .ןיקורב ג"ונב (* qunm :ריל ףרב םגו .ץירח sos (* .םילילחו ויפרב ('
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 'מולכ הברא pb האקפ מ"טש ^35 וא יקש יתימד
 קר הז לכו — הבראה לע ףצק ףצש אב הז ץרשמ

 — [אוה רכש לבקו שורד

 םיצלח ומכ אוהו םינתמ ר"אלב 'יפ syn =) ץרח
 «a תישארב) ןינתמב קש םשיו Lenden) מ"לב

 אוהו ה"יחא]* = .היצרחב אקש רפאו 'גרת €
 ומכ אוהו Ctm לאינד) ןירתשמ ּהָצְרַח ירטקו מ"למ
 תימראל תירכעמ גוהנה 'ר 'ל תויתוא ףולחב םיצלח
 ש"יר mw ס"לבו .הלמרא ע"ייע ומצע תירבעבו
 ה'נכו -- אצרח םוקמב אצח :םיצלח וארקנו עלבנ
 ח"כ ;א"י ,ב" תומשל סלקנוא ןייע 'גרתב הברה
 mob יירברל inm יבדמבל 'א י"רת ;ב"מ
 ול קבחיו שרד ע"פ v3 .ז"ט .'ז ,'מ בויא 'גרת

mew)ט"כ , Gn"םירניד (ןבל) 'מא . prs prs 
^b maniדיכק זמר אציו 'קליב ב'נ ןכו וינתמב  

 :יתבו 'פ ר'כיא Cni תפש -o27 ע'למ וא
 — [אתאחמל היצרח ןיקת ארבג אוהה

jn *העונת ןינע מ"למ)  (bewegenץרחי אל ומכ  
 םשהו Qe עשוהי) ץרח אל t a) תומש)

 האיצומ םדאשכ א'ה המ ב"ס רומזמ שיר ט'ושב
 תצירח אלו םיתפש שוחיר אל הב ןיא ויפ ךותמ
 ףדונ אוהש pon לעפמ 5^ םגו 'וכו ךכ ןושל

yon oyא קרח ע"ייע ', 

 «ea yb םירשק pip ט"למ) (הוָּבצְרח
fesizulkmüpfenלאשוהו .תויתואה ךפהב  

 ןיקילדמ המב 'פד 'מגב Gehimerz, Qual רעצו באכל
 םלוא אירבו םתומל תובוצרח ps יכ (:א'ל תבש)

any nmןיאש םיעשרל םהל ןייד אל 0  prn 
pinל"צ] (וצב) ר"קיובו .'וכו התימ םוימ  

 (* םתרערע אל םתומל תובוצרח ןיא יכ 075( [ערוצמב
 — ,םלוא אירכ אלא תונועב םתיביצ אלו םיאלחב
 םיתיבצ אלו +ז'יפ) ץראה לא ואובת יכ 'שרפ ב'א)
 'טולכ םיקד םירתימב םיתושק אל ייפ תונועב
 ןיביצל p^ הזו םיתרסי אל םיקד םירוסיב 'יפא
 םויפב 5'2 תנוכ n^nw). Grp תונועל
 תיתימאה 'ינה ןינעבו ר"קיוב רמאמה ףוס לע הז
 רמאמה שארו ,'ה בצ 'עו (ג'צק 7*4( ןטירפסא ע"ייע

 -- [ש*ע 'ג רחרח 'עב יתראב

 אזו םיכנעה ןיערג םינצוח מ"למ «m ןֶצְרח
(der. Weinboereןצרה)  onםינצרח]  [par 

 'יא ע'פדב ה"יחא]* At 'עב ונשריפ 725

 רח =
AL 

Pn 

 'א ה'דבו 'מושרה תיברע הלמ ןינע ןכו המחלמב
 ןינעה יפלו המחלמב sun זא ותרומת vo ,ד"י

^pלבא המחלמ לוק םירת זא הפי ב"של י"שר  
 om .ןכתת אל ק"דרב ןכו בלכ ץרחת 'למ ותרזג
 םיצלח 'יפ 'ו ץרח ע"ייע syn םשהמ הנבנ יכ ל"נ
 .ףקתת 'גותה םעט הזו ךיצלח רוזאת זא רמולכ
 תקתעהל 'ו ,'ג א"מ 'גרת אתוצירח םשה ונממו
 לבא בל קזוחו תפיקת 'מולכ אבל תוצירח : תרשי
 ןייע ס"ט «snum CU ^ ילשמ) תרוגמ 'גרת

qwאנירח ] — 

 הבורמ 'פב (םינפב ןייע ץירח ייפ אָצְנַח = ץרח
 תדלוח יאמ C5 p ןילדגמ ןיא 'מנב

 אכיא C אצוחו אצוש הדוהי בו רמא ןיאנסה
 יאמ ינידרו יניב איערו יקש יניטקו אזרח ירמאד
 'יפ יקש יניטק ב"א) — epp (*י תי מ ד אצריש
 םירצק היקושש b" יקש יתתמד םיקד היקושש
 י"שריפל ןויכ ה"יחא]* — .(ץראה לצא םילפשו
 :היקש יתתמד 'יפו 'פסותב ה'כו הי ק ש סרגש
 ארקנ יכהלו ופיסוהו 'פסותה 'יפ ןכו ןיצונ היקוש
 בטיה ש"ע 'וכו םיקושה ןיב רכינ ןיצוחהש אצוח
 הדוהי בר יכ ל"נ רשא תאו אוה םיניעל הארנ קחדו

^bע'לב אנס יכ ןי אנ סה תדלוח  > ^b 
 יעבו Gebirgskluft םיעלם יקיקנו ןיציענו ןיצירח
 mmn איה הדלוח יכ יתלמ יתפטה רבכ 'א דלח
 ץעונו רפוחו Maulwurf ארקמ לש דלוח תארקנה
 תושא ומכ םיעלסה יקיקנבו םיתבה ירקעב ומצע
 pw ש"ע םיצרש םשב םיללכנ םנו תשא ע"ייע
 C םיינפה תדלוחו דפוקה ורכזוה ה"מ ח'פ 'יאלכבו
 השש ג"עס א"לד ח'פ "אלכ 'וריה רמא הז לעו
 ש'יבכ םי צ ר ש ב םיאנסה תדלוח . . ןה תוקפס
 אצרש y" םיאנפה תדלוח רואב ןיבהל וניכז התעמו
 בר ףיסוהו ץרש ןמ אוהש ט י ל ח ה mm 3 יכ

mmןיצירחב רד הז ץרש 'מולכ א צ ר ח ראבל  
semתרלוח ארקנ ןכלו םיעלסה יקיקנב  Psion 

 יכ יומאד אכיאל אזוח לש ןינעה הזו ראובמכ
 דועו ץרחו בקנ ותארוה םצעב ונינע ע"ייע זרח
 ד"פלו אצרישו אזרח תומשה ירמאד אכיאל שרד
 המ הזו םילנרה ינטק b 53<- p'5" לע ותנוכ
 9*= אטכמכ אזרח דועו יקש יניטקו 'מאש

Oleanderאיערו רטאש הזו אדרוכ םודא אוהש  
 ארונ 505 פ'לב אצריש שרד דועו ינידרו יניב
 אצריש רמאש המ הזו ותלוז תויח תיממש םויאו

 יתחמר ע"פרבו רי'בו v Ya ייכב més (* ,(םש םיר) יניטקו ם'ש "53 לבא יניטקד ייסרגו "v אלב 3232 )!
 "nno גייונבו (םש םיר ןייעו) תיקש יתתמר 'עב was ''ג יפל ןירפוקה «sb pna rn (י

 a, רחרח ע"ייע םייונשב 32232 )^

n3יר םיש ייכב : 
 ,^ רפק

4 



 .C םירדנ העבראב םרח יונכ (םרח יונכ) קֶרֶח
y" nonםיקוח :'י םירדנבו .ףרח  

 — [פרג ןכ יכ היקרה ע"ייע היקרוח מ"טשבו

 (.היק 'וגותכ) יאקירחב ילרד ארבג 00 קרח ^
 .ש"ע יאקרה סרנ ךוועה לעב

 ומוקמ רקיע קר ךורעה לעב op pun ה"יחא]*
 wy ה"כ ,ב"ח קרהב 'עב יתכראה רבכו ת'יב 'עב
 וזה הלמה רואב תגגשמ יוועל m בש אל ז"כב

 — [א'ח לש תועטה ב"חב הנשו

pon *ינוע 'שלב ןכו מ"למ)  iס"לבו  pon 
(Gairschenמ"לב ומכ םינש ףוריצב דימת  

 by" ןוכנ ילב וניבר b^ םשש 'א קרח ע"ייע
mילב ףא הנשמ לש תוקורח רוקמ ילב ב'ערו  

 'שורי .הינישל והניקרח ,ז"מ pr vw ףוריצ
 (וינישב) קורח (אתומ ךאלמ) :ה"לד ב"יפ תובותכ
 רופסה םייונשב ןייע) יונישב קורחא . . [יונישב]
 DD" ר"מש 'ו 'יס !NN אמוחנת (,ג'נ הכוסב
 ,'וכו רמאו ויניש םהילע קרחמ +הערפ) ליחתה
 )325 יפד b/3: ףד) שישא שוש פ'ר יתבר 'תקיספ
 ,'וכו םהיניעב םיזמרמו םהיניש םיקרחמ ה"וא ויה
 ס"טב 'ר 'קיספ םשב "מש זמר mov 'קליבו

 — ]151 ןיקוחמ ל"צו ome ןי קחר מ

 ןילימ 'ג mb vb) אמוי) יריעש ינש 'פב 0( ררח
 םש) 453 ,(*ורורה תיב דעו םלשורימ ויה

 יחסונב ב'א) — .יאק רבדמב ורורח תיב מ"ש +.ח'ס
 יביח) ּןדּורָה m3 'עב ה"יחא]* ,(בותכ ודודח
 דועו ומוקמ םשו י'כ י"פע 'יגה רקיע י תררב )70
 ודורה ms הלועמ רתויה 'יג כ"או םודרה ע"ייע
 — e] ש 0^5 אמויל ד'לי'כב ה'כו

 ס'לבו בקונמש nb uo ע'לב yon =) ררח
 ףייסהב Oehr) טחמה בקנ כ'או בקנ אָרּורַח

 הצקוע וא הריוח לטינש טחמ («0v 'ילכב ג'יפ
 רחא שאו םישאו 'נ הל שי טחמ b^ ,הווהט
 4133 םיווח n3 השועש me ומש הריפתל

vumסנכהל רחא  n3ומכ "הצקוע אוה טוחה  
 ppp הריוח אכפיא "ax ,גורתא לש ץקוע
 רוח בקיו €*.3^ (i5 ןושלמ טוחה וב ןימישמש
 ןושארה on^ ה'יחא]* (p אוהש ותלדב
 זמרה D" דע 'ט Y" ט'רסל ג'הר שוריפמ קתעוה
 לש ןוילגמ ואב ,'וכו ץקוע ומכ תוביתש הארנו
 יצקוע ל"צ וא ם"שמ ןויצ ונניא יכ imo הזיא

qn(אָריִרָח =) ררח -  

| 

 דקת

 אתיא :ח"ל 5733 םגפאו גזו ןצרח יחכונה יעב
 לע םא יכ «m jv לע וניבר תנוכ ןיא גזו ןצרח
 ש'ע 'א גז 'עב b" תמאב רשא ב"ער ר"ל ריזנ
 ר"פדב 'ג דמת 'עבו .םיסופדה לוקלק יתנקת ןכל

"rb bmהאלהו  yinציניוו 'פדמ ' 
 לעבו ש"ע ןצרפ ל'צו ןצרח y לע זמרנ א'צרת
 ליגר וניאו דיחיה אוה ןצרח .דמת ע"ייע העט ע"ומ
 &'i תוכרב v^ :ב'פ ןילוח ל"זרדב םא יכ ארקמב
 הרועשו nen ערזיש דע בייח וניא םלועל ג'ע ו'ד
 I'D ^nbb 'פסות ןייעו'ה en ע"ייע די תלפמב ןצרחו
 ד"ע ח"מד א'פר 'ורשעמ ימלשורי ,ןישדוקמו ה"ד
 C הנצרח אהתש im . . . ושיאבישמ . , םיבנעה
 יס" יבר תעדל היאר הזו .ץוחבמ תיארנ ןהלש

v5 vnbימינפה ןיערג ארקנ ןצרחה יכ .ב"ער  
y"תקיספו ונדמלי ןויצמ היאר ןכו 'א גז ' 

 רידמב ןייעו va כירד (p'ob' השמ תולכ םויב יהיוד
(Ueגוכנה 'יגה יפל 'ח טרפ 'עב וניבר איבהש ' 

 ל"נה ע"ייע ויגלמ איזחתמ היתניצרחד 'זיפו ר"פדב
 — ([ה"יא ךיראא םשו

pi לעפה ונממו Einsehnitt = — (ע"למ p^r] 
 ס"לב  wmורזג מל"מ(  ^ « pnירונ ןב

 p, (C" (חימ ב"יפ) הרפ ףוסב תוקורחה ns רמא
 מ יב יכיא) ומינש ילע קרח re) ,היל םילהת) ומכ

 אוה ילכ לש דיה ותואש רמול שיו que וקרחיו
 תנשב ןניסרגדכ וירוחאל ותוא לופכיו םיקופ לש
 C *יקריח ma תיאד תוילח לש הרונמ ןינעל 60
 דחו דח 55 Cro pe») pi חלושה 'פד 03
 ב'א) — .הינישל והניקרח C אתיח דח הייחמ

 p 'ענ הייחא]* ,(יקדיח היב תיאד ג"ונב
 "לוחב לכא ,ת'ילדב ס'ש 3^5 םג יכ יתאבה 'א
 קָרָח 'ב vm 'עב וניברו תוקורח "יא ךפיהב :ט"נ
 pi לנא ת"ילדב ה'מגר י"כ "35 סרג ךרכו 'א
 23 קדח ומכ אוה ,9- ע"ל תארוה יכ ןוכנ ש"ירב
 עלבימר אוהו םש ןילוחכ ה'נכו — ץירחו ךותיח ןינע
 ונייה m3 m ןיעלבומ ןהיצירח רמולכ והייקריח
 ז'ס תבש ל ע פ ה ו .י"שריפ ןייע ןיכומסו תופוכת
 רחמל . . אתוופ ma קווחיל אמק אמוי א'עו

m3 pnmoמ 5 ^« ,אתרופ ' primbפ"א י"ככו  
 ןויכ :ח"ע תבשו .ב'ע דצ םש *'D ןייע קודהיל
 ע"ייע וניברו ונלש ^« 'מ י"כב ה"כ אנמל יקרחר
 מ"למ ןש קוח ל ע 5ה ןינעש המ לבא — קדח

- [* pon ע"ייע 

 ym ייפמ קתעוה p"3 (* ,יוכו האוצו קורה ףא םשו א"י פיס m»b 'תפסותב ןכו )* .הניצרח בימ wb יורשעמ ש"רב ('

eימ יייכבו יוריבו ילופאנ 'וינשמב ררסה ןכו  D^" "y5 דצ מירסל ג"ונבו .זיצ ימוי  *) unen x93ש"מו עיייע . 
 .ןילימ 'ג ודודח ma דעו םלשורימ
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 א"ער my תבש .שחלה ma שי  םייונש הברה
pyןידה ד"עפ ז"עד ב"פ 'גינח 'ורי .אשונמא  

 .םולכ דבע לוכי אל :אערא ןמ הינתלטלט אשרח
 אנא איישנ דיבעתמ אנא ןיא םש רכזל ץובקהו
 bep אלו איישנ דיבעתיא אהו אייָשְרַח לטקמ
 ןישרח תיל ns שרח תאז ימ 'פ ר"כיא ,איישרח
 ןישרח (סינכמ התא) ו"פ פ"פ ר"ב ,הלילב ןיחלצמ
 [ןישרח ל"צ] (ןישירח) ןישרחד רתאב םירצמב

amp yyןינמת תיא םש 'גיגח 'ורי ,הבקנלו  pu 
jenםיחספ  "pע"ייע אתיישרח ישנ א'עס  

 םתא רשא 'כ ,ג"י pim 'נרתב ל peni -- .'ח רח
 יקסנעלאמס פ"ר ny --[ןשרחמ pns :תודדוצמ
 ומכ (רעקנעד ,רעלטסניק .רעטסיימ) wn ןמ אוה
 םישועה םיפשכמהל קדצב וארק ןכ יכ בשוחו שרוח
 שורח לעפה «p .השעמה תשרחב םיטהלב
 (ןלעבירגכאנ .ןעקנערכאנ) בשח ןמ אוה (ןעגייווש)
 הלילה לכ ושרחתיו הזמו בישהל רהמי אל :רמולכ

 .(יב Y םיטפוש)

sm» vnעקרקב הריפח ןינע ץרח .תוח םע  
 תוכמ) ןיקולה in ולא 'פב pflügen) העירזל

 דציכ] 'מגב חפפב ןירבוע ולא קרפבו om א'כ
 דחא םלת שרוח שי וא'עפ vo םיחפפ) [ןישירפמ
 רושב שרוחי b^ .'וכו ןיואל 'ח םושמ voy בייחו
 רושב שורחת אל 025 20 יטאנש דחא רומחבו
 בייח 'ןי ש דוקמ רומחו רוש ולאו [ודחי] רומחכו
 םיאלכ ומצע ינפב דחא לכ דחא רומחכו דחא רושב
 תובא ריזנו ןהכ םינש "^B תיעיבש דחא 0322
 («^p ןיקשמד ג'רב C mms 'ח ירה םינש האמוטה

na Cnש ירבו (גיער פיר איפ קימ יורי) ןיקשמ שיר  
 (' יה קרפ שירבו (ו'מד איפ םילקש יורי (*םי ל ק ש
 שרוח היה «Cr היגר היפו ש"מ «oaa ינש רשעמב

 תומוקמ 'גב 'וריב ג'הכ .[nns .םיתניב
 — ןהיניב שרוח שי םא 'יא ילבב ק"מב לבא ל"גה
 yn השרחנו רתיב הדכלנ :ו"כ "נעת לעפנבו
 :טיפ רצ םש פיר ןייע) 'ב 'מ י'כ 'יג יפל ,ט'כ םשו

nem onmי"כבו 'וכו שרחשכ אינתד ןלנמ ריעה  
"bא ' ^Nםלואה תא עשרה סופורפונרוט ףרששכ  

vumשוחנש הרש :'ה ק"מ .'וכו ריעה תא  n3 
 Yp oo npn :םשהו Db תיב y'"y רבק

 ט'ד ז"פ תבש Y" .םש כ'מ ןייע רבקה תשירחב

 שרח — Tn) =) ררח

 ש"רה ןייעו ב"ערב 'יאדכ b') א"פ 'צקוע) םינאת
 (נורתא ^bw b וצקוע לטנ לע ןויכ ילוא וא
 im 'יפב יכ ym -- אמטיפ yy :ד"ל 'כוסב
 חכומ הזו הדידח ילוא וא mn ל"צו הדירח 'ינה
 וניברו 'וכו הריפתל ר ח דחא ושאר ל"זו ושוריפמ
 (ן"ישר ינשב) הרירח סרגש ןעי דח nos טימשה
 יסרגד תיא איבה ש"רו דגבב םי רו ח 'למ ורזנו
 ןויכ .ילואו .א"כ א"מ  בויאמ היאר איבהו הדורח
 לש א"יכ b^ ומצעב אוהו .וננוקת יפל rm 'ינל
 ךייש א" 'יפו ב"ערבו ם"במרל מ"יפב ה'כו ךורע
 ל'זו המהב המב 'פב חתפמ רפסב ייפש םיסינ 'רל
 וא טחמה o^ אוהש now (C אבנותח הצקוע
 mmm "גו וכו בקנה םוק מ אוה הוירח

^Wימ י"כב לבא :ג'כקו :ב"ג תבשל פ"א י"כב  
qmm5 הדוחו nהדוח  rasטרג 'עב הדוח  

 'תפסותבו הרירח ןוכנ ר"פדב לבא 'ינורחא "יסופדב
 :ב'נ תבשב ונינפל ה"כו הדוח כ"ג ד"פ מ"ב םילכ
 yr .'א ץקע v2 ה"כו הררח ,ג"כק ףדב לבא

^anלקשמב ארורח וא ינוע לקשמב ארירח וא  
 ונממו — "Ty א"יכ אוהו טחמה בקנ 'יפו ירוס
 ארורח — ש"מו 'א רח 'ע mo ןייע n» לעפה
 wmm" ץובקהו suma .-- 'ב רח ע"ייע (הרורח)

 = n'] רח ע"ייע

D'53 ^p) tonףשכמ  Zaubererלעפמ רזגנו  
 (ןטר 'עו שוגמ ע"ייע pne ,שַרֶָח ירבע

 (ביעס טיכ מיב) תופכ אצמ 'מגב תואיצמ ולא 'פכ
 p5 ןנחוי ר"א G'y ריפ ןילוח םדה יוסכ 'פד ג'רבו
 הפשכמ 'גרתי o^ 'וכו ןירשופד סכ אלו ןישרחד
 ינימ וב שיש סוכ בטומ 'מולכ ,אשרח On ,ביכ תומש)
 jw לכ wma wow ןירשופד סוכמ תופשכמ
 מ"בל ט"טשב אבוה ח"ר p5^ ךייש הייחא]*

Denהשק ^« :םויסה  onומחוהש אוהו ,ףוגל  
 ה'נכו — כ"ע ןישחולה ןה ןירשופ א"יו תוכתמ ילכב
 םיפשכ יו 2553 «^n ףשכ תקתעהל 'גותב הברה
 הבקנ יִלָב ה איי תישארב) יִמוטְרִח QU ,יה הכימ)

weisל'גה חומש ) penןכו אתוישרח טשפומ  p'b3 
 pw ,אתוישרח ריבע לכ (ל"גה moe הפשכמ 'נרת
 Tub" י"שריפ ןייעו ןוהישחלב אתוישרח ר"י 'ח

iDםכרד הז יכ יתרמאש המ הזו .םהיטלב ה'ד  
 ל'זרדב «mo — שרחבו שחלב תושעל ומל לסכ
 רתוה :ס"ד א"פ 'ציב 'ורי ,תיעיבשב השירח ר'ע | ישרח אלו אשרחד ישרח אל א"עפ ב"ס 23
 רוככ Tr — b n ןייע ט"ויב השירח ללכמ | יכ ומוקמל ס"דב mp י"שריפ y אתשרחד

 .םירשוקמ סייטב (Y? pibus ארמגב היכו 2m ויו visi ר"פרב ןוכגל ה"כ (* yo בגז e" 0 ע'למ ריעפל ('

 .וניברכ י"שר תער םג D'3 0" תועטב M^ א"פרבו ר ח א םרכב םיאלכ «joy ט"ע רצ ייתספל n^ ^b קתעוה כ'ע (?

po» ma )* .ריפדכ קר  ^( moןוכנל  w33ו'ו  

 יניטש

64 

 pe תוכמל איבטירתו ןיכמרה יייעו תוכמו 'יתספב 'פסוחכ אלו

 יפ תאלהו יזיפ יפרמ שבושמ ונטמו 'ה 'פ ר"פרבו

ji 



 | רפיק (יאדוב ול הארה יופי v) GU .לאנד
 רשפא יא לבא אערא לכ לוכיתו היב ביתכד ףידע
 והישו Guys איפ ק"כ) הבורמ 'פד ג"סב .יולגב רמול
 רעי םוגרת ןכו םירעיב b" .(" ןישרחב ןיערמ
 (הטמל דוע ןויעו דיי b nnn ;v3, ,ה"כ ^w א"ש)

 גוי וכבסי לג לע םוגרת 5 — .(" אשרוח
 תואחפונב .ןישוח יושרש רגיא לע יד 0" יח

G"5  בב'ר vowלעבו ןניפרג םינק תשירחל  
 ym' ה"יחא]* Gy תשיחר o5 ךוועה

 תשירח םירפסה ^3 open "y ב"ר הנש 'ב שחר
 אנליאד אתושיחר ['*] י"רת לע םג זמור לבא םינק
 ד"עפל לבא Gars תישארב ךבסב קתעוה ודי לע רשא
 תויתואה ךפיהב אנליאד אתושירח ל'צ וז הבית
 הרזגנ ל"זר ben 'גרתד אשרוחו ארקמ לש שרוח יכ
 "x דועו םינק תוכיבס A ע'למ ר'עפל

Rohrgebüsch, Waldומצעב שחר 'עב וניברו  ^b 
 ר"בבו 'גותהו 'קמה איבהו רעי י"ע םינק תשיחר
 לכא ר עי םינק תשירח שוריפב יא זי ראפ י"כ

cooןכו המינפ אב ןוילגמ הארנה  ^wתשירח  
 אתיא ר"שהש שירבו יתינפו e) .ר"להקב םינקה
 ל"נה תיברע הלמ תארוה םצעבו .םינק לש אשרוח
 ל"נה בויאב וכבסי םוגרת תונלאו םינקה תכיבס
 םיבעב ואב 'גרת ןכו וננוקת י"פע י"רתב ךבסבו
 םירעיב ל"רו אישרוחב קרעמל «joy e 0 יימרי)
 ק"דרב '3 b" ןייע תונליאב םיכבוסמהו םיבעה
 (יז יא 20( 33393 'א .v 'גרת ןכו םש "מריל
 תוכבסו בוברע ומכ הברע ןיבהו אשרוחד ארשימב
 ,,(םש תישארב) 4353 זחאנ ושרד הזמו .תונליאה
 ..+ שרוחב (ms ד"ע ה"סר xe תינעת "וריב
 תונועב םיזחאנ ךינב םידיתע ךכ 'וכו 3203 זחאנ
 ר"קיוב םייונש תצקב (m תויכלמב ןיכבתסמו
 . . WD ס'טב םשו ר"נק כ"רד 'קיספבו ט"כפ
 רומא 'קליב mr שרוחב . . שרוחמ onn שרוחב
 'תקיספה םשב ב"פשת זמר סחנפ !קליו ה"מרת זמר

poroאריו  mbםשב א'ק זמר  Y3 Y3מ'מבו  
 ר"קיו וניבר איבה 'ג ךמ ys -- (תועטב םשרנ
 םשל יעיגהנו איכמ איה תיל אשרוח ןמ ג'יפ

N2Nה"יא  "p mpהמכב טעמכ 'פ ר"שהשב  
ovvםיב הנק ץענ ג'ע מ'לד א'פ ז'ע 'ורי . + 

 'עבו ימורבש לודג ךרכ והזו לודנ שרוח השענו

 וקת

 | שד v3 תעדל יתיאוהש ומכ הליעבל לאשוה

 אתפלח ןב יסוי 'ר :ב"ד א"פר תומכי 'ורי .ןורחאה
 mme ה"פפ ר"ב .(' 'וכו שרח תושירח שמח

 (p^ (אינש איה mw ע"ייע 'וכו תונגב שרוח
 םולכ mus ר'בבו .'ג 'ב 'א ה"דל י"שרל סחוימה
 תושירחה לכ bm ליבשב אלא ןבל לצא בקעי ךלה
 y" ןשרחל יואר יתייה לחרב אל ךמאב יתשוחש
 מ"ל 'גרתה pan ןינעה הזמו .םש 'כזנה רהוזו כ"מ
 ןופלוליא ^G 0^ םיטפוש יתלנעב םתשרח ילול
 יארקה ןנעו .םש ג"בלר ןייע ,'וכו יתתאב ןותקדב
 השא בכשממ | כ'ג (איכ היל תומש) שירחב ןיבה
 השירחו wn nos שומשב ילואו ,םש ע'באר ןייע
 nop כ'ג ל'זר יניע לומ התיה השא בכשמ תארוהב
 vomer ר"לב ןכו ,דילומה רבא >> .= 'יסרפ
 ש"מ הזו שימשתה רבא םגו תשרחמ ילכ ושוריפ

Virgilימורה ץילמה  quid vomere terras invertisse 

graves (Georg. I, 56)לב םגו " &póoונינע  

 תדלוהו השירח ;ooo םשה ונממו דילוהו שרח
 ןיאושנה יאנתב אניתאב בותכל ןיליגרו םינב
 ואססאפל מ'צוא ןייע Exi 04000 צו 0
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 ןושלב ןכו Wald רעי b^ מ'למ (* שְרְּוח) שרח
 ע> | = פ'למ )3 .אשרא ינורמוש

 םישוריפהו םינפב ןייע unnützes Zeug לטב רבד

 שיש לכ ךומסד 'מגב C תועובשד ק"פב (םינושה
 יה אבול אפפ 33 ל"א 6'ו תועונש העידי הב
 ('הי ל ליכא אק הישרוחב ל"א ('ב י ש ח והינימ
 םוקמב רעיב לוכאל C גוהנ ימ רמולכ ,המיתב
 ותלודג ריכמ התא ןיאש ןייוצמ םדא ינב ןיאש
 אשרוחב שוריפ DARI יאה ברו .ףידע רסיק יאדו
 אשרוח ארקנ (?) ימרא 'לב pp תכמ C שי רב
 ךירצו וכחותש םדא לש 55 םוקמ היהשכו
 לע אבו רמאק יכהו היל ליכא wp רמא הפיפח
 ךלמ וא סרפ ךלמ בושח והזיא ולאששכ אפפ כו
 דמועש ימש רמולכ mb ליכא wo אשרוחב ימור
 שיא אוה בושח והזיא לאושו פרפ ךלמ םוקמב
 רוועתהל ויניע עבות ולאכו וכחות ןיע תכמ ותמחלמ
 ןתוכלמ לקימש ימ לכ סופ יכלמ גהנמ היה יכ
 mb יוחמו אכלמ רוכש אטישפ ,ויניע ןירוועמ
 ותוא ושעו ינארת לא 'פ ר'שהש .ונשרפא ןוטרש | הניקדתו (" הנישורתו xpo לכ C לוכיתו

 .ש"ע n'"b'b ריבב «n יתלעב תוליעב 'ה 'יא םש תבשבו אמיא ה'ר : חייק .תבשב יפסותה ונויכ mop לעו ('

 יגנא י"כ ץבוקב) תועובשל י"כ חייר ייפבו ייישרו סייש י"כב ה"כו (?  .תיעיבשר ס'טב 9 יפדבו ,ר"פרבו 33 היכ )*

mו*₪ :) vsךומסב ייא לבא רסח ע"פרבו 13555 היכו ו"ו ''כב ה"כ ) .ףידע  .v0^" "bàקייהעב )^  "an aw 

m (*7 ייכב m Y^7  .ןניסרג שייירב ןושארה ייפב םג יכ ץע"פרב יילו .ר"פרבו ) י"כב ןכו n ^bלכיתו  

 vw" אלב yw יגבו

 .ןישרוחב 2323 ('"

m5 )'ראשב לבא ,ר'פרב ןוכנל  yb"וריב  
(tריפרב "5 . 

Amo 

 ירקמבו ^m "33 ה"כו )* .לכאתו ימגבו 'רקמכו
 .שימב ךומסב ןייע ןוכנ m םג ילואו



907 vnתישירח 2 שרח = (שָרוח ) 
 היל יוחמ ןכל ובחב אבר ריתסה םייתימאה | ןישרוחב ןילדגמ :ט"ע ק"ב ץובקהו ,שרוחכ םוקמ

 רמולכ ודיב אפפ ברל אבר הארה ^5 G'm ייגכ)
 לע ושרוד היהש לאינרב קופפה $D זמר ודיב קר
 םינשי יפדבו ם"ש י"כב "יאדכ mm^ רסיק תרובג
 "כב ה"כו תבייח ימור וז האיליסב 'פד דע
 וז 'ינורחא m" ןושארה Ups ה"כו ל"נה ח'ר ^8
 רסיק יכ אפפ ברל אבר הלג הזימרב קרו — םרא
 םימורע ןושל רחב יולגב לבא רתוי בושח ימור
 ליכא אשרוחכ יסרפ רובידב שמשמ היה ןכ לעו
 ,ןשקמה תלאשב אוה רעג יכ רבדה םסרפל היל
 קחדל ונכרצוה אל הלאה תמאהו םירבדה ירחאו
 bos ונובערבי (י'ר ,א"ח רעכיברהאי) ללירב 'חה
 ידכ ןוזמ b^ = יכ רמול לכונ ךפיהב "ותוא
 sp הישרוחב ונינעו הסג הניאש nbus ותיחמ
 b'4 ותוא לכוא mpi הניאש הליכאב היל ליכא
 ןושארה לבא ,ימורה רסיקה תא סרפ ךלמ לכוא
 sp לעפב שמתשה ךכ pm ךכ ןיבו רקיע ל"נ
 ל כא תו קוספה לע זומרל הצורש ןעי היל ליכא
 רואיב יקסנעלאמס פ'ר ר'פלו — ['גו אערא לכ
 ותוא לכאי אוה immo ליכא הישרוחב רמאמה
 ימור ךלמ תא לכאי סרפ ךלמ רמולכ ,ועיב
 רתסמב ינע ל וכ א ל sion תצילמכ sem .רעיב
 תאז לעו ול ny ןיאב :רמולכ ^O 'ג קוקבח)

 .אערא לכ לכא תו :קוספה תא דע איבה

 py" שרדנו םידקה חורל ראות תישירח =) שרח
 טג לכ 'פד ג'פב Cm וא v/on ןמ הדגאה

peu)תישירח םידק חור 6 א'ל  (no^: m»)רמא  
 ומכ םיב םימלת השוע תבשנמש העשב mm בו
 יכה יא C) ל"א )50 ב"כ «c3 שווחת אל

 ,הנוי שאר לע שמשה ךתו «cr m ביתכד ונייה
^bךתו יאמ אוה ןנוצו השקד תרמאד יכה יא  
 תקתשמש תישירח יאמ ,אוה םח מ'ש אלא שמשה
 בקעי שירחהו n có mess) ומכ שרחה ומכ

wn omג'סב .ןיננוצה תוחור ראש תקתשמש  
 דיכ ב"מ) ףלא ריגסמהו שרֶחה ye n) ןיטיגד

onmןיחתופש העשב  C wpןויכ רגסמהו .םישרח  

 nns .ןיחתופ םירחא ןיא בוש ןירגוסש
 1303 י"שר D" ןכו םישְרח ומכ שרחה וניכר ןיבהו
 םישְרח שרוד םשו 7 הגיגחב ה"כו םיכלמנו
 לכה הרות יובכדב ?nme העשב (ג י'ג 'יעשי)
 ושענ חתופש העשבש 'מ י'כנו ןישוחכ ןישענ
 תורב C oa עשוחי) שרח שרדנ דועו tens ןלוכ
 ושע 'ז זמר 'שוהי 'קלי ןומיפ 'ר ה'ד 'ב פ'ר הבר

 (ןוילעה לילגבש םיתב) וברח המ ינפמ .'פ םשו ,'וכו
 םישרוח םהל ויהש י"פעאו , , ןישרוחב ןיערמ ויהש
 Nb תבש v̂ = ,י"שריפ ןייע 'וכו םהיתבל ךומס
 תודוצמה סורפב רמולכ ןישרוחב תשרופב ,ד'ד
 ייעשי) בשחי רעיל למרכהו ד"כ פר ר"ב .םירעיב
 י"שר 'יפו 'ינ ןייעו שניא ינבד ישרוחל 0^ טיב
 רכזוה רשא תומוקמה ךל ונררבש ירחא -- 'יעשיל
 תכבס ונייה vh מ"ל תארוהב אשרוח ,שרוח םהב
 תועובשב רמאמה רואיבל אנ ןפנ רעיהו תונליאה
 "יפה ףוגב .ךורעה טבחתנ ושוריפב רשא ל"נה
 ונייה אשרוחב יכ וניבר b^ םע י"שר 03 םיכסמ
 ונייה אשרוח יכ ןיבה אוה קר יוועל 'חה b^ ןכו רעי
 הזה en^ לבא .אוה תימור תוכלמל לשמ רַעי
 י"כ yxp תועובשל י"כ ח'ר 'יפבו ,ומלהל השק
 אבר ל"א ל"הזב שרופמ יתאצמ On אקילייננא
 ךיניעב ךל תלכוא הכמ o^ היל לוכא הישר יב
 שגימ jb ישודיחבו ל"כע האור ךניא רמולכ
 אק הישרוחב ל"זו ןכ ומכ יתיאר תועובשל
 רמולכ אשרוח (sop ןיעב שי הכמ b" ליכ א
 וניניע ,כ"ע םולכ האור התא יאש ךיניעב שי הכמ

mamתטשב יכ  i'mלב ןיע תכמ 'יפש וכלה ' 
 ילב תחת יכ קפס ילצא ןיאו אשרוח ארקנ ימרא
 לע תצק תעדל ותנוכו oboe ןושלב ל"צ ,ימרא
 וא +ןירוח n2 py ןייע) ןורוע שוריפ «c5 פ"ל
 ש"טבו הכמו הרובח פ'לב oV by ןויכ ילוא
 ורקנמ 'יפ) ובחותש םדא לש ופוגב םוקמ היהשכו
 Np "DN הפיפח ךירצו steehen, jucken) וצענמו

 ונינעש Ob פ"ל by כ"ג ותנוכ היל ליכא
 רואב :by" ול ביאכמו רעצב שיגרה דועו לכא
 םיניעל הארנ קחרה לבא ,נ"הר ירבד ןיבהל וניכז הז
 ונחות py תכמ היל ליכא sp אשרוחכ שרפל

(das Auge, dor Augensehmerz, juekt ihn)ןכל  

 אשרוחכ וא (ח'י 022 הישרח יכ תמאל בורק ל"נה
 יטופטפו םילטב םירבד פ"לב ושוריפ היל ליכא
 לטב רבד b 5^ py MV^ יכ הז רומא םילמ
 ונינע לכא שוריפ 2s לעפה ףורצבו חוה תוערו
 n» mm חירו םעט וב ןיאש םילבה לבה $37
 ךלמ גושח ימ אפפ 23 תלאש לע אנו גישה
 לאושה לע רמאו אבר וב רעגו יטור ךלמ וא פופ
 ןזוא תולגל וז הבושתב הצרו vo הצפי לכה יכ
 ותארי ינפמ np בושח סרפ ךלמ יכ םיעטושה
 ןייע אבר תא תפרור התיהש תיפרפה הלשממהמ

nmmוינויער לנא תועונשב י"שריפו ב"ער 'ה  

Jat \אבר ל'א ג"ונב (* .םימעפ י'תש 3752( םימלת תחא םעפ קר 'יא םש םגו 'ישריפ . ^( x53לכה ושענ  

 .ושענ לכת םש גיונבו ירהנסל "3 «mo sp ,חיל ןירדהנס ס'ש ייכב ןכו ט"מר זמר 275 'קליב |«
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 .ע"ייע איתמ 'ר לש ויבא יטרפ םש שֶרָח *
tonע"ייע מ"למ)  Donא ' (Scherbenט"פ טחמב  

 ןיקשמ ןהב שמתשנש ןישרח o םילכב
 אמט רונתה קפוהו רונתה wb ולפנו ןיאמט
 ושמתשנש wen ילכ b^ .תאצל הקשמ ףוסש
 ונינר ה"יחא]* .ןהמ ובאשו םיאמט םימב
 התיהש ן"ישב 'יגה רובע ומצע ינפב ךרע ול דחימ

 — ['א םרח 'ע y" ןייעו ך'מסב ג"ונבו וינפל

 ר"עפלו Schwürze תרוחש ןינע ?wn =) תרח
 רוחש yay =! ץוכקהו %)! ינוע ןושלמ

 הנובה קרפד 'מגב (תפזכ רוחש | 52! פ'למ וא
 ערפמל הליגמה תא ארוקה 'פד eim Cp תבש)
 ןיבתוכ 553 'מגב ןיטיגב :ב"פבו 030 טיי 53(

persרמא (' סותנקנק 65^  s2לאומש רב  C 
 5/( הרנב ב"פב דיה לכבו '(.  יפכשואד אתרח
 רוחשהו ,הכמה םדכ ) םודאה והזיא (הנשמב
 mn א'פ .תורועה וב ןיעבוצש העיבצה תרחכ

Tרמא €« סש) '533 ןניסרג יכהר  nón Cnm 
 תרחו תרחכ רוחש (on cb אינת ויד וומאש
 יכ אנימא הוה ויד רמא יא ויד אמילו ויד וומאש
 אתוידד Cs תויר ח יכ ל"טק אתוירד אתוחכפ
 nons ."ובש רוחשכ תרחכ ורמא ןכ לע
 סויסה םשו א"ל דצ ט'רסל rm 'יפמ קתעוה
 ל"צ] (אמט) וידה תותיוחכ רוחשהש ונדמלל
 תורחכ רוחש ל"צכו וידד אתרחכ an^ רקיעו [אמד
 רוחש ל"צ ny mne ג"פס הדנ 'פסותבו הדנב

3'b m "manm nmmג'ד  ^M DE!לטונ  
 ןוב .'ר יב יסוי 'ר j25 . רוע ג"ע ןתונו תרחה תא
 ןושארח pb" היאר הזו כ"ע עובצ רוע יבג לע רמא
 םותנקלק ךועב ש"מ םע הלוע en^ הזו וניברד
 'פ ר'כיאבו :ג'צ רצ תבשל ךורע דומל כ'ג ןייעו
 — [אתרח אדהכ Cn ^ הכיא רוחש ראובמ ךשח
 ויד יפכשואד !Mmmm ^b םותנקלק ע"ייע ב'א)

 C (ר"לב םותנקלק ow ןכו םינעצרה

"aw ןושלב ןכו קקח 'יפו שוח סע 5m» mn 
 einschneiden, graben n^n) ס"לבו -

 ןיתירח 'נות (א א" no םכל חול לע השורח
 'א 'ורי םונרתו ה"יחא]* .ןוהביל חול לע

o^ "p"ח"כ  ninsקנואכו ,תיִרָח םשר :עקעק ' 

mun - תישירח 9 שרח חקת) 

 ןייע א"עבו G0 ("m הינפוא ע"ייע pun םכמצע
 taub, siumm שָרָח דיחיהו .'א Don 'עב שורד
 וניאו רבדמה שרח 3b א'פ תומורת :פ"שב הברה
 וב וונדש שרח נ"שו :'ב 'גינחו םשו .עמוש
 ם"במרה !b^ רבדמ וניאו עמוש וניאש מ"כב םימכח
 לבא שרח םלאל םג bm וארק המל םעט 'מורתל
 :ורמא .א'ע ןיטינו םש הגיגח i ie 'לינמב
 רבדמ וניאו עמוש vun והז עמוש וניאו רבדמ
 א"פר הגיגח 'וריה הזב ירטו לקש רבכו םלא והז
 יוללכ תילד הרמא אדה :הנוי 'ר הלעהו ר"ע ה"עד
 ןטקו news שרח ,(שרח ןינעב 5 ןיללכ 'רד
 א"עס ו"ט 'וכרב :פ"שב הברה ליגר (ו"שח רוציקב)
 ;ח"מ i'b ה"ר ;א"מ א"פ תומורת :ט"י הלינמ
 T'D; ח"פ ק"ב ;ה"מ Y'b po ;ב'מ ib ןיבוריע
 ג"פ ןירישכמ ;א"'מ א"פ ןילוח ;ד"מ ו"פ תועובש
 .התלוז דועו Yo me תווהט ;א"מ ,ו"פ ;ח"מ
 ח"מ ג'יפ mb» b re תוידע ng הבקנלו

Tb "b Doץובקהו .ה'נ ןיטינ ,ג"מ ,ב"מ ,א"מ  
^b»השירח םשהו ,תושְרָח ג"מ ד"יפ ח"מ ג"יפ  

 ירפס הקיתש ןינעבו YD ןירדהנס qvx ,ו'פ ק"ב
 ס"שרהמ תסריגלו — ו"נק .ה"נק ap 'פ תוטמ
 לכ ץובקהו אָשְרַח םשה ni ט'פס 'ורי תוכרבל

eenביח יזו יא ךרב יעב ש"מ ןייע לבא . ^p 
 תא שרוחה ."פ p'3 לקב :ל עפה ו — ויצק
 "יאלכ v" : לעיפ .השרח ךתלוהמ א"פפ ר"ב ,ויבא

nbישודק השרחו ונזא דגנכ . . חפיט ג'ע א"לד ' 
 ,ושריחו .א"צ ק"בכו ושרחו ונזאב עקת ב"עס ד"כ
 .'וכו ויבאל ושרח n'y ףדב ןכו ושרחו כ'ג םשו
 ;לעפ תא .א'כ .'כ .ג"י 'קזחי 'גותב vnb : לַעָס
 Yy rys 3'b הנינח ימלשורי ,ןשרחתא א"פ ר"ב
 השאה N'D ג'יפ תומכי :לעפ תנ ,ןשרחתי
 Yb ב"פ pb .שרחתנש שיאה . . השוחתנש
 - (ג"ע,ח"מד ז"פר ju 'ורי ןכו שרחתנו חקפ

Arbeiter in תכשחמ תכאלמב ןמוא מ"למו t 
w., Zimmermannוג. 8.  (Btein, Holzתקיספב ' 

 שותכת DM G'yw א'עס ויט כירר יקיס) אשת 23
 ןיא ןישרח לש (ניכ .זיכ ילשמ  שתכמב ליואה תא
 הייחא|* — .םינמוא 'יפ .םולכ ונממ ליעומ תא

sen Tyש"ע ןישרח לש רומח אכוה 'א  [wt — 

 י"כבו לינה חבשל "b "52 חיכו id ,BSehusterachwürze) ו ייל אוהו סוחנקלק יעב ןייע n רקיעו (

 רג רג םנחב ופיסוה םינורחא 'רבו םינשיה םיסופרב ןיטיגבו םש הליגמב היכו ביה יייכב «nm לאומש רג הבו DK" 'מ

yy )'ע"כשפהב גיירגה הז לע דמע רגכו הנח ימלשוריבו ,רוחש . . םודא גייונב )^ .שימו ףכשא  Tyםוחנקלק . 

a3? רמא הרגל ג'הר ^b» אנוח בר רב ג"ונבו הנח רב רב רוע ופיסוה ע"פרבו כ'ה. v33 ה"כ )^ .רוחש . . cmm 

 *) « "33 35 "33 mnרקיעה הזו אתוהכ הכפ 'עבו אתותירה יכ ר'ב « ^b» mmn c3 voתוחיוחכ הרגל ג'הו

  yesרצקתנ  "33 pao» "we à» vyאוהו (' .רייבו ביה יבו יא וה  ehaleanthumעייפרבו . . הרעה ןייע י"לב ןכו

 .ם"ימב ל'צו ףוסב ך"טסב 'יא
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mne mאוה מ'למ ילוא ןכל  ^nתופלחתמ 'לו  
 mi ןושלב s Ce^ יכ ררועל יתיאר דוע
 הפי תולוע הלא תוארוה יתש םגו תתתורו השק

 -- [רומאכ

(XD םוקמ) זינראד (ןיבוריע :טיי תבש D?) NET 

b pm C דדנבל הכומסה cvy 
 יתעד יתיוח רבכ )"3^ א'ח זינרא יעב ה"יחא]*
 רעיוביינ םכחה יניעמ המלענו ,וזה ריעה תנוכתב

 — [םירקבמה ראשו ח"מש איפארגאיג

 םוקמב ס"טו Dx תצקב ילשמ 'גרתב אתרח *
smשוריפ  poןייע ןודמו  myתרה  

 .ש"מו

 שחל pip Cen .אָשָח ר"אלבו nen מ"למ) שח
 םשהו ראותה schweigen השירחהו הקיתש

 ןה ולאב 8 Stille, der Verschwiegene יאשה

 "nn םיאשח תכשל 07 םילקשב ה"פ [ןינוממה]

 יאשחב הכותל ןינתונ אטח 6 יאירי (* שדקמב
 'פב ,יאשחב הכותמ םיסנרפתמ םיכוט ינב םיינעו
 שי 'פד 'מגבו ?C2 NDY) vor 'מגב הפלקב ףרט
 אבי ערה ןושל לע רפכמ תרטקה C5 ןיכרעב
 םיתע .יאשח השעמ לע רפכיו יאשחבש רבד

menיער גיי יגיגח) ןישרוד ןיא 'פד 383  ,Q — 
 יאשח Cb בי עמשא לוקו הממד 'גרת ב'א)
 לקו ג'ונב ה"יחא]* ,(עמשא ןיאגוס לקו
 -עדעיוורע = אָיְנופ פ"למ ןינופ לוק י"כבו ןיעגוס
 י"שריפ ןייע לוק תב ונייה םירה דה אוהו גנור
 תעדכ אוה הרבהה לוק ןינעב םייסש המו בויאל
 Amm ש"ע לוק תב 'עב יתאבהש ר"משו 'ופסותה

 יאשחב וב ןיסינכמש םחר המ :ו"ט 'וכרכב ה'נכו —
 Y3. םיחספ .'וכו תולוק ילוקב ונטמ ןיאיצומ
 םשו ,יאשחב Db אותו  «O30 והיש וניקתה
 י"כו vy "יג יפל ה"כ יאשחב הל ואיבהו וליחתה
 .ד"פ דצ םיחספ ס'דב ןייע םייונשה רתיו פ'א
 ,יאשחב ןיללממ Cn ,א'ט cnm ושחלתי 'גרתו
 ןיחנשמר לוק ^G יש" v2 הקד הטמד לוק 'גרת
 ינוניב אוהו םש הניגח men לע 5 הו  .יאשחב
 wow qm :מ"לד א'פר ry 'ורי יוויצהו לקב
 םעברי פה 'מולכ ןכ רבעימ יעב אכלמל !ישח היל

 - [ןכ ושעיש שקב

 שיגרה שוריפ oe y'bb vn ,שוח

fühlenבאכו רעצ שיגרה שח ס"לבו  leiden 

) en 

nmmשּוח ₪ שח - ) 

 ןינעב 5 א תושרדו — .ןיתירח ןימשור ץובקה
nnnימלשורי -- 'ט רח 'עב ןייע תוחולה לע  

 ךרע ףוס ןייע bé ןיתורח rp ד"יר Ye ב'ב
nmnש"מו ] — 

nmm =( nnתירח 'עב 'מושרה ירבעו ע"למ וא  
 שוריפו תרח לעפמ הזל םדוקה 'עמ ל"י וא

 -o22 ע"לבו abgeschnittener Zweig ךתהנ ףנע

"eףנע  (opsושאר םטקנ 'מגב לוזגה בלול 'פב  
 לוספ תורח (ג"ע ג'נד vds יכוס יורי איער בייל יכוס)

 ונדגאי רמוא הדוהי יבר 'מנבו .ושכ תורחל המוד
 b^ .אכילו תופכ אניעב אתורח אמיא CU) יכוס)

nnnה"מ יכוס .לקד לש תוירח ןהו אתורח אוה . 
 יפבו (א"פק ב"כ טושפ טנד 3133 OQ" nmn עייייעו

 6ו"ל ןיטי) טגה לע ןימתוח םידעה 'טגב טג חלושה
 סש) ןכתכש pua ov 'מגב ןיטיגד ןורחא 'פבו
 רייצ אענח 'ר .6.ארווכ רייצ 33 %
 רכומה 'פבו C לקד לש תוירח רייצ "יפ .אתורח
 והל דיבעד 6 א'ק «x ןיכוכד 'מגב וריבחל תוריפ
 לקד לש תויוחכ pron CTI» ^b אָתָוְרַח יכ
 ה"יחא]* = ."ןיוש ןילידג ןניאו ןוסכלאב ןילידנש
 ומכ 'מולכי אתורחכ 5m ב"בל v5 ה"מגר 'יפב ןכו
 הושב ןדננכ לקדה jb ןיאצוי ןניאש לקדה יפנע
 ,ם'בשריפ כ'ג ןייעו "הלעמל ןינופו ןידדצמ אלא
 ןייע nb» sav ליגרו ץובקה אוה אתורח ב"בכ
 :ד"ד א"פס תבש 'ורי ,תוירח jun .ה"מ 'כוס

nmnהלעמלמ םצעו הטמלמ , oenג"ע ה"ד ג'פר  
 ןעדיגש תוירח .ז"ד ד"פ םשו .םיצעבו תפגב תוירח
 'ד דומע (1s ףד 'ט קרפ vn ^v הניכשל
 ךרע ןייע ץוכקהמ םילקשמה רתיו .תוירח והאלימ
 וזנ ולפנש תויעטה ונמסנ ow [nmm] (תירח)

- [nben 

 לקד לש תוייחכ השענ םדוקה 'עמ wo אָחּורַח
 ידיב Cersehroekt הדורח מ"למ ילוא וא

 הנשמב .רינ ןילו תופרט ולא 'פב «me םיטש
 העמש וא דרבה התאר םימש ידיב יפ «Cm 'מגנו
 התאו לבא הושכ האיוה השביתנו הדחפו םערה
 השכיו הדחפו הזב אצויכו הטחשנש תרחא המהב
 ןילוחב wy הייחא]* .הפוט הלש האירה

nnn "b a3לקד לש תוירחכ השק  nה'דב  
 ןכו .התעבנש ןונכ . . האיר הקמצש b^ התורחו
 ףד 'קילייגנא י"כ pap ןילוחל י"כ ה"טגו 'יפב
 ינש ביכרה «wu םגו התועב אתורח b^ +,נ"יש
 ש<- ינוע «wb רעצו לטע ס'לב wem oem | לקר לש תוירחכ השענ ונייה (mes םישוריפ

v33 (*ויו  
y'"y (*למשח . 

mבחכ לאומש ריע גיר טיפס ןיטיג 'וריב ןכו (' רציק וניכר (* ,רארגבל  mmn 
 a 03 לבא סייש v33 היכו )^ e'y. ינשמח ןושלב

 .ר'פרב ייל )!



s'y m3האלהו :ח"י מ'ב ,'וכו אמש רמול שחו  
pmםש ןילוח .אמליד שוחילו האלהו .א"י  : 

 אמו) שח אל אה Tb םיחספ ,'וכו אמש שוחינו
 מ"ב ןנישייח ,שייח .חמק ע"ייע היחמקל שייח .וימ

ivoא"נק תבש | ,(": ו"כ 15 תובותכ האלהו  : 
 "s םש תנשבו הברה דועו א'ער ve הגיגח
 כ'ע אלוקל ןנירמא ימנ ןנישייחו י"שריפ לאומשו
 'ע «pn דחפ איבהש ם"שה יללכ ירבחמ ןייעו
 ול ינששוח ג'מ ב"כפב ןכו .א"כק nav .ןנישייח
 תששוח הבקנלו ששוח וניאו ד"מ םשו ,תאטחמ

a5 vb mw)מ םיחטפ ,(אשייח םשו .ד"פ םש ןכו '. 

pomןיששוח ןיא : ג'ס  av 5» bןישודיק  yb 
 ששח Ty ו"פד ד"פס םשו ,ששח אל yy ב"סד
 וניאו א"עס מ"ד .ב"פ Uy 'ורי ,אתעומש אדהל
 ד'ע א'פד ג'פ ק"מ v^ .האמוט םושמ אל ששוח

Toxתא  vpnךשפנ לע , ounלע ןיליא ןושחו  
 אנא יומאד אמיא ב"עס ג"פ 'מוי םשהו .ןיליא
 מ"ר רמאד רמיא א'ער vb יורוכב 55! אָשָשח
 המ ןנירמא אששח םוקמב :םשו 'וכו אששחל
 : וכו תלזא אששח רתב יא :ז"י הדנ ,רקשל ול
 yn קעניללעיל 'דמה תיב) ז"פ אשדת שרדמ

cpתלהק םוגותבו ,ילע הששח םכל היה אל  
 םוגרתבו — אכר NI" ND» jb אששח ה'כ 'ב
 — .[שחשח Tw ןייע שרשה תוליפכ ny אצמנ

 .Strauch und = ע"לב b^ אָתְשיִה — שח
(Binsengebüschםיחפ) העש לכ 'פר ג"סב  

 אתשיחנ 6 יאבמד יטיחד אבוא איהה נ'ער 'מ

"bםינק םוקמב העבמ  mmימ קרפב .םימ וב  
 ויהש 6גימק 323( םינב חינה ךומסב 'מגב ותמש
 תיבה wm .םינק לש )* ןישוחכ םינב הכרה ול
 'גרת ^O 02( הכימרו 0^ 3( הימריד רעי תומבל
 'גרת )^ 23 לאקזחי) mas "ona .אשרוח תשיחל
 יתקיס) הכוסד bb) ףוסב C. שוחיד יטיחכ
 ונמא התיה ךכ םילעב שוחד סרה המ (ר'פק כ'ור
 y3' ונבתכ רככו "nbn א"ס .םינבב השוחד האל
 'עב הייחא|* ,רקיעה אוהד ארבתסמו ,סחד
 יכ ףיפוהל יתאב התעו בטיה ש"ע יתכראה סחד
 Mm ש"ירב 553 יחכונה ךועב סרג ו"ו י"כב

enאָּתָשיִח 2 שח — (שוח 9 ) 

Unglückאָשֶשַח  Besorgnissאתוששח ס"לב ןכו  
^bושארב שח (הנאד  pii?ילשמ) 'אנש הרותב  

 Cra pam יונו ךישארל םה ןח תיול יכ )5 י'א
 שוחי םורא 'גרת (א'כ ay םילהת) יבבל ץמחתי יכ
 «pou ארמגב pou רמוא רזעילא 'ר 'פב .יבל
 אתניבמ יאשפנב יאשחו אסכ דח ןייקשא (.מ"ק תבש)
 6 י ש א ר שוריפ (' יאערכד ארפומ דע ישירד

 C יאתווכזמ יל וכנמ אמלד אניפתפמ ,יתננטצנ
Ce onse)יל ןישועו ןנטצמ יתייה דואמש  pj 

 יאשח א'פ .( ייתויוכזמ יל ןיכנמו לצנאש
 אלו היב שרד אנקוע רמו דואמ יתינהנ ישפנב
 א"פ יפלו ה"יחא]* .ךכ לכ האנה היל הוה
 ןושארהו Can האנהלו בוטל השגרה ןינע יאשח
 'וריעב ה"נכו באכו רעצ שיגרה ותארוה יכ רקיע

ov533 שח . . ויתומצעב שח  obםש תבש  
 ט'פ "אלכ v" .'ב רקי ע"ייע אבלד ארקויב שח
 Yb תבש 'ורי ,יונישב ששח םשו ,יוניש שח :ב'לד

n3םשו ,ונזא ששוחה ג'ע  mתששוח :א"יד  
nnsהיניעמ , cvששוח יתייה .ג"נד ב"פ הכוס  

 ,שישח אוה הימופ ד'ע ב"פד ג'פ ק"מ "ורי ,ייניע
 ,וינתמב ששוחה . . וינישב ששוחה ד"מ ד"יפ תבש

Yo mb wo»ימיב יהיו 'פ ר"תסא ,ונורגב ששוחה  
 ושאר תא ששוח ורכזש ימ לכש :שרוושחא שרד

my)ליגמ ' oxהיירמרמצב ששח יל ידוד 'פ ר"שהש  
 = וא ס'לב אָשָח םשהו ,ןורחאה רמצ ע"ייע

y^3המל :גאודב השעמ ה"ד הלא לע 'פ ר"כיא  
 יישק היישחד ל"א ןיקוניד ןידיבל mai תא חיל
 'וכו יישק הישחד ךל תירמא אל דע 'וכו יקוניל
 'וריב רופסה ןייעו קחדנ כ"מבו ולמעו וועצ 'מולכ
 קר איבה 'ג "25 'עבו .םייונשב .ה'ד ove 'וכרב
 J'D הרומת שוחימ םשה bm ,רמאמה תלחת
 אלש ^9 'א ,ה'ד [הערמ ל"צ] (יתערמו תישעו
 Dp שוחימו םינזא שוחימו שאר שוחימ יב אהי
 דועו -- שאר שוחימ אלו שוחימ לכ 8^ תבש
 auf etwas שיגרהו חיגשה b wen" ומכ wn ןינע

Rücksicht nehmenהגאד ןיגע וא  besorgenןכו  

 תובותכ .ךועה תליחתב p" דועו o9 ע'לב
vm asו"פ תוכרב 'ווי .ןיעוט ד"יבל לאומש  

iליאוה  vemהאיפ יורי ,'וכו אריעז 'ר הל  Tb 

 יוכו יאשח ןינעבו םש ס"ר ןייע פ"או ימ ייכב יילו אוה (^D א ר מ ח יייקשא 2033( ימ v33 םג ייא pew"| ייג ('

 ןוכנל ה'כ (* .אתוכזמ 3/53(: b/W "כב היכו (* | .ו"ו ייכב ןוכנל ה"כ )* | .םייונשה ג'שו אחניב 'עו

 שוחימ םג .ד"פ mos םשו )^ m3 s. תלהק ינממ ץוח שוחי ימ הזמ ילוא )5

 :תיס y 'פסותב ה"כו 'צ רצ םיחספ 'וכלה ines 'להבו 08 ייפב (mo אעבטר גיונב )7

 יישארבר B't/n שרר יכ f^ ms הזו םישוחכ ג'ונב )*

 m^ wmm ר"ל י'כב ןוכנל היכ )"7
vant?םיסיפרמה ומשפו ק"רפ 'זיפ יפדב  

 .ף'לאב יאבט 'עב וניבר סרג

mnmק'דוו יישרב ה"כו . 

 ונממו b תועטב

 יב ןיב ץע"ייע
vant ve 333ויתויוכזמ  

mas yeuדיע ביח שוחימ . 

 yip 3733 םג לבא חיגיהיא

m3 (* v3 v5ג"ונב לבא 'ציניוו 'פרב 'גרתב  

 ןושאו סופדכו יתבחכש המו סחר Ty I"y 'תקיספ

 Dp קרפ םינורחאה

vn 
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 ותועט יתחכוה (ג"עק יא'ח) ינינפטסא pM יאשח
 איירוטסו תינרוק יאשח יכ win Dy תמאהו ש"ע
 ךל םידקא יעד הוחא םרטו .םה םינינע יבורקמ
 ceteri fere :םה הלאו 'נ ,ט"י סואינילפ ירבד

conyzam id est cunilaginem, thymbram 

vero quae sit cunila. Haec apud nos habet vo- 

cabulum et aliud satureja dieta .י"םע  

 תינרוק ןמ שבושמ איה תינרוק יכ יתעד וז העצה
 אט", םינויה לצא ארקנה בשע הזו conyza אוהו
 הזו thymbra ר"לב ארקנ ,p^ Dürrwurz א

 םירובדו ףדונ וחירש בשע ,\(3=- ע"לב ארקנ רשא
 אוהו Bienenkraut ש"אלב ארקנ ןכ לעו והובהאי
 רשא Tn תליחתב המושרה תיברע הלמ םע דהא
 ךורעד האירוטס הזו satureja ארקנ םואינילפ יפל
 ם"במרה תעד םגו .םה םינינע יבורק םלוכ ירה
 ^b וניבר 'יפל םיכסמ א"מ ח"פ תיעיבשל מ'יפב

owתינרוקו  spo)היירדש ז'עלבו השאה יברעב  
 אשח ביער 'יפב ןוכנל ןכו השאח ל"צש br 'וכו
 ל"צכו Cip דצ תבש ס'ד)ישאח י"כ ף"ירבו פ"א י"כבו
 ה"כו ישח ג"ונבו .האס 'עבו ןאכד יאשח םוקמב ךורעב
 זעלה םג ו"ו י"כבו ךרעה תלחתב ק"העבו )^ י"כב
 זעול י"ע רשא י"שר לש האירדש אוהו האירודש
 יריתעצ פ"א י"כ 'יגכ זא רתצו תינרוקו רתצ תבשב
 origanum וא (^satureia = yo — y ע"לב אוה

 יכ כ"ג רמול 5553 התעמו ש"ע האס 'עב ה"כו
 פ"לב ארקנ ודי לע רשא 459! פ"ל אוה ישאח

sxהלאה תמאהו םירבדה ירחאו .םייברע לש  
 תזוחמו אוה הלתש המב ףראטסקוב ונל השע קוחצ
 אלו וז הלמ רואיכב וניברכ אקירס אקוב והער
 םימופ יד דודל ןויגשבו וילכה ירבדב ךחירטא
 אסח אוהש רמול העט יוועל םכחה םגו ד"צ לעכב

 -- [181 נ'צנלפפ ףעל 'ייע דועו וכרע ןייע

 םיפעתסמ ונממו ןויערו ןויגה ונינעו מ"למ) בשַח
 ,wollen ש"אלב םינייוצמו םירחא םינשומ

(meinen, ncehten 

 q וניא 'מוא יסוי 'ר 07. 7553 ב"כפ ןחלשהב
 ילגר 'ג ווכשנ DW ^p (' יקפלדה ןכו הבשחמ
 אלש י"פעאו האמוט לבקמו לקסרט השענ ןחלשה
 המב קופב ג'וב .לקסומ ותושעל ותעדב בשח
 ןתאמוט rb" ןידרוי םילכה לכ ot ins תבש) השא
 ותושעל zem רוע ול היה. שוייפ .הנשחמב
 ןידכ האמוט לכקמ (nep אלש י'פעא חיטש
 נשיחו (' אילוכטק התיה םא לבא יושע אוהש

sinnen, denken, berechnen, 

 בשֶח — (אָּפָשיִח 9 שח

 ירא c np יי יל

wmלכא סחר 'עב הסוחר . sosרכינ ורבד  
 םגו ךורעב ונניא סחר. 'ע יכ רקש ורבד שארש

 (ןורחאה שחר אוהו) שחר 'עב ןקתל וניצר םא
 ,סחד y3 ^s' לבא ונינינעמ אצמת לב םש םג
 'תקיספבו ל"פ ר"קיוב השוחר 'יגש התעמ רומא
 וניכר יכ לקנ ןובנל תעדו .השוחד ל"צ ל"נה
 ןינעמ השוחד .שוחד רוזגל הצר הנושאר הפקשהב
 ךרעב ורדסמ היה המל ןכ אל םאש אתשיח = שח
 רבס ד"עפלו אוה תישומש הז יפל mox תואו הז
 הלאשנ ל"נה ב"בב םג ותוארב הככ רוזנל וניבר
 שיר 'מוחנתב ןכו םינב יובר לשמל םישוח הלמה
 םינק לש םישוחכ :םתוא ץראה אלמתו תומש
 םישרחכ ס"טב ןיטעטש 'פדבו ,אנוריוו 'פדב 3705
 טפשו א"פר ר"משב ה"כו םישוחכ ל"צו םינק לש
 [nem האל לש םינב nb לשמ םג וז אמנודכ
 ומלוהל השק ת"ילדה יכ ואור ירחא לבא םיִלָעְב
 אתשיח תרזגו m" ארבתסמו קדצב טילחה זא
 הלמה האב ןכל םגאה ap ^er 'מושרה ע"למ אוה
 (גיכ יא'ח םגא 'עב תואמגודה ןייע םינק תוכימסב
 :ט"י vp, ןיבוריעב םג Dus ילואו םינק תשיח
 ס"ט אוהש הארנ רתוי לבא םינקה תציח םוקמב
 'וריעב ה"כו Y 'כוסב ה"כו םינק תציחמ םוקמב
 תחא םעפו 'צנוש 'דבו פ'או 'מ י"כ "יג יפל .ו'ט
 .ט"ס :ה"פ 2/23 לבא םש יוריע פ"ד ןייע 'זיפ 'דב

bתציח םוקמב םינק תשיח  nup.ה"מגר "523!  
 עזגב םינק ומכ ןיאצוישו ןינרקודה םינקה ולא 'יפ

onsתציחמ םש םג 'שוריבו תוינשמב לבא ,כ'ע  
 ן"ישב כ'כ ^35 by ,םיבמרהל מ"יפב ה"כו םינקה
 םינק םוקמ ןושאר ןויצד אתשיח וניבר b^ הפיו

mmלבא םימ וב  "b3ח"ו  ^xהניפס העבט  
 י"שריפ י"פעו י"שריפכ won ם ש ל"ו רה נב
 D) ג"צירד 'וכלהב םיחספ המינפ ןוילגמ אבוה הז
 קחצי ןייע אתשיחב רהנה םש העבטד אברא איהה

 — wwb"] לע ריעה אלש ןנוי

 \3= Sy ןושל אוהו ישאח ל"צש לינ) יאָשָח
p'53 ג וא Thymian, róm. Quendel 

  (Gartenquendel — Saturejaיליבח 'מגב ןינפמ 'פב

 יאשח תינרוק )3 תנש) שק  "pא"יירוטס זעלב
 ע"לב ארקנה בשע אוהו האירוטס אוה ירתצ ב'א)
 ע"ייע לאעמשי ןושלב ומש הז יאשח 538 רתעצ

TW הנש תינוק ךוענו ה"יחא|* ,(תינרוק 
cvepávn אוה ותערל ושא) תינוק יכ םעפה 

  coronis(רתכ ומשש בשע ןימ  "mWאוה  pyע"ל

 ^im 'יפבו ריל ייכב ןוכנל me (' .יקפלורה ט"רסכ ג'הר ייפבו יקפלור גייוגבו ש'ע קפלד ya ה"כו ר'פרב ןוכנל חיכ ('
 .ב'מ .כ'כפ 'ילכל שיר ןייע לכא אילכט ס'טכ ןאכ יפו 'מאמ ץוח ץ'"פרבו לבטק 'עב ה'כו אילבשק ייכ ראשבו ב'' רצ ט'רסל
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ovoלש תונובשח  ^p C45pךלימ  Cםיחרוא.,  
^n335םדא[ל] רתומ 'מולכ ךלה אביו 00 2^ ב'ש)  

 (ביעס mp תנש) ןנתדכ םיאורקה ויחרוא בשחל
 לש תונובשח ['יפ] .ויתורפרפ תאו ויחרא םדא הנומ
 ךכ .ךלמ לש תולייח לש תונובשח ןוגכ ךכב המ
 המ ול רמא וב אצויכו ףלא ךלמה תואצוה ךכו
 וניאש תונובשח wn ךל שי האנה המ רמולכ ךכב
 תואצוה ךכו ךכ :ךלמ לש תונובשח א"פ ."ןיכירצ
 ורינחל םדא רמאש :(* ך כ ב המ ל ש ו ,ךלמה
 ןינבה ma רמולכ ךכב תאצוה ÜÉ תו א צו ה המ
 המ לש תומא הפוג איה qo ישקת ךימעטלו
 אלא רופא ('וובע ש mos sm רתומ ךכב
 רופא היבג אריגאד ארגא תיאד אה אישק אל
 היבג אריגאד ארגא אכיל יתאצוה ךכ רמימל
 ןושארה b sns^ 'שמא 'פדב ה"יחא]* ,רתומ

^sתצקב יכ יתוריעה רככו בותכ ךל המ הרעהה  
 םינושאר םיסופרב לבא ךל המ בותכ היה םירפס

qos ^Wיגה וז יאדובו ' nmnוניכר ינפל םג  
 ודקנל ךירצו ךל המ ומכ ךלמ "יפו ליעל רומאכ

sm 355םוקמב 05/2 היעשי) םֶכָלַמ ומכ  nbםכל  
 ןושארה 'יפב וניבר ?ny ןכ אל לבא ce יישר ןייע
 ךלימו (אגליוו 'פד תבשב) "*^n "פמ P תעוהש

qxדקנל  qosב לש םישושהל והובשחו ' 
 ןכל ךלה s» mmn mm 5« כ'או תויתוא
 אביו קופפמ היאר (ח'ר b" יפ לע  וניבר איכה

q52םיסיפדמה לבא םיאורקה םיחרוא רמולכ  
 אוה ס"ט וא וניבר תנוכ וניבה אלש ןעי n ונש

jbלש תונונשח :ויוחאלש ומאמה 'יפב ךלמ  
 "גה ופלח הנוכב וא 'וכו ךלמ לש 'וכו ךכב המ
 תואצוה ךכו ךכ :ךלמ לש תונוכשח א"פ םתוארב
 ןושאר 'יפב םג יכ תעד ילב םיהיגמה ורבסו ךלמה
 וכתכ ןכל 35b ונכומ wm אלש ידכו ךלמ "גה
 דקנל x^ לכא ארקמ לש 355 ורועש אהיש ָךֶליִמ
 שי ךלמ "יג םג חיננ םא יכ ל"נ דועו .רומאכ 3575
 רוצק אוהו 355 דקנל Toy זאו ןושאר 'יפ ריבסהל
 לבא ארקמ לש 357 ומכ וניכר ושריפ ןכל 356 ןמ
 אבו B] היאר רתוי קוידב ואיבהל לוכי היה הז יפל
 423 רוציקה הז mm םגו 0 n ילשמו יוגו 35055
 כ'ג b" ךכב המ לש תונובשח 'יפבו .ןושלה טפשמ
 ןינע הרשיה ר'פר 'יג יפל א'פבו ךלמ ןינעב
 ךכנ המ לש תונונשח ומכ ךלמ לש תונוכשח
 B3" ךכב המ לש תונונשח "יפו ןושארה 'יפכ

 סיישב םינשיה ייסופרה 553 היכו (תנשב) ח'ר 'יפבו בייהו "ו י"כב היכ (*

(asm > בשח — adn ביקת 
 הבשחמב ילכ תרותמ האצוי הניא רוע התושעל
 (םש) 'ילכב ב"כ 'פב ןנתרכ השעמ הב השעיש דע
 האיפד ק"פב .'וכו וילגרמ תחא הלטינש ןחלש
 ישודיק ילבבו א"פ האיפ יתפסות ןייעו ביער (YO ישורי

Coביתכד השעמל הפרצמ ה"בקה הבוט הבשחמ  
 וחער לא שיא 'ה יארי ורבדנ GN )7 ,יג יכאלמ)

^mהשעמל הפרצמ ה'בקה ןיא העו הבשחמ  
 אל יבלב יתיאר DN pus וה" ויס םילהת ביתכד
 םייוגב לבא לארשיב אמיתד אדה 'ה עמשי
 שורד ןינעל בורק הייחא]* C היפוליח
 :הזכ יכאלמד יבשוחלו ישא כר שרד ons 'וריב
 הלעמ האשע אלו סנאנו הוצמ תושעל םדא שח
 ןינעב רמאנו «C020 האשע וליאכ בותכה וילע
 חור ילב רבד לע םג הליאשהב הבשחמו הנוכ
 ותקתעהו ,('ד ייא הגו) רבשהל הבשח היגאהו ומכ

war im Begriff zu scheitern₪06]ג1  dasמוא ןכו ' 

 שיו — 16 navir se pensa rompré יתפרצה

 בשחתמ םא Dn'b^& 'יעיבש תובישחו לדוג ומעטש
 בּושַח םדא ראותהו אוה בושח םדא DON 'יפ אוה
 תבשו ^D, "2333 .ינאש בּושָח םדא :ד"י תינעת

 א"י  ,ב"י ארקיו י"שר רוע ןייעו ש"כ נ"שו ,א"נ
 ץובקה ny השא :ה"כ ז'ע .ח"ק eoe הבקנלו
 ב'ער ^ ז"ע ,ןיבושח T'D: םירדנ :ה"ל 'מוי :רכז
 בישח ןאמ :ו'נ ןיטיג ביִשִח ליעפו ,יאמורד ינושח
 ..בישחד אבהד : ד"מ מ"ב ,לארשי אמלע אוההב
 -Werth בּושח טשפומ םשו .בישח אלד אפסכ

 schützungוכרב ' v^3' .ונושח ורופיאו ליאוה  
 ,ג"י 'בדמב י"שר my ןייעו .י"אד התובישח .ו"מק
 אבה ע'ייע .נ'ק תבש רפסמו הנומ ומעט בורלו 'ג
 ^t 'ליגמ 'וכו יבשח אקד ועט .ד'צ 'יחספ ז'חא
 ,בישחד םושמ .ט"י םש ,אניעט אלו אנבישח אנא
 amem המכ .'ט ry ,והל בישח wp : מ"ס 'דהנס
 בשחמה כ"עס n'b "mb ,תועש ןיכשחמ .'ה 'ליגמ
 373 .'וכו pup יבשחמ :ז'צ םשו תועשו םיתע
 ב"עס ח'פ םש , הקרצב ןיבשחמ ןיא .'ט

senא לשמ ע'ייע '. mWבשחמ יוה א"מ ב'פ  
 קלב «p ל ע 5 ת ה sow ע"ייע לזילו בשחיל
 ןנחלא 'ו pan ןכו ונל בשחתמ ח'סשת זמר
 נשחתי אלש רמאמה ב'עו n" ry תופסותב

 -- [םהמע

Rechnung, Ab- Berechnung, Re (avi = בשח 

 (p nae םדא לאוש 'סד ג"רב +(

 .הפוצמ םוקמה W^ םשו quen יוריב ('

 ךלימ v3 .יישרב לכא איל יישריפכ היכו ךל המ יריאמבו ש"ארב bu ימ י"ככו (:א'פק רצ תכש ס"ר) י'כ ף/'ירכו

ma (^ ^( עיפרב הייכ cb»ייכבו (אנליוו 'פרב תבש) חיר  ixm vתצקו םיסופרג ךוועב היכו 3" .ךלמ  T3 
 .ריפרב ןוכנל הייכ )5 .ר'פרכ m5 )^ .שימב הממל ןייע רקיע ל'גו ריפדבו sm י"כב
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 םושמ א'פ C "ןילכוא C תאמוטכ הציבכ 'מא
"wnלכה םירמוא ותוא ןילטלטמ םאש הנוהכ  

 אל לוגיפד אכיל תולצעו ותוא ןילכוא והיש ףוס
 הנוהכ ילצע םושמ רתונא ינתמד ןאמ יוה תולצעב
 לכימל והל הוה יאד לוגיפ םושמ דשח אכילו
 ולצעתנש םושמ אלא וישכע דע םיניתממ יוה אל
 אבי אלש האמוט היב ןניסנק יכה םושמ רתונ יוה
 ח"ו 'יפמ קתעוה הז םג ה"יחא]* ,לצעתהל
 י"פעו ושוריפב קימעה וניבר קר נ"עק רצ כ'ק ףדל

^bה"ד .ה"פ ףדב 'ופסותה תישוק תבשוימ ךורעה  
 לקב לעפ ה «nu — .ע'בשפהב ןייע םושמ
 "Cm ימוי) y" תבש :א"ל :'ה "כרב לעפ בו
 3b מ'ב :ז'ט ק"ב 3/2 'ינעת + ז'כק : ח"יק תבש
 ,'ל 'ורוכב p ab" : ו"כ .ו"כ .ה"כ 'רהנס + ו"פ
 . . אוה men» n ב'פ ז'ע 'ורי ,ב'ער א"ל
 Emm תסנרפ : ו"פד ג"פר 'ינעת 'ורי ,דושח וניא
 emm ןמ רבא לע qui ןה םידושח ר'פפ ר'ב
 תא רשיח ג'ע ו'טד sebo "yp ^v ל עי פ
 ודָשֶחְנ אל םיתוכ ow ovp 'ורי ל ע פ נ ,םעברי
 איש ןייע ןאכמ ב'ער א"ל 'וכרב ילבב תוירעה לע

ce owךירצש רבדב רשחנל  nbק"מ  :m^ 
 'דהנס ,'וכו ואשע כ"א אלא רבדב דשחנ םדא ןי

 אָרָשַח Tn םשהו .תיעיבשא םינהכה ודשחנ .ו"כ
 .'ל bv" .ב"פ םיחספ .ג"כ תבש : ג"מ :'ג 'וכרב
 'ירדנ 'ורי .ד"מ b^ :'מ 'טוס .'ס ןיטינ .'ה 'גיגח

 : ט"לד ה"פ
 ,nüthig ליעומו ךירצ שוריפ פ"למ) חשה א

(Qützlich; angemessenלאינדב  )3' 

 שארב ש'מא 'פדב ה"יחא]* = .ןיחשח אל ויט
 םשה ונממו .'ט ,'ו 'רזעב ה"נכו .ךשח ס"טב ךרעה

— [Bedarf ךרוצ "p €» ^t פש) תוחשח 

 Cy תשגוה py שח eve תוליפכמ) שחשח *
"^nתישחשחו 2^ .א"י 'דמבל 'א  

 ה'כ יל שחשח 'א ,א'מק םילהת 'גרת .ייעמב
 ,שיח ג'ונבו איגר 'פדב

 finster םומעו ההכ 'יפו דמוע לעפמ לקה מ'למו ּךַשַח

geinליעפהבו  Finsterniss Ten verfinstern 

 ר'עפל ךישח 'גרת 538 Unglück הרצל לאשוהו
em pronירגנוה 'לב 35  kiesikoע"ל דועו  

 ,klein, mager, gering ךרעה ןטקו nr לד =

 השמ "np ל"צ) (הטמה תא חקב) ונדמליב 4
 בשיו ימוחנת ^n/21 t ייפ יכ ,יר moe ימוחנח) |הטמ תא

 : כ"קו iv ףרב יילו סיש י"כב יילו
 ^n שוריפמ קחעוה כ'ע (* .תאמוטב סיטב ^n ייפב )^

 rop רצ םיחספל
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Cy 32723 )'כ'קו :ו'ט ףדב 06 לבא אמטהו : 
os (^חיר  memo 

 Mavim) — בשח גיקת =

 ךימעטלו 'יפבו .ןינבה תואצוה לע man ןורחאה
 Np אתייותב אתייובמד ן'וה תרבסכ אוה 'וכו
 י"שריפ א"פבו .י"שר תעדכ אתיימקמ אלו ךירפ
 ןינב תואצוהכ wen אוה קר ךל המ ומכ on כ"ג
 וניבה ןושאר 'יפבו ,ךכב המ pups וניבר 'יפכ
 b" ריבסהל ל"ג דועו — .ץעוי b^ 55 ר'אלמ
 :םשוייפ םעטו ^m "פמ קתעוהש ןושאו
 תדוקנב ד"ויב ךלימ תסריג וניבהש ינפמ םיחרוא

qoםיאורקה םה ימ ונייה ָךְל יִמ רמולכ  m) 
 ודקנ א"פבו אוה אתכמסא קר ךלה אביו ןמ היארה

qb"bןכל  ^bרוחבת התאו .ךלמה תואצוה ! -- 
m3»ה"ר .אָנְּבשּוח פ"לבו ןוּבשָח  .n'5לחש  

 ז"ע 'ורי .לודג ןובשח .'ד ז"ע :'ט ב"ב ,ךנובשחב
 םיה תא קתמל עדוי son םימ ןובשח .ב"מד ב"פ
 wm ם'עס n'y 273 ,אוה לודנ ןובשח . . לודגה
 :ז"ד .ו"פו ק"ב ימלשורי ,לשמ amy םלוע לש
 ןתא ןכשמה רמגנ א"נפ ר"מש ,הנורחאב ןובשח
 תונונשח א'עס נ'ק תבש ץובקהו ,ןובשח םכל
 .תונובשחב יקב «s'y 'ה תובותכ mus לש
 ע"ייע אנבשוח ארד יבא .ב"ל תבש ס"ל לקשמבו
 'ורי .אמלעב אנבשוח :ה'צ ןילוח ?it 'מוי .ב'ב
 ןידהד הינבשוחכ ןידהד הינבשוח .ה"ד ב"פ תוכרב
 ךל 'פ vonp ,ל"פ ר'קיו me אוה חמצ אוה
 אנבשוח קוחצ ןימ ןינעבו -- .אגבשוח (bm לוכא
 !TU — .טסרכ ע"ייע die Fingerzühlung עבצאד

jisemהנוממה קושה לעב  bpרכממהו חקמה  
p» Scehatzmeisterזמר םירבד  n'nnהלא םשב  

 ש'ע 'וכו ןובשחה לע תוירבה וקעצ wv" םירבדה
 die Berechnung בּושיָח םשה דועו -- .רופסה לב

 תנש .ווביעד בושיח ,שדוחה בושיח ^i 'דהנפ
 — [תולזמו תופוקת בושיח הז .ה'ע

 beneiden אנקמ ->-== ע"למ (verdiüehtigon 7ַשֶח
 der Ver- Ten ראות Verdacht Ten םשה

i'D3 (diehtigeםיחפפ 'ןילוצ דציכ 'פד  (ve 
 לוגפה (ב'עס :'ק ot ('םיח םפ יבורע פנו

 ארסח ברו אנוה 23 םידיה םיאמטמ C) רתונהו

 wem sow 'יפ הנוהכ ידשח םושמ רמא דח
 האמוט וב ורזג ךכלה וכ עגנ ולכאל יכ וב עגונה

wowללכ] וב עגיל אבי | (Cרתונא יגתמ דחו  
 דח רתונ (' תושעל והוחינהו ולצעתנש ינפמ
 המ ותליכא רוסיאכ םידיה אמטמ תיזכ ינתמ
 דחו תיזכב ותעיגנ רוסיא ףא תיזכב ותליכא רוסיא

 M ''כב קר אוה ןכ ('
D שוריפב n» (^ — n» שוריפב 



menויט תישארב)  (a^ןהיניע הכישחהש ידמ וז  

 ,ביכ ילשמ) םיכשח ness ,היתורזגב לארשי לש
 ^" רמאמ ןינעה mb ד'עפלו (quem הערפ ט'כ
 םושמ יאשפט יאלכב נ'שו .ב"נ  תוחנמב הימרי
 ןכשחמד אתתעמש יומא אכושחד ארתאב ובתיד
 הללק ןינעב ןכו שפנה ןיביאדמש תוכלה שוריפ
 והנהל הכושח wb ופח יכל א'ער ט"צ 'דהנסב
 ,יל תטייל אק טלימ יקודצה בישה הז לעו ישניא
 א"ש 'גרת הזל ףסונו ל"נה 'גרתב ךישח ז'כב לבא
 א'מ ;'ו ,ו"כ היעשיל ;ב" m5 ב"מ ;'ח .'ה ,'ב
 ^b ,'ט םילהתל ;א"י ^n לאקזחיל ;דיי 35 1^
 ינע םשוריפש םתלוזו b^ n'p ;ג'י ,ב'ע ;'ו ,ב"י
 ךכ ונורתפש המושרה פ"למ ותרזג ד'עפל ןכסמו
 י"שריפו איכושחל איתיז דקפא :ר'מ הכוסב ןכו
 רועש ןכו ל"גה ר"'כיאד ךישח ןינעה הזמו םיינעל
 ב'כ רומזמ ט"ושב היכרב 'ר רמאד ןללימ עברא
 זמר ףוס םיטפוש םוקליב אבוהו ךילא ה'ד 'ו 'פ
 (ארבוג) ארביג ךישח אתימל יעבד אייח ךישח כ'מ
 יעבד (אחיתפ 'קליב) ארוהנ Ten אשלחל יעבד
 «wb אתירבד אתתיאד ארד ךישח . . אימסל
 זמר םילהת טוקליכ 'יארכ אתירבד ל"צו אתיירבד

pa 33 y^ Yenשיב רמולכ ראות ךישח  
 תויהל רובגהו תומל הטונש b^ אוה ערבו ולזמ
 ל"נה םילהת 'קליב ב'נב p^ ןינעה יפלו 'וכו שלח
 דימתב ךישח לכא — .'וכו תומל הטונש ימל יו א
 wy 'ח תוכרכב ןכו Tm jb לעפ אוה 5^
 ומידק יוויצב ow ,אתשינכ יבל יכשחמו ימדקמ
 ב"ס תוכרבב ברעה . . םכשה ומכ ייפ 'וכו וכישחו
 תבש natn ארקמ ןושלב םשהו ,ליעל ןייע א'עס
 אנכ אָמְכָשַח תימרא ןושלבו א'ער א"נק 75
 ,ח'כ םירבדל 'לקנוא אתוכשח א'עפ 'ל אעיצמ
 סינרעטסניפ אָכּושַח wb" ןושל לקשמב דועו ,ה'ס
 'ציב .אכושחל אינמחר היירק .'ב םיחספ ןייע
 'גינח טהמ 'עב וניבר "3 יפל אכושח my" + נ'ל

 — [אימש bp" אכושח אכיא ימו ב"עס 2^
^ 

qiie — qun enפ'למ ר'עפל  Dרכד  
 -Obscoenes, Abscheu רעוכמו הנוגמ

 "n^ a) לאקזח) תותסכ תורפתמל 'גרת 8
 איכה 1725 ה"יחא]* ,ךושח «yp ןטמחמר

eno Ten דפ - Ten דיקת 

 'אנש תומה ךאלמ ארכנ ןושארה םויב +ר ייפ
 ךאלמ אוה םוהת ינפ לע quum ('כ .'א תישארב)
 התא עודמ .תוירב לש (' ןהיניע ךישחטש תומה
 רב ךישח םוגרת (ד יג" 2"( ךלמה ןב לד הככ
 יכישח ['גרת] 0" 02 272. ץראה םע תלד .אכלמ
 חושתו רוכזת רוכז הכיא תלינמב .אעראד אמע
 אכישח ךישח אנימשד דע רמא אלתמ ישפנ ילע
 C תיימ 6 אשיחכ שיחכ אנימשד דע א"ס תיימ
 (pp) ךשפנ ןיקת «Tun Cr דימת תכסמד 'מגב
 (* קחרתת אלד יכיה יכ ךשפנ ןיקת C [םידקו ל"צ]

bb. "bאהתש ךמצע  busתירחשב םידקהל  
 ךישח ימנ ןכו םינשי םדא ינבש דע תונפהל
 הצוח ןייוצמ םדא ינב ןיאש העשב אצו בועל
 םדא ינכמ קחותהל ךוטצת ןכ השעת אל םאש
 ךישחמו םידקמ תאשכו ךעוריפ וארי אלש ידכ דע
 ךוטצת אלו הצרתש םוקמ הז יאב תונפהל לכות
 םכשה yo) גיס 0272 האורה 'פ 'מגב .('"קחרתהל
 ומצע תא דמליש "s .( קחרתת sow ידכ בשו

maaתיבועו תיוחש אסכה  swםיכשהל ול  
 תורוככ) ןימומ ולא 'פב — ויכרצמ קחרתי אלש ידכ

voןיכושח ויאומש לכ (גיעס  ^bול שיש ימ  
mobםיכושח וינפ םלועל . sbעב אוהו ' TUER 

 אצמנ הז ךרעב א'פו 'ב זח 'ע Tp pus הייחא]*
 אקילייגנא י"כ ץבוקב) תורוכבל י"כ ה'מגר 'יפב

mח'ק :) qp"יתכועה ושא תעבש  msף'לא  
 ךל גיצא ןכל n" ה'טגו ישוריפ ויה אל דוע
 וחומינ :ויכשא וחרמנ :ל"זו : ןאכ mon ירבד
 ויאומש ויציב ןיחופנש ויכשאב חווש .ויציב
 ^| רנפק 'וכו 'וכו ישוככ רוחש אוהש ןיכושח
 ךשאמ 'א ןיערוג pucr ןיפסומו ןיערוג הנינח
 יח ןיערוגו וארט היל יוהו חורמב ותוא ןיפיסומו
 היל m" ךשאבנש שא םוקטב ןיפיסומו חורטמ
 — .כ'ע ןיכושח ויארמש ךשח הארמ וגייהו ךשח
 הליאשהב Ten תלטב ושמתשה ל'זנר יכ עדו
 ןפואבכ ןה אוה עונ ונצמש ימו םינפ pn לע
 60% י"ל תועמשמ ןכו ינחור ןפואב ןה ימשנ

"bארמיא 'עו ינלמ ע"ייע רוחש  (e'»p Um)ןכו  
 :by ווחש yay לע oo pros ater ר"ל חנוה
 "35 מ"ר ל"זרדב ךשח ןינעב ןכו חור למעו תורצ
 לא pp'3 ז'ט 333 .ודעב ךשח ow א'עפ כ'כ
 y'bb עקו שרופמ םשו 'ב עקר 'עכו 'ג bn 'עב | תשרד «pi הזמו וניניע וכשחי לאו וניכל הורי

 ,אנשיחכ ו'פרבו ר"פרב היכ f) .תוירב לש םהינפ :םשו ;ינפ תומש יחנתב (' הישפנ ןיטק uy" אנימשר דע גיונב )*

 ייכ *n'o3 ייפמ קחעוה כ"ע (* .הימגר ייפב היכו קחות גונב )5 ,הימגר ייפב «mu יחסונב היכו (*

 Laon בועה אצו םכשה גיונב (* y)a ג'ת אסכ mà yy רברח nus -- (:ו'ער ףר אקילייגנא י"כ ץבוקב) רימתל

 yy רועו ייפ רבכ יכ יחכונה 'ע לע זמר קחר 'עב יכ ךורענ ןאכ רפחר הארנו 'וכו im vov קחרהת אלש ירכ

 Mom ייפ לע m יפל בפומ 5" .קחרתת אלש ירכ ןינעל אינה von לש עויסל בגא ךרר קר ילוא וא .יכ כש

wetתקפנ . 
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 'וכו התפילקב אלש השיבי pw י'כ "ינ יכ
 תליחתב 'מושרה 'יברע הלמ ןורתפ ןכו an^ רקיע
 אוהו אשלוח ל"נה ןילוחב ה"מגר 'יג הבוט רתויו 'עה

veoשבשל ילע השק לבא םישיבי םירועש עילב  
 היגהל אלשוח "גה םהב רשא תואחסונה לכ
 yy .ח'ל 'וכובב אתלישח ןינעבו אשלוח : התחת
 סילמ אלשוח יכ י"ל דועו .אמירט 'עו אתשלח

svnןייעו םישותכ םירועש שוריפ  qwאבה  
 — m] רחא

zer- הכיעמ ןינע OX (עילמ וא ריעפל bum 
plai- zer- דדרמ ןינע "למ וא drücken 
po) לילשב xm מגב השנה דיג 'פב' (sehlagen 

  cowאתלישח יעיב ינה  pue.לוכית אל תאו
(m יב .לאינ) ביתכדכ וסמסמתנש המהב יעיב, "b 

 רידמה 'פד ג"סב ,לשחו קדהמ « vy mam(א'עס
"p ידוד ("ילשח. C53 רמא nem mem 

 .ןרדרמו ןתוא הכמ תולודג תורוי השועש שרח
 ןירררמו ןילשחמ תונותכב י"שריפ ןכו ה"יחא]*
 איבה :ז"י ןילוחבו .תורוי ונממ ןישועו תשוחנ

 תובותכ שילחמ היד י"שר  s'yומכו ידוד ילשח
Gre vy qms ינפל 'פב ןייז ילכ והיינמ ילשחד 

 ןייע ס"ש י"כבו פ"ר 'ציניוו 'זיפ 'פדב ה"כ תמאבו
 " Uy Dרצ " ium inלשח ןינעכו .ישלחד

 לאינרד  ^bהברהו רדרמ לשח כ"ג י"שרל סחוימה
 ידוד ילשח 'מגב שי « manאתלישח יעיב (ל'גה

"pb םש ןילוחב י"שר תעדכ אל mn Cow (ןילוח 
 ןירועמ רכז יציב אתלישח יעיב א'עפ ג'צ ףדב
 יציב ב"ס "יס 'ס ד"וי רוטב יתיארש ילולו ופוגב

 ןיידעו ושלתנש רכז  jnםש ןייעו ןפיכב ןירועמ
 זא ונינפל אתיאדכ י"שריפ איבהש י'ב  nmnתא

  voןיכועמ רכז יציב :ךכ י"שרב הינהל
"po א'עו ח'ל m2s35 י"שרמ יתייארו ופונב 

 אתלישח יעיב ומכ ינתלאש ךועמ רבד . . אתלישח

oen - ּךושָח) ךשח xm 

Ux 

 אוה ד'עפלו ערקה לע הרופתה דגב תכיתח 4( 0
 ונייה bn תיברעה הלמה לש הינש הארוהמ
 םיפשכ םיבתוכ *וב רשא noy וא דגב תכיתח

n'y woתותסכ 'גרתה ןיבה יתעדלו פ"לב  
 ,xucóc 06906, ₪061 י"לב ןכו «o פ'למ כ"ג
 | הנה jn תותסכ תורפתמ כ"או השאה תשוב תינ

 תורפתמ ויה רשא השא תורע לש תורעוכמ תורוצ
 קיתעה ביטיה ןכלו תושפנה ןהב דדוצל םישנה
 רשא דגב תוכיתח ןירפות רמולכ ןמטחמד 'גרתה
 ץובקהו (םישנ תורע לש) הנוגמ רבד רייוצמ ןהמ
 לע m" חלש אנא 'כ קוספ םש לאקזחי 'נרתב
 יוועל mn שוריפלו — ןיעטמ ןיתאר ןיכישח יעיְקר

 — mo] ול ןיא qen ןינעמ

 לצאו שבי ete ע'למ ד'עפל אלשוח —( לשח
 'פב trockene) 0061866 השבי הרועש ל"זר

 החל הרועש (א'ער wy .אטוי) לכואה ימגב כ'הוי
 ורק C) אלשוח התפילקב אלש הל ורק תלובש
 גנה ןמ הלפנ הכלה שירב mese ולאבו QC הל
 'פב C ארגיאד אמופיאכ אלשוח אזח Ga ןילוח)
 וניעס יל p'3 ונבת איצומה 'מגב דכה תא חינמה
 והדש לבקמה 'פד ג'סב .ילשוח רקפא אנוה בר
 .אעדרהנב ben ילכאד יזיע והנה (ז'טק מ"ב)
 C ויל 23 שלש ןתקזח 'מגב םיתבה תקזח 'פבו
 הדוהי 'ר 'מגב C ררוב הז 'גב תונוממ יניד 'פב
 ידיד יאמק ומא דח (א'עס ויכ 'דהנפ רמוא

C333ה"יחא]* .אלשוחד ('אפכ   na» 
 ילואו ץובקה אוהו יִאלשוח הפינמ sp :ז"ט ק"ומב
 אלשוח םוקמב יאלשוח כ'נ ל"צ ל'נה ב"בבו מ"כב
 ושריפ אל ק"ומב י'שרל onven ^p vm לש
 ש"ארבו ף"ירב 'יל ןכו הל סרוג היה אל ד"עפלו
 י"שריפ תומוקמ ראשב לבא כ'ר D" ש"בירה 'שתבו
 אוהו םיפולק םירועש אלשוח ל"נה ב"בל ם'בשרו

we» voyןינעב 'יפש ירה כ'ע זילוח תטיחשר ! 'א הרעהב יתוריעה רבכ לבא ,ל"נה  "ybתמאכו  

yos )'ימ י"כב לבא אלשוא  boייכבו תיחב ילו  eyוז ר'עפלו 'וכו התפילקב אלש השיבי  "am "pyןכו  
 רעישש ומכ am^ וזו (*  .ירקימ גיונבו 75 v33 היכו (* .לינה ע"למ הלמה תרזג סע הלוע וזו שיע יישריפמ חכומ

 (,י'ש ףר אקילייגנא v3 ץבוקב) ןילוחל v3 ה"מגר ייפב ג'הכ תמאב יכ יתאצמ התעו וניברר אבילא יב רגר יעב ביר

 אמופיא 'עב עיפר "3 כ'או כ'ע הילעש רוחה דגנכ ןיפולק ןירועש ויה ל"הזב םש 'יפו אמופיאב אשלוח nin םש קר

a)תמאבו אוה אכמסר ארבג היימגרו ןיכומס ןהל שי כ"ג אשלוח :רגר 'עב ביר  oןישיבי ןירועש ייפ יפו ע"לב . 

yv (iי"כב יכ עדו )^ .אלשוח : ריחיב  Yaר"פרבו  "an33 לבא רק' עה ןת קו ח ימגב " ^w i'mןתקזח ימגב  

 רויב (b ייב ילשוח וניבר ייג יכ ןוילגב ומצעל mane רפוס הזיא תחנה wm רקיעה ייב ל"צש לינו רק עח יב יג

 ,ו'פרל םשמו ךוועה ייכ ךותב המינפ wai כיחאו ףוסב ףילאב םשו סש ביבו מיב סישבכ אלו am רקיע (ףופב

m» )"ןוכנל  m v33ןוכנל ת'כ (* .2  v23ביח  mo»י'פב תיכו אבק גיונב )* ,שיע איטרב יעב  US Y^ 

 מיטשב יתאצמ ןכ תמאבו הפירע וניבר ייג יכ mam ע'בשפתב בייירגת לכא רמא ישא בר 3703( 'ה ףרצ ya הימ )"

 oen m ףרצ 'עב ('"  ,תובותכל

05* 



 ויש תוללממ םיתעו men םה ה"בקה ינפלמ אצוי
 .ומוקמב הודחו ny 03 25 יא ה'ר) 'מאנש זועב

 (םייבקמה יבא והיתתמל יטרפ םש) יאָנומְשִח +
 שיר Dow שרדמ vb א"פ תודמ

 תיב יכלמ :ט"מ 'טוס ,יאנומשח ינב ג'צ רומזמ
 יאנומשח ma תוכלמ ב"עפ א'כ תבש ,יאנומשח
 UY b ןירדהנס .יאנומשח תיבד אדבע :'ג ב'ב
 ד"יב םג Db ז'עבו יאנומשח לש וניד oma : ו"ל
 לש אתיא ז'על י"כ ms שוריפבו יאנומשח לש
 ף"זרהמל 'נשמה יכרר jy .זגשנ ע'ייע) םיאנומשח
 b'3: ק"בב םיאנומשח ץוכקה ןכו (האלהו א'מ
 סולבוטסראל הנוכהו הז תא הז םיאנומשח ורצשכ

 ,ט"צר ,א"ח סולבוטסירא ע'ייע סונקרוהו

(das Entblóssen) TE" *ב"נ היעשי מ"למ , y 
 'וריב םשחו ושדק עורז תא 'ה ףשח
 .עורז תפישח ג"יד ט"פ תוכרב

 bp הלע שוריפ Aio ע'למ ילוא) הָפיִשֶח +
 הפישח לש תלצחמ .'כ הכוס (שביה

 הכוס 'תפסותבו 'מ "53 ה"כ ימג לשו םעש לשו
 ג'הרל ט"ס pi manes" י"פס ש"רב ה"כו א'פ
 (חימ mb ןירישכמ) m/b ךַצְו (ח"מ טיפ «nó 'ו רצ

xv»םשו 3^ ףש 'עו 'ב בלול ע'ייע הפיש לש  
 .ןורתפ שי mb םג יכ חיכוא

binden, zusam- קוכידו prn (ןינע ט'למ pen 
  Gnendrückenארמגב ןידימעמ ןיא קרפב

 קושח יחא 6( לא עמ ש יי (ה'ל vp ואישה
 קבר p^ ,ינבישהל basan לאו וזב וז ךיתותפש
 תונותא יבכו .םתא pum (2 m5 moe) ומכ
 .(" ןירויצ ינימב ןקשחר 'גרת 0 ,'ה סיטפוש) תורוחצ

cenש" פש) םישוכח  (C Cגרת] ' poen 
 'גרת] )2 יט"י כ'ש רומחה יל השבחא .[ןיקישח
 םייס ב'ה י"כב הייחא|* .[ארמח יל קושחא
 רפס אצמ אוקמ ילעבמ דחא יתעמש ינאו ל"הזב
 יצחכ תמו רומח רכושה בותכ וב האר ןיקיזנ
 לעב התא ינודא ול [יתומא] ('מא) C ךודה

 רומחה יל means תשכיפמ רמא אל לודג ארק
 אל םלועמ הפסוהה וזו y'5 קתש vo הילע בכראו
 תמאבו רפופה ךרוכמל ךיישו 11351 סמלוקמ האצי
 יתעמש ךוונמ ינאו ל'הזנ "יא v3 י'כב

pen - ben 

"o. 7 א An ?ולה רה צי, דר זקס יו 
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ympm ןילוחל "5 nme» יפב יתאצמ' "en om 
 רמולכ אתלישח יעיב (: א"מש ףד אקילייננא י"כ

 ךועמ ומכ םיכועמה םיציב « mnoוזבו כ"ע
 תוכלה ז"ואבו ,וסמסמתנש 'יפב וניבר ךלה הטישה

  "Donיעיב הזכ םישוריפ ינש ובכרוה ח'מת
 ןירועמו וסמסמתנש רכז יציב שוריפ אתאיילשח
 אבוח םשו אוה ישכיר ירתא יבכרא הזו ,כ"ע ופוגב

 םג כ"חא  ^pימושרה ע"למ הלמה ינא רזוגו .וניבר
 םיארקנ םגו לבלובמו ךעוממ ושוריפש 'עה תליחתב
 איבה 'ב לשח 'עב ..)<= לזנ ןכותש ןיכעוממ 'יציב

 ילשמ| הנחבשי 'גרת ןמגרותמה  (w^ inלַשָחַמ
  "bןוכנל ש"מא 'פדבו — הכאמ ג"ונבו ךעממ

 םיסופרב לבא ומצע ינפב 'על יחכונה 'ע דרפתנ
 [הזל םדוקה 'על רבחתנ םינושארה --

benלש ס"למ)  Tyלזרבב שרוח שוריפ םדוקה  
 מ"לב שרוח ומכ העו הבשחמל לאשוהו

schmieden — sinnenירגנוה 'לב רמאנ ןכו 00808  

 (ביכ היי ילשמ) הער ישרוח ועתי אלה 1
 [ןוא] תובשחמ שרוח בל .אתשיב ןילשחו 'גרת
 דועו [nons .לישחד אבל 'גרת m^ n םש)
 תואמנודה ןייע .בויאו ילשמ םילהת sns הברה
 םירכדל 'א י"רתכ ןכו ,יוועל 'חה לצאו ןמגרותמב

D — 

5n *לפח ומכ  ^bעב אמגודה ןייע םייסו רמג ' 
 .ה'ק omni אתיבפלא

5en *ח"כ םירבד מ'למ) , n^השילח ןינע  ab- 
Gehwüchenהזה חורה ךלוה 'פ ר"להק  

 םיוהכ ולשחמ ה"בקה םלועב אצוי אוהש העשב
 YD פ"ר "vp ד"כפ ר'בב לבא תועבגב ורבשמו
 ט"יר זמר א"מ 'קליו ד"ער ב'יד ט"פ תוכרב 'וריכו
 י"כ יג יפל ןורחאה ףטע 'עב ה'כו ו ל ש רמ "נה

 .םש ןייע םייונש sm i'm ר'ל

uwתרמאק אתלישה  Gy" n? mo»לעב  
 C wy אתשלח סרג ךוועה

 Glüherz (2 /n ארוע בהצמ תשחנ 155 «b^ לַָמֶשַח
 'פד ג'רב (םינפב ןייע הדגאה י"פע שרדנו

 לאקזח) למשח יאמ (ביערו א'עס ג"י) הגינחד ינש
 םיתע תושח cnp תויח אנת אתינתמב 600
 רוכדהשכ ןה poo יתש למ שח .p^ .(' תוללממ

 תוללממ שא תוית nnm בו oW" למשה יאמ im» D י'כב היכו (' .יב לשחו יא לשח «vy שימ ןייעו ('
 למשח ןינעבו זימש זמר לאקזחי יקליב יילו ייל םיש ייכבו ונינפל הגיגחב (* .יא שח yy 'וכו cvy fon אחינחמב

v33 m» (*שימ ןייע ת"כו ביתו )^  mקנומ  ansתיתפרצ הקהעהב ג'מ ,גיחו שיכר ,ביח םיבמרהל הרומה , 

 רתוימו ע'יפרשב by" ומע ושגלפו bon voy איגלפו רוע ריפרב (* .יוכו ינימ לכב ןקישחר ג"ונב (* .רסח ע"פרבו ונינפל
aemםיב לע בתוכה חנוכ ('  J'y ty 

E 
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 תוחל ךירצ אוה ג'ע א"מד ר'פ NDS 'וריו ,יתחה
 ,םילחג תייתח :ח'מ אמוי םשהו .תותחל ל'צ
 הלופפ mnn ry א'מ ףד 'ד קרפ אמוי 'ורי
 ףד '3 קרפ הנינח ימלשוויב הייתח -- איה
 ךרע ןייע הייתה םוקמב רפוס תועט 'ג דומע ט'ע

 E [היית

Schrecken, האריו "nb יפו מ"למ תיִּתִח' — nn 
Q^ n^) םיקרפ 'דב 'מגב ה"רד ק"פב (Furcht 
 (דיכ ,ביל לאקוחי) םייחה ץראב םתיתח ונתנ רשא *)

 לע הריתי המיא ליטמה סנרפ הז אדסח בר רמא
 םדא לאוש 'פד 023( .םימש םשל אלש רובצה

 [ןיצמעמ ןיא 'מגב] *( ? n3ךרדב םיתחתחו (:בינק
 תלהק)  (n aהשענ ךרדב ךלהמש העשב 15

  emn.הלהבתהב םקו ָּוַת (ר'כ /3 לאיגד) ומכ םיהות
 'גרת 055 ז'כ תישארב) דרחיו  mnmה"יחא]*

 'עב  mnל"נה ^33 תבשד רמאמ כ'ג וניבר ןייצמ
 'צנוש 'פדבו 'מ י"כ ס"שב ה'כו 'וכו ובל השענ

  emn emnינשב 'יא 'מ י"כו ב"י תלהק י'כ 'קליבו
mn ךרעב ה'כו :ה'פק רצ תבש סיד ןייע ם"יוו 

 ח'יפ ר'קיו רמאמב  w"ypןכו  nb53'גרתב תומוקמ
TD thwi דנעצ 'למ ותרזג יכ ןוכנה אוהו mn ע"ייע 

 רועש כ'או .ח'פק ,א"חב טיוטסא ע"ייע להבנו
 לש תולפכנ םיתחתח שווש תנשב רמאמה

  mon = nmnרכח ע'ייע הלהבו דחפ רומולכ 4^
 השענ רמאש המ הזו  emm 335םיחוות] (םיהות

  [omnתעדכ הזו ^ oליחתה ל'נה ר'קיוב יול
mn עב הנוכנה וניכר 'יגכ ךרדב' emn הוותמ 

 הובגמ םג 'פ 'בר תלהקב לבא  ^Wםיאוות הוותט
 ר'כיאבו םיאוות הוואתמ ר'קיובו בשיו 'פ םשו

 אתחיתפ  xs ^Dרתוי ןינכסר עשוהי 'ו ה'ר
 תערלו וניבר 733 ל"צ םלוכבו םייבח יכחמ שכתשנ
 וילע הלפנ ךוד לש התיתה אנהכ רב אכא ינו

mnn ןושלמ טושפב תלהק לש םיתחתח "v 
 « onתלמ לע ךלוהו כנופ  quדי לע רמולכ

  ny ynאוחש תעכ רטולכ ךרדב שרור יול 'ר
-- [r3 

nnאָחיִיִח =  Typהלמ לש ימוא לקשמ  
 רונ b Cb eR^ "פופ
p'e3 (Gohlauchימולשת םלשל 'מגב ק"בד  pu 

pr»ימ 'םבו 67" םיבכ היכו .יט  mmbףוסב יושנ  
 תוינס יוטקד אתייח (.ג'צ «mam היינש הכלה
 םימ oM עדת אלו אלמ רושק דוני p^ .תליבקו
 וב שיש nb3 ותוא תינקו וב שי ןמש וא ןיי וא

nn - penאָתיַיח — ) "pn 

 וירבד םונמנ יתאבה רבכו 'וכו ארקמ ילעבמ דחא
 ב'ה י"כ by" םנקתל שיו (נ'נק רצ m סונוא 'עב
 ב'ה י'כב Di ^5 mb הארנ םינפ לכ לע 3*5
 קדצבו ewm" ךוובמ לש תוינקסע םידי וטלש רבכ
 ןויגה לעבו סופדמ וזה תרחואמה הפסוהה וטימשה
 ןינעש המו -- .הזב שיגוה אל ט"י רצ המלש
 ב"עס ג'ס תומבי ןייע מ"ל ךרדכ ןוצרו yen : קשח
 ןילוח .'וכו הרותב הקשח ישפנ mb תומבי 'פסות
 הנו תישאוב םשהו ,'וכו םכב ינקשוח .ט"פ
 לש תונושל 'גב 5'3 רומזמ בוט רחוש p" השרפ
 הקיבדב לארשי תא אוה ךורב שודקה בבח הנח

 — [וכו הציפחבו הקישחב

 תלוספמ הקנמ .,= y'bn ר"עפל) Sn א
 von den 50118081- ללוזמ רקי איצוהל

men חיש לכו 'פ ר"ב (gen Theilen süubern 
 ( 2^5ןימכ ןתוא ןירשוחו (םילחנה לכ יפ ר"להקב ןכו

 ,ב'כ ביש) ייתכד התרבחב תעגונ הפט ןיאו הרבכ
 ^ Gתינעתד ק"פבו  CUיבג לע םימ תורשחמו

 ('יעיבשר) 'וריבו .ץראל םימה ןירישמ י"שריפ עקרק
Cv» זיפ תבש 0( לודג bbs [תבשד ל'צ] קרפ 

 ןיסבגרג רשחד ןהה  "bה"יחא]* | .הרבכב דקרמ
 ע"לב ותארוה רקיעו ^ bהיארהו תלוספמ הקנמ

 ש"ע אטסוז 'עב יתנייצש םירדנ 'וריו הליגמ 'ורימ
pay יפל קר ראובמ ןירשנמ 'ינעתב י"שריפ כ"או 

 פ"ש י'כב ומכ סרג ילוא וא  powתוושנמו
 ןתוא ^ Dרומזמ .ט'ושבו "כ רצ תינעת ^ n'יגה

 ותוא ןירשוח  moימלשורי -- .םלועל (םימה
 ז"ט ףד א'פ הטוס « yל'צו ס'מ תירשחב דחאכ

 — [תירחשב

ne" ^b "mn Ann ר'אלב n n n ט"למו nn 
Feuer, Kohlen. vom דוקימ םילחג 9» 

Uo mb תבש) ןיי איצומה 'b3 (Heerde sceharren 

  [95] Gmיפלקב ףרט 'פבו .רואה תא וב תותחל
 « Ci «eלכב  pv'ד לשב התוח  qupרימתבו

nmm Gra ams ןכו איער 25 'ינוממה םהל רמא 'פב 
 'טוינו ה"יחא]* = .דרזיו תוימינפה תולכואמה ןמ

 'וכו תולכועמה ןמ 'יא םש  ame noeהז לע וניבר
 דימתמ היאו קחוממ איבהו אמויד ןויצב רטאמה

 היה אל יכ ןידל לכונ ( mb owעויס הזו 'טויב
 תכשב ה'נכו 5 ה"ר .ר"ס םיחבזב 'ופסותה ש"מל

 אמש נ'עו ד'ל  nnmתנש לעפבו ,.םילחנב
mn n3 אתח ב"ער ד"ל vy bna nnb im 
DM םיטעפ המכ םשו "nm ב"טד: mb אמוי 'ווי 

om )'מ '"כב לבא םיסופרב ה"רב היכו םייח בוחכ ' yat b^ףיירבו י"כ 'קליבו  ^wתיר סיר ןייע וניבר "33 םייחת  
 mn 'עב pa» m3 (* .ךורעה לע ריעה אל om :זיט רצ
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 ה'כו pow שוריפ mn .ה"עד ד"פ nbus 'וריו
 א"ל תוכוב ויתפשב ךותחיש .ב"כ הליגמ ילבבב
 וכתחנ האלהו .ו'ע prm qnm ל ע פ נ .א'עס
 רנא nnb א"עו 'ע :ט"ס םש ל עיפ .הילגר
 תובותכ .חינמו ךתחמ , . ךילשמו ךתחמ םש ,רבא

syי"ד ז'פ .תכש 'ורי ,ורקיעמ תשוחנ ךתחמה , 
 m 'ורי ,א"עס 'ה הגיגח ,ךתחמ םושמ שלתמ דכ
 ויעמ ד'פ 'פ ר"בב ל ע פ ת ה qmno yy נ'ד ג"פ
 ,'ט לאינד לש ךתחנ תארוהב רועו -- .ןיכתחתמ
 mb b" לצא לקב םג הברה ייא רזנ "יפ ר"כ
 יל תועובש והכתח כ'חאו pun תא קרצ ב'עס 'ז

ivoונכתחא , T's vpnרעש שרדנ  qn 
 תכתוחו תבשוי הלודג ירדהנסש םוקמ ('ג יטיל הימרי)
 ,הכלהה תא ןיכתוח םשש . . לארשי לש םהיניד
 לש ןיד pamm ןיבשוי יתיאר דועו 'פ ר"להקבו
 'לינמב .תוכלהה תא וב ןיכתוחש םוקמ . . לארשי
 תוכלמ ירבד לכש Cn) .'ד רתסא) ךתה ראוכמ ,ו"ט
 וליא  .ב"כד ד"פר ןירדהנס 'ורי ,ויפ לע ןיכתחנ

mmרמולכ הדימע לגרל התיה אל הכותח הרותה  
 תער תייטנ אלב הכלה קספב הרות הנתנ ולא
 — ומ"פ ןייע םלועל םויק היה אל ןאכלו ןאכל
 nn" ינפמ ח'פר תואוקמ אתפסות qnn םשהו
 : ב"ל pow .ח"י ןיבוריע aeo תוכרב ךתה םוקמ
 N'yD ה"כ הדנ טשפומה םשהו .טולק ע'ייע :ח'ס
 תבש v" ,םילגרו ?"b ךותיח ר"פ הדנ אתפסות
 ץוכקהו .םידגכב ךותיח . . תורועב ךותיח uns ז"פ
 סרג 'א ספספ ym' ןיכותח : רכז אלו 'פ ר'כיא

annינואד אכותיח ב'ער ז"מ ןילוח  ppm 
cvןילוח הכיתח םשה רועו .ינואד יכותיח .ח"מ  

 Yb םיחספ ימלשורי ,הכי תחל הנווכ ןניעב יא : א"ל
 הכיתח yp'3 5'3 תותירכ ,ותלבי תכיתח : ג"לד
 תכיתח א"ער ג"כ םש ,שדקה לש הכיתחו pom לש
 'ותירכ ץוכקהו ,ארוסיאד הכיתח : ג'כ תוכותכ .בלח

evןילוחו  vpותלוזו : ח"ק ] — 
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Dattelkor 5mm - 5nhךפהנ 53 תערל  
 כ"או .unreife Datteln אלחות תויתואה

 (ש"ע םינפ לש yos ד"עפלו םיחל םירמתל ילכ
'b3תולתוח +(.ו'טק תכנש) םדא רנוש 'מגב תויבח  

 ו"יפ yy ילכ לכב "(.  תורגורג לשו םירמת לש
 ילכ p" ,וכותל inn אוהש לתוח ה" םילכב
 םיאלממו לקד לש תויוחמ ותוא ןישועש

 לַתח — (אָתיִיַח — תח

 ןיא 'מנב טג חלושה 'פבו m" ןכ םימ אצמנו
 C יתייאד אעייט אוהה Cn peu םירפס ןיחקול
 זימ םש) wp תא רכומה 'מגבו .יליפתד אתייח
 וכותבו דונ b^ .אתללגו אתייח הידהב לקש (א'ער
 mb לש םורק "ap 'מגב תופרט ולאבו .ללג ןבא

porn)ה"יחא|*  .אחומ היב חנתמד אתייח (ה'מ  
 ס'למ ילוא הז יפלו ןטק קש מ"כב שוריפ י"שרו
 פ'למו וניבו תעד הארנ רתוי לבא pv אָתְִח
 אתייח y'"y האכה אתייח paye המו — המושרה

 - rns] אבה ע"ייעו

ND *ר"עפל)  schlagen = yonהכה שוריפ  

 וא'כ 3^ 2930 תחבזו .ז"כ pow (ךתחו
 והיתח יאהד עמשמ יאמ C והיתח בזש םוקממ
 ידי לע בז :םש םשהו ,'וכו אוה רבתמד אנשל
 ןמ (mm הלמהש ל'זר ירבד ילולו .ןניעב יותח

nnnהנממו הטושרה ע"למ איהש רבוס יתייה זא  
 mb םדוקה ע"ייע :ה"מ ןיטינב אתייח

(Ekel empfinden) 1D *תומורת 'ורי  meה"מד  

 התח םדא לש ושפנש רבד לכ ג'עו
868 twm cáo "bb אוהו וב nxp ^b ונממ 

 ,שפנ לעוג
p» snmיברע ןושלב ןכו .לעפנב מ"למ התירכ  

ein-, ab-, zer- Q^ y'5 ny zT Du 

(schneidenןיי ידכ איבמה 'פד 'מגב  n3)ביער ביל ) 
 הכורא הליתפ b^ .תורנ יתש יפב רואב הכתוח
 רנה יפב התצקו רנה יפב הליתפה תצק סינכמ
 יתש ואצמנו (* תקתנתמו עצמאב הקילרמו רחאה
 ^ G5 םילכב ב'כפ ןחלשהכ .תוקלוד תורג
 םנחלשב היה 'יפ תוכיתח תחנה םוקמ רמוא הדוהי
 לכ ינפל ושכה o3 םישהל oup תומוקמ
 לעפה םימעפ הברה :«no ה"יחא]+* ,םרא
 ןאכמ הכתוח התמו ןאכמ הכתוח ירה ime ןילוח
 א"עס DU ,היעמבש רבועמ ךתוח .ח'ס סש ,היחו
 וטמ 'עב .הכתחו נ'עס םשו וכתחו ודי איצוה
 )373( רוכזד אתקיספ ט'ק י"כ ^3 יפל וניבר איבה
 ,(רטמ y"y rob ריבב יונשבו) הלש ןירטימ ךתח

 תיירכ $0 וגיאש ףוג תיירב תלפמה : ר'כ הדנ
 םירביא ךוחיח וכ ןיאש רמולכ ךותח וניאש שאר

mהרוצ ילכ  C aenודי .ח'כ ,ד'כ ,ח"י םשו  
 ףייסה תא חקל b" ר'קיו .הכותח ולגר הכותח
 y] m'D3'3 ד"פ תינעת v^ .ויכא תא ךותחל

 יישריפכ הזו מיטשב ש"ע יוכו בטיח רושק קש ייפ ןתנוהי וניברו םש מיטשב אבוה קיבל ח"ו 'יפמ הלמב הלמ קתעוה ('

 ג"ונבו יא בז ךועב היכ (י p'ó3 ב'ה ''כבו הקתנמו ו"ו "33 (1  ,ותתח

 תורגורג לש mbmn ררסה «web 'מ v3s היכו )* opm לילשה ירביא | )28 yos וארקנ ןכו (*

 .יתייאר אתעייט איהה ג"וגב (* .מ'כב

 .חנקחמ

 .םירמת לשו

 חיקת

SIDA CENו  



  VA4* ^. S Aon Euו ריר 7%

7 pun i3 
Nox EPA. 1 
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 ןועועיו 'נר ת ^O היל 0 םייא תא םייצ
 X י"כב ה"יחא]* .ןילותחב ןוומת
 'זיפ 'פדבו ד" ,ד"ל .היעשיר יגרת ייל ר'פדבו
 י"כבו אילותח תי אמדק ןוערעיו ל"הזב אבוה
 פ"ל gym איברק ל"צש  ל"נו אידרק s^ ביה
 wilde O»-2 ע'למ כ'ג םייצ שרדו רנוש ^;
 'גרתב ה"כו 'ציניוו 'פד לש ןוומת ד"עפלו 6
 p 43 y'b^ כ'ג ww ק"ררב אבוה ןכו ונינפלש
 תומוקמ וניבר ןייצ אלש אהימת תצקו — רנּוש
 y3' :לותח ןורכז אבוה םיכרעה הלאב לבא ס'שה
 A^ ומולחב לותח האורה : ו'נ תוכרבמ W^ רנש
 לשומ לותח המ ינפמ א"עס ג'י תוירוהמ ימגג 'עב
 יעב OU) ייג יפל גילר ב'חב ימגג ע"יע  'וכו רבכעב

 לותחמ תועינצ ןידמל ונייה ב"עס 'ק ןיבוריעמ ענצ
 .'ח תורוכבמ 'א תת 'עב ,י"שריפ םש 'יאר א"פכו

(wmנל ' ovי"כ ה"מגר 'יפב ה"כו ב"נל ג"ונבו  
 רפק 'עב .6ו"פ אקילייגנא 5 ץבוקב) תורוכבל
 ע"ייעו םיפוקו 22(. ןידפוקו ןילותח :'פ ק"במ 'ד

ym en pnהיימנ  ^pוז הלמ  "yאצויכו לותח  
 תבש תומוקמה הלאב לותח רכזנ דוע םלוא .וב
 אתוריטג יעב אל 'יפ והייניב אכיא לותח :א'נ
 לותחל ןייואר . . ןילוגמ co ב"ער חיכק םשו
 ומייקל רוסאו וגרוהל sme לותח ב'ער 'פ ק'ב
 ,ד"ס ,ו"פר D^ מ"וח ןייעו רתומ ה'ד 'פסות ןייע
 הפורד ןיא וא לותחל הסורד שי sys ג'ג ןילוח
 ,לותח :np ,לותח תסורד :ב"נ םשו לותחל
 תוירוה .הרתב לותח טהרד . . תלוננרת איהה םש

mb a^א"ע  "bbתא ריכמ וניא לותח . . המ  
 אמק אכבו םש תוירוה םילותח ץובקהו .ונוק

ovןושלב םגו  nip)האיפ ימלשורי תולותח  
 ,ר'ת זמר אשת יכ wp» ay ז"י ףד 'ג קרפ
 קוספ הבו!תלהק .ופי המ קוספ הבר םירישה ריש

 דז ןשי 12

 שומיק סוגות ues py) ץוק ןימ) לּותָח 2 *
 (ו B/ עשוה םהילהאב mn םשריי

 י"שריפו ןוהתינרכב ןילותח ןוהב ןורשי ןילוסרק
 הז יפל «pam qm 'גרת תויח yb omm שומיק
 ,יועלל ר"תמעבו ןמגרותמב רדסנ ןכו םדוקה 'עמ
 ינימ mm שומיק קפס ילב לבא לותח גופ תחת
 היעשימ חכומ ןכו עשוהל pm ןייע on סיצוק
 םג ילואו pmm ןילוסרק 'גרתה םשו an ,ר"ל
 ןוהתינרכב ןיחוח . . ןילוסוק 'גותב ל"צ עשוהב

vmל'נח היעשיל 'גרת קר איבה 'ב לסרק 'עב  
 ינרתה איבה אל ילואו עשוה 'גות לע קו זמורו

 םייבמרת p 27D" ביפ ןיצקועבו ('*

 לּותִח ? * — 6mm 9 לַתח

 | העש יפל ןתוא ןילכואו ןיחל םיומת ותוא
 יכ (ט'פ s םילעופה תא רכושהב ןנירמאדכ

sunןירוקש ינפמ ינלחותב איהה  msןושלב  
 ןתואב ןתוא ןישבוכ תושבי םירמת אלחות ימרא
 ןילכואו ובקרי אלש ידכ ןתוא ןישבוכו תולתוח
 ןירוק (' תולתוח ןתואמ הכיתחו ףרוחה ימיב ןתוא
 וב ןיערוזו לבז ןיאלממ תולתוח ולאו C אצוביח
 ןגברד אנשיל לתוה .אסיפרפ ותוא ןירוקו םינוערז
 .(ילכ pm .י"לב ייפ 'ב'א) -- .אלחותו אטיפרפ

nonsלע ותנוכ  wbר"לב ןכו >06<4 'נוי  
geflochtener Korb, ealathusםכחהל ר"טב ןייע)  

 תרחא הלמ שי הזה רבדל לבא .(א'נ א'ח רעלזייא
 קתעוה ילוא וניברד ושוריפל עגונהו תלק ע"ייע

i'm ^bbי'כב לבא ט"דסל  "wwספדנ ונממ  
^bםש אצמנ הארנכ ג'הר  monקו יכ םינפב  

 שי p^ לתוח :ל'זו 3^ דצב םש N^ וניבר םויס
 .כ"ע אלחות אטיפרפ םימכח 'לב םינש תומש ול

qnםינואגה תבושתמ קתעוה וניבר 'יפש 5  
 אסיפרפ יאה ה'ד :א'פ תבשל י"שריפב אבוהש
 ש"ע וארקנ תולתוח יכ וניכר תעדלו בטיה ש"ע
 ינלחות ה"דב .ט"פ מ"בל י"שריפ םג םיכסמ ינלחות
 לש םילכ תולתוח b^ ל"נה «nav םשו ש'ע
 תופכ Jy ע"למ וא לתוח ד'עפלו םירמת תופכ
 wem men תשיבכ US ע'למ וא לקד לש

 רקיע 3^5 ןורחאה הזו םישובכ םירמתל לס
 ןתואמ הכיתחו ו"ו י"כ 'יג יפל וניבר בתכש המ הזו
 הינהל ל"נו אלחותימ לאעמשי 'לב pop תולתוח
 Dattelkorb 15 Je yb שממ אוהו אלותחימ

haltigינש רשעמ 'ורי ה"נכו ₪68  N/pד'ע 1207  
^vתבש  nbלש לתוח .ו'טד ו"טפרו ג'ע י"ד  

 תכש ימלשורי mon לש לתוח b" ר'קיו םיומת
 ש"מ v yos^ אלמ אוהש לתוח : ד"ד א'פס
 תונותכ 'ורי ,ארגנל .לתוח יוחמ ד"ע ד'נד ד"פ
 מ"יפבו .אלתוח אלמ לכא (םימעפ 'ב) : ב"לד ח'פ
 לתחהו ןושלמ לתוח ראב nb ז"ט םילכל ם"במרהל
 vy ^p ומצע ילכו C (s "e) לאקח) תלתחה אל
 זאו 3! = )= | ע"ל אוה ילואו אלבודלא
 ךורעהכ wes ^p ב'ערו .ליבז ע"ייעו אלבגדלא ל'צ
 שוריפ ויניעמ םלענו ושוריפב קחדנ ט'יותהו ש'ע

-- [on 

 ומכ b Katze^ )= ע'למ ד'עפל) לּותח ו
 ןייע on 25-9 ע"של כ'ג אוהש רגוש

 (ב'כ ^a תיעש) ויתונמלאב םייא my (םינפב
 ושגפ ןכו .ןוחתיינריבב ןילותח + ןפצניו 'גות

ms )'ר'יפרב , stes.פרבו תולותח ' me3 (* .תולחות ^ jy va v5שימו תטמל . 

 .ןושאר סופרב mo (*  .רואיב תבחרהב onn) (ow ע*י'ע ותסריג יפל) 5mn ןכ ומכ



 ןיסכנמ הבוג תורטש םותיח רחא אצויה ברע 6ה"עק
 ,שרופמ םשו 'ב ברע ע"ייע ה"יחא]* 0 .ןירוח ינב

mוחא . . תורטש םותיח םדוק .ו"עק .ב"בב  
 .ב"י mass הכרב 82 ןינעב ןכו תורטש םותיח
 'מ י"כב ה"כ תוכרב םותח ms ךלוה לכה
 א"פ תוכרב 'וריבו  תוכרב םויס W^ ד"יר יקספבו
 )^ p ןהימותיח רחא תוכרבה לכ ר'עס ג'ד
 תוכרבה לכ אחא 'ר רמא דע 'וכו קוספ הכרב רמוא
 ה"פד ב'פ תינעת 'וריב בטיה ןייעו ןהימתוח ןיעכ
 רחא [x^ םשו 'וכו רמוא ןיאו ןוכנל םשו ג'ע
 m mew תמתוח b yup ונניאו ןהיתומתוח
 ףוסו nvo3 ^p < יברע לקשמב םא יכ ה"כ

smא"כ תובותכ תומיתח ומכ  SUDןיטיג  :YD 
i2אוה דחאו .ז'סק  mynn Dpד'ק םיחספב . 

o "uenךומס המיתחה ןיעמ מאיש ךירצ  
 ומויקו רפסה תריגס המיתח ארקנ ןכו .ותמיתחל
 ב"פר ה"ר v^ ,םימעפ הברה :םשו .א'כ תובותכ
 דועו Arp ו"כד ב"פ תובותכ ימלשוריו vy ז"נד
 א"עס ח"פ תומבי :ט"ל מ"ב ןקז תמיתח הליאשהב
 way ע"לב omn ל ע פ מ א'צפ ר'ב :ז"כ תובותכ
 D'D: ב"ב תודמה ןומס ןינעב םג הזמו peo םג
 תעבטהו .ליקש אל המיתח יזח אל יא ימיתחד ארתאב
 פ"לב ןכו מ'לב םתוח ארקנ םינמסמ וב רשא
 :'פ 3 תבש Ue TE) עילבו omn אָמְתַח
 :מ'ס אמוי T'D, 'דחנס .ה'נ םשו ,ךרעב ליעל ןייע
 .תמא ה"בקה לש ומתוח .ח'יד א"פר 'דהנס 'ורי
 ,'א poo ע"ייע .א'ל vy .טלב ע"ייע :ר"כ ה'ר

ry ^vתוכרב יורי ןכו ג"ע א"מד ב'פ  :X* M'D 
 עבומ םדא א'עס ז"ל 'רהנס .רטנמס 'עב אבוה
 לכ עבמ ה'בקה ^«: דחא םתוחב תועבטמ המכ
 : ב"כד ד"פ 'דהנס 'וריבו ר'הדא לש ומתוחכ םדא
 ןכו ^« תומתוחה לכ עבוט ns" םתוחמש 'יא
 "my 'ורי yy ו"כד ב"פ תובותכ 'ורי ץובקה
 .תומתוח עבראב brio אוהש רטש ג"ע ה'לד ר"פ
 אכותכל ושר 3 .ג"ע ^Y ט"פס ןיטיג 'ורי ראותהו
 .ןומתחיש [איָיִמִתִחלו ל"צ] (איימיתחלו) בותכיש

 וי וי קי m זו דו ו יי
Tes wvמ  

Tur aos 

tnm —5wnn?* כקת 

pmm ןילוסרק ןכ ומכ mn וינפלש 'גתבש p 
 יברע ןושלמ ורזגל ל'נ זא רקיע ןילותח 'יג סאו

Aaץובקב  Jeשוריפ  mpוב שי רשא  
 םיצוק שוריפ .,*2*- יסרפ 'שלב לפרק ןכו ןיצוק

 ,םיכורא

p'53 ןכו המלשהו הריגסו mea psy (מ'למ onn 
;ver- beschliessen, siegeln = ע"לבו 

 םֶתַוח ; Besiegelung, Schluss ne'nn onn ,םּותיִח

(Siegel, Stempelןיצקועב ב"פב  bw nnm G7» 
 לכי ייפ .ףרטצמ וניא בטור לשו ףרטצמ השיני
 םיבנע לש רגרגו םתוח אלב ץקוע ןהל שי תוריפה
 (' ץקוע םתוחה שארבו םתוח םהל שי םירמת לשו
 ונממ לפנ b") תויהמ יפסות אתפסותב רמאדכ
 ול ןיא [םא] רוהט םתוח ול שי םא ידיחי רגרג

omnתבש) ןיי איצומה 'פב .('"אמט  C'bהמדא  
 אוהש ןיקשל ןישועש םתוח 'יפ .םיפוצרמה םתוחכ
 op אוהש (C תורגיאה םתוחכ א"כחו C) לודג
 ותוסכבש םתוח (n Be השא המב קופד 'מגב

^bאלהו (ב'כ 0 תלפמה 'פד ג"ובו .לברס 'עב  
Cienומצע  pxתמיתחב אלא אמטמ  ^bהמאה  *). 

 ש"כב ןיאמטימו [מגנ] ןפוד אצוי קופנו
 C ןכמ תוחפבו לדוחה ןיעכ 'יפא

xo om)בז לאומש רמא 6ז'ס םיחספב היכו ביער  

 וא ('ג ויט ?OP) רמאנש המאה CD תמיתחכ ךיוצ
 C ימ nin לכ «C תוכרב ףוסב .ורשב םיתחה
 € םלועה jb םירמוא ויה שדקמב ויהש תוכרבה

^bםינוע הֶליחתב םינהכה ויה  «mwהכוב לכ  
 אלש םלועה ןמ לארשי יקלא 'ה ךורב ) [הכרכו]
 (" םינימה ועמששכו שדקמב ןמא ןינוע ויה
 ליבשבש םינהכה וארשכו דחא אלא םלוע ןיא ורמא
 והיש וניקתה won obw לש הנומאה הטעמתנ ןכ
 jp ומולכ (" םלועה דעו םלועה ןמ םיומוא
 םוקמה דובכ לינשבו אכה םלועה דעו הזה םלועה
 רמולכ םלועה רעו ופיסוהו היהש ןוקיתה ורפה
 חימ (vb ב"ב תנשמ ףוסב ,CO רחא םלוע שיש

 כ'ע f) 3655 ךורעה ןושל אבוה ש"רבו .םתוח ןימכ ירפ רצל ץקועה שארבו ץקוע םהל שי ow ג'חר 763 ('

 ,bm "qu" . . םתוח רוע ייא רמאמה שירבו אממ nón הרסח רמאמה ףוסב םשו ג'מ דצ ג'הרל wb 'יפמ קחעוה

im»ונינפל  emm we»ם'במרח שוריפכו  ^anתורהטב לבא לתוח  vipונינפלכ סרג אוה םג הימ  okול שי  omnןייעחשכו  

 .תורהטר אתפסותמ היאר xum לינה תווהטר המלש הנשמ ג'הו תינה המל הבושה Yon or םינמרהל מ"יפב

ym )*ףצרמ . ^( ג'ונב "b )* aemתמכ א'כפ והילא יבד אנתכ תועינצל לאשוהו ,המאה 'פ תמיתס  py» 

 תעש רע ןהימתוחב ןהש ישיב ןהב שי mius תורענ המכ ןתפוחל ןיסנכנ ןהש דע ןהימתוחב לארשיב ןהכ שי םינטקו

 הגשמב "m^» we ןוכנל היכ (5 omn. ע"פרבו à'm, י"כב ןוכנל היכ (' m"3. ו"ו «v33 m )* .ןתפוחל וסנכנש

 Ay ךועב היכו ב'ה י"כב היכו (* .ךורעה לע ריעה אלו .תימק רצ סירב םייונשה רחי ןייע ce י'כבו ג'בכו ישוריר

moy (17םיקורצה גיונבו ס"ש י"כבו םינשיה םיסופרכו ימלשוריב  mne»ר"ק רומזמ ט"ושב )  .רוזניצה ןמ  "Mןמ  

 ןייע "שר הערכ אלו םינוע םינהכתש ייפ ןינעבו m'y ny ךרעכ ייפ ןכו )5 .היב ןגאר אסלע דע ma pwm אמלע

 .ןיא גיונבו ם'ישרהמב ןוכנל היכ ('* .םש הוכרב ךרע רומלב
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 ps GUB nem oy הליגמ) jb אמייק ןקז םהרבאו | ןייע םימעפ הברה ןמיסו הרימגו הריגס ןינעב לעפהו
 אמייק םדוק הפ לע wp ת"או רובצב ת"פ ןיללוג | .ח"נ םש .רידי ע"יע :ז"לק תבש ao .'ו תוכרב
 'פד ג'סב ןניסרנד האור כ"א אלא ךרכמ ןיא jo | sb ןיטיג :ב'כ הליגמ :ד"ק םיחספ לברס ע"ייע
 אנתמ בו רמא אריז ר'א (ב'ל «nou ריעה ינב | .ו"עק ב"ב .ב'ערו א'עס ז"פ .האלהו D :ו"ם

"vורי :נ"מד א"פ ןיטינ ' Upנ"ע ב"מד ג"פ . sew | ryהאורו חתופ אתכלה לאומש  pisארוקו . 

 דע .'וכו תורקל sie ןתח תובית ןמ ה"יחא|* | ףוס וניזאה אמוחנת אמאיתשא ע"ייע .א'מ ילבב
^Dוא ןושאר הזיאמ קתעוהש ל'נ ארימג | םייסמש םדאכ השמ לש ותמיתח איה וזו 'ה  "Uno 

 תרזנ ןינעבו .ומוקמ יתעדי אל תעכו םינואגה | לעפנ ב -- neo םויסב ומש תא omm ורפס
 תא אשיל דעוימל ראות אוהש ארקמ לש jnm | ןכו םש 'וריבו םתחנ א'מ א"פ peu לעפ תנו
 תישארב| תבה לעבל ראות רועו הפוחה םויב הלכה | םתחתמ .ז"נד wb m 'ורי (nnm .ד"מד ב"פב
 ,(גיכ n בימ השאה תחפשממ בורקל וא 0" יט" | לאשוהו ax ןימתחנו ןיבתכנ :ז"ט ה'ר ילבנבו
 םיטפוש ,'א ^n תומש) השאה יבאל ראות qmm jm | פ'ר ר"ב ןייע po רזגל רפס תמיתחלו תביתכל
 ןייעו "כ ז"כ סירבר) השאה םאל ראות ninin )7 יט" | זמר בויא 'קליבו םניד רזג םתחתנש דע א'ל
 תומכי דועו 'ג ףח 'עב יתבתכש המב ןתח ןינעב םינויצ | ומתחנ ןיניד ירזג 'ג ה"פ ר'קיו .םתחנש W^ כ"קתת
 :'ח תובותכ ץובקהו .אנתח יב ע"ייעו (a ןיטיג .ב'נ | 5 םיטבש ^ לש ןיד רזג םתחתנ ovn ותואב
 ואצי םלוכ אָתוְוְנְתִח ימרא לקשמבו 'א ךרב ע"ייע | רזנ (onm אלש דע אשי אל רשא א"יפ ר'דמב

DUםתחנשמ 'ד אשי  TU)אשנ אמוחנתבו  ^Dהחפשמה תורשקתה גשוממ | ^  Uyהשאו שיא יאושנ  
 ,ש= ,ש=- יבוע ןושלב הלמה תארוה םצע ן — [םתחתנש ןויכ . . םתחתנ אלש דע

Verwandtschaft, WVerschwüge- = y == 

qnmאָנְתִח ם"לב ןכו מ"למ)  rung, Vermühlung | Brüutigam, Eidamס'לב ןכו  ^b womnמ"לב  
 סושמ :ה'ל :א'ל ry תּונָתַח "b לצאו njnn | םשגל לאשוהו םינפב 'מושרה ע"למ ותרזנו

 .תונז ךוד . . numm ךוד :ו"ל םש ,תונתח | 'יעשי joy הדילוהו ץראה תא mms sun רשאב
Yתיל םירכנ ןתויהב א'עס ו'ע תומכי | 'מגב האורה 'פבו יג'עס 7« תוינעתד ק"פב €  wiתונתח  

 ע"ייע תונתח תיב ןינעב — תונתח והל תיא ורייגתנ | ןיכרבמ יתמיאמ (נ'עס ט'ס תוכונ) םימשגה C) לע
 טשפומה םשהו 2,25 םירבדל 'א י"רתבו 'ע ב'חב | שוריפ .הלכ תארקל ןתח אצישמ םימשגה לע
 'גרתב vmm mnn כ'ג 'יפו ל"נה ס"לב ןכו pen | תלעמ רטמ וב Tv רבכש עקרקה לע הפיט דרתשכ

pesםימשגהש םימשגה תדירי יפל תועובעבא  MMםירבדל ;'ַט ר"ל תישארבל 'א  áo 
 שיהש) ותנותח םויב : הניאצ פ'ס ר"שהשב ץוכקהו | nn אצישמ א"פ .('הלכ תועובעבאו ןתח ןיארקנ

 ויה םינותיחכ ל"צו ויה םינתחכ יניס הז א" 20 | הזב הז ועגפו הז יובממ עובעבאו הז יובממ עובעבא
 תומש) רמאנש םויסה םשו כ"יפ ר'דמכ ןוכנל הכו | םיקוושהש א"פ .הלכו ןתח ןיארקנ ןיעובעבא 'ב ולא
 ןישורק ןושלמ שררו nmm ovn םתשדקו ^Co | ןיעגופו הז קושל הז קושמ ןיכפושו םימ ןיאלמ
 .'ה כ"רר אתקספב יניס הז :תוביתו םויסה m 'ילו | c) ןתח — ('הלכ תארקל ןתח אציש ומכ הזל הז
 ןפחתה מ'לב ומכ לעפ תהב ונממ לעפהו | ov לש ונינעב האורו nme הרותב תורקל אבש
 ןתחתמ ולאכ תיתוכה לע אבה לכ .ב'פ ןירדהנס | אווקו הרות רסס ללוגו םיקופפ 'נ ארוקו ךרבמו
 ןתחתנש עשרה ושע ב'פפ ר'ב לעפ תג בו ז"עב | pie כ'חאו הפ לע םיקוספ 'ג ןקז םהרבאומ
 ךלה ג'פו אטוז והילא [ci אנת .תידוהיב | הרות רפס לטונש כ'הוינ ג'הכ השועש ךררכ
 ל עפ תאבו .'וכו לארשי ךלמ cp ןתחתנו(טפשוהי) | nb ללונו רושעב ךאו mb ירחא וב ארוקו ךרכמו

empיטלשורי | כ'חאו םידוקפה שמוחבש רושעבו הפ לע  ryב'מד 'ג קרפ  pow ypאתישנר  
 לכקמ אל אוהו |היתנתחימ ל'צו) (היתנתיחמו יעב | 'פבו טיס «ND ג"הכ ול אב 'פב שרופמכ ךרבמ
 יעב ןווה ג'ע ד'כר הטוס ףוס יטלשוריבו יולע ^ רפסב ארקיו לולגי nue 60 חטוס ןירמאנ ולו

 ואצישמ הלכ תארקל ןתח אצישמ תינעתל ייכב ליזו ה"מגר ייפל ןויכ ילואו (* .לכ שבושמ עיפדבו ו"ו ייכב היכ (י
ouתלכ תארקל ןתח אביש ךררכ םינוילעה םימ תארקל םינותחתה  Oyםיכסמ ןינעה ףוגבו  mbתוכרבב י'שריפ  

 mec ךל pu : ריסר א'ש תינעת יוריו א"ער ר"יר p תוכרב ימלשוריב יתאצמ הימגו «cb .ןושאו ייפל  תינעתבו

 סינוילעה סימה יול o רמאו יוכו םיחפט ינש ורגנכ הלעמ ץראה qat הלעמלמ ררוי (הפט ג'ונבו סישרהמב ג"חכ)

 ותואמ vom רילו ויו י"כב (*  .אילב תינעתב יישר בתכ הו ייפ ןיעכו )^ .יא ףט ךרע ןייע ?my תובקנ םינותחתו םירכ

 .ןוכנ »55 ומצע ינפב 'על ררפנ ע"פרשבו 'שמא 'פרב (m ךרעה

66 



au 
 ל

 = = Yam שרד ןכו 'ב רתע ךרע ןייעו 'וכו ץוחבמ
 'וכו דמלמ ול רותחיו G7 ,ג'ל יב ח'ר) רתעיו ב"פ | mne הלמל my שי ,לעב ע"ייע ,רטמ הליאשהב
 אסכ תחתמ עיקוה תא conn ה'בקה השע המ | למנ 5 יברע ןושלמ ותרזגו לומנה קונית

wmןושלב ןתח  "xyלומנה דלי ><  nimדהנס 'וריבו 'וכו ותלפת לביקו דובכה | ' "bח"כד  

 הריתח הל רתח w^ הל רמאיו 'פ 'בר תורבו ג"ע | T'eD ןישודיק ימלשורי :םשו sb mm ןינעה
 'תקיספבו ו"מר זמר ב'מ 'קליבו דובכה אסכ תחתמ | תמש v" ןב א"לה ג"פ תוחמש תכסמ ג'ע ו"סר
 nnn (תחא) הריתח ןימכ ול snm :ב'סק כ'רד | ןתחכ (ויבורק לכלו :ימלשוריבו) ומאלו ויבאל אוה ירה
 רותעיו ול nm .ג'ק 'דהנסבו ולש דובכה אסכ | תרותו א"מ דצ לבא תוכלה ג'ציר ןייעו םלש
 תעדכ אלו ךפיהב ל"צו ww ס'מ היל יעבימ ול | אוהש עמשמ םשו ח"כ 766 ןינע ן"במרהל םדאה

innנ"לו שממ . inn oקיספב רעבאב ש"ר תרעה ןייע ב"ירגה | )2 :היכ יד תומש) םימד ' DUהרעה  
 ר"ב — .ז"נק x" ןירדהנפל (^D ןייע דועו p" | :ח"לד reb םירדנ ימלשוריב שרופמכ ןכ ונינע
 oM םוקמב mean ה"בקה (בקעיל) ול רתח ו'עפ | ינת יינת mem ןתח יווק השמ ינת יינת תיא
 ותעד החזש םיכלמ ןכל לשמ ז"לפ ר'מש ,אציו | קוניתה רמד ןאמו 'וכ ןתח יורק קוני תה
 ונוגדפ ל"א ויבא תיב רותחל ןרופצה תא לטנו וילע | ילבבב ןכו יל דמוע התא םימדב ןתח :ןתח יורק
 וילע ץיצה רותחא ינאו יל ןת ךמצע עניית לא | רמוא s" ןתח יורק ימ הארו sx א"ער ב'ל םירדנ
 ךתנוכ nmn ךיאה ינא עדוי ול רמאו ךלמה | ןתחיורק ימ in" א"פר Wm אתלכמבו ,קונית הז
 םיכלמ ןבל לשמ רחא חסונב אבר ארקיובו 'לוכו | ןתח שרד ןכו קונית רמוא יוה השמ וא קוניתה
 ךותהל ףייסה תא הקלו וילע ובל האנתנש | התא היהת ינתח הרמא ה'פ ר'משב יל םימד

qu»ויבא תא | םג ןייעו .הלימ לש וללה םימד תוכזב יל  sowןת ךמצע עגית לא וגוגדפ היל  
nyלאומש 'ו  qaרמא וילע ךלמה ץיצה ךותחא ינאויל | ע"באר שוריפב אבוה ינפח  C mbוכו '. 

 םשהו .3^ ,'ז ,'ה ,ב"י ;'ח ,'ח 'קזחי 'גרתב דוע ןייעו רמולכ ותימה שקביו ח"ר "פ ןכו ר"כ IP תומשב

 ל"פ ר'קיו ג'ספ ר"ב ר"אלב ןכו ליעל ןייע הריתח | רענילרעב תאצוהב ח'ר es" םיטוקיל ןייע רענה
 ןיררהנס 'וריבו אתריתע אתריתחל ןירוק איברעב | ןתח שוריפ תאז לכ me XXIV םשו 'ל דצ
 אוהו אתרתע אתרתחל אתיא iy mos ve | תארוה היהתו טלחהב לכו לכב לומינה דלי םלש
 וילע ןעשנ רפוחהש yy LS ,!/:* יברע ןושל | ם ל שו סח התמנוד ןייע תומלשב ומכ םלש הלמה
 yy אתריתע 'ע קעניללעיל םימכח new ןייע | ושוריפב ק"דרה ps אל ןתח wem n 'עב

 ,המודכו .תויח הב דוצל avenooyle ע"ל אוהש — pw] ןייע
— [*ny ךוע ןייע רועו durchbohren, ein- durch- (ץרפ ונינע מ"למ "nn 

  (orechenדבע 'מגב ןישודיקר ק"פב 3925 |
  pemריכ  oyeהירב םוחנת :'ה ןיודהנפ (םוקמ םש) רתח * | קחיש הליפהו (' ייניש יל רותח

 ותחל עלקיא ימא 'ור | ול רותחל ג"ונב כ'א) — .תוריחל אציו ןודאב  wwד'עפל
 ןושלמ אוהו הבשומ גיבס ררגל רוקנל 'יפ וניש |  Hatra'רגאיג טרעננאמ ןייע תימורדה אימטופוסמב

Tun ב"צש רעיוביינו האלהו ד"מר רצ ,'ב ה'ח | קתעוה ה"יחא]* | .(םישנאה ורתחיו גיי ,'א. am) 
 הרתוחו ז"כפ ר"בב ה"נכו י"שריסמ  p'"pריע הרכזוה | ןומסרפא  Chataraאכוהש תומוקמב ינאמיססאב

j ופ' "53! bp r'5n רעבורג דנוא שרע מ'עב (5 nt א'מר), תישארב| רתעיו שרד ג'ספ םש aem 
 Lo דצ'רהנס ס'ר לצא 'טשוק סופר ה"ונמבו 'דהנסל | לוטיל ויבא לע יתוח היהש םיכלמ ;35 לשמ
 !םתהל עלקיא "גה :'ג | רתוח הזו םינפבמ רתוח m vm 3m לש ארטיל

c — - a — ———ו וה ה. וו . -  

 רפוס תועמב 'זיפו ר"פדבו 'ל רפה x^ T בתכבו יניש םשו 'צינ'וו 'פרב אוה ןכו 'בו CW s 33 אוה ןכ ('

 םימכתל עבצאב הארי רשא ר.ררמב תומוקמה רחא הז יכ ריעה ןיקסנעלאמס pem )* .ייניש יל תויהל ךירצו ינישל

 רשאכ ךא ,ואצי רחא הפמו םה רהא קפס ילב םירמאמה ינש יכ nn הלמ הנתשה רשאכ םלש רמאמ mne ךיא

 םיענ רשא nnnm ומעט םג רבאו רמאמה תאז ידי לע mnes ךו הה ל תלמל וות ה ל תלמ השבתשנו 'ףג ך ףלחהנ

ne" .םישררמב והמכ הברחו .ר''קיוב וב ומעט רמע אל הנה ר"משב רמאמה ראמ . 

 ןתח תארוה דבלמ יכ typ עדו — 'וכו היתנתחמ = =



 « .ליחתהל .יעישומו .יעשי ינברי םצעו .ינימש ךרע רדסל .ינימי *pm ןרו חבש
oUיעישת ךרע . 

 - 'ב דומע ves דצב vb י'כבו 'ב .רומע cop mul 20 י'כב An תוא םויסב v3 הייחא* =
Eאתיא םש  D'O3קילס :קר אתיא 'א ו'ו י"כבו .םצועו םש דועו ,ררסי  Twוא ינימש  
 TY ליחתא n^n qw םלשנ ר'ב י'כבו .ח"יט ךרע ליחא תיח ךרע péo ר"פדב ןכו .יעישת ךוע

 b ליחתא התעו ינימש ךרע םלשנ :ב'ה י"כבו .ת"יח qu םלשנ : קר םואיזומ שיטירב י"כב ,ת"ימ
 — "Dye יהלא םשב יעישתה ךרע |

anישילש קלח  



 דכקת

 .ישילש קלחל םינוקתו תוטמשה תורעה

 ל"צ םוקמב | הטמלמ הלעמלמ הווש mop רצ
 יל"וניפשלו ילונ "םשלו |. - ^ ר"י
 Ee s ven] / = 6 $Us5 'א א"כ

 ותעד גרובסלאקינ ריעמ ןהכ בל השמ ר'רוהמ ללוכה םכחה ברה יל עיבה 1 רד ךרעב ג"כ
 ג"מרפה ירבדמו ןנברדמ קר רוסא וניא ש"הב תכאלמד ךורעה תעד יאדוד לכמ בוהא תמאהו : ל'זו הפיה

psב'ער 1^ ףד ר"פ שיר תותירכ תופסותה ירבדמ ךורעה תעדל הרורב היאר שיו הזל הריתס םוש  
 ס'ס יללכב ^5 ןיקילדמ המב 'פ ןנירמאד אהמ םנמא ה"ד p ^D" .ד'וי ח"רפב ה"ועיו אפיסדמ ה'ד
 ףכיתר ההגה םוש ילכמ בטיה קרה ךורעה ירבד ןיקייודמו 'ב הכלה ףוס תוגגש 'כלהמ me מ'חל ה"ועיו
 הכאלמ D' אוהש יאמרבד םייס בושו .ןנכרדמ הכאלמ תושעל רוסא ש"הבד רוסיה חינה וירבד שארב
 תורשעמ תשרפהד 'ריזג ל"ר ג"ל יאה ילוכ ןגברדמ קר רוסא ש"הבד mio ףוריצ םגו רשעתנ רבכ ילואד
 ,ל"כע וכרצ לכ ןייע אל ךורע דומיל לעבו

M Nrאָמְלְד ₪ — אָמְלְד <מ -  
  + - ON NOטמשנ  quyל"צכו דחא :

 עלקיא אניבר ב"עס ט'כ ןירדהנסב ה"כו אירהמדמ תא אכיהמ .א"כ ה"ר (סוקמ םש) אירהמד

 ןיסחויבו אירוהמד : םשו א'עס א'פ תוחנמב ה"כו 'וכו אירהמרמ אנוה בר רב ימיד בר ל"א אירהמדל
 DW "NU ה"רב פ"א "5 "ג לע יתוריעה רבכ (.ח"ע arm םד 'עב לבא אירהמד כ"ג סרג 126 םלשה
 הז ןיאו -- 332 nm טרעננאמ "ייע הלברא ריעל הבורק רושא ץראב Demetria ריעה איהו אירתמד
 דצב ספדנ ךרעה !nib nup — .ש'מו 'ז ףכ ע"ייע אוה ס"ט הז יכ ז"פר "יבוריע ימלשוריבש 2693

wuומוקמב אלש  v"וומאכ א'פ דצל ךיישו םשמ קוחמל . 
 Tela Hilaea  : Tela, 8 == L ו 4 ₪ ו"צ

 ןטמיא | : DN - : נח uw לק
 303 1 1 אהבה 1 - u 'א 'ב | ג'עק

vvט'עת : ט"ער הוושה ףוס הורעהב  
moת"יימב טסיהש :  תייטב ט"סיהש הרושה ףוס הועהב  

pל"ויה טילעארזיא שיראגנוא ע"מב ןינעה הזב ש"מ  "yח תנש קאב 'חה ' 

 39 : 19 : - ה"  'א ל"ר

 ןיקיטאפה |: | זיקיטאפה mw הרוש 'נ | א'לו

Utאנוז : אוזז ' — "?  'א  

NW"א ' | c» cu , "n 
 o»mb + םיביחזמ : " 1 - צו

xרזה 'עב 1 רזח 'עב 5 הועהב  

 רדסבו t 3123! , - גי" '3 ט"מש

 .(תרזח) רזח -- (ארזיח) רזח 1 ןויממז םמז 2 תחת םיכועה תמישרב by ר'סש

ap docendo 



ARUCH COMPLETUM. — 
sive 

LEXICON 
vocabula et res, quae in libris 

TARGUMICIS, TALMUBIGIS ET MIDRASCHIGIS 
continentur, explicans 

auctore 

Nathane filio Jechielis 

saeculi XI Doctore celeberrimo, Praeside scholarum Talmudicarum Romae; 

cum appendice ad discendum utili per Benjaminum Mussafiam, medicum, 

philosophum, philologum et physicum ad contextum Aruchinum adjuncta. 

Praelaudatum opus ex disciplinis contextus Aruchini Venetiis (anno 1531) 

editi et typis mandatorum optimi ita ex hujus cum editione principe 

(ante 1480), nee non cum septem Aruchinis veteribus manuscriptis 

bono cum animo facta comparatione corrigit, explet, critice illustrat et edit 

Dr. Alexander Kohut, 
Rabbinua supremus Quinque-Ecclesiensis (Fünfkirehen), 

 ד סנה ט 8 א ע%1% 8

Auctoris, cui caes. scientiarum Academia Vindobonensis subvenit, impensis typis 

mandatum. 

VIENNAE 1882. | 

Im SBelbstverlage des Vorfassors, 

Buehdruekerel von Georg Bróg in. Wien, IX, Maria. Theresienstrasae 189, 

(Unter der Leitung von P, Bmolenaky.) 



 + םלשהךורע  d E. jד : -
: - 
  Eאלה  5b xnדומלתב תורומחה תולמה לכ הנרוג רימעכ וצבקנ וב רשא ךורעה . =
  Bורדסנו םישרדמו  "bpןעמל ב'א  jovוב ארוקה :

 .. תאמ

- / 
| " 8 BE e» 15275 m» וניבר * 
E ימורד אתביתמ שאר to 

  1%רפס וילעו |
  8ךורעה ףסומ |  4ְי
/ 8 

  Ouו יכר לודגה ןשלבהו האופרהו עבטה תמכחב יקבה םכחה ברהל
4 b. E ל"ז איפסומ ןימינב. 8 

  E(ז"לרה ךרעכ) ךורעה לש ןושאר סופד לע דפוימ  mex pem(א"צרה)  Dp,תופפוה
 -/ םינוקתו תורעה ,תוהגה  byיקיתע ךורעהמ די יבתכ העבש יפ  povםעו  mbybתורחא

 -" הניזחת רשאכ תובר  Cry.םיארוקה
0 

 = / ויתרקחו ויתנזא

 ריעצה יכנא

qun 1טּוהָאק לארשי רירה מיאאב הדוהי  
 ,ו'צי לילגהו ןעכריקפניפ ק"קב ר"באו בר

 ישילש קלח /

mov * 

sty3 .*ןעיוונוסיקהל ושא תומכהה לש עימעראקאה , 

«ie atio p — — — ——7 777  

mm 4ב'מרת , 
 גָאונ גוֶאעגנ לש םופיכ 4

 (.ןיקסנעלָאמס b. לחנמה) 0



 ! םלוע m2 תבצמ

 à ישאר תרשעו יריקי ירומ יבא ינודא דובכל

 "e o טּוהֶאק ןרהא הופ דרה ונירומ ןב לארשי ר'רהומ

 ' הלעמ לש הבישיל שקבתנש

 .ב"מרת ןסינ ו"כ םויב

 אוה התא .אוה ךל הרותב ילמעו ךלש ינא יכ ,הז ירפס חול לע .הרוהט שפנ ,ריכזא ךמשב |
 .ןורחא רוד דע הדעל ךל תאז התיהו ,ינתיחנה תעדה יעובמ לעו mn יכרב לע יתוא תכנחש

mmהתא יכ עדיו ךמש הארו הזה רעשה לא אבה לכ  inemהבהאב ךמש רוכזיו  pum = > 
 < | ךופע העמדב קשונה ךנב .הלס ךכרביו דובכה תאריב ךמש vip דעלו חצנל רשאכ

 b חצנ לבאתמהו

 ,רבחמה





"wit 

 re .א"ש 'גרתבו 9 lb ע'לב רמאנ ןכו
 ^A ילשמ 'גרתב ראותה ונממו היל ביאטו ג"כ

 eb יבוע ןושלב ןכו םיבוט שוריפ יִבאָט ב'כ |
21D ^2" 

De» N2ND*אלת אכאט :ח'מ 5'3 (יטרפ  
 — וניבר וספר 'א רנכ 'עבו 'וכו יפאפל

 םלשה ןיסחויב םיארומא הזיא תומש COND. ^N ןכו
 .ש"מו 'ב יבמ ע"ייעו ש"ע ר"מק

Theater, Schau- 06000 (י"למ pDND ₪ 

  Gpielה"יחא]|* — .ןורטאת ע"ייע
 םינשיה םיסופדבו תואמגודה ואבוה רטאת ךרעב
 ןויצב ש"מא סופדב לבא ,שארב ו"תב ןלוכב

mazeתבשו .'ה  arpג"ונבו תוירטאטל ןיכלוה  
 ןוכנל תותליאש vw ,תואיטרטל ס"טב
 םיסופדב רטאת ךועב wo "נכ תוארטאיתל
 ר"שהש שירב כ'ג אתיא שארב ת"יטבו .םינשיה
 ר"בכ היה ןווטאיט Dn ו"מק זמר בשיו 'קליבו

"bbיתב ץובקהו ,(רטאת ךרעב ה"כו ו"תב אתיא  

 זמר הימרי 'קליב לבא ר"תסא שירב תוארטאיט
 תואיטרט יתב ס"טב ג"ירת זמר םילהת 'קלינו ג'צר
 אבוה ןכו 'ג D^ אתחיתפ שיר ר"כיאב ןוכנל לבא
 אוה ס"טו תואיסטרט יתב ז'ספ 3/221 .רטאת יעב

 — ]4 סקרק ךרעב "יא ןוכנלו

 ןילאטמ ?wy ט'ד א'פו תבש w" )( לאט *
 ילוא כ"ג 'טארק 'פדב תוהגהבו איילימ

 איילמ ןילאל יטמ ל"צ ד"עפלו כ"ע ןילא אנמ ל'צ |
va»תכש  ^bב"ער ז"יד  ^wל"צו ןיליא ליטמ  

 Yo םיחספ ימלשורינ ןוכנל wu ןיליאל יטמ
 .ג"עס 53

 ןייע ארקמ לש ןעוצ p^ (14%% י"לב) םיִנאָט *
TY3 סנט / 

mo moy mm ams )'תלינמב  "yp m^ילוקש גיונב ( *  

 אביו ,העשת ורפסמו ב"א רדסב יעישת mw 'ט *

 ןייע הָּבַד = אביִט מ"'ד הכר n^53 םוקמב
qwהמודכו סופד = סופט ;עמד = עמט ,'ב בט . 
0nאיבט מ"ד ירבעה 'צ םוקמב אבי  = UNE 

 = yop .ןרופצ -- ארפוט ,רוצ = רוט ,לצ = אללט
 ת"נלטד תויתואב ףלחתמו «qu = טעי ,עלצ
 הזב אצויכו העט ,ןורטאט ע"ייע ו"יתב טרפנו
 Ann = ףטח ;לבד = bab ,שכד = שפט טמ'לב

 ,ותלוז. דועו ןיריתנפפ = ןיריטנספ

 ilb םשהמ ד"עפל אָטאַט מ'למ יִטאַט = ) אט
 ןמודהו שיטה von ונינעו Kot 32% ןכו טיט

(den Unrath wegschaffenה"כ "^53 והאר 'פב  

 התרנחל ('הומאד 'ו יבד אתמאל הועמש וכ
 דבכמ שוויפ Mmi יטאטו אתיטאט C) ליקש
 י"שר זעול ןכו ה"יחא]* Uam וב ןידבכמש
 תנשונ צ"ל איהו א"פוקשיא : אתיטאט םש הליגמב
 ה"כו אבוקשא זעלה ש"ע 'א איפה 'עב תאבוהש
 לעפה זעול ןכו תודבכמ ה'ד :ד'כק תבשב י"שרב
 רבוקס אטאט ךרעב ק"דוו םש היעשיב ריבוקשא
 ל"צ ד"עפלו רבורשא םוקמב הגוה ]2 scopare ז"עלב
 ausfegen, escobar אימפסא 'ל wm רנוקשא

 ע"למ איהש סולליטסאק בתכ הלמה תוזג ןינענו
 הלמה ןורכז אב אל לבא man תא רבכמ

 תערל הטונ יתעד ןכל ,תויברע ןילמ יכרעב וזה
 ע'למ ד"עפל וא b ע'למ אוהש סואיניזיג
 תארוה לעיפבו טיט b^ 35% לינה תינשה
 pe ןמ qus ומכ הלילש qup םימעפל שושה
 כ"או vw ןמ vw ןכו ןשדה mon רמולכ
 ומכ אתיטאט םשהו .טיטה nbn שוריפ אטאט

 - [מ'לב אטאטמ

2ND *ס"למ)  seinר'כ 5 לאינדב וטו  
 דואמ בל בוט היה 'יפ יהולע בָאט אינש



M" 
 רש

1 
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 השוע ווקיעמ בוט ךל 358 איעבימ ערב בוט
 'מגב [הרומתב ל"צ] (המורתב) ק"פבו .'וכו הרומת
 ייבא DN" +(.יט הרומת רקבה לע (ןאצה ןמ] ןיריממ
 יכה בוטב יאמ C ער וא ערב בוט ארק בותכנ
 ארפסבו .'וכו הרומת השוע ורקיעמ בוט רמאק
 לעבב םימת ערב בוט )5 קרפ ,'ג השרפ  יתוקחב)
 ךיהלא 'הל חבזת [אל רמאנש ל"צ] (אלש) (* םומ
 p3 (M' זי" m"30 םומ וב mm רשא nun רוש
 םיחס) הלח ןישירפמ דציכ 'מגב חספב ןירבוע ולא

voחינ .ןישודיק שדקמ שיאה קרפד ג"סבו (ג'ער : 
 pss .הניא האנה תבומ Coe םירדנ "iw מ'ב ןייעו
 ותלח תתל לאושיל ול שיש האנה התוא 'יפ
 הניא רבס רמ הכוט ול קיזחיש ןהכ רוחביו ןהכל
 ןתיש טעומ רבד ("א"פ .6 ןוממ רבס רמו ןוממ
 ותב ןבל ולש רוכב ןתיש ליבשב וריבחל לארשי
 (ma jaw .והרש שירקמה 'פב שרופמ ךכו ןהכ
 לעב pm C [on ל"צ] (אמט) ןיב רוכבה 6770

moהמכ ןירמוא ותוא ןידופ רציכ ותוא ןימירחמ  
 וא ותב ןכל ונתילו הז רוכבב ןתיל הצור םדא
 Dun תא ביטמו 619 אמויד ק"פב — ותוחא ןבל
 תלוספ לכמ החנקמו רנה תא C דבכמ "5
 .הליתפה םשל םישמו הלילה ןמ הב רא שנ ש

p*e3רזעלא 'ר רמא ארמגב ול רמא  ") DM 
 'מגב טגה לכ 'פ שירבו ^Co תוחירכ) הב קיספה
 וזעלא 'רכ הכלה בר «bw CY ןיטיג ןמזה םוקמו
 .(" ימיכחד wes רזעלא 'רד הילע m ירק
 ביתכד יאמ ?CY ןיליח pq יוסכד אמק הכלהב
 וירבד לכלכי הולמו ןנוח שיא בוט ('ה np םילהח)
 הממ תוחפ "nne םדא לכאי םלועל טפשמב
 ול שיש המב הסכתיו שבליוול שיש
 שיש הממ ותוי וינבו ותשא ובכיו
 ימב יולת אוהו וב ןייולת ןהש ול
 ןיטיגב ק"פד ג'סב .("םלועה היהו ומאש

C7»ומר )" בט בט  "b moוהוכה בוט בוטב . 
 )3 ^ תישאו) הנה ma יכ 0« ז'כפ ר'בב
 התוא ןיביטמ ויהשמ ביתכ nib ןדוי 'ו ומא
 יכ Tm הליחת הלעוכו סנכנ לודג היה הלעבל
 (םש םישנ םהל וחקיו תולותכה ולא הגה תוכוט

n^ ייפמ קתעוה )* .ח'יר ייפב n3 ךורעה ייג לע ריעה אלו rep דצ 0795 m mam 

Panzer, 00086, thorax n י"לב) אָּגְראַט ^e: 

  (Brustschildשרדמד ןושאר רומזמ

 ןושלב b^  .האסרפ אגראמ סירת הז po םילהת
 asy "wb לע ותנוכ nns .ןגמ לאעמשי

oosקתענ לבא ןגמ ונורתפש )5 ןמ ץובקה  
 אוהש :םויפה 'יא םש ט"ושבו ,ל"נה 'ורו י"למ אוה
 ורזג .כ"או p'5 ויתוחור שלשמ םדאה תא ףיקמ
 ילבו ןוגרט ךרע ןייע ןוגירט mov mobs אגראט

— [sv p» 

 יתאלפהו Unglück געש ע"למ ד'עפל) יקיראמ *
 יח תומש) ןשג ץרא תא אוהה םויב

CON tW OOאל ורינחל רמואש םדאכ  bw» 
 (ןהילעו דמוע ונורטפ ינולפש וז יקיראטב ינולפ

by]וילע ] ^b!ךורעה ייפ ןכ שנועב יקיראטב כ"מ  

 p^ ל"נה ע"למ wm ע"לו ויתאצמ אל ינאו כ'ע
 1000/% י"ל אוהש רעיש כ'כ לעבו gm למע

^bבוברע  Verwirrungםש  דועו  ^bרחא  JY 

 אָכָט ,בָט ס"לב +\< ע"לב בוט מ'למ «ym בש
gut, schünןינעב תומלש אוהש לכל ראות  

 «"j םיפעתסמה םיגשומה ונממו תילכתל תואנו
 תוחנמ תואב תוחנמה לכ 'פד ג"רב (ש"מו םינפב
 'וכו םיבוטל בוטמ הבוט לבקיו בוט אובי Gn גינ

moaללפתהל ןידמוע ןיא קרפבו 07« הליגמ  
m»ךמש רכזי בוט לע ג'ל . mm ^bיה ךל  

 אצמנ op" השוע התאש הבוטו הבומ לכ לע
 (.ר"נ m332 ןנתו הערה לָע אלו הכוטה לע הדומ
 לע ךונמש םשכ העוה לע 3535 (םדא] גייח
 ותבוטל םדאה לע ה"בקה איבמש תוערה יכ הבוטה
 ומצע רעצמש םדאכ ויתונועל mes ןהש ןה
 יברע 'מגב .ךרבל m"3 איה ותאופרו םדה תזקהב
 (' ימ ל ודוה (א"ער ח"יק eno ול וגזמ 533 םיחספ
 ולש הבוטב b n3" םדא לש inim הנוגש
 וישע ודי תנשה יפכ םדא לכמ ונוממב ומולכ

mea['מגב] תורוכבב 'ב 'פב .,(''וכו וישב ינע  
 ןיא . . ןשירקהל pup om םדקש סישדקה לכ
 אל )^ ,זיכ ארקיו) בי תכ ר"י תורוככ הרומת ןישוע

 אל nb כוטכ ער אתשה m^ רימי אלו ונפילחי

v33 n» )'יקליו סייש  
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 יילויגנא '"כ ץבוקב) הרומתל יייכ הימגר ייפמ םג לבא ו ב ער וא ג'ונב (* .ךורעה ךותמ םילשהל ךירצ ce ץ"ק רצ

(yb rs mmו ב סרג אלש חכומ . *) קחעוה )^ .םש תרומת ןייעו םימימתב םימומ ילעבו םימומ ילעבב םימימת ג'ונב 

"bbתצק ח'ע רצב םשו ח'ר  smsונינפל היכו (* .וימ םיחספל י'שרב ה'כו (* .רואיב  "bi mo»ןיכרעל י"כ היימגר  

v3 pap)רקיע ל'גו ריפדב היכ (* .(ב'ער גינק ףר אקילייגנא  ^mעיפרשב לבא החינקו היקנ ןינע  ^Mי"כבו הבכמ  

 ייג יכ ש"מ יפל לבא v3 ^a5 תארנ םינושארה ירברמ יכ חכומ ^b רצ המלש ןויגהבו "רנה W^ הבכמ ייפ, רסח ביית

 םנחב man 'שמא 'פרגו רמאנש ס'טב ו'פרב לבא 'זיפו ר"פרבו i'm "33 ןוכנל ה"כ (* .הטואמ השק אל רבכמ ר"פר
 ריל ויו ייכב m3 )!* .ימ mans ןייע רועו ('' .ע'בשפתב ב"ירגה ןייעו רזעילא 7 «is» x ה'כ('" .תב שיש

 ae 'א םעפ קר ג'ונב ('* .יוכו y "pmo" ץייפרכו ,גייחו



 צב
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 ןיגגוש ויהיש ze נ"שו .'ל 'ציב בָמּומ וחצנ םא
 mW רקעתש בטומ by תומבי ,ןידיזמ ויהי לאו
 ופסכית בטומ .א'פ ןישודיק $D הרותה ןמ 'א
 הז ירה וב רזוח םא י"מ Ue 'דהנס .'וכו םרמע יב
 הטוש ארקהל יל בטומ ו"מ ה"פ תוידע ,'וכו בטומ
 ,קפסב nns שפנ אהת בטומ א'צ b'D ר'ב ,'וכו
 בטומ א"י D" בקע אמוחנתו ו"מו ג'מ פ'ר ר"מש
 ר"משו ,'וכו הייונפכ (תנודינ אהתש ,ןודיש) ןודיתש
 אלו ןלעמל noy ול וומאיש םדאל בטומ ה"מפ
 ורמאיש בטומ 'א 'פ ר'קיובו ןטמל דר ול ורמאי
 ו"כפ ר"קיו .דר דר ךל ורמאי אלו הלע הלע ךל
 וליאו א'ער 75 הליגמ .'וכו לואשל ול היה בטומ
 ע"ייע ןירדהנס nv ,בטומל ןתריזחה תעבט תרסה
 Seb .ו'מד א"פ םילקש ימלשורי ,ר"יר א'ח איפא
 — םלועל וב ולקלקתי לאו העשל וב ולקלקתיש
 תיעיבש 'ורי das Feld bessern ב"ש לעיפב
 רתומ אהיש והמ . . הבייט ב'עו ה"לד ד"פ

ywהרכמו הבייט . .  smeדהנס 'ורי ,הערוזל ' 
YDתיעיבש לעפתנ .בייט אדהב :א'כד  yb 

 yy ד"לד e תיעיבש ימלשוריבו ליעל ןייע ב"מ
aוא הבייטינ  meומכ לַעַפַב  p'b3 

 ,אָבייַטֶמָל 'ב ,ג"כ תומשל 'א ימלשורי 'גרת בייט
 .אָבַמ .הכוט הבקנלו (ס"לב = ) 3p ,בוט ראותהו
 מ"ר םשה תרומתב םימעפל ox ס"לב ןכו אָתְבִט
 UD :'ס .'ס :רימ arb a5 +" .'1 ,'ה תוכרב
 : א'כ ןיבוריע .ב'נק sp imp ib ub תבש
 :'ו תינעת :ו"נ הכוס :ו"פ vy .א"ע :'ט אמוי

a3 as 20»ז הליגמ '. sb momג'ס :ב'ס . 
 הטופס N^p: ב'עס W"p תובותכ :ח"יק :ג'ק .ח'צ
 ב"כ (m ק'ב : ב"ע : א'ס D/ ןישוריק :ז"מ ,ה"ל
 .ח'ק .ר"ק .ג'ק : א'ק : טיל .ז"ל ןירדהנס .ט'ק

mmm Uy Dpב"י :'י . mסוקודכא ע"ייע  

 א"פו םילקש 'ורי דועו .ש"מו ושיב ,שיב ךרעו
 ,ג"לפ ר"קיו yy ד"יד ד"יפ תבש v" ,ד'ע ה"מד
 :ד"פ מ'ב pap :ג"ל  תוכרב םיבוט רכז ץובקה
 jab הכקנלו .ד'ע ז"מד yb mun 'ורי אייבט
 .יתכר 'פ ר'כיא MDMOD : ח'כד b" ןיררהנס 'ורי
 "werthvoll, werth. me רקי בט תארוה C2 דועו

| 
| 

 mena רכז הז C00 ורחב רשא לכמ ,תואושנה ולא
 ףכ אלמ בוט «CP חתפ קחצי 'ר 'פ "vp שירב

np onmול שיש ימ בוט 0  " Cםיבוהז  
 הולו ךלוהש יממ ןהמ סנרפתמו ןהב ןתונו אשונו
 אלדו "mb תא דבאמ ןיומא אלתמב תיבונ

(mosתלהק) חור תוערו אלא  eeהיתוער  "pns 
 יתקחב םאבו .(* [אטויטמגרפ ל"צ] (איטוטמגרפ)

"bר'קי) [אילפי יכ שיא ל"צ] (* (חתפ קחצי  
bםלשת אלו רודתשמ רודת אל רשא בוט 075  

 TT וניאש הזמו הזמ בוט רמוא מ"ר 0050 תלהק)

 רדונש הזמו mb בוט רמוא הדוהי 'ר רקיע 53
 הדוהי'ול ם"וד ןיכפהמר תיאו .םלשמו
 "מ תיעיבשב 'ד קרפבו .6 pans נ"רבו
 (.הילד ריפ (mat ימלשורי .הריידנש וא הבייטנש
 אוהו תחא םעפ ןישרוח םעה לכ ) בוייט והזיא
 6 דגנימ דוגיזו אטח היבוט — םימעפ ינש שרוח
 היהש (eb אטחש היבומ לע דוגיז דיעהי 'יפ
 יפב לשמ ומכ השענו תוקלמ בייחתנ דחא דע
 קתעוה ה"יחא|* | ."הקול הזו אטוח דחא לכה
 לאננח לדגמ ןייע תוכמל m 'יפמ הלמב הלמ

CNח'ר ומכו ז"ט  ^bסג 'א יאגבמ ךרעב וניבר  
 733 המוד לשמ my v .םש תוכמד ינש לשמ

sאלתמ ה'כ השרפ  pensאנחויו אטח וליש  
 טפשמ הזו ,אוה םירדס ילב הז ךוע -- .אמלתשמ
 לקב bas ws לעפה ('א : ךרעה םולשת םע הלמה
 :ח'מ תוכרב B^ «ya ומכ ליעפ הב םא יכ

wnביטמהו וחירסה אלש בוטה ביטמהו בוטה  
 . . ול ןיביטמ : ט"ל ןישודיק .הרובקל ונתינש
 הרהמב אל ול ןיעירמה לכ ב'עס 'פ ק"ב .ול ןיעירמ
 ,העירמ ךכ הביטמ ךכ י'מ ז"פ ןיררחנס ,ול ןיביטמ
 אבו הרובגה cob הרות דמל היהש נ'פו ו'מש
 sr) mossa לאשוהו .ןכיטמו לארשיל רמאו
 בוטל mnn רותפי sevo השלש ינפב ונביטי
 ש"ע ,'וכו יאזח אבט אמלח והל אמיל םש 'יאדכ
 ןכו ^ אמי הליתפה יוקנל לאשוה דועו

cb memיונל לאשוהו ךועב ליעל ןייע ע"לב  
 | ינוניב .ךרעב ליעל ןייע ו"כפ ר"ב השאה טישכתלו
 א"ער 'ה תוכוב םשה תרומתב םג םימעפל לועפ

mos (!היכו ר"פרב  pnaרילהקבו  cbעיפרבו ,אלמ בוט  «bmא''עקתת זמר תלהק יקליכו יי  ^wםיושע ול שיש ימ  
qmmרמא אלתמב רילהקבו 'וכו דבאמ "ת'יבירב ףיזו'ר ןיומא אלתמב 'יגה ריקיובו םש תלהק יקליב היכו (*  

 רב אתיא תלהק טוקליבו ,רילחקבו ריקיוב ה"כו (* .תידיר אלרו היריד רבומ ןינורחאר אלא היריד דבומ הויתסימ ל
 רחא ריויו אטוטמגירפ ''גה ר"פרבו איגרפא Ty ןייע רחוס ה יילב אוהו אטויטמגרפ ל'צו אטוטימגרפ

wnכב ה*כ )^ ,יתחגהש ומכ ל'צו וינפלש ןויצמ תועטב אבוה )^ .ו"יוה םרוק ל"צ " yaרייקיוב תמאבו ב"חו ריילו  

 יכ ירפסבו b םיררנב כ'ג w^ ביפ םש אתפסותב ןייעו ןילוחב !«cam .יב ןילוחב איהש הממ תכפוהמ י'ג ונינפל םש
 תער קר האבוח רורת אל רשא בוט יפ ריילחקבו א'עקתת זמר תלחק 'קליבו יח ^6 יס חלשיו אמוחנתבו היפר b אצת
 חיעיבשל שיירב הכו sien גייונב )^ .ונינפלש זילפ ר'קיו ייגכ ייאו ךפיהב ראובמ cy 53 eb om יוריב לכא מיר

ceיפב היכו (' ' me»ג"ונב תוכמב לבא : ג"יק םיחספבו תוכמב . "UMריגנמ . 
1 * 



 ימלשורי ע"ייע אָתּוביַט amp ס"לבו ךרעב ליעל
 pap ('ג .'א ביט yy הייבט s^ B'D תומורת
 (הרותב) הב xn השמ mb: םירדנ ץפחו ןוצר
 לעו yen ילב b^ ,אלש ףוריצבו m yy^ תבוט
 רחאו ד'ער ח"יד ג'פ 'טוס 'ורי der Widerwille וחרכ
 לע 0/3 n/ רבדמכ םימה תא השאה תא הקשי
 יפסות :יכ .יכ .טייי הטוס ילבבבו) התבוטב אלש החרוכ

 Ay ,(החרוכ לעב קר W^ ז"י יפ אשנ ירפס ,ב'פ הטוס

Uyותכומב אלש הב טיבח א'עס מ"ד. א"פס . 
v3פ'ו  «mb nmm vbלע וירחא תכלהמ  

 הכלה at^» mo אמוחנתב) התבוטב אלש החרוכ

 דרוי 'וכו בקעי היה ךכ (הנב ליבשב התבוטב אלש

 ד"פס vow ,(ותבוטב wow וחרכ לע ויוחא
 'וכו .ןכרבמ (םעלב) היה ותבוטב אלש וחרכ לע
 אלש (הימרי) אבנתנו 'וכו וחרכ לעב o ךלהו
 ע"לב היבומ ראות םוקמב םשה )^ — ותבוטב

(3bאָבּוט פ'לבו  ^bירשא  glücklichןירדהנס  
 פ'ר ר"מש .'א שר ע"ייע ^« עמשדל היבוט .'ז
 היתייוולב אוהר mae omma אוהד mmo ה"ל

y^unד ' yvא'מד ד'פ אמוי 'שוריבו —  Ty 
 ח'יפ ר"ב ,וירשא b" יובוט אתיא ז'ט פ'ר ר"בבו

 'א הירק ע"ייע היניבשנש אכלמר הירקל יובט |
"bשוריפו וניבשוש השענ ךלמהש רפכל ירשא  

 ריעה הבומ שוריפו mob סרג י"שרל סחוימה
 םוגרת ('ב ביל (pnm םדא ירשא .'וכו תחבושמו
 ,ח"כ ילשמ 'גרת my ןייעו אשנ רבר היבומ י"כ
 אְנְבּומ D'53 ראותה ונממו .ותלוזו ז"כ ,א"ל ;ר"י

me glücklichןיטינבו .'מ תובותכב י"שר תערל  
 ןייעו םימכחנש רשואמ :ימיכחד אניבוט (':ו"כ
 םיאשונש ד"צו "יס יכאלמ דיו תונותכל מ"טשב
 אלפומ b nao" חמצ ברו הז י"שר 'יפב םינתונו
 ןיסחויה םשב םשו אץזז א"חכ אובמב ןייע המכחב

unיפבו ימיכחד אנייבוט ' m3תותירכל י"כ  
 יתאצמ (:ד'פק ףד אקילייגנא Us ץבוקב) :ג"י

wsימיכחר אינבומ  wwהכלהו םימכחכש  
 וא יקבו ףירח oro yb אוהש לנו s'y ותומכ
 גילפהש ל'גו Leuchte רואמ UU pon) ילוא

mדימלת ותויהב עומש ןב א'ו לש חנשב  y 
 המב .נ"נ ןיבוריע כ"ג  ןייעו ,שודקה וניברד וברו

mvיטרפה םשה ןינעב לבא -- .וחכשמ ןנחוי 'ר  
om»שי ילוא הז ךרעב כ'ג וניבר ללוכ רשא  

 זא וא רשואמ ונייה 'גות ןושלמ י"שריפ םייקל
 ר"לכו רָשֶא ומכ : ה"פ תובותכב ה"נכו היבוט היהי

Felixרמאש ארומא םש ינייבוט רב 02 הזמו  

 :ט"כד ר"פס תובותכ v^ ןייע שרדמבו 'וריב לינרו
ms nםשו ,רניד ^ (בדב ס"טב ןישטרק 'פדב) בטב  

 עקרק ד"ע ס'ד א'פ ןישודיק 1v .'וכו " אלא בט
 הוה ד"עפ ו"ד ט"פר ק"ב v" .בט והמ אוהש לכ
 תיל ,.. [ייונמ ל'צ] (ae השמחו םירשע במ
 mb פ'ס ר"ב הבקנלו owe ןירשע אלא בט הוה
 דח אבטד אלימ ,'וכו התווכד אבטד אבט אלימ
 ןכו רחבומו בושח sp בומ תארוה )^ דועו .רלופ
 ריעה יִבּוט העבש א"עס ז"כ הליגמ b-—  ע"לב
 אתרק בט הוה ד'ע ח"סד ד'פ תינעת 'ורי דיחיו
 3b = אבוט :יובר pup ל ע פה ראות ('ד ,תיימ
 א"ער ^ תוכרב bien .צ"לבו sehr, viel ס"לב ןכו

 חדב ב'עס 'ל םשו אבוט היל ורעצמ אק ווהו
 הב ותיומא :א"מ ןירדהנס ,אבוט יחדב ,אכוט
 .אבוט שיפמ . . אבוט רמימ .ז"י 'ליעמ ,אבוט
 ,יבוט אבא "in ,יתב יבוט א"עס ^ תוכרב ץובקהו
 א"פ האיפ v^ ,ארונב אכיא ירוהנ ome :ב"נ

Yes7^ ןיטיג — ןֶבּוט ןיטירפ ג'ע : j"yליעל  
 תיִאְבְט ס'לב ןכו תּואָבֶט .תּובָמ .תיִבָט ^C .ךרעב
 bene ר"לב gui, recht ל ע פ ה ראות .רשכו רשי

 תואבטו תוכט קר vo" ,תיבט ורמא ^q 'ליעמ
 mb pulp אל iy ט'ר m תוכרב 'ורי ןייע

ovnתועובש 'שורי ,תואבט ןידבע אל  reח'לד , 
 ,ז"טד ה"פ ןיטיג 'ורי .ןוכנמ ןיגס תובט ןירבע ןנא
 ןיא םש תועונש 'ורי ,ךל אנידבע אניוה תוכט
 n3 שורח :ה"לד ד'פ תיעיבש cw  ,תובט אתא
 Yy ו"טד ז"טפ תבש 'ורי .תואבט :םשו ,תוכט
 ה'מד ח'פס אמוי v  ,'וכז תואבט ביתכ המ יא
 ג"מד א"פס ןיטיג 'ורי .תואכמ אה הילבק ןיא ג'ע
 הימרג המקימ ליכיד .ד'סר ג'פ ןישודיק 'וריו ד'ע
 ןונימקת םשו תואבט ל"צ תוינט םשו תואכט
 ומכ b^ תואוובמ אתיא .ר"שהש שירכו .תואכט
 -- ימויבט ע'ייע תובט יטרפ םש ןינעב — .תואכט

mpהבוט םשה  *( "bדסחו האדוה  Dank, Güte 

 'פסות 13362 אלשו הבוטב 'בו א"מ ר'פ תיעיבש
 'תפסותו כ"עס ז"מ הטוס .הבוט םשל ב"פר האיפ
 ו"דמב ,ךתבוט ינקזחמו ךתכוט ינלכקמ ר"יפ םש

vobךוולמ יתייהש הבוט יל קיזחמ אהת אלש . 
 השוע אוהש לעופ ג'סתת זמו ףוס םילהת 'קלי

opלעב  manךירצ וניא ורכש ול ןתונ ומע עגי  
 ומע השוע ןיאש העשב לבא הכוט ול קיזחהל
 ונל ןיא 'וכו ונאו הכוט ול קיזחהל ךירצ הנומאב
 .ה"ק רומזמ qo owe ip .תאז לע הבוט קיזחהל
 תומוקמ ןייע Vergütigung האנה תבוט ןינעה הזמו

ev )'3",*) הנושמ גיסתת זמר יקליבו ת"ק רומזמ mךועב ליעל ןייעו . 
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 .הייבט המ :םוקמב :ח"מד א'יפס תומורת 'וריב
 המ ד"צ פ'רב cen ob המ הז םדא ז'יפ ר'ב
 C^ am) y 43 ע"ייע 'וכו הזה יאדב לש וביט

p^קרב לש וביט המ יכו ב'מ זמר 'ד םיטפוש  
busןולובז טבש לש וביט המ יכו םשו ,הרוכד  

 ןינעה me ילואו ,'וכו לעי לש הביט המ יכו ^«
 [ז'חא אבה 'ע םג

 b— ע'למ וא הזל םדוקה 'עמ וא) ביט 2 "נא
CWunseh, Verlangen הואתו pen 

 חקת םתברע תאו 'גרת  m» (^ f" wt)ןוהביט
 ןמנרותמב ה"כו ןוהיביט ג"ונב ה"יחא]* | | .יתיית
 ד'עפלו .ןהבט סרונ ק'דרו .םדוקה 'עב ורדסמ רשא

  piבֶרָע ראותמ םתברע םוגרתה  apתומיענו
 רמולכ  sanל"נה תיברע הלמ ןורתפ ןכו םצפח יל

Xa 608 Xv ypriooty ו םינקז 'ע וניבה ןכו 

 הקיתעה אטישפהו .רוקחת םהיכרצ תאו שוריפ :
 ,יל אתיא ןוהתרכסו  "bרמולכ םתבשחמ יל אָבֶה

= e יברע 'גרת ןינעה הזבו םצפחו םנוצר 
 ושריפ ק"דרו הנוי 'ר לבא רבד ינבישה רמולכ

 ןושלמ  powהזו ןוכשמ רמולכ  pmתשרדו
 — pw] י"שריפב ןייע 53

 .יאבמ ע"ייע אבט *

 p'b3 +6ח9%%, 100000 י"למ ) גאָבַט "א

(Topas, gelber Hyacinth Jab 

 ףילג רג )1^ יה שיהש) בהז ילילנ וידי קוספב 'גרת
 הרזגמ ה"יחא]* .הבוט ןכא ןמ  גאבט לע

  5nןייע  neonיוועל לש ר'תמעל רעשיילפ
 ופ םינקז 'ע וקיתעה וז הלמ ידי לעו .ו'כת א'ח

;'m ט"ל  ;זיי ח"כ תומש) הרט (ו"כק ^p (םילהח 

 = [(ט"י ,ח"כ בויא

 y3b ומכ שוריפ N20 jb יויצה אוהו) יאבט
(versinkenפ"סב  "Dאל ךומסד 'מגב תמש  

 היכוא יאכט (' ול הרמא Op 23 הב בתכ
 ןוצר יהי ותללק שוריפ יל תיעטמ אק ייועטא
 לבב (*הריתע +" 'וינעתר ק"פב .(' הניפסב עבטתש
 רטמ אלב תוצוקשי שוריפ .ארטימ אלב ארצהר
 יעצב ןיב תכשויש רטמל הכירצ הניאש רמולכ
 ינעבוט ןניטיקנ .םשת רמולכ "ארצאד א"ל .םימה
 תויחמ הברה bb" היהיש בטומ רמולכ ינשבוי אלו
 ג"וננ c) oM ה"יחא]* .וטמ אלב בווח
 ינאבוט ל"צש 5b r53 ה"מגר 'יפב n3 ינעבוט

 יאבט -- בט

| 
| 

| 

 םשו .ה"מק םלשה ןיסחוי ןייע שיקל שיר םשמ
 ר"קיוב היבוט לבא pma רב איבוט בר רמא םג
 ארקנ (השמ לש) ומש היבוט .ב"י הטוסו א"פר
 ,יבט יטרפ םש ןינעבו ,('ב ,'ב תומש בוט םש לע

onoב יבט ע"ייע ' mpiימויבט 'ע ] — 

 לעפמ הבד b^ אָבאַט N20 D'3 אָביִט — בט
 02122( שראה תכד das Gerücht) בבט ס"לב בבד

G^? a"לש ןתביטמ .אשיב אבימ ['א] י"רת  
 (ישילשהד) 'מגב םיקוחר לש דמל התא םיבורק
 (Cab jum תונוממ ינידב [ישילשהוד ל'צ]
 ןויצה הז םוקמ הארמ זמרנ אל ע"פדב ה"יחא]*
 ם"וכע xn" תנשמד 'מגב ונינפל אצמנש ןעי
 ,'וכו רמוא ישילשהו ארמגל הכומס הנשמה וזו
 תונשמ יתש וניבר ירפסב ילואו (א'עס 'ס ןירדהנס)
 .ע"צ "תונוממ ינידבי רובדה לבא דחי תורבוחמ
 לבא 'וכו םיבורק לש ןתו בי טמ ג'ונב יכ עדו
 ןתביטמ :ןירדהנסד ןויצב ו"פתת זמר האר 'קליב
 .ןתביט וניבר 705 'צנוש 'פד י"שרב ןכו .'וכו
 עדוי התא םיבורקהמ קר W^ ח"פ 'פ האר :ירפסבו
 A5 תישארבל 'א י'רתב ה"'נכו .םיקוחרה n המ
 םילהתל םונות ;ט"י ,ב"כ םירברל  ;'ב ,ז"ל ;'ל

abילשמל ;ד"י  ", ;n^ה"כ  ^[ — 

à: ₪ביט  vysbע'למ  xus —bתוגהנתהו  
Gewohnheit, Gébrauch, Art und 

CWeiseשיהש) תימלושה יבוש יבוש קוספב "3  
ew;ארקש יאיבנ ןוכביט המ  ^bםככרדו םכנהנמ  

 .עבט ומכ ביטו הטיחש ךוד הטיחש לש ביט ןכו

 רתויו ל"נה y/o אוה יכ הזל ונכרצוה אלו ה"יחא|*
 ע'לב ושוריפש b הלמ לע זומרל 35 היה
 גהנמ שוריסו spy ל"נ ןושאוה לבא (' עבט ומכ
 עדוי www לכ א'עס ג"י ןישודיקב ה'נכו -- ךרדו
 jnep קסע ול wm אל ןישודיקו peu ביטב
 לש וניט המ l5 ה"פ תורוכב ח"מ א"פ תובותכ

mילכוט לש ןביט המ א"עס 275 תוכרב  pomo 
 ביטב ערוי .ג"מ ז'ע .ןביט המ םימעפ nrw םש דועו

pyביטב ןיעדוי :ז'נו 4 םש ןכו הישמשמו  

ryהישמשמו , :mp proז לש םכיט המ ' 
 תוכרב 'שורי .םכביט המ םתא :ט"ג מ'ב .םימיה

rpהאיפ 'ורי ,הכוב ביט עדוי אהיש ידכ :א"יר  

 תאב DN ד'ע ו'עד א'פס הגיגח 'שורי .ז"יד ב'פ
 ,'וכו הביט המ עדוי התא pev ךידי תחת הכלה
 ל"צכו היביט הוה המ ד"ע ד"ד .ב"פ תבש 'לשווי

 תימגר 'יפ ןכו (* .אתיל ונינפלו תל עייפרבו ו"ו יייכב היכ (* .אוה קוחר nro א"פ i335 ט'ייותב אבוהש ם"במרה ייפו ('

ws5 ב''בל mףוס 'קליב חיכו (* .ונוממו ותניפס עבטתש וחללק  v3 moa "bar mowי'כבו תינעתל  D'wג*ונבו  
 .חריחע
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 (אָיְבִמ =) יבט — יאבט
t ("y 

 עבט ךועב ואיבהל ול היה ןכ אל םאש ף'לאכ
 עבטיל :ב"בד יאבט מ"אפדב ב"ר הינהש המ ןכלו
 ותמגודו ף'לאב wl» nova יאדוד אוה תועט
 ךייש הזימרה ינמיס דע ןויצה 'יפו ,'ג שח 'עב ןייע
 רמולכ ל"הזב שוריפ ינעבוט לבא תינעתל ה"מנרל
 ןישבייתמ ןיא םלועל לבא םיערזה ןיעבוטש ימרתמ
 'עב ןייע ףוסב 'או 'ע ףוליחב mns אמגודו כ'ע
 ןייע mos ןיעה תטמשהמ אמגודו ?Y ,ב'חב םג

Twבנט ] — 
"N30 *תוגוזה ןמ דחא הדוהי לש ויבאו יטרפ םש  

 הנשמה יכרד ןייע יאבט ןב הדוהי ארקנה
 mb ף"זרהמל

^b) 330 *עבט  n325עּבְטַמ םשהמ  (ausmünzen 

"vואל םא ד"ער ב'נד א'פ ינש רשעמ  
 םילשוריב עבטמה ףילחמ 'יפ ןכ ובבטו ללחמ וניא
 תעדכ i5 wy וניקתה ובכיט b^ מ"פ לעבו

 ,יאבט ע"ייעו טמשנ moa ןיעהש יוועל 'חה

 gebratenes ae , כ רי (pon קהבט

(Fleischךומסד 'מגב ןיברעמ 553 'פב  
 יאסרפ 6 ינה G'yo שיכ ןיבוייע ןוזמה ןמ C רדונה
 .ילצ רשב שוריפ .אמהנ אלב C pase) ילכא
 לש תוכיתח ל"צו תוכיתח b^ י"שרו הייחא]*
 py הלוע וניבר b^ .א"בטירה 'דיחב 'יאדכ ילצ

mnיברע ןושלל םג הקתעוהו ל"נה 'יסרפ הלמ  
3bאקבט ס'לב ונממו תבחמב הלצנה רשב  

 — [ןגיטו הנחמ

 30 ע"יע תּואָבַט .תּובָט *
pw» n36ףדרנ מ'למ  Dpס"לב ןכו חכז  n3b 

^pטחש  CUm schlachten.אָחְּבַט ,חֶּבַמ  

 das mIP3D ַחּובָט ?Schüchter bmw; ס"לכ ןכו
Schlachtenןייע דועו  (Db3תופיט ולא 'פכ  

 ןיא םייחבטמה ma c3 pro 333 ןמ הלפנ 'מנב
 ןיכילשמש המהכה b" םירניא pou סושמ וכ
 m3 הקשמ ,)* הטחושל םייחכטמה תיכב התוא
 [m3] 'עב ונשריפ רבכ 070 mb תוידע איחכטמ
 רמוא ע"ר (הנשמב .היכ P2" ןידצ ןיא 'פכ .(" חבד

 (qo DU ארמנ ,התחינמ תיבמ יח תיזכ וליפא
ovnתיכמ רמולכ שממ התחיכט תיכמ ואל יאמ  

 ,הקדכנו הטחשנש םדוק לוכאל לוכיש C) הטיחשה

 לעפה ו .םיעמ ינבב הזו קדקודמו ךעמתמ ונייה
 "b .ז"י הניגח םשהו חובט inas .'ד  תובותכ
 umso אוה אמוי  ,ח"עד ב"פ הגיגח 'וריבו חובט
 א"ער ח"כ 'ציב אחבט n2b, ארקנ בצקהו טחושהו
 ד"פ nbus 'שורי n^ pon me ר"קיו .ז"מ ק"מ
 אתקיספ ה"ספ ר"ב ,ו"לפ ן"רד תובא T'y ר"סר
 'פ ר'שהשו mb יתבר פ'סו שדוחה פ"ס יתבר
 ימלשורי b) ןישודיק ץובקהו כ"פ vus ,וזחא
 ופתוש םיוובמכש ר ש כ ה xy ו"סד ר"פס ןישוריק
 — .םיחנמנש בוטה פרוג ewm" קלמע לש
 ע"בארה b^ ןייע ר"י ,'ב לאינדב sense בר ןינעבו
 v3) ,ביכ תישאוכ) חבט ראב ז"נ פ"ס ר'בבו — .םש
 — .א'ער ב"חב ןומחג ע"ייעו םדא גרוה b^ ןוחבט
 €( מ"למ לָשַבְמ תארוהב םג אָחְּבַט חנוה 'גרתבו
 א"של 'גרת ןייע או eo ע'לב ה'כו o יט
 ןכו 3" m/ א"ש 'גרת jnab הבקנל ץוכקהו םש

 — [תלשנמ wm3o ס"לב

 der Verderben bewirkende קיזמה חור «ov חובט *

(Windאבט אמויב) היב קיפנד :ט'כק תבש  
 לארשי ולכק אל יאד חובט הימשו אקיז (תרצער
 ילואו והיימדלו והיירשבל והל חבט הוה הרות

wmםמשו דבאמו קיזמ 5 פ'למ  Zerstórer, 
Vernichterןמ תוכופה תויתואב וא  váiti, vàta | 

 חורה דשו 3% wm פ'לב ןכו חור דנעצ 5
 תויתואה וכפה הנוכב ל"זרו vátódáeva ארקנ
 .'וכו והל חבט ל ע פ ה תא םשהמ וליצאיש ידכ

 יבצ שוריפ ,2:5 ע"לב ןבו ס'לב איבט =) יבט
(Gazelleןשה רציכ 'מגב לגרה דציכ 'פב  

 C יוטב אוה C אחרוא רשב היח (ג'עס טיי קיב)
 איכטב ימנ יא ילצ לוכאל וכרד ןיאש ילצב )^6(

"bגות ב"א) — .ושב לוכאל וכרד ןיאש יבצב ' 
 ,(אליאו איבט רשבכ ('ט 3" םירבר) ליאכו יבצכ
 ,ד"י ;נ"כ יב" םירבדל 'גרתה רוע i ה"יחא]י
 'כותכ ל"זר לצא ןכו 3^ mim 8 ש"השל ;'ה

ovy mo ipםשו 'ב שרק ע"ייע .ה'צ ןילוח  
 ר'ע 037 ז"פס 'הגס 'ורי רכזל ץובקהו esp רב

possהליגמ 'שורי ,ןיבטו  Ty vy] Yoשפת  
n) 35ביט ע"ייע סיט הייבט :חיימר ט'פ תומורת  UM 

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————— א"מ 'גרתו ,ו"ט ר"י םירבדל 'א m^ 'גרתב הכקנלו

 — ge] 2 לכאמה תא תלכעמש התליכא תחבוטש םוקמכ אל
 יונכ םשו םיאוומא הזיאל יטופ םש) 30 * | הייחא]* ,וככ הקרכנש םיעמ ינכב ּונייה
 ירמד הירב רמ ינט )5'3 ^n (ג"ר ירבעל ל ע פ ת א ב חכמ ס"למ אוה popa הזכו .י"שריפ ןכו

m )'צנוש יפרבו  יקהכט ג"ונב (* .ינב עיפרשב לכא ר"פרבו "33 ןוכנל היכ (' .רדונהמ ס"מב ע"פדשבו ר'פרב ' 

neייפ ןכו (* .סימעפ  v33 moiןילוחל  (ףר אקילייגנא ייכ ץבוקב qve *) ןייע y) vo imםיחנטמ חיכ  DP 

 .יוטמר ג"ונב )^ .היחרוא ג"ונב )7. .ו"פ n^ ע"ייע (* sy דצ '
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 םג ארקנו דולל amp mm יבט רפכ רכזוה ד"פ
 י'פ רעיוביינל 'רנאוג ןייע Kefe Tab םויה

 וארקנ םיארומא הזיא «CÓ" DP יִמויְבַט *
 :ד"י ןישודק pun v8 האר הז םשב

 ו"מש דיפ ר"ב ,א"לה ב"פ תוכרב 'ורי Sp תוחנמ
 paw אוהה יל רמא .ז"צ 'דהנסבו -- ג'ל פ"ס
 'וכו הימש ימויבט בר הל ירמאו הימש תובט 27

Du»תומוקמ ינשב סרג ןכו ב"עס ט"מ מ"בב  
pomתויבט סרג תובט םוקמב קר :ד"מק םלשה  

 תובט ,'י תינעתב יתאצמ ןכו רקיע תוכט יכ 5«
 אבשיר יבמ םע דחא אוהו (אבשר ע"ייע) אבשיר
 ת'האבו .ימויבט ןמ רוציק אוה יבטו ב"ער 1^ תבש
 )433 סובאט 'יגה םש ס"דב אבוה םש 'דהנסל

 תיסופ הקתעה לע יופסב וז הלמ לע יתדמע
 ,('ב"י דצ סוואט י"בירל

 ךועב ש"מ ןייע םוקמ םש אינבוט ,אָניִבּוט *
pns3 ,א'חב b 

tau- חלב ףוג וא רבד תעיבט pip (מ"למ b30 
chen, den Kórper badenתעיבטל לאשוהו  

 'ציבב (הליכאל ורישכהל ידכ אצויכו ץמוחב רבד
 היל תיא ימו cmo תויהל לח 'מגב ט"וי 'פב
 אייק תבש) םיצרש ח"פב pnm ליאוה C אכר ל
 הלע ןנימרו ץמוחה ןהב עמגי אל וינישב ששוחה
 אישק אל דע n» voy אל (סש תכש) אינתהו
 םדוק שוריפ oue רחאל ןאכ yb םדוק ןאכ
 mb" אלד עלובו עמגמ ץמוחב ותפ לנטש
 ותפ aene" רחאל 538 התושכ אלא האופרכ
 ליבטד ןויכ האופרכ יזחימד עלובו עמגי אל ץמוחב
 אמית וליפא רמא אבר N'D .הייתשל םיאמ היב
 רמולכ לוביט ינפל ירש אינתד אה עלובו עמגמ

ompעולבלו עמגל רוסאד ןיתינתמו ירש הליכא  
 לוכיטד יאממו C הליכא רחאל אוהו לוביט רחאל
 )3 רזח עיייע p" םיחפפ ןנתד אוה הליכא ןושל
 6זיק םיחספ בותו ,תרזחב לכטמ וינפל ואיכה
 ^ (* אמינווט ינימב [mw] לכממ לנבא
 לכטמ שמשה יכה ימנ אינת יקריב לכטמ קחצי
 הליכא bmp ץמוחש יאמ אמעטו םיעמ ינבב
 שרופמו אפרמ הליכא רחאל 538 אסרמ וניא
 יכרל םימכח ןירומ (דיער רייד רייפ תכש) ימלשוריב
 םלשמש ולוביט רחא המורת לש ץמוח C עמגמב
 ירכרו .שפנה תא בשיימ pomme שמוחו ןרק
 יברע 'פב ,(ביעפ «Ww xo כ"הויב ןישרופמ (' יבר |

 .אחא ברל סייטב עיפרכו a^m, ויו י"כב ןוכנל *( «m הציבל ייישריפ ןכו )?

 :ד"מק םלשה ןיסחויב ןכו יבט 'ר 'מ י'כנו יבמ
 אבוה (DU יבאט יראמד הירב רב יבאט ^35 רמא
 הישאי 'ר רמא COND 'ר רמא תוכרבד ב'פמ םג
 ונינפל Yo ףדבו own :ו"ט תוכרב לע ותנוכו
 ו"פ תובותכ 'וריב ןכו הישאי 'ר רמא יבט 'ר רמא
 תומורת 'וריבו הישאי 'ר םשב יבט 'ר ר'ע ל"ד
 ^ Ty meu א"פר םילקש mn s'y" א'מ ב'פ
 Yep ^b'D ןנחתאו תותלאשנו הישאי 'ר 38
 ר"א mb ^" CON" "גה Cb ^D ש"ק 'לה ז"ואבו
 :ו"ט תוכרבל ס"ד bus 'פו 'מ י"כב ה'כו הישאי
 ןייע .גיס תוכרבל 'פ י"כבו נ"בב ה"כו : ה"ל דצ
 Di אבוה םשו םייונש רתי םשו :ד"פק דצ ס"ד
 ילשמ 'קליבו פ"ש י" כב ה"כ אנתמ רב יבט 'ר
 יליגמ .ו"יוב יבוט 'ר s^ םשו .ז"ט ק"מב ה"כו ד"כ
 ןייע .'ר "ל 'ב ןעכנימ י"כב יבט 'ר רמא ב'עפ ^
 דובכה יונכ יבט היה mw -- :א" דצ םש ס"ד
 א"פ הדג 'ורי ג"רד תוחפשל אתיבטו ג'ר ידבעל
 ןהידבעל ןירוק ויה לאילמג ןבר תיב לש ב'עפ ט"מד
 ל"צכו אתיבט אמאו יבט אבא ןהיתוחפשלו
 'וכרבל ס"ד לעב mane ומכ אלו א"פס תוחמשב
 הזיאו 'וריה הז ונממ םלענו 'ר תוא n5 «x :ז"ט
 «jy "ידבע .יבטי תא לאילמג ןבר ריכזה םימעפ
 ,ח"כד ג'פס תובותכ v^ :'כ הכוס :ז"ט תוכרב

pea ^vז"טד ח"פס 5'3 'שוריו ד"ע ג"מד א"פ  
 ב"פ םיחספ אתפסות .מ'ד b'& ז"ע 'ורי ןייעו ג'ע
 דובכה םש ילואו .'ב יאגבמ ע"יעו ז"ל פ'ס ר"קיו
 יבצכ ץר .יוה םש לע יבצ b^ איבט םשהמ הנבנ הז

nonuע"לב .אתיבט הבקנלו 02  m3x &-b 
weibl. Gazelleג"וד אתמא אתינט ט"יפ ר"קיו  

 ותחפש אתיבטב השעמ ד"ע ט"מד ב"פר הדנ 'וריו
 יוועלל .ר'תמעל abo רעשיילפ תעדלו נ'ר לש

 יטרפ םש תקתעה אוה "12.05 אתיבש (ו'כת א'ח
3n) maxיב ביו  ; m"ריכ ,ב  CUקתעוה רשא  

 35153 Aopxc Vy Q5 ,יט םיחולשה) השדח תירבב

qvasתעדלו ' eוארקנ ג'ר ידבע ןיקסנעלאמס  
 דחא םשכ תונכל םירשה לצא גוהנכ ד ח א םשנ

 לבל הז רחא הזכ םושמשי רשא םידבעה לכ תא
 ימויבט ע'ייע דועו — .דבעה םש תא רוכזל וצלאי

 .תוכט ,יבט 'עבו

 ימלשורי : א"ל ה'ר .'ה 'ציבב (םוקמ oe יבט *
 תולהא אתפסותו א"עו ג'ד א'פ תוכרב

om )'ןויצה תועטב אחיא  nateל'ק . 

y mnציבל טייטש '. v5 vasiלגטר ןויכר תוכיתה ינשה האופרכ יזחימר ןיבו ןושארה האופרכ יזחימ אלר ןיב איבה  

 T9 ןייע אמנמב אחיא ימלשוריב )^ snam nom ישו אמינרט יעב ןייעו ריפרב ה"כ )^ «Sm mm םיסופרה wy יונו

 ,םימכחו יר ירברו ייא "3: עיפרשב לבא ביה '"כבו ר"פרב ןוכנל ה"כ )5 .ו"ש "ans Mà) o םג



 ינפלמ םילכ א'היבו תבשה ינפלמ לכה תא ןיליבטמ
 (Cm" m הכלה ףופב 'מגבו תכשב םדאו תבשה
 באב 'טב ןיב ןכרדכ ןילבוט תוליבט יבייח לכ אינת
 ("n העוטד הכלה ףוסב תלפמה 'פב .כ"הויב ןיב
 הדוהי ^ רב DP 'ר הוצמ הנמזב הליבט מ'שו 65
 הליבט ןנירמא אל הנורחאב הליבטל היד ("רמוא
 ןיב שרפהה b" לבט 'עב ק"דר ה"יחא]* — .הנמזב
 הליבטהו רבדה תוקנל איה הציחרה יכ הליבטו הציחר
 וא רבדה תצקמ חלה רבדב רבדה תעיגנ םימעפ איה
 הליבט ,לוביט .םשהו ל ע פ ה ןינעה mm ולוכ
 רוע ל"נה תומוקמ ym jy םימעפ הכרה אתוליבט
 *vy v ג'יפ תוכרב 'וריבו ןירחש ילבוט) ,ב"כ :'ב תוכרבב

 (תירחש ינלבוט ייא ב'יפס םידי אתפסותבו תירחש ילבוט

 הדנ .ט"ל 'הנפ :ה"ע ז"ע v5 תבש .ט"י :ז"י 'ציב
 'דהנס ,ח"פ אמוי :5'2 תוכוב Dv nm םשהו .'ל
 'מוי ^D 'ציב ץובקהו :ג" םיחבז .'ט תותירכ םש

mהארוהבו .ד"עס ט"ער ג'פס הנינח ימלשורי  
 ל ע פ ה .אצמנ qun תלחתב ונרכזש תלאשנה
 nb יתערי אלו א'מ 'ד קופ תוושעמב דוע
 mns לכמ ע"ייע דחוימ 'עב וניבר וכירעמ היה
 ב"ער p^" םיחספ ,וכרדכ אוה לכטמ ^n: הציב
 p" םיחספ אתפסות m5 bb םשו ,ילובטאל
 bij םשהו תחא nwn אלא 53b אל "פא
 ךירצ הקשמב ולוביטש לכ א"עס vep םיחספ
 ץובקהו .לוביטב ליגר אהי .'ע pes erm תליטנ
 ג'פ םילקש ימלשווי — :ו'טק :ד"יק םש ,ילוביט

yy renךרע ןייע לבותמכ ל"צ לבוטמכ לשובמ  
 , — ['א לבת

 .2:> 'רפו ע'למ אָלְבַט פ'לבו 1 אָלְבַט — לבט
 ןכו 8 760006 י"ל קתעוהו

 Trommel, fn שוריפ 1000000 'יעצמאה י'לל
(Handpaukeאמופ דחד אלכט  Y)ונשריפ 335 (ט'ימ  

 C אננרוג אלכט .(' תיילא 'עבו ("['ב] ov 'עב
 בברעמו הבע ולוק ^C ונגרוא זעלב +" סילודרה 'עב
 (א"עס ro תוכרב) האורהד תומולחב .("' המיענה תא
 בר מא ("אלנט היל אלתר ילימ ינהו

  NERIS o NS NOE D RUE LT ML UAM. LUPIS LA Nebו 0 6

 אלבט = לכמ —

CERAM 2 

"nלָבְט  

 יקריב לבטמ קחצי ^ תרזחב לבטמ CP םיחספ
mm ^bהלעמלו החנמה ןמ תוקרי לכוא ' Cפב ' 

 (ו'ל הכוס &xwn רועיש ךומסד 'מגב לוזגה בלול
 הכיתח qmm ^5 n3 pen הב ליבטמ אנינח ^^
 C 38133 ותבוח ידי אצוי mm הלכואו גורתאה ןמ

C mos07 "0. תואוקמ  psןיליבטמ  penןנוצב . 
 וניאש ןבא ילכב ןימישמ .םיאממ D ןיד 'יפ
 לבקמ וניאש ןכא ילכב ןימישמ האמוט לבקמ
 הוקמ ימב םימה ועיגיש דע הוקמב ןעקשמו האמוט
 ושמש ביועה רשעמב bmw הלעו לבט .ורהטנו
 שרופמ םישדקב לכוא ותרפכ איבה המורתב לכוא
 אנמ CYy תומבי) םיאמטה לכו ארמגב לרעה 'פב
 יביתכ יארק השלש ארסח בר רמא אבר ON" ןל
 יכ םישדקה jb לכאי אל C oc p ביתכ
 ביתכו רוהט ורשב ץחר אה םימב ורשב ץחר םא

DU)ביתכו רהטו שמשה אבו ('ז קוספ  Cn 3^ nU) 

 איהש ללכמ הרה ו mne ןהכה הילע רפכו
 המורתל ןאכ רשעמל ןאכ דציכ אה C האמט
 ןושלה לגרהו תרגש ינפ) םוי 5330 .םישרקל ןאכ

 vb הלה תומוקמה הלאב יתאצמו יתעגי m ןייצ אל

n2וייל ןיגוו'ע .'ק :"5 :דך") :גה :'ת תבש . 

 ?Jv .רימ ;ריל : יכ : 0'* .טייי Y :*37* ,ד"י םי חה ספ 5 : א'ע

 תומבי :JUN .,יב אמוי :גניכ הג'י גח Aa :ע

 : טייב .ם"כ הטופס .ה"מ :ר"מ .ויל ריזנ .ד'ע any :ב'ע : יז

 תוכמ .א"" תועוב ש :ג'פ .ג'פ 'דרה כ ם D vy .יל

 םיתבז .אימ הח'פ .א"מ ב'פ תוידע :יה תוירוה :י'יח

 : דיק :בייק .טיצ : ח'צ :ה"ל :בייל .איכ :ז"' .ז"י :וימ

 .גיכק :ז"פ .דיל ןילו ה :זיכ לכ .ו nina :גייק

 :'ז 'ז הדג -' תהותירכ ^ .יט .יח הל ע מ .חיכק

 םיעגנ ,הימ ,הימ איפ םילכ wy rb: .'ל :ט"כ

 םיבז ,אימ ב" תור הפ ;ןז"מ הח"פ הרפ ;גזמ רייפ

mbםוי לובפ ,בייימ  w^ביפ הימ דע אימ  W"Dדע  

 HP" שוריפ (ד"מ דע איט ריפ vb דע א'מ ג'פ זימ

 תלינמ .וילע שמשה אב אל לנא לנטו אמט
 ט"וי 'פ 'ציבב ה"יבדו ש"יבד אתגולפ תבשב םרא

G'ye m amתויהל לח  ^nרמוא ש"יב תכשה  

 בטיה ךורעה mo רע ןאכמ גארפ 'פרב (' .קיפנו ה'ר םש הכוס י'שריפ ןכו (* .ז"'צ רצ cob תכלה ג'ציר y^] דועו

 ינאו אוה ןוכנ אללו םיתניב אלבט quy וסינכה םגו םיכרע ינשל ררפנ ייכב םגו ע"פרשכ לבא יחכונה ךרעל רנוהמ

 יפל .א'כק חבשו .ח'פ אמויב היכו דילו ויו י"כב mo )^ 5*2 יתסונב )^ .גנארפ 'פרבכ יתררסש אוה בוט קבדל יתומא

 :זיצר 4ena עיייע )^ .ולוכ רסח ר"פרבו שבושמ ע"פרב לבא 'חסונב תרגב היכו רמוא mmm 73 coU יר םשו ייכ "ג

 ע"ייעו ב"עס יי ןיכרעל mis שוריפב ג"הכו אנגרוג ל"צו אגגרוג ר"ל י"כב .סילודרה qw yy (* .ר"צ דצ םש )7

 ביעס ^ ןיכרעל ה"מגר שוריפבו סילורדה ןוכנל יחכונה ךרעב ו"ו י"כב לכא םיסופדב ררסנ |« ע"פרב ה'כ (* .סילודרה

 'סו עילל קחענו organum 0 יורו יילמ organo ט'יאלב ) '" ,םיליוררה (: גי'לק ףר אקילייגגא vi ץכוקבו

Ot!לבא 'מ י"כבו ם"שב אחיל ('* .לינה הימגר שוריפב היכו (''  .ינגרוא ןמ כ'ג שבושמ ינגרוג ילואו  V33יפ  

cw vasןייע  b^ךורעה לע ריעה אלו :שינק רצ תוכרבל . 
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 ויה א ל G5) םיחפ) ונהנש םוקמ קרפד voa | יחבנו ימליחב אלבט יל bm אמגאל ילייע אנאישא
màיחובנ  '). ^pאנפמק אלבט  Cלכיהה תא ופיחש דע םיטעומ םימי | אלבטה ןיעמ  

 המא לע המא jme am לש תואלבטב ("ו לוכ | .שרדמה תיבל 6 םידימל תה וב ןיסינכמש
(maim onnינא עקותש  a3וכו | ימ 'פב '. DSהבר ץמוקה 'פד  mmi)היל  Q'ybלכ  

 אלש ןמז לכ ונייה b^ .תמייק אלבטה ינפש ןמז | עמש יער nep i70 תוניבשושהש 'מגב תמש
 .(* תעבורמ אלבטכ ןייושעה םיתבה רוע ערקנ | םיצרש 'ח קרפב .יתימל היל יעביא אלבט לוק
 nmm ןישועו n x» panty) ןירבעמ דציכ 'פב | א כי 05 Uy "p nuo (C) הארבובא ארמכב
 .(* אלובט רסנל ןירוק זעלב b^ .תעבורמ אלבטכ | C אלבטב אלולהל comm אסא 6 ט מי לד

i'D3אלבטב היל ףירטו 6ו'ס 'היס תותימ 'ד 'פד  | — (ןכו ב'א v3ןחלשו רסנ ). nons). 
^e Dp!תכיישו ז"חא אבה ךרע םע תדמצנ ב'ר תפסוה | 'מגב ןיקשמד א'פב .(' גוזב היל שקשק  

 א'עפ ד"כ ה"רב דוע N^ ףדו רסנ תארוהב ,ןאכל | ןיתיש תכ ישנא ירמא CU ק"מ mew השועו
 n^» re mew ^ ז"ל אמוי ,לתוכבו אלבטב | קו ס 5 םוגרתב .אטהיר אלבט לקל mu תבכ
 Y p" לש .אלבט veo vor sm לש אלבט | בבל תחמשו C C0 םירישה רישד C ןו שאר
 ,הלבט sy nne אוהש c xy ו"ד ג'פ nav | אמעד אבל תוודחו (" «er ,יל היעשי) לילחב ךלוהכ

ponsא'פ הציב 'ורי | אתשב ןינמיז תלת 'ה םדק האזחתיאל  xy b^לע ןוכל ןובתית אל  
 nbsb nmn ד"ע ב"ד ב"פר ק"ב 'ורי (sam הלבט | םיליסכ ריש עמוש שיאמ .אלבמ לקו רמז ןינימב
 ורבתשנו הלבטה ג"ע הסרד הילע תיכוכזו תחנומ | אלבט לק עמשמל לזאד רבגמ 'גרת )005 תלהק)
 .א"כד ג'פ ןיבוריע ימלשורי .הלבטה לע תיכוכזה | «pu רמז ילכ ןימ ר"לב שוריפ ב'א) — .ןייטשד

Donםשו ,ושארב הנותנ הלבט אהתש אוהו | .(לאעמשי 'לב תורחא תודוקנב ןכו הרצוצחו  meה"כד  
 הלבט זנג ר"ע ח'יד .א'פ 'דהנפ 'ורי ,הלבט os" | אללו dbia, tuba ר"ל לע ב"ר תנוכ ה"יחא|*

nesיתבתכ ןוכנהו אוה  nonnaךרעה  yו"לד ט'פר םיחספ 'וריב ה"כו תואופר לש | 'פו  yy "), 
oan)ד'עס ט'עד ג"פס הגיגח ימלשורי | 'ללו 0318 'טיא 'לל םג הקתעוה המושרה  wa"(חבזמה)  

 תולהא ץוכקהו .חינהלו ךליל היושע איחש הלבטכ | י bn ןושל תועמשמו Pauke, atabales "מפסא
 ד"ע ב'ד ב"פר ק"ב 'ורי yv לש תוילבט א'מ yo | ןיאשונ ויהש חכומ (םימעפ הויא gn תוכוב) אלבש

 ןחלש תארוהבו — וז ג"ע וז תוילבט one ויה | | -- [ונינמזב ומכ ףוגל םירשוקמ םיפתה
 'דהנס 'ורי ,הלוכ אלכטה תא קלסמ .ג'מק תבש |

 א'פס יאמד תפסותכו שיש לש הלבט .ח'כד o" | י"שלל קתעוה tabula ר'למ) זז אָלְבַט = לבט
ba) 46%, 40םילכ .ז'כ ק'מ .שיש לש אלבט | תיעצמאה  bpא'מ  y'"y 

 ב'נד ז'פס 'דהנס 'ורי ,6ו'צק א'ח 'א אלטוקסא Tafel, Brett, Tisch) ןחלש qu חולו רסנ טס

 'קלי .(" הלבט ity mb pur היל ימחתיא vy | תירחשב עמש תאןירוק יתמיאמ 'מגב תוכרבד ק"פב
 אלבטל ז'העב "מוד םיקידצה המל ere זמר היעשי | לכיהה תא הפי ח ש א ב א יב א Q0 יי תוכרב)
 קרי !mp תוילגומו תוכוט םינבאב תעבוקמה | םיחספב .("בהז לש תואלנטב ("הלוכ

mo (!ךרעב היכו דיל י"כב  ma)ןכ אתיא רמאמה שארו ונינפל הי'פו  v33פ ' it borum)יא לתו אמגאל תילייע אנא  
 ריל ייכב m/3 )^ .ח'ת ע"פדבו ביה י'כב ןוכנל mis (^ .Gloeke, eampana תיקלטיאו ר"לב ןומעפ שוריפ )* .אלבט
 עיייעו האורבובא םינורחא ע'יפדכו העור בובא ןושאר 'פדבכ ל"צו האר בובא ביה י"כב דיל י"כב m (* .ייל עיפרבו

ad5  .נ"שו 'ג הרעהבו יד ,א'חב העור ( meהיכו יטמילד ליצו יטימד ס*טב 270 י"כבו ר"פדב ןוכנל  aיעבו םדג  
 שיא י"כב היכו ימרוגו סיטב ביח ייכבו יב (Y ייכב :היימר ams םרג יעב ןוכנל היכו (* .רסח םינורחא ע'יפדב יחכונה

naraםיסופדב הגוהו ונינפל אתיל אלבטב 'יגו ס"ט םלוכו ימדרגו יחכונה ךרעב ב"ה '"כב ןכו ימדריגו הגוהו ימריגו  
 ומכ א"טילקשא לי''צו שבושמ אידקסא זעלהו ןירדהנסב י"שריפ ןכו (* .אלבטו סיטב םינשיה יפרבו י"שר י"פע םישרחה
 שבושמ אלכט לוק הייר impp כ"בב םייבשריפבו 'א גז יעב ונקתעהש היפרצ יל אוהו .גיינ ףדב ןייעו vp תבשב י"שריפב
 לינה יתפרצה זעלה כ'ג אוהו איטקולק w^ לינה ןיכרעל ייכ mas ייפבו clochette ייפ איטלקשא ליצו אנלקשא

 q^» xm ייכב ןוכנל הייכ (* sm ןירדהנסמ pub וניבר תעדכ wein" לינח ביבל v3 הימגר שוריפבו אנגרוג עיייעו

 כ'רר אהקספל אובמב רעבאב שיר לבא 201, b pa ורפסב ץנוצ ליטירה טפשמ ללוש ךילוה הזו אתקיספ ס"טב ע"פרבו
 ו'ו v33 m'3 )'' usnm קר שיהשר 'גרתב אבומ ונניא קוספה ('" ,י"כת האר אל םא ףא המאל ןוויכ יג תרעח 1

 ףסכב ג'ונבו ךורעה לע ריעה אלו ב"כ רצ תוכרבל סייר לצא 'קליבו ג"בבו ימ "33 היכו ('* .טמשנ עיפדבו ,ביהו רילו

m3 )'* argןייעו ( '* .ביחו ריילו ו"ו ייכב  (f^ gusווצס!ו\ ). "') םיחספ 93331 v3א"ער  "inתואופו לש רפ ס  

 רמולכ ארותפ ןב ומכ אות ארותב [5 יכ םש ןיררתנסל יטארק 'פד ןוילגב ןאמפייר nm myn" ןייעו ('' 1. תוכרבב חיכו

 woe ג'ע ערזגש ןהשפ ערז y" רלונש ןחלשה ןכ



 ןוכנל vb 53 לבא םדוקה 'ע םע ע'פדב ללכנ
 ע'רלו ם"במרהל מ"יפבו .ומצע ינפב yo דרפנ
 בט jb לבט ראוכמ א'מ ז"פ .תוכרבל ארוניטרב
 bp איה הלמה ןיקסנעלאמס e תעדלו !אל
 לופט ןמ וא ורכחל לפט דחא רבד ומכ לעזגנעהנא

 — [ירבעב

in Essig oder Balz eintauw '& (לכט 'עמ 020 
  523 (chenהדשב לבטמה )7 תורשעמב 'ד

 — .ולכואל ידכ חלמב "m לבוטה שוריפ .ווטפ
 ל"ו .הייחא|* ,(םדקש ןינעמ הז םג ב"א)

voםגו ומוקמ רקיע םש תמאבו ןושארה לכט  
 ודסנ י'כ לכב לבא םוקמ ול הנפ ov ל"מר
 cp ןוכנ אלל ללכנ 'זיפ 'פדבו דחוימ ךרעב

 — m5] םדוקה 'ע
NDS *אלכט 'ר .א"יק ב'ב (ארומא םשו ייִלְבִט  

 ,בצקה ןב ז"רכ אדכוע רבע
pomןמחנ ברד הימק אלכט בר ליזא ב"ער ב"לק  

 ו'פ n3w 'שוריבו יטרפה םשה םימעפ הזיא ש'ע
 ,יאלבט בר 'יגה .ה"כד ח"פ ןיבוריע 'שוריו .ח'ד
 ,ו"מד ד"פ pb 'וריבו .בר םשב רמאו יילבט

^Nהארנו ,אלבט יבר "יג םג  wowקחצי 'ר היה  
 אלבט ]3 קחצי 'ר אוה 'ב"עס ג'יק םיחספב 'יאדכ
 אוה 'יגה פ'א י"כבו ^« אלקח ןב קחצי 'ר אוה
 אלוקח ןכ י"ר אוה אחפנ י'ר אוה יאלבט רב י'ר
 קחצי 'ע םלשה ןיפחויו :ז'עק רצ םש פ"ד ןייעו
 ואבוה םשו :ז'ק ף'זרהמל י"המב ןייעו :ח'נק רצ
 43 קחצי ^ ןורכז אב םהב רשא wmm" תומוקמ

 ,ר'ע ו"טד ז"פס 3/2 v^ ףיפוהל שיו יילבט

Courier, tabellarius ר'למ ,ס"לבו אָרְלְבִט ^e 

  "^n (iriefboteשיאכ ךירוסחמו
y? vb3 ^b  ,ארבגכ ר"ל ,היכ ילשמ) ןנמ מבלרא 

 ,הצורמב ךלוהה ריצו

 *  mostו"למ ד"ע יפל)  tabularium, -iaןכו

  53תיעצמא « ca(ou)kooתמישר

'"Dp'Db (Register, Verzeichniss םיכתכ וא םירבד 

 םב 'ה א"כס יתבר  . , " mo onmסחנפ 'ר
 םהנ בוועמ ומשש לאירנגו לאכימ יול 'ר םשכ
 אתקספכו 435 לע הקוקח ולש ןירלכמ יול ר"א

 ישילשה שרוחב 'פ כ'רד 6 TPח'ק  ^Kשיקל ר"א
 ךוולמו ךאלמ לכ לש וכל לע ול שי אלנט
 ח'כו ךאלמ לש ומשב ףתושמ ה"בקה לש ומשו

  poאלכמ 'ריפו ו'פר זמר ורתי  tabulaר"לכ
 םירכר תמישר וגו הזווות ן'רלכמ ומכ שממ
 ארקנ וילע הנוממהו תומשה וא םינינעה ןכותו

"2s Nec ay אָלְבַט = לבט , 

 הארנ הכותבש המ ךפשנו אלבטה הלטנ הכותב
 לטנ ן'קתת ילשמ טוקליו 'וכו ךכ אלבטבש המ
 ןכו ,ליעל ןייע תואלבט ץובקהו 'וכו אלבטה תא

0vב'ב  Yeתוילבט דע ו"טד ז'פ םשו ג'ע ד"יד  
 — tw] לש

 ומולכ ללב ןמ ותרזנש bap ומכ ד'עפל) 538
 ןייע עמד ומכ אוהו Vermischung הכורעת

 רשעמו לבט לכא Co תוכרב ולכאש 'ג 'פב (וכרע
 האובת לכא b^ .ותמורת הלטינ אלש ןושאר
 ץע לש א לב טכ p (sm" הנקתנ אלש
 התימ np bsbm mob לוכאל y םדא ןיאש
 ,(.גיפ (mb ןיפרשנה ןה ולאד ג"סב שרפמ אקדכ
 pn (איעס יל ןיבוייע) לפנ 'מגב ןיברעמ לכב 'פבו
 «b לובט אוהש ןינל 0U» pv לובטב ד'פב םתה
 ושעמ אוה b^ .לבט רשעמ תויבחה ןמ והאלמו
 ביתכדכ רשעמ תמוות ונממ חקלנ אלש ןושאר
 ונממ םתומרהו 'וגו רבדת םיולה לאו (ו'כ ^ רבדמב)
 דע התימ ןועב ןהו רשעמה ןמ רשעמ 'ה תמורת
 בייחתמ לכטה ןיא .ושעמ תמוות ונממ אציש
 Gt :ה"ל «?mo תיבה 56 האריש דע רשעמב
 תוכרנב ה"נכו ה"יחא]* qM 'עב b" רבכ

 מ"ד א"פ תומורת v" .ןנכודמ nae לבטב :ז'מ
 ,ותמורת שידקמה 'או ולוביט שירקמה דחא ב'עס

"vדע לבט .ה'ד ב'פ תבש  sowשורי ,ןקתינ ' 
 ג"פ הלח v^ ,ולביט אהשמה :ז"מד ג'פר םילקש
 ,'וכו התימ pps 53e איהש הלח is ט'נד
 לטב לכטה ןיא . . בורב לטב לבמה ג'ע םשו
 ו"מ הדנ mb אלבט היל עקפ .'ע תוחנמ .בורב
 א"עס '5 םירדנ ץוכקהו .אתיירואר אלבט נ"עס
 ט'ק זמר הרש n" 'קלי .םילבט ךליכאהל ךפוסש
 ןנאו : םשו [poses] (ןלבטבו םינאת לכאתא
 :ז"מ תוכוב לעפהו .אילבטב אינאת ןילכא
 לכט :ט'מד א'פס תורשעמ יוריבו 5223375 לובט
 ,אתייווארמ לכטנש לכמ . . ןהירבדמ לבטנש
 וואה םש ,לכטנ אל . . לכטנ :א'נד ד"פר םשו
 . . לבוט . . בפיה ,לבוט רואה ןיא . . לנומ
 'ורשעמ 'וריב ןכו תואמגוד המכ ש'עו לבוש וניא
 הניא הניל . . תלכוט תכשה ר'ע ט"'מר כ'פ
 אלש תוויפכ תלבוט המוות ps : םש .תלנוט
 גול D ג"ע meto יאמר Cv .ןתכאלמ ורמגנ
 ?^p ר'קיו .ןילוכט תוריפ :ו'כד ז"פ םשו ,םילוכט
 איהש 5^ הלמה mi ןינעכו -- nap רככ ג"ל
 (ע"ייע עמר ורכחוו הבורעת רמולכ לבת ep תפדונ
 רמולכ ןילוחו המורת הב ברעתנש האובח ונייה
 ןכל םדוקה 'עמ b^ וניברו — הנדע mpm אלש

 .יארו הנקתנ אלש המורח לכש ייפ oam o ייכב ('
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 תציחר י"ע העיבטה ןמ (השמ (ns ותוא יתרסה 775
 B^ ונתנ ןיעוביטל ןיקסנעלאמס פ"ר תעדלו הערפ תב
 ןישודיקה 'מולכ ןעגעל ןייטשדנורנ םוצ עבט ןושלמ
 — [םלועל" םירזוח םניא כ'ע רוסי ev ןעמל ונתנ
 רייצ Tp! omma ןמיס (o gb yb^ עבט

ausprügen, formenםשהו  (Münze y22B 

 ויה הלוגה ינב ולעשכש O5 םילקשב 'ב 'פב
 לוקשל ורזח םיעלס לוקשל ורזח תונוכרד ןילקוש
 Cy vo) wr qui לוקשל ושקב םיעבט
 nube םיעבמ (' ןעמשמכ םיעלס ןירניד תונוכרד
 אלו C ןיטרוק ןירניד לוקשל ושקיב C םיעלס
 תתל תוצמ לע ונדמעהו אדה ןמ ןהילע ולבק
 טילקש mb ןלוכ v C הנשב לקשה תי שימש
 ולקש לקוש שי רמולכ הוש ןלוכ רועיש ד" ביפ
 jp — .םימעפ 'גו 'בב לקושש שיו דחא םעפב

"nולקשמ עקב ]*[  G' 05 mewעבט  

 ]*[ n 5555 pw sm^" םימעפו C הילקתמ
 אעביטר אעליסב ^G ל (mee שרוקה לקשב
 תומש ונכנ יברעה לעפהמ ה'יחא]* | ,(אשדוקד
 ן'חא אבה ךרעב 27 תפסוהב ואבוהש םילעפו

 — .[ןאכל םיכיישו
; prügen, tora m5 םדוקה 'עמג p30 > 

Geprüge, e ע"ל אַעְבַט .עַבָט 
das Einprügen, ןיע ףוריצב תּועיכט Form, Natur 

  (Wiedererkennen durch den Blick'הנס תנשמ

(onn y^"y: v? m "D תונוממ יניד דחא קרפ 
 ילשורי .דחא םתוחב תועבטמ המכ עבוט םדאש

 ןיכרבמ דציכ 'פ תוכרב ( YDימ .ילבכב ןכו ביעפ ייד
 « 07אצי אל םימכח ועבטש עבטממ הנשמה לכ

 לכ 'פ ןיטיג תכסמ .הבוח ירי  cr» prםושמ
 ספדומו ppm רכד jur ולא לכ .אניע תועיכט |

 עבטה תמכח הרלוהה תמכחל וארק םישרפמה ןכלו
 ,והורבעי אל קוח שי םיענענתמ םירבד לכל יכ
 תקיקח ל"נה יברעה לעפה תארוה רקיע ה"יחא]*
 אבהד ב'עס ר"מ מ'ב ןייע בהזב וא םתוחב הרוצה
 דומעבו םש ןייעו (ץשוקטמקש) אעבט יוה בישחד

 לאשוהו 'ה טרפ 'עבו א'עס ח'כ OU ןכו בטיה 'ב
 עבטממ הנשמה לכ ונטמו ןפואו רדס ראות לכל
 ma) טיב b ןיטיג) רזממ דלוה ןיטיגב םימכח ועבטש

y2b cm — pose * 
 ,tabullarius 200000006 'יעצמאה י"לבו ר"לב
 תמאבו 548 סואיסרוימ ןייע 606 Dy ףדרנו
 n'apn לש ww ל"הזב ^b r רומזמ ט"ושב
 סוגיטרטסיא ןימכ םיכאלמ לש ןבל לע קוקח

eidי"פעו המחלמה ילעב תומישר בשחמה ומכ  
 תועובש רחא n2wb רצויב ןטייפה דסי הז ןוימד
 ש"ו לבא כ"וד אתקיספל א'פק הרעהב אבוה

 Uy א"עב ןינעה לכ 'יפ רעבאב
 (םינפב ןייע השא טישכת po הסובט "א

 (vb השא המב 'פ ימלשוריד תבש
 .טישכת םש b" הסובט : לובכב אל )

 תחת pron הסוכס סרג השמ ינפ ה"יחא|*

 תפטוטהו חצמה לעש םוקמל ךכסמו תפטוטה
moy mnmינימ .אוהו הסיבש ל"צ ר'עפלו  

 ל"צ ילוא וא י"מ ח"כפ םילכו הכבס ע"ייע הכבס
 תעדלו 535 ע"ייע my Fleehtwerk ותקתעהו הכבס
 סופד b^ הסופד ומכ הסופט ןיקסנעלאמס פ'ר

 — !עססערפ ענייא
 Verfall עּוּבִט — עבט

 מ"ר (ה"מק 22 ןורחאה 'מגב תמש D" 'פב

 אהב אתכלהו ^5 «vum ןיעוביטל ןישודיק רבס
 ףלא השדקש העשב הל ןתנ ew" ךכלה מ"רכ
 ולאב יל תשדוקמ תא יוה הל רמאו םיבוהז
 ןיב ונתינ ןיעוביטל ורמא הז ןוגכ ודימ םתלבקו
 px אוה וב sm pl איה התמ ןיבו אוה תמ
 השדק ןיבו המצע השרדק איה ןיב איה הב הרזח
 ותואב ןישודק הל וספתש 55 היחא וא היבא
 רמימאכ ןל אמייקו םולכ ונממ ריזחהל ול ןיא ןוממ
 אל ישא ברד אהו ירדה אל ישודק םלועל רמאד
 D^ ב"א) — .ןנידבע רמימאכו מ"רכ ךכליה המק
 ןינעהו ונממ םישאיתמ םילעבהש םיב עובט רבדל
 (ןישודק םשל ןתנש המ דבא שדקמהש דוניא ומכ

n^nwjעבט ירבע .לעפמ לאשוה  versinken 
 ותניפס העבט .ח"נ מ"ב ב"ער ז"ט תוכרבב ה"נכו
 :ח"ק תכש ,םיב ןיעבוט ידי ישעמ :^ הלינמ ,םיב
 :'מ םיחספ ,םורסד אמיב ארבג עבט אל םלועמ

yyג'נק ב"ב .ש"מו 'ג שח . ypןיטיג יאבט  
 Ay ב"ב לַעָפ .לושחנ yy : ט'נ מ"ב :וינ

wnאלג  yenארטימ אתא .'ס ןילוח .אתניפסל  

T"ד"ע ) 

(das Versinken, der 

 wow »35« ושעו וכל :ט'ד ה"פ תוכרב 'וריו | .אָעְבַמ o3 ןכו אָעְבַט םשהו ,אמיב היעבט

 ג"ונכו פ"שרהמ 'יגב ה"כ הלפת לש ny3ep own | ר"דמב .אעביטמ קרפיא אל op ב'ב אָעְבּוט

 יוכו pyse : יורי ס"'שב py יגלפ ןיעביט

 yà3 שוריפ quartus ריל אותו an. spy^ הו )?

 :ילבב ס'שב ('
meos n'aימ י"כב היכו ןילבולו איליסב ב'פי 'ציניוו 'פרב . 

 .ןעומשכ ישורי ס"שב לבא ילבב ס"שב 'וריב הי ('

 ס'ו לצא kn ריהזהו 'סבו ןירטיק D'b3 'מ 33( ןיטרק אתיא ילבכנו ימלשוריכו ,עלס לש ys אוח ןירניר רטמולכ

 וניחלא m3 חרובעל : דוע 2053 (* .רתוי nma וניבר ^3 לבא העברא שוריפ quatuor v5 זא mam ןירטוק an^ יי רצ

i'm (^לבא אנומכרר ג'ונבו ןמגרוחמב  v53ייל סיש . 
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 ילגרב ןישועה המהב תעבט b^ .תורוהט תועבטה
 ןהב ןייולתה םילכה תועבטו ןהיראוצבו תומהבה
 די (ניעס (mp n3 םיצרש 'חד 'מגב — .ןירוהט
 ה"רנ ה'נכו הייחא]* upon תעבטה יפל
 . . טלוב enm wmm» תעבט : ג"מ vy :ר"כ

wmmוכו עקוש ', Uy 7eב"מד ג'פ  Xyתעבט  
 היה םא . . הב םותחל רופא ry הילע שיש
 pne emen no pom .'וכו עקוש המתוח
 טוקליו ?3o va ,'ה ow ע"ייע ,'וכו תעבטה
 vp) ןיטילקנפל) ול mos ר"נשת זמר םילהת
 nb עמש . . (mb התוא y תעבט 75 ןיא
 היהש הארנ שוריפ ותעבמ תא us) יקליב) ץמו
 ןייע הכותב ןותנ היה תומה םסו לולח תעבטה
 הלימל ארוקו ךמצע לומ הארמ הפי (b^ כ'מב
 — :אוה קוחרו קוחד תעבמ b^ ומכ תעבט יל
 תובא הליאשהבו ב"ערו w'yo n^ pow ץובקהו
 תועבט mnn לכ השעו ע"ר השע ךכ ח"'יפ "רד
 ו'שהש תלחתב ןייע ותמגודו אוה לשמו תועבט
 הינש הארוהבו -- )020 € ןזא ya אבוה
 ץובקהו y" תעבט יפ .ב"צ ק"בב הלמה האצמנ

niv ^vא"יד ח'פס  yהתיטבמא גזשמר ןהה  
 יפ ארקנ המכחה 'פ ר"להק שרדמבו .תועבטל ער
 ד'פ ר'קיוכו ש"ע (ing) אתקזע ס"לב תעבטה
 הנתשנ ו'נתת זמר םש 'קליו ג'ק vers ט"ושבו

- [^31 

das Ver- אָעְבּוט פ"למ םימ לובמ ^b) NUDO * 
Ginkenתישארבל 'א 'ורי 'גרת לובמ  

 ,zn בויאל 'גרת my ןייעו האלהו 'ו 'ז ;ז"י 5
 .ע"ייע אנפוט ותרומתב 'קנואבו .ז"י 'ו

pras *ןיעַבְמ  ce»ירופיצל בורק םוקמ  Tubun 
 USD (up" רעיוביינ ןייע

 נ'שו ירפוקילח ךרע ןייע ןועבט שיא ב"מ א"פ
 םיעביט שיא ג"כש 7D וניזאה ירפסבו םייונשה

pouןיבוריע .ןיעבט רפכ שיא םש  U'5א"עס  
 m3 yy ר"עד ד"פר הליגמ ימלשוריב ןכו ןיעבט
 'שורי ןינועבט ןיארקנ וישנאו ןיעבט לש תסנכה
 : ד'כ הלינמל 'ל י"כב ה'כו ד"ע ר'ד ב"פ תוכרב
 yvy םש הליגמל ס'רב אבוה ג"הבו י"כ ף'ירבו

"Leב'ח , U* 

 ןושלמ ותרזגו אא רֶרָש b" רּוניִט =) "30
 Hügel, Hoehpunkt רוט b" 30 ינורמש

 תל  =( c2iD — y2p cam(הּוביט =

 דחאו הלוע ינימ 'ג ד"יפ ר"דמבו .העיבטמ ס"טב
 ארבש (Urformen) םיעבט העברא 5::7 תאטהחל
 תנוכת =-> (vos wem 'וכו םלועה ה"בקה םהמ
 אעבט ב'ער 'כ mp ןינעה mm ףוגהו שפנה
 אל אעבטב אנימאר יאזח אלד יל אמרג 5233
 אתלמ אילת אעבטבד רמימל אנעדי :אמדב אנעדי
 רבע 'לב yap הזמו .םימעפ הזיא ש"ע ,'וכו אהו
 העיבקו הקיקח גשוממו .ע"לב ומב Natur השדחה
 ^b» מ"ב ל"גה ןיטיג .ד"יק תבש py תועיבמ :אצי
 כ'פ ר"דמב ל ע פ ה ו aen vx pom .ד"כ :ג"כ
 אל 'מולכ (םימעפ יתש) ןעבוט היה אל תוללקב
 םריכזמ היה אל 'יגה אמוחנתבו םהיתומש yap היה
 יזח קופ ^oi תועובש cwn םוסרפו תעיבק ונממו
 לכב אצי העביטש . . אמלעב ינס ןאמד אעביט
 ןיידע :ד" nbus /3 gen yy ולוכ םלועה
 'דהנס 'וריבו םלועב ךעבט אצי אלו םייק לואש
 ןרמד (Goneta הטינומ ןיידע אתיא :כ"ד ב"פ

 תועמב mx תעיבקו .'ב טינמ ע"ייעו םייק לואש
 הז רובעב own םוסרפו הרובגו הלשממ qo היה
 "ישארבב י'שר ש"מ הזו ,םשה םוסרפל עבט לאשוה
 אמוחנתב ה"כו םלועל ךעבט עידואש דועו 'א ,ב"י
 ירברב עבט 'עב יבשתה העט ןכלו 'ג 'יסר ךל ךל
 ליזא ךעבטו יעבט "י ,'ו ינש רתסאב ה'נכו ,י"שר
 — [אמלע לכב ליזיי היעבטו ךעבט אתנידמ 523

e ys (* ) ny»oשיש עבצאה ליגע  
voyםתוח  nim Siegelringליגע לע םג  

 לש לונעל )3 לאשוהו מ'לב ןכו Ring emn ילב
 6ביס אמוי) יריעש 'ב 'פד ג'רב After) יערה תיב

cenלע טחשנ היה רחש לש  ppתינופצ  
 רחשב nmm המח םשש היינש תעבט לע תיברעמ
 םשש תימורד mmo qp לע םייברעה ןיב לשו
 v5) תודמב ג"פ חבזמהב .(' ברעב תחרוז המח
 לש pb )* 'ו חכזמ לש ונופצל ויה תועבטו
 תא ןיטחוש ןהילעש ^ 6 לש 'ד א"יו 'ר 'ד
 (תימ) ןיפקונה תאו 'טגב 'טוס ףוסב .םישדקה
 התעבטו "5 הכוס ףוסב .עקרקב תעבט ול ןיקתהו
 א"פ .הגלב 'עב b" רככ המותס הנולחו העובק
 וושקל ידכ ץראב העובק תעבט nmn רמשמ לכל
 דע ןיכשומו תעבטב לכחה שאו ןיסינכמו לכחב רושה
 תעבטב אלו (.ז'ג תנש) השא המב 'פב C לפונ רושהש
 (:בינ תבשב אכוהו (we םילכב ב"יפ .םתוח mop ןיאש
 לכ ואשו םילכהו המהב תעבט האמט םדא תעכט

 !b" רייפרב myes ^5 ןכו האלהו םשש ןמ be" ביה v3o ץוח ךורע י'כב «om האלהו 'ציניוו יפרמ ןוכנל היכ ('
 .יוכו y" רצקחנו (bh mb" ר"פרבו ^ האלהו ^? יופר ןמ ץיפרגו ריילו ויו י"כב לבא ב'ה י"כב ms (* .יישריפב ןייעו

 won ףוסל מ"יפב םייבמרה b" ןכו )^
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 ןסומיד ל"צ yy ח"לד ט'פ תיעיבש ימלשוריב
 תבישי ןינעב ש"מ ןייעו .אירבטד םוקמב אירביטד
 אירביטד ימח ןינעבו :'ג י"הבמב ף'זרהמ אירביטד
 'שורי יִאיִרְבִט וארקנ אירביט ישנאו .םח ע"ייע

 ב"פ 'ציב ימלשורי יִאְרְביִמ וא :ט"סד T5 תינעת
 בק xy ח"גד ב"פ nbn 'שורי רכז ראותהו : א"סד
 zn" ג"ע ז"לד Ub םיחספ 'שורי  הבקנלו ,יִנְרְביִמ
 ביחרה רעיוביינ םכחהו Quen mise תינימש
 — [בטיה ש"ע אירביט ןינעב n דצ 'רגאיגב רבדל

 ןייע ימור רפיק D?320 (Tiberius) ,םּואיִרְּביִט *
Twםדוקה  mb 

"P130דיצ 9506, 0% י"למ ד"עפל)  

Gügerתרצע ינימשה םויבד .אתקיספב . 
Cpאהת  peאהת םיארנה ןמ אלו םיאורה  

 בותכש ןתואמ אהת איגונקמ אלו יטי רבטמ
 (ר"כ b היעשי) םישנאה ירגפב וארו ואציו ןהב
 אל םתעלות יכ 9 ןהב בותכש ןתואמ אלו

menםישופמה ה'"יחא|* | .הבכת אל םשאו  
 סופרב הלקלקתנש ןעי וז הלמ רואיבב וטבחתנ
 'יא .ךורע «vU 5353 לבא ירירבט W^ ע'פדב יכ

"eaeאתקיספמ פ"א י"כב ןוכנל ה'כו  ^R DU 
 b" אוהו איגונקמ ל'צו אירננקמ אלו יטרבטמ
 איסגנקמ ל"צ ילוא וא Jagd הדיצ אמש
 p'TYn5 אהת ורועשו הארוה התואמ נצ מ[
 םיקוספה ןוכנל איבה הז לעו םיִדָצְנה ןמ אלו
 m" ןכו תשבושמ 'ינב זחא רעבאב ש"רו ,ל"נה
 'פ ר"להקבו .תמא אלל ושריפ ןכלו bom יוועל
 .םתעירי ןווסחמ nmm תולמה men הבוט םויב
 סינגבא ומכ "Y םוקמב תשמשמ ת"יבהו —

 — [המודכו

vs mb =( X0לש ןוילע שובל ןימ קא  
 םירחא םינפ שרדמב Oberkleid, Toga) םיימור

 נ'א) — .תיציצב ןיבייח ןניא תויגט וחלשיו לש
 דחוימ אוהו yb ומכ ר'לב שובלמ po שוריפ
 ןינעב הייחא]י ,(ימורב םינושח םישנאל
 וחלשיו לש םירחא םינפ שררמ Up" ירפסה יונכ
 וניבו תנוכו "פק i p3*53 'עב יתכראה רבכ
 ירפס לע םא יכ יוועל 'חה תעדכ חלש 'ס לע אל
 זמו אצת יכ 'קליב אבוהו ד"לר 'פ אצת יכ 'ס
 ךתוסכ mex עכוא לע "נה ow נ'לקתת
 אוהו was (o5 אנט ל"צש ל"נו אגיל טריפ

 =) גט - (רּוביִמ =) רובמ =

 ודיה לכ 'פד ג'רב (םדאה ףוגב טלוב םוקמ 'מולכ
 ודי ץצקית [המאל [T רמוא ןופרט 'ר = 6% 0«
 סינכמה לכ ('ןו פר ט י בר רמ א b^ ורוביט לע
 םימשה ינפלמ" ןוצר יהי ('ורוביט ןמ הטמל ודי
 'ורינ םנ "& ד"ויב ^« הייחא]* .ץצקיתש

 «nu  ,ורוביט לע yxp vy ט"מד .ב"פר הדנ
 'ורי ,ורוביטמ y ג'כד ט"פ הטוס 'וריו .ה"פ אמויב
 דע ג"ער Yes Yo ק"מ vvv : ה"מד ח"פ אמוי

ammoתבש  :YDע"ייע  DU" nnoח'כק : = "^ 
 'ורי .רוביטה תא ןירשוקו ג"ער ז"טד ח"יפס תבש
 'ורוכב .דלוו וניא םוטא mb ד"ע נ"ד ג"פ הדנ
 yy א"לד ח"פ םיאלכ y" ,אצוי ורובט ה"מ ז"פ
 םתוח ג"כפ ר"מש ,(ה"ל aem .הדשה ינדא ע"ייע
 ג"ע ב"מד ה'פ אמוי 'וריב לעפה ונממו .ןרוביט
 .ףילצמ ע"ייע ורובט דע ודי הטמ b" רירבטמכ
 היאר ןיעב הז סגו ררווטמכ ל"צו דוווטמכ ג"ונב
 .ל"נה ינורמוש 'לבכ 336 ןוכנ רתויו רוט 'למ הרזגנש

enארקנ ןכו ,רבָט 231 רה ארקנ איקינעפ 'לב  
 * הלינמבו ,Anhóhe אפ + ע'לב רֶרש
 י"א לש הרוביטב תבשויש הירבט שרוד א'ער

 — rmm] אבה y ןייעו

nw» םי תיברעמב 5535 הראופמה v» ma20 
(Tigepuke י"לבו à o ע"לב םג הארקנו 

 י"פעא הירבט ימ התושהו 07 ייפ ןירישכמ ףוסב
 ןילשלשמ Db הירבטב שי b^ .םייקנ ןיאצויש

ONםתשש ומכ ונממ ןיאצוי םדא םתוא התוש  
"DUMנ'א) — .ןירישכמ ןניאו ןיאמטמ ןניא  

 ^P תומדא ילע םתומשב וארק 'פ ר'ב שרדמב
o5לע הירבט  ovסוירבט  Cאוה יכ תמאה ןכו  

 הליגמ  דוע ורמאש המו ימורב ישילש רפיק היה
 הבוטש וא [לארשי] ץרא לש הרוביטב (א'ער ^
 ה"יחא|* — .(רבדל רכז po] .אוה] .C התייאר
 םש by תאוקנו ספיטנא סודרוה י"ע התנבנ ריעה
 ^m תוינומדקה לע והיתתמ ןב תודעכ פואיויבט
 000800610 סו | Emewouov ד 'ג //3

 העדה איצוהל ידכ ויובד יתאבה
 תרעה ןייעו ךיראה יכ ש"ע ע"בשפה לש תעטומה
 רימת 'יב ןוכנל הלמה תביתכ האב ןכלו ,ל"מר
 יכזמ Yy vys א"פ הגינח Y^ ןייע ת"יטה רחא
 'שורי ,הירביטד מ"יבב :ז"עד ב'פ םשו ,הירביטב
 תוכרב 'ורי ,היתימח הירביטב ג"ע ("b ז"פס םירדנ

3"bג"שו סּומָד ע"ייע אירביטד ןפומיד ג"עס ה"ד  

m» (1אניר יא פישה קפתסנ ןכלו םישוריפ ינש טיר ירברב שי כייאו ביתו ריל ייכב ןוכנל  pnאתוטל וא  pnmרמולכ  
 תנושארת םעפכו "v אלב ע"פרשבו ריפרב m3 (* .תמאל ןויכש ^e תמלש jam |y קדצה םישוריפה 'במ הזיא תא

 .סואיריביט W^ ר"בבו חיינשת זמר םילחת יקליב גיהכ (* 0
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 ןגט ? * - my -) גט דו
 קרז בקעי 'ו םק (אתאוצ ב'א) גלצ ןומח | שובלל np ןיליגר ליעמה לעו םיימורה ליעמ
 אמי ןמ ויריבח ול ורמא אקוווילע | "עצמא י'לבו epitogium ארקנו ןוילע שובל

inóyyינגיטו ימי אוה םוקמ םש א"פ .("ינניט ל | האר ירפסב רכזנה אגיטבא הז ילואו  
 ןויכ רבסד רקשמ םדא ןיא רמולכ ירדהל ןיבורק | YDp  א"חב ע"ייע איניטנא 'עב ויתאבהו SÜD 'פ
 ב'א) — .ושיחכמו שיניא יתא אוה בורק םוקמד | 'עב יתהנהש ומכ היגהל ונכרצוה אלו האלהו
 לעופה 33( םשה «jm תבחמו תשחרמ "53 p^ | םכחהל ןעטכארמ רמאמב הזכ יתיאר בוש .ל"נה
 ףיסוהל שיו ה"יחא]* — .(י"לב םג ל'זח 'לב םג | תיעצמא תינוי nos איבה אוה קר ב'נ ללירב
 : י"ד Yb תבש ימלשוריב :«n .פ"לב םג ע"לב םג | bn" הלמ לבא םירמוכה שובלמ התארוה רקיעש
 ןלכנמ ימ"ד ו"פס םירדנ Y^ ,'וכו ןגטמהו הלוצה | וזב Ducange "p ליעמה לעמ שובלמ הנינע ל"נה

 ג'ע ט"לד ו'פר םשו ,ןנגטמו by ןגוטמו שבדב -- [הלמה
mtbיתבר אתקיספ  'b43? הנח תא 'ה דקפ יכ  

 (ןינוטהג qui והונתנו והולטנ דימ (בובל יד איצ
(poen 573]םש ם"זרהמה רואב ןייע ותוא ונגוטו , 

cvmתורויה ט"פר ז"ע אתפסות ץוכקהו ןגיט  
 y» C [ןינגיטהו ל"צ] (ןנגיטהו)  םימחימהו
 x5) | .איכ 0 ;'ה  ,'ב ?M תבחמ וקיתעה םינקז

 y" א"ל 'ט 'א ה"דב םיתבח ^my (5 a ב'ש) תרשמ
 יישורק ינגיטל אמי ןמ ןינעבו .-- ל"נה תינוי הלמ
 אוה ינש "פו ךוועב ןושאר 'יפכ י"שריפ םש
 pe» n .'מ ןישוריק תופסותב אבוה ח'ר 'יפכ
 ?יולע ןיכמסו m'b Yo ןיטיג 'וריב ה"כו ש"ע
 אמי ןמ תוהד אלא וילע ךומסימ הכירצ הוה אל
 ב'ער ב'סד ב"פר ןישודיק ימלשוריב ןכו ינגיטל
 ה'אר הרואכל הזו .אנגיטל אמי ןמד 'יגה םשו
 ש"ארה b3^ ראובמ יתיאר ןכו ךורעד ינש 'יפל
 אמי ןמכ אריז ר"א ?M DU" א'נ D^ ג"פ תוכרבל
 העשל אלא תלעומ קורה לוטיב ןיא 'מולכ אנגוטל
 טעומ 537 אוהש אנגוטל םיה ןמ ךלהמכ תטעומ
 ייפ ןכו ,םש תוכרב vb" ס"שרהמה b^ ןייעו כ'ע
 ה"ר pua .ב"י ןיבוריעמ ןויצה «cu  'עב וניבר
 ח'כ ז'עב אנגיט — D^ 'עב ש"מ ןייעו 5
 — wy] 'ד pb 'עב ה"כו אנגיפ ל"צו ס"מ א'עס

im Tiegel braten os? ye ue iס"לב | ןכו  
 אנגיט jb םשהו maio» י"לב ןכו 138

 י"לב  אָנְניִט Nj 55s o€P יבוע ןושלב
 'מולכ תבחמו תשחרמ ,Tiegel, Pfanne דץ
 C חיכ ןינוריע ןיברעמ לכבד ג'רב (הב הפאנש המ
 'מגב ג'הכ 'פב .והייניב אכיא C) ונגיט וא וקלש
 תא (npn (א'עס ^w ןירדהנס) םישנ ול הברי אל
 בר רמא "t o) ב'ש) ןינפל קוצתו )* תרשמה
 ינימ ול התשעש דמלמ C ל אומ ש רמא הדוהי
 ישורי ןכו o mmo תלכתה 'פד ג'סב .( ןגי ש
 יתיכח רמתא (יניפת yvy דועו vy i7 זיפ םילקש

 ר'א אבא רב אייח 'ר התוא ןישוע דציכ ג'הכ
 ר"א (" יסא $3 הנגטמ כ'חאו C) new אנינח
 תוחנמה 'פר ג'סבו .'וכו nes כ'חאו הנגטמ אנינח
 החנמ הנתשנ המ קחצי ר"א 6 ר'ק (oU םיכסנהו

 וכרד ימ ה'בקה רמא (CK /2 Mp vb הב 'אנש
 בירקה וליאכ וילע ינא הלעמ cp nme איבהל

woוכו ינפל ', Cpל"א  nepינימ 'ה ןמ יל  
 .("ןיקיקרו mon תשחרמ תכחמ תלסי b^ .(" ןגיט
 שרקמ שיאה 'מגב וחולשבו וב שדקמ שיאה 'פבו
 אכמסרד ןיבא 'ר ל"א (א'עס רימ ןישוריק)
 אוה ןורכז b^ .ינגיטל ימימכ ןיא ל'א (" אוה
 listig 66 דפקצ6סקלו י"למ ר"עפל) 130 2 * | !C היה ינגיטל ימי ןמכ ל"א voy ךומסל יוארד
 התא 'ט D" שגיו ףוס אמוחנת ereinnen pum) היה אלו יל רמא רתלאל העמששכ 'מולכ
 ,'וכו ףסוי ףרט ףרט ותוא תיעטהו ךיכא תא התנגט | גד איצומש םדאכ אלא הרימאל העימש ןיב ןמז

D" [Dשורויכ .וננטמו ' 'D3ימ  (nb?)יפו | " yrאוהו ,כ"ע תרעצ תנגט ףסוי  "bpןינעה  
 )133 ןקוה 34 תא תרעצו 'ה 'יסר םש 'יאש ומכו | ?3ppy*'t ארי עז 'ר ry vs גיפ v [ותמש]

 תיכו (* .תרפמה o'63 'ניוו 'פרב )* | .ונגטו וקלש i753» pure וא ןקלש האלהו me 'פרמו ריפרב ןוכנל היכ ('
 היכו "jm ר"א ג'ונב (* .ןוגיט ג'ונבו (.ג"פ ףר אקילייגנא v3 ץבוקב) «v3 ne ייפב ה"כו (* .בר ג'ונבו ס"ש "33

opsזמר וצ  bnםש יקליב )^  ^ (DWגארפ 'פרב רסח כ"ע  myeaקתצי ר"א ןמ . *) ת"כו "b3ה'מגר  

ity )" pe ra»יפמ קחעוה ' pipi) moisףר אקילייגנא "3  CDי"שריפב םג ןייעו , "') *bn33! ר"פדב  

 ת"כ ('* .ךרעה ףוסב ןייעו ינגיטל ימימכ עיפרבו ינגטל י"שרבו ינגיטל אמי pos גיונב ןכו ריפרב n ('* .אכמס רב

 ירו ארועז 'ר 'וריב 223( איה mmo הפסוהש הארנו ייל ךורע י'כו 'ציניוו nb ר"פרבו .גארפו ישמאו ליסאב יפרב

 [אנגיטל ל"צ] (אגגיטל) אמי ןמ ארועז 'ר ל"א הלע קקו "3 ונ 3py* "^ cp התאיצ pon pam ווה ")3 רג גקעי

 ןוכנל אוה ןכו )' .האוצ רמולכ ה ת אי צ ל"צ o גלצ תלמ רחא ב"א הת'ר רפה ימא יפרבו ינגיטל ס"שרהמ 733

 .םרופריא "33
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 הלודגו הלודג רתויה היח ודוה ירהב שי סאיסיטק |
 הארקנו תואלפ האילפה התרובג ףקותמו יראהמ |

 .(םדא לכוא) 1416110188 ודוה יבשוי לצא
 רמאש המב הדוהי 23 תנוכ 55 תאז לכ ירחא |

 יאליע יבד אירא םורגט יאליע יבד איבט שרק
 לפונ םנו pp ^b 0% י"למ) שרק mm 'מולכ
 *p לש osx אוה (ל"נה Karíaz — onon לע
 הביתב ל"צו הובג םוקמו רה פ"לב 3% יכ םיהובגה

nnsןילוחב ומכ  sbאלאב ע"ייע  (i amםירהו  
 אצמנ םשש םיהובגה ודוה ירה ןאכב ונבומ םיהובג

 תובשחמ שורחל p^ ל'נה bb" אוה ד"עפל לבא
voy Tan mmםדוקה 'עמ ילוא וא .תיעטהו וער  

 שפנו ףוג רעצ ןינע ןוגיטב תיפא 'מולכ הליאשהב
 מ"היבב ס"פ) תישארב תדגאב אתיאש המ הזו
 לש ויעמ תנגיט התא rb) דצ vn קעניללעיל
 ויעמ תקספ התא םשו .'וכו ums תיעטהו ךיבא

 .'וכו ךיבא לש

 (םינפב ןייע (das Einhorn der Mythe סורָנְס
 (נטינ ןילוה mm ינמיס 'מגב תופרט ולאב

 רעי ותוא לש ירא b^ .יאליע יבד אירא סורגט
 טראכוב P Einhom"; תחא pp לעב שרק

 א'צק 'ב vn תוינומדק רעללימניזאר ןייע יבצ ל
 יבד אירא םורגט ש"מו יבצכ ץר אוהש ינפמ וא
 -Marticho לע ןויכש 53 (יאלעבד =) יאליע

ras |הז שוק רמולכ (הטמשנ הביתה שארו)  

 Tiehoras כ"ג ארקנ םיהובגה םירהה יבצ אוהש

NYm (Mar-. tichoras)םיהובג םירה לש היראכ זע  
ommקתעוה וניבר 'יפו —  "bbי"כ ה"מגר  
pono (אקילייננא "5 ץבוקב qrו"טש :) b'n 

 יאליע ומשש רעי ותוא לש יבצ יאליע יבד אינט
 י"כבו ם"ימב םורגט an^ ע'פרב יכ «my עדו ל"כע
 םאש D'b אוהש הארנכו ת"ילדב סודגט ךורע

 — pb] םדוק ורדסל ךירצ היה ןכ אל

eine der fünf üusseren Thore ₪. (ירט וא "TO 

  (z. das nórdliche des Tempelbergsשירב

iD. nsוכו תיבה רהל ול ויה םירעש 'ה 07 ', 
 bmi תחת תכלוהה הביסמב .ןופצה jb ידט דע
 ינופצה רעש (p 5 o5^ ידטב ול ךלוהו אצוי
 ייכב לבא ע'פרב ה"כ ה"יחא|* .ידט ארקנ
 אדט ארקנ תיבה רה b^ "גה ר"בו ב'הו דיל ו"ו
 ירט (Mop ינופצה תיבה וה םש b^ ל'צו כ'ע
 ה"נכו ,יברעמה תיבה רה םש 'יפש סונפק ע"ייעו
 ןהל vn mw ויהש םירעשה לכ ג"מ ב'פ תודמב
 םיננא יתש םש ויהש 5 לשמ ץוח תופוקש
 וניבר ושריפ "C ףקש 'ענו וז בג לע וז תוטומ
 ויה ףוקשמה jb "p G'm ריל ייכ ^« יפל ל"הזב
 (' /\ ןתרוצ ךכו וז לע וז mero םינבא יתש
 תודמ ט"יות איבהש ירט "יג ילוא הז "יפו רויצ יפל
 ןייע ,Spitzpfahl 959906 י"למו תירקיעה ג"מ א'ס
 הרח ןכא 59 ע"למ וא vo aem ארוותסא ךרע
 'קזחיל pw ^b mp איבה ט'יותבו .וז לומ וז

 d | mn ןימ em "53 ^b" ב"א) — .יאליע ארקנש
 " "^. " יאריאזא י |

 ו t arsi cda 7 | ןירוק ידמ 'לבו ץח ומכ ץורל הלקו תירזכא הער
 המוד שרקה שארש ינפמ +(יאלעבד = יאליע 'בד | םורגיט .לקדח .רהנ י"לב .ארקנ ןכו סירגיט ץחל * *, -) * י ^ |

 תנוכ הייחא]* .(םילקו םידח וימימ רשא
 ונממו Tiger, tigris, 4106 "mw י"ל לע ב"ר
 בחורב םיראובמ וירבד רתיו ;Tien לקדח רהנה

 אריהנ אל ןילוחב לבא .ש"ע לקדח 'עו תלגד 'עב
 לצא הארקנ וז תירזכא היחש דבלמ יכ ושוריפ יל

5sאתוזח םכרע ןייע ןירתנפ סלדופ סלדרב  
 pw רבודי יהטימה היחמ ^« חיכומ bs ןויצד
 שרק 'עב וניבר שריפ רשא שרק הדי לע ראבל
 ינכב םיקנעה ומכ תולודג תוירב תויחב שי 'ב
 רצ םידשהו םיכאלמה לע ירמאמב הנהו .םדא
 khara אוה שרק יכ חיכוהל יליח תא יתיסנ ב'ק
 הברהו mb ^b ashavane ראותמה דנעצ לש
 ןאמשידניוו ןייע ט'יפ שיהידנוב ותודוא רבדל
 ול שיש voy רמאנו א'צ ןעידוטש .'טפאראצ
 ומירהכו תונרק ףלא הנאצת תחאה ןמו תחא ןרק
 ןילוחב אתיא ןכו תורבועמ תויח לכ וליפה ולוק
 ,רתומ nns pp אלא ול ןיאש ops" שרק םש

om benאלק דח  sewי"שריפ אתרבעמ לכ  
 תילשמה mm mm .תורבועה םישנה לכ וליפה
 איה יתרעשה ןכל aen םילגר שלש תלעב תאזה
 : םגרט ומכ NW Du יכ

auf dreien sehreitendל"תמעביוועל 'חה יל הדוה ןכו  
nmיכ ףיסוהל יתאב התעו ,ךועה  D3רפוסה  

 תודוא Indiea) 25( ורבדב DN'D'Dp ינויה ראופמה

nnmרשא תויהטימה  jme povרצחב ונזא החקל  
 תחא ip לעב לש היחמ רפסל Town סרפ ךלמ

dreibeinig, thrigát 

 | 5ּודג וחכו +ל"נה .Kara והזוג ירפדמ רומח והנכש

 תגשמ mn לכ ps רשא דע וילגרב לקו דואמ
 סאיסיטק םשב )3 rb תויחה תודלוח) ןאיליאו ותוא

 רפס דועו Kartaz onon היחה וז ארוק

 £m^ r תורמל ט'יותבו 5 תואב ןילוח יכסמ mos םיבמרהל מ"יפב 74 לבא רויצה רסח עיפרבו 'בו 'א ו"ו י"כב )!

guy רויצח הנושמ mne 



 םיטהר ינש תינבת ש"ייעו םש תואוקמב ם"במרהל
 אוה Uy יטבמא י"מ ו'פ תואוקמב ם"במרה b^ ןכו

emרצ ג"הר "יפבו .ץחרמה  O75ל"הזב אתיא  
 (ארגנמלא ל"נ) הרננאגלא ןוולא 'יפ תרהטמה
 א 5 !"^j 23! —[ רוח לא הבשי ידלא

CT 259!םיחקול רשא +(הוקמה ל"נ) םוקמה  wes 
 «n — .כ'ע mneb ww וב ץוחול םימה
 תבש :ג"ס ^D 7 תוכרב לעפה תומשו םילעפב

CUPה'פ אמוי : pevrp mb suuמ'ב .א'ע  
 הדנ האלהו ו"מ nb תוידע :ד"צ 4^ 'דהנס :ד"פ
 םינהכהש העשמ :'ב תוכוב לעופבו -- :'כ
 םינהכהש 'מ י'כנו ןתמורתב לוכאל םירהוטמ
 יקסיפ איבהש ס'ר ןייעו 'וכו לוכאל ןיסנכנ םירוהט
 תרותב) ן"במרה 'יגו לוכאל ןירוהט םינהכהש ר"יר
 'ואחפונ יתשו ןיסנכנ םינהכהש (הנכסה רעש םדאה
 יפסותב יתאצמ ר'יר יקסיפ "35! 'מ י"כב וברעתנ
 לוכאל ןיאכז םינהכהש העשמ א"פר תוכרב
 ע"כבב ל"רשר jy Gummi יפריא ייכב) ןתמורתב

 יברע 'שלב ןכו מ"למ nnb םשהו ה"כק ,ט'פקת
 ^A תבש ^ vb תוכרב ןייע 58.

 5'3 .אמוי :'ג םיחספ 7^ :2" ןיבוריע :ב'נק
 ép :'מ ןישוריק .ט"מ הטופ .ב'כ .'כ הגינח :ב"ע
 J&UD 5 הרנ :'כ .'ח ז"ע imp 'רהנס .ז'פ מ"ב
 ןכ ארקנ mpi 'לבו ,תואמוטהו תורהטה .^ הגיגח
 ראותהו .'א בא ע"ייע תורהמ תכסמו תורהט רדס
 :ב'צ ק"ב ,'ב ,ב"י םילכ :'ה תוכרב snb רכז
 : ת"ק 'דהנפ , א"ס מ"ב םירוהט ץוכקהו .'ט הדנ
 הברהו םש םילכ תורוהט ץובקהו הרוהט הבקנלו

 — [אממט ע"יע דועו ,ותלוז

 ע'לב ה"כו רהצו רהז םע qoa מ"למ) רַהָס 2
nb םשהו hell, klar sein, glünzen 

p'b3 ה"כו םירהצ Ty Glam, Helle ארהיט 
  eyeע'לבו ! LA Mxץוכקה  vaeדועו

 ןוציחהו ןוילעה חטשו רברה תיעצמאל לאשוה
 ע"לב  Seite, Ffüche jMהטאאסז (die 6ק"פב

 'יחבזבו א'עס ו"ש תרוטקה תא ריטקמו 'מגב 'מויד
 ש'יב 'פד 'מגב «^ 'b3 jin wm (yo nואיצוה

 םימעפ 'ז חבזמ לש ורהט לע הזה (.ט'ג אמוי) ול
 רהמ ישניא יומאדכ חכזמד היגלפא ואל יאמ

 ארהיט  mmינב םיארוקש ומכ 'מולכ אמויד אגלפ
 םדא  vunלש  cvלש ויצחל ןירוק ךכ ארהיט

 'גות .ארהיט חבזמ  n"mםירגר) םירהצב ששממ

 רַהָמ 2 — ידט

SE Ny PERIIT En SGT 
e Th en ovS P* Y 

 זמ

 אוה ילואו p") שיא םש שוריפ ידט 3" ,'מ
Theudisםייתגה ךלמ םש ןכו  (Westgothen)וא  

 יטרפ םש אוהש הארנ םונופק ןכו 3
Coponiusובתכ (ט"יותב אבוה) 'פסותה יקספבו  

 ונייה) ךודיטי םימעטב ומכ ענצה b^ ירט ל"הזב
 ורבדיש (יקודא יכ ליחתמה כ"ויד תירחש טויפב
 תודמב "יאש המ np הלוע הזו כ'ע ךתועינצב
 םע הלוע םגו םולכ שמשמ היה אל . . ידט םש
 ר'עפלו ט'יותב ןייע poen ףוסב י"באר תעד
 זנננ "פ $42 mi םע שייר תפריגב) כ"ג הלוע
 ,ב"פ תודמ ןייע באכו רעצ 'יפ ע-> םע דועו ןופצו
 םירעש ג"י ^5 ןנח ןב יפוי אבא רסמש המו — נ"מ
 ויה תיבה רה ירעש אל ברעמל םיכומס םיימורד

cw oהיה ןכו ליחל וסנכנש הרזעה יועש  
 תוינומדק והיתתמ ןב ןייע vmm לש ק"מהיבב
 ירבדב ץטערנ וילע גישהש המו 'ה .א"י ו'טפ
 -צרעה 'חה לע «o ד'ק 'ב ב"ח םידוהיל םימיה
 מ'כאו גישהל שי (1 391 םידוהי תורוק) דלעפ

 -- [ךיראהל

 mon תויקנ ונינעו vue ע"לב ןכו מ"למ) רַהָמ 1
 ;rein sein, werden ירסומהו יעבטה ןבומב

none .sich reinigenע"למ  Reinigungs- $a. 

^B! wanneהגיגח ףוסב (םינפב ןייע וניבר  V3 
 תרהט לע ןיריבעמ vn לגרה רבעשמ oro איעס
 my mob לע ןיוינעמ ('ויה דציכ .הרזע
 C (מגב םש) שדקמב ויהש םילכה תא ןיליכטמ

p'b36זי ןודינ סלועה םיקרפ 'רב 'מגב ה"רד  
vwאנש 5333 ומצע רהטל םדא בייח קחצי ' 

(6n a aep)לכב .'וכו וענת אל םתלבנבו  
 (ת"פ תואוקמ אתפסות איימ) תואוקמב ו"פ בוועמה

 םימהר ןינע אוה b mv^ תוהטמה
 גהנמו םירק םימ אלמו C ו"לוס ארקנ זעלנו

possןיפמוש ןימחב ןיצחורש רחאל לאעמשי  
 ןיכז ףוסב pas רומאדכ ןנוצב ןמצע ןירהטמו

moתא ןילסופ ולא (ג'ימ  «mpem[המורתה ל"צ]  
 וז לש p" 'וכו ושאר לע ולפנש רוהטו דע ,'וכו
 ג"" תנש) םירכד ^n 'מגב תכשד p'b3 הנשמה
 אינה .prb .ג'הר 'יפכו ה"יחא]* CYm ביעס
 םג D^ וניבו 'יפכו .תבשר 'מגה b^ תוכיראכ

vwםימה תותקש 'וכו תרהטמה ל"גה תואוקמב  
 כ'או ב"ער b3" ה"כו ש'ע .'וכו ץחרמב תויושעה
 ט"יפמ חכומ ןכו םימהר ומכ תויחואה ךפהב תוהטמ

Badewanne, solio, יוכו ןיליבממ ייפ קו אחיא עיפדכו 37^ ייכב ןוכנל,  *( יורו ט"יאלב mos )*  .ונינפל ליי (t 

soliumיא חמב עיייעו יטבמא 'עב ה"כו  (D sm)עיייעו ראבל המורש לסופמו בוצחה יטבמא רטולכ )^ .(יכ הרעה  

 T5 איחב קיגא

INN. יל og. 
SEDEM at a. y don 

m 
A 
, 

2 A 
*. 



n (Y — ומ - wm? 

 נ"בבו 'פו 'מ י"כב הכו ^« אלוע רמא ותרהטב
 יתמיא םא יכ ^5 mpm הירהיטב W^ םש קר
 ס"ר זמר 'יעשי 'קלי .נ'פ תבש .'וכו "38 רמא
 ר"כיא .םירהצ רנ 'יפ ארהיטב אגרשא הוהד ידימ
 ארהיטב ןותיכמד אכיה :ןנחוי 'ר ה"ד ד"כס 'תחיתפ
 ע"לב ה"כו ףרוחבו םירהצה םוחב 'יפ 'וכו אטייקבו

.Mittagshitze 3/445וכו בטק שרד :א"יק "יחספ ' 
 ,'וכו ארהיט ימקמ דח , , 0 א'צ םילהת םירהצ
 היגוס ב"יפ ר"דמבו בורמו 'פ ר"כיא ןכו בטק ע"ייע

 nmm וארקנ ןכו €? 30 'ד זב ע"ייע ארהיטד
 לע ירמאמ ןייע ירהיט 'ו יד ש"הש 'גתב םירהצה

 — .[יתכראה "pen א"ס דצ םיכאלמה
 ע"לבו mn פ"לב mo מ'למ mb me o = ) וט

 דרו nmt (pinnen םיליתפ תישע ןינע 5
qvum cuתובותכ)  | Cyרבכ  ^eךרעב  ini 

 דועו ו"טר ,ב"חב דרווה תלותב y^p ה"יחא|*

 .םש תובותכל מ'טשב ל"נה םישוריפ דבלמ ןייע
nu» —ד"'ע תבש ,קושב הווט םש תובותכב : 

 םושמ בייח תנשכ noma om לעש sex הווטה
 'יחבז ,הווטהו עבוצה :ב"יד ט"פס תבש v" ,הווט
 ב"עפ 'ל ןילוח לעפנ n ותאווטש ןתשיפ :ט"ע

nmeראותהו טחש ע"ייע טוחכ  "wbםיאלכ  
 : א"ס mm vy ב"לד ט"פס םיאלכ v ח"מ ט"פ
 יווטכ :ו"כ הליגמ .זנמ 'עו 'א עש ,זנ ע"ייע
 'קו b' "5 "יג יפל .ח"מ 'דהנפב «mo גיראל
 תבש v" 6. א"ע ןירדהנס ס"דב אבוה) 'צנוש 'פדבו

 ד"פ- תורוכב ןייעו גירא . . יווט ג"ע ב"יד י"פס
 תבש 'ורי ב'עס ד"צ תבש mo םשהו .ח"מו ז"מ

Ubםש הייוט :ד"ע תבש היווט ,ג'ע י"ד  J'y 
 בויאב אתאיווטמ םוגותה ונממו :ב'מ תוחנמ

— ["^ ,'n 

C אוילינא אל (' אליש בר רב הבר רמא ,(טיכ m3 
 ביתכד חבזמד ( ovo mee,רהטל םימשה םצעכו

ow ןיאש ובהז הלגתנו הארנש יקנ םוקמ ^b 
C map nni ןיאו םייקנ םימשכ תרוטק ילוכיע 

 עשוהי 'ר רמא 'מגב לרעה 'פב *(  mo39'פ
  (0הפיכ השוע ןיאו םימ ליטמה לכ ייבא רמא

 יאממ  mnאיפאד  Cהימיא  Cארהיטב 6
 איל ש"יב יפד ג'רב ריזנב .אקרמ ארכש איתשו

  Onיאמ ייבא דמא *(  wpםיאקד ךתעד אקלס
 .ארהיטב םיאקד ןניקיסע יאמב אכה אל ארפצב
 אגרש ביער יס ןיליח היח ינמיס 'מגב תופרט ולאב

 חור ,(' אינהמ יאמל ארהיטב  nxיימר) םייפש
  "an ("a'פב .ןירהיט חור  ^ne'מגב םחלה

 םיפינס עברא « rf mmoהניא הנותחתה (א'עס
bw ווהט לע ) תחנומש יפל רקיע לכ הכירצ 

 ותארוה םצעב ךייש ןויצה הז ה"יחא]* = .ןחלש
 ןחלש לש ורהט יכ ל"נה םיחבזדו אמויד ןויצ רחא

  ^bלש ורהט ומכ  namחבזמ לש ןוילעה חטש
Rücken בג «P ע"ל אוהש b^ וא ל"נה ע"למ 

 ץבוקב) תוחנמל ה"טגר י"כב שרופמ יתיאר ןכו
 ףד אקילייגנא י"כ  bw] mre bn c5[ןחלש

 אשפע ימ לע אלו בהז לש לע ומצע ןחלשה ב ג
 תיתימא היארו כ"ע  "en mbל"נה :ו"ט אמויב יכ

 "נה  meusי"שריפו חבזמד  bpל"נו .כ"ע וגג
 'מולכ ובג לע 'יפ היבגא ומכ אוהו היפנא ל"צש

n'b םיחבזב י"שריפ ןייעו הארנו יולג אוהש המ 
 ב"ער  onתארוהב ארהיט ה"נכו -- היוליגא אל

 עיקר ד"ע ג"יד ט'פ תוכרב ימלשוריב םירהצו רהוצ
 י"כב לבא התוהטב א"עפ ט'ג ילבבבו) ורהיטב

  DNאנתסא 'עבו ורהיטב םג ( CY" GTאיבה
  wnיתמיא א"עס ט'נ תוכרבמ  "nnoעיקר

 ןיסחויבו אליש רב אבר ס'טב םיחבזבו .ט"ג ףרל לינה ייכב ייל ןכו בר ייל יסונבו .ו"ט אמויל דילו 'ב ןעכנימ ייכב חייכו (1

 אל רסחו הייולג לע ג"ונב לבא .טיינ אמויל יב י"כבו ביער ח'ל םיחבזב הייוליגא אל היכו (* .תליש רב הבר .ו"פק םלשה

 ס"דב אבוה םיקילא 'ר ייפ הזל בורקו ליגה םיחבזבו ב'ער ז"ט אמויב י'שריפ ןייעו (*  .היפוגא אל ב''ער ויט אמויבו

 (qb ריפרב )^ .עשוה ס"טב יחכונ 'עב האלהו יניוו יפדבו יא אקרמ יעב היכו ריפרב ןוכנל mus )* ab דצ אמויל

 ט'ק י'כבו הימיאד איפר ר'פדבו הימא איפר D'53 האלהו rb" יפדמ אקרמ 'עב לבא ונינפל n'à )* .אנפאר סייטב

 רואש ייפ Cou ייל אוהש (הימ (Wm אמוא ךרעב יתחכוה רבכו הימוא איפאד 2533 היגהל גילו הימא אופאר ןוכנל

 ייפמ לבא "wo [אמואד 573[ (אנמואד) אתינמוק םוקמב גישר םשב תמאב סרג '5 my םיחספ תכלה ג'ציר חכלהכו

nop,ןילבגמ םירועש  wwwפילמו אמוא ייגח רקיע יכ ןידל שי ישפעתמש דע ץמרב ותוא ןישבימו  elרואש  

 'ומביב ייפ ןכו nb ישופיע אמואר אחינמוק .בימ םיחספב ייפ יישרו :זייש aem סרילואוו ןייע ,םירועש חמקב לבגומ

 ישתב «mo (תומבי לע ריעה אלו םיחספל (b 'מ י"כב ה'כו אמהנ ותסריג ילואו רונתב םח ל mow איפאר ל"נה

 יוועל nsnm אקרמ יעב ר"פרב ל'צכו (' .שיע איל סעלרעפ 'חהל ןעללעצפימ רמאמב אבוה היפ o o w'n^ ץייבשח

 ינתא יאמ ג'ונבו 'א גרש ys ה"כו (* .אל ג"ונב ("  ,וניבר ייגכ W^ תמאבו וניתואחסונב יילש רמול העט לייתמעב

pos)ינהמ יאמ 'ח זמר תישארב  onmי"ככו 'סונכ ה"כ ('? .קורקר ילב תצק ךורעה ייגכ סישה ייג איבה יוועל  yn 

 .יפל רסח תאלהו 'ציניוו ריפרבו יפל תחנומש ס*טב זיפ יפרב לבא ביחו
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 jb בויאב 'גרתמ ןכו )* abscondita סומינארעיה | ר'עפל braten ילצ אָוָמ לב = יט -כ רש
N^.כב ע"למ  ^b zusammenschrumpfenאצוי ,י"שריפ ןכו אתמכוח ןילכב יוש | קמצנ  mbיכ  

usa "y Esיווטב איה החרוא רשב  sw wb | 6 6" pבלחה יטמק וארקנ ןכו ל"נה ע"למ  

 הנווכו הבשחמ %5 םשה wem 2 םיברקהו | תמש שא ילצ 'גרת 8'3( — .יבט 'עב b^ רבכ %
(mam 8%יִנָמ  Quyה"יחא]*  mmוניבר 'יג רתוי ל"נ ז"כב לבא -- תרתסנו תימינפ | ליעפה  

 .איוטיט 'עב תעדל יתיארהש ומכ ושוריפ אל ךא | nn my" ("s ןייעו O78 wn ייעשי) ילצ 'גרת ןכו = =
oingv5agvu5 sesתלשבו 'א י"רת ןכו  A EU ae 

Go Bie) | |י"שריפ ןייעו ןולכיתו ןווטתו  ID | soeפילמ)  O09435 ע'לבו $9 ( Kinder- 
Etןכו = .סש  nob pbiו על לש  (ickehickםירבד ולאו 'מגב ז"עב ק"פב  

DD*23 Eןילוח .אתינב ע"ייע ב'עס ט"ס  ww. v5ל | " Y!המגרית 0650  a» (Cקחצי  moaברד  
 mob wow אמלעב התשמ b^ .גיזוטב הישרשמ | 5 עפ ת א ,והניוטאל ,'ד 'ציב ל ע ם א .והנתיוומ 5

Eק'ב  py s^םושל אלו ןיאושנ אווטיִאד אתיניב : ו'ע 'יחספ .ליעל  ayשיא לכמ ןיבוגש א'פ  

 ותוא ןירוקו ןיתושו posun רתי וא רסח עבטמ | אתיוטמ :ד"מ  תוכרב GR רבד ע"יע וניבר "ינו 1
sk bs py iתבש םשהו  apתלוביס אוהו גיזוט | ומ אקירש   «Cb mobהייחא|*  

 ונינפל «m5 ן"יוו ינשב mb "an ד"ל 25 ןידה :ז'מד Ub תומורת 'ורי /2 קרש ע"ייע ירש
mme )ס'לב ןכו  mmס"ש י"כבו — .[ילצ  ^anאזוט יכ דחא ו"וב ןוכנהו אזווטב , 

 ןישועש תועירמ התשמ 'יפ יברעו פ"לב גיזוט 0 .
 ןוכנל י"שר 'יפ ןכו הרובחב הז Dy הז םירענה | Geheimes, Verborgenes, cb  ע"למ) איוט *

 א"שיורממק היגהל «b  א"שייורפמק | זעולו | תש co ה"כפ ר'קיו (םינפב ןייע |
 תלוביס b^ ןכו Gesellschaftsessen, commerce/ | א'וטב תוחוטב והמ )5 היל בויא  המכח תוחוטב |

 ש"טע ןייעו הרובחב התשמ 60000 תינוי ישלב | םרג ד"ב והואר 'פ ה"ר 'כסמבו ףוע ןימ כ"מ "יפו !

 — ^R] סעלרעפל רתסב וב !b" איוטיט D ךורעבו )( סוילב הז |

js E Maieלוט .טוט .חוט * | - , DY po meחמ עיייע  
Oak 3 dida vdsלט .טמ , Db jb ob 

 , עב 'טושרה י"ל ןורתפב םא יכ רתס ןבומב
 D'b3 ןכו xdg "bm jb 'py y'bs) pw» | יוט יכ ל"גה ע"למ ורזגל 575 איוט 'יג יפל לבא
 אל DM רמוא א"ר 'פד ג'רב Pfau) אָסְוט תוילכ לע ותנוכו םיטמקב טמקנו הפוכמ ונינע
 ילילגה 5.533 רשבה לכ פ"סבו (ל'ק תגש איבה | ע"למ תוחומב שרדו בלחב תוטמקנו תוסוכמ ןהש

pb me |שרש ק"דר ןייעו בלחב הסוכמו אלמ  | cep poroיבל עלקיא יול  m»וכירק ('אכשיר  
 )* ליכא אלו אבלחנ )5 אסווטד אשיו היל | pan ןכו תוילכ תארוהל 53 לאשוה ןכלו חוט
 'מא (הינ ק"ג הרפה תא חגנש רוש 'פד ג'סבו | וגאזנול ם"רהמו .ש"ע 'א 'כלה ט"פר תוכרב ס"שרהמ

 (* םווטו C) ינויספו לוגנרת o» הנש ןאכ ל'ר | ךודש תוילכ איוט o לכא nb Cp ךירעמב
 ולקלק לכה (' חי ט"כ 'פ ר"בכו .הזב הז םיאלכ | ו'כ ה"רב ל"זר ושרד ןכו .דואמ רז ןתולצל

 םע לוגנות m by»3 בלכה לוכמה רודב ןהישעמ | 'מ י"כבו תוילכ ולא המכח תוחוטב תש ימ א"עס
 ושב לכ תיחשה יכ G^ ^ mew ד"הה סווטה | b" ר"דמב ןכו תוצעוי תוילכ רמ רמאד דוע ףסוג |

 פףנכ mw לכ תאו ז'פכו .ץראה לע וכוד תא | תמא ןינעה הזמו .ףוגב תוחוט qme תוילכה ולא |
 םייכותו םיפוקו .םווטה הז (א'כ ^ חישארכ) והנימל | ןכו pos 'גרתמו n) ,א'ג cÓnD תוחוטב תצפח |
 ןש תונרק .ןיסווטו ןיפוקו םוגרת G o איש | ןכו תורתסנ b sx ba" םינקז 'ע וקיתעה /

 y "באר ןייעו תסוכמ אוהש המ ויעימב רמולכ in. visceribus תוחוטב בויאל סומינארעיה קיתעה ןכו (* mem .ג'ונב ('

 ג"ונב (* .11, 683 טראכאבל ןאקיאזארעיהו 1099 בויא שוריפ סניטלוש ןייע תווטב סורגל wb םינקז יע לבא ,בויאל

 יבג לבקתיאו ארצבל לזא והבא 'ר w^ סרגיו b' ר"כיאב יכ ym .אבשר עיייע לבא אבשח : תבשל פ'א י'כבו )^ .רמא

 אלא אשיר bn היל ןיירק אלו קפס אריצ הוה אלר יבר סועכי אל ל"א ףוער ןיחומ ןינמת mop ןוחייא א שי ר יס וי

n»ילואו  innsאסויטר ןילוחבו אתווטר ג''ונבו אקארקו ציר ו'ופרבו תבש ם"ש י"כב ןוכנל היכ )^ .אבשיר יפוי לע  

 תבשב m'3(9 5m mw הלמ תביחכ טפשמכ אותו woes (Cp ס'ר) תבשל פ'א v3 "3 ןוכנ רחתויהו אסווטר ל''צו
 .ינסויפ יחכונ 'עב לכא עיפרב ןויספ 'עב היכו ריבו ב'הו à") ייכב ןוכנל mo (' | .ירימ אלו לא אלו : ןילוחב לגא

 .תואחסונ יונשב 3^" b ms" יוחנתו ינ זמר m 'קליב אבוה .ח"ק ןירדהנס pus )^  .ררסה ךפהב גיונב )*
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 ןה לכ :ס"שרהמ ^35 ל"צ] (לזא תאד ןהא 5«
 אוהש ןוהתוועט b^ ךמע ךיהלא bus] תאד

pupaןמ  anysומכ (אעט =) עט ע"ייע אתועט  
 הנש אנאזנול יד מ'רו -- םיהלא ונייה ןיפויט
 — [ריהנ אלו ,םדוקה 'עמ 1825.35 ןיסווט "גה

Y" אלב yvy שוט D sb yy ףוט * 

nnoםילב ןכו מ'למ)  "b22 ע'למ  ^pםצ  
fastenםשהו  meלקשמ לע  queג"רב  

 me א ל ו םולח לכ (א'עס ה"נ תוכרב) האורה 'פד
^eתושממ םוש וב שי םולח לכ  beםולח  

 יאממו .תושממ וב ןיא םצ אוהשכ האור אוהש
 na )^ ^ לאינד) ביתכד אוה םצד אנשיל תוטד

meהלמה דוע תנייוצמ ב"ה י"כבו ה"יחא]* —  

"pi m ע"ייע האָבִהל תכייש וז הלמ לבא pnm 
  nmימולכ תוט והמ תורוהל אב יהומדק לענה אל
  cxםשו י"שריפ ןייע  וינפל וסינכה אל ןחלשו

 אוה תוט יכ ,תינעתב ןל : תוט תבו הפי שרופמ
  ovםש ע"באר תערכ לעפ אלו  ^b) symסחוימה

 איבה ןורחאה הזו .ל"נה ע"ל לע רבכ וזמר ג"סרל
 א לב אמלח לכ ל"הזב ל"נה תוכרבד רמאמ םג

 י"כב ה"כו כ'ע תוט  "ym mאלב אמלה לכ
 כ"נ אתיא ךורעה "יפכו) י"שרו וניבר "יפו תווט
 רבכו ,סה םיקוחד כ"חמב םלוכו (ש"אר 'פסותב

 לע גישה  ^bוניבר  nןתנו ךירעמב ונאזנול
 יל הארנהו .ש"ע המל יתעדי אלו י"שריפל ןורתי

 א לו 'יגה 'קיע יכ רורב  meומכ אָלְו ודקנל שיו
 םולח לכל אוה לשמה "יפו ילאו 'עב יתרעהש

für jeden Traum ותקתעהו תינעתה הפיו יואר 

  ziemt ein. Fastenהפי 62^ תינעת .א"י תבש) םרמאמכ

 "ינעתב רופסה ןייעו תרוענל שאכ םולחל תינעת
 אלו אתינעת רזג אינווגהל עלקיא אבר :ד'כ
 ל"א רחמל וכייתינעתב ע"כ יתייב ל"א ארטמ אתא

 'קיעו .'וכו אמיל אמליח אזחד אכיא ימ  ^anתוט
P םיחספב ןכו תוכרבב ג"ונב לבא דחא ו"יוב 
(Y^ 3/0) תב 'עבו ןאכ סרג הפי וניברו ן"יוו ינשב 
may הלמה טפשמכו aaepe לכ' "mW דויב 

 [ל"נה -

 חורימ ונינע מ"למ mb = יחט ame = ) חט
übertünchen. pim 3ע"לב ןכו  ceוגממו  

N'DD «mit Peeh. überzogen Á Yאיחיטו ) das 

mit Oel, Fett bostrichene "n? ; Bostroiehen 

 'רד תורמימב שדוקה יבתכ לכ '63 ( א
^p ייחט, "D ג' mb ובירק (א'ער שיק nat) "by | 

 bb עיייע ow לעפ לע ןויכש יוועל יתח תערכ אלו )*
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 .ןיפווטו ליפד ןשו 'גרת ויט יז'כ לאקחי) )* םינבוהו
 אלמ :pbys may רשא ףוע ןימ י"לב p^ ב'א)
 הגלפהנו ה"יחא]* .(םינוש םינוונמ םיניע

sפווטה הארו אב :ג'פ זמר ףופ א"ש 'קליב  
 אוה ועבצו .כ"ע וב שי םיעבצ ve mov הזה
 הכוס 'וריב "יאש המ | הזו gelbgrün ץורח קרקרי
 סוכמוס . + םיקוריבש קרקרי והזיא ד"ע i37 ג"פ
 הזיאו .א'פר םיעננ אתפסותבו סווט יפנככ רמא
 סאוט ףנככ רמוא סכמוס . . ןיקוויבש קריה אוה

owe byינפמו 5 הרעהב י'כ ^3 ליעל ןייע  
 ףוע ל"נה ר"בב ושרד ןכל  ופנכ יפויב סלעתנש
 C ויפנכ חבשב םסרופמה 'מולכ סווטה הז 532
 רבכו סּואַט ויפיב רדוהמ שיא 'פו ע"לב הנוכי ןכו
 י"בירל תיסרפ הקתעה לע ירפסב הזב יתכראה
 ז"כד א"פ םיאלכ 'שוריב ה"נכו — ב" דצ) םוואט
 הזל m .ןימודש י"פעא סווטה םע לוגנות א'עס
 הבקנ 'שלב ,ה"ד ה"פס p'a 'וריבו ma הז 'יאלכ
 ב"מד ג"פ ז"ע v ,'וכו י"פעא תסווט ny לוגנרת
 לוגנרת ז"פ ר"דמב ,00 יא'ח) ךלמרדא y^p ד"ע
 ןיסווט המכ y/o ר'ב ץובקהו .סווט וא ןויספ וא
 ,ה"נ ק"בב י"שרבו eb תיא ינויסיפ המכ יל תיא
 יופפ = paon = ןואוופ הפי וזעול ל"נה ןילוחבו
 רעדליוו pavone silvio א"יבלש ןואופ זעל ןינעבו

 — [ארוט רגנ 'ע ל"מר ןייע יופפ

Glד"עפל) סיוט  bro06% י"למ  Gott,תעדו  
 'פ ר'מש שרדמ (םינפב ןייע 3^

 b" .םהלש ןיסיוטה ולא «OU םכל הזה שדוחה
 ותנוכ ה"יחא|* m ימיו am חבז י"לב

byי"ל  Opfer, feierliche — Aufzüge, oia coc 

Sehmiuseכ"כ לעב םג ןויכ הזלו  "yb "mmלבא  
pwתעדל הטונ יתעד ןכל ,ותלבוס ךשמהה  

 ימושרה b" אוה יכ (ב'נק ,א'ח רעכיברהאי) ללירב
 יכ םש שודש המ םיכסמ הזלו ךועה תליחתב
 ןויכו ^« ויה לא םשב שיא וכלי םימעה לכ
 pm ^«! ןכיתמ םהב השוע ה'בקה המ ןיאבש
 םהיהלאב שיא שיא םאובב 'מולכ םתוא ןיכילשמ
 םיכילשמ םיסומנ םהיהלאש םתוארבו םכי תה ה"בקה
 «p יכ ^G ייכ ימוא 'יעשי ןכו איבה הז לעו םתוא
 ןיפויטה ולא םרו הא ג לכ לע תואבצ 'הל
 ןמ ץונק אוהו םישדחה 'יסופדב 'ינה 'קיע ה'כ
 גישה רככו ןיתועטה ןוכנ אלל man כ'מבו %
 ט'פ תוכרב 'וריב יכ 5" אברדאו כ'כ לעב וילע
 ןוהתוועטו אכה jw םש רופסב ב"עסל בורק ג'יד
 תא לכא 'וכו ימורב ןוהתוועטו won ןוניאו 5233

ma )'ןוכנל  v33ביח . 
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 n3 ולאה  תוינעת cU 'פד ג'סב .(" אחטמ
 ('' הלעמל יפלכ םירבד םדא חיטי לא םלועל (א'עס
 עלטיאו הלעמל יפלכ םירבד חיטה לודג םדא ירהש

vb]פבו — יול ' pn cox)דציכ ךמסד ארמגב  
 mene דחאב השעמ בוש «OUS pum ןילות
 ימגב pono שי 'פבו -- הנאתה תחת (" ותשאב
 ילע חיטה ?y) ר'לק 23 םירחאל ויסכנ בתוכה
 תוליהאב (" ז"י'פ שרוחהב .לאיזוע ןב

o»רעינש וא רדנב וא עלסב חיטה(ו] שרוח היה  
 — :סרפה תיב השוע אוה םש דע השירחמה תא
 .(לאעמשי ןושלב ןכו הפדהו החדה ןינע ב"א)
 שרשמ לבא ל'נה = ע'לל ןויכ ב'ר הייחא]*
 gm %א םה הלאו םינוש םיגשומ םיפעתסמ הז
 תולהאמ ןויצ ןינעה הזמ stossen, andrücken חידהו
 ב"יד ה"פ תוכרב 'שוריו :ג"מ תוכרבב ה'נכו ל"גה
 אוה ח'ת שמש !DN שמשה שארב וחטו כ'ער

weליעפהבו ,לתוכב  me»ר'נ . man)חיטהל  
 תא חיטה ב"עס ר"ל תוכרב .המהבב חיטהל . .לתוכב
 ושאר תא חיטמ ליחתה כ"פ v3 .ויכרב ןיב ושאר
 ,םרוקה ע"ייע ס"מ 5'1 'ילכ 'פסותב חיטהל -- לתוכל
 ייאלכ 'שורי +'ב "qr y ןוינ לקשמ לע לעפנ

vbל"ד  sm vyח'פ תבש 'שוריב ןכו החוטיִנ  
 םילכ אתפסות ,איהו y mm^ ס"טב ben ,ג"יד
 הייחטנ ךייש ןאכלו .סנוטב חוטיל ב"פס מ'ב
 pw )3 .םדוקה 'עב וניבר איבהש :ט"ס ןיטינב

pnaתשק יוחטמכ מ"לכ אוהו  ("b 3 mew) 
 mmo לעיפב <=-> = החט לעפמ mz אוהו
 :םש ל'זר ושע ונממו (החש ןמ הוחתשה לקשמב)
 p'myb ינש תשק יוחטמכ קחצי ר"א ג"נפס ר'ב
 זמר אריו 'קליב םישרפמה םש ןייע ,לימ תשקב

vuםיחוט ינש ^ . "wemסרג םש תישארבל  
 יונכ ('ג ,ץח תיירי ןושל אוהו תּוחיִט יתשכ ל"הזב
 תישארבל יישר) ץחכ הרוי ערזהש cw לע הליעבל

qm er2 םע  msכ :םג ןבומה / cC) 
 תומביב ןכו .לעבו ,קרז תוארוה יתשב P רועו
 הנק אל ותמביב mem לתוכב חיטהל ןיוכתנ .ד"נ
 jin mm 'וכו הנק המביב חיטהו המהבב חיטהל

 יחטיאד וניבר 735 םיחספל

3: 

 יב י"כבו אייחיט הב וחטאר םיחבזבו
 עודמ חיכוהלו אתכלהר אבילא וניבר ייפ בשייל הברה למע עיבשפה לעבו 'ג דצ םיחספל n^s 'יפ ןכ )*

 (חוט =) חט - mb - ns כ

 ,הלועמ רבד הלעמלמ pro vio ויהש ne םיאס 'ג
 'פבו = ,(5 (א"יק ןילו .לחכה 'מגב רשבה לכ 'פבו

 'יחבזבו C5 םיחספ ירכנ לש von 'מגב העש לכ
UMפד ' DUוחטד ארונת אוהה 6ה' תאטח  

(C "nb omaלש ןמושב רונתה תא וחמ "פ  
 (איעפ «v^ pu ןיחלגמ ולאו 'פד yea C רשב
 הניא רמולכ ארונתל )5 אייחט יכ היב אינהמו

xxvםלועל םשמ  .Cא"כחו 'מגב תלפמה 'פב  
 םוטא ףונ ונייה (ג"ע 5" ג"פ הדג 'ורי .דיכ 9«

 םיעגנב ג"פ םיתב הרשעב .תוחוט vi ונייה
 )* ישרפ " קרפ Duy יפ ערוצמ ארפסב ה"כו אימ)

 (ולאו) וזחאש ימ eT" תואופרב .חטו np ץלוח
 אתיבד 6 יברא יניב הייחטנ C) [אל יאו ל"צ]

munתוינעתד ג'וב  Gy 'Oארומ ר"ת  C 

movןהיתוגג חיטהל תוירבה תא  .Cק"פב  
 C6 "2 םלופה תא ןיכילומ ןיא ארמגב הציבב
 'פד ג'סב .ךירצ אוה וגנ חיטהל רמוא האורה
 ה"יחא]* | .וגג חיטהלו 6א'ק מ"ב qe לאושה
 D" ינמיש 'פ vene ה"ל stb ר"קיו ראותהו
 ותוא םיחט ד'ע א"מד ד"פ 'מוי 'וריב ה"נכו .תוגנ
 תפריגו (יָאָחְמְ יִיָחְט ץובקהו ,אָיְחַמ cvm .קצב
 das "ID םשה ןכו 2 הרעה הטמל ןייע םירפסה

Anstreichenשרפ ערוצמ ארפפו ו"מ ב"יפ 'יעגנ ' 

T'b ^לפטמ וריבח ןיא  wyמ"לב דועו .החיטב  
mג"' לאקזחי) , Tünche G"ק"ב ^55 אתפסותב  

 (םימעפ יב) ומצע ינפב דומעל חיטה לוכי םא ד"פס
 OM סרג ה"פס 'ילכל ש"רו וחיטהל ס"טב ג"ונבו
 ןירישכמד 'l אתפסות +- ^« טיטה לוכי

 ךייש רתוי ל'נה ןיטיגמ ןויצו ,ש"מו 'א ןט ע"ייע
 — [הפדהו החדה ןינעל ז"חא אבה ךרעל

 האכה הפדה pup e ע'למ יִחָט = חוט =) חט
 ןכו anstossen, anschlagen, werfen הקירז

 1 Pfleil abschiessen ; הליעבל יונכבו ץחה תקירז

beiwohnenע"למ םירבר חיטה .םינפב דוע ןייעו 2  
(mit. Worten beleidigen, reizen 7ןתנ אלו  

 ילימ רדס אלו 'גרת 675 ,'א 3900 םיהלאל הלפת

poma» )'יאחט ייסרג . 

 nb" היב
 ,איחימ ייסרג םיחספב (

1 

 ma ייל םשו י"שרב םג אינהמ 'יגו איחיט יכ גונב )^ .םינושאר םינויצ לש שוריפמ הנושמ םינורחא םינויצב שוריפה
ms (^לכא י"שרל סחוימב  i5315/33 ל"'צו יברוא ג''ונבו היברא ר"פרבו 001 /33 הייכו (* .אל יאו ל"צו יליאו ר'יפדבו )5. .ייל י"שר  

 לבא ; דיי ^u םירבדב מ"ל אוהו Dt v/i33 היכו ארוי 27333 (* .יא הרעה (רייל (em יכדא ךרע ןייע ף'כב יכרוא וא ת"לרב יכרא וא

 תארנו ב'מ b בקע ירפסב םהיתונגב mx ן"ונב םינורחאה םינויצה ינשב היכו ןהיתונג רייל ייכב (" .ג'כ o3 לאויב אוה ארומ

 !«3n לינה חינעתל יב vai visa היכו הלעמ יפלכ "גה .ג"נ הכוסו yo ב'כ הליגמבו ('' .יטחימ iras )'" pre אוהש

 יע ךורעב אוהש ומכו חלעמל יפלכ םינשיה םיסופרבו י'כהב בוחכ הלעמ יפלכ רכזנש ס"שבש תומוקמה בורבו סיר לעב םש

 עייייע רועו ןלעמל יפלכ בייעס ח''ר vb חוכרב יוריגו יחכונה y ויניעמ םלענו 'ג םג אוהו D3 יע ל'צו סיטו כ'ע םג
 .יח 'פ שרוחהב סייטב ץייפרבו ,ביהו דייל ויו 1033. ןוכנל ה"כ ('* .תטמל יתופסוהב | ןייע ('* .יפלכ
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G^תובחתב םרב אינער 'פד "ג יפל קתעוה  
 אתובחת יכ הארנו .(אתורירבב ג"ונב) אביע חרטמ
 'גרתה ןיבהו תוחלל הליאשהב בחט ןמ טשפומ םש
 'שדחה פ"לב vára, vàri טירקסנסו הנשיה eoo ירב
 b^ qw ,וה'כ v2 D רהב yy רטמ )ל
 שיראוצוה ubhra 'קסנס !Q2 פ"למ ירב ןיבה יכ

abar(ל"נה ע"ייע)  "bלק .בע  "mע"לב תמאבו  
Ambע'לב =)  (Re sppדא  Dunst, 5p zy» 

DN! deiehtes Gewólkאוה ומות םצעב תוכחת  
 דיבכהו חירטי דאב ןכ םנמא ורועשו ירב תקתעה
 ps" רקיע ל"נ הזו ורטמ ןנעה web יכ דע םיננע
 כ"ותד בחת 'יפב לבא .רהב 'עב בטיה ןייעו 'גרתה

 — pr] ןושארה

1 

 לק

 פ"לבו Jleb ע"לב «gom .לוחַט — לחט
sonoתכסמ וגוש  pumג"הכ 'פ  

Ci»םימלצה לכ 'פ ז"ע 'כסמו  (yo v2)םלוכ  
 n" רתס) םיכמרה ינב קופפב 'גרתו .לוחט ילוטנ

Cןוהילוחט ולטנתיאד  ^bןותנה רשב ומכ יעמ  
 ילעבב ןימי דצב pron דבכ ומכ לאמש דצב

,a"nה"יחא|*  pmi mu»ולאו .ג'נ  
 Ui םש ןייעו לוחטה לטינ . . המהבב תורשכ
 לעש םורק rx Den מ 'יס ?TY עישב) האלהו
 אלחט .א"יק םש ,וילע ןיבייח ןיאו רוסא לוחטה
 םיינישל הפי לוחט :ד"מ תוכרב n אמלעב אנמוש

memםייעמ ינבל , »'y w'D De"קחוש לוחט  
 b" אלחטל :ט'ס ןיטינ .קוחשה איבמ רמולכ
 mo אל יאו . . 'ימד יניב בש יתיל Omen ילוחל

soneחתפא אלד (' [אתריפצד ל"צ] (אתרפיצד)  
 ("w3 אלחט יאה שיביד יכיה «c אמינו 'וכו
 יתרסא 2b'3 ר'קיו .אתינולפ רב ינולפד הילחט
 :טיק ןילחכ by 4b יתרתה םדה תא . . ךל
 pen ,ילָחטר אמד ,ג'צ ןילוח ץוכקהו ,(ארבכ ייא

apל'נה תומוקמה ילחטד אלישבת  
 — (ש"ע לטנ 'עב 'יפו 'רהנסד הז קר וניכר איבה אל

 לכמ

qno *פילכ ןכו מ'למו  jnoע"לבו  o9bקחש  
 תבש nit, an der Mühle mahlen) םיחירב

 . . תנחוט ה"מ ה"פ תובותכ הבקנלו ,ןחוטה ב"מ ז"פ
 אחשמ א'עס ג"מ תוכרב ליעפ ינוניבבו mmo אל
 YED D'T ^v .'א חשמ 'א רשכ y'"y אניחט
 תוומתנו .חפלט ע'ייע ןיניחטו ל"צ ןניחטו .מ'ד
 תושעל ןינישרכ א"'פס יאמר 'תפסות .'ו 'ילוח ראות
 ןשרכ ע"ייע eG) ןיסיסר ומכ אוהו ,ןיניחט ןהמ
 .ןיסיסרו pou ^b 2595 y'b wm n סו 'עו

ima *— (mb = חט 

 n'p'n ותש א ב חיטהש דחאב וניבו 'ינש

 דחא םדאב ג"ונבו D) סיד לצ) ם"ש י"כב ה"כו

 .ח"עד ב"פ הניגח 'שורי 'יגו ,ותשא ת א חיטהש

 לע וא יפלכ חיטה עגונש המו -- ש"ע א'עב
 תליחתב המושרה ע"למ אוה םירבד :ףורצב בורלו

quaארק םירבדב הרגתמ ונינעו  unסירתהו , 

 ב'עס א"ל תוכרב mn ליעל ןייע 5 ous ליגרו
 (הלעמל יפ "כב הלעמ יפלכ םיר בד men והילא

 הלעמ יפלכ םיובד חיטה nro sus נ'ל םשו
v»)רומזמ ט"וש .(הלעמל  n^עשו :שעגתו 'פ  

 ןיאו הלפת פ"ס ד"צ רומזמ םשו חיטמ n»n ידננכ
 רתנקמ 'מולכ השמכ ןידה תדמ דננכ חיטהש שיא
 —  :רומזמ ותואד D שיר ט"ושב 'יאדכ םירבדב
 םירבד החיטה הנח ב'עס א"ל תוכוב הבקנלו
 (רגה) החיטה 'ה 'יסר אציו אמוחנת .הלעמ יפלכ
 :יוחטמכ שרד ג"נ פ"ס ר"בבו ,הלעמ יפלכ םירבד
 ד"צ זמר אריו 'קליבו הלעמ יפלכ םירבד תחטמכ

^wתחטמ הליחתה ג"פר ר"משבו .הארוב יפלכ  
 :nw לכ ךיתעדוה ירחא -- הלעמ יפלכ םירבד
 שח אלו יחכונה ךרעל b» ןיא יכ הארת האר
 לכלו ,םיפעתסמה םינשומה תולשלתשהל וניבר
 jx רחא ל"נה ב"במ qvx איבהל ול היה תוחפה
 םיקבדה ןיב סינכהל ול ma אלו ל"נה תינעתמ
 םיניעל הארנ .רכיה תושעל 5« ,'דהנסמ ןויצ
 תורוהל םילידבמ םיוק ינש ןיב 'דהנסמ ןויצ יתמש
 יכ ומוקממ ורקעל יתלדחו רגסומ רמאמכ אוהש

 — [ךורע י"כב םג רדסה ה"כ

amoפ'למ ר'עפל) )  n^» pw USהקשמ  
 wassergetrünkter, feichter תוחל האלמו

 שירב םינהכ תרותב op וניבר תעדלו ₪
 הלוחל [המוד רבדה המל לשמ ולשמ] תומ ירחא
 לאו ןנוצ התשת לא w'5 אפווה ולצא סנכנה
 כ"ותנ ה"יחא]* .רוק 'יפ .בחטב בכשת

"unאפורה לצא םנכנש ונינפלש  m»קליב ' 
 :וניבר ינכ 'א ,ז"ט 'רקיול י"שרב לבא me ירחא שיר
 כ'ות םשב יחרזמה איבה ןכו אפור ולצא סנכנש
 Y תוגודמ שלשב יכ ןפואב ןושל ammi קו
 ש"ע ארקמ לש nnm שלש וללכנ וזמ הרומח
 אוה ד'עפלו ,ראב אל בחט תלמ לבא ,ךיראה יכ
 תוחל אלמ עקוקב בכשת אל 'מולכ ל"נה פ"למ
 "יפלו man .תואירבל pron תילכת הז יכ םימו

wyירצוא לכ לע יתרזח יכ רזע יתאצמ אל  
 האר bas mp ןורתפב בחט יתאצמ אלו תונושלה
 5 בוי בע ?mot י רב FN 'גות יכ יתאצמ הז

 .ריפצ ya ןוכנל היכו (* qme ^y רחא ןוכנ אלל ךרעה ררסנ גארפ יפרב וירחאו DM" 'פרמ pin ע"פרב )!



aiit 
" ma mo" 

"nibאהמק :ו"צ  synר"לבו טנא | 9  ר'שהשבו תניחט  ^e molereלעבו ןחט  c2המד  

 ל"נה בויאל ע'באר ןייע תונחוט ינשל בכשמה
 לעב by לש'ע  ?b jb = (e^ .לפונ ןכו
 ר"בב ה'נכו ,— 69 ₪811 ש"אלב הזמו ,השא
 תישארנ) job .ינדאו .ב"פ זמר אריו 'קלי ח"מ פ"ס

Gn 0"עירזמ וניאו לעוב 'מולכ טלופ וניאו ןחומ . 
 ןחוט םדא ךל שי ג'ע ne 'טוז 'תקיספב ןכו
 דולי שי ד"סשת זמר npn 'קליב 'יפו טלופ וניאו
 ?jn םדא ךימימ תיאר wur וניאו לפוא השא

cunחמקה איצומ וניאו  םייחירל  amןייעו  
 pne pens 'פ ר"כיאב ושרד ןכו ,ז"פ ר"דמב
 תיבב ןחוט יהיו א'דכ אוה mp) pe ואשנ
 םייחיר :השא אשונל רמאנ הליאשהבו .םירוסאה
 ןייע m vmm ע"ייע :ט"כ ןישודיק וראוצב

neusל"זר  simחירב 'עב  r0)ציק  vunקליה '), 
 ר"כיאב 03 w^ דמל b jme^ הליאשה ןינעבו --
 תלהק תונחוטה ולטבו שירד עשוהי ^ n 'חיתפ
 ע"ר לש ותנשמ ןוגכ תולודג תוינשמ ולא ('ג ביי
 momen המ תונחוטב לארשי ולשמנ םשו .'יכו

psלארשי ףא םלועל תוליטב  pwןיליטב  jp 
 — [הלילב אלו םויב אל הרותה

 -zusammen )95^? ע"למ ר"עפל ןחס =) ןחט *

(setzenןידכונ הפי ךנה 'פ ר"שהש ) [ןודכו) 

 אל ינקד אונו םישש Dum הענצמ תא "פא
 vm '$ עצב y3 muy' בסנ אלו ןוהל אנחטמ

Gpלכ רפוסמ םשש 'שוריהמ תומוקמה יתאבה  
pornםשו  ^anיינק הל עצבמ תא ןיא ןודכו  
ou»שררמב  bunמולכ ' DWםינק סינכמ התא  

 (סירטפיטנא = ) סרפיטנא ןיכו תבג pi םוקמל
 אנחטמ אל םישנא םדקמ ובשיש רפסמ ותואב
 ךתלכיב ןיא רמולכ ןוהל אנחסמ אל ל'צ ןוהל
 םקיזחיש דע הז לצא הז םינקה דימעהלו ביכרהל
 פ'ס ר'כיאכו הלאה םירע יתש ps יונפ םוקמ

 ,ושוריפב קחדנ כ"מכו «?on min^ עלב

 ונממו Wolke, Trauer cab ע"לב "יס) ףחט

sabומכ אוה וא רוח ש ומטוחש .ימ  
eneיילוח זגה תישאר 'פב (רוחש 4655 יבוע 'שלב  

015pתופוחט ןינימ ינש ול ויה  mii:שוריפ  

 בותכ ןריד תואחסונב כ"א) — .תונבלו תורוחש
 ,(תופוחש

"nbםיכקנב קוחרל רָחְט ס"למו  mit dem Mast- 
(darm stark drückenאיצומהד ג"סב  

 םצעי אל p^ )! רחטיל אל (א'עו sro חבש) ןיי |

 ןייע רחתיל ימ תרטיל 3^3( t'b םלוכבו b רצ תכש ס"ר
mvהעירי ןורסחמ . 

 א"ער ו'צ DD -- תנחט אניחט אחמק טעמכ
 ,והניחטמל ארש :ה"ס ז"ע .אתיישק ינחט אק ווה
 אייחירב ןיחטיא הוה ג'ע ו"טד Ss'e האיפ 'ורי
 ד"כפ 'בר אתקיספב ה"כו mnn pne לוע :םשו
 nnn Den :א"סד א"פ ןישודיק 'וריבו ש"ע

 .םייחירב ונחטמ א'עס א"ל ןישודיק לעי פבו
 — יןדכ ע"ייע םייחירב ונחוט ד"כפ יתבר 'תקיספ
 YU .'ג רט  ע"ייע א"ער ב'נק תבשב לאשוהו
 ינש תא) ןושמש ןרקעו ב"עס 'ט 'טוסב לאשוה
 הליאשהב ונממו .הזב הז ןנחטו (םילודג םירה
 ל"ו תא האורה T'5 ןירדהנס תופירחה םצועל
 םשו ns הז ןנחוטו mun רקוע וליאכ ר"מהיבב
 nm הז ןנחטו םירה can רקוע cows מ'ר לע
 «?P» םינחוטה ץוכקהו O78 ג'פ יאמד) ןחוט ראותהו
 some D'53 אָנּוחַט ר"אלבו 'רת זמר mo םילהת
 ץובקב קרו der Mahlende, Müller olab ע"לב
 pos תואי ג'ע ו"טד א"'פ האיפ 'ורי איּיִנוהט
 UY" ,איינוחטל תימצ םשו 'וכו ןירמא איינוחט
 'ורי ,איינוחטל אתווצמ אתא DN'DT א"פ ןישודיק
 איינוחטל דקפמ והבא 'ר ד"עס ט"כד ג"פר "יחספ
 'ר , . איינוחט יבג היל לזא . . א"ער םשו .'וכו

pasר'פר ינש רשעמ 'ורי ,'וכו איינוחמל ירוה  
 n^ איינוטחל ןיטח עבור יוחמ יאני ^4 :13
 N^ "npo nnb טשפומ nen .איינוחטל ל"צש
 pub STU" איחרב הניחט םשו ,הדקרהו הניחט
 אל :י"ד ז"'פ תכש ימלשורי ,הניחטו הויצק :ב"ס

mmןחטמ םיארקנ םייחירהו ,הכרדכ הניחט . ^b 
 ר'מש 3:55> ybs i Mühle מ"לב mno ומכ

p^ו"ל  pum»5 ותוא ^ ("nכ'חאו ןחטמב  
pmoי'וכו ותוא  

beiwoh- (לגשמה "25 םדוקה 'עמ לאשוה imo 
nenונייה סרג לקשמב דומילה יונכל דועו  

 הטוסב ק"פב .fein zerreiben, lernen) בטיה קרה

 ןחוט יהיו )"5 [sani .'י (7e ןושמש 'מגב
 אלא הניחט p (א'כ .ז'ט (cob םירוסאה תיכב
 רחאל ןחטת C .א'ל i6 'מאנש הריבע ןושל
 ^| GIO po i3 ילבקתה רמואה יפב -- יתשא
 איצומש המ אנת אעמק איצומו הברה mb] ןועמש
 ייטפושב ה'יחא]* .ןיבוס אלא איצומ וניא
 בתכש םעטמ אוקד אטשפ םישרפמה .ובזע ל'נה
 "b שוודכ ושריפ בויאכ לכא םש ק'דוה
 P) 300 ןירחא ןוערכי הילעו ועו וילע "3"

 י"לב ןכו ,'וכו יתתנא ןרוח םע שמשת n ןכו

 w33| snm פ'א י"כבו רתטיל יטשוק יפר מיתונמב ('
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 א" ? הרעה ןייעו 'קליה 'יגכ mum ל"צש הארנו
 — [םש .רעבאב ש"רל

DO 5/53) UDםיינש יפ כ =  doppelt, 

Gweifachדהנס שירב ' Bb C^יפתכב  
 'n ה"יחא|* .םיתש יקירפאב nb םיתש

 םיתש י פ ד ג ב טט קר s^ ע"פדבו ו"ו י"כב ןוכנל

 תוחנמו ב'עס ז"ל 'יחבזב ה"'כו י"כ "יגכ ג"ונבו
ovר ' yשי "א םש תוחנמל אתפסותבו  

 ל"נה יסרפ ןושל sm spy ל"נכו טוט ןיסרוג
 ידהנסל ח"ר 'יפב ה"כו יפתכ אסריגה רקיע הארנהו
 "יא םשו (א'עס ב"עד אקילייננא sU ץבוקב) י'כ
 הזיא אוה יפתכ ילואו כ'ע םיתש יקירפאב טופ
 ארקנ me nb יכ היארהו Kaspi םי לצא םוקמ
 םיתש ןיזעולש Gothen םייתוגה oy לצא םיתש

bathoאינטירב 'לב ןכו  bothב —(  
butuש"אלב = 'קסנסבו  (beideעודיו  

 םג mn םשו יפסכה ^D בורקב ובשי םייתונה יכ
 הזו ,ל"נה יקירפא sm Hiberia ץרא

 'גאיגב האבוה טרופופאר 'גה תרעשהמ רתוי 5

 wb אוהו 'גה רקיע יתפכ היפל רשא 418 רעיוביינל
koptischםיתש יתפכב טפ ל'צכ ז"פלו  bo 

 םיתש יתפכ 'לב aft תויהב םיתש יקיופאב
nnsםיתש 4:0: איקירפא ןושל  b»השק הז  
amע"ר איבהש ל"נה ירואב יפל כ"אשמ  Db 

nmםייתש תארוהב דחא לכ (טופו טוט וא)  
 mb הז םיבורקה םימעה תונושל יתשמ קתעוה

ubhayati 

noun, 

 153 אוה אמלעב אתכמסא וא שורד קר הז לכו |
 ש"ע ג'יק מ"ד לעב השרדה ma לע רבכ השקתנ

 - ('ג הועה

d» b. E Ung 2 טט | 
 ולאו 'פד 'מגב CFlóthe) דוחיב רמז ילכ 05 כג

 (תטמשה) b^ .ירש טוט רפא טוט (.ז'ט ק'מ) ןיחלגמ
 תעיקתנזיוכטמה לוקה [תעמשה ל'צ]
 אוה רפושה תעיקתב זירכמה לוקהו (" רפו ש

 «pu )"]5[ ךירצ ןיא 'מולכ רי T אוה רסואה
 .ל"ז םשרג 'רו ma ^b הז .התמשה וילע לוחל

 י"שרל סחוימה שוריפב w mb ampi^ ה"יחא]*
 דועו bw "יס ד"י ע'שו רוט כ'ג pun ק"מל
 p" לע ונישהש ^bo n :ד"ל תוחנמ 'פסות ןייע
 הזו ש"ע ,'וכו ןירסוא ח"ת י ג ש ונייהו רסא טוט

 י/'כב )* X, רצ אובמב

m» (^ 

 יא ויו 33 ןוכנל ח"כ )"

 ^n :ויימ ןיבוריע יפסות ןייעו )"

m2 (7?נ"בב . 

nmn j| ("אית רפושת תעיקת ייפ 'יגה ע"פרבו 45 י"כב  nnown 

!!( 43" 

(ty = שט - "nt 

 .ןיטמ רמאר אנינח רייב OP" יר ירבד

 הייחא]* .תאצל דואמ ומצע —

 ,premere 'טיאו צ"ל sym ארבמיירפ זעול 'צנוש
drückenפ"לב ןכו ירקה יפל םירחט םשהמ הנבנו  

 'פדב י"שרו

mb m'y ילהתל םוגרתה ןייעו רוחא' ^b snb 

^m א"שלו ז"כ sumo א 'וריו 'קנוא 'גרתו' 
 [ותלוזו 'ט 'ו —

 [nb םשהו biegen, beugen הטנ שרשמ) (''ט
 6: 3 תובותכד sep 'כלהב (םינפב שרופמ

 וללה הייטהב םיאיקב ןיאש םיילבב וללהכ אל
 ולעביש םיאיקב םדא ינב שי 'יפ .הייטהב םיאיקב
 ולעביו טעמכ הטמל םוקמה ןמ שי 'מולכ הייטהב
 ןכתתש ןויכו הרובח אלבו חתפ תחיתפ אלב
 חתפה אצמנ הרובח wb»: C nnb תחיתפ אלב

manmירשו הנווכב אלש הליעבכ  .Cןיא 'פב  
D6*הָיִיִדּוהְב רמו א א'ר 033 ) maa) 

 C33 םושמ ימידובא רב קחצי ^ C semis גיל
 ןידומ רמא ןנחוי 'ר pes הל ירמאו הכלה רמא
 אבא רב אייח יבר הכלה רמא (' יסא בר רמתא
 רמא אנינה ר"כ יפוי JC PRAEC רפא
 לכה יובד 2D" ןידומ רמאד ןאמ b C^ ןי שמ
 יגילפ רבס הכלה רמאד ןאמ ,הקולח לב אוה
 תעדה לוקיש רבס ןיטמ רמאד ןאמ ,הכלה וקספו
 ולקש רבכ ןיארנ רמאד ןאמ דחאכ ועיוכה אלו
 ימ 'פב .('הז ירבד ןיארנש וררבו ןהירבד םימכח
 'פבו 6:ו"מ ייבוריע ךרדב ןשיש ימ 'מגב והואיצוהש
 Ce תובותכ) תוריפ חינה 'מגב ותשאל בתוכה
 אק (ב'ער ר'כק ב'ב) ןבה דחא 'מגב ןילחונ שי 'פבו
 'רכ אתכלה ןנירמאד אה D" רטתא ןיטמ רבס
 ול Pes רמולכ רמתא pes וירבחמ אלו ורבחמ
 אל יוהש יושע השע םאו יבוכ תושעל אלש
 .וילע ןיקלוח םיברשכ ותומכ הכלה ןיאש ררבתנ
 ר"א (א'ער ויטקו ביעס (p הימרי ירבדד אתקיספב
 היוטנ החפשממ ןהש ןה 'ד ינמחנ רב לאומש
 החפשממ p^ ,הימריו לאקזחי הירואו סחנפ ןה ולאו
 ה"יחא]* ,(הטנ 'על ךייש ב"א) -- .התוחפ
 p US" ע"למ ד'עפל 'יפ mes החפשמ  ,ע"ייע
 'קליבו הסוחי לע רוערע שיש 'מולכ הקולחמו רוערע
 זמר סחנפ שיר 'קליבו הירכנ am^ ז'נר זמר הימרי
 ^33( התוחפ וניבר 'יפכ wm היוזב an" א"עשת

 הייוכנ ג"ונבו 'פ י"כ כ'"רד 'תקספב אתיא וניבר

m» (!לכבו מיאו 'ציניוו יזיפו ריפרב  quy v3שמ ןייע שרשהמ 'א תוא קר איבה וניברו  
 .ךורע vix ריפדב «nm )^ .רתוי ךיראה יכ Done ןייעו (* ,חתפ תחיתפ אלב הליעב תויהל ןיוכתוש p ביח

m» )"י"כב  ' DU)נ"בב .וניבו םושמ ייא  vi53רמתאר ס"טב ג'יונבו 'מ . 

 ! שבושמ ע'יפרשב לבא ר'יפדבו נ'בב חיכו 'בו

 Sam תוכרבל omn mmm יר יפסוחו ON" יבר



 «qvo. ye לוכשא אטישפה קיתעה ןכו לוכשא 'יפ
 ס"לב אָמְמּוח תלמב ותמגודו עצמאב ףסונ ילו ('ח

 — [אָטָמְלּוח

 שופלטטל עלקיא בר (םוקמ «ne שופלטט +
 םוש ילכ הלמה קר איבה י"שר 'וכו

 'יפב תמאבו an^ לע תורוהל קר ותנוכו שוריפ
aemר"כשר אקילייננא י"כ ץבוקב) ןילוחל י"כ  G 

 היה Thiluta יכ רקיע הארנו שופל לטלטל 'יגה
 כ'ג ארקנו תימווד אימטופוסימב םוקמ םש
 ל"נו ח"לר ,'ב ה"ח 'רגאינ טרעננאמ ןייע 8
 n»n שאומ אב לטלטל הכיתה ףוסב 'ל יכ
 ינש nm שופל טלטל עלקיא ל'צ 'קיעו שופל
 וקיבדה כ"חאו Thiluta = Olabus ל"נה תומש
 'יפארגאיג רעיוביינו ,שיפלטט ושבשו תחא הביתל
 םע ותוושהל ידכ טפשלוט ןוכנ אלל היגה 9

Thilsapata. 

9904700086 "bb ni&TbobD = ) תוארפמט * 
— mit vier Wegen,  Güngen 

 :ה"ע ב"ב ,vierthorig) 0600070006 = תּוליִפאְרְטַט

 ףלא רע ,'וכו םילשורי לע ףיסוהל ה"בקה דיתע
qw) smל"צ]  (C pouרבכ תואופטט  

 תוארפטומ ג"ונבו ש"ע אינוג 82303 'עב יתשריפ
ounשרפתמו אצויה אוכמ רמולכ ,תוארפרטט  

 י"למ תוליפארטט cy אוה דחאו םיכרד העבראל
 וא םירעש העבראל אצויש אובמ 'מולכ המושרה

vierfültig, 35-027%9% onעבראל חתופו אצויש  
mmsט"וש שרדמב ג"ונבו ףפט 'עב ג'הכ  mo 

wereתוארפטט ו'נשת זמר םילהת טוקליו ח"מ  

onהירכז 'קליבו ל"נה ב"כב ל"צכו תוארפרטט  
 ל"צו תואפרטט "גה 3'3 םשב איבה ח"סקת זמר

 איבה םשו ואיבה אל ףפט 'עב וניברו תוארפרטט

 לבא םיכבש תוארפטט : ט"כד Tb םיאלכ ^ םג

 'וויב ה"כו םימרכבש תוילפרטיט בוט רתוי ג"ונב

 ה"כו םימרכבש תוילפרטמ ג'ע ט"יד א"פ ןיבוריע

 (טוט —( «m דכ תוארפמט * -

 ילעב סע ןידהו םינש טומ רמולכ הזל םדוקה 'עמ
 יסרפ wbb" אוה יחכונה ךרע לש טוט יכ תופסות
 לוק תעמשהל לאשוהו בובא שוריפ המושרה

 — .[רפושה

 ןכו Sehlamm, Lehm ,רמח Dy ףדרנ מ"למ) טיט
Up ןילעמ שיב (b 23h 42 yr 

 תואוקמב ( G0השועה ךמסד 'מגב הכוסב ק"פבו
 חיכוי קורנה טיט (ביער טיי הכוס) ףירצ ;ימכ ותכוס
 .הליבט ול התלע אל וב לבוטהו האס 'מל ףרטצמש

  ^bוימימו  תונווכמ האס 'מ וב שיש הוקמ ןוגכ
por םימ דירפהל pun ולאו ןיכז ןניאו ןירוכע 
m ראשהו 6 ןיאס 'לכ 'ככ ויה םדבל 

 תא ןיקירמש ןויכ קורנה טיט ארקנה אוה טיט
 םהמע טיטה קרוי םימה !" Dy NYינפמ םימה

 תונווכמ האס 'מב לבוטה (* םימב ברועמ אוהש
 ולאו רהטיו הליבט ול הלעת הזה טימה ןהב שיש
 לובטל רשכ היה אל הזה טיט ןלוכ האס 'מ ויה
 'פבו .('הליבט ול התלע אל ודבל וב לבוטהו וב

 טיפ סש) ןיצצוח ולא « GUטיט הז ןויה טיט והזיא
 'אנש תורובה ( s cnnןואש רובמ ינלעיו ('ג

 .ועמשמכ +* ןירצוי טיט .ןויה טיטמ  ^pילכ ישוע
  | nתואוקמד 'נשמ וניבר איבה ןכו ה"יחא]*

  Yo $'b'ז רב 'עב  Geyp n3'עב יוועל 'חהו
 רב 'עב וניברל ךייש "יפה הז יכ 'מול העט טיט
 תואוקמב הכורע הנשמ איה יכ ויניעמ םלענו הלוגה
 ה"נכו -- !ומצעב ל"נה םכחה איבה רשא םש

 ב"ס תואוקמב  p'"y Yo,תיבח ע"ייע י"מ םש ,קנס
 םשו  Ubטיט 'ל פ'ס ר'בו ז'מ  nipןירישכמ

  Yoטייט לעפה ונממו — .'א ןמ ע"יע ה"מ
 — [טייט ע"ייע אטויט םשהו

 Yyp ב"ח אָניִט c3 ע"ייע פ"למ ער חור םיט *

^Nאלטוט  (der Traubenkamm)ללועת אל י"רת  

 אל (א'כ ,ד"כ םירבד ;^ ^ ארקיו)

 כ'א ץוכקב קר ה"יחא]*  .ןּהתונְלֶטּוט ןורעבת

UOFIM 

 (םיכרכבש) תוילפרטיט .ב'נד א'פ הכוס 'שוריב | אתיטוט D'oo ר'עפל אוהו אתילטומ ריחיה היהת

 ךווע ייכמ לבא ךורעה םשב יי קיס "לש b^ תואוקמ יכלה (mia m3 ילכ קר w^ עיפרשבו ,ר"פרב ןוכנל היכ ('

 ויה ייכבו תאס יכב רמולכ ויה יב 01 י'כבו תאס '33 'מ רמולכ אה יא ו"ו ייכ ל'זו תויעט המכב םש קר ר'פר ייגכ חכומ

 an" חכומ וניבר ייפמ (* .ןיאס ([רמולכ שבושמ y' ייכבו ,רימלכ =) ילכ (ףיככ --) יככ ויה ליצ םלוכבו ! ןיאס ריכ 353

pלע חורוהל קורג יע םעטה הזמ וניבר איכה הנוכבו ש"ירב  ^amיישריפו םש הכוסבו תואוקמ תוינשמב ה"כו שיירב  

 מ"יפב םג אתיא שיירב אסריגהו (זימ) תואוקמר ו"פ ףוסל שיירה ייפ כ'ג ןייעו ילכ לא ילכמ וקירהל יוארש קורגה שיט םש

 ורוקמ לע ריעה אל טיייותבו תואוקמב *y"3 ךשמנ וירחאו קורה ומכ קיקרה קורנ ראובמ םש קר זיפר 'וקמב ם''כמרהל

 הכופב D'SUPh םיסופרבו D 3b" תואוקמב שירב היכו תילרב prom טיט יסותכו י"שרב מ'גב אתיא .ב"כ םיחכזב לבא

b^לכא י"שריפב ןכו נ'ער  qnoתואסריגה יתש אבילא יישר שוריפ ייחבזבו שיירב וניברכ סרג אוהש רורב הארנ ייפ  

 תיארל wan? mom aem קר = לינה rm איכה הז לכ )^  ,םש ייחבז סישר ןוילגכ .ב"ירגה mese ע"צ .בשוימ תזכו
 nan" ךרעה יכ mm nao גיימ טיפ תואוקמ ךורעב ומכ איכה כ'חאו תנשמה ףוס דע שיש הוקמ ןמ vo 37b תואוקמ

 APO T3 ה"כו (* .םש יואב היכו ןירצויה ג'ונב (* | .וינפל היה mm תומלשב



25 nemb — תוארפמט * 

5m vyהויטבוק הייח רב ןוב 'ר תפטוטב אלו  
 וניבר ואיבהו תפטוטה םוקמב ןתונ אוהש רבד

v2פ"ל אוהש רורב ל"נו ושריפ אלו ארטבק  
 בבופו ךלוהש Kopfbund שארה תפנצמ 57
 יוועל nm שארה ירעש רושקל לונע ומכ שארה
 תויהכו .דואמ דע וקחדנ רעשיילפ 'ה ותגשה לעבו
 ראפו (היכ טיל תומש ןייע) ראפ ומכ תפנצמ
 ןכל »" «v5 5wpm Py אוה שארה תראפת

 ותגוכו nem y (ז"' ,ר"כ לאקזחי) ךראפ 'גרת

 ןייע m ve ק"מ :'ו תובותכ ep pen" לע
 R^ ןיליפת תארוהב ןפטוט ץובקהו .'ג לפת ךרע

o»רתסאלו ג"כ 35 לאקזחיל 'גרתב  ,nו'ט  
 ןילפת םימוגרתה ארקמ לש תפטוט וקיתעה ןכו
 אבילא הז לכו .(' סוואטל ייסרפ הקתעהב ה"'כו
 יוועל םכחהו .ןיליפת אוה תפטוט «c אתכלהד
 ןושלב אצמת לב יכ טילחה תפטוט 'ע ל"תמעב
 תארוהב תפטוט (ל'זכח ןושל ונייה) השדחה ירבע
 :ג"ל אמויב ךורע דומלת ויניעמ םלענו ןיליפת
 אבא Dp" .ו"כ ק"טבו ש"ע אערד 'עב ויתאבהו
 יבא היתחא היתפטוט ל הילקש (' ייונפאל
 ירה היעלבימל יעב אתמיענ תב יאתא אידס
 ק"מ v3" שוריפב i» pen אוה תפטוטש
 אתימענ תתא :רופס ותואב ב"עס ג'"פד ג'פ
 רוט ןייעו הייח רב אנוה ברד י ו לי פ ת תפטחו

^D vvוריו ילכב איבהש םש ףסוי תינו מ"ש ' 
 'רמג 'יפש n^n "יס o' תוליבא יכלה risa ןייעו
 האב DM םואתפב לבא ל"הזב ומצע ירבדב ק"מד
 יתיאר דועו — .'וכו pen העלבו הנעיה תב
 סואיניזיג תעדל אוהש תפטוט תרזג לע ריעהל
 ז"פלו הלילח m» לוגעב ךלה p^ 5 ע"למ
 rings vmgeben E ינש ןינכמ תפטט ר'עפל
 הלמה תארוה התיה הנושאר םצעבו דצ לכמ רמש
 כר b^ ןכל Amulet עימקו הריטש ןינע הז יסל

novתפטוט :ז'נ תכשב  "yאתפיטקד אתרמוח  
 ןיעה תא ףטקל הראוצב השאה הלותש רשק 'מולכ

wowאתשהו :א'פב 'ט רמח ע"יע הב טלשת  
 nun יכ רמול np ישפנב ביהוא אכהל וניתאד
 ללפ 'למ ונניא poen םיליפת ץובקהו ,הליפת
 ש"עו תפטוטל ה'ד i5 'וחנמל 'פסותה תעדכ
 תינוי ןושלמ האצומ DM יכ םיקוחדה תורזנ ראש

"b 9ixoUARTTOוקיתעה ןכו ומ שו וצנ  

 ^27( רמש שרשו +(" 3/5 םירכר) והנרצי םינקז 'ע

 יא ?Y ייכבו .ריילו יב 10 ייכב «mn א"פרב ןוכנל m3 (י

 תוחותפש םימרכבש תואובמ רמולכ [םימרכבש ל"צ]
 .הנפו דצ לכל המש ןיאבו ןיאצויו תוחור עבראל
 תוארפטט ךרע אבוה םינושארה ע"פדב 2 עדו
 ורדסל (qx ונממ דרפנ תועטבו ףפט yp רחא

opףפמ 'ע  murי"כב  quyןכלו .ףפט ע"ייע  
 ךוע קיתעהל גארפו 'שמא סופדב השע וליכפה
 כירעהלו ףפט yb ונייה ובשומ םוקממ תוארפטמ
 ףיסוה ל"מרו עטוקמ ךרעה שארש ןפואב mo 'עב

peo by senםינפב וינוקתו ויתוהגהב  "qn 
 !השעי אל ןכו

Amulet, Stimband) DBODהמב 'פב (םינפב ןייע  
 אלו תפטטב אלו (א'מ :ו'פ תבש) השא

 ילב ןמש 72 ןיטיברסו תפטט b (C" ןיטיברסב
 יאמאו תפטוט אוה ('ןה ("ינייזפאו .(*שדקה
 p" רבכו poen םוקמב תחנומש nee היל ירק
 ןזאל ןזאמ תעגמה תפטומ Cro תבש) והבא 'ר
 דע ןיעיגמה ןיטיברס .תפטוט םוקמב C) םלועלו
 xw לש תואלשלש ןימכ ןה ןיטיברסו םייחל
 הייחל דעו היעדצמ ןייולתו תפטוטב ןיעובקו
 .( ינייזיבא 'עב 0( א"פ בהז לש םינומר םפוסבו
 ,ךתפטוט 'גרת ^G ,היכ לאקוחי) ךילע שובח ךראפ
 'עב וניבר b" רבכ יחכונה qw תיצמת ה"יחא]*
 'עב ורואב וניבר .ליפכה המל ע"צק כ'או 'א בא
 ינייזיבא 'עב א'פ םויסה השק רתוי דועו יחכונה
 ותנוכו ינייזיבא 'עב א" סם  ל"צ יכ רורב ל"נ ןכל
 תפטוט אוה ןה ינייזפא יכ ןאכ 'יפש המ לע
 לפלפמש !nb תמא ה"כו ינייזבא אוה א 7 D יכ םייס
 אוה אמלעב אדודח קו תכשל ךווע דומל לעב
 'b תפטוט םוקמב םלועלו תנית םג אבודאד

manoש"ע 'א בא 'עב 'יאדכ הל עמ לו :הככ  
 ה ל ע מ ל תנתנש ינפמ תפטוט תארקנ איהו רובדב
 pw "bw בנ'ה י"כ 'יגכ b'3 רתויה לבא ,חצמה ןמ
 .ינייזבא 'עב א'פ mium ^b ןכו םלועל 'נית
 ךווע דומלב בתכש הממ רזח המלש ןויגה לעבו
 ל"ג םימעפ ושוריפ «wi הנשש המו ,-- ל"נה
 אלו ןאכ וב ךיראהש ןיטיבוס רואיב בחורל ותנוכ
 qu לש 'יפ לע ןיטובנס 'עב זמור ןכו בא 'עב
 ארקמ לש nemo הלמה nw ןינעבו — .יחכונה
 י"בירל תיסרפה הקתעה לע ירובחב יתכראה רבכ
 eX ע'למ הרקיע יכ האלהו ט'כק x" סוואט
 אטאנלואוו "נקז 'ע וקיתעה הז י"פעו רשק ןינע
 ז"ד ויפ תכשר n" םג ךשמנ vus הארנכו

IX אונמב ןייע )* wy ןייונב סרג ןיטובנפ a (t! 

 אוה הביתה mor יני'זפ או ליצו ןהטייזפאו סיטב ביה יייכבו ,שימו ינייזפא יעו יניירפא 'עו יא בא ע"ייעו ינרפאו

 ייכב ל"צכו רילו 9 י*כב היכ )^ .ןה ינייזפאו ל'צ ןיטיטפאו ו"ופרו יזיפ 'פרב שבתשנו ר"פרב ןהטיטפאו המצע ינפב חלמ

 ספדג) חיר ייפמ קתעוה אוהה em^ לכו 'א בא 'עב רמולכ )^ .סלועלו ייל ביח י"כבו חטמל erp ןייע )^ son עייפרבו ,בייח

ptsתקחעה אוה אהחפטוט רוחוה (' . (אנליוו  myys33 ת'כ ) :(יי ,יא ביש) " v3ימ  v33|ייעבו יב  menm»ביירגת , 



 בוט רתוי 'צנוש םופדבו ןיגרוהו ןיכמ י"שריפ
 יכ Db ןיבוריעב ה"נכו .'וכו ויה j^ b בו חו ןיכמ
 C והל ינרטט ינורטמ ימנ ןתמהל רדג ינב ותא
 'מ י"כבו ,'וכו ןתמח ינב יגרטטמ ימנ אתשה :םשו
 : ותרומתב 'יא 'צנוש 'פדבו ןתמח ינב והניגרטטנו
 ילוא הז יפלו והל יחמו והיילע ומייק
 -überfallen, sehla 3,2 ע"למ יוועל mn תעדכ 5^

genקרט ע"ייע  ym siןורחאה עקר  ^bוניכר  
 uw ןימחפה וכה ("C30 pav ןימחיפל וגירתה

 — [כ"ע mb יגרטטמ יגורטמ 'שלמ םתוא

1906 "bb nen p'os )* ) nano 
  vierwinkligי"למ ('ב - = TETQXטיב

 %;:  322 Gierfaeh.ןוגד 'עב ונשריפ  OOה"יחא]*
 :ד"סק ב"בו :'ח ריזנמ תואמגוד וניבר איבה םשו
 ו"פר םילקש ימלשורי תויוז עבראמ תארוהב ה"נכו

 'וריו ד'ע ט"מד  UDהזמו הזמ ד"ער ב"כד ח'פ
 'דמ רמולכ הנוגרטט (ויט 5 תומש) םיבותכ םה
 אגוומט ס"טב וידי 'פ ר"שהשבו בתכ ע"ייע םירדצ

 אנווטט ע"ייעו  'b nenתויפלתל יונאב לדגמכ
 (יר 'ד ש"הש)  quumןוגרטמ תינש הארוהבו

OU תיסרפ הרבהכ איה qu mum ל'נה vos 
  5מיד . = Oenםגו םימעפ עברא ןוגוטמ

 ט"וש ה"נכו .נ"שו ןוגד  ע"ייע עבורמ רפסמ
 רומזמ  my'פ " nowתומש) הלודגה דיה תא : םב

 ןוגוטט רמוא א"ר תועבצא שמח דיה (איל היי
 לכ לע היה  nnsםירצמב תוכמ םיעברא ירה תחאו

 לעו  on[תוכמ םיתאמ וקל —

^emלב) ןוטרטְס ' cécaproy mvןכו תיעיבר  

 םיחספד 'ורי Quart 7j) ל-6707

 ןרועיש אוה המכ | (ג'ע .ז'לר (Ub םיחספ יברע 'פ
 .תיעיבר "53 p^ ןוטרטט רמא אנמ בר תוסוכ לש
 םילקש 'וריבו pum ןוטרטיט ג"ונב ה"יחא]*
 עיברו ןיטרטט 'מא ןיבא יבר 'יגה ב"עס ז"מד ג"פר

"vc(ןיטרטיט) רמא ןוכא 'ר א'יד ח"פר תבש  
 הששמ םיקלח neon רמולכ ,עיברו [ןוטרטיט ל"צ]

— [nb לש (A) רשע 

 תיגוי 'למ בקונמ ב'ר תעדל) «ce אנורטט ₪
durchbohren 167000ןייע לכא  

 ינשמ :בהז ילילג וירי ש"הש שררמ (ךרעה ףוסכ
 י"לב p" ,אנורטמ )6 235 תומש) הזמו mrs םהירבע
 ותנוכ ה"יחא]*  .וידצ ינשמ [בקונמ ל"צ] (בקטמ)
 Ah ר'טב רעלזייא mn" תעדכ ל"גה v5 לע

jy?יתנייצ רבכ ןוגוטט 'עב לבא  "i1תעטומה  

em - ness12 אנורממ  

mov a^ 43 בויא ;ד"כ 0 ילשמ .'ה ,יג / C)ונממו  

 ,גיכ סואיתמ neun תירבב) .gu)axcíow םשה הנבנ

 ערי אל דוע גיי יח ,יד תוינומדקב והיתתמ ןב לבא 5

 הרימש רמולכ ןילפת תארוהל Gem voy וז הלמ
 ,'ח .ש"הש 'גרתב W^ ןכו המודכו ןיקיזנהמ ונייה
 אקיזמל ושר תי לד ^« ןיליפת ארטק אנא 'ג
 ג"פ םילקשב יתאצמ וזמ הלודגו יב אל בחל
 . ,(הרזעל) סנכנ םרותה ps ('ג לפת 'עב אבוה) ב"מ
 ירה ;"ys ^b i'3 עימקב sb ןיליפתב אל
 ןיליפת לצא עמק לעפה "יא ןכו עימק ומכ ןיליפת
 ודי לע poen ול תעמוק nmn ב'עפ 'ל תורוכב

yyםש ע'ומו עמק . wwלכמ ונל  mיכ  
 תפנצמ ןוגכ חצמ לש וא רושק תפטוט תארוה
 ילארשיה ראפ ןיליפת וא השאה שאר טישכתו
 ןילפת תארוה םצעל הושוהו עימק לש רושק וא
 ברו ףסוי ברד אתגולפ (pz) m3 ,רומש ונייה
 יכ שרוב לע iría תבשב ייבאד הימשמ הדוהי
 עימק רושק ןורתפב תפטוט תארוה שרד ףסוי בר
 הזו ש"ע חצמ טישכת רושק ןורתפב וניבה ייבאו
 — pb ע'רד שורד ןינעכו -- .אוה חרפו רותפכ

[o5 ע"ייע nb 
 x(TEvpauo0 'יעצמאה י"למ) ןילומארטט 8

Gespann von תודרפ עברא 

(ier Maulthierenר'מש שררמ  'p(בימפ) דר ךל  
 וז הלמו הבכרמ b" ילש ןילומארטטב רזוח ינאו
 .תודרפ ו"לב pow ,עברא י"לב ארטט תככרומ
 סשב 'א 35 תומשב ן"במרה b" ןכו הייחא|*
 םייסו ש"ע הזה ןינעה ונתוא ודמל וניתוכו
 . . עבוא י"לב ארטמ תודרפ piss ןילומאוטט

powתואשונה תויח עבואל לשמ . . תודרפ  
 n3" וניבו b^ ן"במרה םשב איבה ןכו הבכרמה
 ה"נכו .אשראוו 'פד ly YD דצ אשת יכ ררסב
 יניסב T ינאו א"כ ןמיס אשת אמוחנתב
 ילומארטטב דרוי ינא ג"פ ר"משבו ילש ןילימרטטב
 ןמ דחא ןיטמוש Dm b פ'ס ו'משו ,ילש
 יתשמ בכרוהו "יגה רקיע הזו ילש ןילוטארטמ

nv mosר"ל יכ ל'נה  mulusי"לל כ'ג קתעוה  
 תלחתב הרזה הלמהו ,uox וס  "עצמא

 -- (ירבעה ץובקה איה ךרעה

 8680 3p" שלב 8% י"למ ר'עפלו גרָמֶט
das Fell 

(gelnןיבוריע) ןירבעמ דציכ קופד ג"סב  (ND 

 p" .ןתמח ינכל (' רדג ינב והל יגישטמ ינווטמ
 ןכו ה"יחא]* — .ןתמח יגבל רדג ינב ויה ('ןיכמ

durchgerben, durchprü- 

 ב'חב רודג יל: yrs € som a^ vias ןוכנל oma (t A35 53'"0 11 "כב )* .ררג פ"שב עיפרבו .שימר

 :ביפק w" פיירג יט "23 ח'כ \!

E 
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 א'פ תודמל ט'יותב אבוה 'פסותה יקפפבו ררושמו
 שיר אמק v יליגר יטויפו דייט ינה :ץובקה ג'מ
 wen י"למ אוה ד"עפלו .םש ט"יות ys אתולג
 .אטבמה לע לקהל אב וא 'אמ שבושמ ילוא 'טו

o5 ̂ b qoונע פ"לב  ein Demüthigerע"ייע  

 (.ויכ) ןידימעמ ןיא 'פ ז"ע 'כסמ (ןודרג
 וינע י"שריפ הינשמ ריצב אתש ןזייט אלד אנדרג
 ne םשו pc ל"צ ה"חא]* | qmi ע"ייע
 היתאצמ התעו 'פסותב האבוה הנושארה תואסריג
 bn (.ז"ט ףד 'גנא י'כ ץבוקב) ז'על ms י'כב םג
 אנדרג ישניא ירמאד wn C855 ברו ומא

 y הינש ןמ היל הריצב אתיש הילזמ טיילד
 אוהו ןאיזייט ס"ש sm" ןזייט אלד mos "גבו
 ת'הנא "ינכ וא 806968 בישהל רהמנ !OU פ"למ

 — [וינע 2U eb sm אזיימ

 וא mit Thon bestreichen שיט ןימ הנבנ)

 Gnuit Tusch überziehen ]יד ילמ טייד ומכ

 רבכו היל תיידמד א'ם +(.ג'סק ב"כ) והיל םייטמד
 .ויד 'עב ונשריפ

 ,Geheimes רתסמ וניבר תעדל) (אטויט) איוטיט
Verborgenesי"ל אוה ד"עפלו  ^bתלוננרת  

 ימ (GY2b ויהת םישודק ר"קיוב (םינפב ש"מ "ייע
 «pn .אטויטב 05,5 בויא) המכח תוחוטב תש
 אטויטד אמחלו 'גרת )^ י'ט ילשמ) «py םירתס
 תליחתבו oues ד"לו ו"ו י"כב ה"יחא]* | .אמיסב
 לכא ר"פדב םינפכ הנושאר םעפב ה"כו אטויט 'עה
 ה"רב ה"כו me םעפב ה'כו איוטיט ליחתמה רובדב
 ר"קיוב ג"ונבו seb דימת ע'פדשבו ב'ה י'כב
 פ"דשב לבא וניבר 7325 איגר 'פד 'גרתבו איוטכ
 sms ל"גו ארומיט םוגרת י"כבו ארוטיט 'גרת
 הרימש ןינע מ'לב ןמט ומכ ס"לב רמט ^5 רקיע
 ר"למ אטויט וא איוטיט וניבר 'ינל ל"נו הריתסהו

das Verbotene, vetitumםעטו תויתואה ךפיהב  

 nitimur ימור לשמכ ומות םצעב «cy םירתס םחל
in velitumנ םאו .וופאה לע ונחנא םינעשנ " 

 לבא איוט ע"ייע ע"למ הלמה תרזג זא רקיע ר"קיו
 by לפונ רתסנ הליאשהבו טטקנו הסוכמ :הנורתפ
 ל'גה ר"קיו לע אלו יחכונה 'עב רכזנה 'גרתה ןושל
 ר'קיוב pi וז הרזג י'פע ראבל יליח יתיסנ םא ףאו
 ע'פל אוהו איוטיט וניבר 'יג ר'קיוב רקיע ל'נ ז"כב
 תלוגנות 'יפ Haushenne, cc, Tt י"למ

 טייט

 S3 רזעילא יר גי'ונב (* sys קיתעה ןכו תורטיס תוינשמב א'נ לבא ש"רו םייבטר ג"הר ^03 םילכב מייכב חיכו )! :

sinceב'רו ונינפל ה'כ  musבשחש ינפמ 'יגה  
mn5 י"למ הלמה nןוגרטט םא יכ איה אלו  

 — [ל"נה ר"שהשל כ"מבו ש"ע

 6 6 י"למ ד'פל Deb —( סרטט

^bבקונמ  y'b3 (durchbohrt(וימ) יילכב  
 קודצ ('ר'ב רזעילא 'ר C) [פורטיט ל"צו] (פרטוט)
 .תוטורפ איצומכ אוהש ינפמ אמטמ יסוי ^( רהטמ

wm, "p6 יכ ב הטמלמ בקונמ תוכתמ לש ילכ  
 אלמכ דחא בקנ הלעמלמו טחמ בקנ אלמכ םיבקנ
 בקנה לע ועבצא םישמו םימ אלמ אוה םאו שוכ
 םימה דמוע חורה וב טולשי אלש ידכ הלעמ לש
 דרויו חורה וב טלוש ועבצא ריסמשכו Cv וניאו
 ןיעכו ."הפיט רחא הפיט תוטורפ איצומכ .םימה

^bומוקמב ם כ פר או יפויד 'עב 6 ק ר א יפ הז *) 
 ונינמ .בורב קתעוה «wu 'יפ יכ ym הייחא]*
 יפויד 'עב ונקתעהש ג"הרל ט'דס 'יפמ ונינב בורבו
 סורטיט ל"זו (ד רצ) ושוריפ תלחת ףיסוא ןאכו ש'ע
 ןילעמ Cvp .ןיגויע רמאש יפויד אוה b^ י"ל
 לש אלא ןיארבשיפ סרפ 'לב 'יפו תבשב יפוידב
 ל"צש ל"נ ןיארבשיפ nnm 'וכו תכתמ לש יפוידש
 b" ונקתעה םשש קדא ע"יע ןאגניפ וא ןאשניפ
 p'ó3 םש קו ג"הר םשב וריכזה אוהו א"בשרה
 כ'ג ןייע המושרה b" ןינעבו  .ןאננפ ל'צו ןנאנפ
 ותטשב וניבר ךלה תוטורפ 'יפבו .ש"מו טורטייד 'ע
 תערל sns םעט jn קר ב"ער b^ ןכו 'ד טרפ 'עב
 ס"במרה סג 'יפ ןינעח quaa .םש n 'ייעו יסוי 'ר
 Wasserspritze םימ הזמ והנכמו 12535 'יפכ םורטיט

yyלכו קדא  ^enקתעוה אוהה  n "ebוריעל ' 
 — [(אנליוו para י"כמ ספדנ)

 ה"יחא|* = (תוארפטט (yy תוילפרטט "שש
 yn ליעל ונילצא bn .ע"ייע
 — [וניבר לצא ףפט

 ירתכדנא ע"ייע ד"ע ה"מד ד"פ "טיג 'ורי סונואיש *
 mam 75 שיליניפל הוות לש הכודנו

 אטקודנא :הזכ 'ווי לש םונואיט pow םוקמב
 ללירבל ע"מ 'ייעו ןוכנה אוהו vindieta, census סניקו

119 mn 
(BSünger ררושמ &ouós (י"למ ד"עפל mme 

 תירחש טויפל ה"ווומ אכוה) שודמב
 ליחתמה כ'ויד « cןוטייפ יא ןודייט יא (יקודא

(roce) ץילמ ארקנ אמד ןב רזעלא 'ר ימולכ 

 ריפרב היכ )^ .תועטב טמשנ םירחא ע"פרבו ,חברה ךורעה םשב שיירה ייפבו םירשעב am 'יפב ה"כו ר"פדב ןוכנל חיכ )3

m» (^ביתו ו'ו 33 ןוכנל  'y3 mo»סכפרא  (MP Wm) 
yyקרא  pe)5 "( ע"פדבו Y» v33)יא וו י'כב ןוכנל ח"כ (* .קוא תועטב יב  mmבא ריפרבו ר'בו 075  

 temm רפוסח ךרובמ תפסוה ייא ריב י"כבו תועטב 75 ע"פרשב

 ,ח"ר p^ לע ריעה אלו .ב"ל רצ ז"על סירב «ow v תיתאב ייא לבא ונינפל ייל )7

 םשו .ב'ינק א"חב סוגוא עיייע (n2 'תרמא ךוובמ ינאו

4* 

 .ןיררוי ןניאו . . ןירמוע ע"פרשבו pats ןניאו יזיפ יפדבו

 .יתקתעה



 ס"מ ןילייטמ :א"צ 35 .םהירחא לייטמ .ליחתה
yyא"ס תובותכב לבא יללטמ ל'צו 'ב ילט  : 

 םינלטבה 'ולכ לייט לעפמ ראותה אוה ןילייטה .ב'ס
 ה"ד e  תובותכ תופסותהו עושעשל םיכלוהש
 y' וניבר ול ןייצ ןכו אלוט ןושלמ ושריפ ןילייט
 ר"בב ןכו 53 ןלש b ins^ אבה 'עב ומצע ינפב
 תבשב םיתש םילעופה «b 553 םילייטה ו"עפ

simוריבו במיה ש"ע ו'ט ב"ל חלשיו י"שרב ' 
 אל mnm ןיליא םויפה םשו : ל"ד ה'פ תובותכ
 םילייטהש ירה כ'ע ןיליטב ןונירבעימ ארבתסמ
 לייטה א"עס b'3 'ובותכ rmm .ןיליטב ןונירבעימ
 ץובקחו ריית ע'ייע vb .ט"כ avs 'גרתבו לעופו
 'וכו אָתיִילמ ןיליאב .ח"לד e םירדנ 'ורי ימרא

 -- [הכאלמהמ םייונפה םישנאב 'מולכ

 bs וניבר תעדל לבא םדוקה 'עמ ד'עפלו לייט
5x53 ןלה 'מולכ  der im Schatten, sei- 

(es Zeltes, ruhtי"פעא 'פב  )ינשמב :א"ס 72002) 

 רמא ןילייט יאמ (.ב'ס ימגב םשו) ,םוי לכב ןילייטה

 לכבש םימכח ירימלת רמולכ יקריפ ינב (*הבר
o»הנוע םתיבב ןינלו ןירזוחו הרות דומלל ןיכלוה  

 ייבא ל"א םתיבב יחיכשו ליאוה ov לכב םהלש
 תושעל רמולכ ןהיניעמ הניש תורדנמש דע "וכו
 ולאב ןיקסעתמש תרמא תאו ןהילעב ןוזלו הכאלמ
 ינגו דע 'וכו ייבא רמא אלא םוי לכב םירבדה
 לצב ןל ש לייט ארקנ ןכ לעו הינדפאד אלוטב
 ןניעומשאל win לפכיא Cnoyn ףוס (ce ,ו נ דפ א
 תא רידמה ירמאד n"3 לפכיא b^ ,לעופו לייט
 ןיאש לעופו לייט ןניעומשאל תחא na ותשא
 תבש 533 הנועב ןיבייחש הנשמב ןיבושחה לכב
 תחא םעפ לעופהו םוי לכב לייטה אלא תבשו
 םירחאה לכא םריעב םישוע DM םינש וא תבשב
 "פא N'ZP יאמא תכש לכב הנועב ןיבייח ןניאש
 ןיתינתממ הל ןניקרפ הל בייח וניא הרודהאל
 הששל ןינפס אהו ןנישקאו והלוכא רידמה ינתקד
 mb םדוקה yvy ה"יחא]* — .("ינ תק םישרח
 הלמה "פב וניבר תטישב וכלה 'פסותה יכ ש"מב
 תופסותה ןושל ואיבהש 'ובותכל מ"טשמ חכומ ןכו
 יפל י"שריפ םג אכוה םשו ,רתוי תוכיראב תצק
 ינב ןינעב ךורעה bb" אוה בורקו sep ארודהמ
 ידימלת תטיש לפכיא ה"דב םש 'אבוה דועו ,יקריפ

 — [ןאכד וניכר bb" בורק ל"נה bi" הנוי 'ר
 ,אלמ עיייע אָליִט *

NYאָלִיִמ * — (אטויט)  

(WM WS. 

 חכ

 שלב ןכו 2:3 ץובקב Duo  ע'למ תוחוטב שרדו
 ןוכנ דואמ המ התעמו תלוננרת 4%, tyuk ירגנוה
 אתלוננרת ןבומב 5/3 Cm גויאב) יוכש שרד יכ
 הז לעו (הניב יוכשל ןתונה תכרבב עודיכ ה"כו)
 היחורפא 75 .אתלוגנרת אדה רמאמה ףכית איבה
 איפנא תוחת ןוהל תבהיו ןוהל אשנכמ איה ןיקיקד
 mnes" תפסאמ תלגנרתהש הז עבט לע כ'או
 תש ימ שרד םתוא תממחמו היפנכ תחת םינטקה
 'יגל בורקו — אוה ריהבו רורב הזו ה מ כ ח תוחוטב
 יראש אכלמד ןה םימיב 'פ ר'תסאב "א וניבר

 -- [ןוקימט ע"ייע an py" לבא ןויטיט
ox *עודיה ימור ךלמ)  (Titusע'ייע :ו'נ "יטיג  
 .ט"מ 'טוסבו ,'ד רגנ ,ינתגרג ,סונאיספסא

 תחכוהכ Quietus סוטיק ל"צ סוטיט לש סומלופב
"mi7^ הרעה '5 ר'ח םידוהיה תורוק ץטערג  TE 

 .סוניספסאו סוטיט D' ,'א 'כיא 'גרת -- .האלהו מ"ת
DUO *יטרפ םש)  Titusג"פ 'וכרב 'ורי 61%26,  

 'ירוכיב 'ורי ,ו"לד mp "יעיבש v ary ו'ד
 הדוי 'ר ד"ע ה"נד ה"פ 'כופ Uv" ,ד"ע ה"סד ג"פס
 הייח 'ר ג"ע ה"מד ח'פ 'ומורת Y .סטיט «q רב

 .סטיט רב
 .עייט ע"ייע אייט *
 אסכט ע'ייע Mauer) המוח 19% י"לב (p^ סּוכימ *

 ,ד"ויב ורקיע לבא ד"וי אלב סרג וניבר יכ
 lustwandeln, sich עושעשל הכילהה ס"לב) לייט

(ergehenתבש) הירבט ישנא 'מגב הריכ 'פב  

Gym ey 7oתואטבא  (Cןהב לייטמ םיכרכ לש  
 ג'סב .ךל המ b Cw win" וניאו (וכודכ
 קרפד ג'רבו .הכוסב לייטמו 6ח'כ הכופ) ןשיה 'פד
 לע לייטמו (ג'שו איעס 'כ 'ינעת) ולאה תוינעת רדס
 ,(ב"ער (ce וירחא לייטמ mm ('['וכו] םיה תפש

cinינאו ('ב'ק ןיררהנפ) קלחב םיכלמ השלשד  
 ,ביכ 380 ךלהתי םימש גוחו .ןדע ןגב לייטנ התאו

mpm n 0^ה"יחא]* — .לייטי אימשד אמור  
 תואמגודה 'ייע m 'גרתב קו לבא 'גרתב הברהו
 כ"פ 1333 'וריב ה'נכו .לייט 'ע יוועלל ר"'תמעב
 ןילייטמ n a9 ג"פ םשו ומע לייטמ היה xy ה'ד
 א"ער ו"גר ז"פ ריזנ m ,ירופצד אתויטלפ ןיליאב

mnה'פס 'ילקש 'ורי .ןירסיקד אייטלפב ןילייטמ  
 'ומבי .רולד אָתָשינכ ןיליאב ןילייטמ m : ט"מד
 אצי ג"כפ יתבר 'תקיספ .םתה ולייטילו א'ער ר'יק
 . . ונירחא לייט r5 'פ ר'קיו .ומוכ ךותב לייטל

 סייש ייכב ה"כו תואטבמא בייח v333 תואיטבא 'א ויו יייכבו ,'ב ויו י"כב היכו )1 ,א"חב) טבא 'עב היכו ץע'יפרב ה"כ ('

 ייל (* ,לינ pk 117 mn ולש עימב ללירב שיימו .6 ב"יק (wm יטבמא עיייעו תויטבמא 'צנוש 'פרבו תואיטבמא ג'וגבו

 ניבור "33 חכומ תואיטבמא ה"ר םש תבשל יישריפמ לבא 'הסונב וניבו תנוכ יכ יתמלשה )5 3n י"כב תיכ )?

 .רמאק גונב )* .אבר ג"ונבו mun לע וקב 'בר ר"פדב (* .ב"ער 'כ ףרב ce "won ךשמה לע .



 : -- wwרייט 29

gri yxמגב טג חלושה פ'סבו ' psןיחקול  
 אתייח איתאד (" אָּתַעְיַיַמ איהה Cn ןיטיג) םירפס

 '033 ףועב דחא טחושה 'פב .אתיברע b^ יליפתד
 ותאד יעייט והנה Gove טיל ןילוח) ירכנל טחושה
 םיונ p^ לארשי יחכטל ירכיד aum ('אינקווצל
 «nu ה"יחא]* — .ינולפ םוקמל םיליא ואיבהש
 'ינ יפל ^i םש .אמלעב אעייט ב"עס (Y תוכרבב
 ה"כו אייעט אוהה (ומוקמל פ"ד (y" ם"ש י"כו י"שר
 םש 'וכרב .ב"עס Yy ב"בו .ח"כ ז"עו .ב'פ תבשב
 רב y5. ז"ע .אייעטכ היל ימדיא םירפסה 'יג יפל
 .ה"נ ק"ב .אעייט ידעדכ :ט"ס 'וחנמבו אעיימ ידע
 my"b טשפומ םשבו יִעיִיַמ ץובקהו .אעייט אלמג
 תעלבהבונממו ,יברע ןפואו ךרדכ רמולכ ל"נה םיחספ
 ג"הרל ה"טדס 'יפב הברהו ע"לב b^ תייטב :ן"יע
 — VII "x] א"ח אובמב יתאבה ךורעהמ תואמגודהו

 נ"פ יאמד 'ורי (''אד ארומא (DU הפויט ,הפייט *
v5והבא יר םשב הקומס הפייט 'ר ג"ע , 

"vmג"ע ח"ד ח"פר 'ומכי  ^Nאקומס הפויט ^ . 

Ueber- f ףדועה pay יפט לעפמ) אנופיט s 
  Gehussימד יפטד ןוגכ א"עס 'ל 'רומת

 .והלוכב ירש בלכד אנופיט יאהו 'וכו בלכ
. 
^b ub rts j ףוע 5/53 &vP ^b) רייט 

  Vogelתודיתע תעידי 49 דועו  "yףוצפצ
 Augurium durch Vogelflug) ףועה תחירפ וא

 יי יה אימל יישריפ yy :ג"ל qm quen אתקיספב

 םדק ינב לש ןתמכח nmm המ ('ד יט ,'ב י"הדלו
 יאמ רייטב םימורעו לזמב ןיעדוי ויהש +" n אימ)
 םינהכה לא רומא ר'קיוב .(*וי ה ןיגולורטסא רייטב
 םימשה ףוע יכ G'5) 5( ןוכלהתי םיעשר ביבס 'פ
 6 רזעילא 'ר sw €« ," תלהק) לוקה תא ךילוי
 ןירוק לאעמשי ילב p^ ("ןירייט תמכחב ברועה הז
 ברד השעמכ לוקה תא ךילוי אוהו (' רייט ףועל

voyןיטיג) ןידופ ןיא 525 טג חלושה 'פב  (n'b 
 שיליע ל'א רמאק יאמ ל"א אירק אק הנוי אתא
 וב שחני שחנ [*] י"רת ב'א) mu שיליע חרב

vo- םילודג דמעמ ob ע"לב ^e) nbn 
  Gehme Stellungרסהו פ"ר 'בר "להקב :

 p" ןשפט vo לכו יוריס יוליט לכ יול ר"א
 תדמ הזו yr ידיל sese םילודג דמעמ לכ ר"עפל

 .ש"ע א'עב תצק b^ כ"מבו אוה שפמ

 הניט ,אניט .ןיט pps ,סמיט sm ,ימיט +
 jb .םט םיכרעב 'ייע

 -liyaeinth 0000049 י"למ ב"ר תעדל) ןונייט ₪
farbig, dunkelrothלמ ד"עפלו " 

"Ww violetfarbig 1000 ixvOwovםינפב 'ייע ) 

 תורועו (ד'ע ריד ב'פ) ןיקילדמ המב b' תבשד 'ורי
 רבכ .ןונייט רמוא אדוי 'ר n r2) תומש) םישחת
 ארקנ תלכת לש עבצש ןונירייא 'עב יתשריפ
 וזחא תואחסונב תועט bei אל םאו ןוניטניקי י"לב
 ילוא וליא תורועהו ןוניט ורמאו רצק ןושל םימכח
 eo" היארו ה"יחא]* = .תלכת pus םנוונ היה
 שחת וקיתעהש םינקז 'ע תקתעהב יתאצמ ב"ר
 'א rb ;'ד ויט תומש) תלכת דועו € זייט 'קזחי)

 ל"נ רשא תאו 0460006 ידי לע C8) 0 "מרי
 'עו ןוניטלא p mw' 'ייעו qum תלחתב יתרמא
 yvy mpi C's 27( ןוניסק אלג 'עו ןונירייא

 — ([ע"ומבו ןיטניקי

 DO ע"ייע ןסייט .סייט .רנט ע"ייע רניט *

 ובצחמו der Araber יברע .אייט ס'לב (p^ עייט
 שאר 2 ימצעה םשמ אבו cerle ע'למ

 פ"ל אוהש ל"י םגו ,םסרופמ יברע טבש לש בא
"y ode UL gUםרילּואוו  snאעייט לדנס (י'ת  

 יפד («i'n C»p me הצילח תוצמ 'פד 153
 אישק אל לדנסא לדנס +(.נ"יק תנש) םירשק ולא
 לבא רוטפ יפכשוא ירטקד יעייטדב בייח ינתקד אה

"ONרבכ אתרמוחדב  "bפד ג"פב .["] רמח 'עב ' 

bnתועייט שיליע בר רמא (:ה'ס םיחספ) . "p 
 ג"רב .םהירוחאל .םילכ ןילישפמ םייברעהש ךרדכ
 אעייט opi (א'ער vy 272( הניפפה תא רכומה 'פב
 אלו היחמור אפיקזו אלמג ביכר יכ (' היכריב יתות

n» (!י"כבו 'חסונב  n^ר"ל י"כבו ע"פרב לבא  atmכב (*  .אתייט ריפדב )*  .היכרוב ** w$ר'ב י"כבו אינקוניל  

 יאמ ןמ רטאמה לכ רסח 'קיספבו טמשנ האלהו ישמא יפדמ לבא יליסאבו anim 'זיפו ר"פדַב ןוכנל ה'יכ )5  ,אינוקלל
 nn" ny" ^b םג ע"לב רייט תארוה יכ ךורעה à" לע וז ייגל pm ןחנ םנחב בי"ס הרעהב רעבאב שירו יוכו רייטב
 יעב יכ םיכרע ינשל ךרעה הז םינשיח םיסופדב וניבר רירפה ןכל ריילב םואירוגוא ומכ אוחו איגולורטסא ןינע הזו תופועה

 תא 'שמא יפדב וקיבדה ביטה תוארוה יתש הלמהל neni לבא my תארוח לע יב רייטבו איגולורטסא לע ana יא רייט

 הגשמ ונגיא הזה ייפתו "איגולורטסא תמכח ,b^ רייטב לע ז"עק זמר ייכלמ יקליב םשרנ וניבר ייג י"פעו םיכרעה ינש
 תפסוה jn 'תופועב ןימסוקו, תוביתה יתיסנ m לכ 'פ 'בר תלהקב יכ ותא קרצה הזב לבא ,סש רעבאב שייר תערכ אוח
 תעיד לכב םימכחו :םינפב אבוה רייטב םוקמב 'ט D^ ר"יפ יתבר 'תקיספב ןכו "רייטב ןיאיקבו,, : תולמה שרפל תינוציח
 3a33 (^ T רומזמ טייושב ןוכנ לע (wow ןיעדוי רחא לזמב תלמ הרסח טייפ ר"ברמבו [אגילורטסיאב [y^5 (אליגורטסיאב)

 ברועה wm m :ךערמב םג '5 רילהקבו ןיראיט תמכחו ןוכנ ילב גיונב (" yos ןב תימרי ר'יא ךומסב ר"לחקבו
 ליר םישררמ 'גש ביכותו ראיטה תמכתב אמוחנת םשב תקוח 'פב ייחב וגיבר ייגו ןיראיט תמכחב boy web תמכח

 m^ אמל pr "y (* | ,ב"לפ ר'קיו ימוחנתה



 .םונוא ע"ייע רפופה ךרובמל תכייש וז הפסוהש
 ומכ ל"צו ל"יטשלפ : יקטכת 'ובותכב 'פ י"שרו
 אסכ ^p אוהו ש"ע (ג'פק .א'ח) הלסא 'עב יתאבהש
 :יקטש ם א'עו mo הדנל ves זעול ןכו
 סרגש רורב ל"נ כ'ע ןהילע בשיל לוטשורלפ

 -ץקפכמ

 הלובחת אָנְכּוט ס"לב nem 16(ימ י"למ) יִנָכט
 ונדמליב Kunst, Kunsigriff, List) המרעו

 וסנכנש ינפמ )€? 'חנתב) םישנא 35 חלש שירב
 C, תונמרע י"ל 'יפ (?ינכיטב וילע

 ,Wand המוח 16% = «Di י"למ) אָסְכט
  (Mauerןושארה אציו .(5"3) ד"ספ ר"בב :

 « quseאסכט לע ןומיקואו ('[ןותבסנ ל"צ]
 הלמ 'יפו תואחסונב בותכ אסכטמ ב'א) .אתנידמד

  C 55לבא ,עצמאה ןיבו ךות  "pריק י"לב אסכט
 ויה 'פ יתבר הכיא .ריע תמוחו ליחו  imגילפ

 "גו ה"יחא]* = ,(אייסכוד עבראל אייסכט עברא
sm ל"נה 'קליב ה"כו אסכיט ד"ויב הבוט רתויה 

 לוחהש אלא : הרפ 'פ יתבר 'תקיספב סוכיט ומכ
 תולעל חינמ וניאו המוחכו סוכיטכ וינפל דמוע
 תפקמ המלש לש ותמכח התיה ךכ םלועה לע
 ל"נו םיה תא ףיקמש לוחכו המוחכו סוכיטכ ותוא
 י"ל לע תורוהל ןוילגמ ואב לוחכו המוחכ תולמ יכ
 'ב סקט 'עב וניבר איבה ר'כיאמ ןויצו .םינפ לש

 .ר"בב הינה אסכט 'ע ונאזנול .ש"ע  bnאסכימ
 — [סכומה םוקמב "יפו

 רדס +0%% bb" אוהו ס'לב םיִסְכַמ — םכט
 -Ordnung, Anord הנקתל לאשוהו ןפואו

(ung, Einrichtungאל 'מגב ןיקילדמ המב 'פב  
 אלא ךלמה ינפל ןירימעמ םולכ (.א'ל תבש) (' בוקי
 C) הכולמ יסיסכמ רומל ךל הכולמ יסיסכט עדויש ימ

^bאתקיספ ףוסב .("ךלמה תדובעב םיאיקב םישנא  
mmאב םיכלמ סיסכטב (:ו'פ רצ) הלילה יצחב  

 םהלש םימה תמא ורכס הלח תב םהילע
 ר'לו 35 1^ "53 ןוכנל ה'כ ה"יחא]* = .,'וכו
 רכש YY י"כבו רגס N^ 'קיספבו tbt ע'פדבו
 : ג"מ רצ הלילה יצחב יהיו 'פ יתבר 'תקיספב ה'כו
 וניכר איכה וזה אתקיספה ירמאמ רתיו .בובל 'פד
 .'א רקרק ה לק .קלפ ,שבכ ,סומלרר ,רטסלב 'עב
 ןואנ יאחא ברד תותליאשב אתקיספה אבוה ןכו

 = םכט — רייט

 ה"יחא]+ | ,(היב רייטמ ארייטמ Cn יר"מ תישארב)

 'ור* 'גרתו ,רייטי ארייטמ UO קוספל 'א י"רתה ןכו

 יב rnm ןימסוק תיריטא 62 ,יל םש) יתשחנ 'א

 םינקז 'ע וקיתעה ןכו .לעפא ןינב אוהו תירייטא

wmןנועו 0000 י"ע  *"p006  

 והזו תופועה תחירפמ וא ףוצפצמ שחנמ 'מולכ

 תרעה yr" ,ל"נה ןיטיגב ירופיצד אנשילב עדי הוה
 -- [יחכונה 'עב ל"מר
D +ןויריט . woרט 'עב "יע ןוריט , 

 -Würde, Werthbe 59 .תיפרפ ןושלמ) יכריט *
stimmungינריט תחת שבכושמ וא  = 

 : םהה םימיב 'פ ר"תסאב ,Thron) 000%% םונרת

 'ר לודג jw אסכ €^ ,יט ,'ב (^n רמוא אוה ןאכו
 ותבכרמ יכויטכ יושע היהש רמוא הבר איעשוה
 ורזגל bj ..ה'בקה םלועה mm רמאש co לש
 ת לעמב יושע היה המלש לש אסכ p" ל"נה פ"למ
 בוט רתוי וא napa לש ותבכרמ ךרעו דובכה
 אסכ רמולכ ע"ייע סונרת ומכ sYm ינריט םורגל
 ר"תסאב ש"שרה Tn" כ'ג 'ייעו הז לע דיעמ ןינעהו
 י"למ ייפ Gro בית UD רעלזייא Cmm .םש
 ךירעמב ונאזגול תעד אבוה םשו .ןפוא 'יפ 6%

 .ל'ג ןיאו ינכט ע"ייע ינכיטכ הינהש

 א"ימ ד"'פ ינש רשעמ (CTeth "vn ms) ת"יט *

 'וריבו 'ט 'יא ילבבבו 'וריב ה"כ לבט ת"יט
 אוה ילוא וא לכט ל"צ ובוט ת"יט :ה"נד םש 'מנב
 ומולחב ת"יט האורה .ה"ג ק"ב ילבבה רמאמכ ןוכנ
 בוט .ביתכד םושמ אמיליא ט"מ ול הפי ןמיס
 1b^ כ'פו ד"יפ ר"ב א"תיט .ןינעה לכ ש'ע 'וכו
 : ג'ק תבש ץובקהו .אטיז 'עו'אטיא ע"ייע וניבר

 .ןי"תיט ןי'פיפ ןי"פיפ ןי"תיט

 ג"סב Thronsessel sj) א פ'למ) ךטְכט

 ^ (Gry mini ותשא תא רידמה 'פד
 ,אזיפ יכטכט ירסלתא ביתי הוהד Com ןכ ןועמש

"b(יכטכת בותכ 'חסונב ב'א) .זפ לש םילפס . 
 תלת לע ביתי mm ג"וגנ לכא כ'כב ה'כו ה"יחא|*
 י"כבו יכוטכט שבושמ ?v י"כבו .יקטכת רשע
 י"כבו .'ב ו"ו י'כ ^35 יכיטכמ ל'צו יביטכמ ב'ה

i'm 75םייסמ ר'כ י"כבו יכטכט ל'צו יכסכט  
 nib האנה הביתל pup לאעמשי 'לב ןכו ל'הזב
 "b/» mp בוש אסכ ע'לב — יכ תמא הזו

 תלוכחתו, הפסוה רוע cb לבא 'שמאו ר"פרב ןוכנל ה'כ (*  ,ינגיטב סיטב םש קר ו"ו voa ה"כ fo cwm) יוגב ('
 b" ירבו ,םיפררנ תומש y" הראבל mom ןכל מייל הנניא יכ was תונמרע רואיבל ביר mom הלא תוביתו "'המרמו

 ןותבפ ג לינה ריבל vies סהוימה ex" ןותיבסנ vp זמר תורלוח 'קליב rmx (*  .תונומרע ס'"טב ליסאבו 'ציניוו

 .ןוחיבסג כיימבו ןוהובסנ ג"ונבו ומכ ביה "33 קר ביהו ^Y י"כב ה"כ (* .תבכמה 'סגב אוה ונינפל )* .(6דמ (*

imsךלט ינפל סיש ייכה "3 םשו :'ל רצ תכשל סירב אבוה רסומה רפסב כ'ג "א ךלמה ינפ ל ^« תוכלמ  
 קו הרצקב ^» ע'יפרכו ךלמ ןידיסעמ םולכ ג''ונבז .וי"טפס נ"רר תובא יייעו (% ,חוכלמ יסיסכט :



 31 יאלט) לט — (םיִסְכַמ 9 םכט

 ילבו .םתובא תיבל תותואב ולנד לע שיא 602
 'חה הינה ןכו יתהנהש ומכ ל"צו השבתשנ קפס
 ןינעה הזמ יכ נ"לו אתליכמה תא ל"ומכ אלו יוועל
 'עב אבוה : א"כד ג"פס ןיבוריע 'וריב . ימויסקט
 ש'ע יטויסקט 'עב יפסומ תעדכ .אלו wy ןבגהרפ

 .ש"מו
 D30D ע"ייע ס"מ תסכט

 ורקיעו werfen הכלשה pay ws 5p = לט
 המב 'פב (ש"ע לטנ 'עב אוה 'ה לט y לש

 by (א'עס גיס תבש) (*שיאה אצי אל 'מגב השא
 6.םיכל ליטמו ('הקדצ השועה ןמ רתוי הולמה
 לטומ ותמש ?cn C תוכרבב v5 .םלוכמ רתוי
 ךרוצל ךלה אלא שממ וינפל וניאש י"פעא (* וינפל
 לטומכ רחא תיבב היה וא וינפ תא ריזחה וא תמה

 .(*ימד וינפל

 םיעבצב pus" ןינע מ"למ הלט ,אלט — לט
 תואולב תוכיתחב רופת וא gefleckt םינוש

 םוקמב הכיתח j'y הכיתח תניתנ ןינע ל"זר לצא ןכו
 ג"סב Fleck) הָלּוט flicken; בקונמ וא ערקנ הלבנש
 "חפט םלוכמ עצ קמה 'מגב הכוסד ק"פד
 Owen ry ("יאלטל יוארו CH" c5 אמ ט
 (ביער גיל יחנמ) תוישרפ יתש 'מגב הבר ץמוקה 'פב
 'רד ימגבו .ןבלמ mop C sop וא םיצפב החינה
 לש ןיליפת ול ןי א םא ש (:ר'ל פש) תוישרפ
 ('' אלומש שאר 0 ןיליפת 'ב ול שיו ("די
 יוחנמ) תלכתה 'פד ג'רב .החינמו ןהמ nns לע רוע

Cioטג חלושה 'פבו  ps oiםירפס ןיחקול  
Civ pex)רוע ןהילע אלמש וא ("בהז ןפי צ  

 תולב ןושלמ p^ )^ תולופפ האמט המהב
 ישדק 'פד ג"סב הליעמב n יט עשוהי) תואלוטמו
 אוהש לכ ("הזיח א ל (Gn" yo )" חבזמ
 ("יאני רםשב ל"ו ורומא הזיחאליאמ
 [אוה] יואר, b^ .[אלוטל ל'צ] (אלוטו) דמוע ןכש
 תא קילחמ אוהשכש םיגרואל דגב והשמ ותוא
 ידכ ("רבד םולכב וא ןיבוסב הנירא לש הוטמה
 תא קילחמו עבצאה לע דגב והשמ ךווכ וקזחל
 ועבצא ('" [לעש ל'צ] (לטי) טוטרמס ותואו יווטה
 ךרוכש ותואו טוחה וכתחמ וניאש ועבצא רמשמ
 םינאת יצצוקל ימנ יוארו ^C ל ו 6 ארקנ ועבצאב

 y") )^  .גארפ 'פרב תועטב רסח )*

neb 2753 )" 

 ג*ונב ("

 am ו" "כב mo ('' .הלוטש גיונב (י'

 וו ''כב ('* .םישדק ישרק ס'יטב ויו י"כב )»

mov ("תימגרב . *') היכ 

ISו וי  Tה  

m» (?סיכב 23«3 םיש י''כב . 

 nW5m ג''ע 3^3 ן"במרתל own תרותבו ג'יל לבא יכלה תאיג ץ"ירבו ^m ףדו םש 'מגב אירטו אלקש
ms (7יטלאווקוא שיר ורוקמ תא הרעה אל ןכלו "ל עיפדנו ,י"כ לכב ןוכנל  nn cxןייצל העט יוועל  

 ימוחנתבו .רכס ךורע י"כה ^25 םשו 'פ "סר וצ פ"פ
 אראו 'קליב לבא םיכלמ לש ןיסקטב "גה אב
 ר"משב ה"נכו — וניבר 'יגכ 'וחנת םשב ב"פק זמר
 םשו .תוכמה תא וילע אבה הזה סיסכטב ח"פס

e^םיכלמ לש םיסכטב ח"כ  anלארשי םע ה"בקה , 
 השמ רמאש םירומזמ רשע דחא Y רומזמ ט"וש
 םיהיב) 5^1 אשדת 'דמ .ןרמא האובנ לש םיסכטב
 לש םכט ןתיל ינא np (א'פק ,ה'ח קעניללעיל

yuג ב"יפ םשו ' DOSרדמ .תונברקה ןה ' 
swע"רד  (םש מ"היב omהיכ ) לכ "nwתומשמ)  

 םיקוקח םלכו +ו'ל רצ םשו .שא יסכטב (םישרופמה
 לעפה ונטמו — .דובכה אסכ לע תבהלש יסכטב
 לארשי ואטח אלש דע :ותטמ הנה 'פ ר'שהש
 'וכו .ןיאריתמ ויה אלו וז תא וז תוסכומ ןיאור

"yבצ תא :הפי 'פ ר"שהש לעופבו .םש כ'מ  
 תוסקוטמ 'יגה ב"יפ ר"בדמבו תווסָּכְּוטַמ ('ג ,יז רבדמב)
 ויה אלש ןיסקוטמ "א ה'מ b אשנ ירפסבו
 "פכ אבצ ןושלמ בצ שרד כ"או םולכ ןירסוחמ
 לע ירפסב ש"מ 'ייע ינוומושה תקתעהכו ם'בשרה
 יתאבה םשו ה"מק דצ סוואט י"בירל תיסרפ הקתעה
 ןירדופמ בצ תולגע !b^ 'טישפו 'א י"רתה תקתעה

 אבוה m תולכ םויב יהיו 'תקיספב ה"כו הכרעמל
 'צ רומזמ ט"ושב לאשוהו .ש"מו ש"ע ןויצ 'עב
 רושימ םוקמ ונייה םירדס םוקמ b^ סָּכּוטמ םוקמ

 — rns] אבה 'ע ונממו
 4מ- % םדוקה ןינעמ D'O20 — םיסטסכט

(ordnung, Vorrichtungיהיו ר"קיוב  

 ("G^ b) םדאתי יכ ןיי ארת לא 'פ ינימשה םויב
 b^ .הנקת היל ןנידבע סיסטסכט היל דיבענו
 רדס bi" סיסכט b" ב"א) הנקת ונייה סיסטסכט
 ,(ךלמ וא רש תוולל םידעונ םישנא וא אבצ םנו
 י"כבו סכט W^ ךרעה תלחתב ר"'ב י"כב ה"יחא]*

v5םיסופדה 'יגכ ךרעה עצמאב לבא סיטסכט  
 (y wine תונושאו תויתוא תולפכמ יכ ל"נו
 [הנקתןוהיניב ןודבע :ל"הזבקר s^ ר"קיובו םיפכט
 ,cohortales 0500 י"למ ד"פל) סוניטויסכט *

(eibwacheפ'ס ורתי אתליכמ  
 השמ שקבש העשב (]אמדעיופ 'צוהב א'סד) '3
 ,'ב 32303( רמאנש לארשי oy 'וניטויסכמ דימעהל

Am v33 ןוכנל m )* an ייכב ה"כ (t 

 ,חפט לע
 .ולטיל ג"ונבו ןתרכ ^m םש יפסותב היכו .היכ 'כוס סייר יייע ןעכנומ 'ב ייכב ןוכנל mo» (* v3 יכופ

nes (1?ייל .עיפרבו רי לעש יבו יא 09 ייכבו דיל ייכב . 

m3 (93 ויו ייכב ןוכנל mרצקתנ ע'פרבו  "^yהלטש ג"ונבו 'וכו , 
 .רבד םולכב הימגר 'יפב לבא רבד לכב ביח ייכב (י''

 ,חלטש

Ya ייכב ןוכנל m» )'*  .לאחוזת 
 אילוט תאלחו m^ יפדמ לבא ,חימגרב חיכו יזיפו ר'פדב ןוכנל
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(oom -( ל 
 לטה והידוע Thau (Ub)  ע"לב ןכו מ'למ) לט

 תנשמ ב'א) (א'עס ביכ מ"ב) חמשו ןהילע
 טקלמה (הימ (xe אלמ אוהש קש 'פ ןירישכמ
 ירה ךכל ןווכתנ םאו . . םהילע לטהשכ םיבשע
 .(הומשל אלש רשפא יאש «b qn^ יכב הז
 מ"בב איה הכורע ארמגש ב"רמ םלענ ה"יחא|*
 ?ex) DU נ"פר ןירישכמ 'תפסותב ורוקמו ל"נה
 וז 'תפסות לעו 'וכו ןהילע םימשגו למ והדוע
 הביתה קיתעהל העט ל"מרו .םש מ"בב י"שר ןויכ
 אובמב ויתויעט חול y^ בר יב רב לכל העודיה

s&Un5דצ  mi» -- QVIב"י הגיגחב הליאשהב : 
"niוב תויחחל ה"בקה ריתעש לט :ח'פ תבש  

 וזה הדגהה גשומ לע יתכראה 3233 'וכו םיתמ
 ,שלעזעג .'גראמ ע"מב םיתמה תייחת לע ירמאמב
 םיללט :םש 'גיגח ץובקהו .ש"ע Yepn ,א"כח
 םייח םיתמה ps דע ג"סד א'פר 'ינעת Y" ,םיער
 .הכרב יללט vy ה'פד ב"פ םשו .םיללטב אלא
 ט"פ 'טוס 'ורי .תוחורו םיללט :ז"נד א'פ n3 'ורי
 .(םיללט) םיללטה ורראתנ ו"טפ 'פסותו :ד"כד
 .םיללט חירפמו םימשג דירומ ו'מ 5/5 ר"מש

vpnישארבל 'א 'ורי 'גרתבו .םישק םיללט ח'כפ  
 ח"כ b םירבדלו ,אימש ןמ ןיתחנד poe ח"כ ,ז"כ

jooםילהתל ;אתכרבד  rob ^ npאתויחתד  — 
 — ]3 bbp ע"ייע לעפהו

 ךיניע אנ אש erheben) 'א לט ע"ייע לטנ — לט
 אל ה"יחא]* — .ךניע ןעכ לוט יורי 'גרת

 ךיניע אנ אש 'גרת יכ ונינפלש 'גרתב יתאצמ
 n ,m) יירכז n'; ,יח prm ;ביי ,איל ; דיי 3. 'ישארב)

 וניכר ואיכה ןכ רובעב ילואו .ךניע ןעכ ףוקז :אוה
 p" ההכגה ןושל אוהו noon יונש לע תורוהל

Dm wnץנימ  ^Dאיבה אל המל ש'עו ו'מ  
 — [וילגר *3py אשיו 'גרתמ ךורעה

 דונדנ ןינע Jil עילב ןכו מ'למ לָטְלמ — לט
 ב"פד 3/03 (לּוטְלְט םשהו fortbewegen העסהו

 אתתאד jb "wp ארבגד אלוטלט «6n 'ובותכד
 .(זיי 33 היעשי) רבג הלטלט ךלטלטמ 'ה הנה
 ו"כ 'רדהנפב לבא ארבגד ילוטליט ג"ונב ה"יחא|*
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 בל

 ןתוא ןיחלומו םינאתה תא ('םיעקבמש םתוא
 «pel Cy אלש ןעבצא לע והשמ ןיכרוכ
 ןדבעיש ןלוכו 'מגב בטורהו רועה 'פב .(*"םינאתה

pgs Gus cp pomותפוקב האלטש רומח  
^b mmnהבוקנ ותפוק התיהש  mmדגנכ  

 ( אלט «'Q םילכב (*ו'כ 'פ לדנסבו 4 .(* בקנה
 .תואלוטמ ןמ דחא דגב voy רפת b^ ,תלטמה וילע
 p^ ,הפשה לע 6( האלטש תלטמ (י"ט) ז"כ 'פבו
 'פבו .ראוצה ביבס הפשה לע הרפתש דגב תכיתח
 .הפוקה לע ('האלטש ('תלטמ 0"מ (c ח"כ
 לע הלוטה ןכו rm ח"כ םילכב «n ה"יחא]*
 ז"סק ,ב"חב n רב ע"ייע ז"ימ ד"כפ םשו .קשה

o'iא"פ 'ליגמ 'ורי  vp wyתלטמב ןילוט , 
 ,תילטמב ותוא ןילוט ps .א"פד א"פס ק"מ 'ורי

^vתבש  vbp nbp m vbוריו תילטמ ' pw 
Yoד'ד  T'UDלעופבו .התולמל :םימעפ הזיא  

 יליעממ ןויצ jy אלּוט םשהו .םיִאְלוטמה : ג"מ 'וכרב
 היילט w^ ר'ע ז'ד ו'פר תבש em" ךרעב ליעל
 ג'ע יִאלט ב"עס io תוכרב ץוכקהו .אתילנרמד
 דועו — תוילטמ ע'ייע תילטמ own ונממו ,יאלט

 — [יאלמ ע"ייע

 אָלְלַט ס"לב JB ע"לב by מ'לב 'יפ לוט = לט
beschat- boy מ"לב ומכ bm לעפהו Schatten 

  (ten(:אייק םיחפפ) ול ותחפי אל 533 'יחספ יברעב
 ("יש ק ילוט 'ה  nn,(''יוכו האדיחי אלקידד אלוט

 יתרוק לצב ( Cn 5^ memes.יתוריש ללטב 'גרת
 אלוטב יא ךלוטכ יא 4^ ןישיגב ה'נכו ה"יחא]*

  33רבח ע"ייע ושע  siבית םוק :ד'ע 'מוי
 .אלוטב  ^v[לומבו ל"צ] (לטבו) :ח"'נד ב"פ ה"ר

mb יעשי ;ו"ל ,'ט םיטפוש 'גרתב ןכו .אתנית' 
 ;'ח  xםילהת ;'ב ,'ב  3" ap,םתלוז דועו

  in'קיול 'א  ar'מריל 'גרת יִלּוט ץובקהו ב"מ
  £50תחא הנביתנו אתומ ילוט 'ד ,'ג בויא ;'ד

by = moby "b א ,'ט' "pe" גרתב אתומילוט' 
  mm» ameלוט  op,'ו תלהק 'גרת ללט ^3;

 דועו ג" ,'ח  pyרחא אָגּוט 'ע דועו .'ב ללט
 — (יִנָמ =) ןמ 'ע

 .איה mye ןיצבקמש yn ייכ יג ןכלו הימגרב היכו (' .קברי 'סריג ךומסב אבוהש 'פסותב 35550" ה"מגר ייפב ('

sy )*הלטב הלמ קחעוה  "esהימגר  v3הליעמל  (ץבוקב v3אקילייגנא  mא'ע עיר ) םשב אבוהו "ynתופסוחב  

Df" יכוס היר pmoםש קר  canאלוונ  mu»קיע לבא הלוונל יפסותו יישר 'מגב ונינפל יליעמב ' ^amה"מגר 'יפכ  

 רחא ייא ויראפו ביה יייכבו .שיע איעב ייפ nov 'יפב ןכא יישר וירחא ררגנ ייפה ןינעב םגו וניבר ררגנ וירחא רשא

 תועטו *ו אר הביתה םוקמב הככ manm רפוס הזיאו אוה הימגר b^ יכ הקחמל שי לבא יייאה 9, הביתה דוע ייפ תבית
 333 )" .'מ יפ ס'יטב ע"פרבו ,רייל '"כב ןוכנל ה"כ )^ .יאלט ןושל יישריפ הפיו )^  .ה'מגר "יפב כ'ג היכ יכ איה

 "לו יחסונב ייל )"  .שייע vss ןכו היילטש ג'ונב (" .תילשמ תומוקמ oves vos (*  .תיילטש ג'ונב (*  .חלימ
 .י'ר ברא W/ רגכ p' רוע יייעו ('1 .סיש י'כב



 8 ילט — bp) = לט*

 ('אליט דח (איעס יל (ze ץמוחהו 'מגבו C איליטב
 (peu וזחאש ימד תואופרכו ,אקיז ירצמד אפירח
 רמא "pn ותזחוא ארויח C אליט ones ןאמ 67
 אילעמ wn ארמח ינימ C[o ל"נ] ee sien בר
 אליט והלוכד אעירג :('אנחתיר אקמוס והלוכד

 .ארויח

 הזו הרעק )3 ; תילט ומכ (' וניבר תעדל) ילט
 Teller, tl ירגנוה 'לב ןכו JU פ"למ רקיעה

(Schüsselתא אישמה 'מגב השאה תאיצמ 'פב  
 דעוס התא המב (א'ער n'b ב"עפ ז"ס תובותכ) ותב

 םינמואה תא רכושהבו .בהז ילטב וא ףסכ ילטב
 ל"אד אוהה 6ח"ע D רומחה תא רכושה 'מגב
 וא ףסכ ילטב יאמב ל"א אכלמד אתלימב תקזבא

cossבהז . "bb ^eרמולכ ןתשפ ידגב ףסכ  
 הולטקו בקרהל ןכרד ןיאש ףסככ תונבל תותילט
 תותילטב רמאד C אכיאו ול עריא העישפבש ינפמ
 אלו בקרהל ןכודו כהזכ תומודא ןהד רמצ לש
 ינא ורבח םע הנתהש דחא א'פ .הוקבשו עשפ

C oopsךלמ לש ישמ  jmןכ השעו ךכו ךכ יל  
 רבדה הז תרמא םימד המכב ךלמה ידבע והולאש
 רמא mp5 תוועק ןהש ףסכ ילטב ןהל ומא
 בייח ךלמ לש ישמ לזליז epe רבדבו ליאוה

nmתורעקב בהד ילטב רמאד אכיא הולטקו  
 ילכ י"לב p^ ב"א) .הוקבשו רקי רבד ןהש בהז לש

wyמ"בל מ"טש ןייע ה"יחא]|* | ,(הרעק ומכ  
 לש עבטמ יפל םלוכו םישוריפ הזיא םש ואבוהש

^bהטשה וזכו וניבוד ןושאר  qonי'שר כ'ג  
 כ'כ לעבו .םש תופסותבו ש"ע תוכותכלו מ"בל
 תחפשממ הלמהש קפס וב ןיאש תמאל, ןימאי

"vי"ל לע ותנוכו ךיראה יכ ש"עו  Unter- «Xn 
bettיוועלו ל"מר וררגנ וירחאו ןידסו עצמ , bas 

 ילט ץובקהו לט 'יפה רקיע יכ קפס םוש ןיא ילצא
b'bbאב 3221 וניברד א'פכ הרעק רמולכ ל"גה  

 pe» ("Cn aem תקזבא 'עב ןינעה לכ שוריפ
 אתלומב וא אתליטב םוקמב אתלוטב ןוכנל יתהגה
 אתלוט 'יפו אתלימב ה"ד : ח"ע מ"ב 'פסותה ^25
 ילטב ןושל הפי הלוע הז לעו לישבת ילכ ס'לב

np?לישבת ילכ הזיאב רמולכ בהד ילטב וא  
 בטיה 'ייע בהז לש וא ףסכ תרעקב תעלות הלפנ
 ותעד ףוסל יתררי אל ב'ר p^ ןינעבו .תקזבא 'ע
 - rà] ש"טעב סעלרעפ b" הפי ל"נה 'רפ הלמו

LU Wwשל  D 

 קוספה ס"שב אבוה םשו םשו וניבר 7:5 'יא א"עס
bmpר"קיובו .ארמימה  m'bל"גה קוספה שרדנ  

 jo לוטלט :ג"מ תבשב ה"נכו .לוטלט רחא לוטלט
"unולטלטמ :םש לעפהו .(םימעפ הזיא) , pw 

 לטליט rb םש ,ולטלט :'ל םש ,הלטלטמ :ב"מק
 אמלעב ילוטלט .ט"ס 'יחפפ .רנ ןילטלטמ ,אגרש

emאערא ןמ הנילטלטיו ד"ע ז"עד ב"פ 'גיגח 'ורי  
 ,לטלטימה ןייעמ .ה"ל תבש לעפתנבו לעפתהב .'וכו
 'ז קרפ ינימש ארפס ,לטלטימה רבד :ד"ס ק"ב
 ,סאולמב םילטלטימ , . ואולמב לטלטימ ^ 'שרפ
 תלטלטימ (תיחולצה) התיהש ןויכ ט"ל ps ר"ב
 ךמצע לטלט א"אל ה"בקה רמא ךכ ףדונ וחיר היה
 אָלְטְלַטָמ א"עס ג'ק (i'n su םוקמל םוקממ

Cbewogliches Gut)םש 272( ןילטלטמ ץובקו  nep 
v3השוגד 'טהו קריחב ם'מה ותאירק טפשמו ,(זיכ  

 ךירצ jr .ןילטלטתמ ל"צש ו"יתה ןורפח םולשתל
 ולוכ םלועה לכב לטלטְנש תלמב 'טה שיגדהל
 לעפתאב בתכנ 'גרתבו ר"סקתת זמר ילשמ יקליב
 (ר"י ?na pn יא .(vm אלטלטימד ד"ויב םימעפ
 ד"וי ילב םימעפו (ג'' n"b, יילהת 'גרת) ולטלטיא

 דועו m3) תישארב יא (van ןילטלטמו ןיסכג

 ןינעבו — ד" ,'ד 'כיא 'גרת ולטלטתיא : ואולמב
 y 3'b" םיעגנ 'תפסותב לוטלטה תשבושמה ^3

 — ['ד לד 'עב ש"מ

( Lamm, 2 Sternbild Widder (מ"למ mbe * 
 ז"ד ד"פ 'וכרב 5« ,הלט ורקב :'ט 'גינח

vyםירקובמ םיילט . bip my»תוכרב 'ייע הלט  
n^ח"ית זמר ידוקפ 'קליו ב"עס , 

 (ש"ע יאנד 'עב יתחכוהש ומכ םוקמ םש) יאלט
 יאנד יאלט «C ןישודיק) ןיסחוי ^ 'פד ג'רב

 א'יו 4m תומוקמ b^ .לופפל םלוכ ('יננז יאלב
 יליח יתיסנ ה"יחא]* = .וארקנ ןתכאלמ םש לע
 ow לע םאו ןושאר D "bp^ יאנד 'עב ושופל
 ל"נה י'כ "גכ יגגז סורגל ל"ג זא וארקנ ןתכאלמ
 םתקתעהו יגגז יאנד יאלב יאלט אוה הפיה רדסה זאו

""y Flieker, Fetzenklauber, Fassbinder, Glaser 

 — t] גז /3 ןד ,'ג לב /3 למ 'ע

 ,Wein *2\> ע'לבו ףירח ןיי ןימ) vov ,אלט
(CGingekooehter Mostsaftןידימעמ ןיא 'םב  

 אספרכ הי תוסא יאמ +א'עס ח'כ זיע) ןיאפרתמד 'מגב

 סישה ייג yf יאנד | עיייע י"שר ^3 יגגז ב'ח י"כבו un 'בו 'א ו"ו 33 םג ל'צכש הארנו 'ציניוו 'פרב היכ ('

 ל"צו איליפב nmm אייליטב יישרב לבא אליטב גונב ('

 ץבוקב) זיעל י*כ ne "פבו סיש י'כב היכו אלוט האלהו cnp 'פרמ לבא 'חסונב ה"כו ר"פרב ןוכנל היכ )!

 ריפרב (' .אגתריר יא 1" ייכבו ,יישריפ יייע אנתחיר ג"ונב (" .ןיתיש anon ("  ,איליט ג"ונב )4
 א לט םוקמב יא ילט yy ' ie -"- .. ו

i 

 .יאבר :יאנר םוקמב Mo'W" $109 ייכבו יגנז (Pb ר"פרבו

 .איליטב

v3ףד 'גנא  (n^ 
 ל'צ pe (* .לקלקא סיטב גארפו tW 'פרב (" .אכיאו ל'צו אכיאר םייטב 'ציניוו יפדבו אכיא
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 דל

 245 עילב אלּוט ומכ אָלְלַמ פ'לבו לט cum | ע'לב ןכו רענו דלי םילב אילט (abb ^p ילט
der, das Junge Jbפ"לב ןכו  JJימ  psv5 ט"לב ^5 xםיללצ  Schatten, Schutz, 

 לפנו (א'ער «s ותמש ימ 'פ תוכרב 'כסמ 600080 | 272 תמש unbebartet jpt) D 'D3^ תמיתח ול
 'גרת ,ךוכס pai 'יפו .גנ י"שריפ אללממ אינק | "פ .;א'נב םוקמב אילטל pom תיא cep יב
 ,היללטב (*ינשמי norm mnm) הכסב יננפצי | (' 'ללטמ Cr no ןנירמארכ לודנ קונית אילמ
 .אילטמד אגח יל ar איקי) תוכסה cm 'גרת | :ןאטח אלו ז"ו ו" רבכ אקושב אתילטו אילט
 הרושכ יאה .א'ל 'כוסמ ב'ר 'יפל היארו ה'יחא]* | [מ .שיב D] rSn ero m תישארכ| וירוענמ ער
 'בו 'מ "53 ה"כ הלע .ללטמו .הלזגר .אתללטמר | 7? 7809 [unN] (יתא) ונניא רענהו .היתוילט

ersוטש) םידליה תא הנייחתו ' aהניבא )07  P723םיסופרב םג הלזגד תלמו ,ד"יר יקספבו ג'הבבו |  
 ראשו הלוזגד ג'ונבו :ו'מ דצ 'כופל pony םינשי | הברחו ה"'חא|* = .יאלטב תילכתפא 'רת ('ז יז ילשמו
 .אתללטמד הרושכ יאה קר "א שרמ 'עבו רסח | 77592! ןמגרותמב תואמגודה ןייע םוגותב
 ^p 'ישארבל 'א 'ורי 'גרת ןכו הכוסה תרוק רמולכ | דע 277 ב"פ תומבי v^ ל"זרדב «ma .יוועלל
 ,בימ pnm ךסב 'גרתו הרושכ ללט :יתרוק לצ יח | יכס א'ח' אתיילט איה . . התבס wm איילמ אוה
 «P .הניכש לט :לאשוהו ,אללט menn) (ה | "אלטו Co תיאד pui ןמ :הלא לע 'פ ר'כיאב
 an ,(? יח .זיי יילתתל יגרת ;זיש ,ניכ יירברל יא יירה | 'אה 1722 :םשו .אתוילט יאהל ימדד ]59 ל'צ]
 ארקיעמ שרפ «yw :ו'ס ק"בב לבא 0" ,'ב תור .ג"ל wb ץובקהו .'וכו אילט הל רמא אתוילט

 'כוסב םלוא גג כ'ג י"שריפ אללט אתשהו ארושכ | 732 ע"ע 'וכו איילט וחצנ :ריכד טיפ יטוס "ורי
me sun cyרד איילט :ו"מד ' UYר'עפלו הכופ :אתללטמ י"שריפ :ח'כ | 5/2 77  meןינעה  

 'עב וניבר איבהש ףאה on^ לש usn אילולמ | 'ז"כד SP הלינמ 'ורי .ןיקיקד ןיילט .א'סד א'פס
 טישכת 55 Sonnenschirm ג ע"למ "יפו םדוקה אתוילט וא אתיילט הכקנל ,איילט ינפמ הוה אל

yליעל  ynפ"ר ר'קיו טשפומ םשב  n^ןיגמה שרדנ  "np va quemשמשה  -- 
 'קלי .ךתוילט ימיב )& ,ב" תלחק) ךיתורחב ימיב
 200090006 be- JA ע"לבו לט םשהמ) ללט * | רכל גוודזמ אוהד םיבוט ה'ד א"עקתת זמר תלהק
 רשפא יאש .ד"מד ד'פ ז'ע 'ורי netzen) תומביב הבקנלו 'וכו אתיביס דע אתיילטמ שנ

Upילט רבד  gebeתקיספ .םתה ולייטילו ' | wowוכו הלולט תחא אפיש םש היה  ^vמוי ' 
 : גינ .ילגב ימוי y" הלולט . . הנש iy ב"מד wv | 53 ר"תסא ,אילט תאר לעב ךל ביס op כ"רד

n"אנא דכד  nb sobר"ב : ץוכקהו .אמאו אבא  ynריכ  G'yoר"קיוב ןכו  b 
 אתמלוט םילב ,1-12 עילב אמלּוט —( pop | םשחמו :אתיילט ןיתרח ןיגב אלא nns אל ע'פ
 ^w^ j) איש pnb .תרשעו aib Brod) לייט ע"ייע n"bp& ז'חא אכה ע"ייע לעפה הנבנ

"v —7 ויפר תבש " Tyסחלד ןימלוט [רשע] 'רת | 7 ב למ עיייע . = n^n]ג"ונב ןכו  
 ןימליט ס"טב ע'פרשב לבא ךורעד ר"פדבכ ןימלוט .תלט yy תילט *
 בויאל 'ייע 'גרתב מ'כב ה"כו ס'לב ומכ ו"יוב !DX | םירענ קוחש השע רמולכ webs םשהמ) 550

wbה'דל ;ז"  rowד /3 /3 רתסאל ;'ג '; 
yenןויצה =/%₪  ya nemדועו םדוקה  oyה | '. bקליבו ימלוטב ןברזמד ארבע :ו"ט יליגמבו ' 

 הישטנ par :שרדמ םשב ו'נותת זמר רתסא | ןיגוריע ירכנה op רדהד ק"פב הכלה ףוסב (ריכשמה
 ,'א ףיז ע"ייע Vr ןיטיג .אמהנד אמלוטב יכררמל | eus לילחה 'פד yes .('אלולטו אכוחכ 68

 ב'פס ןירדהנס 'וריב "v אלב ינרע לקשמב רועו
 | ראותהו ,אמלט םחנמ ךל יתייאו חלש ג'עס כ'ד
 אימלט םחנמ תוברב 'פ ר"להק ותכאלמ םש לע

seherzen, spielen7ח%% םשהמ י"לב ןכו  

 אינמתב 'ר ימק (' ללטמ יול «^G הכוס  םידיסח
 תועבטה CN ג'כ) אתילטו אילט oops) ,יניכס

  CODYףאה ? "PU:אילולטו אתקזע 'גרת )02 ,'ג | :
| — [Brotbücker | אוה הזה םשה ןמ אל םוגרתה ר'עפל neon. 

i Li , 

| die הסיעה הכמו לכגמ db y'bs ואו Dopi | ל'צו אילוטליט ג'ונבו amy ז'חא אכה 'עמ'סא יכ 
 [אכה ךרעב ישוריפ יפל לכא ךוועה "גכ -- = |  Teigmasse schlagenהאכהל לאשוהו 1
| 

 1 הרעה a ילט ys ייארכ ג"ונב )^  .לייטמ גיונבו לילטמ ןושארה י'עבו f sh) ךח עיייע C .ןילייטמ גיונב ('
C 7 ' , 6 r 7 5 va )יג יפל ('  ,י"כ "ג 995 ('  .ינניששי ' o3ןוכנל היכו הרשע 'ג היי אימב ןכו הרשעו בוחכ ארקמבו ("  

 .'א ףיז 'עב



qs "op - cob! 
v5י"לב וארקנ ןכו — .י ו ל טו יקיזמ :'ינה תחת  

 — vb] ש"טע סעלרעפ y «vix" ריואה ידש

 .das Ruhen im לצב הניל b" ם"למ) אָחיִנלִט
(Gehatten ּא ,ט"מ תישארבל 'א י"רת ' 

 qu אתינלט
 Planet zAévan; "bp poo ל"צו ס"ט סנלט +

 .ע"ומב םינלפ ע"ייע
 jo תאו ['א] 'ורי 'גות 6 םוקמ («nw רסלט

 יא י"רתב ה"יחא|* QA ,^ תישארב)

 ו"יתב an" רקיעו רפאלת 'ב י"רתבו רסלת ונינפל
 --(*[ש"ע רסלת ךרעב 059 ר"ב םשב וניבר ואיבה ןכו

einseitig gehen, y5y מ"לב eb y'b3) yon 1 

  (ünken'טגב .ץלוחה קרפב  musלודגב
Gu moi)אנימיד אלגיר ךל עלטיא אל םאו  

 יייעו ה"יחא]* = ,'וכואנימיד אלגיר (*היל עלטאו

 ןמיס רזעה ןבא א"ח הדוהינ עדונכ | תוכיראב
vuא"עס ה"כ תינעת ב"עס ב"כ הליגמב ה"נכו  

 bg 'רד הימק הדיק יוחא יול ,ג'נ כוסו
 אוהו G ,ביל תישאיכ yby אוהו 'קנוא םוגרתו

 .ע"חהא ףולחב אוהו חלטמ 'א י"רתבו עלטמ
yop »ףלש 'יפ 15 ע"למ)  (aus- abziehen yon 

 ע לט 'גרת )5 «m ולענ שיא ףלש
C323ןינק היב טישואו הינימי די קתרנ תי  

 (n pibb be) ךל הנק זעובל לאונה רמאיו .הירבחל
 אניינקל ךדי תי טישוא זעובל אקירפ רמאו 'גרת
 אנקו הינימי די קתרנ תי זעוב עלטו ךל הנקו
 יד 5/3 יירבדל 'א י"רת ןכו ה"יחא]* | .הינמ
 ןעלט 'גרת )2/2 0290. דש וצלח ,ועלטיא : התלב
 'עב יחכונה ךועה ללכנ תועטב ע'פדבו — ןהידת
 mpi 'טב ןושארה קר ע"למ ורזגנ סהינשו םדוקה

— [nen np) ילב ינשהו 

—b y'53) moהסרפ  (luf, Klaueרועה 'פב  
 .ןיפוטצמ םיפלטהו םיגרקה C rp 'ילוח) בטורהו

 םירוחש היפלטו הינרקש הרפ (נ'מ) הרפב 'פ 'פבו
omןמיס אב 'פבו  cw» m»םינרק ול שיש לכ  

 mm ינטיס 'טגב תופרט ולאכו .םיפלט ול שי
mינמיס ןה ולא ר'ת 68  mnהל שיש לכ  

 'ורוכב) ('חמוצהו 'מגב ולא ןימומ 'פבו .םיפלשו םינרק
aםיפלטו םינרק ולטנ 0  Cןהמע ןתורכזו  

 23 הניפסה תא רכומה 'פד mun mos .ןילוספ
prem Cyהריסמב רציכ ינענכ רבע 'טגב ןישודיקר  

 קשע ןינע םלט ם'לב ןכו pb ע"למ וא אמלעב
 schlecht, unrecht behandeln, bedrücken) ץוצרה

 G"b ןיי ארת לא 'פ ינימשה םויב יהיו ר'קיוב
 אלו היל ןימלמ היל ,גיכ ילשמ) יתעדי לב ינומלה
 לעופ ינוי ןושלב b^ ב'א) — .ותוא ןיכמ b^ ,עדי
 ,(םדאה תא קשועהו ץקועהו שאר רעש תריקע
 .das Zerzupfte, tux י"ל לע ב'ר תנוכ ה"יחא]*

 יתבתכש ומכ ןוכנהו zupfen. rupfen 4A לעפמ
 — [ז"חא אבה 'ע bi ןינעה nr» quon תלחתב

DoDהאווהמ)  movלש  pyראותה םדוקה  
 הצורמהו קשועה b^ ס"לב ןכו אָמּולָט

T2 y'53 Bedrücker, Erpresserאַמּולְט םשהו  

 Bedrückung, Erpressung pb) ע"לב seno ס"לב

oxילשמ ןוא שיא לעילב  G^ nאשנ רב 'גרת  
 (or הער הרכ לעילב שיא .אליוע רבג אמולט

s"ךיראי עצב (' אנוש .אמולט ארכנ 'גרת "כ  
 ןודגינ 6'אימולט ינפאד oe [3n] ,חיכ םש) םימי
 'גרת (ה'כ .טיכ 89( שקומ jm םדא nmn ,('יומוי
 ב"א) — .אתלוקית היל אדבע אשנ רבד אימולט

"bתוזע י"לב  peus Dueותנוכ ה"יחא]* =  
byהז י"פעו וינפ ףיצחהו זעה 0060 "ל  

 לעפמ הנבנ ינויה םשה אוהש ןיפימלוט יתשריפ
 ואיבהש ומכ תלד 'עב אלו ןאכ ומוקמ רקיעו ינוי
 תישומש ת'לדה os סימלוטד 'עב ןוכנ ילב וניבר
 ימולכ ..ד לַע "יפו לע n»n רחא תכשמנו איה
 ליעלד 'גרתב םלט לבא ,ינפמ jm .רשא לע
 — [אוה ל"נה 'וסו ע"ל ןינעמ יוועל 'חה לצא ותלוזו

ce» poo *ב'כד .ב'פ יאמד 'ורי (הרעמ  yy 
 םוקמל היה ךומס ילוא ןומילט תרעמ דע

 םויה דע «wp OU היט עשוי בותכ לש םלט
"y Toulam1 דנאל 'לייה 'ד ץראווש 'חה « 

 (m סימלוטד 'עו 'ב םלט ע"ייע ןיסימלוט *
6rןאכו  spyומוקט , 

 bbs .לוט םשהמ wubb ס'למו יִנְלַמ ₪
 דחפמ סוגות

vene morosח י'ג ') jbאיקיזמ  cbe)ןילזאד  
 or 'גרת) ירירפצ ;לצ לש םידש ינלט p^ אילילב

po 01ירהיט ; רקב לש  (O6)םירהצ לש םירש . 
"y nonsא"ס רצ םידשהו םיכאלמה לע ירפס  

 'ה /5 nbnp 'גרתב ה"נכו .יתכראה םשו האלהו
 ,'ו 'ברמבל 'א י"רתב ל'צכ ילואו יקיזמו < נ ל ש

) 00010 

c^b wm אוה ס"טש הארנו ןימוי. *( ןיקסנעלאמס פר תערלו nass יאנש, *) יא ו"ו י"כב (* .אימלוט ג'ונב ^w ירקמב (t 

5nןכ ירחא םיבר םימי רושא יכלמ וחצנ רשלח תאו ,רענש לא הבורק איה תאזח ץראהו ר ס ל א ךלמ ךוירא ומכ ר ס ל א . 

 סיפלטו ןמ רסח ר"פרכו .ןייפלמ סיטב 2723 (* ,תמיצה גיונב (' .עלט קר ייא 'ציניוו 'פרבו ייל 'חסונב (* .הל ג"ונב )^

 .םייפלט סיטב כ'ג w" םיפלטו רע

5* 



» 
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 יחפלטב (:ח'ל (ry תוקלשהו 'מנב ןידימעמ ןיא
 ב"א) .רוסאד יגילפ אל אמלע ילוכ ('אלחו
 לונע ילכ וא'רסנ ןימל םנושלב םיארוק םיימורה
 ריזנו 'גות .השדע ןמש לש אוה םא טופבו
 .(ןיחפולטד .לישבתו (CU) s mew םישדע
 ב"של ןיחפולט : םישדע 'גות דוע y ה"יחא]*
 ,ר"י יירבדל 'א י"רת y דועו א"י ג'כ ;ח'כ ,ז"י
 pw .הימפשא יַחפלט wn : ג'פ 'מויב ה'נכו .מ"

avoע ןיטיג ,(*יחפולט היל ארבע '. yvy3 ןכ / 
 א"פ ז"ע v^ ,ןיחפולט ןולכייא an ib 'וכרב 'ורי
 אל אמוי אוהה ןיחפולט ערזד ןאמ iv ט"לד
 .'ב ששא עיייע T ה'פס םירדנ 7v  .ןיחלצמ
 ירת :ו"ס 'ירדנ .אפארג ע"ייע ותארהב 'פ ר"תסא
 pw י"שרל סחוימה 'יפב יסרגד תיא y" יחפולט
 םי ןכ ארקנ תינש הארוהבו -- .ש"ארה ש"עו
 pa" קתעוהו ליעל וניבר 'יפ 'ייע ב"בד men לש
 ב"מ ד"פ םיבזל ג"הר 'יפמו ח"מ b" .תורהטל ג"הר
 ל"נה ב"בל 'ופסות יייעו .ל"נה 'ורהטל ש"רה 'ייעו
 אוה יכ ולעהו ךורעה b" אבוה םשו ל"נה הדנלו

pouynןייעו  xa» ^bב"בל  ם"במרהו ל"נה  "p 
 הז ןיעכו כ"ע .םיתיזה וכותב ןינחוטש ןבאה אוה

syםי 'עב  Mל"נ ז'פלו ,ינשה םירמוא שיב  
 בטיה- השוע < איהש חפלט תרזג ןינעב

pnהכורו ןחוט 'מולכ  mbם"בשריפ םג ןינעה  
 'יפב ה"כו mai צ"ל אוה ט"יימ r'yosm vy ב"בל

monל'זו ב"בל י"כ  mשיימ ןיזעול אחפלט  
 p Min" םיפשרה 'יפב ל"צכו כ'ע והב ןירצועש
 'יפלו ,ל"נה תורהטל ל"מרל ל"מ y תגו הבירע
 ע"ייע ומוקמב מ"טשב אבוהש p^ הלוע הפי ה"מגרה
 --[ךועה תלחתב'מושרה ר"ל לע ב"ר תנוכו ,ש"מו םי

 /& רטלפ ע"ייע ס"ט אריפלט *

 ,Sack םיכו קש 966% bp" הקילט =) קלט
(Beutel, Ranzen(.חייכ .ייטיג) 3 לכ קרפב  

 יכ 03( אמקסולגב וא ['טגב] ןיזחוא םינש 'פבו
G^6* [הכר ל"צ] (אבר) רמא אמקסולנ יאמ  

 .םקסלג 'עב p" רבכ ("ינסד אקילט לאומש רב
 הלמ אמוקסולני .סיכו זגראו הבית 53 p^ ב'א)

moyםייסש המב ב'ר תנוכ ה"יחא]* | ,(איה  
 אמקפולר "w^ ונלש 'יג איצוהל 'וכו אמוקסולג
 ש"ע אמקסלג 'עב אבוהש םירפס שי 'יגכו תלרב

 — ["שרב זעלה נ'שו ש"מו
 ע'לב )51 .werfen 553 ך ל ש ומכ ס'לב) קלט

(wegschicken, entlassen nov abר"בב  

(tהתרוצ ליר . *) cyןינעב  nonה'כו (* .הפלט 'ע עיבשפהב  v33גיונבו ש"ארו יישרבו ס'ש  abriיקליבו (*  

 ו הי
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 ל ו
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 NU .קלפ - ףלט יל
 ףוכיאבו הרעשב הפלטב mms (:ביכ ןישודיק)
 ^n פ"ר רימשב (n» nons .הילעש

 'יפא הסרפ והמ (ו"כ י'' תומש) הסרפ ראשת אל

 לארשיל דחא ףלט הב שיו ירצמ לש הלוכ המהב
ams mi wsירת יל ילישב +ו'ס 'ירדנ ץובקהו  

 'פ 'בר תור .י"שרל סחוימל 'יפב ש"ייע 'וכו יפלט

 ^n רומזמ ט"וש 'רדמ נ"לב «p סוס יפלט :יניל

 ח"כד b "mo ^v" הליאשהבו  .ןהיסוס תופלט
 ןיאו תינידמ (ךרופצ 'טארק 'פדב) הרופצ ןיא ד"ע

 — ['וכו .תוקודס היפלט

 die Hufe auseinanderreissen A.P) ע"לב 'יס) ףלט

 ומוגרת (Chow" p תוסרפ עסש תעסושו =
 תעסשו] הסרפ תסרפמ לכ .אתסרפ ןיפליט ןפליטמו
 אפליטמד [אתסרפ אקידסד 55[ ['א] v^ 'גרת [עסש
 ןושארה ןויצ י"פע יתמלשה ה"יחא]* — .ןיפליט
 םג יכ תורוהל ומצע קוספ ותוא לע וניבר תנוכו
 לעפ y" עסש תעסוש וקיתעה י"רת םג םלקנוא
 ןפלצ 'ז ד"י םירבדל תירוסה אטישפב ה'כו ףלמ
 ןיפלימ ןפליטמו סלקנואב rush עדו .ןפלצ
 "יא םיסופד תצקו 'קנוא י"כב לבא וניבר ^35
 jp nun mas לעב הזיא ילואו ןיפליט אפליטמ
 ןיפליט אפליטמ 'יא םיסופדו י"כ הזיאב יכ ןוילגב
 י"תב :י"כב תחת ושבשו ךורעב םינפב כ'חא אבו
 'גרתבו ונלש uni בותכל וניברל היה כ"לאד
 ןיפליטמו "יא י"רתב c רועו ןדירפה המלו 'ורי
 ו"ו י"כב ןידירפמ n" בטיה םינפ לכ לע .ןיפליט
 "גכ אלו םרוקה 'עמ יחכונה ךרע 'ציניוו ר"פדו
 אלל םיכרע ינש וקיבדהש. גארפו 'שמאו ר"ל י'כ

p»תנוכ םדוקה 'עב יכ  wa»סשה לע  mob 
 אוהש noo לעפה לע יחכונה 'עבו הסרפ b^ אפלט

mnnעסש לש ] — 

 ןימ C Line השרע אָחְפְלִמ פ'לב (א) חָפלט
 -lenti השדע תרוצכ היושע הלודג םיחיר

(cula, linsenfórmiger Mühlsteinתא רכומה 'פב  

 : םי (CO ארמג (CU v3 םיה תא רכמ תיבה
 תרוענו ןבת וב (pause טיט ןיאיבמ o" אחפלט
 לע ןינתונו הלודנ םיחיר ןימכ ןישועו ןתשפ לש
 תארקנו ןנמש "Ry ושתכויש ידכ דבה תיבכ םיתזה
 השדעו השדעכ ('התאירב תליחתש ינפמ אחסלט
 ותואו par לע ןתוא ןיחינמו ,אחפלט תימרא 'לב
 רמאקד ןילוגיעה qm דמת ארקנ ןהמ אצויש ןיי
 תרג (vy Uy ןניומאקר ןישדעה qm nan ילוגיע
 ס'סב — ('ןחירמ ןישרעהו ןיכלולהו ןיפדה +.תיס

 .יבאסר YA י"כב )* .שיע יש ב"חב םקסלג 'עב ה"כו )^ | ,יאחולפט in vypnn" זמר mo להק

po לישר UNE MOT ירש 
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8T תיִלַמ = nop — pon 
 ימ תוכרב) תולבונו 'מגב ןיכרבמ דציכ 'פב (וצומח
 דוזע ע"ייע ה"יחא]* ,ישלוט ןיררזע (ב'עס
 ל"צ by י"שמלוק זעול 'וכרבל י"שרו א"י "יפב

"eoאבוה כ"כבו  "iצ"לב ש"מרוק י"שר  
Speierling, cormiereדרזע 'עב ןושארה 'יפב לבא  

ceישלוט וניבר  Uyהז .לעו כ"ע ןליא תוריפ  
 'בו 'א ו"ו י"כ ^35 ל"צו דורעולא א"י אינה
 ע"פלישלוט כ"או 3091 25%) ע"ל אוהו רורעזלא
 פ"נה ע"ל סע rs" אוהו Mispel hs AU פ'ל אוה

nyוניא 288 ףעלל צ"נלפפבו ח"נת .א"ח סרילואוו  
 — [הפי ראובמ

UU פ'למ. OULb עילמ ל"ג mop — nbn 
  OUJUליעמ  ^£? Mantel, Oberkleidוניבר

POP) 455 איצומה 'טגב עינצמה 'פב (םינפב "y 
 « Cvאנינת ימנ ןנא ףא  67) pis T3היה

 בשוי  xyעבראו הטמה  ni5bהטמה ילגר תחת
 רמוא א"ר 'פד ג'רב .'וכו  pvינת (.ח'לק תבש)

 'יפ 'וכו השעי אל הלופכ תילט לאקזחי רב ימר
 (ןיכרהו) םילתכ ינש ןיב הרשקו תילט לפכש םדא
 היתחת ןשיל סנכנוץראב תילטה תצק [קיבדהו ל'צו]
 תומא 'ב תדרויו תעפושו עבצאכ הננב

sn "ys bns בחרב םדא תמוק אלמכ ('ץר א ב 
 ךכיפל 'גט תוחפב אלו חפט הנגב ןיאש ינפמו
 לומתאמ ןיטוח הילע ויה םאו רופא לכא רוטפ
 השא המב 'פד ג"רב .(רתומ םויה ןתוא הטנו

 ( m nieתחנומו תלפוקמ תילטב אצויה (א'ער
 "פ 6תאטה בייח תבשב ופיתכ לע ול

 תוסכ ירחוס ןיעכ '(.  "bל"ז חילצמ בר  monאוה
  mארקנ המלו  wwלכמ הלעמל אוהש תילט

723 ms ואשיו םוגרתה רמאש ומכ D'un 
 תישארב)  Gn ,'3יהונב היתי ולטנו "(.  qwללט
 ןושל תילט .הלעמל ךוכיס אוהש  vmתוילט

nae) ושעש השעמ 'טגב הריכ 'פב .םיבר ןושל 
 (''תוילטמ ילוקמ ץוח עירכמה ירבדכ הכלה (ב'עס טיל
 רגבה תליתפ 'טנב ןיקילדמ המב קרפב ונינשש

 םש)  C572לע 'גמ תוחפב אכה רמא אנונמה בר
 (בימ) ח'כ 'פ םילכב ןנתד . .ןניקסע 'ג
 ונ קוקפל וניקתהש 'ג לע'גמ תוחפ

 תא  05 nns]. pnabnי"כב  Yדיל
mu» — וכו י"ע רצקתנ ע"פדב לבא' vo ב"ה 

nבקעי חלשיו  vueארופרופ ('שלח €  
 ,א'כ תישארב) דליה תא ךלשתו C mp היקלטו

Geדחאב והכילשנו .(*אילט תי תקלטו 'גרת  
 םימשמ Town .(* קלטנו י"רת «C 275 פש) תורובה
 אימש ןמ ("קילט 'גרת Cx /2 7290. תראפת ץרא
 ןיכירצ 6 ט'פ ףד) חלשב יהיוד אתקיספב .אעראל
 ביסנ אוהו איובט הייכדימל ונא
 לכו אקושב קלטמו ץצקמו ןיסומרות
 .קילפו ףייט הוה תיימ ןמתההוהד ןאמ

 ר"בו זיראפ n/2 ד"ל ו"ו י"כב ןוכנל ה"כ ה"יחא]* <
pj.י"כב  (àב"'הו  monד"ל "53 הירבט תלמ  

 ף"כב bn הייבדימל ס"טב pen הירבת ס"טב
 אקושב קי ל קמו s^ םשו הייכזמל "יא 'קיספבו
 Uv'y ח"לד ט"פ תיעיבש 'וריב ה'כו pop ע"ייעו
 יונשב ט"עפ ר"בנו 5* yb ןמ היל קלסו s^ םשו
 ןושלל בורק רתויו בטיה ש"ע np תכיראבו ןושל
 y" דועו ץמוג sen 'פ הבר תלהקב N^ אתקיספה
 המ Dy pw י"שר 'יפו א"ער ד"ל תבשב רופסה
 ms ל"נה אתקיספב רעבאב "vw וילע .ריעהש
 y" אתקיספמ ןויצה לכ רצקתנ ע"פרבו .א"עק
 'ובותכ ám :ב"לד ט"פ 'יאלכ 'וריב 0331 — .'וכו
 ^m ו"פ תבש m .תימו הימרג קילט ,ה"לד ב"יפ
 אתונחל היקלט (אקלט) דע ב"יד ב"יפר 'ומכי 'וריו
 אנ יל ד"ע ה"כד reb "mb 'ורי .רטילח ע"ייע
 'טופ v^ :לעפתא .אמיב ןיקלטמ ןוניאד הלכי
 'מ לע 'מ ןילקירט דח יוליע .קילטיא :כ"ד ה"פ
 ,א"כ תומשל 'ב 'ורי 'גרתב ןכו .ןיטיח הינילמיד

poss n^יטה תדוקנב ל"צ  poenגרת "ייעו ' 
 י"כ "ג יפל א" 35 םילהתל ;'ד ,'נ בויא
 דח ה"ד יתבר pue ר"כיאב לעופבו .תיִקֶלַטיִא

 — [םש n '"y'5 אקלטמ אכודמ :'ג סניתאמ

 רלופ bn p wb זמר עשוהי p רלּוט *
"yרלפ 'ע ע"ומ . 

Schuhe, Fuss- talaria ר"למ sop ס"לבו רלט 

Cn יב א'מ) 35333 רשא ולענבו Goekloidung 
rb ר"לב 'יפ 3/8( — .יהולגירבד אתירלטבו n 

 ,(לוענמ

 -Bpeier ררזוע ארקנה ירפ ןימ אָשלּוט -) שלט

  lingילוא  aal; ponלדוג םש לע ו |

(tלבא חלש 33  yyאביר ג"ונב (* ,יהומרוק ג"ונב )* .ץלח מ"ארבו שלח . *) קלט 3133 )^ .הינימרנו ייא 'א יירתב. 

 הליכ יכ ף/ירהל ביבס ן"רה תרכסל שרפל ךירצ ף"ירתלו ףיירה תטישב qom וגיבר יכ דואמ ןוכנ הזו à י"כב תיב )*
 ע צ מ אב ןוכנ אלל w^ ע"פרב לכא עבצאכ קר mais שישכ ייכה 'יג הלוע הפי ןכלו חפט וגגב ןיאב וני'ה םש תבשר
 יייע )? | .(אנליוו סישב ספדנש) «^n 'יפב שממ (m ^b ייגכ יתאצמ זיחא לבא ץרא ב הט מ ל תרררירו תע"פושו
 ראובגמ DU 'א לפק ע"ייעו )9  .יסח עיפדבו m"2, )^ "53 ת"כ )9  ,תצק ןושל יונשב וניבר à וירחאש ף"ירה

 5s ןיאו לט כ ןמ רזגנ הז יפלו ('" .תוכיראב תצק ןיב] לט 'ע לע וניבו זמר םש רשא תוילטמ 'עב «m (י'
 .תוינלטמ .טייכ ףרבו לינה תבשב ג"ונב לבא onn" 'עו
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 םאש אתוקי תש 'ט יבד ארגא'אפפ בר תנוכל
 שי רכשו ןורתי המ ומחנל םירבדב ותוא םימיעטמ
 ןיא ב"עס ח"כ ק"מב רמא ןנחוי 'ר םגו אמט יבב

pensיייעו לבא חתפיש דע רבד רמול ןיאשר  

 יתרמג ןכל .םש n^ ד'ע b^ 'יגומדק םינואג 'שתב
 'הנסו 'וכרבב םירפס לש 715 'יגה 'קיעש רמוא

ovאוחו אָיִמַט ^3 ז"ר זמר א'מ 'קליבו םשו  
 'גרתו םצע ינורמוש 'לב 'יפש cob ןמ ץובקה
 ןוהימטו Cn ,דיכ ירמב) םרגי םהיתומצעו ינורמוש

pyונממו  N£Nע"ייע אימט  Cim)דועו  
 .המית תצקו .יתאבהש i'm 'יפו איממ ע"ייע
 'ע ל"מר תעד ייעו וראיב אל ov 'וכרבל י"שרש

DDךפהב .אוה זא תירקיע אמעט יב 'יג םאו --  
 y'"y .תומצעה m3 רמולכ אמטע יב = תויתואה

 - [רגא

nob — DDםּוט =  ^bס"לב  bbbםתס םַטֶמט =  
gy UY? verstopfenרוביחו קוביד  fest- 

(zusammenfügenונבא קלסו וחפטב ') פב והמ' 

 ותוא םמט ^p CN^ ק'ב) nbn תא חגנש רוש

 יד קימ) ןיקשמד 33 .םינבאב וא תורורצב חפט
(Uyאמיממ ארהנ ארכימל ארש , ^pתונפל  

 ארמגב ריעה ינב 'פב ,םתסנש ןייעמה רוק
 [םלוע רכממ ל"צ] (רצח םשל) ותוא ןירכומ א'כחו
 ,יארישב ('םוטיתד אוער אהי ל"א (ב'עס זזכ הליגמ)
 (.גיס תומבי) לטבי אל 'מגב ותמבי לע אבה 'פב
 םותס p^ [ינכת אלו ץיפש] ץיפשת אלו םוט
 םירוחו םיכקנ םה םאו ןהב הנבת אלו ריקה ירוח
 םוטמומ -- .ויקה לכ סורהת אלו ץפש הברה
 ןיאש םוטמוט ,(א'ט (ND הגינח שירב סוניגורדנאו

 םּוטא ומכ n3pj תרוצ אלו רכז תרוצ אל ול
 : ביימ יורוכב ,ב'עס ו"כק ביב .איפ : א"ע תומבי) ןנירמאו

p»יכ  wonאצמנו ערקנש םוטמוט (.ה"כקתת זמר ףוס  
 ג"פבו .('יפורתנא 'עב סוניגורדנא (b^ ,('רכז
 םטמטתו םיטחב לגלגתתש דע %א'מ) הלחב
 הפי לגלגלו שולל םיטחה ךוד b" .םירועשב
 (' meno ןתסיע ('ןתוא שולישכ םירועשה לבא
 43 ומטמטמ ןכ לע הפי ('ןלגלגל לוכי וניאו
 (ביכ ,יג םיטפוש) בלחה רוגסיו 'גרת ב'או — .ובזועו
 םיארוק םוטמוט םיארוקש הזלו .אנמוש סטמיטו

-- -- --- 

(Db — Dp — (mon ₪ nb» חל 

 לע ול הרוגח ותילט nmn ב'עס v5 תוכרבב
 ^y» n'3 ןישודיקב .ש"ק תורקל רתומ וינתמ
 : דנָּב ןושלמ Cn ,איכ (nov ודגבב םש שרודש
 םינש .'ב מ"ב x^ הילע ותילט שריפש ןויכ
 'וכו ח"ת לש תילט : ז'נ ב'ב ,'וכו תילטב ןיזחוא
 mn לש תילטב האנתמה לכ .ח"צ ב"ב הליאשהבו
 ג"פ 'ירוכיב 'ורי ("Gr i איירבק תב ע"ייע 'וכו
 aen לש תעדומכ וילעש תילטהו ד"ע ה"פד
 ףוטעל עשרה ושע דיתע .ח"לד y םירדנ יורי
 ר"מש .'וכו ןדע ןגב םיקידצה cp בשילו ותילט
 ," םירב) הלמשו n'eb ר"דמב .תילט לטנ ז"כפ

oהיתילט הוה :םייחה יכ 'פ ר"להק .תילט הז  
 ילט ינב :םשו .הינורא לע אכלהמ ןתנוי 'רד
 תליחתב ל"נה ןיבזו תבש תוילט ץובקהו .ךתילט

^Y qumדהנס ' Ubל"צ] (תויולט) ד"ע ז"כד  
 ר"דמב ץובקה wn" ^«: תלכת ןלוכש [תויילט

m^ e^הנהו .תלכת תותילט  oW53 תעדכ  
 qx זא ללט לעפמ הלמה תרזג יכ מ"ר םשב
 רזגנו ל"נה ע"למ רקיעה ר'עפל לבא mop דקנל
 תחא םעפ "יא ו"יתב יסרפ לקשמבו bn פ"למ
 ןיסלותב םיאצוי cm ליאוה א"פ b האר ירפסב
 ןיסלוקב 'קליה "ג לבא ןיסלותב אצא ינא ףא

 | — n] סלק ע"ייע

 יתעדלו .Trauer לָבָא וניכר תעדל אָמַט =) םט
 D^ אָיַמַט ^3 כ'או םצע ינורטוש 'שלב ימט

 יכד ארנא Beinhaus, Leichenhaus) תומצע תיב

 אצויו לבא ושוריפ («Co m אתוקיתש אמט
 קר :rb ר"פדכ ה"יחא]* "= .ם"בלאבו ח'בטאב
 האלהו 'ציניוו 'פד ^3 3:5 רתויו ח"בטאמ אצויו
 תמועל אוה אמט לש 'ט 'מולכ ם"ב ל א בו ח"בטאב
 יל תמועל ף'לאו 'ב תמועל ם"ימו ח"בטאב 'א
 םיניעל הארנ קחדו .לכא = אמט m" ם"בלאב
 תיב b" אימט יב ה'ר .נ"יק 'רהנסל י"שר 0« אוה
 אמעט יב א"י "ג לע ןעשנ ורואב םלוא לכאה
 "פכ הזו ^« ומחנל םירבדב ותוא םימיעטמש

imןיב יתכואה םשו ש"ע רנא 'עב יתאבהש  
 יב .כ'או ךווע י"כב "אש אמעמ 'יגב ןיב "יפב
 תעלבומה ןיעה םולשתל ס"ימה שוגדל ךירצ אמט
 הלוע ונניא "פה הז לבא אמעט יב ומכ אוהו

 וניבר תנוכ f) .םוטיטר סיימב ןושארה vys3 )! .םש קיימ יישרל סחוימב «mx )*  .וינבא קליסו תפט cb ג'ונכ ('

 ויציבו ולש ריג רמולכ רכז mnt אצמנ העירק רחא קרו maps אלו תורכז אל וב רכינ ןיאש םוטאכ ותויהכ םוטמוט יכ
 םימעפ שיא אוהש .םימעפ ןכ וגיא םוטמוט לבא "א הימ םירוכיבב ד"פב לכא .םש ב'בל ם'בשריפ יייעו ףוגב ןינומט
 סישב ןוילג יייעו יירוכיבב 'ר קרפ לכ ייל (aw ירב ימגב יכ אוה עודי cow וניבר ירבר תצק רתוס הזו השא אוהש

 יפאנ יוינשמב ןכו ןעכנימ סייש v33 ןכא יא yb] 'עב שימ y"' 'ירוכיב 'ר קרפ חנומ חיה אל וניברל «p $045 תהגהב

"ys )*  .איי ammל"מר תרעהו סוניגורדנא 'ע רוע  ysםמט . *( m/sייכב  Y^הלחב שיירב היכו  Deךויעה סשב  
 פיטב ע'פרבו ,םשו Ob )' .ררפתמ ותפיע טיטב ע'יפרבו ,שיירבו ו"ו v33 ןוכנל ms (* | .ותוא ס"שכ ץ"פדב לבא

353535 
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 אלו ,'ג ביל ייעשיל ,םטמטיא p mp' "ילהתל
 mm -- .ןוטמטתי םוקמב תעלבומ ו"יתהו ןוטמטי
 םכיניעב ונימטנ : המט שרש ק"דר תערל ןינעה
 וארקו . . תעד ןיאו בלה תמיתס ןינע ('ג ,ח" .בויא)
 ול האונ אלש םותס אוהש coo םוטמוט כ'ג
 .א"פ iiy תבשמ ןויצ ןוכנל איבה דועו תורכז
 AY ןוכנ ילב ע"ייע ןוימט תרזנ לבא תיבב הממט
 טוקליב אבוהו 'א רומזמ שיר ט"ושב םוטמט
 פוטמוטבא bx אוה ס"ט ג"נקתת זמר ו"ט 'ילהת
 תוא ףוסב םינוקיתו תוטמשהב Cep ב'ר "יגכ

 .[ט'פש דצ ת"יב
vnb ךוע, cuj "bb קתעוה ס"לב "wb — DO 

 ב"פ ר"בב Scehützung, Werth, Preis) יוושו

 ךרביו 8^ 'פכו .(' nns ימיטבו תחא ינואב םהינש
 — :םימדב p^ ,ימיטב היל pbb pun :םיקלא
 ימיט mb cn ,יג רתפא) םחינהל הוש ןיא 'גרת ב"א)
 ה"נכו ה"יחא]* .(יוושו vnb "53 ^p ןוהנמ

"anni0 :רתפא / ;A*5 רבדמבל . NS B0 
 יד ,'ז 'תפאל ;ו"ט ,ג"כ 'שארבל 3pm ה"כ 07
 ט"ושו y 377 ט"פר 'וכרב w^ ל"זרדב דועו
 אמס ב mb nnm הלהת mew ךל ^b רומזמ
 המ לכ ימיט הל תילד תילגרמל אקותשמ אלוכד
 תחכשמ תאד המ לכד ט"ושב) המגפ הב חבשמש
 תמא ה'ד .ב'י תוכרב 'פסות !y" םיגפ תא הל
 ה"לפס ר"ב ד"ע ו"טד א"פ האיפ v ,(שרופמ םשו
 כ"רד 'תקיספ ח"כ פ"ס ר"קיו ,ימיט הל mos הלימ
 רהמ 'פ ר"תסא ^m פ'ס יתבר 'תקיספו :'ע ףד
 הידיד ימיט תוה המכו ח"נרתת זמר רתסא 'קליו
 תלכאד המ ימיט יתייא חמש 'ם ר"להק ,'וכו
 דעב םלש 'מולכ ךתליכא לש יווש ןת 'מולכ
 M" 6 ר'פק ףד) הבוש 'פ כ'רד 'תקיספבו ךתליכא
 אתימיט ימרא לקשמב רועו .ךטירפ רשפ : ותרומת
 qon :א'כד ח'פס האיפ 'ווי ימיט ומכ אוהו
 .התימיט ךל אה :ט"מד ה"פס 'ילקש 'ורי ,היתימיט

nvד"סד א'פ תינעת  : nb manורי ,היתימיט ' 
"D "UNDהיתימיט שירפמ (באחא) אוהו :ח"כד  

 'שרפ שיר חלשיו 'פ ר'תסא ,ב"* פ"ר ר'קיו ,ז"על
 זמר 2/5 ילשמ 'קליב) היתימיטב ארמח יתשו 'ה
 'פ ר"כיא  .(היתומיטב ס'טב 'יא ימל ה"ד ס"קתת
 'בר תור .ןוחתיטיט בסנ . . ןוחתימיט יל בס :יתבר
 .בסית היתימיט vip אוהד המ : לודנו ןטק 'פ
 תורייע שלש עלב 'פ ר"כיאב ימיט ומכ סמיט רועו
 p" [הלגעב] םילשוריל הלוע םהלש םמיש ויה
 ןייע םלוא םימדו רצוא ימיט ש"למ ושריפש כ"מב
 (arb m ןוטימיטא לצאנ ונממו — .פמיט ךרע

aen!רילק . 

omo 5 םט - (moon =( n5 

 ה"יחא]* | ,(ךתוחמ וניאש ימ b^ סוטימטא י"לב ול
 "אד הממ ךסיה 6-86 יכ וירבד האור יניאו
 ב"רל היה הברדאו 'וכו ערקנש םוטמוט לנה 'ומוקמב
 zerschneidbar 6 י"ל איה איה יכ רמוא רזגל

 DN ןימה הארנ העירקו ךותיח p" קר יכ רמולכ
 יכ wm "יפל men יתעד לבא הבקנ םא רכז
 bbb ,םָמַט פ"לב וא םטא = םּוט שרשמ םוטמוט

^bמולכ םתס ' pb penרכנ וניאו אוה םותסו  
 ןינומט ויציבו דיגש אוה הבקנ םא רכז םא בטיה
 D^ ..'ד 'גינחבו ,וז ותאירבו ותיוהכ ראשנו ףוגב
 דינהש אלא י"שריפו ץוחבמ ויציבשכ םוטמוט ייבא
 ונמטיש bus רתוי הבודא יכ ע'צו כ'ע ןוממ
 תרזג יכ ל'נ דועו .דינה ןמטיש הממ םיציבה
 'מולכ רובחו הקיבד pay sno ס"למ םוטמוט
 דיגה יקלח תויהב תרכינ הנניא תובקנה וא תורכזה
 םטמטת [pup הזו .ףוגב םיקדוהמו םיקבודמ
 םתצקב םתצק םקלח וק ב די ש רמולכ םירועשב
 הלחד ג"פרב ם"במרה b^ ןכו דחא ףונ ויהיש דע
 'מולכ ךרעה םויסב וב ז עו תלמב וניבר תנוכ וזו
 ובזעיו «Cm ga nOn ירקמ ןושלמ וקבדמו וקדהמ
 ו"מ .ב'ח רעלזייא 'חהל ר"טב p" 'וגו םלשורי
 היגהל הצור םנחב םטמטתו ה"ד םש הלחב ט"יותו
 ובזוע יתבתכש ומכ ןוכנהו .וברעמו : ובזועו תחת

^bע"לב ע'כו ורשקמו וקבדמ  festfügen ea^ 
^b nonתסיע ןיאש יפל (םש טייותב אבוה ש"ארה  

 התשיל תארקנ ךכיפל הפי תקבדנ םיוועשה
 לעיפהו ,לעפתה אוה םָטְמַטִּת תלמו .כ"ע םוטמוט
 טשפומה םשה ונממו םירועשב המטמיט : םש הלחב

avתא םירבדה לכ ראשו .ט'נד ג'פר הלח  ons 
 רחא ךלהמ תא ימ רחא : םשו [chop רחא ןהב
 ףרצל יוארה ןמ ןכלו -- םוטמיטה רחא וא לונלגה
 אלו יחכונה ךועה «o םוטמוט pupa ais ש"מ
 ךיע םוטמוט pu תלמל דחימש qb» י'כ 735
 דוע 'יא םתס b DOD'O" ןינעש !nb .ומצע ינפב
 תא םטמטמ ילבבה חתוכ .ב'מ םיחספב לעפתהב
 'מ י"כ 'ינ יפל א'ער ט"ל 'טויב הליאשהבו בלה
 D3 םטמטנו ה"מקת זמר ינימש 'קליו ןושארה י'עו

imp)ל"צכו םתטטנו אלא םתאמטנו ת'א (ג'מ ^  
 י"כבו .םתמטנו תועטב ג"ונכו «(ones  תודוקנב

DN13 תמטמטמ הויבע bאלו 'מאנש םדא לש  
 ת"א אסריגה : ר"ג 'מוי D'43 אבוה םהב ואממת

nnponאלא  oneonלעפתאנו .אריהנ אלו  
 אלא יאק הימייטימל yn אמלשב y 'יבורע
 ואל ma לבא פ'א י'כבו + יאק הימייטימל תיב
 אינו 'פד 'גותב לפלפתאכנו ssp הימייטימל

Cןָא עיייע  
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 תויוונ תאמוט רמוא ןתנ 'ר . , הרותבש ןיאמטה
 הרפה תא ףרושה אצי ('תושודקה תאמוט אלו
 חנה] G'e ימוי) כ"הויד 'מגב תויווגה תאמוטו ,("'וכו
 :C[n5 איה אתיירואד ואלד C תויוג תאמוטל
 ןיאמט ןיקשמ התושו ןיאמט posu לכוא ןינעל
 וב ורזגש םירכד n^bi המורתה תא לסופ אוהש
 םיבז) ןנתד (יישריפב .ב"עו ב"עס ^a תבש) אוה םויב

 ןושאר לכוא לכואה המורתה ןילסופ ולאו (כ'ימ היפ
 יתוקוחב כ"ות ('* א ר פי ₪ ףוסב ^C ינש לכואו
 .nion" :זייל יורוכב N"p. יוחנמ יייעו יד ישרפ שיר 'ט קרפ

 ('*ובירקי אל רשא האמט המהב לכ םאו (ב'עס ביל
 בותכה האמט המהבב לוכי «n nr) ארקיו) a^ הנממ
 gw") )2 קוספפ (cr הטמל רמוא אוהשכ רבדמ
 האמט המהב ירה ךכרעב הרפו האמטה המהבב
 C ^51 ןישדקומ תמהבב אלא רבדמ וניא אה הרומא
 p^ (ריס תכש השא המב 'פב הבורמ ץרש תאמוט

ninoםיצוש הנומשב איהש  semאיהש הלק  
 אלא הניאש תטעומ תמ תאמוט ,ברע תאמוט
 .(*העבש תאמוטכ איהש הרומח sm דבלב תמב
 האמוטו ליאוה )502 השרפ wD אתליכמ שירב
 תוחפ ןיא האמומ המ בכעמ ביבאו (" תבכעמ
 p^ ,םוי 'למ תוחפ s yis ףא cv םישלשמ
 ד"יל ןסינב ר"ימ החדנ האמוט המ ל'ז םיסינ וניבר
 אצמי אל םאש ימנ ביבא ףא nv 'ל ןהש רייאב
 שירנו .("םוי 'ל וליבשב ןירבעמו חספה בכעמ

psאמט (א'מ איפ  nnללכמ ,האמוטה בא  
 ג'פ המהב חקולהב .(" תובא יבא ומצע תמד
 אפוג "Gy גיכ תורוכב) בקעי ןב א'ר 'טגב תורוכבב
 הלק האמוט רגל דע הרומח האמוט רמא ארפ רב
 לכ ולכאת אל ("ארק רמ א ט"מ . , בלכל רע
 הלכאו הננתת ךיועשב וש וגל הלבנ
 ךסנ ןיי 'טגב רכושה 'פב ז'עבו .('' (א'כ 7 םירבד)
 לכ ולכאת אל אינתד אמעט יאמ ws (ג'עס זיס)
 ולאו ג"סב .('' 'וכו היוארה הליבנ )000. 'וגו הלבג

 40 = ND - (ימיט =) םט "

 TU py ןימד c3 םע ףדרנו .ע"ייע ןוקימיט
utיב  p 

Dונינעו שודקו רוהט ןמ ךפה מ"למ עודי)  
 וא הרות רופא ינפמ וא המוהז ינפמ בועת

 :n3 'פב ארפסב unrein, levitisch unrein) ןנבר

 טיע ףד יה קרפ ףוס 'ה השרפ םיבז קרפ עווצמ כ"ות)

 ,ויט ארקי) התדנ תאמוטכ אינת (פייוו nn 'צוהב ב"ער

osאלהו התדנ ימיכ אלו  pא מ ט א הי ש אוה ') 
ne6 אמטמה תאמוט השע אלש םוקמב [סא]  

"b ^»תאמוטכ רמאקדמ  nmבכשמד ןניפלי  
 הדנ ירהש mU תאמוטכ בוע תאמוט אמט הבז
 'ח ליל תלבוט 'ז םוי האור 'יפאש אתירואד
 תאמוט אמט וב תעגונש ימ לכ ימנ ןכו הרוהטו
 אמט אהיש הדנ בכשמל הבז בכשמ שקתיאו ברע
 םימי 'ז ןהש 'תאמוט ימיל שקוה אלו ברע תאמוט
 אלו לקהש םוקמב המו 'ז תאמוט אמט אהיש
 הלש ןותחתהש ןותחתכ הלעוב לש ונותחת השע
 ןילכוא הדנ לעוב לש ןותחתו םילכו םדא אמטמ
 רימחה אמטמ אל םידגכו םדא .אמטמ ןיקשמו
 התדנ nnm (ר'כ קופפ פש) היב ביתכו ותאמוט ימיכ
 אוהש הלעוב ימי השעו םימי תעבש אממו וילע
 אלש 'ז םויב הילע אב 'יפאו התומכ אמטימה

NDD'ז ' Du»התומכ ואשעש הבכשמב ןאכ  
 רימחנש ןיד וניא וב רימחהו םידגבו םדא אמטמש

oהבכשמ אהיש הנידכ ונודלו ותאמוט יטיב  
 ימיכ אלו התדנ תאמוטכ ל'ת 'ז תאמוט אממ
 ימיכ אמטימ וניאו אמטימ אוה ברע תאמוט התדנ
 ,תויווג תאמוט .('העבש תאמוט התאמוט תדנ
 כ"ת אמטה םכל הזו ארפסב תושדקה תאמומ
 תיוונה תאמוט CD 'שרפ שיר 'ו קרפ םיצרש 'פ ינימש

 אצויכו m הבזו בזו nem הלבנהו ץרשה ןה
 תאו הרפה תא men (' תושדקה תאמוטו ,ןהב
 אתפסותכ שרופמו ריעשח תא חלשמהו םירפה
 לכ תוכרל אמט ובד לכב b") תועובש 'סמד

 ףוגבו (* .ךומסב ייפמ חכומדכ ךורעב ל"צכו אמטימה כ"ותב )* .אוה וניבר לש 'יפמו כ''ותב יילו sm a י"כב ה"כ ('
 'תפסותה ןויצב ךומסב היכו תושורקה כיתבו תושידקה רייפדב (* ey vin םג ןכ ראב רוציקה תילכתב קר ןינעה

 "b^ הז איבה ןרהא ןברקו )* .שובשב יפסותב ג"ונבו תמרוקה הרעה y" )^ .א'פ תועובש יתפסוח "33 «mu ר'יפדב

 י"פע יתמלשה )9 mma. גיונבו ,היוג «ya mu ןעכנימ י"כב ןוכנל היכ (* .אמשט 'ע ץיבשפהב יייע "cO 'ר םשב

cyהיוג  ya 5mי"כב )9 .אתיירואר ואל תויוג תאמוט ןינעב חיוג יעב איבהש םיסיג 'ר ייפ לע ותנוכ )* .יחכונ  

Y?ר'פדכו יפיס  pp)תוחנמב ,כ"ותב |« עיפרב ('?  .בירקי תועטב ע"פרב ('' .יתחגהש ומכ ל"צו ירפיס 'ציניוו  

 לינה סישבו ורפיש ןישרקומה ילוספב w^ כ"ותב ('* .םש יורוכבב ה"כו םאו ייא קוספב לכא ow אבוה לינה 'רומתו

 סופרב ץרש היכו ץ ר ש תאמוטב הבר OW פ'א v33 לבא ברע תאמוטב הברה םא ג'ונב ('* .ורפנש ןימומ ילעבב

 איבשרה ייחב אבוה ג"הר ייפכ אלו יישריפל בורק וניבר ייפו : חיס רצ תכש סיד יייע ונינפלכ nen ל'שרהמו םינשיה

 חתפמ y" ,אתליכממ ךורעב ואבוהש םינויצ איימו תונושאר תוישרפ 'ב וינפל ויה אלש הזמ mes )'" aen ש"ע

 תכומ «j ('' .'ג mam py "WD יייעו תרבעתמ ייא יקליב לבא יליכמב היכו ("  .ןויצל ןושאר הז ,םלשה ךורע רפסל
 ,ליינח ייחספל השמ b "y ריעס ^53 vb יירדנ 'וריו ג"עס וילר טייפר ייחספ יוריו ג"פ 'רהנס יתפסותו : בי" 70:55

m )'*ברח היר א'ער יג יילוחל יישר  yy pז"עבו ביתכר ייא 79333 ('* ,בא  »yb roשימ ןמ ('" .אינתר  

 .הליבנ היורק רגל היוארה לכ ג'ונב !f) | .ביית דייל שו י"כב םא יכ ע'פרב ייל
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 םשהו 4^ הליעמ wb: .'ט הדנ asp ןילוח
nsuתוכרב  sUג'ל .ז" תבש :ח"כ .ב'כ : 

 'ובותכ .'ח ק"מ : ו'כ 'כוס +: ח"י 'מוי :3^ ייבוריע
 :ז"ל "לוח .נ"יק םיחבז : ד"צ : א"פ 'דהנפ .ו"מ
 ייחספ האמוטה דלו . . האמוטה בא .א"ס ,ד"ל הדנ
 ^D 'יהספ םידי תאמוט N'D ,ג"פ םידי  ,ו"מ א"פ
 'ג הגיגח האמוטה חור :'פ םש םוהתה תאמוט
 gm" האמוט DW : ה"ס 'דהנס ^g הדנ ,ב"עס
 תאמוט ,שדקה תאמוט ,שדקמ תאמוט .א"עס א'צ

Gunייע ז"ע תאמוט ,רשבה תאמוט ' "yיועובש  
 "mw תעקוב הלועו תעקוב האמוט ,ג"לד א"פ
 רובצב איה היוחד תמה תאמוט ,ו"מ ,ב"יפ תולהא
 'יחספ ותאמוט לע האמוט ול ףיסומ ,ש"ע :'ו 'מוי

 -- [,ד"י

 + עלקיא ייבא b sy (םוקמ םש) איריבומט *
 ג"הבבו ס"ש י"כב i72 איריבומטל

 י"כ xp bp אירורדמטל עלקיא ישא בר ג"ונבו
 יניבאירהב Tumera ראופמ םוקמ םש אוהו רקיע

Uyירגאיג 'ייע דועו האלהו ב"לש ה"ח טרעננאמ  
 .ב"צש רעיוביינל

 ,א"ח היתימממפא 'עב "פ רבכ דש םש אמט *

 ,(ויעק ביח) הניש רב 'עו : א'עק

 ז"סר א"חב ברא 'עו איריבוממ ע"ייע אירודמס *

wmםייונשה  y"עו רודמת ' 

 .דומרת

 ז"ע 'ורי Themis) ארקנה ינוי לילא «oe 'ִמיִט *
 היל הוה אכ רב הייח ^ ר"ע ב"מד 5

 תרוצ b^ הווגב הרייצ ימורד ימיט תווהו ןיקווק
 לצא עודיה (m nap לילאש ןעיו רכזנה לילא
 ןויב דבענ היה טפשמהו קדצה לילא םשב םינויה
 אָקְּג ע"ייע ותמגודו ימורד ימיט י"ע וראתמ ןכל

 ,6 זילש ,ב"ח)

oe» "PP *עשוהי 'ר : םייח האר 'פ ר'להק (יטרפ  
 .ימיט 'רד הירב

"MOע"ייע  wonז"חא  ^p)תומצע . 

  N'DDינורמוש 'שלמ)  ^b "bbאימט כ'או םצע =
 ע"'ייע 0600106 תומצע  (M DDשרוחהב

 (' (יקספו .אימט אלט שרוחה 07. תוליהאב ז"יפ
 yo) בייק כירר 'תקיספ) והימרי ירברד [אתקיספ ל'צ]

+1 I v , A a 4 Et : 2 KR. A 4 9 

| 
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 6 התימב qme ולאו (א'ער rb 'רהנס ןיפרשנה ןה

 הרוהט המורת לכאש אמט ןהכו לבטה תא לכואה
 לאומ ש רמא C (דומעה qo» pu שרופמו 'וכו
 ןהכל ןינמ 6בקעי ןב רזעילא s םושמ
 'אנש התימב וניאש האמט המורת לכאש אמט
 (a5 טרפ והוללחי יכ וב inm +ט ,ביכ ארקיו)
 ףוסב ."תדמועו תללוחמש [וזל ל'צ]
 תשא ןונכ b^ ךל ינא האמט תרמואה «C םירדנ
 לכלו הרופא ינא ךלו יתסנאנ תרמואש ןהכ
 'פכ .(יתבותכ יל ןת תותומ לארשי
 אמט שדק ןיב לכאש ( אממ C'D  םיחבזב ג"י

paאמט רמוא ילילגה יסוי 'ר בייח רוהמ שדק  
 .'וכו רוטפ אמט לכאש אמטו בייח רוהט לכאש
 )15 תורוככ ש"יב 'מגב ילוספ לכ קרפב תורוכבב
 ט"מ תודנל ותוא ןיליכאמ רוכב םירמוא ה"יב
 .ונלכאי .רוהטהו אמטה «s 3^ nv) ארק רמאד
 אנשיל ש"ע איגוסה ףרות איכה wis ה"יחא]*

bxע"למ וא אָמְמ ס"לב אמט תרזג  SP! M5 
 וא .רועיכו ךשוח gemanh דנעצב am) 'קסנאס
 «pa ותואמ ?QS ע"לבו ס"לב ןכו peb ny ףדרנ

"pהֶאַמּוט םשהו ,שרשה הז טשריפל מ'צוא  
 הלאב byen "y אמגודל ס"שב 'ברהו son ראותהו
 ןיבוריע Up תבש :ג"ס תוכרב + תומוקמה

YDתפסות 'ה ,'ג םידי .ט"ל 'מוי : ח"פ םיחספ : ' 
pvםילכ 'תפסות ^ ,ו"ט םילכ .'ז הליגמ ,ב"פ  

 'ומבי (םישרפמה "ייעו םידיה תא אמטמ) T5 מ"ב
 SP הדנ ,'ז ,'ה תוידע .א"פ wn .'כ D .א"ס

 'וריבו GUB 'וחמש ,'ב ,'ו 'ירישכמ ,'ב ,'ו 'ורהט
 ד"ע ד"כד ה"פ יאמד 'ורי y" תעלבומ 'א םימעפל

"UY aDגינח 'ורי .ותמיט ד"ע ח"לד א'פ 'מוי ' 
 : ז"ס "יחספ ןייע יִמַמ 5ys .והמיט ד"ע ח"עד ג'ס
 א"ער 'ג "ילוח ,היל אימטמ .ט"ע םש ,ימטמ ייומט
 bp" יִמָטיִא ,אָמָטיִא לעפתא ,היתימטו . , היימטל
 : האלהו ג'מ א"פ ןיצקוע לעפתה ;א"ער 'ג :'ב
 תאמוט ךועה שירב אבוה כ"ות .םיאמטימ .אמָשיִמ
 אמטיל אב : ח"ל 'מוי ,אמטימ ^v "יחספ .אמטימה
 הייד דיק nim wn יייעו סייש v33 m» sb ןיחתופ

 הֶאָמְט הבקנ .אָמַט ראותהו ,(א"בטירב 'ייעו יסרגד תיא

nae "yנ"ל : ovט 'שוריק .ה'כ 'כוס + ו'נ '. 
 b5^ : 'ה 'ורוכב .'ח ק"מ :'ע םשו : ב" D'1 'טוס
 ! ט'נ mb" .ו'פ N'O: מ"ב +: ב'צ pag ב"

 תארגו ,םש ןישרופמ האס b 'מורת תפסותב התואו W^ ר'פרב )! .התימכש ןה ולאו ס"ש י'כבו התימבש ולאו 933 )!

 לאומש רמא p' "33 סי'ש v33 היכו (* הז ןינעל בורק רבודמ vb 'מורת 'סותבש תורוהל איה בתוכ nns תחגהש

 ה'כ (+ you 'צנוש 'פרבו yos 7 םושמ : גיייק יילוחבו רזעילא 'ר סשמ ח"לרת זמר רומא ps ,רזעילא 'ר םושמ

m vasםלוככו ביחו ד"ל  oyריב ייכב ןוכנל היכו וזל  *) an 33 ome»רצקתנ עיפרבו רייבו דיל  "yהז ייפו יוכו  

 ,ומטה ייחכזב לכא ep יילוחב היכו )^ ,ינא האמט תרמואה moy .ב'יק חומביל יישריפ יייעו oe יירדנב אנקסמר אבילא
 .אקסיפב ע'פרשבו ריפרב ה"כ ('



 הראבל היגמ הזיא ליכשה ןכל איה תרדוב הלמש | 'יפ eoe קיחש ינולפ C mo ריבע המ C ןומח
 ןוילגמ אבוה כ'חאו תומצעה תריבצמ :י'ע
 רזג ןוילגה לעב םגו שרופמה םע שוריפה םינפל
 טרפבו איממ אלמ תככרה אוהש אימיטלמ רמוא
 וא אימט ה"נכו — .תולהא 'תפסותב בותכ ןכש
 סוניירדנא ח"ע פ'ר ר"בב תומצע תארוהב אימיט
 אימטלמ 'עב וניברו ג'הר ןויכ הז לעו איממ קיחש
 סונירדא ה"כפ ר'קיוב ה"כו ל"נה ומוקמל י"שרו 'א
 םיעשר םיתמל הללק הצילמב אוהו איממ קיחש
 רכד ע'ייעו /'& Db ע"ייע ךנוח תומצע רזפ ךרד לע
 'פ ר"להקב ^& ותרומתו .ב"ל פ'ס ר'קיומ ןויצ יג
 תומצע קיחש סונאירדא ידפח 'פ ר"כיאבו 'ובגמ םג
 ט"מפר ר'ב ג"ער ד'עד ג"פס יליגמ 'וריב Ty 'ייעו
 אבוהו 'א 'פ לאומש 'רדמ ,הלגה רשא 'פ ר"תפא
 ר"בל כ"מבו יומש קיחש ז'לה ד"יפ 'ירפוס 'כסמב
 .ה"כר ז"פ 'דהנס 'ורי .הימט ל"צו mew סרג ט"מפ

pneת"יט רחא ד"ויב ןכו 'וכו ןלפד איימיט  
 רסח )3,2 5« םימטרחל : ץקמ b/5 'מוחנתב
 ןויצה הז לעו pub ימיטב ןילאושש ולא ביתכ
 sebo יב ןינעה הזמו — ל"נה "ישארבל י"שר ןויכ

 — nw] ע'בשפהו 'א םט ע"ייע :'ו 'וכרבר

 םושל . . הירדש ,ג'נק ב'ב (םוקמ םש) אימס *
 ,איטט

 .וכוע y" תוימרוט 5x תוימוס *

 -Schatz, Vorraths 0.500% רצוא י"לב) ןוימט

(kammer ןשיה 'פד ג"סב  )ב"ער טיכ 7300) 

 .(ץוימיטל Gro םיתב ילעב יסכנ םירבר 'ר ליבשב
 ('יתעיגיב ינאו ןויטטמ ןוזינ הז 6" 'ב 'פ ר'בבו

om$3 לפרמא ימיב יהיו  G'obשירב ר"קיובו  
 ("ןוימט יאבג (" ךלמה חלש (א'יפ ינימשה םויב יהיו
 תונידמ 3b' ונדמליבו )5 ר"ב) ב"נ 'פבו ,חתובגל
 תחאו הלשמ תחא ren ךלמה רמא ךלמב ודומש
 הרפעו תפזל ;mon וכפהנו ן ל ה ל ד ןוימטמ ףרשת
 ינבלו )"5 x'p קרפבו ("(יט ר"ל היעשי) תירפגל
 תאצמנש רע הנש nob ועיגה אל :םישגלפה
 qus ךומי יכו ונדמלינו ,("' noob םירצמ ץרא

mini)ונדמלי םשב בייקתת זמר ילשמ יקליב 'יאו אתיל ) 

 עשרה ושע «mr t s ילשמ 1535 p אל עשרו
 .Cham ןוימיטל םדא לש ונוממ סינכמ היהש

 ןוכנל ג"הכ ה"יחא]* | .תומצע קיחש ןואנ
 B^ תלמ הרסח 'זיפו ר"פרדבו זיראפו ב'ה י"כב
 הלאו i'm) by ותנוכו ןואג תלמ men ע'פדשבו
 אימטלמ :ה"כ x" ל"נה 'ולהאל ט"דס 'יפב וירבד

^bאסיס ןונכ  maתומצע אלמ  ^b[אימט] (הימט)  
 אוהו איממ קיחש סונאירדא ןנירטאדכ תומצע
 יתיצר הנושאר הפקשהב הנהו .כ'ע תומצע קיחש
 mb תיב "פ 029 OUS ע"למ אסיפ ןונכ ראבל

Todtenhausיפה איבה הז לעו " maתומצע אלמ  
 ל"הזב וניבר בתכ 'א אימטלמ 'עב יכ יתיאו בוש
 לש אסיפרפ שוריפ תוליהאב ]5[ «o 'פב
 רשפא יא יכ דומל דוע ךירצ רבדה לבא 'וכו תומצע
 אוהש ספרפ 'עב וניבר ואיבהש ספרפ Uy וראבל
 ותלבוס ןינעה ןיאו הרעק ₪006 י"למ ב'ר תעדכ
 ym תעדל וניבר יכ חכומ םינפ לכ לע תוליהאב
 ט"נ תוכרבל י"שר i'm שוריפ תא איבה ןכו ןויכ
 אבוא ה'ד : "נק תבשלו C אימט אבוא n2 א"ער

Ul ovesתבשל י"שר  Dףיסוה (ז'פק םש  
 אימט קיחש תומצע קיחש ר"בב שי הברהו : דוע

"n zyדוע  pא רגא ' NT)ש"מ דוע 'ייעו 02  
 י"שר דוע "ייעו 0 40m אימט אבוא 'על 'ח הרעהב
 ימיטב םירחנה ימטרח 'יפש (*'ח ,א"מ תישארבל
 ו'אלב תומצע ןה ימיט תומצעב ןילאושש םיתמ
 תומצע אלמ אימיט sob אוהש תיב הנשמבו
 ם"במרה ןיבה ןכו A י'א לאינדל י"שרל סחוימ "'ייעו)

 הנוכהו אימט אלמ בכרומ איטטלמ ל'זו תולהאל
 DU איבה ש"רהו .ש"ע 'וכו תוטצע האלמ הריפח
 .סרפה תיב השוע הז ירה ימטלמ שרוחה 'תפסות
 אלמ תובית יתשב ז"יפר mons 'תפסותב ג"ונבו
 י"כבו אמטה אלמ 'פסותב 'יא ף'ירה ףוסבו אימטה
 p^ י"פע וניבר 'יגכ ל"צ םלוכו אימיט אולמ 'פריא

rmאיטטלמ  yb35 אימיטלמ 'יגה רקיע ^ 
 0 0 tov , A aeo י"למ אוהו תוינשמה

 nb" ein in Fels gehauenes Grab רוצב בוצח רכק

 4335 היארו תישומש איה 'מ יכ יוועל 'חה ריעה
 לבא .רבקה דבאש הדשמ תומצעה תריבצמ הנשמהב
 הליחתמ יכ ל"ג דועו תישרש 'מל והובשח םישרפמה
 אימוטלמ בוט רתויו) אימיטלמ שרוחה קר בותכ היה
 ןעיו 'וכו הכותב רבקה דכאש mes (תינוי הלמכ

 buy םילכ תכסמ pe (* ,יל ג"ונב f) .תנושאר םעפב םג וניבר ייג wn ןכו ןומח w^ ףכית םש לכא ימח ג'ונב ('

 רצ 'כוסל סייר לצא o 1353 'ב !v/33 ימ י"כב היכו ביפ איד 'כפמבו י"עב m^» (^ 435 503 "y )1 .תולהא

 יניא עגי יניא םא un 309233 )! 35 רהוי הזו ןו * מ ם ל גיונבו י"כב )^ quam rcm תמש שרש קיררבו + זימ

 ר'גד תוטוקמ ינשבו רתסא שיר pour ריקיוב ה"כ )* .רשה oc. vae לוכא ךל 'פ רילהקבו ר'קיוב ת'כ (*  .לכוא

 vi33 (1% .תתובגל ןוימט wai חלש לייצו התבוגל ןואימיט חלש ס'טב : שיאה םשו bo הכר תורגו .ןויטיט ייא ר'להקו
 וימר MD אריו 'קליבו v33 ךלמה רמא ןמ ^3 vy "pnm ר'פרבו יגל 'עו יזל 'חנ וכפהנו ת'ר קר ייא רילו ויו

 .רנאמח םויפ wy ןוימטל ob 'קליב f) | .ןוימיטל ג'ונב ('1  .ןלהל ךכ "יא ריפ
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 43 pi) — םָמָמ — ןוימט

 םש «p א"עס ו'צ דצ כ"רד 'תקיספב אוה ורוקמו
 p^ האר 'מוחנתב לבא "וכו וינפל ןמטמ ליחתה
 ךל המ ל"א וינפלמ peso ליחתה בוט רתוי א"
 ז"מרס 'ילהת 'קליב ןוכנל ה'כו 'וכו ינפלמ ןימטמ
 (וינפל) ומצע ןימטהו אתקיספה םשב ח'כשת
 [ינפלמ] (ינפל) ךמצע ןימטמ תא המ ל"א [וינפלמ]
 ןימטמה — 'וכו םנוממ ונימסה ז"יפס ר'קיו 'וכו
 ב'פס ?wb" 'וריבו — .ש"מו 'א pb yp לוחב
 תבש v^ טשפומ םשו — ס"ט ןמטמ . . ןמט .ג'כד

a^ cbהנימטל הריכמ  wowהריכל הנימטמ  
 הנטטה ע"ייע דועו .הכירצ הנימטל הנימטמ רופא

 -- [תנומטמ ,ןומטמ 'עו

tomus ר'לב ןכו 9606 "bb סּומוט =( DO 
Theil Pack von אסמומ ס"לל קתענו 

Sehriftstückenלכד ג"רב (ןיסירטנוק תצוכקו קלח  
 ,תוכרב לש סומוט לטנ 6 ויטק תבש) שדקה יבתכ
 םיטבש לש ןהיפומיט לטנ (ז'כ 70 רוכזד 'תקיספבו
 יפ ר'קיו שירבו Com oy קוקח םמש הי הש
 ךל ךטמ רתוי רחא ןתנש פ"עא (ה'פ טיקשי אוהו
 הפילק ןמ ןישועש ףלק b^ .('סומוט שירב ונבתכ
 יילב p yw" — .('ומוט ארקנ זעלבו yy לש

"bותצק וא הלכ רפס ), vu mns 
"i psרשא  "nץבוקמ  "Dםאטשרעבלאה  

 רקיעו י"למ השרש הלמה יכ תמאהו : ל'זו בתכ
 התירכ ןינע אוה תימצעה התארוה יפל התחנה
 תאז הלאשוה תימצעה תאזה הארוהה ןמו קלחו
 ןתוא ןיתרוכש םש לע םיעלקה לע תורוהל הלמה
 םיבתכמ וא םיופס תצוכק ןכו המהבה תווועמ
 וניבר רבח רשא םלש תוינשמה רובחמ pon םויסב
 אלל ךיראה יכ וירבד יתרצק .'וכו ל"צז שודקה
 קר אל הלמה תארוה יכ ריעה אל תאז לכב ךווצ
 םינינע ןכות השוריפ םג םא יכ הדוגאו קלח
 אוה ןורחאה ןינעה הזמו Liste, Register המישרו
 וניבר 'יגל .ר"קיומ ןויצ ןכו ל"נה 'תקיספמ רמאמ
 וניא ה"כ פ'ר ר"בב mi» bam 'וירוה ve ןויצו
 ןפומיט ךותכ אלא םיקידצ לש ןפומיט ךותב בתכנ
 ףא א'ער ח'כד b" ןירדהנס 'וריכו ,םיעשר לש
 בוט רתויו .ןהיתוסמט ךותמ וחופ םהיתומש
 'שוריב ה גו ש א ר הארוהב K^ דועו .ןהיתוסמוט
 ,ודיבש סומוטב . . ושאר לע והכה rt ntes ק"ב
 , . הכיח טוופריא י"כ "ג יפל ט"פס ק"ב 'פסותב

won (?לחעפעב 900%)%4 וא גנוראלראפ עכילטכירעג 0% , 

DR TREEו 2 כ 1 ו  It ae ESיו ל צד 1 יתנו 2 א רק  qoeא ב  

 imn היהש טייפ המד בוז בוזי יכ השאו ר"קיובו

 וחק תשרפנו .('ןוימיטל ונוממ סינכמו ןהילעב
 ןוימט יאבג ךלמה חלש .(ל'פ vp ףסכ לאו ירסומ
 — qon לש רצוא לע הנוממ יאבג ^6 התובגל
 uo לש im םיכלמ לש ןה רצוא י"לב p^ ב'א)
 pay bs לצא ז"כב לבא ב"ר םע pom ה"יחא]*
 ןייע Staaisschatz הנידמה וא ךלמה רצוא הלמה
 iy א'מד ט"פס 'ירדנ 'וריב ל"נה תומוקמה דבלמ

npe[פיסוולק] (םיפוולק)  Cלועייד אתוכלמ ןמ  
 אוהש םדא שי א"לפ ר"מש .ןוימיטל הילדמו אוה
 'קליבו .ןוימטל סנכנ ולש ןוממה לכו 'וכו רישע
 תלטונו וב הרגתמ תוכלמה an" א"סקתת זמר ילשמ
 הלא pw ה'צתת זמר שיו האר epo .ונוממ
 qos לש ותיב ורפחש םיבנגל לשמ אטוז 'ירבדה
 רחא "T אלב 'יגו .םה en לש לכה ל"א 'וכו
 ל"נה םוקמב ק"דרו ל'נה י"ל ךרדכ רקיעה ת"יט
 אקימט לצאנ ןוימט ןמו — המט שרשמ ורזנל העט

 — [שיע

DB * (םתס 'יפ verstopfenםוט םע ףדרנו ) "y 

 ןיטיג ףיסוהל שיו 'א םט 'עב תואמגוד
 ילינמ לעפתא (r5 mwb s ק"ב ,והנימט ,ח"ם

 .יארישב םוטיאד דע ב"עס ז"כ

 ג"רב Gerbergen הניפצו הרתסה way מ'למ) 136
 רכומה 'פד ג"סבו (C WO D'2 ךשנ והזיא 'פד

 ןיטטי אלש לקשמב 6 ט'פ אותב אב הניפסה תא
 ןהש ינפמ rb) ביב אהפסוה אנת ,חלמב ויתולקשמ
 לקשה חכ שיחכמו קנוי חלמה «n רמולכ ןירסח
 vpn ליעפהב ה"נכו ה"יחא]* — ,םירחאל רכומו
 ומצע ןימטהו ד"פ הבר םירבד .ןנוממ ונימטה ז"יפ
 רנע תיבב בקעי היה ^a 'לינמב לעפהבו .םהינפמ
 לארשי ץראב ןמטומ ב"פ הבר םלוע רדסבו ,ןמטומ
 יליגמל ס"ד 'ייע לארשי תלמ 'רסח בקע י"כ 'קליבו
 א"פ םיאלכ לקבו .ןמטנ פ"ש 5 'ינ pen ib דצ
 תא ןינמוט ז"מ b'$ תבש :'וכו תפל jon ט"מ

penaהמבו ןינמוט הטב האלהו א'מ ר"פ םשו  
 eb יקזנ : 'ס יייעו :א'ס i70 ק'ב .ןינמוט ןיא
 י"כ 'גרת mm ןוטטנ ד" יה רתפא nn" .שאב
 שיר האר bip לעיפב .יננמטת ^a 3" בויאל
 תא רעשל אציש םומינוונאל לשמ נ'צתת זמר
 ל"א וינפלט ןמטמ mm דחא ותוא הארו תודמה

nbאריתת לאו רשויב ךיתודמ השע ןמטמ ךל , 

 ,התובגל ךלמה ךלהו 33 (* | .ןוימטל גייונב ('
vs )+עב היכו ויו ייכב ןוכנל ' TNרתויו (ז"פר ,איח)  pasלבא אצת יכ יוחנתה ^33 ןוהיפומוט  mo ps o3אצת  

 i9 ןינעכ אלש םש maim רמאמה לכ לבא :םתומש "Din רופיס ותרומת ב"יפ יתבו יתקיספבו םיטבש לש םיפומיש ייא
 לכא כ'ע שארב ונכתכ 35 ךממ רהוי םיוחא ונתנש פ'עא גיונב )^  .בייק mw םש 377 'תקיספב רעבאב ש"ר שייט

00 (* 

5^ 

 .פוטוט |[שארב ליצ] (שאר) ונכתכ ךתוא וניבר ^33 ^4 ,חימר 35 תוירוה יוריב
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 רמט 8 — (סּומּומ 2 םמט

 אוה קומיט ב'עס 2/27 ביפר יאמד v" קומיט * | mo 'קליב ה"כו וידיבש תווטש לש 15:83
 ב'פ שיר ^w ג'הכו קומיס us ס"ט ד'בארו .ודיבש ורטש סומוטב כ"ות םשב רומא
 .יאמרד ומכ 'יפו תוריינ סומוט סרג 'כ קרפ רומא ארפסל

msתווטש לש  rosתורימסמיטב ס"טב  
 תרסמ "יפב p"m ברה ןוכנל mun רבכו וידיבש
 תבשב «m לש סומוט ןינעבו .ש"ע רומלתה
 ח"כב ר"יש ש"מ "ייע vb) תבש 'פסותבו ל"נה

Umחהו ז"מ ' yero)ליכשה  manoלש סומוט  
 הרעשה וזמ ןיאצוי אתורבג אתכלה המכו תוכ לה

yהרומתמ היארהו האלהו ה"ל ב"כח ולש ע"מ  Y^ : 

 < י"למ אקיִטיִמט ןמ רצקתנ) אקימסט *

(zum Haushalt, kón. Schatz gehórig 

 דבע ול חקולה pns אקימטמ םתא ר"תסא ש"ירב
 לע 'וכו ושפנב בייחתמ וניא בוש אקימטה ןמ
 ןתויש רמולכ היל הוה ןכ אקימטב הידי טשפד

maךלמה רצואב ודי טשפש ינפמ רתסאל ןמה  
 ,אריהנ אל כ'מ 'יפו אוה ה"בקה לש ורצוא לארשיו

Desאבה 'עב "יע ותמגודו עצמאב הטמשנ ת"יטהו יללכה סמ 'יפ סומיד ומכ ד"עפל) סומיט , 

 -eh דף דמ י"למ ןּוקיִטיִמַמ ןמ רצקתנ) npo ע"ייע óoffentliche Staatssteuer יני'דמהו

 (*[א תקיספב] ('(אקסיפב) end, ehrenvoll» סמיט היה תורייע שלש yos 'פ ר"כיא (סומד
 בצ ny שש יז כ'רד אחקיספ תולכ םויב יהיו | US $72 ג'הכ הל ג עב םלשוריל הלוע םהלש

"v3תינעת  Tb₪7 ןה 'ז אלו םיעיקר )94 4335 )23 /3 ,'ז רבדמב) : לצו סומיטק שבושמ .ט"סד  

 .דבוכמ b^ .ןוקימט ירש אכלמד ןה ("ןי בא ר"א | תורייע שלשמ םיערופה םהלש סמ רמולכ סומיטה
 spy ןושאר 'יפו ה"יחא]* = .ךלמ לש אסכ א"פ | רק'ע b's הז היה הברה ךכ לכ הלנעב םיכלוה ויה

 איוטיט p'"y פ"טב ל"נה ר'תסאבו ל"נה י"למ sem ,'ג םט ע'ייע לוע bs" הושריפ םירחאו
 ר"דמבו ןיקימימ W^ ל"נה 'קליבו 'קיספבו (אטו'ט) | חו עקש ev^ עכטו עמר סע ףדרנו עמט
 לו וו Uo DA םלוכו ןוקימומ ל"כה quon vermisehen) ברעתנ :לעפנכ לאשוהו = |
 אסכ פ'לכ אוהש ,peso" תלמ לע וניבר ןויכש | ה5 קיל [n5] (ודכ) דע תורואמ יהי b^ ר'בב
 p^ ךירעמב ונאזנול מ"רו .אריהנ אלו ךטכט ע"ייע | הלאו שירב טיס ד'ס 'פבו LC ןיעומטמ (' ג'י אלא
 — [אוה תועמו כ'כב ןכו ! יקרוט ילמ אקימט = | [יא] יירתבו ,(' אשמש יעומטמ םע : קחצי תודלוח

 vo ע"לבו מ"לב רמש ומכ ס'לב) t CURE" | ("אשמש (' תעמט Gn ח"כ תישארב) שמשה אב יכ
3mןמש "יפו ןיספחו (א'כ /3 2" םינומטממ והורפחיו  (verbergen, verstecken 

 (qnm qb )7 ,היל הישאר םתוא ןמטיו 'גרת | היחתפ ץראב ועבט 'גרת ב"א) — .איעמוט ןמ היל
 ,ריתסה ,הסכ .ןמט תקתעהל 'גרתב הברהו ה'יחא|* | ןושלה הזמו .אהערת אעראב ועממ C5 53 .הכיא)
 'גרת איכה 'ב רמט ךרעבו ןמגרותמה ןייע אבחנ | ש"מ "ייעו ה"יחא]* = .(םיוגה pai עמטנה קונית
 יניא רמאו ריממ bn יכ (ט" ^ ye9^ בעתנ רצנכ | תנמלא ןכו ברועמ b" עמטנ לעפנה ג"שו עמר 'עב
 יכ :נילו ,כ"ע ןושארה ןינעמ אוה ילואו והמ עדוי |  ע'ייע 6 ריי mans ללח קפס הב עמטנש לכ הסיע
 רצי שושמ רצנ ןיכהו ןושארה ןינעמ אוה יאדו | ר"להק הילזמ עימט הליאשהבו sp vo הנמלא
 יעמב לפנ רמולכ was gebildet ist רצונ לעפנב | עוקש b" זביו b" ר"תפא ,חמש b' ,לכה תא 'פ
 תחא הלמכ ל"צ כ"או Fehlgeburt אטחי ס'לב ןכו םא | דוע חנוהו אאא הידג שיב רמולכ ולזמ
 -wie eine verscharrte Fehl ותקתעהו YD טחיכ 'ישארבל 'קנוא םוגותב דוע ןייע המחה תעיקשל

i voב"כ 'קיול ;ה"כ ,ב"כ ; 32 ^ תומשל , | A516 inb Dum C^ geburtתואמנודה ארומ'מ  
 ןויכ א'עס 1( p'3 ל'זר לצא ןכו יוועלל ר"תמעב | mp 'ייעו .ט"י p" 'ילהתל 'נות אָעּומְמ םשהו ''ז

 ןיטיג .,ירטטימ יוה ירומט ב"עס 'ד ןילוח ,רמטימד — [(עומטמ) עמטמ 'ע =

 .הרשע עברא 3433 ןכו ריי ^5i v עיפרשבו ר"יפרב ה'כ (? ,תוכוב לש ךירכת ייגה s'y ויטר ו"טפ תבש יוריבו )!

 ימעטמ : שובשב ג"ונב ma וכוי.  A) תיא ןיעומממ רשע העברא ארעומ ילילב עמטי רכ : חינר ב"פס ^m 'וריב ןכו )7

 .עמט םורא גונב )^ .אשמש 'עמטמ cy אתבויעב :וימר זיפס 'מורת 'ור'ב ייא וניבו "גכ לבא אתבורער אמוי

 אב יכ ןוילגב הככ mun כתוכ nrw יכ קוחמל ךירצו בקע י אצי ו 303: ןאכ 'יא ימא IBS דע nim ריפרמ (*

 ירפב סייטב ע'יפרבו ,ב"הו ר"ל י'כב ןוכנל m3 (*  ,ןוילגל אבו ומוקממ רקענו בק עי אצ יו תל יח תב אוה שמשה

 ריסרב לבא מייאפרב ןוכנל ה"כ ("  .ביה v33 'קיספב ןוכנל :«^m )^ .אתקיספב יב רמק 'עב ומכ ל'צו ישרפנ דועו

 ^ ייא םימיב יחיו '8 ר"תסאבו 35b ר"ברמבו תא הפי b" רישהשב «mo ('! :ב" ינינה ''ע ('" .יז פ"פב האלהו

pawיאו "ל 'קיספב לבא ' cpi5 יל בתכ ןיקסנעלאמס פ'רו ('' .אתקיספה םשב ניישה זטר שיו אשנ nרוצנ  
 .(ויי 'ג בויא) ןומט לפנכ 'יפ "55 טח יכו בעתנ poe ומכ אוה כעתנ רצנכ כ'או סה םיפדרנ ןוטטו
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 ונינעו .אניט 'שלמ ןנט nui befeuchten ,חלחל
 'תפסותב היארהו החיט םשמ יחט ,אחט ומכ ,טיט
 םשו ויטח תא וב היטהל :ב'פו ןיוישכמד
 פרג א"מ ג"פ ןירישכמל ש"רב לבא .וננטו ךומסב
 הכומ ןכו ven תא וב ןיטהל 'פסותה םשב
 'יעיבש 'וריבו םהב ןיטהל ה"פ 'יעיבש 'תפסותמ
 ומכ ן טה ל "b ןטחל :'ימעפ המכ :ז"לד ז"פר
 ג'הכ םיטיח םהב ןטהל ה'מ Ye ןיוישכמב
 לט ישלמ ליטהל 'נשמב am bis" לבא תוינשמב
 .ז"חא אבה py אניט nem -- 'ד לט ע"ייע
 ,Feuchtes) תיחולחל הָנִט טשפומ םש nmm דועו

Feuchtigkeit)בשיו א"ער ה"סד ג"פס 'ישודיק 'ורי  
 bws הניט ןיכילומ 0 יט הירכ) דודשאב רזממ
 רבד ןיכילומ לשמ sym תוירס לצא תוירסו הניט
 הבר םירבד .ותומכל חרסומו חלחולמל חלחולמ
 וזה הלמנה ח"לקתת זמר ילשמ 'קליב אבוהו ה"פר
 ינפמ ןוילעב תסנוכ הניאו הל שי םיתב השלש
 — [יעצמאכ אלא הניטה ינפמ panni אלו ףלרה
 ,Thon 2: ע"לב ןכו טיט ומכ ס"לב אָניִמ =) ןט

(Lehm, Sehlammהנוממה םהל רמא 'פד ג"רב  
 ישק ('אקיתעמ רמנימ  (א'ער ט"כ אמוי)

 תיבהד ג'רב .אניט רב אניט Tis 6א תדח מ
 שפר .דכעמד אניטב ימנ יא 6ז'טק 72 הילעהו
 qun והלאגי .ןיטו po ומוגרת )2 ז'נ היעשי) טיטו
 ג"ונב ה"יחא|* — .הינונטי 'רת ('ה ,'ג בויא תומלצו
 איגר סופדכו אתומ ילוטו אכושח היתי ןוננטי
 ןניטמ ר"מ 'ג קרפ ןירישכמב לעפה ןכו :ןופנטי
 הברה אניט o" םשהו .הזל םדוקה ע"ייע לוחב
 תומשל 'א 'ורי 'גרת ,ד"י ,'א תומשל מ"ד 'גותב
 יילהתל ; א"י ." ^Y 'קזחי ," ,'ז 'כימ 'גרת ;" ,ד"כ
 ^D ,'מ 'ישארבל 'ב n" איניט ץובקהו ו"ט ,ט'ס
 הכומ אלר .ט'ל ז'ע א'עס ^n 'כוס ל'זרדב ןכו
 תרגרג ע"ייע אניט ג"ע JUy אמוי .אמט גד אניט
 חפט y'"y תהפטמ אניט DU 'מויו ,וניבר "ג 'ג
 ע"ייע D'4 תבש .2 סכר ע"ייע א'עס 'ג ביב .'ב
 ד"ע ז"כד cp םיאלכ e" 6 ו'עק 3m אניט רב
 "יעיבש 'ורי .אניטה םוקמ ג"ע ז"נד א'פ הלח 'וריו
 םיניט ינימ ןינעבו ao הל השוע ד'ע ג'לד ב"פ
 םילכ ם'במרהל מ"יפב "יע ע"לב םתומשו םינוש

 [א'מ ב"פ

 תכהאל שפנה תנוכת ^59 ע'למ 5^ אָניִט o ןט
 Mang zur Wohllust םישנ

 אניט 75'3 vb "0 תוירעב ןישרוד ןיא 'פד 023
(sinnliche | Lust, 

 ח'ע mo" הרומו ררוס 3 'פד ג'סב .םבלב התיה |
oyתחא השאב ויניע ןתנש רחא םדאב השעמ  

m» )'טמשנ ע'פרבו ,ר"בו ביח ריל ויו ייכב . 

 Ny) 5 ןמ - רמט

 ,אתקיהעב גיונב )*

 ייעיבש 'ורי .ןוהל אילגיא ןרמטמד ילימ 'יפא + ו"נ
mbרימט דיבע : ח"לד , "vד"ע א"כד א"פ יאמד  

 — [ארימט s" ד"ע ח"מד ה'פ 'ילקש 'ורי רימט תדבע

 פ"למ וא Hülfe, Beistand 000 י"למ) אירמוט *
 'כסמ das Sorgen, Bekümmern) גש

 ינש ןינוק ןיא (ז"כ םייהכריק תאצוהב) 5'3 םידבע

 םידבע ינשב אירמוט ןישוע ןיאש דחאכ םידבע
 וידבע ינשל הרזעו העושי השוע םדא ןיאש "פו
 ,דחיב םהינשל ןיגאוד ןיא ורועיש וא םתרצ תעשב
 םייהכריק 'חה ןאיבהש םימכחה תועדמ רתוי ל"נ הזו

 .תמאה ןמ ןה ןיקוחרו

 ק"פב tauchen, eintauchen b35) ^5 ס"לב) שמס

 ^peus c הכוס הילע סרפ ארמגב 'כוסד
 ,אימב היתנתוכ היל אשימטיא ישא ברד הידבע
 קלחבו ?C7 2/2 הניפפה תא רכומה קרפד ארמגב

cinחרק תדע  "p quscאבבג ותייא (א'עס  
 תור) ץמוחב qno תלבטו .('אימב הישמטו ארמעד
 לשבתיאד אלישבתב ךידעס ישימטו 'גרת )^ י'ב
 קחרממ איבה meo יתעדי אל ה"יחא|* = .אלחב
 'ו ,'ד 'קיו ; ב"כ ,3^ תומשל י'רתב םג יכ ותיאר
 ann Ty" יייעו ןכ 'יא ח"י ,ט" 'דמבל ;א'נ ,ד"י
 ל'זרדב «mo .'ו ,'פ ;ד"כ mo ;'ז ,'ו םילהתל

 ,אניטב שימטינו :םשו sons שימטילו ab ןיטינ
 'פ ר'להק .אהב קתמו אהב web בער ^m ז"ע
 אשמט ם'לב םשהו wn שמט :המכח הנוט

das Eintauchen, die Tinkturפ ר'תסאב ןכו ' 

 Oye 20( אפארג ע"ייע ו תוארהב

seo *ע'למ לעופה ראות ר'עפל)  ooהשוע  
(still, verborgen handeln ןומטו יאשחב 

 םשו ר"כיאמ ןויצה נ"שו Gv rm עגענ ע"ייע
 ,שרופמ

mit טיטב חלחל ^p <\ט yos ןוט = ne» qm 
  (Sehlamm befeuchtenןירישכמב  1) Y'5(היימו

 ,(הימ (ob 5333« טיטב ןנטמה .וננטו םיטח וב ןתנ
 27 ^bM C" ק"מ רמוא א"ר 'מגב ןיקשמד ק"פב
 mmo ^p ,ותומ תננוטמ mw nma ow אנוה
 ש"רה b^ ןכו p'o5. י"שרל סחוימב «'n הייחא|*

 תננוטמ התיה םא 'למ וחלחלתנ : וננטו ןיוישכמל
 וננט p^ ם"כמרהו ,ךורעה תא איבה אלו ^«
 תיא ben ולש ^35 וא לוחב ןננטמה לבא חיפממ

covילב ןושל, ידי לע שריפ ןימטמה ש"רב  
 Jo ע"ל לע ןויכו "ונילצא תמסרופמה
 וארמ p^ וננטו ל'זו בתכ )05 רצו ןירישכמב ג"חרו
 3s ^ yb אוהו ותרמ היגהל 5^« כ'ע תייטב

an- nbreiben 

ama )'חנישמאו ב'בכו ,תיישמא .. לקש . 



^m5 ה"רל mתאבש אשממ 'מולכ ךנוטמ יבר  
 וראבל ל"ג דועו mb ךילע .ליטנ ונילע ליטהל
 הבשחמ הרכס 'יפ OP ע"למ אוהש ןיעה תעלבה ילב
 pb" בורק הזו Meinung, Vermuthung הרעשהו

[n»n — 

 sieh ereifern. Rjp ןנמ jB D'b3 ^b po, = ןט
 אנקת לא Güfer, Eifersucht, Neid 8232 םשהו

 ארבנב Cgun אל 'גרת ואיל י'ג ילשמ) pen שיאב
 לוטמ 'גרת (G5 nz) רבג nbn האנק יכ .אפוטח
 םיאטחב 125 אנקי לא .ארבגד היתמח אננטד
 'גרתב .יאטחב ךכל "Cb אל 'גרת 0n 27« םש)
 ,'ה רתסא ינש יגרת) ךלמה יניעב ןח יתאצמ םא

am (0nאננט [ימריא ל"צ] (ימדיא) ") שרושחא ןיב 
 יגרת) ינרת ךלמה קזנב הוש רצה ps יכ .(" ןמהל
 ww ("אבבד ליעב תיל ons 0000 רחסא ינש
 תקתעה Typ 'ייעו ה"יחא|* — ,אכלמד אננטב
 בויא m'bp m^p; ;"י ,ט"ס םילהת 'גרתב האנק
 w'y םילהת 'גרתב אָתּונְנַמ ימרא לקשמבו 'ב ,'ה
 «b אניט תוושהל בשח 'ג ןט 'עב ב'רו — 5

 — [אוה קודקד ילכו יוועל 'חה תעד ןכו אננט

 -ein korbühn אנט ומכ וניכר תעדל "0 — ןט
 pb לש ע"למ ד"עפלו 1:66 8

 תוידעב ג"פ ןיאמטימה לכב (המ רבד וב רומשל ילכ
 אמטמ ג"ר םירבד 'ד 0 יילכב 5^5 תעבטבו 57«
 ג"סבו .'וכו תכתמ לש ינט יוסכ ןירהטמ םימכחו
 רכא לש ("ינטב רימשה ןיחינמו ("Cm אטוסד
 ליד (v5 רימתב ג'פבו .ןירועש לש ןיבוסב האלמ
 ימינפה חבזמ ןושידב הכוש ימ יעס
 by בקרתל המוד ינטה .("ינטה ben םנכנ
 (בייער יל qa םש ינשמ) ym םייבק קיזחמ בהז לש

"bה"יחא]* ,('ב ,ויכ 820 אנטב תמשו ןמ  
 תוינשמבש 'נשמב "א ^51 לוד ג בקרתל וניבר 251
 "יגל תאש "n" ןתנ DU רימתב ט"יותב לבא
 pw רומאה םעטמ 513 תלמ bw" ארמגר הנשמ

"nה"פ דימתב ש"מ רוע  T'bןכו  ^bמ"יפב  
 ףיפומו ט"יותב ןייוצמה םוקמכ ורובחבו ם"במרהל
 'יא לבא 'ח רצ Yan ט'רס 'יפב אתיל ןכו ינא
 ר"נארהל מ"יפב אכוה ןכו םש 'ילכב ש"רהל מ"יפב

 (qe האנק ("$b i" -- .'אניט וכבל תלעהו
 קרצה ןיא לבא 'ו ןט 'על ל"ר ה"יחא]* | ,(הטמל
 ל"מרו םיכרעה ינש תא לידבה בטיה וניברו ותא
 ךרעד אניט יכ דחא ךרעב דחי םרבחל wey ליכסה
 אוה ^ ןט 'עד אננטו ל"נה ע"למ אוה יחכונה
 ובל הלעהו הפי b" 'דהנסל wem" .ש"ע ס"למ

 — ['וכו הבהא בורמ קמינ אניט

(Last, Bürde תעלבנ 'עו אָנָעּוט ומכ אָנּוט — jD 
 (א'עס wo תוכר) 4335 לכב 'מגב האורה 'פב

 רוכצהש העשב כ'היב ירוחא אלו השא ירוחא
 אנירחא אכרד אכילד אלא ןרמא אלו וב ןיללפתמ
 'מגב ןינמואה תא רכושה 'פב .('אנו ט ירד אלו
 הכירצ אל coy m אירגנא תישענש וא
 תוריפ רכומה 'פד ג'סב .(*היונב הינוטל היקרפאד
 snb ירדד יכיה «o היל ובה 6? 3 וריבחל
 הליבח אשונ םדא אהיש רועישכ 'יפ .אתשבשד
 רזוחו ליבשה ותואב ךלוהו ופיתכ לע תורומז לש
 ךילע יפכאו 'גרת ב"א) -- .(*הליבחה התוא םע
 b" ('רקיתי אל ךלע ינוטו 0125 290 דבכי אל
 n) ,גיכ (mot ואשמ תחת ץבור 'גרת .אנעוט ומכ
 mnn ג"ונב הייחא]* .(הינעוט תוחת עיבר
 ;ח"כ .א" /5 Tb "שארבל 'גרתב ןכו .הינומ
 ;א"כ ,'כ ,ז"י ,ג'מ םש 'גרת אָנְנּומ ץובקהו 'כ ,ג"מ

mo cw) pi»מ'ק תבש ל"זרדב ה"נכו ,(ב"כ  : 
 ילדימד אנומ לכ vei .ב'צ םשו ,אנוט יכ אנומ
 ןכו אנועטד ^( א"עס ד"ל 'טוסבו 'וכו  תוטומב
 הליאשהבו 'ב yb ע"ייעו ,ש"ע 'ה ףכ 'עב אבוה
 ה'רל י"שר תערכ ןינעה we כ'ג אבה 'עד ךנוטמ

 — [ל"א ה"ד :ב"ל "יחבזל 'פסותו .'ד

 Einwand הנעט "יפו תעלבומ עו אָנעָט =) ןש
py owםייחלהו עורזה ג'רב (ךרעה ףוסב  

 םיבותכ וינכו ןרהא ךנוטמ ("יִר (א'ער xp יילוח)
 ךילע הבושת םשמ איבתש היארה ןמ b^ .השרפב
 ךנעטמ ומכ ב'או — .השרפב ןיבותכ וינבו ןרהא
 ךוד יכ ףאו ה"יחא]* .(תעלבומ 'ע תואו
 'עו םדוקה ע"ייע ע"חהא תויתוא עילכהל ל'זח
 י"שר תערכ הארנ ז"כב אתעוש ומכ 'יפ אתוש
 הזל םדוקה 'ע mos יתאכהש תומוקמל 'פסותהו

 ')  masןוכנל |

puma  יא ד"בארבו ש"רבו ל"נה תוידעל | א'בטירה לנכון' ^e ןכו םדוקה y" אנוט ןושלמ "ov 

 שיימו 'ג רד y'"y ירימ גיונבו '3 ייס מ"תונמבו סיש י"כב ה"כו )* ,אניט ובל לע moym ף"ירבו ובל הלעהו ג'ונב ('

 ףיירבו פיש ייכב לבא ry ירוחא אלו רוע ism oim דיל ויו ייכב 7e וכו תשא ירוחא ןמ רמאמה לכ טמשנ ע"שרכו =
 ימולכ :ליזו 3/35 v3 הימגר bb" קחענ )*  .היוגב הינעוטל הקרפר הקרפ wo" אלא גיונב (* .ךורעב יילש וטכ "יל

 םימרכ לש ליבשב רוזחל לוכיו תורומז לש ואושמ ny וב ךליל םרא לוכיש רועישכ "יל ינת coss לש ses ךלהמל

 'ציניוו יפרמו 'ר סייטב יזיפ 'פרבו ,ריפרבו ביה רייל ויו v33 ןוכנל היכ )^ .רקיי ג"ונב (* | .ותכילהב cepa החיורהב

"yr (' ןטינ גיונב. | ") אנאנט : ןוכנ ילב ג"ונב. )* qp ג'ונב )^ 5 :הת* ל ר מ א ל'צו 'ר רמוא myes 

 6: גיס (Mn ש"ע ינטיא 'עב 37$ wan ונלש «n^ ('* .אכלמר היבבר ג"ונב ('' .ב'עס ve יליגמ

 n^ תא (לטנו ר'פרבו) לטונו קר עייפרבו jtm v5 וו י"כב
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4T סנט — O35 2 ןט 

Personוד ע"ייע י"לב ןכו םינש פ"לב 52 = ודו  
 = ןט פיל לע «m ןויכש 55 ןושאר ייפ ןינעבו
 תוירבה ןיב הנושמו םויא 330 וא לוונמו רוע 2

b^ pn₪325 פ'למ רזגנ יכ  verabscheuen 

 בוט רתוי הלעבב השפנ הצק םא וליפא רמולכ
 וניא הז לכ לבא -- תונמלאב תבשמ ומע תבשל

mvיכ 'גר תה תנב הב יל  ny?יוועלו כ"כה  
 םינש י"לב וד ןמו תישומש 'ב ןמ בכרוה ידב יכ
 ע"למ ידב ןיבה 'גרתה יכ ל"נ Sm המלהל השק
 «p" ודנט י"ע וקיתעה ןכלו סאמנו הזבנ »5
 לע ןויכ יכ b^ mp ל"נה פ"למ ונרמאש ןושארה
 רהמ bbs 2 ןכו םואתפ עתפו רהמ «e ע'ל

cmmי"כה "יג ילוא יכ ריעהל יתיאר דועו . 
 לעפה ראותבו mb 069% י"לב sm רקיע יתנט

todtlieh, Qovaccóoncהוקתה תתימב ורועישו  n 
 ידב ק"דרה 'יפ ןכו רבדה קוזיחל ןינעה לפכו הלואש
 ומעטו תפסונ nbn יִד :דב שושב bn לואש
 [b'y bs ורמאש י'פעאו . . הנדות לואשב
 שי ןינע תלמ תצק תפסונ הלמ יד יכ [יתרמאש
 Sy 'וכו ותדמתהלו רבדה תלדגהל הרוי יכ הב

 -- [רחבי רחובהו

 70 086 — ciao תיעצמא «Uo סדנט

 הפוחה תליכו להוא .tenta ט"י א ל ב ןכו
 'רד אתיובב (%

 רהב תודמוע וילגר ויה השמ ("א"מ 'פב רזעילא
 םדא ^33( הסורפ איהש ("סדנטכ ('םימשב ולוכו

 p^ ,(' ץוחב ןידמוע ןהילגרו הכותב (" ןידמוע
 «nu ה"יחא]* | .אדניט ז'עלבו bmw סדנט

 ןיסידניטכ יה א"ל ,ה'כ ארקיול 'א rna ץובק
 — ]552 "פריימל ט"צוא האר הלמה ןינעבו .ןסירפד

Trauhimmel, Baldachin 

 gesponnen u. gewebt) 13! יווט ןמ רוציק) זנט *

^vאלו זנט ינתינ ד"ע ב"לד ט"פס םיאלכ  
um)עש  ypא וט '. 

 ל'צו ס"ט ג'עו ב'לד ט'פם 'יאלכ 'ווי יכנס *
 quib ךיישו רימאטיז 'פדב «i'n יכנמ
 י'א ךנ ע"ייע יכנ

poו ןמ ע"ייע )& '; GOתפסות ' Yp 5'3"b5 
 qup ע"ייע ס"ט ןיננטה

D30לודג גד ןימ)  Chunfisehא"ח סנוטא ע"ייע , 
ow» ivoע'לב  (jJק'פר ג'סב  pov 

'nóyn 25 ("ב"ח ףוסב  *( בייח »450 י"כב ה"כ mo») uaעיפרבו 'גרתב  nna b'63 

2 

. 
 א

v oO 

 םינק אלו דימתב 'טגד הנשמבכ xm^ םייבק
 'ג jw בקרת יא ל"נה im 'יפבו תוינשמבכ

jn? pupםג 'יא האס יצח רועישו האס יצח  
 'יפב םויפה םלוא דימתבו 'ילכב ם"במרהל מ"יפב

itmןי כרפהו 'יפמ אב יכ קוחמל שי 'וכו ינונחהש  
 ה"נכו .ןיכרפ ע"ייע דועו ךומסב n»n םש 'יאש
 מ"ב "55 'תפסותבו ז"מ ז"טפ םילכב ^35 יוסכ

UBךותל ותוא ןינתונו :ד"כד ט'פ 'טוס 'וריבו  
 'עב nim .וניבר ^35 הזו 'וכו רבא לש ינמט
 53s ש"ע הלמה ראבל יליח תא יתיסנ ינטיא
 שב «Ola ,ש\-= ע"למ הרזגל בוט רתוי ילוא
 Dy ףדרנו המ רבד וב רומשל ילכ שוויפ

yoםיאפור לש ינט והזו םיקורמת וב רומשל ילכ  
 ץובקהו ם"במרהל מ"יפ ש"עו iue 3^p "ילכב

elיג יפל ל"נה 'טוסב ינטיא ד'עפל והזו ' bi» 
 ש"רב םג s^ אנט ט"שלמ וניבר 'יפו ,םירפס

 — [םמצע םשב 'ילכל ב"ערבו

 Sehatten gos) ומכ 'יפ ר'נמל ףוליחב) אָנּוט *
 אנוטב אנכיודד יאזח ב"ער ו"נ תוכובב

 יייעו יאתתמ אוהו יאליעמ אנוט יאזח . . אפאד
 אלּוט :אנוט י"שר 'יפו Dr ס"דב 'חסונה ייונש

 .'ב לט ע"ייעו

ND *ר"למ)  Glolzwurm, übh. Wurm, tineaב"ב  

 ןינעב ש"מו ר'פק w'm3 DS ע"ייע :ג'ע
 .ת ע ל ו ת ר"לב אוה ד"עפלו ה"מגר 'יפו וניבר "יג

(Zither, Tambur Nn23O *דיבע :ט"מ 'טוס  

 סורא 'עב (b wmm^ היובל היל
aem)הבובר 'עבו ש"ע וניבר ^3 6 זיצו . 

zwei Personen, selbander) "v0ייע דועו " 

 א"יק ק"ב) לזוגה 'פד ג"סב (ש"מו םינפב
 (ב"עס n^p תומבי) הכלהש השאה 'פד Yon (א'ער

moaתובותכ) רידמה 'פ  Cryשירבו ל"צ] (ףוסבו)  | 
'Dודנט בתימל בט (א'מ ןישוריק שדקמ שיאה  

 תושיאב בשיל השאל בוט ח"ר b^ .ולמרא בתימלמ
 ןט א'פ .ולמרא בתימלמ טועפו רועכ הלעב 'יפאו
 'נרת C m 39( הנדרת לואש ידב ,'ב וד ףונ

Comeא"פכ ה"יחא|* | ,('ן תח ת אתרוכקיבל  
 ט'כבו ..'ז ןישודיקו ל"נה מ'כב י"שריפב אתיא
 א"פ יפל הפי הלוע הזו וד ןט תובית יתשב ג"ונב
 ,Kürper שפנו qo ע"לב ob דועו o! eros ןט יכ

 ub ויו י"כב )!
 'בושתב ונורכז אב רבכ יכ VI רצ אובמב יתבתכש ומכ א"ררפ ןווכז הנושאר םעפ איבה jm) onis אל יכ ח"פש

 תלרבהב ש"ומב םירי תופכל ןיטיבמש גהנמה ןינעב ןואג יאנורטנ 'ר בישה םשש ג''צ D^ הזונג הדמח רפסב םינואנה
3"333 (* 

 ץראב A'"3338 (" sue ג"ונב )*

 סונקרוח ןב רזעילא ירד יקרפ זמרנ םש םגו א"ער בייל ףד ג'ער רורסב (mo» GUb אירר קרפ חיארל איבחו
 .םימשת ךוחב .םרנטכ ס'יטב 31723 )^



 ל
/ 

 ;besudeln ךולכלו לעג p^ ס'לבו מ"למ «b^ ףנט
besehmutzenםשהו  mbס'לב תפוניט  

 'פב Abfülle) תלופפל לאשוהו Sehmutz אָתּופנט
 עבור וילע לכקמ הז ירה ורבחל תוריפ רכומה

nbus(ינשמב ביעס ג'צ ביב) האסל  "pבקה עבור  
 (' תירורפע אוה תפונט .האסל ד"כמ דחא קלח אוהש
 ('ד לוה ןמי (האלהו :טיי ףד א'מ) תורוכבב ג"פב
 ג"רב .('פואימו םימו םד 'יפ ףונימ הקד המהבב
 התאנהל תוריפ הפנימ (ג'ער v3 De היכו .יג) ק"בד

^bךכיפל תרעטצמ התיה היכרצ התשעש ילול  
 ח"ר 'יפמ קתעוה ה"יחא]* — ,תינהנש [ינפמ] בייח

bb»ילולא יכ ל"הזב יא מ"טשבו (אנליוו ס"שב  
 תאצמנ תרעטצמ התיה תוריפה לע היכרצ התשעש
 'פסות b^ .כ"ע תינהנש ינפמ בייח ךכיפל תינהנש
 I תבש לעְפב ה'נכו -- ,מ'טשב שייע ץנאש
 א"י תבש לעיפב רתויב ליגר לבא ןפינטד ןויכ
 .'כ 'ורוכבב "t לעפבו וילכ ופנטי אלש ב"עס
 (.ימ) הרפ 'פ כ"רד 'תקיספ .תפנטמ ,הפניט .א"כ
 npn אמוחנת ד"יפ ?na^ 'תקיספ ט"יפ ר'דמב
 החפש nb) המ הייד .חיכ קמ יפסוה ןייעו) 'ח 'ס ףוס

 'רהנס 'ורי ,'וכו ךלמ לש (ןיטלפ) ןיטלפב ףניטש
 ר"קיו ,ףנוטמ םוקמ בשח 'פ ר"כיא ,ר"ע ז"כד י"פ
 לכו ידוד לוק 'פ ר"שהש ,ףנוטמו ךלכולמ ז"כפ
 ב'פ 'וכרב T^ ץובקהו ונלש ז"עמ תפנוטמ םירצמ
 א"פ 'וכרב 'ורי לעפתנ .תופנוטמה תואובמ :ר'ד
 אלש וללה םיפכ האר ס"שרהמה ^3 יפל ג'ע ג'ד
 ד"מר mb 'מוי 'ורי ,םולכ ק"מהיב ןינבב ופנטינ
 ,ה"ל רבדמבל ' 4n. byp" .וילגר ופנטינ ד'ע
 "גל 'ה /3 בויאל ,אערא תי ןופנטת אלו ג'ל
 'גרת לעפתא quit 1533( היתי ןופנטי ן"במרה
 תפנטיאו mb ,ו'ק םש ,ופנטיא 'ד ,ג'נ 'ילהתל
 Hb םשהו .ש"ע n יוועל לצא v5 "גל
 ,א"ער sp :א"י תבש ,תֶפניִט .תֶסינֶט ,אָסּוניִמ
 םיפרג ה'פ ר"טש .ז"נ .ה'כ הדנ .'כ :ט" תורוכב
 turpis ר"לט םיפרנ שרדש ל'נו אוה ףוניט ןושל
 ר"'שהש .ןושלה לע לפונ ןושל אוהו רעוכמ רבד
 !Yp" D'b נ"פ ר"ב .ז"ע לש ףוניט :יתטשפ 'פ
 ז"ע םוקמב ו'טפ יבר תומש .ז'ע תפוניט ז"יפס
 תפונטה םוקמ .'ג הליגמ ." תוכרב ,תפונט םוקמכו

"Dיגה ב"ער ד"ס תבשב יכ היארהו הורעה םוקמ ' 

 ו'פשת זמר תוטמ 'קליבו (urpis) הפרותה םוקמב
 -- (םוקמ ותואב :סשו) ףוניטה םוקמ : ותרומת סרג
 $5 תוריפה תירורפעו תלוספל תפוניט לאשוהו
 ליעל יייעו .אניטק ברד ארמימב 'מגב ב'עס ג'צ

 ראובמ +(.ר'פ ףד 'גנא "3 ץכוקב) תורוכבל הימגר י"כ ייפבו )?

nנמ - סנט  
m»)םנוטב חיטהל (א'עס  ^pתויהל ותוא ןיחוטש,  

 גד י"שריפו סנוטאב בותכ 'חסונב ב"א — ."םודא
 (me" ןנירמאדכ ןקילחהל vy ילכ ורועב ןיפשו

Coרועב םפושישמ  Qu333 ה"יחא]*  
 ה"מגר 'יפב ה"כו .סנוטב ג"ונב םגש ע"בשפהב ריעה
 םשמו TY? qv) 'גנא US ץבוקב) ןילוחל י"כ
 N^ סנוטא ייגו .הלמב הלמ ל"נה 'יפ וניבר קיתעה
 ןויצב םג +(חינר aem סנוקא 'עב ה"כו :ו"ס 'ילוחב
 ילייגנא י"כ ץבוקב) ז"על ח'ר 'יפב ה'כו .ט"ל ז"עמ
 ^3 לבא ס"ש י"כבו ןאינימשוי 'דב ה'כו (:ד'כ 81
 םילכ אתפסותבו .הלמה תרזגל רתוי ןכתת סנומ
 חוט יל ל'צו סוניטב לוטיל פ"טב w^ ב'פס מ"ב
 ה'ד :ו"נ יירדנל י"שרל סחוימה en^ תעדלו .סינוטב
 רוע ףושפש vp nb up םישענ םפושישמ
 wb" ל"נה 'דהנסב לבא ןיקלחו ןי בו ה צ גדה
 bi" 'ופסות p" דועו ם תו פי ל . . קילחהל ידכ

.n'5חיטהל ה"ד ] — 

JYD QUD תישארב) ןוא 115 (Tanis D')D — D2O 
 : 0€םירצמ ןעוצ : סנטד אבר ]'[ י"רת (722

| 
 "לב ארקנ זכו ב"א) -- .םירצמד

Dip ביכ) 5 a6 | 
 םינקז 'עה וקיתעה ןכו ה"יחא]* .(יימורו

Tw;קיתעה ג"סרו  oloםירצמב םאו ריע איהו  

 93 )0 יא תומש) םתפ קיתעה 'א sm" הנותחתה
 ^N^ D ייעשיל p ט"כב g^ ד"וי אלמבו סינט
 .ב"י .ח'ע םילהתל ;ד"י b/ 'קזחיל ;'ד ,'ל ;ג"י

ioל"גה 'ברמבל י"רתבו  "aסיִנאָמ ] — 

 י"רת Gchilf, Rohr) הנק b ע"למ) סנוט ^

 ('ג ,יב תומש) אמג תבית ול חקתו ('א]
 יוועל 'הו ה"יחא]* = .סנוטד אתובית היל תביסנו
 5/5 לעב הזב ומרק רבכו הנק 'יפ 366% י"למ 'יפ
 ר"תסאר סנטא ןינעה mb יוועל bw" המ לכא

 — (Cro arn] סנטא 'עב ש"מ 'ייע אוה תועט

 םיאכה ולא כ'ש 'פ וניזאה ירפס (O Tani) סנש *
 'קליב 'וכו אינטרוממו סנוטמו אירברבמ

 .ר'פק )3/13 ש"מו רברב ע"ייע וניבר "גו 'יל

 ר"יד ט"פ 'וכרב v (wo^ ל"צו ס"ט) סּונוט *
ivoימוק ןירתימ םייק הוה הביקע 'ר  

 סופורטסונוט ג"ע כ"ד ה"פ 'טוס 'וריבו סופורט סונוט

 אוהו ,וכוע Up סופור סוגרוט ס"שרהמה 'יגכ ל"צו
 עודיכ Turnus Rufus רזכא רתויה ימור דיק היה

 ילוא יכ זומרא סופור סונרוט 'עכו -- םיתעה יעדויל
 ,ש"ע ס"ט וניא סוגוט

 :y " .ביה 45 93 ייכב היכ (* .ךרעה mos שימ ןייע ('

mu"םר ותוא תמחרמ םד הליפה םא  mnףוניט ירק םר אוההלו הליפתש אלא רלו . 



" : po — rab 
 ob פ'למ .לאשוהו tasse 'צמאה (v2 סט

(Schale, Tasse, übg. Platte, Tellerהמב 'פב  

 היה ץיצה ,(%(: ג'ס תבש C תי רי ב 'מ גב השא
 הניא 'מגב הכוסד ק"פבו .בהז לש bb ןימכ
 לש סט ןימכ המור yox Gn הכס הובג
 תמה jb תיזכ ןכו ימגב עינצמה 'פ ףוסב .(בהז

Gy wx me)ףייפהב .סט ול תושעל  prom 
 חתפמה תחתופ ובש סטבש ןשה %"מ) םילכב ג'יפ
 לש בבוסהו (ג"ס) א"י 'פבו .("המצע ינפב האמט
 bw בבוסה (ה'ט) )7^ 'פבו .םיסטה ןמו לגלג
 םידידר ןה pos, ^b .םייופיצהו (" םיסטה לגלג
 בהזה יחפ תא ועקריו C3 יטיל תומש) ביתכדכ םיחפו
 עיקר י"לב 'יפ ב"א) — ."אבהרד יסט ודידרו 'גרת
 Db ס"לב ןכו 1866 י"לל ןווכ ה"יחא]* — .(חפ
 !p" תרכזנה הארוהב ל"גה פ'למ קתענ לבא

wuט"דס "יפמ קתעוה  imbדצ ןייעו 'ז דצ  
 ידמבל 'א m^" 'קנוא 'גרתב ה"נכו -- .א"עס 'ט
 יפט ?X תבש ל"זררבו .'ח ,ו"כ ילשמלו ,'ג .ז"י
 לוענ ןג 'פ ר"שהש :ד"מד ב"פ ןיטיג 'ורי .ןכשמ
 'טוס 'ורי ,בהז לש סט ב'פש זמר הוצת 'קליו
 ב"ד א"פ 'וכרב v" ,תכתמ לש סט :ד"כד ט"פ

i'ybבוי עיקרת  r5ןייושע ןהש 1555 )^  
 ג'פר 'ציב 'וריו א"עס ד"יד ג"יפ תבש UV" .סטכ

 איההב אקוד רמולכ םיסטד (אוהב) איההכ .ב"סד
 ינשכ ןייושעש ארהנד ארכופמ חקיל רתומ םיסטד
 — mn] ןבוק .טמשהל א"או רצ אוהש םיסט

DDס"לב סּוט =)  ob xbע"לב ןכו שּוט מ"למ  
(fliegen, schweben תופפועו nme ry vb 

 לכ 'ורי 'גרת 6" ,'ז תישאיב) ףנכ לכ רופצ לכ
 היט פש) םיעה דריו ,םייטד ^ Gדכו] 'ורי 'גרת

 םימשב ףועת רשא ,אָסיִיַט [תחנ ?" p,יר ^)
  "n,אסייטד 'שמא 'פדב ה"יחא]* — .םיישטר
  223תואמגודה 'ייע 'גרתב םימעפ הברה ןכו .חרפד

 לוכא ךל 'פ ר"להקב ה"נכו .יוועל לצאו ןמגרותמב
 ,יט לאינר) ףעיב ףעמ  Q3םייט  wm'מולכ סייטו

 רומזמ ט'וש .ב'עס 'ד תוכרב "ייע תופיפע יתשב
 ,'צ םילהת) שיח זנ 'צ  pen pr C'ורי .ןיפט

 "רכד ,י"אב סט ףוע הארנ אל :ט"סד ד"פ תינעת
WE ם'ר 'ומכי 'ורי .ףועכ סט . . קיזמ שי YD בר' 

 ר'קיו : ב"פד ג'פ ק"מ 'ורי ג'ע ו"טד  m"pיקלי
MD"b אשפנ ןימוי אתלת לכ ז'קתת זמר avs 

 הרבס הפוג לע  mm aemק"פ ר"ב 'ייעו הווגל

 ,םּוניפ תפוניטה- עבור ?vb ב"ב 'תפסותו ךורעב
 תופוניט םלוכ (תונרג) vm ד"פר ר"דמב ץובקהו
 ידבועה השמל ה"בקה רמא דע 'וכו םינוז תואלמו
 D^ ^p רבדמב אמוחנתבו n תופוניט םיבכוכ
 ^31 אמוחנת םשב ב"צרת זמר רבדמב טוקליבו
 ג"מד ה"פס 'מורת 'וריב ןכו תופוניט ל"צו תופונמ

DN Tyוריו .הכש תפונט ןינוז איצומ התא ' 
nnםש  u$ו"פ ריזנ 'וריו : א"סד .א"פ 'לרע  

 תפונט . . המורת לש (תפונט) תפוניט ג"ע ה"נד
 — .[ןילוח לש

 רדאב שיקלו ריכב ג"ע ח"יד א'פ 'דהנס 'ורי ץניט *
 rb .א'חב רדא ע"ייע ץנימ ל'צ ץניט

wy oy =( ^33תויתואה ךפיהב ס"למ  
oseןכו  GB vta₪25 ץובקה  wx 

seharfer Stein, Kiesרוצכ םישק םיחמצל לאשוהו  
Gteinartige  Verhürtungוזחאש ימ קרפד ג"רב  

peu)ח'ס .+ woהיל  nos) svaהיסכמו אימ  
 'ילוח) האירה 'מגב תופרט ולא קרפב | ארניטא
 p^  ,ירניט ירניט ימייק wr .(*והנזח Gun ח"מ
 ל"נ] (ר'ע map ףד תופרט תוכלה) תולודג .תוכלהב
 ,םילודג ידנכ ,תונטק םיחמצ [יחמצ : םילשהל
 ןיניא יעוב םיחמצ והלוכו ידנכ ןמ ןברבר ירניט
 תוכר אתחיפנ יעוב ירנכו C iba ת"ילדב ידנכו
 אתשיקע [יעוב .ל'צ] (יעיב) ירניט ,האירב ןייווהד
 020 ביתכד ארניטל ןי יט דד ('[אתשוקא ל"צ]

nאפיקת ארניטמ 'גרתמו שימלחה רוצמ (ו'ט , 
 ה"יחא]* — .האירב איוהד אנבא ואל vv אלא
 איבהש שוריפה לכ יכ ךועה לע חיכומ ורוזיא
 ונינפל לבא איבה תולודג תוכלהד אנשילב וניבר
 'גרתב ה"נכו — הארת והצק ספא TW לנה ג"הב

Tonתקתעהל  wxסלקנוא םוגות ןייע עלסו  
 רבדמבלו ow 'א י'רתו 'ו a ;ה"כ ,'ד תומשל
 m'y םילהתל ,א"כ ,'ו םיטפושל 'גרתו ,א'כ ,ד"כ

Yo (תצקב "Dbןירוט "יא ) ; א'כ ,'ב "יעשיל; 
 ג"ונבו ז"ט ,ז"כ בויאל 'גרת י"כבו n5 ,ט"ל בויאל
 ע"ייע ירגיטר ןיבלג א"לפ ר"ב שרדמב ןכו !אניט
 ןירניט '3 ןתונ mm ג"כפ ר"מש ;צ'ר ,ב'ח אנלג
 ה"מגר ל'זו האירב םישק םיחמצל לאשוהו ,ודיב

v5ידנכ ידנכ (.ח"ש ףד 'גנא י"כ ץבוקב) 'ילוחל  
 .האירה לע ןידבכ ןיחמצ ימייקד האירל והנזח 'מולכ
 האיוה לע יעוכה םישק םירוצכ 'מולכ ירניט ירניט
 |ש"ע ושוריפכ י"שר ךלה הטישה wm כ'ע

 עיייע (* .שירב ג"תב 3233« תלרב איעתסמ פילמו ירגכ 'עב ה'כו (* n יזח גיונב (* .ןוכנה אוהו ארניטב גיונב ('

 | איסר ,איח אשוקא לש סט כ"ג רכזת םשו .יס קודקד ילב עיפדבו )*  .ריפדבו בייח דיל ויו י"כב ןוכנל חיכ )^

 ס'טב «y^p ,רילו ו י"כב ןוכנל ה"כ (" .התפמטבשו תחתופבש ג'ונב (" .רסח y^b33 רייל v33 ןוכנל ה"כ (' .גחז

 ת"פ ביב יילכ 'פסוהב ('" .ןיטסה ס"ט



 ייותאל יאמ ייותאל (*אתלקב אוהש רבד לכ 0(
 התלק «py ילכ p^ ירמת הב הלכאד אקסמ
 ןיטיגל י"שר זעול ןכו הייחא]* = .א'קסט ז"עלבו
 הלמה תויהב ךורעה ey" ןכ 'יפש ל'נו א'קשט

wbד"י ז'ע 'פסותהו קש אקסט 'יפ הליגמבו : 
 .םירמת וב ןימישמש ל ס אוה אקסט b^ בצח ה'ד
 ה"ונמבו ןושארה י"עב ת'האב פ"א י"כב תמאבו
 . . אבשקד א נצ "גה .נ'י רצ הלינמל ס'ד לצא

NONאקסט ונלש 'יגה תחת אנושבאד אחמיקד . 
 ךועה תליחתב הלמה תארוה יפל ןכתת אל םלוא
 לע תופסותה תנוכש יתאצמ שופיח ons לבא

 icm [ןטק לס desquet לס desco 'צמאה ר"ל

 ,tasca, taschia 'צמא ר'לב P» ע'לב) אקס 2
tascia, Grundsteuerילוא אקסט ס"לב ןכו  

 תייטב ע"לב ןכו < י"למ אסקט תויתואה ףולחב
 טיב) ןיקסופ ןיא 'טגב ךשנ והזיא פ'סב €

 םיתבה תקזח 'פבו .ארבעשמ אקסטל אערא +(: ג'ע
 73( (קזחמכ םירומא םירבד המב 'מגב
 אל והייפוג vos רווה ירמטימ יגאב 672
 ורבחמ הרש לבקמה 'מגב לבקמה 'פבו .אקסט יבהי
 וניקת [םתה ל"צ] ?"aum C 5 תוטעומ םינשל
 ירכו אקסמ [ביהי אערא ירמד] 6 ןנבר [היל]
 (ביעס vb םירדנ) ורדנש ןיפתושה 'פד ג"רב .אירכ
 .עקרקה jb ןינתונש סמ b^ .אקסטב לבקמד
 :אקסמ 3b'3 י"כב mpi קדצב b^ ןכו ה"יחא]*
 תליחתב בותככ הלמה ןינע ןכו "'הדשה סמ,
 ליבק יאליער רב לודיג :ח"נ ןיטיגמ היארהו ךרעה
 ל"נה "נויצמ חכומ ןכו .אנאב ינבמ:אקסטב אערא
 ארהז ע"ייעו אקפטל אערא ןיכז .ה'נ ב'במ ןכו

mע"ייע  [m5 — 
 amtliche Urkunde y/"y אקפד 155 וא) אקסט 2 *

 Tafel (Schreib) ףד b NDD D'b5^ וא
 y'"y kleine Platte aee Ao פ'למ בוט רתוי וא

 ץע לש ףד 4668 'צמא 'ימור nbb "ייעו 'א פט
 t'y 'שודיק Tafel, Brett, deszka) 'גנוה 'לב ןכו
 (DU אנמזהד אקתיפ ומכ אוהו אתוגמזהד אקסט

^m C?»ש"מ 'ייעו אתונימזד אקסר קסר 'עב וניבר  | 
 .קסר 'עב

 | םע ףררנו ליעפהב nye מ'למ yo yb — עט
 .irren, irregehen אעט ס'לב ןכו העת מ"ל

 בתוכה פ'רב (רדגל ץוח אצוי ,,*> ע'לב ונממו
 4p (נישו :ריפ תובותכ) תוריפ חינה 'מגב ותשאל
 ונפ וטו וזוח הנשמ 3333 העמ רכס

 אבסק יציניוו 'פדכו שימאו ריפרב הי'כ (' .אתלקכ ג"ונב (+

mo )' | imםגו ו"ו י"כב  DUונמלשה ונחנאו ע-פרב רתויו רצקתנ , 

 לאשוה ןוימדה לכו .הרבק לע אביית 'יגה םשו
 ירמאמב ןינעה הזב יתבחרהו םייסרפה ינוימדמ םהל
 פ"ס v3 ליעפהבו .האלהו 564 א"כח Yo ע"מב
 ,'וכו ואיבהו ה"בקה וסיטה זעובו 'פ 'בר תור ט'נ
 ןסיטהו . . ה"בקה ןסיטה ןכיהמ יתסוסל 'פ ר"שהש
 Y: ג'פ 'וכרב 'וריב ראותה ןינעה הזמו .םיה לע
 «n ס"שרהמ 'יפו ןיעדי אל ןסייט הוהד םושמ
 םתעד המ תעדל ןיתמה אלש רהמנו זחופ רמולכ
 רהמנו תעדה לק ob ע"ל אוהש ל"ג דועו ל"כע

deiehtsinnig, flatterhaftו"נד ז"פ ריזנ 'וריבו . "an 

 — [ןסייס ס"טב

 ב'מ פ'ס אשנ ירפס (תואלבטס =) תואלבסט *
 ומכ ל"צו תואלבסט םיפלא תעברא

 סרג (Gu WT אלבטצא 'ע qmym יתהנהש
 א"יפ ר"דמבו י"שרב ה"כו תואלבטצא :א"כ 'הנסב

 .ןאכ ל"צכו תואלבטפא

 ,Schatz רצוא 0% י"למ) !אורְּבְסִמט 8

4n (CYorrathםיכלמ תלוגסו  
 הלוגס 'ורו י"לב p" ןיכלמ ירבסטו n) /2 תלהק)
 ןווחאה הזו הייחא]* ombn ע"ייעו רצואו

 ,'ח רתסא 'גרת כ'ג יא n^23 לבא ש'ע רקיעה
 4" ,ח"ס םילהתל 'גותו €: לכ תי 'א

 — [ז'חא אבה ע"ייעו .אהיירבסיטו

the- = 900076 (ב"ר תעדל Nob 8 
(saurarius, Schatzmeisterתובותכ  

 תביסנו תלזא (:ר'לד 6^4( תנוזנ הנמלא 'פ 'שוריד
 .תורצואה לע דיקפ m "5s שוריפ אתרקד ארופטל
 תביסנתאו ד'לפ ר'קיומ וניבר 722 ןוכנהו ה"יחא]*

 — ]'& רטנס yp אתרקד אריטנסל

 י'למ yp'bb* תחת יפה תטמשהב יִנָסיִט =) ןסט
 enthülste Gerste, 770009, ptisana "ור

(Gerstengraupeק"מ) ינסיטו 'פוגוסט אקלח  

 [T9] דרז 'עב ונשריפ 335 )30 vb ןירישכמ : גיי

 יללכ pw תימורו «nu ןושלב ינסיטפ b^ ב'א)
 (אקילח ע"ייע הרועש טרפכו הפילק אלב ןנדל
 'וריו i03 'ירדגב אקליח ףוריצב ה'נכו ה"יחא]*
 — ('א קלח 'עב ואבוה 'טוס 'וריו םירדנ 'וריו תכש

 קש .D tasca, taxa, tassa" 'צמאה ר 55( NDOD ו

 ןכו táska ירגנוה 'לכו Beutel, Sack ןטק
 'ליגמר ק"פב Tasche) ש"אלב ונממו tasca ט"יאלב
 אקסט אלמ )775 0 (יליגמה תא ואר p ['טגב]
 טג קרוזה 'פד ג'רב .אליבגנז אקפט אלמ ('אבשק

 .רילו וו י"כב f) .ש"סו רירז ץיייעו ריפרב היפ (י
vas n3 (*ו'\  $mר'פרו . | *) ו י'כב תיכ 

 ו
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 הצילח םשו ,הָעטּומ םג ,ו"ק תומבי .ןיעטומ וליפא
 פונא אל א"יקתת זמר. ףוס 'יטפוש 'קלי ,תעטומ
 y מ"ב :ל עפאב .תעטומ אלו גנוש אלו
 ועטמ אקד והניא :ר'צ ןילוח ,והניעטאו .ּועָטַא
 p 'דהנס ,יל תיעטמ sp :ג'עק ב"ב ,והיישפנ
 יכרד ,ד"ל 'וכרב תועמ : ם ש הו .היתיעטא תובנ חור
 ה"כו תונימ יכרד ל"צו רוזניצה jb הנתשנו תועט
 ,דיי 'יטיג .תועט חקמ : א"י 'ובותכ .םינשיה 'פדב

pupרפוס תועט תוירחא :ו"ט 7" מ"ב ,תועטב  
Csתועט םכינפל יתרמאש םירבד .ח"ס הדנ  

 'ורי ,ידיב bn תועט €« iD: תבש ,ידיב ןה
 . . תעדה לוקיש הנשמ תועט .ג'לד ט"פ 'ובותכ
 < איה הנשמ תועט איה הרות רבד הנשמ תועט
 ט"כ יוחנמ .ב"י 'וכמ תויעט ץובקהו .םינקז תועט
 א"פ 'ליגמ 'וריו :ו"טד UD פ"ר תבש 'ורי .ב"עס
 — 'גרתב הברהו spo דועו אָתּועַט ס"לבו ג"ע א"עד
 0666 <22%2 y'bs i» mw הדובעל לאשוהו
 .םכתועטלו םכל [יוא] (ןיא) ד"ע ח"כד e" 'דהנס יורי
 תישארב) התוס שרדו תועט אלא התוס ןיא ט"צפ ר"ב
 אוהש w^ ח"צפ ר"בבו ,תיסה שרשמ GU ,טימ
 ע"ייע : ג"יד ט"פ תוכרב 'ורי .ןהיתויעט ןהל רווחמ
 םלוכ אתוועט mro qb 'גרתב ןכו .ש"מו סיוט
 ;'א ,ט"מ תישארבל 'ב 'ורי םוגרת 'ייע םילילא 'יפ

nכ | .ח"י .'ב םשו ;'ג ט"י ;'ח ,'א היעשיל '; 
 n'3 "27 םירחא םיהלא סלקנוא 'גות sU ,א"כ
 'ח ,'ד בויאל י"כ 'גרתב ה'כו אָתועַמ יחלפ יל
 pen בנ"יש ,א יוועלל ר'תמע 'ייע אתוועט יחלפו

 —  [תורחא תואמגוד הברה

 תואופרב un) ךועמ אל םא ןוותפ ול ןיא) םעט
 ימב ילד םעט b peu) וזחאש ימ 'פד

 ,(אוה שחל כ'א) .םגיפ ימב ילד םעט ףסכ
 ףוריצב תונורחאה תובית יתש ונפסוה ה"יחא]*
 ישמא 'פד דע האלהו ר"פדמ ודקפנ יכ ןרמוא םש
 ירכד ny רכיה ילב «wy ןבתכ ב'ו קפס ילכו

 — [תובר הלאכו ,וניבר

oroמ"למ)  Geschmack, 2. Sinn, Grundלעפהו 1.  

 kosten ("> ע"לבו םעט ם"לב ןכו םעט
 יאמ (א'ער ט"יק םיחספד ג'סב (םינפב ןייע רועו
 םירבד הסכמה m )^ יג'כ חיעש) pap הפכמלו
 'כיא הרות nb" והננ יאמו wer קיתע הלינש
 ר'פדב ןוכנל ה'כ ה"יחא]* — .הרות יטעט ירטאר

 אלו העט .(רזות וניא [הנשמ רבדב העמ]
 ומעל mmus ןתנש ךורב רמוא תבש לש ריכזה
 .. תבשה שדקמ ךורב (' תירבלו תואל לארשי
 םימי ןתנש ךורב רמוא bv לש ריכזה אלו העט
 העט ( וש ש לו ה חמ ש ל לארשי ומעל םיבוט
 םישדח ישאר ןתנש ךורב רמוא n לש ריכזה אלו
 םישנ bi ולכאש 'ג 'פב ('ןורכזל לארשי ומעל
 (הנשמב (Yó m: הדנה םד 'פבו ,(א'עס ט'ימ תוכרב)

 העת mm 'גרת ב"א) .('ןיעוט oc qme ינפמ
 מ"ל sm .אלקחב יעט sm 0'ט ,ז'ל mei הדשב

wenימע תא  (לאקזחי pup) € s^הזל בורק רחא  
 yan) אלו 02 ^ ילשמ) ךמא תרות שוטת לאו 'גרת
 ,יב (BE החכש היהלא תירב תאו .ךמאד אסומינ

o"ל"צ] (תחכש) ההלאד אמייקו  [nyןינעו  
 "v םהירחא םינוז םה רשא 'גרת mb בורק רחא
 (moe ךינב תא ונזהו .ןוהירתב ןעט ןונאד יז יז"
 םיקומינב ה"יחא]* = = .(ךנב תי ןועטיו 08 ,ריל
 שי ל'זו העט שרשב בותכ ק"דרל ש"ס לע והילא »5
 לפונ אוה העט ןושל יכ העתו העט ןיב שרפה
 קר לפונ ws העת pne לכשהו בלה תועט לע
 יכ וירבד תא ינא האורו כ'ע ךרדב העותש ימ לע

CN SNהוה ונאצמ  NPהיס ןיטיג אחרואב יעט  
 דועו ןיָיָעַט ןחרא 'ו ,ח"כ םירבדל 'א י"רתבו 0

"yיילהתלו ;ד"י .א"כ תישארבל 'נרת  rp ^ 
 לכשהו בלה תועט לע קר חנומ םימעפ בורל ז"כב
 םוקמל רוזחי העטו ארק .ו"ט תוכרב לעפה מ"ד
 העט .ד"ל am וזב העט א"עפ ג"ל pw ,העטש

pevו"ט ב'ב ,העוט אלא וניא :ה"נ תבש  : 
 : ה"ע אמוי ,ועטל :ה"ס ןיבוריע .ד"י 'הנס ,העוט
 תוכמ .העטו mo : א"י הליגמ ^« תיעט אביקע
 אעטימ ,א'"כק תומבי ,העט אעטימ ,העוט ,העט ,ב"י

 רבדב העט .ג"ל ןירדהנס ,ועטו : ב'י 'טופ ,אניעט
 ,יתרתב העט :ב"נ ,תעדה לוקישב העט , . 'נשמ
 .יתלאש אלש יתיעט :ח"ס הדנ .העטו האר ,ב'ק

vb mnתומבי .ןיעוט יופס ב"עס  .Yp3^7  

 'ורי mme תעדהש ידכב ב'עס ג'ס מ'ב .ןיעוט
 ר"קיו .העוט תעדהש cups ג'ע v3 ה"פ יאמד
 p פ'ר v3 .'וכו הכלהה תא יתיעט ינא ג'יפ
 הז wen א"מ ו"פ מ"ב לי עפ הבו ava ע"ייע
 ^ mmm .םילעופ והועטה ב"ער א"י ק"מ ,הז תא
 ינאישה ^D פ'ס v3 .ןינפסה העטמ 'א 352
 ,ה"כ ה"ר לועפ ינוניב .ינעטה , , o0 03 תישארב)

(Iןוכנ חיכ  vssו"ו  voטמשנ ע"פדכו ,ריב ביח  |oחעט רע תעט . *) ש גונב ninaתבתאב לארשי ומעל החונמל  

ma (5ריל י'כב  v3»ןוששל ג'ת  

 .ס'יט ת"רב לגרוחו ('

* 

1 

 .ןיעוטו ס'שבו תוינשמבו )^

 אילק רצ 'וכרב סירב y" םייונש .רתי my החונמ תבש ף"ירבו נ"בבו 3

"yםש סיר . y'b"3)רצקתנ  "y23 חיכ )* .ךוטסב רצקתג ןכו יוכו ^ 

v3 (*יעטיח , 

 רוטבו ם''במרבו ףייירב ס'ש י"כב היכו החמשלו
 am ריל

cA... 



powביהי רמא אפיישד אמעט היל םיעט :א"יק  
  םעט ןתונ רב םעט «jn :םשו ,יאה ילוכ אמעט

oy —ותלוזו הניש םעט אטח  "yםינויצב ש"מ  
 מ"ל ךרדכ תילכשו תינחור הניחב תארוהבו .ל"נה

we)ד"י ,איכ  ; moט"יק םילהת ; גיל , voילשמ  a^ 

 םימעפ בורל w^ בלה ןויעב nnam הנבה ןינע 672
 i33 איבהש םיחספמ ןויצ ןינעה me ל"זרדב
 םייעדמה םיגשומהו םינויעה nm הרותה ימעמ
 אצוי דחא ארקמ ,ד"ל mio" רמאנ ןכו .הרותכש
 ימעט ולנתנ אל המ ינפמ :א"כ םשו םימעמ המכל
 ןהב לשכנ ןמעט הלגתנ תוארקמ 'ב ירהש הרות
 (סוכמוס) רמוא היהש : ג'י ןיבוריע .םלועה לודג
 האמוט ימעט m'o האמוט לש רבדו רבד לכ לע
 ,הרהמ ימעט ח"מ הרהט לש m רבד לכ לעו
 .םימעט םישמחו האמב ץרשה תא רהטמ :םשו

ryאבו םעט המו :ו'פ 'מוי .םעט לש םירבד .ח'י  
 ,בקעיב עשפ יבשלו םושמ ('כ יט'נ "יעשי) לאוג ןויצל

nivםשו ,אמעט ןניחכשא :'ל  Ybאל ב'עס  
 ריזחהל עדויש א"ער ^ pow ,'וכו המעט הלגתנ
 prb :א"ק םשו .שפנ לעב ע"ייע 'וכו םעט וב
 .ח"סד Tb "ינעת v" .םהל רסאנ םעמ הזיאמ
 אל .. ארקד אמעמ שירד ,םיבוב םעט ובישה
 : ד'כ הדנ ,נ'שו :ח"ס ןישודיק ארקד אמעט שירד
 ,אתלימ אילת אמעטב : ב"מק ב'ב .אמעט הב אמיל
 ,ר"י "טיג ,והייתלימל אמעמ יבהי אלר :ג'עק םשו

ynהימעטכ ,ר'פ 'בותכ ,אמעט אלב אתכלה  
 תוחנמ .'ח 'טוס ?ir ריזנ :ג"כ תבש ,היתכלהכו
 ,נ'מת D^ יכאלמ רי j"p רמאק םעט המ :ב"מ

sonהימעטל פ'ר ארזאו ,והיימעטל ורזאו  "y 
 הפי הרוסמ "ייעו ה"מר — ב"מר b^ יכאלמ רי
 ,א' רזא 'עב הימעטל ינולפ ארזא לכמ יתתנש
 y" ךימעטלו הברה דועו .ו"ק 23 .ג"מ 5233 005
 .ךימעטלו 'ע קחצי דחפו ow בנ'נל ם"בשריפ
 D^ יכאלמ רי y" ש"יבר אמעט 3n ךהד ךמעט
 ילינמ :ח'נ pea qp :ז"ע תבש .ג'צר -- א'צר
 מ'ב ,םעמ nb ג"מ Tb תועונש ,אמעט יאמ .'ג
 + 'ו ב"עס 'ה 'ומכי ,ןנברד והיימעט b" א"עס ב"ל
 אמעט .םש 'פסות .'p"' . אנמחר בתכד אמעט
 ארמגה לעבד ושוריפמ הזו ארק היב אנתד םושמ
 ץוכקהו — אמעט 'ע קחצי רחפב ni תוטישה "יע
 דועו — ל'נה yy yy" (א'עס .my אמוי) םימעט
 םעט בומ םינתונש תוניגנ וארקנ
 y" םיִמַעַמ :אוקמה שוויפב תערו
 יקסיפ וליא (non nem) ארקמב wan .'ג 'ליגמ

ponףלא זמר יימחנ  wyי"שריסו םימעט (יקוספ  
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 | אלו .צ'ק 7x םיחספל ס'ד לצא ס"ש "53 ה"כו
 קיתע םלינש םירחא םיסופדבו .וניבר 'יג לע ריעה

pevלעפה תארוה -- ש'ע ןושל תבחרהב ג"ונבו  
 תנחבהב תימשג הניחב איה הנושארה ותחנהב םעט
 יכ nb3 הליכא י"ע אל לבא ותלוזו קותמהו רמה
 והמ תינעתב יורשה .ד"י תוכרב ןושלה הצקב םא
 ךכב ps םעוט ל"א . . היתשו הליכא םועטיש
 ימעט 'וכו הכרב הנועט הניא תמעטמ cen ,םולכ
 'וכרב .'א עבר 'עב b "yt^ .אתעיבר רועיש דע
 ,ךוביש amp םולכ םועטיש םדאל רופא s'y ה"ל
 אל א"עסל בורק ^ תבש ,אנויז םעט אל .ד"מ םש
 רמ םועטיל w^ Dun) ,'וכו ארפצב ידימ םיעט
 ארוסיאד םעט םועטא א'עס א"י תוירוה ,ידימ
 תימעט אל ד"ע כ"ד ג'ס ןיבוריע יורי .םטמטמ ע"ייע
 אל ג"ע ט"לד ו"פר 'ירדנ Uv ,אמוי אוההב ידימ
 אל ר"ע מ'ד ח"פר םשו RD אדהב ןוזמ תימעט
 הימעטיל :א"יק ,ז"צ "ילוח ,תישמור םולכ תימעמ
 הימעטמל רשפא יאה םשו ,האמרא אליפק
 ונא ח"סר זמר ורתי 'קליו א"פ ורתי 'תליכמ .'וכו
 םיגד םעט רשב םעט nen םעט (ןמב) וב ןימעוט
 — בטיה ש"ע 'וכו םלועבש םיטעטמה 55 םעט . .
 .תירסומ וא תינחור הניחבל לאשוהו

"bvירוחב .ז"פ םיחפפ ,אטח םעמ םעט אל :ב'כ  
 ומעט : ט"י 'הנסבו wen םעט ומעט xbv לארשי
 םעט םועמל שקב א"עס ^i הליגמ ,האיב םעמ
 והילאכ א"כפ ר"ב yo הלועב םעט םָעָט הלותב
 היה אל (םדא) הז ףא התימ םעט םעט אל הז המ
 םעט v5 זמר תישארב 'קליכ nis םעט םועטל יואר

 אמעט םעטימל יעבד ןאמ MD" : ח"ע 'מוי (החימ
 םעט ונמעמ אל א'עס «ium ,'וכו אתותימד
 םעט ןימעוט ויה אל : ה"גד ה"פ 'כוס 'ורי ,הניש
 דע iys Yo ףד הדנ ליעפהבו opp לכ הניש
 םיִעְטַמ .'ע כ"וד אתקיספ ,ךלישבת ימיעטתש
 המ b n33' םיוישה ריש (s סגמ Ty ןייע יל
 — ןיִטעטמ ח'כפ "vp לעפתאבו ,ינמעשמו ופי
 ב'עו ט"טק תבשב הנבהו העידי ןינעל לאשוהו
 ש"עו תיבו םעט ןמיעטהל ידכ א"עס my מ'כו
 'וכו ןיידל וירבד םיעטמה : א'כ D" ,י"שריפ
 םשהו .הרעהב 'ב ןעמ ע"ייע ב"ירת םישודק 'קליו
 "לוח הנושאר הארוהב אָטַעַט ירוסו ר"אלכו םָעַט
 םעמ ב"ע mo םשו ,םעט ןתונב ןהב שי CK .ח'צ
 שי DM א'עו ח'ק N23 ה'ד 'פסות 'ייעו רקיעכ
 ןתונב הב שי םא . . הכיתח התואב םעט ןתונב הב
 ושממ אלו ומעט 'מגב םשו 'וכו הרירק חתואב םעט
 Muy "D "בדו 'כושת !Cp אתיירואר אמלעב

 3'0 רב ט"נ חתירבו )!
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 , התימב ןלוכ רוהטה תא לכאש אמטו אמטה
 רוהמה תא לכאש רנהט םינהכב המוות ילכוא
 אממ השעב אמטה תא לכאש ca ותוצמכ
 אלב אמטה תא לכאש אמטו התימב רוהט לכאש
 השעב אמט לכאש רוהט usb תימח ימ השעת
 לכאי רחאו (*לממ רב [אב 'ר ל"צ] (אבר) רמא
 םיאמטה ןמ אלו םירוהטה ןמ GE) 'קיו) םישדקה ןמ
 ,אוה השע השע חכמ אב אוהש השעת אל לכו

Camםלשמ גנושב 6 ולכואה  wem pp 
 הנגשב שדק לכאי יכ שיאו (C^ 205 p ביתכד

so"יפ) םינהכ תרותב ןניסרגו ,וילע ותישימח  
 ןלהל רמאנו שדוק ןאכ רמאנ C ישרפ n קרפ רומא
 . .(לובגה ישדק ןאכ ףא oan ישדק ןלהל המ שדוק
 'ירוכיב) wy" (ל"נה הגיגחו םירוכיב) םירְזְל ןירוסאו

 ןירוסאו א'פ ,("רועישכמ תוחפ הל snp Ge ביפר
 האמו דחאב םילועו ,היידפ י"ע Yves םירזל
 שרפמדכ םידי תציחר ןינועטו .עמד 'עב ןגישרפדכ
 הליכאב רשעמ לבא העיגנב 'יפא Cn? aum ימגב

psהעיגנב  sbתכשד ק"פב שרופמו  C1)םידיהו . 
 ןלכואל אבשכ םירוכיבו המורת לש תוריפה א"פ
 ןילוחו רשעמב ןכ ןיאש המ םידי תציחר ןינועט
 (''אלא וניא תוריפל vr לטונה im^) 'ר רמאד
 pem ןיאד הכלהה וזב שרופמכ ,חווה יסגמ

uumינש קרפ דע םידי תציחר ןינועטו א"ס ,(םש  
 תציחר ןינועט ןיאש ןילוחו רשעמב ןכ ןיאש המ
 תועבצאה ףוסב אוהש ןושארה קרפה דע אלא םידי
 ,('* (איעס ויק (r^ רשבה לכ 'פ "ילוחב שרופמכ
 'ר ןהכ יסכנ jm .לבט 'עב 'שירפדכ שמש ברעהו
 ל"צ] «enn 35 ןנחוי ^ םשב אייח רב אבא
 המלו (ג"ימ ג'פ) םירוכיב (* ףוסב pm \" [םיתתנ

nosםיווכיבה  Cb»ןהמ הנוק אוהש ןהכ  
 ןלטונ בוח לעבו האמט המהבו תועקרקו םירבע
 ק"פבו .הרות ("'רפסו התבותכב השאהו ובוחב
 דע 'וכו ןהילע ןיבייח המורתהו הלחה er הלחד
 (.יס ףד 02( תוחנמב 'ה 'פב .םידי תציחר ןינועטו

 'ירבדל י"שריפ y" כ'ע םימעט ןייורק תוניננה
 פ"ס ר"בבו .קספ ע"ייעו ו"ט 'ז 'שוהיל ;'ל ,א"י

vbיימחנ) לכש םושו : שרדנ  (Geםימעטה ולא , 
 'א Db ע"ייע אמעט יב -- s'D זמר m 'קליב ה"כו

 — [ש"מו אימט

 das ןויסנו הניחב ןינע םדוקה ךרעמ) אָמיִעְס *
(Prüfen, der Versuchא"עס 'מ "וחנמ  

sUאמיעט םושמ , DUהלוספ אמיעט :ב"מ  
 .י"שריפ 'ייעו

 האישנ ןינע ותארוה הנושאר םצעב מ'למ) ןעט 1
 לאשוהו tragen, beladen, belasten הסימעו

 es Tx רמולכ רבד וא םדא לע לטומש רנדל
(st nothwendig, bedarfב"פ 'ירוכיבב  )ג"סבו )2 

 דע 'מגב בהזה 'פבו (Cn" un ןישרוד DR 'פד
 המוותה ?Gy) גינו איעפ ביינ מייב) ןירתומ יתמ

 ןירופאו שמוחו התימ ןהילע ןיבייח  םירוכיבהו
 ןינועטו האמו דחאב ןילועו ןהכ יסכנ ןהו םירזל
 המורתב ולא ירה שמשה iym ('םידי : תציחר
 ביפר םירוכב) ישורי .רשעמב ןכ ןיאש המ םירוכיבו

G'y ovo"יבדמב) בי תכ  Cn n^ךל יתתנ הנה ינאו  

 בותכה תומוות יתשב יתמוות תומשמ תא
 "P ביתכד המורת םירוכבהו המורתה (רנ דמ

 ,והללחי יכ וב ותמו אטח voy ואשי אלו (יט ,ביכ
 המש םתאבהו OC) ב"" םיובדר) ביתכד םירוכבהו

 תמוות תאו םכיתושעמ תאו םכיחבזו םכיתלוע
 ןהכה חקלו +יר יויכ םש) ביתכד םירוכבה ולא םכדי
 ותמו וב 'אנש הזש ןיינמ "פ Uu) TTD אנטה
 הלעמל ביתכד רבדמ בותכה המורתב והללחי יכ וב
 jo לכאי רחאו רהטו שמשה אבו יז :ביכ ירקיו)
 הלעו לבט (גישו («cvy mo ןנירמאו םישדקה
 sum )»| לבט 'עב שרפמדכ ושעמב לכוא
 ר'סר ביפב) 'ירוכיבב 'שוריבו OU 'ומורת 'פסותב

Gyםירזב המורת ילכוא ') wbתא לכאש  
 תא לכאש אמטו אמטה תא לכאש רוהטו רוהטה

m3 (!מ"כב היכו ביה י"כב ןוכנל  anםילגרו םירי תציחר :אנשילר ארגיש תמחמ תועטב ע'פרב לבא .ג''ע 'ומביבו  

 pma "am 'וריב לבא לינה יפסותב («mé (* | .יוריב ייל )*  ,םילגר תלמ ןוכנב ייל רמאמה הזל ops ךרעב הטמל לבא
 הזיא אבוהו לממ רב אב יר רמא :'וריב היכו (* .רחא ררסב תצק םשו mw ןועב יוריב (* .םידיב : ךורעב ר'יפדבו
 שירב הגיגחמו םירוככמ ןושארה ןויצל ךלוהו כבוס ) = .למימ ani ידבו .זיס ףיזרהמל יוריה אובמ y^ 'וריב 'ימעפ

ves (C qn .ןלכואהו  ") לבא "yגיע תומבי תופסותב : mrמ"טשב אבוה הז לע ןיכמרה שיימ יייע (" .רוסא  

 3m" .ו'ק ua" םש uma ( '" .ךורעה ייפ אבוח cen ןירוסאו היר טימ א"פ הלחל טייות בטיח y my"' .גינ מיבל

 דע b^ ןינעבו ,המורתו pow אלא רשעמ ייל םשו ('* .הז ירה םיסופרבו יגיגחל סיש ייכבו יילוחב U) ms .ןמחנ בר

 כיע תועבצא לש ןוילעה קרפ דע : קרפל דע (:בינש n» ux ייכ ץבוקב) יילוחל ves הימגר "פב םג ןכ ייא קרפל

onםשו םש ביפר 'ירוכיב יוריב ויתתנ ןכו ('* .יישרב  "amאב יר  men àוניבר ןויכ יוריה תז לעו ןנחוי יר םשב , 

(Uהיה אל וניבר ינפל םגש תיאר הזמ  omaםירוכיבר 'ד 'פ  "yשימ  co ysאבוה אל תמאבו 4 הרעה 'א  vp 

 לכא v3. מיבל מ"טשב היכו סיש v33 היכו םש יירוכיבל שיירבו aebp יילוחבו יירוכיב ava mr ('* .ךורעח לכב
 pe יירוכיבל pem 'ייעו רפסכ 3433( םיש ייכבו םש יילוחבו ש"ארבו שיירבו 'וריב «mo ('"  .יסכנכ 27033
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 ^Q ,הימ תישארב) םכריעב תא ונעט 2/53 ומכ רועו
 ונעטו ג'י Tb 'שארבל 'א י"רתו 'לקנוא םש "יעו
 :הנשמב 35 מ"ב ל"זרדב ןכו- הירמח לע רבג
 קורפל הרותה ןמ mus . . ןעטו קרפ ןעטו קרפ
 'מגב םשו .ןועטל ףא רמוא vs ןועטל אל לבא
 םנחב ןועטל אלו םנחב prob הרותה ןמ הוצמ

"jnןועט ןועטד ןויכ ב"ער 'מ םשו .םשה ךומסב . 
 .םינבא הנועמו תכלהמ הלגע אהתש ידכ .'ס ב"ב
 . < ןועט רחאו ןקיר דחא היה ד'ע ג'ד ג'פ ק'ב 'ורי

nnsרובס תא חמ ע"פ ר'ב .הנועט תחאו תינקיר  
mns peoאל ןיִעָט  pyo mnsןילימ אלא , p» 

vusתימ רמוא טוידה לשמ  monךמחרד  qb 
 תיל תיחלמ ןועט תא ג"יפ ר"קיו pre ךמחר תימ
 העשב ^n רומזמ t^m 'רדמ ,תיחלמ ןועט תא
 '3 לאומש 'קליבו 'וכו םימה תא ןינעוט םיננעהש
 ןמ [םינועט ל'צ] (םינעוט) ןהש העשב ס'ק זמר

DU DU) S) cunןינעוט ולא :הנונמ ה"ד  
 .םיחמר ןינעוט ולאו תותשק ןינעוט ולאו תוברח
 וניעטה . , ורבח וניעטה א"עס 'ה תבש : ליעפהב
 ליכר ךלת אל א"ער ז"טד א'פ האיפ 'ורי .םימש
 הזה לכורכ אהת wow ,, )5 5^ ארקיו) ךמעב
 mb) הז לש וירבדו הזל הז לש וירבד ןיעטמ

"webפ הכרבה ' wp" ewוניעטהו 31^ ם'ר  
 :ז"עד ב'פ הגינח 'ורי לעפאב .ורומחל (ןיעטהו)
 (םימעפ הכרה) .ב"לו eb מ"ב םשהו .ןונינועטא
 םשה mp .ןוראה תניעט ו"פר"דמב .הקירפ . .הניעט
 ביתכ onn א'עס 2/5 מ'ב אָנָעַמ ס"ל ךרדכ אנועט
 והיינועטו והניא ימרד ךרדב םילפונ ('ד :ב'כ סירבד)
 .והיילע והיינועטו והניא . . ש"רו עמשמ אחרואב
 אתחיתפ .איינועט pow vy 2/27 20 יאמד 'ורי
 ינועט ילבמ ותינעט יכיה :איג אשמ ה'ד ר'כיאד

vmm — somהאמ תלת ןיעמ ב'ער ו'צ 'הנס  
 תודופ תואמ שלש יואשמ י"שריסו 'וכו אתיינדוכ

vר"ל 'טוס ,שוריפב ןכ "א ,ט"יק 'יחספבו , 
 תבשב לבא 'ה ףכ 'עב ג'הכו ^« אנועטד ירימג
 ןטו 'ד jb 'עב ש"מ yp j"pn" תעלכהב :מ'ק
 ילקנוא 'גרת p^ רועו .הנועט רסימל any מ"ב ,'ה
 תומשל ;'ח .'א ,ד"מ «m ,ז"כ ב"מ תישארבל
 ; ט"י ^Q ילשמל ;ז"י ה ב"מל sn ;'ה ,ג"כ

va |עשוהיל 'גרת ןינעה הזמו ^  ,ד"ל 'ב  
 ב"עס YD תבשב שחלב דועו — אכה 'עב אבוהש
 ךלע ינועט 'מ י"כבו ךלע יאנועטו ילע ךנועט
 ישוריפו :א'ע רצ םש ס'דב יייע my ילע ךנועטו

 — [י"שריפ yr" ילע ךאשמו ךילע יאשמ

 .רזעלא 'ר רמא קר 1033( רייר יקספבו י"עבו ס"ש v33 ח"כו (* .א"עב תצק סישר ינשמב לכא תוינשמב רדסה |«

€ 

pe? = ןעס 
 אלו הפונת neun תונועט ןיאו השגה תונועט שי
 ('השנה אלו הפונת אל הפונתו השגה השגה
 הנשמב :ו"כ) תוינעת gba 'וכו השגה ןינועט ולאו
 (.א'ל) ירמג הליבט ןינועט םילכה 55 Qe5 ee אבוהו
 ןילפוקמ bw" ('רזעלא 'ר רמא ה קי רז 'ר רמא
 וזל וז תוליאשמה םילכה לכ 'יפ .אספוקב ןיחנומו
 qux ןינע 3ao  .ויה הנד אמש הליבמ ןינועט
 ישמא דע םינשיה םיסופדהו י"כ לכב הייחא]*
 ינפב ךרע ליחתמ ק"מד ןויצכו qun qe ןאכ

sexyךוע ףוסב האבש ב"ר תפסוה יתקתעה ןכל  
 לכב תמאבו ומוקמ ןאכש יחכונה ךרעל הז רחאש
 ןעט ןמ לועפ ינוניב אוהש ןועט ל"נה םינויצ
 ה"נכו ox ונייה תושעל וילע לטומו סּומע ונינע
 pre וינפל ןועמ ןיאש ןוזמ המו .א"כ תוכרב
 הנועטש ןיד וניא הינפל הנועטש הרות וירחאל
 הכרב wo .ה"ל םש ,י"שריפב ש"ע 'וכו הירחאל
 הכרב םינועט :א"מ םש ץובקהו .(םימעפ המכ)
 jon ב'מ .א"מ mb "יחבז 533 םינועט ןיא . .
 לע nuns עברא ןועט jT נ"מ םשו ,היזה ןועט
 'ב ןועט ןמדו ז'מו ו"מ ה'מ ד"מ םשו תונרק עברא
 ד"מ םשו ,תחא הנתמ prb ןמדו ח"מ ,תונתמ
 םינועט ב"מ בפ 'ירוכיב .חותנו טשפה הנועטו
 ו"כד ז"'פס יאמד 'ורי ,יודיו םינועטו םוקמ תאבה
 ה'ד ג'עו ב'פס תבש v" ,הליבט ןועט ג'עס

 — [שמש ברעה ןועט
NU) "b םדוקה 'ע לש הנושאר mma» Do 

 entlasten) קרפ וכפהו ,tragen הו

 אדא יל רמא (א'עס א" 'ק"מ) ןיקשמד ק'פסב
 אלו הפוג ןועטיל אבלחו ילחת ארווכ ('אדייצ
 םדוק ךלהמ ותליכא רחאל 'יפ emo ןועטיל
 סחוימב ה"כו ה"יחא]* — ,ותלאל ןשי אלו ןשיש
 דוע תפסונ "np םעט בוטב םש קר p'ob י"שרל
 בתכש םעטמו ה ברה ךלהמ ותליכא רחאל הלמה
 ךולהל ךירצ :ג"יק מ"ב תועמשמ יפל יכ ע"בשלפה
 תליכא רחא לבא ידימרג העברא הליכא 55 רחא
 ןועטיל 'יפו וזכ תטעומ הכילהב יגס אל 'וכו ארווכ
 רמאמה הז לע הפי p^ 'ייעו ןתוא אשנו לכס ונייה
 אציו 'קליב הליאשהב רמאנ mb בורקו רווכ 'עב
 (qe) הבוט הרושב רשכתנש ןויכ נ'כק זמר
 ןיעט אפוכ ומא אדה יהולגו תי היניל [ןיעש]
 המודכו דיבכה סמע לבס אשנ הארוהה וזכו ,אילגר
 ;ז"י ,א'י 'דמבל 'א י"רת מ'ד 'גותב הברה ליגו
 לאויל ;'ח arn 'קזחיל 'גרת ;ג'כ 3" םש 'ב "35
 יה ,'ה 'כיאל T^ m ;ב"י יט ילשמל ;ב'כ /3
 וי

 לכורכ an^ כ"וח םשב ב'ירה זמר  םישורק pou (^ amy םינושארה םיסופרבו ,מ'אפדכו ריל י"כב pna היכ ('

 .שי'ע ליעפתכ םעט 'עמ wey כ"או qom וירבר םיעטמש י



 55 קעמ פא — xy) — ןעט

 ינפמ ג'ע ג"ד א"פ תוכרב 'ורי .בייח הנעטה ןמ
 תנעט ינפמ (תורבדה תרשע) ןתוא ןיארוק ןיא המ
 נ"רד תובא  ,י"פ ר"דמב ,3^ 'וכרב ילבב y" ןינימה
 ץובקהו .תוירבה (ble Naehrede) תנעט ינפמ ב'פ

vןהיתונעט תונשל ןיירה ךירצ : א"כד ג"פ 'דהנס . 
 תאדוהו םירחא תנעט אָתְנעט יהלוכ ,ח"י 'ובותכ
 'ב רב ע"ייע אתנעט ww" ,'כ מ"ב ,והנינ ומצע
 אק .ט"מק ב'ב .אתנעט רב TD) ק"ב ,(:ריסק ביח)
 ןמתתסמ mm :'ל תועובש ,ישניאל אתנעט ירמגמ
 ג"יב pne תבית mun own ילואו -- .היתנעת
 ללכב היהש רבד לכ :ארפס שירב י'ר לש תודמ

su(ןועמ ד"בארה 'יפב) ןעוט ןועטיל ללכה ןמ  
 לכ רימחהל אלו לקהל אצי ונינעכ אוהש רחא
 לקהל אצי ונינעכ אלש sns ןעוט ןועטיל . . רבד
 'מולכ חוכיווב חיכוהל ןעוט ןועטיל 'יפו רימחהלו

 — [הרומג החכוהב תורוהל

ivoע"למ ('ד'עפלו  nbn obרואמ הלחנ הכמב  
(schwer erkrankenושא דליה תא 'ה ףגיו]  

 ve) 3^ ביש) שנאיו דודל הירוא תשא [הדלי
 לעפתא ןינעב mim ה"יחא]* = .ןעָטיאו 'גרת

"mןעטתיאו םוקמב ת"יטה שגדנ ןכל תעלבומ  
 ןינע אוה שנאיו תלמ יכ תורוהל ןכ קיתעה הפיו
 הדבכ הכמ 'מולכ Y^ vm) יימרי (y" השונא הכמ
 הפגמ ןושלמ ףניו לעפה הרומ הז לעו תנכוסמו
 .הפנמ שכל\5 םשהמ רזגנו ע"לב 59b ןורתפ ןכו
 433 ילוח לש הנושאר הגרדמ לע חנוה לעפהו
 לש ונב ש'ר היהשכ ח'פ תוחמש 'כסממ היארהו
 ריב ודקפ אלא ושרדמ תיב לטיב אל הלוח ע"ר
 ינשה אב .. ןע ט נ ול רמאו ןושארה הב וחולש
 אב . . ספונ ל"או ישילשה אב . . ריבכה ל"או

 — [(תמ 'מולכ) םילשה ל"או יעיברה

(durchbohren רקד "b (כ ע"לב ןכו מ"למ po 

 םוגרת («CO 4» mb היתוצוחב םירקודמו
 ברח ינעוטמ הז 55 ב'א) ,אהקושב ןינעטמו
 םיוקדמ קיתעה ןכו הייחא]|+ — "e^ a) ייעשי)
 ולפיו םוגרתו ,('ח ,חיכ 5 r5) Sog (cpm יימרי)

 nav] םדק ןינעטמ ולפנו ג'י 07 (wie ןתנוי ינפל
 תא ונעט םג ןעט שוש ק'דו b" ןינעה הזו
 ןיוקורש הריקר pip 0n UD תישארב) םכריעב

mennרמצנ ע"פדכו — .'וכו ןכודב  mךרעה  DJ 
 — [קויד ילב ^m םדוקה 'ע

ppp ₪עילמ ילוא)  Oe»שונא  ym pm 
geringםינפב רוע "ייע לנא 6 ) 

 "no ,אשמ b^ םדוקה 'עמ אָנּועְט — ןעט

 םנמטתו Gebund, Bündel) תאש ןולכוי רשאכ

 ינועטב ןונטרמתאו aun )0/2 עשוהי) ץעה יתשפב

 מ"אפדבו ב"נש ק"העב קר ה"יחא]* | | .אנתיכ

 אלש תצק 'ינושארה 'יסופדב לבא ךרעה הז דרפנ
 התואמ אוה םא ףא יכ םדוקה 'ע םע ללכנ קוידב

minגשומו םשה ותואמ ונניא ז"כב ] — 

ipmעילמ דיעפל)  mum o-bוא המחלמב  
 לצא לאשוהו ברח תרקדמכ םידרויש םירבדב = =
 עבתנהו עבותה pi םירבד תכירעו חוכיוול ל"זר

in Streit, Wortgefecht sich einlassen, anklagen, 

einwendenןיקזינה קרפד הדגה ףוסב  PEU) 

Gnחקולל ןינעוטו שרויל ןינעוט . ^eןינעוט  
 םתרכמ םילעבל רמוא ינש חקול רובעב ר"ב
 ללכ ינש חקול לע 45 ps ךכיפל ןושאר חקולל
 6 אפפ בר רמא C22) ב"כ רופחי אלב שרופמו
 — .חקולל ןינעוטו שרויל ןינעוט תרמוא תאז
 ,(מ"לב םעט ומכ םימכח 'לב הנעט b^ ב'א)
 'עמ 'יפ ןיקסנעלאמפ פ'רו .ש"מכ ןוכנהו ה"יחא]*
 'ןערהיפ עדרעוושעב .ןעטסאלעב תארוהב םדוקה
 אק אלד יא . . ןיעט אקד יא DU 'יטיגב ה"נכו -
 יעב יאו יכה pro יעב יא :ה'ק 'ובותכ :,ןיעמ
 לוכי ww יולגבש ןימומב :א'ע םשו יכה ןיעט
 וריבח תא ןעוטה :ח'ל 'ועובש imp oen ,ןועטל
 ול mm ןיטיח ונעט ג"שו ,'ה מ'ב ,'וכו ןמש ידכ

 .+ בגג תנעט ןעוט א'עס ז'נ ק"ב ,'וכו ןירועשב
 ע'ייע | ןייוזמ [סיטסיל] (םיטסיל) תנעט ןעוש
 ב'ב ד"ע ח"לד ר'פ 'ועובש v "p" דועו פיטסל
 ןיטיג v^ .היל ןועטיל ןנא ןיעמ אל והיא :ח'כ
 כ"פר 'ובותכ ^" ab תידוהו mo ךנעט .ז"מד ה"פ
 'חפב 'ייע ימתיל ןנינעט .וב רפכו הנמ ונעט 253

 ?jn ןינעטנ :ז'ד י"פר ק"ב v לעפנבו .ךרעה הז 'צי
 ןעטנה . .החפשה לע ןעטנה :ד'כ 'ומבי -- .ד"יבב

 p" זעל ירבד וילע ןינעוט רמולכ שיא תשא לע
 'ורי  .ו'כ : ה'כ 'ייעו י"שריפ Hp ותוא ןידשוח

SUD "byאלש ןעטנ . . םידעב ןעטנ א'עס ד"ד  
 ףסכ יתש הנעטה נ"שו :ח"ל 'ועובש םשהו .םידעב
 .. םימד תנעט ןיעט אקד ג'ער v5 'ובותכ ,'וכו
 לכ יא'מ :ח'כ ב'ב ,חותפ nnb תנעט ןיעטקד
 תנעט ?m^ main ,'וכו הנעט המע ןיאש הקזח
 בטיה ש"ע הנעטה תצקמ .םיוחא תנעט . . ומצע
 יאה .ח"כ ןישודיק ons תנעט anb םשו ,נ"שו
 ו"כד .ב'פר 'ובותכ ^« em .אתיילעמ אתנעט
 היידוה . . עבשי הנעטה ןמ nmm ליאוה א"עס

 וסכ אוה ןעטו סח םיפררנ תומש לבפו ןע ט ןיקסנעלאמס p תער יפל (" .ריבז בר אמיתיאו אפפ ריא גיונב )'
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pub wsףט + -  
munאל  ceיד ילשמ) ךדעצ  G^קעטת אל  | mosןיפטונ ןהד םימשנ ימ וברי אמש לאומשד  
musקעטת 'יפיכ'כ לעב ה"יחא]* =  esקעדת  | jbןילחוז ןהש תרפ ימ לע ןיבואש ושענו ('תונגה  

 ןיפטונהו ןייעמכ ןילחוזה (ה'מ) ה"פ תואוקמב ןנתדכ | לעב אצמ העטומ רפס יכ תמאהו קדעד ומכ קעדו
 ןיפטונה לע וברש ןילחוז לע pris 'ר דיעה הוקמכ | 'למ אוהו םירפסב בותכ ןכו אוה קועתת יכ ע"ומ

pubןיושכש | היה ןמגרותמה לע םג םלוא כ'ע םכיתחת '. ^bםימשנ ימ ןיפטונ ןיעבונ ןילחוז . 
mnnיכפשל קיזחא יפטנל קיזחא | תופסונ תשו וז 'יג איבה אוה םג יכ ותנולת  (ביב nאיעס ) יעב 'יפ 

 תא הנכמה מגב ןיקילדמ המב 'פב ,ךפש | ,ד'כ ילשמל 'גרתו קעטא ^ ,א"ל bano" םוגרת
 (דימלת לכ C33 רומא €^ (n רנה | ינפלש םונותב ןכו קיעתתמ rum קיעטתמ ^
 b») תופטונ ויתותפש ןיאו ובר ינפל בשויה | קעד ומכ ילוא כ'או קועתת אל ^i ,'ד ילשמב
 םינשוש ויתותפש יי יה שיהש) רמאנש] הניוכת | ס"לב p'y 'למ אוהש בוט רתויו המושרה ע"למ

pyמ"למ  pyםע ףדרנ  prםינושש אלא םינשוש ת"א [רבוע רומ תופטונ | לעפתאבו 'גרתב הברהו  
 םידימלתה 'מולכ (*[רבע רומ אלא רבוע [ve ns | .ךחרוא קעתית אל on רקיע כ'או קעתיא
 לש ותרמא ליזהלו ףיטהל ןיכירצ דומלל ןיבשויש | ךורעב ג'הכ תמאבו קינשת א"ס איבה ןמגרותמהו

"pןכ השעי אלש רובעי םאו ('תורירמבו המיאב בר | ןעהעיצנעממאזוצ גנע ,2:* 'עו ס"למ אוהו קנש  
 ןירוש ןיא 'מגב העש לכ פ'סב ,("רע ביו «m — .[רקיעה וזו

 ףלד וכותל לפנש nop (םיעפ ט'ל םיחספ)
fb 1ס'ל ןמ)  qoידיל אב וניא ולוכ םויה לכ "פא | ע"יע ףטנ סע ףדונ ףוט =  

 ףיט ףיט דיבעד אוהו אפפ בר רמא ("ץומיח | תמאהו רקיע jun ןיאש בתכש 'ב ףטנ
 ףלדל ףלד ןיב חויר ןיאש ^5 .(" ףימ ףיט ידהלד | םשהו triefen, tráufeln תחנב לזנ "יפו רקיע אוהש

bהָפיִט  Tropfenץמחמ וניא ףטפטמש ןמז לכו | השא המב 'פב (םינפב "ייע  C?ייחספ יברע 'פבו  
 'ב ףסוי בר רמא G'yo אייק c0 ותחפי אל 'מגב | רמאד (' "ער היס (nif ןיטוחב תואצוי תונבה 'מגב

mאבר אדהס אברעמב ארטמ  mbיתשד ןאמ (' ארוהנל אנוברא ןבהי ("ילימ | אמ ש רבס  rb 
 הינאסמ םייסדו שיבי הישיר קירסד ןאמו ףיט | .םימשנ ימ והל ווהו ןילחוזה לע ('ןיפטונ וברי
 ץמוחהו 'מגב ןידימעמ ןיא 'פב ,("היערכ אנתומדא | הוקמ היתנכל דיבע לאומשד הובא יכה םושמ, ("יפ

ovaימ לאומש רמא ישא רב אייח בר רמא 6'ל ז') | ינפמ תרפב לובטל ןחינמ היה אלו ןפינ  
 am ("אפפ בר רמא יולינ םושמ וב ןיא ("ףיט | ארטמ רמאד 2375 jn רטמ b^ ןסינב וימימ בורש
 י"'פעא 'פב .("ףיט ףיט ידהלד rb rb דיבעד | וברש הארתש ןויכ 'מולכ תרפ אבר אדהס אברעמב
 ווה ינינומ הלכאר (ב'עס '0 תובותכ) הקינימ 'מגב | רכסו בועמה ץוא המשגוהש תודע mb ימ

 ךוועה לע ריעה אלו םש סייד y" רועו שייארבו rosa יוריב ייל ןכו ייל פ"או ימ ייכב לבא nis ט ק תונבה 303 ('

 'יפמ ייפה לכ קחעוה (* .ןיפטונה וברי אלש :תבשב yai) ino תורוכבב היכו יפסותבו יישרבו סיש י"כב היכו (*
 ןושאר ייפ םע הלוע יחכונה ייפו .ש"ע 'ב ףכ יעב ואבוה m ירבד ףוסו ,(לינה (naim אנליוו סישב ספדנש חיר
 mw רינ דצ תבש ךורע mb ,איגוסב אייבשרה ייחב y רועו חייר "פב ךיראהש ןיבמרה ni^ דוע יייעו י"שרב

moםירואבו  mosןמ ןיפטונה םימשג ימ ןהש ןיפטונ וברי אמש 'יא (אנליוו סישב) חי"ר 'יפב )^ .המלש ןויגה  
 ג'ונב (* Jv לכ ג"ונבו vo ^b מיהונמבו .זייק םיחספל ם"ש ייכב 5 an) «m י"כב ןוכנל ה"כ (* .תוגגה

 יייע תבשל פ"א ייכבו םיחספב היכו ל"צכ )9  .אוקמב היכו יו רמ 'עבו יא וכ יעב םג וניבר סרג אלמב לבא רמ

 תורירמב, תבשל יישריפב ןכו )9 .ה"ונמבו םיהספל vis ה"כו ררסה ךפהנ תבשב סופרבו טיכ דצ DU סיר
nonoיפלו )!? .(ו"| סישב םפרנ) ח'ר שוריפב אוה ןכו רסח רמ 'יג רתו' קדצת הז יפלו 'תמיא  ^b mוניבו  

oyומכ  sysןושל לע לפונ ןושל רומ יכ לייכו  sittliches Betragen, mores «xs.ורועישו דובכו ארומב המיאב ימולכ  

 לע לפונ רומ יכ 5^ וא «my ייפ רעוב =- רבע mores) —( תורירמבו דובכב בר לש ותרמא mos וניאש רימלת לכ
 ש"ארבו פייאו יבו D' ייכב ה'כו ('* | ,דיילו yn יזכב m/3 ('* רבע DM תומי :רבע v6 ורועישו mo ייפ omoriri ר'ל

"bxגיונבו יה תוא .ו"ג רצ ייחספל סיר לעב איבהש תומוקמ ראשבו חיר  xbתוכלה ג'צירב היכו ('* .ףיט ירהל  

 תלת ינה ams (A .ץימחמ vw וב ןיקסעתמש ומכ המור הפיט רחא הפיט אבו ףטנמש ןויכ 5n .ת"צ voy םיחספ
 ןמו שבי תישיר קירסר ןמ ג"ונב ('* | ,תואחסונה יונש v ברא 'עב היכו ('* | .(: ויסר (wm ברא 'עב «mo ילימ

 וילגרש רועב bi" היערכ אנתומרא ם'יבשרבו האערכ אתמרא י"שרבו אערכ הינתיימרא ינסמ םייסר ןמו ףיט ףיט יתשר
 כ'ג ייא ןאמו . . ןאמ ^3 היערכ אתביטר יכ ח"ר ייפב ןכו היערכ אביטררב "3 'ב י"כב תמאבו כ"ע הציחרה ימב םיחל

 רי 3533 אוה ןכו ל'גה "חפפב ה"כו ('* .ףיט omo vs ג"ונב )7 .ךורעה ררסכ אלש מ'כב לבא «mu 'יפבו י'כב

 םינשיה 'יסופרב י"שרבו ש"ארבו ףיירבו ם'ש רי בתכב אוה ןכו )' .ישא בר DM" ג'וגבו שייארבו ףירבו ז'על סיש
 ףי בתכבו ^V) ףר יננא ייכ ץבוקב) ז"על חירל רי בתכ שוריפב ןכו יחסונב אתיא ירהל תסריגו א"שרהמה mam ןכו

 .ירהב ס"ש
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 א"פס ןירישכמ 'פסותב רטמה לע רמאנ םגו .ילכה
 םימ nb םיבוט יכ קופפ ר"שהש ,תוכותח ןיפיט
 ,'וכו םילחנ םילחנ תושענו ןיפיט ןיפיט ןידרוי
 וכרע y" יפיטא ומכ אוהש 57 הדנב ןיפיט לבא
 ותיווג 'יא ד"ע נ'ד ג"פ הדנ 'וריב םלוא .א"ס ,א"חב
 תומד B^ 16% י"למ ילואו בובז לש הפיטכ
 תבש אתפיט ,אפיט .הפיט TED הבקנבו -- הרוצו
 JU מ"ב qi תפיט א"עס א"כ 'ירדנ ב"עס ח'ק
 אמרד אתפיט .ח'צ ק"ב .ןמש תפיט . . ןיי תפיט
 "p תפט :ז"ט הדנ Tropfen) אתפוט ם'לב ןכו
 אלייע .'ז ןיכרע ,אתיימק אתפיט :'כ םשו ,לדרחכ
 לש הפיטו ב'ער 'כ ז'ע 'וכו תומה ךאלמד אפיט
 הפטו neB לכ :'ו תינעת ,'וכו וב הייולת הרמ
 לכ ךל ןיא 'מ י'כה "יגל ,ה"כ םשו ,ונל תדרוהש
 .'שוריה נ'שו ןתח (rtp 'וכו םימשה ןמ דרויש
 הפיט לכ לע .ד"יד ט"פ 'וכרב v^ ףיסוהל שיו
 ח'כפ ר"ב p m"' 'וכו ונל דירומ תאש הפיטו

re vpחנ 'מוחנת  ^bיתיארו פ"פ ר"להק 7  : 
 רוד (by םהילע דירומ ה"בקהש הפיטו הפיט לכ
 An יפ לע תכלכולמה הפיט :ד"מק תבש .(לובמה
 םשו הלוספ הפט . . הרשכ הפט ב"עס ט"מ הדנ
 וז הפט . . ה"בקה ינפל דימעמו הפט לטונ :ז"ט
 ר'ב ,החורס הפטמ א"מ ג'פ תובא ,הלע אהת המ
 תפט ט"צפו n'yp ;השודק הפטמ D'Y 'פו ו"מפ
 הפטמ ז"יפ ר"דמב הפטו הפט לכ ח"יפ ר"מש ירק
 ןידרויש .'י תוירוה ץובקהו .ןיהה האלמתנ הפטל
 'גינח 'ורי ,'וכו םיב שי תופיט המכ רעשל ןיעדוי

3bאניוה אייפיט (*[יניב ל"צ] (ינב) א"ער ח'עד  
 אלו ךלהמ יתייה םימשגה תופיט pa 'מולכ ךלהמ
 לצאנ mb np לעפה ןמו — .םימשגה יב ועננ
 Mpíb D'b3 ןכו Strom םימ גלפ p pw^ םשה

"b(איטד) אימ יפווט 'גרתב הברהו םימ תופט  
 םילהתלו ח"כ ,ט"ל בויאל ,ז"ט ,'ה ילשמל 'גרת
 ,(תואמגוד ee y pb לצא י'כ 035( ו"לק ,ט'יק
 יפט 'ע 'ייע דועו — 1" ,יכ בויאל ןכו יפייט ג"ונבו

 — (אָנְפּוט ךועו

 ,hell << ע'לבו מ'לב הפצ ומכ ףוט — ףט ל
  3/03 (klar seinורבחב לבוחה 'פד  p'2ביצ :6

 « nn'ליגמד ק'פד « Cאזווא רב ליזאו ליפש
  myהאוו סא היגפל תנייעמ 'מולכ +('יפייטימ

 תלכוא לכאמ  iix.תלכואו תכלוה יתות אדח
v533 קוחרמל ןיפוצ ^p *(ליגמל י"שרו ה"יחא' 

ya )'כ*ע םיניע ינטק ייפ אנייע יציצמ ינב ייגח וניבר איבח ץמ  im»)תיא ^3 תאביה 'בותכל מיטשב לכא ונינפל  

 .כ'ע ןחולגלוגל ץוח םהיניע ןיטלובנש ce שרופמו וניבר ייגל בורק onm אנוע יפיטנ םירפס
 רצקתנ ע'פרבו ו" v33 ה"כ (' hervorrageon. ץוחל אצויו טלוב ייפ בטנ ע"למ הז יפל ילוא p"2 ותפשמ הטמלמ

 p'as היכו יפייטמ ויל רצ הליגמ סיר לצא שיה ייכב לבא ילינמב ה'כ )^

TW "b "em )'יולתו  

 ה

 'פד ג"רב .('םיניע יפטונ b^ .אניע יפיטמ ינב הל
 ל"ת as ףטונ ומטוח (נ'עס vo תורוככ ולא ןימומ
 ₪ימ) תואוקמב 'ח קרפב C m" aes ארקי) םורח וא
 ןיתשמה 'יפ .אמט המאה ךותמ תובע םיפיט ליטמה
 םקורמ היה םא 'מגב תלפמה 'פב .תולודג תופיט

Gyon m»יפיט יתש כ ויניע יתשו  
 — .בובז לש יפיט יתשכ וימטוח יתשו 'בובז לש
 ,(לודמ אפטכ )5/5 ייעשי) ילדמ רמכ 'גרת ב"א)
 ינפב qw ע"פדב ליחתמ תואוקמ ןויצב ה'יחא]*
 'א ףט 'ע רחא TD רדסנ ש"מא 'פדב קר ומצע
 תאו 'ג ףט 'ע אוה ךורע י"כבו םינשיה םיסופדבו

 םתויהב דחא 'עב םרבחל ץוחנהמ (c» b רשא
 ףוצ מ"לב ומכ mb ס"לב mb לעפהו nw" ןינעמ
 יי 2233 2 וברע ןושלב ה"כו ףטנ םע ףדרנ
 תישארבל 'א י'רתב ה"גכו — תחנב הליזנ ןינע םלוכ
 b' ר"להקבו ב"כ ,א"ל םש דועו אריב תפמ ^ ,ח"כ
 ב"'עס א"יק 'ובותכ ,םירמ לש ms תפט :ןורתיו
 יובמב ףט אלד ב"לפ ר"ב ,והייגימ ףייט אבלח
 'וכו ףייט הוה 6 ט'פ) חלשב sms 'תקיספ ..אלובמד
 אמלע הוה rb ג"פס תינעת 'ורי .'ב קלט ע"ייע
 עבצא יפיטמ ד'ע ח"סד T'b םש לעפאנו ,ףייט
 בל יריבא DN ךכ י"ע וקדבנו עבצא יעוטק רמולכ
 ןכו .םד םהמ ופיטיש דע םתועבצא םצצקב םה
 ,אניע יפיטמ ינב וניבר ^35 s 'בותכב ליעפהב

"bףלד ע"ייעו םהיניע ןיפלודש . ypט"ס 'יטיג  
 ק"מ rópfelm) ףטֶּפַט :לפלפ ןינב .היפייטינו ב'ער
 ןמש .ד"מ תבש .תפטפטמ איה ןיידעו א'עס 'ד
 ,ףטפטמ ומדו ,ד"ל 'ועובש :ז"ל mb" ,ףטפטמה
 ןמש לשו עקושו ףטפטמ ןיי לש :ד'ק 'דהנס
 ב"כד ד'פ mb ^v" .ספת ע"ייעו !nw ףטפטמ
 יו"מד ח"פ 'ומורת 'ורי .םד תפטפטמ ףייסהו ב"עס

 רומזמ שיר bw .ןידרויו ןיפטפטמ ןימשגה ויה
myןויכ  noneםד הפטפיט עלפה תא השמ , 

 — .םד עלפה הפטפט ט'יתת זמר םילהת 'קליבו
 ןאמ ב"גש ק"הע p^ ל"נה םינויצה 'ייע ףיט םשהו
 אלא תחא תכב התוש וניאש 'יפ ףיט ףיט יתשד
 cw יתעדי אלו s'y ותייתשב לוק ןתונו ףטפטמ
 ק"הע לש רכחמ לעב וא וללה ןילמ איצוה וניבו
 םיפטפטמה men לוק תעמשהמ רטאנ y'53 םגו
 amp מ'ב ל"גה תואוקמב pep ץובקבו .-- יל
 y" תוילגרמ יפיט יתשכ + א"מ הדנ .ןיפיט המכ
 תייטב ןיכית : ד"ל ט'רסב i'm ^p לבא ,י"שריפ
 ילושב תראשנה םימה תלוספ ש* ע"ל אוהו כ'ע

 .שיע יפיטא ya ומכ )*
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58 (Nbb) — rà — (b = ne ? n 

 ןויכ אמלא ג"ונבו .כ'ע רקויב ןדופו [קירפו] ףיסומ | י"שריפ ןייע own קוחרמל םיפוצו םיטלוב י"שר
pubבתכ תומוקמ ינשבו  nex mתובותכב  C9תנש :ל עפ ב ה'נכו -- .ןיבזו יִפָט היל תירשד |  

 הידספא ריצב יאו . . הידספא יפט יאד א'עס ^D | ק"בד יפייטמ לע תובותכב mn ןכו ךיניע ףוטנ
 ,ר"כ 'ינעת ,ש"ע ס"ש י"כ ^35 וניבר'יגו ו רצק ע'ייעו | היניעו :ל'זו psa םשב 'יפ יתיאר ק"בל מ"טשבו
 היב יפטמד :'ה ןיבוריע n5 ורצב וא הל ופט יא | ןילכוא שי DW ןאכמו ןאכמ תואור vius יפייטמ
 אתלימ ייופטל :ח"לק : ג"צ ב'ב .היב ריצבמד וא | ובלו הבוראב אמוסכ ומע גהונש הזה םדאה ןכ ףאו
 אתלימ mb יפטד לכ :ב"כ nbus ons sp | 'בותכל מ"טשבו vy רבדל םיניבמו ןיפוצ ויניעו
 יאתסימ : ז'ק ב"ב ,'וכו הריתי ארבג היל יפט הירבחמ | כ"ג זמורו י"שריפ ומכ Tuy ףוטנ א'לב 'יפ .'ס
 p" (םימעפ 'ב) יארבחא יאה ילוכ אניפטמ אקד | ינב ומכ ראובמ ןושאר ייפב לבא ל"נה ק'ב לע
 י"כב ה"כו ם"בשריפ ןכ ורבח לע ףיסומש המ וירד | — [הזל םדוקה y' ןייע ovo יס תובותכ) אניע יפטנ

meuב"בל , 'O ryםשו ,והילע יפטינו א"עס  
 תלת איפט דומעה sb ben .אתש דח יפטינ ב"ער
 . . וכל יאפטד . . והל אפטד א'עס ג'פ מ"ב ,ינש
 ראותהו .אוה יוברו תפסות ןינע ןלוכ 45 תפטד
 ^b תבש ןייע אתרופ ,ריצב וכפה eb" לעפ ה
 ,ב"עס ו"כ ה'ר :ה"כ :םשו ,3^ םיחספ .ב"פ ,א"עס
 :ב"ע .ט'ס מ"ב :'ז ק"ב ,ה"ל 1 'מוי ^i1 ןיבוריע
 : 'כ "ירדנ ,א"ער ט"ס ןיטיג ,ב"ער ד'מק :ז"ק ב'ב
 דועו ע'ייע אנופיט תומשה ולצאנ ונממו imb 'הנס
 — [הפוט 'עו ,אתפט ןייע Ty אניפוט ,םייופט 'ע

 ג'ט יִצָה ליעפהב מ"לב ףּוצ ומכ ףוט — ףט 8
sehwimmen lassen O ^ןכו  e y'53 

(sehwimmenמ ג ב לילחה 'פבו 079 תובאב 'ב 5 ' 
 ךופיטא תפטאד לע )0 יכוס ('י םנ כ מ יאלבמ
 תפצהש לע שוריפ C. ןופימ י ךייפיטמ ףוסו
 ףוסו ךתוא C ופיצה רהנב דחא םדא לש תלוגלוג
 רשא 'נרת ב'א) -- .םירחא ותוא והופיצי ךפיצהש
 33^2 הייחא]* ,(ףימא יד Co den םירבד) ףיצה

masaךופמא תפטאד לע  mb!ןופוטי ךיפיטמ  
 תפטעד ס'ש י'כב לבא ןופוטי ךיפוטמו הכוסבו
 ,erlüschen הככ b ,Aloyrbs op epe^ = ףט ץ"בשרל תובא ןגמב ג"הכו ןופטעי ךופטעדו ןופטע
 )^ Jb  היעשי) בכ התשפכ וכעד Gerlóschen ערגתו םוגרתו -- 'ב ףטע 'עב ה'כו הכוסל ןויצב

TONביי המכח  (ovrחסונה תצקב] (תפטאו) ! | ossר"פדב ה"יחא|* — .ופט ומע איינצובכ וכיעד  
 אצובכ ג'ונב ופטו .ע'פדשבו .ופט ja) cen | OY Ph ערגת pane ל"גו אתמכח ךתול יִפֶטַא
 pins ןכו cep ל'צ וא ופט Dey ל'צ] ee ל עפ ב ו ..לזנו רגנ p^ 0275 בוי 53 ערג ןכו
 Dy" ןיצובכד ('ג ,בימ םש) הנבכי אל ההכ התשפו | 'פנא לע יִחָמ «mmn ו"כ תומשל 'א י'רתב דמוע

 ןייע 'גרתב הברהו ,'ציניוו 'פדב ג'הכו ןופטי אל — pb) ינפ לע nme ^b אימ
 ב"של 'גרת .ה"כ ,ח'כ ;ז"ס ,ר'כ תישארבל 'א י"רת | ל"נו יוברו תפסות ןורתי ןינע Neb = יפמ =) ףט

eo yosונממו הדמה לע זירפה  Mbהמ  | ruesיח" בויאל ;'א ,'ט סומעל  «mןכו 'ו  
 'טוס 'וריב ,יפט אניצוב תחכשא b'b ר'קיו ל"זרדב | anfüllen bis ₪*₪ cy ףדרנו men לע הלועש

zum  Ueberfliessenי'פמ ראותהו  (viel, sehr, mehrב'עס ג'ד א"פ תבש 'שורי ,יפטימ ד"ע ז"טד א"פ  

 יפטיד "93 אל ןיליאו אניצוב יפטיד ייעב pow | oon 'עב 'יפ רבכ 0070 Yo ןיטיג דח יפט היסנקל
 תיוה הנכס יאו ר"ע *mb ר'פ 'ירדנ יורי ,אניצוב | 'עס (v3 ^on תאטח דלו 'פד ג'סב הרומתב .['*]
 אוהה םשו ,(הקילדה תא) bb" ימיא 'ר "פא | םילטיאב ןירכמנ ןישרקומה ילוספלכ
 'שוריבו הנוי ^ היקבש אלו הייפטימ יעב האתוכ | ארטילבןילקשנו םילטי אב ןיטחשנו
 ,התפטמ יעב אייתפנ אוהה אתיא : ה"מדח"פ אמוי | קירפו יפט C (ליגרמד) היל תירשד ןויכ אמלא
 ,אמלע אפטמ אעב .ט'כר b" ןירדהנס ימלשורי | א'ס .קירפו יפט ליגרמד היל תירשר ןויכ ימנ יכה
 יפטיא ג'עס ח'ד ו'פ תבש ימלשורי :ל עפ ת א | חכומ 'נושאר "יגכ ה"יחא]* .קירפו ףיפומ
 .לארשיד ןוהניצוכ יפמימ אלו יפטתי אל . .הניצוב | הרומתל י'כ ה"מגר 'יפב "יא א'סכו ש"ע י"שריפמ

US guהגיגח יורי | קירפו ט"מ . . ל'זו (:ז"לר ףד 'גנא  ry? i'veגרתב ןכו תיִיְסִמיִאְו ג'ער ' 
 'ורי 15 ע 5 א ,אתולגב epos ט"כ ,ח'י םילהתל ' ליגרמד היל תירשד ןויכ oce) cin רקויב ותוא

 ןאכ לבא ופיטה ויו ייכב (* .ןופוטי האלהו mb 'פרמו ךומסב ושוריפמ חכומ ןכו ר"פרב ןוכנל ה'כ (* .ו'ו י'כב היכ ('
Sm"ןירכמנו ןמ יציניוו יפ רבו ,רילו ויו ייכב ןוכנל ה"כ לבא יפט ליגרמר רע 'זיפו ר'פרב רסח (* .סופרה "3 ןוכנ  

 יורוכבל ה'ימגר י"כבו זילטיאב םשו םשו . . ןירכמנו . . ןיטחשנ ירומתב לכא ינשמב א"עס א'ל תורוכבב ררסה ןכו 'וכו
 הממ ס"טב לפכוהו ויו י'כב )5 ןכו קוחמל שי )^ ,נישו איס ems עיייעו וילטיאב תחא םעפו posu הרומתו

"weךומסב . 
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  — (Nbb — "pnחפט 59

 תלמבו umen xvm ןוניזפטו :םדיקריו +
 .ןמגרותמב ןייע ץפקו גלד ,דצר ps קתעוה זפט
 — [ז"חא אבה 'ע לצאנ הזמו .ע"ייע 'ה ספט םע ףררנו

Springhase) [N]IbO 7Mםדוקה 'עמ ב"ר תעדל  
 ןפשה תאו םוגרת (םינפב ןייעו

 ארקנ ילוא אזפט תיו r7) םירבד Pm איי ארקיו)
 תצקו ה"יחא]* — .םוקמל םוקממ רתנמ אוה יכ ןכ
 אוהו אזווט 'א י"רת תסריג יכ ב"ר תעדל היאר

nn ow»שוריפ ס"לב  yepםדוקה ע"ייע גלדו  
 הדיקור גשומ לע הדיעמ אזפט תביתכ םג לבא
 C Ext ע"לב הארקנה mmn עבטמ וזו הציפקו
 Dipus ןא- הארק ענניל םסוופמה עבטה רקוחו

culusי"למ קתענו  Moo;ןייע) םילגר יתש לעב  
 ;ז"ל ,'ו nmm תודלות וטסירא ,ב"צק ,'ד טאדאריה
 וילגר יתש יכ o5 ,ו"ט menn תודלות ןאיליא
 דע הראוצב תוקודאו רתויב תווצק תונושארה
 Mpn .ב'ח sym ןייע תורסח ולאכ הארנש
 תאז לכ .ירחא ,ח"כת ,ב"ח ןאקיאזארעיה טראכאב
 הציפק תארוה "355 אז פ ט יכ תמאל בורק ל'נ
 יברע רפוס תודעלו 84560 vb לע לפונ גולידו
 התנב ל"נה mmn (ד"כת םש טראכאב לצא אבוה)

nmםוגרתה קיתעהש המ הזו םיעלס םוקמב  
 יפיכ :םינפשל הסהמ םיעלס ^n ,ד"ק םילהתל
 mnn ןיגמ אזפט ןידה ב"יפ ר"בב ןכו איזפטל ןצהור
 — gon] 'עו'ה o3 ע"ייע mp .'א ףקש ע"ייע אפקש

 (UD 'ד חפט ע'ייע םירפוס 'כסמב הפס *

 in der Dicke) ויבועב 49 ;m&yo י"לב (b^ חפט
 הינ 9( םדה תא לטנ 'מגב ול ואיצוה 'פב

Gy"אוהשכ (' אנת  mbוניא  mbתרפכה לע  
 אוהו היבוע אוה, b^ .תרפכ לש החפיט דגנכ אלא
 ID" :יד 'כוס :יד ןיבוריע (X nav ןנירמאדכ החצמ

 נותכ הינע דגנכ ב"א) (* "'חפט תרפכ (:ו'כ הדנ .'ז

 ינוע דגנכ 'מ י"כנו ה"יחא]* ,(תואחסונב
monב י"כב לבא ' »" ^W bMןכו .וניבר "23  

 ס"רב אבוה הדוכעה רדסב םייח תוחואמ חכומ
 וניכר לבא ל'נה י"למ אוה ד"עפל ivy דצ 'מויל

^b7,3 תי חפט ויבעו מ"לכ חפט ןמ " (n — 
 תוקובד mmy3xs החותפ דיהשכ אוה חפט תרמו

 .'ז 'כוס קחוש הפט Handbroite וזל וז
 ; ט'ל 'ורוכב .'א בצעו קחס ע"ייע בצע חפט וכפה
 םדא לכ לש חפטב עכואמ דחא וומאש ענצא

^b(.ד'ק ףד 'גנא "2 ץבוקב) 'ורוכבל י"כ ה"טגר  

 wan 'מוחנת no pee יוה :ח"מד א"י פ'ס 'מורת
 ה'ד 'גרתבו cob אנא ךתלכ רמתד ארונ 'ה "יס
 — [איניצוב תי Debs ל'צ] (ופיטאו) 'ז ,ט"כ 73

 אתפסותב reifuss 0 "bp) ד"עפל) ףיט *
 לש ףיטה ג"ע הנתונש «nv ה"פ ק"ב םילכ

 ג"בשר ךרוצ אוה המכו ךרוצ אלא אמט וניא ןבא
 תלטינ DM 'מוא ןתנ 'ר תועבצא 'ג ךרוצ . . רמוא

nv?ואל םאו רוביח המע הלוע ףיטהו  ww 
 ירה תדמוע הריכו mun תא nes םא . . . רוביח
 אל ל"זו ד"מ ו"פ 553 ש"ר בתכו 'וכו רוביח הז
 איהש הארנ ןינעה יפלו איה המ ףיט ותוא ררבתנ
 הריכהו רונתל ץוח הבחר איהו השולקו הקד ןבא

nneףדרנו ל"נה י"ל אוהש ל"נו .'וכו הילע  py 
 voy ןימישמ רשא םילגו שלש לעב 8%
 בצח ע"ייע הבוצח םימכח 'לב ארקנו םידודו תורוי
 היהתו תישרש איה ףיטה תלמב א'הה ילואו 'א
 ילואש ל"נ wp — הבוצח ומכ שממ ףיטה זא
 שא שוריפ -*  פ'לב ןכו ;0go» י"למ אוה ףיט
 םש לע הריכ לש םיסבהו ןכה ארקנ הככו רוטיקו
 בוט רתויהו ,םשמ הלועה רוטיקהו ןנעה שאה
 םילגר 'ג .לעב !OUI > eU ע'למ ורזגל ד"עפל

 .המודכו תורויה ןהילע ןימישמ רשא םינבאהו

 איבה :הבוטה תוברב 'קספ ר"להקב (ס"ט) אפוט *
 הרובש תחאו המלש תחא ןיאושק 'ב וינפל

axאדהכ דיבעתמ איהד אדהד אפוט תיל  (AA) 
 ןיא .יכו רמולכ יפט ןושלמ ושרפל קחדנ כ"מבו
 ו'זוהמ 'יפב לבא המילשה ומכ nova הרובשה
 רבשהל המלשה mo אלה "יפו א פו man הפי

nyaאיה המלו הליכא  mpבישהו הרובשה ןמ  
 mam רבכו ppm עיבשמ אוה םג המלשה הארמש

 .ונאזנול יד מ"רל ךירעמב ןוכנל

 mb אל ג"עס ב'ד א"פ 'וכרב 'ורי וס'ט) ופט *
 תסוינב ןוכנל ה'כו ופונ D'un ופט רנד

 mi ע"ייע ס"שרהמה

hüpfen, דקר 25 y'53 rp םע emo ד'עפל) זפְט 
  springenס'לבו  n» qnדוקו ( nbnp('ר ,'ג

 ומוקממ "sn ,(' אלילחב אזפטל ריחב ןריע 'גרת
 אנירחא אנשיל .הירתא ןט זפטיו 'גרת C8 ,ז'ל בויא)

 w^ ןושאו 'לכ mmy .הירתא ןמ רוושיו
 הירתא jb רושו ונינפל 'יא א"לכו ןמגרותמב כ"ג
 זפטמ ט"י ,ב"ל תומשל סלקנואב m" םהיתשו

 חפטכ 'ד יוהד neo לש לע mm עבצא ןינעל "5 םוגותו .אמע םדק ווושמו טיכ) םילהתל

 ושוריפ oW יכ vp איגאלאאז ןהאזיוועל mn) תעדכ סשה nib וגניא y y Vy גיסר קיתעהש המו (' .אלוליהב גיונב ('

mmהארקנש  Klippdaehsסואינעזעגל סוריוסית ןייע  ^yרוע 'ציניוו יפדב (* .ןפש : cwאות סופר תועטו אנת  

 .(אנליוו סיישב ("pb 'טויל חייר ימויל m ^b קתעוה )*



P 

E 

nao? — חפט o 

 ("ןיויתמ םימכחו מ'ר יובד ("חפוטב | 'ד אתיירואד חפט :א"מ תוחנמ ,כ"ע םדא לכ לש
 .אתליתב שמח הנטקב תיש לדוגב  mes.("רשפ א ש ינפמ | ןינבה  ^bלאינד 'ר ^ bאלש

 המא ע"ייע םיחפט השש  ep aemחיפטהל תנמ לע חפוט אהתש ךכ לכ והדש ץברי | ,ו"מ ח"פ 'ילכ
 ב"מ ג"יפו א"יפו ^ קרפו ז"מ ו"מ ג"פ 'ולהא ,ז"מ — |  con.םיינע ל] ("(םילשווי יינעל) קיזמש

 ד"מ  nmeתולהא ,ט"יותו ב"ער ש"ע חפט =  | Yoמייד גילה שיר היפ יורי) [י מ ל שו רי  Gaץברמה
  voםש .עבורמ חפט םור לע חפט לע חפט ^ | iהכותל ינעה דרי אלש דע והדש  bsהבורמ וקזיה

 לש לע | א'עפ ד"כ תוכרב .חפטה תא ןיטעממ ולא ה"מ  cipלע הבורמ ינע לש וקזיה םאו רתומ
  nenךכ ןיב רמוא הדוהי 'ר רופא ולש | הסכמו חפט הלגמ ב'ער 'כ 'ירדנ ,הורע השאב  paiלע וחינמ ךכ

 תוכרבבו חפט  :i'5וירחאל הלגמ  nesרדגה | וינפלו  opmןכו ה"יחא]* — .ולש תא לטונו אב
^p ריכזהש ילבמ ימלשוריה לע ונעשהב ws ^b | יבד Nin yen uem ןינעה לכ ש"עו םייחפט. 

 ם"במרהו ךורעה | 553 'וכו ןדמגו ןחפטו ןדסיו א"לפ אבר והילא  new ^bיניממ ןימ  pmiע"ייעו
 םימש החפס ינימיו ? nos — [0^ na "yeביכרה ב'ערו 'שוריהכ ^5 ורוביחב לבא 'ה

 יתכראה 'ה חפט ךרעבו .ט"יות ןייע םישוריפ ינש | -werden, an- be חלחלמ ס"לב) חפט 1

(feuchten = |כ'הוי 'פב  ei)אלו .רקיע  חפוט ל"גה י'כ 'ינ וניבר שוריפ יפלו | הממה שימשתבו  
 D'b3 חפט "פו .חיפוט 1732 וא חיפט םיסופדככ | sy בשיל רופא (' mq הדוהי ינת (.חיע אמוי)

 ילכ אלממ ' xd ע'לב ןכו .ךרעה תליחתב רומאכ | sss  תחפטמה הניטבו ל"ביר רמא = כ'הויב אנימ
"swלע חפוטבו  mssחיפטהל . vb»:ס"לב ונממו םימב | .מ קרפד  ^bתבש 'וריב ה'נכו .חלחלמ  

 ליעפה בו ,רוביח new הקשמ א'ער ה'ד ב'פ | ,ןיחיפממש ןמז לכ cry הברה n mov ותמש
 : יס ז"ע UD ג"ירת ?b n" ע"ש ןייע חיפטהל | (איעס m תכש 434 ח"יד ג'סב תבשד א'פבו
 תוכרב v^ .תחתורמה תיכח יפ לע חיפטמ היה .ןהילע new הקשמ pup Cm xs תעשבו
 ראותהו .'וכו ןיחיפטמ ןהש ןמז לכ םימ ר'ע ו'ד ג'פ | .5 וש ב ש חפוט הקשמו ג'מ) poss me רוגתבו
 חיפט ןיטכ תישענ . . םימה וברח vb פ"ס ר"ב | = (ow ייר יפר yp "עב ."הרוהמ תיבח
 םהילע nob הקשמ ןיידעו ומכ י"שרל סחוימב כתכו | < אתרצעמב חכ תשאר i3 או ה ה 675
 םימב היורש ץראה ולאכ היהש רמולכ On ל: |... (ז חיפמהל nop אכיא יא ישא ר' א
 תישענ ט'נ זמר חנ טוקליה 'יג היארהו כ'ע ןיידע ץראל ('ו כ פ ש ג ש ןיקשמי יס .בוגינ יעבו החדה

 — [הפקמכ שממ ןהב שי DN הפי הפי ועלבנ אלו ילכ ג'ע וא
 mit der ודיב ףסאמ d ע'למ ר'עפל) rib 2 | החל תישענו ודיב ןיקבדנ ןהילע ודי «C m םאש
 ("D M") תומורת ףוסב land auflesen) אל םא ילכה לע וא דגבה לע ודי חינישכ רועיש

yovםוק מ  wm (mהקשמ  nooהכפשנש ןמש לש תיבחןכו | עד" םאו ")ןיא 
 b3' .חפטמו בשיי תויהל ("ו תו א ןי ביי ח מ | .(" "חיפטהל .mo לע חפומ והז ורי תחנה םוקמ
 א נ ת (תנשמב xy» yop תכש) הרבשנש תיכח | ה"יב םושמ רמוא הדוהי 'ר OU תוידעד ד"פבו
 שוריפ .ןמשב חפטי אלו ("ןי יכ ג 5 ₪ י א ל | )9 nes ח"פ רדהב .(" met חפומ
 משה ףס אמו וילע ךפשנה ןמשב vv לבוט | (" ןלעמלמ קצבהו סרפטק איהש הביוע
 הליסמה וזכו ע"ל oy הלוע הפי הז 'יפו ה'יחא]* | ינש v2 Wesen 'פד 3 .ןטמלמ חפומ הקשמו

Gr)לטנ 'מגב רכושה קרפב ז"עבו  pnm (Y)ילמ אוהש רמוא ורזנ קר ב"ערו ש"רהו ם"כמרה ולע |  
mp3הקשמו סרפטקהו קוצנה 0« תורהטב ("  | nbpרי תסיפ רמולכ  b^מורתל מ"יפב ם'כמרה ' 

 קדקרל www בייחנ אלש ונינע חפט ןמ רזגנ חפטמ | ןילגלגמ pa C האיפב ה'פ (" שידגב .חפוט

n5 )'ח''ר ייפב ה''כו יזיפו ר'פרבו 10 י"כב ןוכנל  (ינליוו ס"שב ceסונבכ חגוה ') תרגינ יעב 'חסונ יונשב ןייעו תרגורג 'יא .ב''ה י"כב 

 11 V35 n3 (* .תרוצב ס'יטב va 331 ,דיל vis )* .תרגורג ר ב האלהו 'ציניוו 'פרב יחכונה 'עב לבא ןאכר 'יגכ סשו (:בינש .בייח)

 יפסוחבו D'€ v33 (? .ביחו 5 à ייכב w^ כ"ע (* .יתרצעמב יאק omm ג"וגב (* .ירכנ 273 )^ .רסח ע"פדבו ,ר"ל

wiennחיפטהל ת ג מ לע . *) me» i^m Ya w33 mג''חרב (" .ןכפשש עייפרבו ,ג'הרל ט"רס ייפב  (maoהייכ )!9  

 Jm דצ םילכל «ym ייפמ הלמב noo קתעוה ('' .ךומסבכ אכפיא ל"צו ודי םוקמ תחנה : עיפרכו .ג''חר 'יפבו va י"כב
 ס"שר 'נשמב לבא םייבמר ייפבו תוינשמב 02 ('? .םיררס ילב תצק ךועה לכו אמויר ןויצ םדוק 'יפה הז "» 453 35 "כב

 תאלהו ל יפאב 'פרמ )15 .היפ תועטב ר"פדב )^ .ךומסכ ןכו ה"פ תועטב דועו רסח עייפדבו רילו ו'ו 33 m3 ) ,הפטמו

 'תמ ל''צו המ w^ בייהו ויו viss ('' .חיפומב 'וריבו חיפמב ץיפרבו 377 י"כב לבא ד"לו 1 1/33 m5 ('" .ימגב תועטב

nm"ייסופרב היכ )!* ,טמשנ ץעייפרבו .ב''ח 451 ו'ו ייכב היכ (* ן ירי חס ןמ  "b pinםילשורי ינעל ייאש  b^ 

 .ריילו any vi33 nes )** .טמשנ ע"פרבו ,ליינה ייכב חיכ )?! .חרבשכ s יא וו י"כבו 'חסונבו 15 ייכב ה'כ ("" .יתהנתש ומכ
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pvo ותו א ל ול וחפטו ו"עש זמר ףוס pum 
DN "53 15 : ב"צ ןירדהנסב ל"צכו וינפ לע 

 םינושארה 'יסופדבו  sym'וחנמ  Bול וחפטו
 לע  ausהינפ לע םייקדרוקב התחפט ה"מפ ר'ב

  propo yyל ע י פ ב ,ש"מו ' pתונעמ :ח'כ
 ג'ע א"לד ח"פ םיאלכ 'לשורי ,תוחפטמ אל לבא

 דגנכ חפיט  wy,היימסו  v3ליחתה ב"ב פ"פ
 ר'שהש ,וינפ לע חפטמ ר"הדא  ^n ^bהליחתה

3b ע"ייע ןישודק "nim היפנאב תחפטמו תחווצ 
  miusם ש  mobס"לב  smob'ציב 'וריב שרופמו

 קפס ךרעב אבוה) .נ"סד ה"פ  CNונוצרל חופיט
 ראותהו  smiegךועב ליעל ןייע .ב"מ מ"ב ץובקו

 תוקוניתה ךרד 'ח 'ג תורהטמ וניבר איבהש המ לבא |
 ןינע שרפל ל"נ חפטל  "pnתארוהכ שמשממו קרב

 שארב ל"נה ע'ל  qunשמשממו עגונ קוניתה 'יפו
 .'פ ןישודיקל ב"ירגה ןייע 'וריה תסריגכ הסי ע ב
 תוקונית םש ץוכקהו ,וכודש ה"ד םש תופסותו

 ק"העו .ןיחפטמ  vivש"אלב ןלשטעט שוריפ
— [tütscheln — tündeln 

noo +ע"למ)  ESרבועו הדמה לע הלוע  by 
überlaufen, überfliessen 1 A173פ"לב דועו  

Juםע ףוריצב (תעד ףוריט  mורי ' b»פ"ס  
 תפט D'b3 א"פ פ"ר ר"בבו ילע יחור חפטו 3^
 ע"ייע רועו; םש םישרפמה תעדכ אלו nen ל'צו
 :ר"סקתת זמר ילשמ טוקליה "ג mmm ('ד לבנ

mnesרדגל ץוח אצי יחור רמולכ ילע יחור  "b 
 ד"ע ו"טד ז"טפ 'ומבי 'וריב ןכו יתעד ףרטנו ךפשנ
 ןינעה mo ר"עפל הליאש ילבו .הילע mm חפיט
 בתכה ג'ע הפטנש וידה ז"לה ה"פ 'ירפוס 'סמב
 — .ךפשנ b" חפטנש 152 אוהו 'וכו וקחומל רתומ
 'א npn ע"ייע nen ל"צו b'b : ט"נ 553 חפט
 ש"ע תיטב «o A חפטא 'עב וניבר סרג ךפיהבו

 .'ג חפת 'עב ןוכנהו

 ג +0'ורו י"למ ב"רלו Platterbso חפוט =) חפש

typhaלצא םיעורנ ןנד יניממ ןימ וקו  
 ,Kinkorn נס Dy ףדרגו eine Getreideart םינויה

(Gimmerkorn51307 ק"סב  ovרמוא הדוהי 'ר 07«  

 (" תינטיק יניטמ b )' ov" לובטב ןיאמט חפוט לש
 לופה o ww) םיאלכ שירב ןניומארכ אוה

 אס

 ודי תסיפב חפטמ בתכ ש'רהו 'וכו ןמשה תטיקלב
 ףסאמ :חפטמ b" ב"ערו mann ינפודב ןמשה ףסאמ
 י"שר ןמידקה םלוכו 'וכו רמולכ ולש חפטב ןמשה תא
 'יפבו .'וכו ופכ ('וחפט וב סינכמ חפטיו ל"הזב תבשל

nדועו דיב :חפטי אל תבשב  ypאבה  [rns — 

 ,schlagen ףכב הכה b" <+<= ל"נה ע'למ) חפ 3
in die Hünde sehlagenהלמהל הארוה דועו  

 -betasten, durch שמשממו שרודו רקוח תיברעה

Gwühlen[ןטקו] הטוש שרח 'מגב םדה יוסכ 'פב  

ve pmא'עס ) pnתורהטב ג"פ בטורהב  (v2 
 רהטמ מ"ר ודיב קצבו הסיעה דצב אצמנש קונית
 b" חפטל קונית לש וכרדש ינפמ ןיאמטמ םימכחו
 דציכ 'פב .הסיעה לע ודיב תוכהל קונית לש וכרד
 'מולכ היפאב neo אלד cx ק"ב) בלכה 'מגב לגרה
 רצחל ךלי אלש וענומל וינפ לע ודיב הכה אלש
 )275 (EE עקבמה 'טגב דכה תא חינמה 'פבו .תרחא

nenהיל  Csתועמ דיקפמה 'פב .הילדנסב  
 הרימש םהל ןיא יאחופט יחיכשד אנדיאהו +(ב'מ מ"ב)
 nobi ןישקונשי b^ .עקרקל ךומסה חפטב אלא
 , "םתלוז וא םיפסכ לתוכב שי ps ןישינרמו ןהלש
 פוליק דיב חופיט «cr ק'מ) ןיחלגמ ולא 'פד נ"סב
 DRY ןיחפטמ ps 6 ו'ל «me ןילישמב nm .לגרב
 'גרת vr ףכב nes .C peo 'עב שוריפ ןיקפסמ
 חפמ C 73 רברסכ ויפכ תא קפסיו 6' שהרי

 mu mew לאש ינדאד wv ':יחב הילגירב
(en '), אנחפט 'גרת )^ ,איל "מרי) ךרי לע יתקפס 

 'גרת )738^ בימ yp» ףכב בירחאו .אנכרי לע
 ?"ye" םעפ םלוה תא .אמע (' ילגר תפרפב תיחפטו

(vanדע 'נות  neposךפכב הכה .אסנווקב  
 סופרו ךדיב חפט 'גרת] )^,^ לאקזחי) ךלגרב עקרו
 לאקזחיל 'גרת ןייע דועו ה"יחא]* .[ךלגרב

oaה"כ ;ז"ט , vo s;ח ,'ד הנויל ' au) 
 ילשורי לקב ל"זודב ןכו .'ה step םילהתל ;(ךחו
 B7 ג"פר  תוירוה 'וריו ד"ע ט"יד ב"פר ןירדהנס
 (אדי אדחבו) אדחבו ל"א הידי אדחב חפט אוש
 אדחב חפט ז"פ יתכו לאומש .ואל ל"א ןיחפט
 .ןוהילק ליזאו ןוחיתרתב חפט אלק ליזא אלו הידי
 לע היל [חפט ל"צ] (תפט) הוה יתבר 'פ ר"כיא
 ,השאר לע החפטו א"ער 2^ 'טוס .אלדנסב אשיר
 [אתפסותב] אינתו .חפוטהו ןדקרופה (" ריפסה | טוקלי ושאר לע ול החפט א'עס א"ל ןישודיק

(Iסירב אבוה יישר 33. ח"כ . *) מ"טשבו (יליוו פ"שב) ח*ר ייפמ קחעוה )? .אבו :רייטב 033 "b : 5m uinןישקונש יאחופט  

 אל :ו'ל ףרב לכא וניבר ייגכ ייא Den .'ל יציב םג איכה 'א קפס יעבו (* .םתלוז וא םיפסכ שי DN ןיריכמו ןהיחיפטב

 'ציבל ימ י"כב ררסה ןכו ןיחפטמ ןיאו ןיקפסמ ןיא 'מ י"כבו ןיחפטמ אלו ןיקפפמ אל ביער חימק תבשבו «à ןיחפטמ
 קיחע ב תמאב חיכו 535 )^ : טיימ רצלו :יט רצ 'ציבל סיד ןייעו any ייפ םינומדק םינואג 'תבו שיארבו oss חיכו יל

 ר'טג מיארב (* .ב"תו ריל ויו via3 ת'כ (* .ילגיר גיונב (' .תינאסמב ספר 3023 )^ .ןורגולד אטטולגילופב 'א י"רתבו בנש

 (M 33 ח"כ ('* .םינטק



(npa — ren — (me =( nab בס 

 (גימ היפ האיפ ח פ ו ט כ ןילגלגמ ןיא 'יפ ם"במרה | e) לש ova היה הנושארב (' o9 ןירישכמ ףוסב
 ןינעה הזמו 'ב neb ע'ייע לבא ן'מוטרוק y" כ'ג | ותוא ןירושש ינפמ אמט ירופצ לשו C חפומ לשו
 ע"ייעו'ד ,'ט תיעיבש ןיחיפמה לע ןילכוא ם"במרה 'יפ | C [men] ותוא ןי פרו ג ש העשב םיטב
 םשב ש"מ יפל יכ ריעהל יתיאר T ms אבה | ןיאור תפוט לש איה "פא 6" האיפב ו"פב
 זרואל המוד עורג ןגד ןמ 'ורו י"ל אוה חפוט יכ 35 | 6םירוע e לש הונע אוהולאכותוא
 ןושלה הפי הלוע (ד ,יכ ;טיי ^v סואינילפ ןייע | ןהו C ןאבלונ [המש ל"צ] (םמש) לאעמשי ןושל
 לש םירגו זוואה : א'פ םוי לוכט אתפסותב | וילועבגב רשא ןגד ןימ י"לב הפוט b^ ב'א) — .םיקד
 — [ןיפולק ןהש ןמזב חי פט ה"יחא]* — .(םינטק ויניערגו אמג ומכ םירשק ןיא
 grosser לודג סוכ es פ'למ ('א חפמ — ַחיִפַט | y/o אוהש וניבר nym ל"נה m5 לע ב"ר תנוכ
 האלמ הרעק salo" "ברע ןושלמ וא Pokal ג"סר b^ וז הלמ י'עו Erbsen לופ ןימ b" שט
 ילכ UU A יסרפ ןושלמ )3. Wassergefüss םימ em "רוסו ע"לל ןויכ לבא ב"ל ,'ט תומשל תמסכ

eine speltihnliche Getreideart IMצינלפפ ףעל 15(  Kochpfanne peןקל יושע ל"נח ילכ ןימכ )^  

 PR p3b7 1'33 (gefüssartiges Vogelnest תופועה | הנוי 'ר תעד ןכו כ\.5-ל 'ורעה לעב וניבר תנוכו 5
 (: טילק ןילוח ןקה חוליש 'פד ג"רבו (.דיכ 'ציכ ןידצ | אוהש 848דצ ה"כ ,ח"כפ סואיניזיגל והיעשי eS" אבוה

roט"פב םגיפהב .תורובכו םיחיפטב וננקש םירופיצו | בתכש המיפל בשוימ וניא תצק ז"כב לבא תוינטק  
 לעו םיחיפמה לע םילכוא OU תיעיבשב | יכ הארנ םשמש (םיאלכ שיר) 'וריה םשב לופ ךרעב
 המ לע ל'ז לאינד 'ר יחא שריפ ("ארפ דה | םש זעול חפוטו [ןאבלוג ל"צ] (אנובליג) אוה ןדקרופ
 ןייונכה פרח ילכ ןהש ןיחיפטכ תופועה ןימישמש | Plati-ervolo ט"יאלב ולוברע bran ולוברנ y" וניבר
 םיחיפמה לע ןילכוא מ"יו תופועה ןהב ןנקל םילתוכב | :הזכ םילשהליתיצרו ל"צכ יחכונה'עב םג כ"או 6
 תנש) םילכה לכ 'פב — ('םיבשעה ןיבש המ לע | ולו בר [y (ולוברע זעל ב חפרו ט 'ריפ
 תבשד ג"סבו mpb3. הרושק איהש הרומ Gy» sp | המ לבא ןאבלג םמש לאעמשי 'לב ןד ק רדפו
 רמא 'פד ג'וב ,חיפטב רואמה תא וקקפו up | :ל"הזב בתכ Dn האיפל ב'ער 'יפב םג יכ השעא

newהנוממה ןהל | ןכו ןאבליג יברעב ול ןירוקש קד תינטק ןמ  meom C»6 ןיחרואה לע רזחמ  — 
3n5תורוככ ולא ןימומ 'פד ג'סב | לובטבו יתעמש ינאו םשב םש םיאלכל  Cbאשי אל רוחש  

"b ovאיבה מ'כבו תינטק ןימ קר  b^pחיפט םהמ אצי אמש הרוחש | ם"במרהל  ' ^pילד ןימכ  (i 
 [an] תא רכומה 'פד אמק 'כלה [mos .רוחש | םירועשל המודו ן"אמטרוק ול ןירוקש ערז po אוהש
 ול ונתת לא .p^ ו"ימ תוחפ «ps meos coro s (ט\-2,*) olio עיל לע ם"במרה תנוכ יכ ןוכנהו
 תוחפ ןיאו ולש ןואמצל התשיו באשיש ידכ אלא | pb אוהש (עזנרעטמאלפ — Ob ומכ וניעש
 חיפט ןהמ אצי אמש [ונרמא] C (ורמא) Ty ,ו"ימ | א"ער ז"כד א"פר 'יאלכ 'וריה שרפש המ לבא תויגטק
 תליגמ vb םיחספ .2 תוכרב) אמכוא איתפ b^ והזו | אתולימ y novo" ('יאלכ שירב שירו לופ 'עב וניברייגיפל)
 אוהו םימכח 53 לטנ אוהו היורקל המודו Cre ז'ע:ד" | םינפ לכ לע ey אתולימ py ומלהל השק
 4 רוב 'עב ו"ימ תוחפ ןיא חיפטל p^ דועו ,(" "ילד | יכ השק תצקו תוינטק po אוה ן"אמטרוק יכ ררבוה

veas )'שובש אוה 'וסב תלמו ןירישכמ 'וסב 'יא י"כו  ppי"כב ה"כ )* ,תיפוט ג"ונב (? .אתפסותב רמולכ 'סותב  y» 

 היכ ( ןיפפוג ש "א ךועה לכ קתעוה ונגמ מ ר ש א האלהו wo רצ ט'רסל vm ייפבו ism ר"ל

 .לופ יעב ןייע y" ןאבלג םשו ויו ייכמ ץוח ךורע יייכבו עיפדבו xm 'יפב היכו )^ .יוכו y" רצקתנ ע"פרבו ו"ו "33

ms )*אררפרה ס"טב ןאכב ו"ו י"כבו נ"שו ארפויר עיייעו ר"ל י'כב . *) n»ייפכו .ךורעה םשב שירב  D^מייפב ייא  

 יתפסותב תמאבו mb ונייה חיפמ ןמ ץובקה אוה ןיחיפט יכ רמול 50 הז יפלו הזל םרוקה ys sem cry ם''במרהל

 ןיחיפטה ומכ אוהו ןיפיחרה לייצש ל"נו ןיפיחרה cam טרופריא ייכבו וכעבש ןיחיפסה לע ןילכוא ps com ח'פ תיעיכש
 יפאנ תוינשמב היכו יוריר הנשמב םג W^ ןיחפטה a" וכעבש ןיחפטה לע ןילכוא ןיא : ט"לר t^p תיעיבש ovi היכו

 היפטת ריוחמו ג'יונבו רווח חיפטהו 'יא ג"הבו יא י"כבו ןיחרואה לע ריזחמ חיפטו ןעכנימ יב v33 ג'הכו (* gU ו"רבו
 ילה vam איבה ןכו 'וכו הל גיה ןיחרואה לכ לע חיפטה ריזחמו ל'צו יוכרבד אתפסותב הל sm יישר «sm» s לע

vbיס ' myירבר  vuesאהיא 55 תביחו ןיחרואה לכ לע רזחמ [חיפטהו ל"צ] (חיפטמו) דיפ 'וכרב 'תפסוחב ג"הכו  

 יכ 52 ליינו nim לע הפמ חיפטה ריזחמו ל'צו הכבה ול ןיאו ןיחרואה לע הפמ ריזחמו חיפטה ייא יפריא י'ככו ו"ו י"כב
sspיכ היארהו הפטו היפטה תואחסונ יתש  vssיל 'מויל דייל  ^wייפב היכו ןיחרואה ינפל ה 5 מ ריזחמו  K^םשו  

 !BU יזיפ יפרמ ץוח ע"פרבו י"כב ('" ,חופמ ג'ונבו י"שרב ג"הכו (* .טיל רצ לינה 'טויל הזמ סירב תצק ןייע ןיחרואת לע

 3/35 b3" רגמ'ה  v3 3/3 אצמנ bn" הזל בורקו .'ר שירפל גיר bb" קחעוה ('* .ג"הר ^63 ל'צכ ('' .ילכ סיטב
 Amp y יא nb yy my n3 הייתש ךרוצל תוחשל םימ וכ ןילורש איתפר אירכ ומכ סרה ילכ ןוגכ חיפטל ליזו

 mim ע"ק ביחב יז רכ ( '*
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 אבוהו ךריד ןמ sYm יתוחתד אטיפט ןידה ל"פ
"pouןידה אטיפמ א'נרת זמר רומא  mwןמ  

 p" .ב"נו הינימ בסנד אטיפט היל בהי . , ךריד
 הבקנו רכז b3' ץובקהו .כ"ע וטיפט זעלב הסכמ
 ועיצה ה"כ אתחיתפ ר"כיאב ןכו ,ל"נה םינויצ ןייע
 . . דוד ינב Casp דע םהיתב חתפמ תויטפט ול
 י"הד mo 'קליבו .'וכו תויטפט םתעצהש העשב
 rm ל'זו .ףחי (rtp תואיטיפט ve ףלא זמר
 ךכ ןאווטיוטו ד'א :פופ לש ןטיפמ "p דצ ט'רסל
 ילשמ םירצמ ןוטא manm םינקז םיעבש ושריפ

Oe 5יוליז תייטב "יפו  menןוכיו יבארז ירמאד  
 א"יו (b  תויברע תויתואבו כ"ע nm ללוחנמ

à) Js OX. Qe)תייטב ןיטיפמ .שוריפ  
 ויטוח רשא םיבע תואפכמ א"יו רמצ יקד תואסכמ
 םינקז p" תקתעהב יכ Tw עדו .םיקבודמ םניא
 קיתעה ןכו 90.0/55ח6 y"* ןוטא תובוטח קתעוה

 האצמנו (גיכיאיל ילשמ) םידברמ (Symmachos) סוכמוס
 יב לאומשל םינקז 'עב םעפה my תינויה הלמה
 אובמב ש"מ ןייע םינקז 'ע לע הזימר ןינעבו ,ח'כ .ז"י

pא  

 םיניכ יציב 'יפ 'ד ףט ע"ייע יפט ןושלמ) םייופט *

(Nüsseםיניכ יציבו םייופטה : ז'ק תבש  

 .חסונה יונש xvm ו"לק ,א"'ח אבנא ע"ייע

NIE*D *יפט 'למ כ'ג)  (Ueberschussכ"ס מ"ב  
 ידכב יא אנייפומ ma חכשאו ב'עס

 שמח ע"יע 'וכו היל ירודהאל בייחימ העוט תערהש
 ,רייט Cp םדוק ע"ייע אנופיט ןינעה הזמו

 Sintluth אָנָפט פ'לכו OU,b ע"למ) אָנְפּוט *
MY quum 

 לוכמ םוגותו אנפוטמ חנל ןיבזישד אבר אהלא
 "yw" 'גרתב ןכו אנפוט (האלהו יח ,יז ;ז"י ,'ו יישארב)

 Hp אנעבוט י"רתבו ." ,ט"כ םילהת ;'ט ,ד'נ

(Ueberschwemmung, 

33m קבדה wp ben םע qma 50 bbb 
anhefton, קוכדו קוזיח תלועפל דיסב חטו 
m5) םילכב ג"פ רועישב (bestreichen, ankloben 

 א"כחו ןיאמטמ ש"רו מ"ר אירבה סרח 755 לפוטה
 לפוטה םתלאששו .'וכו רוהט אירבה תא לפוטה

 קודיהו פרח ילכ ^) . mpינילפר  pasאירב ןיכ

opp 1 - men * 
 ,Luft החירזו רוא b^ -* פ'למ ד"עפל) ףטפַט *

Glanzוכרב 'ורי  (ןינעה קזחל לפכוהו ' 
 לע תפטפטמ המחה אהתש ידכ ב"'ערו נ'ד א"פ
 yn' שארב רומאכ nm ^e ד"עפל :םירהה ישאר

^b)תבהא  jxףיט ןושלמ אתיא  pbרמולכ  
 .םירהה לע תצבצבמש

 פ"לב יפת ומכ וא הלעמ לש חיפט ומכ וא) יפט
bUןוגיט ילכל המוד ילכ  y'"pחיפמ ) 

 ג"פבו = .('םיבנעל וניקתהש יפטו «o7 יילכב ב"פב
G'»ןרועיש (' ןיפטהו ךפה  qvב"יפ םיתבהב  

 cwm ילכ לע הרות הפח המ לע (ה'מ) םיעננב
 הרפב ו"פב שדקמהב eb" לעו C v5p לע [ופרח]

G"»הכותב יפטהו תקושב שדקמה  "sysויפש  

 יפטי p^ .ןישרוקמ הכותבש םימה אוהש לכ רצ
 רצ ויפ יפטו בחר ויפ ךפהש אלא ךפל המוד
 היפ ןנתדכ הפיט רחא הפיט ןמשה ונממ אציש
 שיו ,"אוהש לכ רצ ויפש י"פעא הכותב יפטהו לנה
 קתעוה ה"יחא]* — ,אוה דחא חיפטו יפט ןירמואש

 תבחרהבו 'ה דצ 'ג קרפ םילכל ג"הרל ט"דס שוריפמ
 דצ םש םיעגנל rm שוריפב הנשנ תצק ןושל

 (ר"נ .ב"ח יפת יב ע"ייע) ven לעו 'יגה oen ז"כ

 תוזעולה תולמה ה"יא ראבא םשו 'א יפת 'עב ה'כו
 םג ררגנ וניבר b" רחאו .הנשמה וזל ג"הר 'יפב

 n3 ןירמואש שי «quy ,ל"נה תומוקמב ב"ער
waןייעו ג'מ ב"פ 553 סרג ןכ יכ ג"הר לע כ"ג  

 -- [1 הרעהב הטמל

 +9%. wro; "bb אָטיִפַט ,אָטפַט ס'לב) טיפט

 פ"ל םג קתעוה bs" ילואו tapes ו'לב

(Decke, Teppich 4(גימ) םילכב ג"כפ רודכהב  

 םיהלא רכזיו 0/5 ר"לפ ר"בב .סוס לש ןטיפט
 C ןיטיפטב ןייסכימ semp ןמת אזח חנ תא

 (' תויטיפט עיצה (הלא לע D" הכיא תליגמ שירבו
 אתקיספב .("דוד ma ירבק דעו ןהיתב חתפמ
 ןיד הו Cxep רצ c7 אתקיפפ psb םתחקלו

 זעלב p^ .(ייולע דיהפמ ידיד אטופיט
 ןתוא ןישועו םדא ינב וילע ןיבשוי 'וטיפט אוה
 הסכמ m' "53 ושוריפ כ"א) -- C) אלידרב סול
 םילתכה תוסכל יושע םינוש םינווג ול שיו םקוומ
 ו"קיונ «nm ה"יחא]* ,(םיסוס nbapb וא

 וא היפט ךרעל pnys ךועה הזמ ילוא 55m ייפה לכו וניקתהש הי פט ו an mes sys" אבוה ג"הרל טירס יישב )!
 ל"צו ןיסיפטב םיסוכמ גיונב (* .יא יפת 'עב היכו וכפ גייונב )^ .יפטה ג"ונבו ץוכקה אוה )* ,יררחא םיכ'יש םיכרע ינש
 ר"קיו םשב rsen זמר שיר םילחת יוקליבו תואיטיפטב םיסוכמ שיש לש םירומע םש האר ז"כפ ריקיוב ח'כו וניבר 33
 py הל ועיצה ליצו הל ואיצוה ס'יטב 3023 )^ .אטיפטב ןיסכמ ל"נח vpn םשב וניגר סרג הטק !ya ןיטיפטב 030

mes7 יא 1" "33 ה"כ (* .שרקמה תיב חתפ רע התיב חתפמ ג'ונב (* .ךועה m iomייגכו ידיר אטיפמ קר עיפרבו  
 ,Teppich )^ .יולע ריהסמ יריד ןמ אוהד אטיפט mm] ל"פ ר"קיובו otf אכוהד woo יפלו אטופויד 'עמ חכומ onn י"כ

tappeto *( ט"יאל bardella1%\אאסוו, ))הה, "') nm jyקרה יעב ייפו  "y"קרח  



mewםינפל לבה םנכיו רועבש רעש  bmהברק  
 ןתוא ןילפוט םירישע mus ,רשב לדגתו רוגבתו
 יניממו בוט וחירו רומה ןמשב םיכלמ «nu תלוסב
 הושב לכ לפוטש ימו ('רורד רמ אוהו אוה ףרש

nns oyeתממחתמ איהו םינפל סנכנ הלש לבה לכ  
nnbןייע "יוגה תב תא עריאש ךרדכ  namק"מו  

 תנש) "p איצומה קרפב רבא רבא הלפמ Gin םש
CUקימ ןיקשמ קרפד ארמנבו  GUונשריפ רבכ  

 נ"סכ תיסרחב ותוא ןילפוט ןיא .(' יפידנא ךרעב
 םוגרת ב'א) — Cró, הציכ  ןיי ידכ איבמה קרפד
 ליפמב («B vo mo) [ןבלמב] (ןבלמ) טלמב
 ג'י 'קיול 'א n" ןייע m ה"יחא]* .(אנינב
 לפת 'א v" 'גרתו ben by emo האלהו 'ז .'ו
 ה"נכו .ארקש ילימ by" ןותלפטו Cw ow םירבד)
 ר"מ yb 'ילכ .אבה 'עב ואיבה וניברו :ר"ע 'יחספ
 /3 ללג ע"ייע םיללנב ןלפטו . . םיללגב הלפטו
 ז'ע 'ורי ,ולפמש ז"מ םש 3 ןילפוטש vb םשו
 Tinktur &bpb םשהו .לופטו קוחש vy מ"ד ב"פ
 yo םיחפפ לופיט ןכו :'פ nav ב'עס 'ט ק"מ
 'וריבו םש ץובקהו םירישע תונב לש ןלופיט ב"עס
 «pay םילכבו .םישנ iet" ר'ע ט"כד ג"פר 'יחספ
 ; איי Jn rn םילכ nbep וא וניבר 'יגכ הליפט
 — [ףסומ וכפהו pim רובח e Grab^ ק"ב יילכ 'תפסות
 ,zugesellen קוכדו רוכח py םדוקה 'עמ) 550 2

sich קסעתמו רבחתנ :לעפנב an- zufügen 
  (anschliessen, sich befassen'מגב הגיגחד ק"פב

 הגיגח) הייארה 'ירמוא ש"יב  nאלוע רמא יער
 המהבל המהב ןילפוט היקזח רמא ,לפוטב "(.

  ^b'גינח לש המהב ןילפוט,  oyתורחא תומהב
 ןילפומ . . תובדנו םירדנ לש וא ינש רשעמ לש

 רמאמ| תועמל תועמ ^ « (v pnתועמ לע ןיפיסומ
 לש  monינש רשעמ תועממ וא םירדנ לש תועמ

 ןושאר 'פב .(""לודג רפ וא הנימש המהב איבמו
 ביי יציכ הלח ןיכילומ ןיא םירמוא ש"יב 'מגב ט"ויד 6
vno הדוהי 'ר שוריפ C הליפט והייניב אכיא 

 לש םתוא םע שמא לש םתוא ךילוהל הליפט

 רוהט אירבה היה דציכ mne האמוט ןינעל עוערל
 רוהט עוערהו אמט אירבה םוקמ לכבו אמט עוערהו
 לע אלו הז רכד רמאנ הליפטה לעש ןיעדוי ווה
 ותליפמ ול ךירצ rum ילכה יכ ומצע ילכה
 ותצקממו ול אוה רוביח ךכיפל ותדימעב ותליפטו
 םיעוער םילכ לש הלפטב ןיענונה ךכיפלו הבושח
 םיכירצ ןניא םיאירבה םילכה לבא ןיאמט ןה ירה
 ww ןכו ואמטנ אל ןתליפטב ןיענונה ךכיפל
 ('ןיפטיפ הב ןילפוטש תילבי ots םש 05« הירחא
 עגונה רוביח הניא תיבח תפוגמ אמט הב עגונה
 םיאירב םילכ ןינעלו .אמט רונת לש (* ולופיטב
 ,ראובמ יוניש ירה ןיאמטמ ש"וו מ"ר ןלפטש
 מ"רל םימכח ןידומ Ces פילכ) [אתפסותב אינתו]
 C וב טלוש רואהש םוקמ דע ולפטש םחימב ש"רו
 (ג'עס גיכק ןילו טישפמה 'מגב בטורהו רועה 'פב
 רונת ייפ .(*הליפטה תא ררוגו 0. יילכב ה"פבו
 ןמואו אוה םיחספ ירונת ןיעכו אוה סרח ןמ הז
 pw  ילכב ןשבכב וקיסמו שלופמו לוגע ואשע
 רונתהו עקרקב םינכא םישמ תיבה לעבו םירחא
 ושכע קזחתיש ידכ ויביבס טיט לפוטו ןהילע
 ררוגו 'גל ומצע רוגת קלוח ורהטל הצורו אמטנשכ
 ויתחתש םינכאה ריסמו וביבס רשא הליפטה תא
 ^| םינפכמ וטעממ ץואב רונתה רומעיש דע
 .םיחפט 'דמ mmo לע ודימעמ שוריפ .(* םיחפמ
 תוגב ,ומוקממ וריפהל ייפ Ce 25« ועיסהל ךירצ
 םיינע תונב ("ועיגה אלו ןקרפל ועיגהש לארשי
 תיסרח 'טגב ןיי איצומה 'פב דיסב jm תולפוט
 (nbb^ חספכ ןירבוע ולאו 'פד ג"רבו (ב'ער יפ תבש)
 השא 'מוא הדוהי 'ר 'מגב ןיקשמד ק"סבו שיער גימ
 ועיגהש לארשי תונב 'יפ ,ם'עס יט קימ) npn אל
 אלו ןהלש רעש nex רבכש ועיגה אלו ןקופל
 jm we ןהל אהיש ןיד ןיאו C םינש ג'יל ועיגה
 רישהל דיסב ןתוא ןידס תוינעה תושובו תונטק
 אלו תרגוב השאהש םינשל ועיגהש, א"פ .רעישה
 םהיתונב רשב םיחמ םיינע רשב הלדג אלו הרגב
 םינטק םיכקנ ומתתסיש ידכ ךכל ךרוצ ne ריסב

 יתש איכה סרפ 'עבו לבי 'עבו ןיסרפ ויופדבו ןיסטפ ש'ימאו ריפרבו סטפ עיייעו ג'הרל ט'רס ייפב ה"'כו ו"ו v33 היכ ('
 ה"מ םילכד ג"פב שירב אבוהו ct אתפסותה לע ותנוכ יכ לינה תוביתה יתש יתמלשה (* .ולופטב ג'וגב (? .תואסריגה

 עוערה ילכ לש הליפמב עגונה יא ל"זו תרטלא ייפ זיראפ י'כב בינו .וריכזהש ילבמ וניבר תטש ומכ כ'ג ראובמ םשו

 אמט הב עגונת (ןכ ןעי ייפ) ךלדלפ ןתרימעמ ותוליפטו ותליפטל ךירצ עוער לא (ילכה המל 'יפ) ילכ לא ןא אמל אמט
 ךירצ אירבל ילכה ןיאש יפל ילכה ףוג ןיבל ץצוח הלפט לא (ims b) ןאל רוהט אירבח ילכ לש הליפטב ע גוגה ow) ייפ) אמאו
 ,ביח) '3 רג יעב «m'a הלפטה w^ םש ינשמבו יילכל ב"ערו שיירבו 'ילוחב ג"הכו (* seus ולש הליפטה pee וחליפטל
 ןושלח ןייע (* .ררוגו ךומסבו ררוגו ס"טב ע"פדבו ררוגו ביה י'כ ייגכ ל'צו דרוגו qo n י"כבו ררוגו כ'ג םשו (גימש

 ם'נש 5 van אלו גיונבו טמשנ ןאכב עיפרבו ,יא קרפ y3' ה"'כו im רייל v3 י"כב היכ (* om םש "533: יילוחב

 סופרב) ח'ר ייפמ קחעוה איפו תיעביאו ה"ר D^ הרג 'פסוחב n לינה חבשל vers prm (? .סייר ןייעו 5 bt v33 לבא

 1/533 סיישב היכו ה"קחת זמר האר יקליב היכו sm vi33 ןוכנל ה"כ )9 : w'op .,איח(* .שימו 'ג רמ ץיייעו(* .שייע ('נליוו סיש

 ע"פרבו :א"י רצ 'גיגח סייר ןייע איח המצע ינפב אתגולפר ןוכנ וגיאו רמא nem ג"ונבו י"כ יישרבו יב י'כבו ימייכו אקארקו 'טשוקו

 .יציבב חייר קי תעח ןכו תלפט 1955 ( '* «^M !אנליוו ס"שב) 'גיגחל ns bn קחתעוה )!! .היקזח רמא תועשב רפח
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 הלופיטל וז הנש לש הלופיט המוד וניא (ז'חא
 לופיט המוד אל :י'ד ה"פ מ'ב 'ורי ,תרחא me לש
 תבייח ב"פ mm 'תפסות ?cu יתשל nns הנש
 bpb ראותהו .שדוח ד"כ לכ הנב לופיטב השא
 אוהש המ רמולכ nbpe (QYebensüchliches) הבקנל

pu3^ תוכרב רקיע וכפהו רחא רבדל רבוחמו  
 תאיציו רקיע תויכלמ דובעש א'ער "i ב"עס
 'וריב ,לפט בקעיו רקיע לארשי . . bob םירצמ
 Yp 'וכרב nbbb םירצמ תאיצי  .ד"ד א"פס 'וכרב
 לע ךובמ הלפט ומעו רקיע אוהש לכ (.ר"מד) ז"מ
 ןושארב א"עס א'צ 'יחספ .הלפטה תא רטופו רקיעה
 התוא ןישוע ינשבו המצע ינפב הילע ןיטחוש
 'יפא יכה יא םשו 'ב דומעב ה"כו םירחאל הליפט
 הליפטמל תושפנ תסכמב היל ינהא אל יטנ הליפט
 Bb" םיחספ ימלשורי .ךרעב ליעל רמאמה שיר ןייע
 ט"לפ ר"ב ges nam רקיע הספה vy זילד
 זמר קוקבח 'קליו ח'פ e? ow ,ול לפט טולו
 הליפט סופה א"מתת זמר םילהת 'קליו ג"סקת
 ירתא ה"מפ ר'מש .סוסל הליפט בכורה ןיאו בכורל
 אשת יכ 'מוחנתבו ,ירתאל לפט ינא ןיאו יל הלפט
 ימוקמל לפט ינא ןיאו יל הליפט ימוקמ ז'כ 'יס
 ימוקמ 'מוחנת םשב ה"צש זמר אשת יכ 'קליו
 px ל"נה םילהת 'קלי ,ימוקמל לפמ יניאו יל לפט

UNםיעדוי  DNה"בקה  bepומלוע םאו ומלועל  
 רומזמ ט"וש שרדמבו ,'וכו "יפו השמ אב ול הלפט
 TY א"ע א'פ 'ליגמ ימלשורי ץובקהו en 'יגה 'צ

 -- [םהיתוליפט תא קחומ

pem bb 3לּופיט  das Sich- Befassenשוריפ  

 והזיא 'פב (םדוקה ןינעמ me תוקסעתה
 הלופיטש ינפמ bU D'3) ןיבישומ ןיא 'מגב ךשנ
 "mp הינישש ינפמ ("הבורמ החרוט b" ,הבורמ

 .הטיעלהל ךירצו סועלל הלוכי הניאו ce מ'ב)

opoע"למ)  (junges Kind 8B Jab Jabפב ' 

 Grp) בי דחפלצ תונב ארמגב pomo שי
 לכ ארטגב ןישודיקד א'פב םילפטה תא איצוהל

musהשע  CUא"פכ .םילפט אנימא אנאו  
o» pomילפוט היב ילתר ') "bףט ול שי  

 ירודהאל (' היתלימב ונייעו םנוזל וילע םייולתו

 י"פעא הירשיבא יזורכאל היתומשל לבא דוחלב
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 | יכה יא (CN השאה 'פד i03 "חספב C םויה

 (oe ןילוצ דציכ 'פד ג'רב ,(' ימנ הליפטב 'יפא
yאבס ןיבר (ג'ער  bepל'או ברל אלזונ רב היל  
 "פ 6לוכיאו יל בה ילפמילעמיא

pamןיב לזוגה  oneהשנה דיג 'פב .תוקיצב  
 ןיא 'פב $5 רמאד CRY יילוח המהבב גהונו 'מגב
 לפטנש לארשי 6היכ (y דחיתי אל 7033 ןידימעמ
 לש ונב לאעמשי 'ר (* ונימיל ולפוט ךרדב יוג ול
 לקמב ונימיל ולפוט ףייסב רמוא הקורב ]3 ןנחוי ^
 ולפוט יוגל ףייפ שי םא שוריפ .ולאמשל ולפוט
 םאו יוג לש ולאמשב רוגח ףייסהש יפל ונימיל
 ונימי ירה וברוח ףולשל הצור יוגהש לארשי הארי
 לקמב ,לארשי הב זחואו ברחה bus לארשי לש
 ולאמשל ולפוט יוג דיב לקמ שי םא ולאמשל ולפוט
 אוהש וניטי דיב זחאיש לקמב ותוכהל הצרי םאש
 p pen^ ז"על י"שריפב ןכו ה"יחא]* ,ודיצב
 ט"יק mnm by ולפט 'גרת ןכו ."ורכחמי ולפוט

(tbלפטינ י"שר שוריפ ב"ער ד"ס ןיבוריעבו ,ורבח  
 לפטינ א"עס ה"ס mmy ןינעה mu ברקתנ :ול
 . . הריבע ירבועל לפטינה s5 'הנס ,ז"ביר םהל
 אלש ג"ע ז"ד D ק"ב 'ורי ,הוצמ ישועל לפטינה
 ב"יפר 'ובותכ 'ורי ,םיבנגל ןילפטנ םיתב ילעב והי
 יתומב יב לפטי ייחב יב לפטינש b" ד'ע ר"לד
 ו"צפ ר"בו ב"ערו א"עס ב"לד ט"פ "יאלכ 'וריב ה"כו

"pע"לב ה'כו ימע קסעתיו ילצא ברקי  JA 
"vfi6'3 יאמד Dוריו : ח"יד ד"פ האיפ 'וריו .ג"כד ' 

 ןיאשב . .ןהיבאל ןילופט ויה סא נ"ע ל"ד ו"פר 'ובותכ
 ןיררגנו ונחלוש לע ןיכומס ןהש b^ ןהיבאל ןילופט

nsnsר'קיו  roליִפָטיִא .ו'כ 'הנס לעפתא .ולפטנו  
 ךיתובורקב לפטיא puo א"עס ג'כ 'ובותכ ,והיידהב
 'שורי ,ךתבירקב לפטיא  ,ו"כד ב"פ 'ובותכ 'וריבו
 ילשורי .ןוב לפטיאו לזא ג'ע ב"לד ט'פס םיאלכ

^3ynח"סד ד'פ  s'yןילפטימ ןווה  maל עיפ  
 י"שריפו הליבנב pego םילעבה :ג'נ .ו"ט :'י ק"ב
 :ןהב bebo unb :ח'כ מ'בב לכא הליבנה לטונ
 צ'לב שוויפ א'וטימשנא
 ךמע לפטמ ינא ג"פ ר"מש qua הזו ןעססאפעב
 ח'פ 'וכותכ v we" ליסט םשהו .ךרכקאו
 רבד לכ ב'עס ח"כ ט'ב .[תליפט ידכ ןישוע : 358
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 | אבה .ע"ייעוו B'D. םש ,ורכשמ הבורמ ולופיטש

 תועטב םש קר וגינפל היכו ביח Y יבו יא ויו 33 m3 (* ,תליפטמ פ'או 'מ '"כבו הליפט ג'ונב (* ,יישריפב חיכו ('

 י"כב ןוכנל היכ לוכיאו יינו יישרבו 'מ ייכב היכו ילפט וא יאלפט ל"צו היאלפט ^n 'יפבו ילפט ל"צו הילפט ילעמ יא
 ןיבר םוקמב אביי בר an" ייג יכ חכומ םשו p רצ ייחספל ס'ר jy ליכַאו גיונבו לוכיאר פיא 23( ,'ב 23( ימ
 היכו לפטנש ןילוחב ana noue ^b מיתונמבו ש"ארב ףיירב ya bU ייכב לבא ןמרזנש am vys^ (* .תירקיעה איח אבס

 pw ןכו bb" גונב )^ .םש מ"בל םיטשב (Wii ךיטרה b^ ןכו )^ .(ויט m» uw י'כ ץבוקב) ז"על «n ייפ 'יכב
 ונייעיל ותל רמא ןניסרג יכת 5m (ary. yr ףד אקילייגנא ייכ ץבוקב) יילוחל י"כב הימגר 'יגכ ותסריגש הזמ חכומ )7

 תיתלמב ת גר ונייעיל גייונבו כ"ע ^« חיתלימב ] ג ב ר

" 



 הצריש ^55 הזיאב ועקשמ תיכוכזב גגזה חפונשכו
 ותכאלמ השענש ixn הז ומכ ותרוצ השעיו
 תוחנמב א"יפ (* תוזירזב לגעה חשענ ןכ תוזירזב
 (* םפוטבו (הנשמב Y ףד אימ) יוכו םחלה יתש
 םתוא תמשו ר'ת CU) ארמג .ןתוא השוע היה
 הנתונ ןה +(" ןיספד 'ג 6" םופדב € v0 ארקיו)
 רונתב היה סופד ןימכו קצב איה ןידעו סופדב
 .לקלקתת אלש ירכ סופדל הנתונ הדור אוהשכו
 p bn" לש (''ספוטו "₪ םילכב ו" 'פבו
 סופר .םיתכ 'ד ושעי ובו .(" ז"עלב ה"מרופ ספוט
 רציו ןויצ םדוק ה"יחא]* Jn דחא סופטו
 הרוצ וא רפס תימורו י"לב 'יפ ל'זו ב'ר בתכ ^«
 רבד תנומתו תומד וא םירחא םיקיתעמ םהמ רשא
 ותדוקפו p'5 ודרפי אל יעיברו ןושאר ךרע כ'א
 .ע"פדב 'יאש ומכ םיקבדה ןיב יתדרפה אלו יתרמש
 מ"יפב םג אתיא jn דחא סופטו סופד וניבר ש"מו
 אוהו םש ב"ערב ה'כו ל"נה "לכל ש"רבו ם"במרהל
 ג"הרו .וריכזהש ילבמ ךורעב ומכ זעלה םג: איבה
 ע"לב יכ ןוכנ אוהו תייטב בלאק :איבה םש 'ילכב
 ףסכהו amm ןמואה וב ןתונו תומדו טרח 'יפ --5
 ומלצב ותומדב הצרנה ילכה web אצויו ותלוזו
 : טרחב םוגרתל ביטה ןכלו Model ש"אלב ארקנו
 ןייע הליפת לש (סופט וא) ספוט b^ והזו .אספטב
 יושעה DU "Db" רטש ספוט ןכו ,ם"במרהל מ"יפ
 ב"בל ם'נשריפכ תורחא תווטש ונממ קיתעהל
 ספוט ןינעה mm .ב"בל "5 ה"מגר 'יפכו :ד'מ
 ,ר"ל p'D ר'קיו ,ד"ע ג'ד Wb תוכרב 'ורי תוכרב
 סופמ ,ד"ע ו"טד YD b'D תבש 'ורי תוכרב סופוט
 יורשעמ 'ורי D'7 סופר םע אוה דחא סופיטו ספוט
 זמוכ :ח"ד ד"פ תכש 'ורי .סופטב לדג .ט"מד א"פ
 א"יו םחו לש סופט הז םירמוא שי ('נ ,א'ל 'רמב)
 M'UD T'D n3w ילכב ןייעו םידד לש סופט הו
 סופוט לכ Y" תסריג יפל ר"מ ה"פ יאמר .זמכ 'עו
 ןייע 1322 'יגו סופטו סופט ילבכר 'נשמבו סופוטו
 תווטש ספוט Xy ז"ד p" ב'ב 'ורי .סופר 'עב
 ,ךועב ליעל ןייע יוטשר יספומ :ד"מ ב'ב ץובקהו

(Dpib ₪ ספט — ps וס 

 nn" ב"א) — .(' היב ןנידבע הפי וניכס תאצמנד

 .(אלפט םופל אמחל Gn ro תישארכ) ףטה יפל םחל
nnn]ג ,ד"י 'דמבל ;ט'כ ,ר"ל םש 'גרתב ןכו '. 

sbא"ל , a^ vnםישמחו 'א 'ור* םוגרתו  nU) 

a5לכ 0^  bp unב"בב ה"נכו .ןילפמ אשמה  
mpב"עס םשו ,והל ישיפנ ווהד םילפט םושמ  

 ןילפט ז"פ 'טוס 'תפסות ,'וכו בישח sp םילפמ יא
 ה"כו ןיאב המל FD ייא א'עס 'ג הגיגחב) ןיאב ןה המל

 ג"עס ב"פד ג"פ ק"מ 'ְןְךי ,(טרופריא י"כ יטוס יפסותב

 ומ לעפהו -- jm ןב b" הליפטל הליפט
 ול שי י"שריפ ול ןיאו לָפּוטִמ א'עס ז"ט 'ינעת
 ונייה בער ben .סנרפתהל nbi ול pen םילפט
 םינשיה 'פדב לבא .םקיר ותיב ונייה ול ןיאו לפוטמ
 דצ 'גיגחל פ"ד לצא ס'ש י'כבו םינושארה בורבו

 הכאלמב ומצע לפטמ שריפ ז"פלו לפטמ ^35 ד"מ
 — ]5 px לבא

 ץפקו דקר'יפ Ab y'53 רפט ומכ ר"עפל) לפט *
(imberspringenםיצרשו א"עס 'פ 'ישודיק  

 ןילפטימ ג"ונבו י"שרב 2775 ov ןילפטמ םיעדרפצו

^bי"שרו םידקורו םיצפקמ  bא"עב , 

 4A הרעהו ע"ייע חפלט םוקמכ 'קליה i^ אחולפט +

 י"למ םלוכ סופימ ,סּופְט .סופוט Dbib. =) ספט
 הנומת mv ^p typus ר"לב ןכו 0%

 םיתבה תקזח 'פב Figur, Form, Formel) אמגודו

 אוה ו 6רימ ב'ג 6ןי םיר א הו . , ןינמואה 'מגב

 אלדו 6 אתכמסאכ אלר היל בתכרד

 בתוכה ('נשמב .ויכ ייטיג 3 לכ 'פב .ירטשר יספוטכ

 השאה םוקמו שיאה םוקמ חיניש ךירצ ןיטיג יספוט

 'מגב .(' ספוט ראשהו ףרות vir .'וכו ןמזה םוקמו

 ספוטב קודא דחא ?C 2*2( תילטב ןיזחוא םינש 'פד
 לטונ הזו ףוות לטונ הז ףרותב prs דחאו
 ןיבתוכש םורא ץרא ירטשב הל תחכשמ .(" ספוט
 ונלש pou: (C תובותככ seva שירב ןמזה

 םוקמ וב שיש רטשה שארב ספוט דחאה אצמנש

 ותוא רציו -- .ןמזה םוקמו השאה םוקמו שיאה
 Ü אפפטב היתי אמרו ('א| י"רת ('ר 375 תומש) טרחב

JE) יספוט .ד"מד 3'b ןיטיג ^v ו"כ ןיטיג | ןיסופד 'גו 'ב ובו ןיגנזה ינפל שיש ילכ, "b 
 שיו טלוב רויצ שי ,ןכותב ןירייוצמו  ovxוא ןיפופט ל"צו ןיספמ ר"ע 7/23 ה'פ יאמר 'ורי ' עקושמ

maa )'ןכ ייפ רכדה  vesבירכ יגרתה םג איבהו . *) m3י"כב  mי"כב הייכ (* .ב"ה ר"ל יבו יא  anטמשנ עיפרבו , 

 םשג מימשב ררסה ןכו (5 .ןומיימ ןב השמ ר"ה כ"כו :םייפו ה"'משת D^ ת"וש ז"ואב וגיבר םשב הז b^ אבוהו )*

 לבא .מיטש לעב אינהש ןווחאה ייפכו ךורעה םשב ייגוסה Nb מ"טשב ןוכנל ה"כ (* .ררסה 16^« ונינפל לבא שי'בצירה

 «ny ינש ייפב י"שריפב ה"כו )* .אספוטב ל"צו ס"טו ארפוטב ג'ונב לבא ןמגרוחמב ג''תכו (* .תובותכב ס"טב ץ"פרב

 סופרבו ה"ד יוחנמ יפסותבו 'וחנמל v3 ה"מגר 'יפב ה"כו סופדב מ"כב ימגר ינשמבו סופטבו תוינשמכש mies )^ .ע"באר

 ייג ןוכנ רחוי וניבר ייג יפלש המונ תערה הרואכל ('" .וניבר תערל ע"בשפהב ב'יירגה שייט pun סופט יסרגר nue ובחכ

 םירפסה ייג כ'ג איכח וגיבר יכ 5^ לבא בטיה ש"ע ^n פ"ר ג'י 'שרפ רומא ארפפב ה'כ תמאבו Dt 333^ 'יפכ סופטב

 A'mb טיפב «^n סופטו ג"ונב ('? .ןיס ופר בומ רתוי 333 )! .ןה רחא סופמו סופר ךועה םויסב שיימ הזו 53'5 וכררכ

 Form =- forma טייאו ריל )!*



 יא

eT | pb - (pm = ספט 

 י"שר ךלה הטשה וזבו .י"כ ב"בל "03 nai ןכ יכ
omוילנרוויריב זחוא םפטמ .א'כ ןיבוריעב  

 י"שר י"כבו ז"עלב ריפרק ספטמ 'וכו םיל תכ ב
 צ"ל אוהו 075 רצ 'וריעל .(D ריפרג בוט רתוי זעלה

grimperןכו ןרעטטעלק —  ^nילשמל י"שר  (ee) 

 .םילתוכב תקבדתמו תזחוא איה הדינ שפתת
 ןירודגש י"פעא Ue תורהט אתפסותב ןינעה הזמו
 רמולכ 'וכו ןהב ןילועו ןיפפטמ םיברו ןאכמו ןאכמ
 רצקה ךורעה םגו תולעהל םילגרבו םידיב םיזחוא

unb wwרחא ררננש הארנו ש"אלב ןרטעלק  
 רייפנד :זעלה .'ק ןיבוויעל י"שריפב לבא ,י"שריפ
 תאזו krechen = ramper = רי'פנר ל"צש ל"נו
 א כ בס מד ל"צו אהדיב אככסמד ילשמל 'גרתה תעד
 = bm טאל ךלה p'53 "ep אטישפה תקתעהכ
 'שוריה 'יגמ en^ הזל mes איבהל שיו ןעכעירק
 הלועו ספרטמ :םש 'יאד ג'ע ה"כד ט"פר ןיבוריע
 ס"טב ד"ע ב"כד ה"פ ןיבוריע 'וריבו דרויו ספרטמ
 עצמאב ש"ירבו .ספרטמ ל"צו ספרתמ . . ספרתימ
 רמימ איה «nb ג"ע ב"סד ב'פ ןישוריק 'וריב כ"ג
 אייתא אספרטמ אלזא אספרטמ אנווה אייעב
 serpo, psi 53 = 0 י"למ ד'עפל ותרזנו

keriechenזעלה אתיל 'ק "יעל י"שר י"כבו  c^) 
 — [6 ה'צק רצ

 .טפס 'עו קרהמ ע"ייע אטפס ל"צ אספט *

 .טיפט ע"יע ןיטיפט ל'צ ןיסיפט +

 םוקמ רע א'כ קופ יתבו אתקיספ סוטסיפוט *

PRUל'צו בושחל לוכי סוטסיפוט  
 ,ע"ומב הטספס ע"ייעו גארפ 'פדב ה"כו סוטסיפוס

"DEO *תעדלו ןיצקו שאר ןינעה יפלו מ"לב)  
 Oberbe- w2v רש .;-'כ5 p'bm תצק
 fehlshaberןייע ןיצק 5 יסרפ ןושלמ וא  

 רספט רצנדכובג Y'b 333 (DU "TA סואיניזינ
 שָפַט ןמ בכרוה הז יפלו םינשב רשו המכחב שפט
 ןונירסמ אלד 3^ ח"כ 'ירבדל 'א י"רתכו רש ןמו
 תינעתב ה'כו חילש ןינעה יפלו אוספטר אריב

 .א'עס 'ב

 ןיאש הרמ 4b טשפומ םשו eb ע'למו ףפט
n3וק קר ןוערג אלו תפסות  nbnרשויכ  

(das volle Mass bis zum Gofillssrandםסד ג"רב ' 

 ?wp וינפח א למ ys mo יפוי) ול ואיצוה

 ('תושודנ אלותוקוחמ אל וומא ש טיי ויט

 : ינוי לקשמב ןוכנ רתויהו  .סופד yy ןיספוט
 דיחיהו .וועפ לש םיסופיט : תא הפי 'פ ר"'שהש
 לקשמבו .רועפ לש סופט T'y ח"כד b" 'הנס 'וריב
 (יא .היכ ירמבל יא י"רת .רועפד אספוט ירוסו ימרא
 יפל 'ורי םוגרתבכ אספט וא UD ןיטיג my ןייעו
 וצואב י"כ pon ךועב יתיאוו .ליעלד וניבר "ג
 'ע רבחמה בתכש םמאטשרעבלאה 'חה לש י'כ
 ל"נ י"לב הביתכה קודקדמו : ךרעה qos ל"זו ספט
 -- [ןוכנ והזו כ"ע ת"יט תואב הרשי הלמה תביתכש

 סם

05,5 mew» םכל תואנ תאזב ךא (hen 
  cunךותפי םא ינב .ןוכל ספטינ ארב םרב

 .םיפטת אל 'גרת +" י'א 'לשמ) הבאת לא םיאטח
 אל יאטח ךל וושינ ןיא ס"טב ג'וננו ה"יחא]*

^n י"כב ה"כו ךו ל ד שי ג ps 579 סיפטת 
  ys'גרת ןייע ספטיא לע פ תי אבו .לדש

 ,ב"י ב'מל  Dאל ג'י ̂ "יעשיל ;אינהכ וספטיאו
 — [ןיסקטמ ג"ונבו איגיר יפדב ה"כ ןיספטימ

 -willfahren, gehor ותעמשמל רס ס"לב (b^ סַפְט

 בעותמו לאוגמ דגב ub יפו ע"לב sooD =) סָפְט

(sehmutziges, besehmutztes Kleidungsstüek 

 יאלב 'גרת Go) ןייעו ביי n5 יימרי) (* תובחס ייולב
 .ןספט

 (סופוט .אספוט ירופו ר'אלב אָסְפִמ — םפט *
 ךועל ךייש qua anm וניבר איבהש המ

 .ונילצא רדסנ םשו 'א ספט

rm» obOזפט םע  ^bספט ס"למ וא ץפקו גלד  
 io y'b3 ןכו הציפק י'ע חרב

Gavonspringenמנב ןישוע קרפב ' umeבירקהל  
 'פבו .דרויו ספטמ ny ספטמ ys) א'כ ןיבוריע)
 הלועו ספטמ Cp פש) וישרש 023 ןיליפת איצומה
 23 ןיקלוח ןיא 'טגב ןיפתושה 'פב .דרויו ספטמ
 לש לול יאני 'ומ ןנחוי 'ו הינימ אעב 6א"
 ro bw" אל וא תומא עברא ול שי ןילוננרת
 ספטמ הלועו ספטמ ואשמ קרפל אלא אמעט הוה
 ךותסמ "^w .ותנמו ץפקמ nas שוריפ Q3 דוויו
 — .שפתת םידיב תיממש (ח'כ ,יל ילשמ| ןושלמ

s)ילב זפט ומכ וא ירבע 'לב שפת ומכ ילוא  
 p^ וללה םישוריפה ינשכ ה"יחא]* .(ימרא

vusךורעד ןושאו 'יפל יכ ומצעב  wmוניכר  
 ינש b^ יפלו רתנמו ץפקמ ונייה זפט 'למ רמוא
 ה"מגר לע אוה א" b3" וניבר תנוכו מ'למ רזגנ

^ 

lliehen, 5 

 סיפטמ 3^1! 3735 vi3 חימגר שוריפבו '*שרב m3 (* .תובחסת "53 םרוקח קוספבו תובחסה יאולב בוחכ ארקמב ('

 vi33 חיכ (* .י"כ 533 |« ימאו יציניוו 'פרב ייא ןוכנלו ביבר ישילש ספטמ רע ינש יוכו ספטמ ןט שמשנ 'זיפו ריפרבו
 .טמשנ ע*פרבו ,ב'תו 5 ויו

9" 



 ——To ריק ירי קי( יב קיי וה

"o m 

iR יש 

 םיפלא םלשוריב תויהל ןיריתע C [תואסמיב ל'צ]
 .תוא וכיד ץ"קתת לע םילוע םימה ךאיהו ו'עתו
 י"ל אוהש ל"נו yn 'זיפו ר"פדב ג"הכ הייחא]*

Soyáוא 'ב ןכד ע"ייע םימ לובק תיב 90/90 =  
das Ergiessen Ou£yumi, "bbטאו ליסאב 'פדבו ' 

 םילהת 'קלינו .תואטיר vb י"כבו תואוביד ס"טב
 תוכירב ט"ושב ומכ ל'צו תוינריב ב'צקתת לע "ינה
 המכו המכו ןיעמ b xoíva "bm^  תוינריכ וא
 לינה תומוקמב 'קליבו ט"ושב ב'בב ןנשי  םייונש
 תוארפטמ (y2' אננונ 'עב ינממ ואבוהו וניבר 'יגמ
 ש"ע קייודמ ןפואב תורזה תולמה יתשריפ םשו

— [ae 

not « (ע'למ ד"עפל Maiרשב  qםחרב ) 
 יאמ תויפיפט וארישמ .ב"כ תורוכב

 תיארנו הימימ ליטהל תערוכש הדירפכ . . תויפיפט
npeםחוב ןיטמק ןיארנו י"שריפו הקיפ ךותמ  

 ךרה רשבה ל"נה ע"למ sm ד"עפלו בטיה ש"עו
 ושריפ אלו ע"ייע תויפיפק סרוג וניברו ,םחובש

^W ^3»םיפיפק ושעשמ ח"פס תולהא 'תפסותב  
 םויפיפק םינושארה ע"פרבו ,םיפיפק 'פסות י"כבו

 .(סויפיפק)

 םילודנ םיפער AU ובל"ע  bb פ'למ) אקפט
 לכ 'פד ג"סב grosser Ziegelstein) ןיפרשנה

posaאקפט השעמ ןישועב (ה'כק תבש) . "bהשעמ  
 ןכו ה"יחא]* = .םינבל םיפער לע םישועש לכאמ

^bאקפס השעמ י"שר  Doyש"לבוט ןירוקש  
 תעדל ארקנה אוהו לענעיצ tuiles צ"ל אוהו 'וכו
 רצ 373 איבכ ע"ייעו איכוב תבשל 'דיחב יריאמה
 — ירוסו ינוע לקשמ לע אוה אקפט לקשמו .'ו

onיסופ לקשמ  sub)הב ה'נכו .'ב יפת ע'ייע " 
 .. אקפט לע «me א'ע ר"לק רצ םד 'לה ףוס
 ךכלה לשבימ אל תלחנ spen יאוהד ואל יא

 - [ימד ארמוג יכ אקפט
—À ———— -- - 

 תחנמ C תחא 'מגב תוחנמד ק"פבו .תופופט אלא
 .הפופט C אסיבל וריזחהש ןונכ (א'ער 'ז יוחגמ) אטוח
 שיר רמא CT ביג הניפסה תא רכומד הדגהבו

 ףלא םילשורי by ףיסוהל ה"בקה ny שיקל
 תויונבש תופופט תונג ףלא ייפ 'וכו תואנינ ףפט

psהז ןוערג אלו תפסות ןיאש הושמ  mo 
 6 הנכל ת ףופטו ךולה הפופט ןושל ןכ יכ
 השודג הניאש הדמה וניתובר ירבדבו 'ט ,יג 'יעשי)
 רשויב הדמה וק ומכ הפופמ תארקנ הקוחמ אלו
 |j םידומע לפק ףלא uv אלו סנכנ הנניאש
 תדגאב ןכש הובג ןינבלו םילדגמל ןייושע םיקזח
 תדגאו bna לש תואלפק C (ה'כפ .א"כפ) ארקיו

ommוללה םידומע המ רמא ארפק רב ויקש 'פ  
 עצמאב jm C הטמלמ תואסיסבו הלעמלמ תואלפק
 ,ןהירחאלו ןהינפל תושרדנ הרות לש תוישרפ ךכ
 'שורי םיאלכב וניצמו אוה ינוי ןושל C תוארפטט

vb)6טיכד  "oWרב אבא יבר  bobתוארפמט  
 mo ןהש ינפמ ןהיתחת לטלטל vos C םרכבש
 ןיריפנסכ ןייושע ןהש ןיזיז ןהש הארנו הרקתה
 ןושל דועו .הפמ דחאו הפמ דחא תורוקל םיפנכו
 ,סישו eb עיייע) יפדגב BD ןוותפכ םינש מט
 םוקמ "v .(' יפרפ 'שלב םיפנכו ןיריפנס תוארפ
 ןכו nw) ריעה תאו תוליש תוריעל ןירוקש
 ,תוינרב יוציל ףלא .תוארפטט יליש ינשו רמוא ינא
 ל"'צש ל"ג] (בטה ראב ומכ) הצילמ ןושל יוציל
 ץורית ןכו [בטיה ראב Cn 05 םירב) ומכ תוי גר ב

 ףלא (" לפקי םילדגמ ףלא (" ףוטינ םירברה
 הצילמו nb nva םינשו sos תוארפטס יליש
 הרהמכ םילשורי לע ףיסוהל ipn דיתע ףלא

mons .)" vuaט"וש) הילדגמ ורפס םיליתד  
worםלשוריב תויהל ןידיתע תויננוג המכ (ח'ט  

Yep nonתויהל ןידיתע ןילדגמ המכו תויננוג  
 ('* תוליפארטט המכו םילדגמ n'bn ףלא םלשוריכ
 (תואסמינ) 1531 ו'צר ףלא םלשוריב תויהל ןידיתע

 Ty יסופרב 3533 Y4 v33 ת"כ )? .ש"מו ל"ק רצ ,ביחב אסיב — םב ע""'עו אציבל ר"ל י"כב (?  .דחא ג"ונב )!

vs (^ qusו'ו . *) לפק עיייעו vtm cs omסידילפיקו ליצו) םיסורולפיקו ןטמלמ סיסב ול שיש הז דומעל ג"ונב )5 .ייגה  

 סיסבו ןלעמלמ תר ת ו כ w" ץ"קתת זמר ש"הש 'קליב אבוהו יא 'יס רהב 'וחנתבו ןלעמלמ new) ןבכא 7%

 יעל ךיישש תמאהו דחוימ y' ןאכ ליחתמ תועטב ע"פרבו 3733 רמאמ שרפל ףיסוה וניבר )"7 .'ב לפק עיייעו ^5! 15555

 ילש יב לפק ,יוצל 'עמ חכומ ןכו שיימו תוארפטט יעבו א"כש דצ ביחב אננוג עיייעו ךורע י"כ לכב ןוכנל «mo יחכונה

v3ומצע ינפב ךרעב הוקיתעהו הל הייוארה המוקממ הורקעו וז הפסוה לכ וטימשה ל"מר וירחאו איפסומ כ'רו  pn 

 ילו רוע ,)\ל = 4% t5 לע ותנוכ )^ .םיפנכ 2 =- (* ,תוארפטמ יעב ש"מ jy רחא ןינעב rui (* .המוקממ

 523 b mi" הזכ ר'עפל עלסכ םישק וירבד b^ )^ .לפק ר'פרב ('? .ףפט יכ ץיפדבו jn י'כב היכ ('' ,תופלחתמ ירו

 bam ^«: תוארפטמ יליש ףלא לופכי רמולכ לפקי ייפ תוארפטט יליש (qx םילרגמ ףלא ןוערגו תפסות ילב mt ןינבב

vayאיבה הז לעו הצילמו לשמ  x3 (€ comm manתוארפטט . *') זמר םילהח יקלימ היארהו vaenmסרוגש  mo» 

absםש שישבו ח'קו ז'ק רצ נ"חכ סומיב .סמב 'עו תמיב ץיייעו תואימיב אוהו ==  "umואו תוכירב תמכ  munb my 

 .'וכו םימה ךאיהו ךשמהה הפי הלוע m לעו .ןויפמנ ע''ייע תוכרב ייפ VOU "bots jo ץובקח qom תואפסינ c תואסמינ סוקמב
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schleimig, fett sein ןמוש ןינע מ'למו DD 
 רשא בלה תינונמשל לאשוהו  byהדי

 Thor tbe הטוש ארקנ ןכל שיגרמ וניאו לצעתנ
 DI^ pinguis" "לבו xxyóc י"לב הלמה טפשמ ןכו
 'גרת 0^ 'יעשי) הזה םעה בל ןמשה (הטושו ןמש
 ,ט"יק םילהת הז קופפ ןושל ב"א) — .היבל שיפט

(vםבל בלחכ שפט ). *[ומונרתו ה"יחא 
 הטוש ארקנ ןכלו ןוהבלד ארצי mon ךיה שפטיא
 ילע המיפ "wy םש לע ליסכ ומכ אוהו שפט
 ןייע mni הברהו שיגרמ אלו ןמשה ובלו לסכ
 ,שפמ וא 'Dom :r הדנ ל'זרדב ןכו .ןמגרותמב
 ותוא השוע הזל eon ואשעש co .ז'ט הרומת
 םיחספ v^ ,םכח ותוא השוע הזל שפיט ,שפיט

"bbז"לד  v»ש פי ט ן ב עשר ןב םכח ןב . i 
 Bn) :ותרומת חספד הדנהבו) לואשל עדוי וניאש
 שפט . .םכחו שפט םכח job :התלחתב ר"שהש
 לכד רבס אשפט : םכח בל 'פ ר"להק .שפטו םכח
 אשפט אוהד עדי אל אוהו היתווכ ןישפט אמע
 אשפמ ןידה יתבו 7b ר'כיא ,ןימיכח sop לכו
 ריואב bn" היהש רככל ח'פ ר"בד 'וכו אבילד
 ,ש"ע "וכו רמוא חקפו ואיכהל לכוי ימ רמוא שפיט
 ןישפימ .. ןהבש ןיחקפ x תבש ץובקהו
 np םימכחל הקיתש הפי .ט"צ םיחספ . . ןהבש
 ,ותייר (iT יאבואנ ע"ייע :ז"י תוכרב .םישפטל
 Orte א'ח) לשא yy Cn םש) ילבב ע"ייע .ה"ע 'בותכ
 יאשפט אתשהו יאשפט ןל ורק אתשה דע .ז'נ 'מוי
 ,יאשפטד אדיב אמלע רסמיא : ו"מ UD" ,יאשפטד
 םשו ,'וכו ישניא ראש יאשפמ המכ :ב"כ תוכמ
 ןיניקזמש ןמז לכ ה"ע .ב"נק תבש תושפט טשפומ
 ב"כ "473 C*p וס ןייעו) 'וכו ןהב תפסותינ תושפט
 ,תושפיט ףיסומו ודומלת חכשמ . . סעוכה לכ ב'ער
 תושפיט לש םיקלח ^ :שלש תנשב 'פ ר'תסא
 תושפטה וז תולכסו :יתינפו 'פ ר"להק 'וכו םלועב
 'נרת .ןוכבל תושפט %'ט ^ 7529 םכבבל nbsp 'גרתו
 א"ש 'גרתב !y" ,אתושפשטב !חיכ «nr םש) ןוענשב

v»לע פא בו .ז'ט יד תלהקל ;ה'כ  enm 
 pb" ל עו פ ב .אָנָשַפְטַאְו )75 n/ אימ) וניועהו
 םילוונמ ב'מקתת זמר וניזאה 'קליו ט"ש 'פ וניזאה
 D'pb'o : ג'ס תוכרב ל ע פ תה ב ,םיִשָסּוטמו

 [,'ב *5 ע"ייעו

Amboאתככרא 'עב 'טושרה ע"למ)  ,M/n3ח"פו  
 כ'או הטמלש ןושארמ ןוילע רוט "סו

 zweitaufgeführto ינש טיט לש רוט אוה אתפט

 רככ ) אזריחד ינקו אתככראו 1,
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 AP yos ןכו "לב ארפוט .ארפמ 1 =) רפט
 אופוטאו אושבא Nagel Ye) מ"לב ומכ
pov»פדב הייחא]* — .ארפוט 'גרת ןרפצ ,6ז"י ' 

 יתעדל יכ היתטמשהו 5'3 תפסוה ןאכ שי 'מא
 ארפוט דע .מ'ק תבש 0351 .ז"חא אבה 'על תכייש
 ^m ק"מ .'ב שח Gm 'ב ןיב ע"ייע ,יאערכד
 ב"פ ה"ר 'ורי .ןישיפנ ןווהד הירפוטל והנזח א"ער
 ןירפט ץובקהו ןיקמוס יורפוש ודבעתיא : ח"נד
 'גרת ;ב"י ,א"כ 73315 'גרת ^e ,'ז ;'ל ,'ד לאינד
 ,רפטכ ^W) 'ימרי) ןרפצכ 'גרתו -- ב"כ 'ה 'יטפוש

onnוירבתאד ארפוט שובל ןמ 'ז ,'ג תישארבל 'א  
 ps ונינעש «m .ש"ע כ"פ ר"ב תדגה ep" היב

 — rn] אבה 'עב ןייע ןינממס יניממ

 ןימ ג\*5 ע'לבו ס"לב ארפוט qo II =) רפט
 Seenagel, Rüucherklaue תלחש אוהו ןינממס

(wlתשרפ רכממ ורכמת יכו ר"'קיוב  mb 
 םתייה אל םכצרואב םתייהשכ 05 פיס) םייחו
 ונלש ry לש ןירפוט ןיחלש ןילסונ
 Tm [iw w3] (שישב) ותוא ןיקקוחו

cpm»ג'כ , Om"וששב םיקקח םידשכ ימלצ . — 
 אתפטנ 05 ייל (mot תלחשו ףטנ םונרת נ"א)
 תרטקה םוטפכ jov ארקנה םשב js אוהו ארפוטו

UT TIDםשו 'א ןרופצ ע"ייעו ה"יחא]*  
 pow הז םשבב ר'קיוב םנ קפס ילבו .וניבר ואיבה
 טרפב ומצע ינפב ךוע ול דחימ was היה ןכל
 לבא .ר'בו ב"הו ד"ל 'בו 'א ^y י"כב וניבר 'יג יפל
 ומכ אוה ןירפוט יכ היארהו תועטב רצקתנ ע"פדב

 ןיחלש לצא רכזנש הממ םשב yo "b ןרופצ
wmע'לב  ^p sti"ארקמ לש העיצק  Cassia 
vmםיקקוח  ^pללכ םש אוהש רששב םירייצמ  

 ,םש 'קזחיל ק"דר iy 'גרתה קיתעה ןכו םינממסה
 םירפסה חסונ לע ןידת הלאה תמאהו םירבדה ירחאו

vp"שבושמ אוהש  «eםתייהשכ : ל'זו  
 ןירפוט ןיחקולו ונלצא םי ח לוש םתייה םכצראב
 ןתוא םיקקוח םיבככ «nma לש תומצעו רעשו
 וניבר תסויגכ ל'צו 'וכו ימלצ בותכש המ םייקל

ommז"ע לש ןירפוט ןיחלש +ןיחקול וא) ןילטונ  
 ןרפצ אוה ןירפוט יכ בושחל העט רפוס הזיאו 'וכו
 ועש י"ע ןוילגב ושופל אנ ןכל םדוקה 'ע ןינעמ
 ןייע הזמ תצקו .המינפ ןוילגמ אב כ'חאו תומצעו
 ךסה ןכו .בטיה הז ןויצב קד אל יוועל 'הו .כ'כב

 -- [ש'ע םיכוע ינש לש p jp^ ל"מו

"^b *םש)  (pbהופס הכאב ז'ל פ'פ ר'ב  
"pb (5 ^ mem) 

 — À —— — ———— = ה יה דל החד חח —

 .'ב רוח 'עו אתבכרא 'עב שיימ ןייעו ונינפל «n ארזיחר ריל 23 ('
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 יסופ ןושל :הזכ ל"צ ע'פדבו העבוא יפ פ"לב
 בתכ םש םלוא י"שריפמ חכומדכ 'וכו עמשמר אוה
 תוחפה לכלו zweijihrig קיתעה ל"מרו ov ' ב
 םירפסה תסויג יפל וניבר b^ יפ לע םגרתל ול היה

dreijührigהלמה תרזנ יפל ןוכנ רתויהו ! vier- 
[jührig — 

 .ש"ע יקדצמ םוקמב x "py" 55 יקרצט +

 .וכרע ןייע ןילקוטסרפ םוקמב ס'ט ןילקס +

 אסכט ע"ייע AL "bb» אסכוט .אָסְכַט ס'לב) סקט
(Ordnung, Einrichtungיקזחל תינכת תא ודדמו  

a2כ"א) — .היסוקיטו 'גרת ! ג'י ספ םש) ותנוכתו  
"bדועו ה"יחא]*  .(הנוכתו רדס י"לב סיסקט  

 ;3^ א הימריל ;ח" ^ m" ב"מל םוגרתה ןייע
 (ותלוז my .'ג ,יב ידמב) לגד 'גרתו ,'ד /5 ש"השל
 'גרת ןוהיסקיט ץובקהו דחוימ 'עב ואיבה ב'רו סקיט
 'פ רישהש שודמב ןכו ,ד"ל .א'ל .ז"י ב םש
 ,םתוא יתבהאו הלעמ לש םיסקט יניע ואר ינאיבה

"mmnךתולעהב  ^bלע לארשי וסנכתנ ר"י  qns 
 הזה ןיסקטב 'ט bb" אראו םש ,םילודג םיסקטב
 דחאו .ו'טפ ר'דמב ןכו .תוכמה תא וילע איבה
 ר'שהש .סיסקמ !Dy .סכמ y'"y סיסכט םע אוה
 ונממ לעפה ןמסנ םשו 5/3« ע"ייע םיכלמ סיסקט

 — [ם'לב ןכו םימוגרתב הברהו

opo 9לגד םונות (םרוקה ךרעמ ר'עפל)  
 ,תירשמ Dp +" .'ג יב 'רטב) הנחמ

 יכ םיקבדה pa sen המל יתערי אלו ה'יחא|*
 16 םינקזה ן"יעה וקיתעה ןכו םדוקה yo ךייש

"bהנוכתו רדס ] - 

190% bb y'"y אָסְכמ ומכ אָסְקַט — DpO 
my ויה הכיא תלגמב (Wand, Mauer לתוכ 

 עבראל איסקיט עברא rop השבכר ןאמ :שארל
 ( סורהל שדקמה תיב לש םילתוכ b^ .איסכור
 y33&(5) א'ס C aem "o ןושלמו

wp ("sipאירוש עברא(ל) . mb "b — 
 סכמ 'עב D^ 325! איסכט תואחסונב בותכ ב"או
 לנא ןוכנ m ה"יחא]* .(םילתוכ ושוריפש
 אל יכ qn חסונ ונל הנשש המב ושפתל שי
 ןעי .ארהנ ירסו ןושלמ : תובית טימשה יכ רבלב
 joo ילב רוע mov ,הז 'עב רחש ןהל ןיאש
 אירושו ןושלמ : וניבר ירברל ךורעה ףוסב רכיהה
 mb» יתערי אלו Gn) ,'ד ys קוספ אוחו) ולילכש

 Nppb) - םקט - אָּפַפט

 .אתבכרא 'עב ונשריפ 'חהו ל"טר ה'יחא|*
 יתבתכ רבכ ןוכנה לבא וניבר 'יגב םה םיכובנ יוועל
 יסופד i^ לש תוסופטו אספומ יכ אתבכרא 'עב

 — [י"כ ^35 ןוכנהו ןה תושבושמ ךורעה

 המרמו רתס רובד «do פ'למ ילוא) יקדְצַט
D3 Heimlichkoit, Diebslist 1223!לכונ  

 םשה ונממו m»]b duz תירטקב 'למ וליצאהל
daozháoדו עו  diwzhaהלובחתו המרמ  List, Be- 

"P diwzhat haca; trugהלובחת ךרד  betrügeri- 
scherweise3*3 (ךרעה ףוס ןייע דועו יקדצט הזו  

 התקבשרד ןויכד )75 ?Y ק'ג ןאצ סנוכה 'פד
 (*ה דבע [דבעימל] הל תיאר יקדצט לכ המח ב
 ה"טגרל ךייש en m nns^ .ה מ רע "יפ
 "יפו תיציצמ ךשפנ רטפימל יקדצט .א"מ תוחנמב
 ה מר ע ה רמולכ :ג'ע יב יגנא ייכ ץבוקב) י"כ ה"מגר

spךשפנ רוטפל תדבע  on»י"שריפ ןכו ,כ"ע  
 יקדצמ 'יגב ק"במ רמאמ םג איבהו .nnn שקבת
 יפלו .ק"בל ט"טשב ה'כו אקדצט ק"בב ג"ונב לבא

mnoד"ויב םנ הביתכה ןכתת ךרעה תליחתב הלמה  
 ש"ירב 'ינה רקיע יכ ןוכנ רתויהו .ףוסב ף'לאב םג
 המרמ 'יפ -2<- ee pio שממ איה זאו יקרצט
 v mW לא תוילינקמ xb תותוא יכ הלובחתו
 רעשיילפ 'חה תופסוהו אבה 'עו יגנכ p'"y פ"לב

 — ]"* 'ב יוועלל ל"תמעב

 שרגמה 'פב ier) העברא )4= פ'לב (p^ רַהְצ
 Yb po") pj לש wn 'מגב ותשא תא

 )* קוספ הז דבע b^ ודכעל קרצומ ןגד ארבע וא'עי
 וב ןיאש ירורח ןמ רוטפ ריטעו ריטפו ,תודנעל
 mp pm sop" וב ןיאש ילולע ןמו תוריח דצ
 ןככ ךלטה גהנמ וילע ןיאש אתכלמו C אכלמ
 םדא ןיאש יהולע תיא אל שניא םושרו ,ןירוח
 555 הקונמו .אוה ילש רמולו וילע רעועל לוכי
 ןיחש קיתער רהצמ דע peo ןיחש ןמו ועמשמכ םומ
 [b'y ('ג) דע סויה ןמו םויה םדוק וב היהש ןשי

ow [^3 ןושל רהצט .תוירחא ילע לכקמ ( 
 .אכלמ C ירורע qm ןינושש שיו .('םינש ('ד ל'צ]
 אלו ךלמ לש אל םדא םוש לש רוערע אלו "יס
 ns" קתעוה en^ לכ הייחא|* .הכלמ לש
 ועש ה"ח יקינולאש 'ר py ירעש wp םינואגה
 'ד דע םויה ןמ vnb "o ןוכנל ow יל b^ 'ז
 תודלות ןייעו 'ג םוקמכ ךוועכ c2 515 ןכלו םינש
 רהצמ יכ תמאה ןכו 'ו הרעה ג'כ x" ר"יש 'גהל ג"ר

v33 ws (* um vss (tו'ו . *) 0 ייכב היכ *) לוספ ס"טב ע"פרשב לכא ר''פרב ןוכנל היכ. *) 'y3ט רע ' "nירורע . 
 קר (* .תירורע W" ע'פרבו 'ט רע 'עב הכו ו"\ 33 היכ (' doe יג עמשמר en ןושל : ע'פרבו ויו v33 היכ (*

 ,ר"פרב קר ('" .שיימו yn ףוסב ןייעו קוחמל שי (" .ר'פרב
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 םירבד) ביבאה שרח תא רומש 'גרת (א"עס דיק תבש)
(Wormןתמה רמולכ .אביבאד אחרי תי רמ  Sb 

 ףיפוא רטנ 'עבו .םש תבשל י"שריפ ןכו ה"יחא]*
sein»רועו .י"העב תואמנוד  jpןויריט ךרע  

 — [ש"מו

 -be ךילשהו דנדנ jb יברעו vp 8 — רט
wegen, werfenל"זרדב לאשוהו  byאשמ  

 "hin- und herwerfen, handeln, ab- m2 ןתמ

(handelnפב ' "Dארמגב םיצרש  psימליה ןישוע  
 אתבשב אימ ינהמ (' ארטימל והמ ל"א 6ח'ק תבש)
 ןתיל p^ .חתפימו .ץמימל wo ,ימד vov ל'א
 אימ והנהמ לקש 627« דימת תכסמד ג'סב .וינפב
 חקל רציכ 'מגב ךשנ והזיא 'פבו -- ,היפאב ארט
 אלד אמלעמ אתאד שיניא יאו m) ריס מיב)
 «jn אשנ אלש םדא שוריפ .הידהב ירטו ליקש
 'נרת Cn ,'ג (ene ברח יזוחא םלוכ asp םלועמ
 ןוהלוכ לארשיד איטבש לכו יאוילו יאנהכו
 [ןיליתמד ל"צ] (ןליתמד) אתירוא ימגתיפב ןריחא
 Rap יפלאמ ('ןירבוגכ ןוהב ןרטו ןלקשו אברחל
 ק"פבו «G'y א"י «moo ןילוגה ןה ולא קרפד ג"סב
 t^) יטוס) יידכ ןניאש םירבד הל רמואו 'מגב 'טוסד
 עדי הוה אל( ,י'ג'ל .םירבד/ [ונאיבת ומע לאו
 (em ול בר וידי .ןנבר ידהב ('ארטימו לקשימל
 החנההב ה"יחא]* — .ןתלו אשיל חכ ול שי רמולכ
 הכלשהה ןינע יוט שושה m הנושארה

mmכ"או 'ה רט ע"ייעו  mmusאימ תלמ  ^p 
 'יפ ןכו pm ונייה ויפא דגנ םימה ךילשמו דנדנמ
 (:ח"ער ףד 'קילייגנא י"כ ץבוקב) דימתל י"כ ה"מגר

Dnץחר :יפאב ארט  vobפב ןכו ,כ'ע ןהב " 
 : ח'ק תבשב 'ירפסב וסרגש המ הזו דימתל שרפמה
 הכה :ארט — ירט b^ דועו mb ונייה ישמימל
 עגנ המ רבד דנדנמו ענענמש vy יכ ס"לב ה'כו
 ןאמ לכ ה'כפ ר'קיוב ןינעה הזמו והכהו ףכב וב
 p353m אצויה p^ היפא לע ורט אהי pon לייעד

Tor"ה'כו ויפא לא םינאתב הכי וא םינאתה  
 'טוחנתכו ,היפא לע הירט אהי :יתובס 'פ ר"להקב
 p" וינפ לע ןתוא וחפטו ותרומת 'ח D^ םישרק
 י'כ "יג יפל was "גו חפמ ע"ייע וכילשהו וכה
 א'עס ר"כ תינעתב ןכו ש"מו 'ב שט 'עב ןייע
 אעראל ארוג ןמ (ןמחנל ל'צ] qom ברלו והולקש
 ס"דב אבוה ה"ונמכו 'קליכו ת"האבו 'ב "53 א'כ
 ע'ייע תואמגודה רתיו .וטוכח ג'ונכו :ב"ע רצ תינעתל
 רונדנ nien לאשוהו ,ןאכל םיכייש םנמא 'ה רט

  — (Nppm 9 ppmרט = 5

 הככ man קפס ילבו וז הריתי ןושלב ונל ףיסוה
 ד" ע פ 5 לבא am bi ןושלמ תובית םוקמב
 yu 'ג רט 'על תוכייש וללה תונית
 תובית לצא הככ man רבסו רימג אלד בתוכ הזיא
 אירוט יכ בשחו ר"פדב 'יאדכ אירוט עברא(ל) א"ס
 היה רמולכ ארהנ ירפו ןושלמ אירוס ומכ אוה
 םניאש םדא ינב העבראל םילתוכ העבוא קלחמ
 עברא ל א"ס בתוכה ותוארב m^ pm םינוגה
 ל תמאה bow םישנא לע בבוס יכ pum אירוט

myb3 שי איסקיט םוקמב יכ וניבר תנוכו אוה ^ 
 תוביתה תפסוה יכ ןוכנ רתויהו .אירוש a^ אירוט
 ונייהו הל nsn םוקמב הקיתעהלו קוחמל שי ל"נה
 המואמ הזמ עדי אל ל"מרו .ש"ע 'ג רט 'ע ףוסב

bnללכ שיגרה אל ב"ירגה . — nu»תכיתכב  
 סיסקט אדה y sb א'פ ז"ע ימלשוריב ף'וק

 — [םיקודד סיסקט אדה . . ןירסיקד
edהבור 059% י"למ ב"ר תעדל) יטויססט  

 י"למ ד"פלו 8 תשק ּ

 לכב 'פ יוריד ןיבוריע ((080000:]10910מ,

 ןיליאב חרזמב רמאד ןאמ 6איכי גיפ ןיברעמ
 י"לב שוריפ יאמור ברעמב רמאד ןאמ יטויסקוט
 ויה חרזמבש המחלמ ישנא םע םיסרפהו תשק ימור
 .םימחול ויה .ברחבו nna םיימורה לבא תשק יבור
 ןכו ב"ר תפויג בוט רתויו טוויפקט ג"ונב ה"יחא]*

 ,שוריפ ילב 'וריה הז איבהו ןבגהרפ 'עב וניבר סרג
 פוניטויסכט םע איה תחא הלמה יכ הארנ ד'עפלו
 ךלמה ידבע "יפו ורתי אתליכמב אבוהש (ע"ייע)
 'וריב רמאמה רועישו ןידו .טפשמ ץורחל םידמועה
 ליבקהל חרזמל ךליל ותעד חוזמב יבוריע ד"מ
 עובתלו קועצל וא םסייפל ידכ ךלמה ידנע ינפ
 התיבש תונקל הצוו ןכל ןידו טפשמ םהינפלמ
 םיימור ולאב b^ יאמור ןיליאב לבא ואבש םוקמב
 תולילע שקבלו לוזגל םיאבש og ל"צ ילוא וא)
 תונקל הצור םהינפמ חורבל ןיכירצו ןיפרוטו ןיפמוחו
 ןיבוויע ילכבנו .םהמ קיחרהל רחא דצב התינש

rbלע קלוח  "m"אה אנבגהרפב אה םש 'יאד  
 חרובו סמה יאבנ אנבגהרפ י"שריפו אתמד "03
 קועצל וא סייפל אוה Tox אתמד ירמ ,םהינפמ
 כ"או .ןיא ה'ד .ב"פ ןיבוריע אתספות ןייעו כ'ע
 ךפיהב קר ילבבד אנבגהופ תמועל אוה יטויפקט

 - |ק"ודו .הטשה

 שי (ומוקמ ןונ ךועכו רמש b" רַטְנ jb m רש

 nan 'פד ארטגב 15 ןתונ ינאש תותיכ יל

 גיונב (' .ישמימל mam יישרו :ט"יק רצ namo סיר ןייע וניבר ייגכ ליצו ארשימל םש ייאש פא ייכמ חכומ ןכו ('
 יייכבו וניבר ייגכ יקינולאש יפד יקליבו תיהאכו ץקמ חוחלאשב לכא טימק זמר ץקמ יקליב היכו חרטימו ג"ונב (* .ןירבגכ

 4 קיבב םג ה'כ יכ yn" אלש umm הצקו ,'' תוכמל סייר y "e"| ס"ש .וו'עס 3
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 רח 'כ ,נ'כ תישארבל ומכ ו"וה לפכוה 'א י'דתבו | רבד םע "per) mí לעופב הישע לא עונענו
 (DP וקיתעהש הירומה רה לע ותנוכו אירווט ןמ | agitare, Y53 םג ןינעה הזמו ןתמו אשמ ונייה

mm exagitare, in Bewegung setzen, disputirenתדונע םשש הארי ןושל "אנחלופ רווטי )3 272 |  

 םייתוכהו .ה"נפ ר'ב ןייע 'ה תא םידבועו תונברקה | ידהב ירטו ליקש דח אתלת : א"י הגינח ןינעה
 ןייע אכירב ארוט םיזירג רהל וארקי (םינורמשה) | י"שריפו 'וכו ידדה ידהב ירטו ילקש ירת ךנהו היבר
 pun :דועו ,לדגמכ 'פ ר"שהש ,א"פפ ,ב'לפ ר"ב | הארנו ל"נה 'וכמבו 'טוסב חרטמ b^ ןכו ןתונו אשונ
 ^ יב לאעמשי ^ לבא «G'b v5 שידק ארוט | ,'ד nm 'גרתב ה"'כו .ארטימ nmn ותסרינ םגש
 ארוט ןיהאל ןידגס pns תיל :אייתוכל רמא יפי | לקשמב ^ ,'ד 'א ה'דל qoe ןלקשד ןמזב 'ז

 — Cy רימר היפ vy יורי) יותוחתד אייטלצל אלא — pb] ע"יע דועו -- ארטמו

 רה «^enn mn neun ex :הינ ןיטיג אכלמ רוט | ep ייפ jb עילבו pis ר'אלב רוט =) רט
 ר"כיאו .ט"סד Tb תינעת vv ןועמש רוט O75 | ss .לאוש 'פב russo 80606, Berg) רה
DRןימצעמ  cop nor)ןייע .רתיב אוה יכ תעדל יתיארה רבכו ,עלכ 'פ | רהה, ייפ ,גלת רומ .(א'ער  

 ו ו שו רב un םיפ ביחכ וכרל | nos רמולכ רחל םדא לש ושאר המיר גלש .ןהטכ
 wb r5 BD va" ץובקהו v ,א"חב הרשה | ןהש ויתוביבס :ןידילג (' יחונרחוס sem ושאר
 יירבדל 'א י"רתכו ,אימר אירומ ב'לפ םשו .אחנירמ | יס ארקנש חרקה אוהו ןידילג .ושענ םייחלה

 — ,ןאימר אירוומ ^5 ,א'כ pan : ןיחבנ אל יהוכלכ «mp ןקזה ןיבלה רמולכ
 יככ C ןינחמ אל יהונחט ,לוק ןימירמ ןיא ןושלהו
 ןיטיגב א"פב .(* "לכאמה ןינחוט ןניא םינישה ןהש
 עפושש לכ «Cn pe םקרמ רטוא הדוהי 'ר 'מגב
 ,לארשי yos םינפלו [םינמס] (םינמסי) ירוטמ ררויו
 aab ואתת רהה רהמ .(* [םינמס] (םינמסי) ירוטמ
 (םינמסי) ירוטמ ]*[ י"רת n) 75 53352. תמח
 רומ [יא] י"רת Cn /3 סירבר) ןומרח רה C [םינמס]
 ]3[ י"רת v) יד פש) [ןאיש] (ןוירש) רה .אנלת
 יוסו ןושלמ] יוויפ [יוסמר] (ירסנד) ארומ
 רוט ]3[ 3n" ד דיל 33323. mx רבעו .[ארה ג

 QD DD 'א י'ותנ ןכו ה"יחא]* ,אלזרפ
 יאנודיצ 'יא 'ט ,'ג 77275 'א י"רתב יכ עדו .אלזרפ

qp qm.ןומרחל  Rembארט ,יִרַט =) רט | ןרק יארומיאו יוריפ ירסמד  D'bbומ 'עב המושרה ינרעו  
 -erschüttern, be הכהו דגדנו דיערה "יפו 'ב דעו me ,'ד 'ירבדל 'א «cn .אגלת רווט היל
 הרבשנ 'מגב תופרמ ולא '53 wegen, zerschlagen) | דעו :'ב י"רתבו אגלת רווט אוה ןואיסד ארווט
 אוההל הייזח אתוסמ יב יאק יוה יול וג'עס mo poro | רינש 'גרת ןכו .אנלת רוט אוה יורפ ירסמד ארוט
 הכהו C ץחרמב  לפנ b^ .הישירל היירטד ארבנ | 5/5 פילה רינש 'גרתו אגלת רוט 0o שיהש)

Cיורפ ירסמ רוט . "pאיההכ וחומ דנדנתנו עקרקב וא לתוכב ושאר | ז''ע) ויתוריפ חירסמש רוט  
 ל'טק ^Wn (n כיב נ'רב רופחי אל קרפב ןניסרגד | איבה הז לעו (ףוסבלו היד ב'ער ב'כק «vu ם'בשר ייפ
 מ'מ 6'כ (?B םיחרה תא ןיקיחרמ 'מגבו ,(" אָיְרמִר | 0^ 7 תופש רואיה שאבו םונרתמ היאר וניבר
 אה יכה יא דונדנה אוהו (" אירט םושמ אמיליא | תורוהל "ארה ג ירסוי 003 פש) רואיה שאביו

 םתה 'וכו לכורטציאה jb 'ג רומח לשו אינתד | קתענו הז לכ son ע'פרב לכא b" ירס מ והמ
 ןניעמש wo אלק םושמ אלא אכיא אירט םושמ | רותפכ הזו ,ןורחא סקס 'על הז 'עב יוארה ומוקממ

meדואמ הלמה הליגר 'גרתב דועו  jp eoe33 .ג'הכ ה"יחא]* .רונדגה איה אירטהש | 7? " 
 תטשנ ךלה וניכו יכ ועבהל וניכז הז י"עו וו | .ןמגרותמב תואמגורה ןייע UD) | תיל 3 לאיגרב

 01/9600 ny בל"י  à 06004» ,םירט =) רט
 םימ לש ץחרמ Wormbiüder, thermae ר"לכו

 קחצי רב אחא ^ C5 2D הריכ 'פב 'שורי (םימח

 ('םירטב םירטב לממ רב אבא 'ר Dy אחסמל לע
wb "53 ymo ^bב'א) —  BB "bי"לב  

 ,(רסומרת ע"ייע םיעבונ אירכט ימכ ןימח םימ 'ורו
 םשו םרט 'עב ומוקמ רקיעו ב"ר םע pom ה"יחא]*
 י"כ לכבו םינושאר םיסופרב לבא ל"מר ורדס היה
 י"ל vy "p ןכל וניבר ny התיה הזו 'ד רט 'עב אוה
 שארמ 'טמשנ b m יכ ובשחב ץחרמ b^ טק
 — [!םיברל ןמיס jn הביתה ףוסב םי תויתואו הלמה

 .ןינחוט גיונכו ימ "33 «m3 (* יתונרחס :חייר "יפנו ,ינורהפ 20321 ת'תאו DM י'כבו יתשנבנב דע םינשיה יפרב היכו ('
 5833 ירוטמ ןמ ר"וי קפס ילכו גייכק aem ou 'עו ey םיגמס ya) חכומרכ לי'צכ )^ .(יליוו סישב ספרנ) ns יפמ קחעוה (*
 רג םירטכ גיונב (* .תמדוקה הרעה y )^ .סונמוא 'עב יתאכת יגרתה ייגו םינמסי הז vy שבתשנו םינמס תלטל קחענו
 .רקיעה וניבר 'יגכו b :ביבל ייכ ה'ימגר ייפבו אייריטר ג"ונב (* .ץחרמל b'es עיפרבו vom קיהעב uim (* !ססשי

vss vm» )*יכ ביבל מיששבו םש היימגר ייפב היכו איריפ ייא ונינפלו ו'ו  : 



  Soסּוּבְריִמ * - 6ךָמ = רט 3

 D'P'b םיטפוש ירפסב ןכו (441 םיקוצ mo" ב"פ
 דצ ןאמדעירפ 'צוהב ןייע םיריע םוקמב םירימ ל"צ

mpומכ םירפכ 'יגה תחכומ ט"נק 'פ יעסמ ירפסבו  
 : הריכה ביבס qui ארקנ הליאשהבו .-- ןיכרעב
 יילכל יישרפמה ןייע הלש רצח ןיעכ איהש הריט
 אלו תרט 'עב רחוימ 'עב ואיבה וניברו xs ה"פ
 mme וא לכיה הריט ונינעש amm -- המל יתעדי

 — [הירומ ע"ייע לדגמ

 לכ 'פב (סוסע 'עו ראורי ע"ייע רמ קרי ןימ) ארט
 ףא רמא מ"ר(.טיל ייחספ) mp ולאו 'מגב העש

 ארוטו סווסע יסוי 'ר ל"א ראורי רמו ארוטו סווסע
 בתכו ה"יחא|* .ראורי אוה הז רמו אוה דח

 'עב ךורעב ואיבה ןכו םירפפה בורב ג'הכ ל"שרמה
 אוה דח ארוטו סווסע ל"זו יתאצמ א"סב ןכא 'רוט
 םשו ב"ה י"כב mo כ"ע ראורי רמ והזו אוה רמו
 יעבו ראורי 'עב איבא םיפוליחה רתיו .ראורי והזו

 - w'p] סוסע

mme * (ר"למ ל"נ "bt turrisלדגמ 66 ) 
 (טייל v5 תישארב  דרטמ שרד ג"פפ ר"בב

 תולדגמ b" םיבכוכ ידבועל תוירּוט ןידימעמ ויהש
 ןירטלפ שריפו תואריט סרג י"שרל סחוימה 'יפבו

 .הָריִמ מ"למ wm כ"ע

n2 * |תָבָרָצ ט'למ ומכ 2-5 ע"למ)  Ent- 
a יייהת. Brandwunde 

 תייסתא 'וכו בירטו אנחישד אקלוצ 'ה ,'ב תומשל
 טוקליב הדגהה by" אוהו .הבירט ןמו אנחיש ןמ
 םוח ינפמ ץוחרל הערפ תב דרתו ו'סק זמר תומש
 nma תערוצמ הערפ תב א"פ ר"משבו ,בושהו
 .תאפרתנ הביתכ העגנש ןויכ ץוחרל הדרי ךכיפל

 .ח"מפ א"ררפ ןייעו

(zündung, 

Div O *םּוּביִרט ל"צש ל'ג)  "bר"לב  tribus 
 Pübel) ץראה by" לש םיזחופו םיקיר

 ושע לש ותוכלמ )"07 אשת יכ 'פ יתבר 'תקיספ

 ירה ןוגראה תא הבגי אלש דעו ןונראה תא הבוג |

 םיאב תכגינ תאזש דעו םהילע האב תוילוגלגה
 היגהל הצור ח'סק א"ח ר"טב rom ,סובריט םהילע
 סורגל טילחה ור'פק ,ב"ח ל'תמעב) יוועל mm טובירט
 י"ע "מיר ןורכז ילכ) ושרפמו ןכ בותכ היה ולאכ הככ

tributumארש רבכ לבא  maהז "פ 723 אגרג  
mnתולמ 'יפב) ןנאמעריגנ ם"והמ  mwצוהל ' 

 ר"עפלו ותעד ש"ע (ןנאמדעירפ n לש יתבר 'קיספ
 ףכית ונינעו ל"גח הארוהמ 5n ר"ל אוהש 57
 םהילע םיאכ ךלמה םעטמ םינוש םיסמ וכגנש דימו

 םינטק םיכרכ אלו ןילורג ןירוט אל

10 

 Ww" ע'יפרבו an י"כב ןוכנל חיכ ('

 יכ D" םשש אייריטד ה"ר .ח"י v'u 'פסותה
 pu המ הזו כ'ע אוה אמעט n" אלקו אייריט
 רמולכ 'וכו אלא אכיא אירט םו שמ םתה וניבר
 ב'ב מ"טשב ראובמ ןכו אלק םושמ קר אירט םעט
 אלק םושמ [nn פ'הו אלא ג'ל יאדו אלא :'כ
 המ יפלו ,כ"ע .איריט אכיא אלק םושמד רמולכ
 לבא .אלא סרג DM ףא וניבר תנוכ וז יתכתכש
 איריט יאמ םתה :וניתואחסונב ומכ 'יא ע"פדב
 מ"טשבו אוה ןוכנ ילב הזו .אלק םושמ אלא 'כיא
 רתויו) איריט b vrbs^ םשב איבה םש
 דונדנ )5 לקשמ by איוט וניבר ^35 בוט
 אריט םושמ ב"ב י"כ ה"מגר שוריפ ןכו .'וכו לתוכה
 השק אריט b^ .ח"י ףדל ןכו ^« לתוכה עזעזמש
 העשב עקרקה ןיעזעומש עוזעיז ותוא :לתוכל
 ב"בל cwm זעול ןכו כ"ע םיחירה םש ןיניקתמש

n^ר"ינוטיא : אייריט  = étonnerןייעו ןרעטטישרע  

 רננוטשא :םימשב n ,'צ ןילוח י"שרב ז'עלה
 — [היירט ה"ד :ה"מ ןילוחב ז"'עלב ל"צכו

 םיעורה ןכשמ שוריפ הריט מ"למ אָריִט =) רט
 ג"סב OWohnung no ע"למ Gehoft םהירצחב

 'מגב ןילוגה ןה ולא 'פבו G'yo גיל ןיכויע) ןיכרעד
 ןישוע ןיא וללה םירע (י תוכמ  ןילוג ןכיהל

 6 םילודנ אלו םינטק onis p^ vs אל
 ,םיקזחו םינטק םיכרכ b^ .תוינוניב תורייע אלא
 ןוהיחצפב 6"פ «m תישארב) םתוריטכו םהירצחב 'גות

 ב"ו ה"יחא]* = .(לפועו לדגמ ר"לב ב"א) .ןוהיכרכבו
 ^1 רחא 7322 יכ Sehloss, Burg, turris לע ןויכ
 הממ לבא 5'3 לעב שוריפ ןכו ןירוט םיפופדה
 ותסריג יכ ררבוה ל"נה קוספמ היאר וניבר איבהש
 ןעיו םתוריטבו מ"'למו ד"ויב ל"נה י"כ 'יגכ חתיה
 םיריט אל תולמה תא ןוכנל p̂ ןכל ןוהיכרכבו ומוגרת
 םיכרכ י'ע )2 à" ^05 םילודג אלו םינטק םתוא
 יתשב וניבר יכ הארנ הרואכל כ"או ,םיקזחו םינטק
 | אלו :םילשהל'ךירצ ילוא וא םיריט סרג םימעפה
 תלמ לע םיקזח תלמ הבש זאו םילודג [םיכרכ]
 י"כ ה'מגר 'יפב יכ עדו ,םיקזח םיריט םהש םיכרכ
 כ'ג (:א"סק ףד אקילייננא "5 ץבוקבו ןיכועל
 | ןיריט ג'הכו ןיכרכ אלו ןיריט אל ןישוע ןיא 'יגה
 'קליב אבוהו םש תוכמב םילודג ןיכרכ אלו םינטק
 ?oe איכקתת זמר םיטפוש «^p ט"כתת זמר ןגחתאו

omםיופכ אל ןיכועב ג"ונב לבא 0« םיריט  
 אל an^ ר"ע א'לד b'3 'וכמ "וריכו ,'וכו םינטק
 אלו ל'צו תונטק תורייע אלו םילודג םיכרכ
 "5 mob אָפפסותב שוריפב ה'כו םינטק םיריט
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, 
 = םּניִגְרָמ * 2

 — [שרדמב ונינפלש "נה םשו רוילג

 רמולכ השק b cpxysix^ י"למ ר'פל) היגרט *
 'קליב (עצסמ, harte Arbeit השק הדובע

qoהיגרטל יונפ יול לש וטבש ו"עק זמר תומש  
 D^ אראו 'טוחנתבו ךרפ תדובעמ יונפ 'ולכ םירצמב
 qe תדובעמ היה יונפ 'יפב 'יא Tb ר"משנו 'ו

 י'ד 'ה תומשל ן"במרב אבוה ןכו

 יילמ ןונירט ומכ שוריפ לּוגיִרט 5« לוגרט *
(Dreieck, 100/00ו"טד ה"פר 32 'ורי , 

 ןוגירמ ומכ שלושמ p^ ,לוגרט ןימכ יושע היה םא
 (ןכרט) ךרעב האר ותמגודו תופלחתמ ן'ונו ^

 .[לברט]
 Weizengraupe) 0% י"למ) [םיגרט] (םיגרט)

 (ררז) 'עב ונשריפ רבכ ינסיטו
 הטולח הטח re 'מורו י'לב b^ ב"א) — .[דירז]
 .(סיגרמ Ww הלמ ^« אקילח 'עב יתשריפ רשאכ

Nachtisch, Naschwerk, conu bp) אָמיִנרְמ 

(ie Früchte u. s. w.ינימב םילשה םא  
anbשיע ימוי) אצי : N/p O'tnיעב "יפו אמיגרת  

 םיאבומ תוריפ ינימו םידגמ י"לב p^ ב"א) — .(' 'ת
 ,(הרועס חוניקב

 ה"כו .ןו גד 'עב 'מושרה י"למ ןוגיִרֶמ — ןוגרט
 לעב הלמה "פו neo ע"ייע רועו ס"לב

 1. ,dreiwinklig םימעפ שלש דועו תונפ שלש
dreifach(אימ) םיעגנב 3^ 'פב םיתבה לכב +2.  

 ריזגד ק"פד ג'סבו ,6ר'סק ג'3 טושפ טגד ג"רבו
mi 67vלוגע  prוכו ןוגיטניפ ןוגרטמ ןוגירט '. 

^bומש םילתכ 'ב ול שיש תיב  paםילתכ 'ג  
 גהנמכ 'ד .(' ןוניטנפ ומש םילתכ n ןוגיומ ומש
 תויווז שלש לעב ב"א) — .' ןוגוטט ומש םיתבה

Ü qum ע'ייע י"לב 

 תושנשמ ןלוכו (םוניווקרט ,סוניכרט) םּוניגרְמ *
 róm. Kaiser םונירש ,ןוירט םוקמב

(Trajanusסונאיגרמ גרהשכו ח"פס תוחמש תכסמ  

 יתרמא 'פ ר"להקכו 'וכו ויחא סונאילול תאו סופפ
 ה"פ הכוס ימלשוריב ןכו סוניכומ תסריגה ינא

 דע — םּוּבְריַמ *

 'ע לע יתזמרו סובריט 'עב ש"מ ןייע הייחא]* | התעמו .סומחלו ףורטל ץראה ימעמ לעילב ינב

 mms אלא ןכ וניא ה"בקה לבא ךשמהה הלוע הפי
 paa 'מוחנתה ^3 ,(פ" .ויט ילשמ) הלולס םי ר שי
 ונדמליו 'ב ןרט y'"p ןונורט ל'צו ןיפורמ קפעל
 הנבנ סובירט ןמ — ש"ע א'עב דוע b^ םשו .םש
 j2  Vorgesetzter eines Tribus סונּודכיומט

 י"פע הלמה הרכזוהו Tribunus ר"למ אנובירט ס"לב
 ש"ע :ו"צר ,ב"חב רוילג ע"ייע 'ר תורב הזה ןוקתה

 .ע"ומב סונובירט 'עבו

 +9 3000 ינויו ר'למ לּוברָמ — ]5335[ (ןברט)
dibulum —-—יברע ןושלב ןכו =  

Jobגרומ  (Dreschmaschineהרפ ףוסב  )275 

ceoלש הטמו לתנקבש םילסה  C qat»[לברט]  
 UY ןידימעמ ןיא 'פד ג"רבו 6 ז"טק) םיחבזד ג"סב

 C הצמק ברעתנ ךומסד 'מגב הבר ץמוקהבו 6ר'כ
mmis)רמא (גיכ ,דיכ ב'ש) םינירומ יאמ +(.ב"כ  sow 

 ןישרש לזרב לש Cry pos ^o .לברט לש הטמ
 לש הטמ WD "in" תומוקמב) שרופמכ האובתה וב
 אשידד אסקרוקד אזיע (' הדוהי 'ר רמא לברט
 הלגע pas ^m י"לב לבירט b 510 — C^ תשיד
 הופנ *[nnw ,(האובתה תא שודל היושע
 ז"על די בתכבו םיחבזבו ,תוחנמב אוה ןכו לברט
 י"כב ה"כו הרעהב ל"גה "ינואגה 'שתב ה"כו לברוט

mיסופדבו )1^ ףד ילייגנא י"כ ץבוקב) ז"על ' 
 לקשמכ לובירט = לוברט ל"צ םלוכבו ליברוט ז"עב
 ןינעה ףוגבו ל"נה ע"ל לקשמכ sse וא 'ורו י"ל
 an 'שתבו א"ל רצ הרפל ג'הר b3" הככ שרופמ

om 5ןישוע 'וכו לברוט לש הטימ ל"הזב "יא  
 לזרב הפוצמ אוהו םיחיר לגלג ומכ yp לש לגלנ
 jm ןרוגב ןיטיח וב ןישדו ןירומחב וחוא ןירשוקו
 ילב ךוועה ירבד pupa ש"רו  כ'ע םיגירומ ןה
 לש ty ןימכ ךורעה ירבדכ b^ נ'ער םגו .ונורכז

 — ]^31 yp לש tp ןימכ 'יחבזל vem לזרב

 Q'4:'»1 ד"ס 'ליגמ 'ורי (Terbenth) ִתְנָּבִרֶט *

 .ויע DU 'יפ תנברטד ארפס

 'פ רותסא שרדמ (Tribunus) םּונּוּפיִרְכ 8

 ךלמה לדג הלאה םירברה רחא
 .ףלא רש 'מור ןושלב שוריפ .סונוכירט ותוא השע

 ,ר"פרב ןוכנל הי'כ (* .לוגרט ע"ייע ותמגורו מ" כב ה'כו ףוסב רימלב בוט 50" לכא נ'כק זמר איש יקליב םג היכ ('

 איש pou יוחנמב היכו )* .ץע סיפב האלהו יויפ 635 לבא vot ק"העו ריפרב ןוכנל ה"כ (* c'e הצימק ץ'פרשבו

 3 רמא w^ םיחבזבו ,םש ש"רגו הרפל גיחר 'יפב ה'כו ו'על orm י'כבו : אימ moy ןילרעב 'פר םינואגה ישחבו לינה

 ^wne no ש"רבו אחישר ו'על י"כבו אחשר םש an ישחבו ,יאתשר oe 'וחנמב ה'כו יאשיר ןשיירר םשו 0n היכו )^
D 

  ymו'יתבו אמיגרת יעב לר (* .שר  "Wי'כב היכ (* .אמינרח יעב הארחש 153 5733 סישב  v5 1ריגו !3553
  paese ome'רכו  animסיטו ןינירניפ האלהו  )* aem.ןוגירטש יניוו יפרכו ,ימאו ריפרב ןוכנל היכ *(  jyיעב שיימ

Ive mum ןינעב םג לינה 
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 ןיביטמ ויהש (C655 mew דרטמ תב לאבטהמ
 ר'כיא ,הלעבמ התוא ןידרוט כ'חאו הלעבל התוא

mדיִרָמְתֶא לעפ תא בו .ןיטלפל ץוח הדרט ועמש  
 ןייע Tw ו"יתה תעלבהבו 'ה ,ה"כ ילשמ םוגרת
 3^ ,ח"כ תישארבל 'א n3" ןכו תואמנודה ליעל
 רמולכ הריגסו הריצע תארוה 'לאשוה ונממו ודרטיא
 נ"ע א'לד seb תובותכ 'ורי D תיבמ שרוגמ
 אערת TD" יתבו 'פ ר'כיא ,הטופ דירט הערת
 ןמ ןיערת ודורט ןורמא :קידצ 'פ םשו ,ןוהיפאב

qmmלעפ תא ^« היערתל ןידוט  nposm 
 חתפא 'ד ןמ 'א ,ט"מ תישארבל 'א י"רת ו"יתה
 ןינעל לאשוה דועו .הינימ דרטיא spun היל
 ףחדנו קחדנ רמולכ sieh beschüfügen תוקסעתה
 T5 אל אכהו דירט אכה ב"ער r'O תוכרב מ"ד
 והייסרינב .'ו ןיטיג ,יאסרינב אנדירט .ח"ס ןיבוריע

vbאלד יכיה יכ :ה"ל תוכרב  Yanוכיינוזמב , 
ovה"ל : coyרישע . . יתונוזמב דורטו יתייה  

 דרטמ שרד ג"פפ 1/23 .יסכנב יתייה mb יתייה
 ראותהו .םהיתונוזמב ויה םידורמ (ט'ל 05 תישארב)
 .ו"כ 'דהנס (er Belüstigende) אָדּורַט ס"לב ומכ
 ב"ער ז"ט תוכרב sTYD םשהו ןיד אוה אדורט
 'טולכ תעדה לובלב ןינעל לאשוה דועו — ,ה"כ 'כוס
 ותדווט ךוד :ו"כ ןידדהנס .ותעדב ףחדנו קחדנ
 ךרד :ז"  תינעתב לבא ius vb 'וריעב ה"כו
 ןיבוויע י"כב ה"כו ותחרטמ ס"ש י'כבו ותדירטמ
 ר"דמב לעפנ :ח"מ x" תינעת ס'ד לצא 'הנסו
 העש התוא ןמו יופש היה העש התוא רע כ"פ
 רמולכ :ט'לק תבשב mb" ןינעה הזמו .דרטנ
 ע'לב 'יפ Jb יכ my עדו .רענמו בועמו לבלבמ
 תופלוד ןינעה הזמ ד"עפלו ftiessen לחזו eor ,ט"לבו
 םימהש ב"ערו א"עס ה"כ הדנב ןכו 37 תורוככב

pyןידרוטו  ^b umsל"נה תכשב ילואו .ןיחממ  
 'עב המושרה ע"לט אוהו דווט םוקמב קווט ל'צ
 יבורקמ קרטו דרט 278 רגס ןכו ב ר ע מ ונינעו קרט

 — on] םינינע

AM qw 22 9 ם"למ אוה ד"עפל אזירט - no 
'D3 (eine Art. Kürbiss תושיקה יניטמ ןימ 

 לכ (.ט'ק תנש) ימליה ןישוע ןיא 'טגב םיצרש 'ח

 העשתב ןב ול דלונ עשרה סוניגרט ימיב :ה"נד
 'יגה הלא לע קוספ ר"כיאב רופס ותואבו 'וכו באב
 ר"כיאב ןכו 'שרפה שירב ר"תסאב ג"הכו סוניכרט

 D'N'DEDN הז שאר :הלב 'פ םשו m" םילק 'פ
 ,א"חב סונאיספסא ע"ייע דועו סוניכרט הז האלתו
 סונאיספסא ימיב םיתסאמ אל ר"תסא שארבו .צ'ק
 ,פונירט ל"צ םלוכבו .סוניווקרט ימיב םיתלענ אלו
 ל"צכו .הביא םושמ ^32 וניש הנוכב ילואו סוניירט
 וז לוקה :ז'נ ןיטיגב סונירדא םוקמב סוניירט
 ^31 הנתשנ סונאירדא םוקמב ךפיהבו 'וכו סונירדא

 wy ל"פ 'בר 'תקיספב סונאיספסא

 נשומל ampi שרג b^ ס"לב ןכו 5 ע"למ) דרט
 ונממו drüngen, stossen, verstossen ףחד

 npmm הפיחדל u"m תעדה לובלבל לאשוה
 םימ ןינתונ 'מגב (pw רמוא א"ר 'פב (הריצעו

nae)םדא  דרוט 6ט'לק  munהירמשו הנייב  ') 
^bימ 'מגב טושפ טג 'פב .הלבלבמו (' הברעמ  

 (* ןיריצפמ 'יפ היל ידרט sp na  חיסק 22 קחמנש
umsןילבלבמו  amsסודגז .'טגב ולא ןימומ 'פב  

 תופלוד 'יפ .תודרוטו תופלוד תועמוד Cro תורוכב)
  nv[ןכ םאו] תופלודמ רתוי תודרוט ,תועמודמ |

 חרוטב אלא ויניע םצעל «bv וניאש תודווט
 םמוד וגיאו ויניע רגוסו חתופ א'פ .(* "[לודנ]
 py js םיהלא a והחלשיו .('הדוטב אלא

"an 06 592 mew»שרגי שרג .היתי דרט ]3[  

 שרג .דוטי דוטימ ['א] י"רת 8 n תוטש  םכתא

 רגס תלדהו .דורט ['א] י"רת C ,א'כ תישארב המאה
 וצב ר"קיוב .(" הירתב דרט י'רת )1/8. סש) ןירחא

 ןמ |הדרוט] (הידוט) ט'9 יננדבכי mma חבוז
 ךאיכ תא רוכזו פ'פב היהת nu .(היתיב

ce)ןידורט רזונ ה"בקהו (חייפ  Cרברמב) ד"הה  Am 

 /2 תישאיב רצע רצע יכ .הנחמה ןמ וחלשיו )2
 תאווה ה'יחא|* .דירט דוטימ ]2[ י"רת )^

 udo» $53 ומכ ף ח ד ו שרנ ןושארה םצעב הלמה
 :ל'זרדב ןכו .'ל .ט'כ uas 'ד לאנדב רבכ 039
 ודרוטו ינויספ ויכאל ליכאמ שי א"עס א"ל 'שודיק
 rb ט"וש שררמ  .ןויספ ע"ייע 'וכו םלועה ןמ
 שרד ג'פ השרפ ר"בב .םלועה ןמ םתוא we א'ל

 ךוהל ןהונו meses ms ןיי לש man ג"ונכו mese) m» oy תרמשמה ךוחל ןחונו םש קר ימ v3 ^35 איהו ('

 ןכו (* .םש זיואב אבוחו יישריפ ןכו (* .ריסק רצ תכשל סיר ןייע טיינ o^ ז"ואבו ש"ארכו ףיירב 273 ^5 ןיי לש .mam תרמשמה
 תוררוט 'יא הימגר ייפבו mnm roy (.ח"ק ףר אקילייגנא ייכ ץבוקב) 002235 י"כ הימגר 'יפמ קחעוה (* .ם"בשריפב
 ןמגרותמב «m )^ .הדריטב ריפדב (* .ישריפ ןייעו תופלורמ sov תוררוט וניבו שימ הזו קס פה אל ב תופלו רש

 תיתיב ןמ תררט אשורר אילק העמשו ל'תזב יט פ'סב וניבו a^ תתיהש לינו ייל ונינפל )7 ,יורתב ר ח א ג"ונבו
soyוכו אכהל תלייעא אל ןכו ןכ חל ' «xxmרירמב םולשה לורג ןינעב רופיסה ותוא  WU gno o Depריע זיטר  

 ושיגרה אל .ב"ירגהו .בירו .לינת וניכר תפסוה 5 םלוכב לבא ה"פ ר"רב רכע ןושלל ההקתעהכו איישת זמר אשנ יקליבו
nnפ"סב )^ .המואמ  m^רזג ב"פר ר'בבו ארוריט 'יא  parveןידוריט לש ןולטמ זיפ רירמב לבא  y^"yןולטמ . 
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  (Corsורש תושיק  c5אזירטמ (.  ^b,ה"מ .ב'ח ר"טב ורפסב רעלזייא 'חה ןוכנ לע | ינימ 03
 רצוא רמושי 'יפש המב י"שר תנוכ יכ ריעה אוה | רוסאש רמאנ הליכא ןינעלו ערזל ןיחנומה תושיקה

mb ריעה הפיו ש"ע thesauriensis ר"ל לע "ךלמה .('הצקומ םושמ 
 « bד"כק ש"טע סעלרעפ 'חה  ^3 pj s'3mי"ב

 אערת שירד אחתפא כיתי "א םשו נ'נב
 אכלמד  sonארבג אוהה  mmהיו ל'ע דיק פ מ

^p וזה הגהה לעב םג 5^" ^ אכ למ ד אזינ 
 י"שרו) ךלמה רצוא רמוש י"שריפכ איזרט שיר
 ארכנ אוהה אתא 'יגה 'מ י"כבו .(שיר סרג אל
 וו אכלמד יאריש היוליע רקפימ הוהד

 הפי הלוע הגהה  ^b npםיליעמה רמוש וניכר
 'עו פ"למו  busרקיעו  ^anוא איזרט וניבר 'יגכ

  5 735'ינכ אלו איזרת שיר נ'ב  'b "5איירת
 .אניזרוט שיר ונלש "נכ אלו «^ nשיו םש

 (אניזרוט)  sm [ve]הויתאו 'וכו ל"א אמלח
 ל"א 'וכו היל ילטק אק [איזריט] (איזרוט) שירל
 י"שריפו כ'ע אכלמד י ארי ש וברח ךדיד אזוז וטמא

 םויפה הזו כ"ע ךלמ לש םיליעמ  masשוריפל
— [1 

Waf- (ןיז ילכ רמוש וניבר תעדל NYTTO Pro 
  fenhüterיתש תככרהמ ד"עפלו

 דועו שפוח 25 תויסרפ תולמ  oaכ'או ןלזג
 םינלזגה שפוח ןיזרוט  JHüscherררוצ שק וא

  en'פב (םינלזגהו  ponןיסתתשמ רציכ 'מגב
 « pimאניזרוט אוהה | וא'עס יפ  nvהיתובבישב

 .הדוהי 'רד  ^b'מגב ןיפתושה 'פבו .ןיז ילכ רמוש
 המכ  wmריעב  Cn 22אניזרומלו ארושל אשרפל

 םיסוס ןינוקש אשרפל ,המוחה קזחל ארושלי 'יפ
 ןייעל ריעל ץוה ואציש ידכ ןישרפל  OKואוני

 « moאניזרוטל  0Cןיאשונש ןיז ילכ ןינק ךווצל
 שוריפ ה"יחא]* ."ריעה תומוח ירמוש ןתוא
 | .ב"בל י"ב ה"מגר 'יפמ הלמב הלמ קתעוה ןורחאה

 אזר  ysתיסרפ הלמ לע הז יפל ןויכ ילואו | בושח .דנכ ל 'פו ע'לב םדוקה ? now «5jלעו
 סקורמ  kostbares, gesticktes Kleidתלמ שיר " ^b pילכ יאשונ " jiי"שרו ,המוחה תריטשב

  woםתוא לע הנוממ  | (Garderobier 87333ב"בל  ^bומכ  "bnןייז ילכ רטוש ךורעד ןושארה
 ילכ לע הנוממ אוה שרפל י'שר ףיסוה 'וריעבו | אחתסא ביתי (א'עס 32 תוכרג) האורהד תומולחב

mit eingewirkten Borten, ein- עט ע"למ) זרט 

gewirkten, oder gestickten Figuren ver- 

cne* תבש) תולגעד תוכלהב קרוזה קרפב Gieren 
 זירטד דע והל יפשד (.  ^bןושל זוריט ןואגה

 רפתנש םדא לש קולחמ הכיתח אוהו אוה יסרפ
 אוה קולחה ילופישבו ודי תיב תחת  3mאוהו

C no פ'לב ארקנו הלעמל ךלוהו רצקתמו עפשנ 
  Cay posiןכשמ לש תועצקמה ישרק ןכו

 ה"יחא]* .עב צ א כ דע תולכל ןבחר עפשמ
 א"בשרה 'יחמו 'טגמ חכומ ןכו ר"בו 32 ו"ו י"כב ה"כ

 היל יפשד ל'זו  meaםירג ךכ  br i'm"יפו
 קולחה תפשב ןירפותש דגב תוכיתח פ"לב זירמד

  pesבחר אוהו ב"יגלא ןירוקש תועמ םושל סיכ
 ב צ א כ דע רצקתמו ךלוהו הטמלמ  yכ"ע הלעמלמ

 תפש פ'לב )על זאריט יכ קיודמ רתוי תצק הזו
 קולחה תפשבו םירויצב הרופת וא תמקורמ קולחה

y/o דגבה ותוא ארקנו וומשל רבד ןימישמ 
 כ"נלא — !<  nee ^eןינעה .הזמו קולחה

giro ט"יאל אוה אריג וא אריאג יכ ךורעב זעלה 
  mu ^53) Kleideinfassungיברע ןושלב שוריפ

 אקינב  462 wmזירטד דע והל יפשד תגוכ כ'או
 'ינ יפל וא)  prpטעמטו ךלוהו (אזרימ יכ :ב"נש

 רשא םקוומ דגב תמגודכ הלעמלמ עבצאכ דע
 ךלוה וקולח תפש  "n pnmןירוט יכ ונלש

 « mירומ יכ פ"א י'כבו ע"ש זמר 'ומורת 'קליב
 ושוריפו םירוט יכ י"שרבו " pm'במ תוביתה לבא

 ןינעה הזמו — םינושאר "סופדב ווסח םי דדצ
 - [ש"ע ז"'חא אבה ךרע 23

 םיצרה לע םח ל ה ל ריעה תרימשל ןייושעה ןייז | — .םיליעמה (' רמוש o^ אכלמד איזרט שירד
 המושרה תיבועה הלמה תרזג op הלוע הזו כ"ע | פ'לב רשא םייסרפל שובלמ po י'לב e^ ג'או
 ריחסמ Oll ם'לב p^ דועו ךרעה תלחתב | "5 לע ב'ר תנוכ ילוא ה"יחא|* | = eem ךכ

Tiara, pere. Turban 107%, %וריעל 'מגבו י"שרב 'צנוש סופדכו ,םירצה להבמו | ריעהש ומכ ' 

st!םש תבשב ךומסב 'יאר איומ אקירש ייפ ח"ר םג ןכא ס"מ אוהש ל'נו יעמ בינש ק"חעבו ביה  "pחיטבא יעמ  

 לש ימ יליוו סישבו ןיהיטבא ימ mà םשב ייא ןיבמרה ^3 לבא ,םתפב 'ג קרש ys na םשב א'כשרה ייהב היכו
 , mes ג"ונבו הזירמ ןמ רבל ןרש תושיק ינימ לכ ;חלשב יפ י"כ 'קליב «vn (* .ןופפלמ y םיחיטכא יעימ
 ןימ איה אזירט יכ הריעמ לינה en הלמה יכ רחוי החונ וניבר ^3 כ'ק דצ תכשל סיר ןייע mts פ'א י'כבו אזורשמ

v"m meeרועו תעלר  pupטיצק גיחב תוירטה  vimm )' omes cyםשב תבשל א'בשרה ייחב (* ,האופר םושמ ייפ  

 אריג m^3 '33 יא 1' "3331 ריב "33 היכ )^ .ןורהאה v3 'עב ר"פרב היכו זיריש s^3 733 )0 ."רסב סשו ג'הר

Mi" רוטל ר'פרב (* aea (יליוו ס"שב) ח"ר "יפכו ילוש opes ו'ו י"כב C ארייגו אריג. pug 
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" YT Bus * — אָנִּזְרּומ pro 

 .חורט אוהש רבד .פ"ד א"פר ק"מ v^ .רחט ע"ייע
 התא ינב א"ער v5 תינעת לעפ או ליעפהב
 ןירדהנס ב"עס ה"מק תבש .,'וכו ךנוק תא תחרטה
 חירממ ינא :ה"ע 'מוי .'וכו יתוא ןיחירטמ ב"ער 'ח
 : ו"פ מ"ב ,'וכו חירטה המל w^p. תובותכ ,םתוא
 רהב ע"ייע neo א" ,ז"ל בויא 'גרת ,חירטי אלש
 TP ז"לד bb" םיחספ 'ורי .האלהו ד"כד ב'חב
 .הנש לכב ונילע ןיחירטמ םתאש הזה חרוטה המ
 םכילע יתחרטה אל ז"כפ םשו .הילע mes ר'קיו
 אָנְחְרּוט .תוחרט so mie (Ure) םשהו — 'וכו

s"חרוט אלב הדועס שי  םולכ .ג'נק תבש , 
 Ty פ"ד א'פ p' "v :'ח ק"מ Yp: ןיבוריע
 א"ק unb .חרוטה ינפמ ד"ע מ'ד א"פ 'מורת 'ורי
 לכ ז"כפ ר"מש .'וכו וב חרטש חרוט לכמ 355

 mme אכיא lys 'מ מ'ב .וילע רוביצה חרוט
ymביחב) 'א אזרב : (bpק"מ  .אחריט 'יגה  j^ 

 חרט אק א"עס ד"כ 'וומת ,אחריט םושמ א"עס
 תנש .ןורהאד אחרט םושמ T: ןיבוריע .אחריט
 .ה"ד ב"פ תוכרב 'ורי ,ש"מו הרכ ע'ייע אתוחרט ."י
 אלא וילע היה אל אבא ד"צפ ר'ב .הבורמ םתוחרט
 תוחרט ילע שי ינא לבא דבלב תחא שפנ תוחרט
 לש תוחוטב קוסע השמ א"פ vpn .שפנ p לש
 ןמיס וללה םימשגה :ינמיש b ר"שהש ,לארשי

mmoליאוה ט'פ ר'דמב .םלועל ןה  peול  
 m םימשנ לש mew 'ב אלא mmo ונילע
 'תקיספו C70 שדוחה 'תקיספ הנה יכ b' ר"שהש
 םויב אתקיספ .ארטמ אתוחרט רקיע ו'טפ 'ו
 םילקש אתקיספ .םיכרדה ?mme Ga ינימשה

C270תוחרטב אכ ה"בקה ןיא ו"טפס יתבר 'קיספבו  
 םע תוחוטנ "יא v'5 ps vowm .לאושי לע
 :ו'לד ג"י פ"ס תובותכ 'ורי .'א ןרט yy ויתוירב
 noy Ty פ"ד א'פ ק"מ v ,יירתד ןוהתוחוט

 bp'3 ףוס זמר בשיו טוקלי .אתוחרט npo אתלכ
 23(. .וילע תכלשומ nmn ma לש ותוחרט לכ
 .תוחרטה וז תולכסו יתינפו 'פ ר"להק ,ורסח ר"פפ

yy»יי תלהק) ונעגית םיליסכה למע 'גרת ןכְו שפט , 
o5גרתכ יונכה םעו אתוטשב חרטד איטש תוחרט ' 

 ב"י א"י 'רטבל v^ 'גרתב ןכו 'ט ,'ט ;א"י ,'ב םש
 ץונקב קי ןֶחְרַט ןֶחְרט ראותה ues .ןוהנחרט
 דמלמ ''G ,'א םירגר) םכחרט :23" 'פ םירבד ירפס
 mo םירכד 'קליה ^3 («p רתויו םינחרוט ויהש
 n םינברס ינב rp ר"טשב ה'כו ןינחרט א'תת זמר
 - jn] םיגברס ןינחוט יגב ^p" ר'קיו ,ןה ןינחרט

 .ש"ע תוטוט 'עב ואינה ונינו שרש *

 ז"ואה בתכו .ש"ארב ה"כו (ןידוי 'בב) אנייזרוט
 רטנ רמולכ אניזרוט ח"סק b" ןיבוריע תוכלה
 ןינעה ףוגבו כ'ע ךנייז ומוגרת ךילכ אש אנייז

^B דועו ^en הז ךורעה ירבדב כ"כ לעב ןכ "b 
 [ה"כק סעלרעפל ש"טעב ןייע רחא —

 ןיא 533 הבורמ 'פב (ש"מו ש"ייע mn =) חרט

 לאומש חרטנ חרטנ ןאמ «^C ק'כ ןילדגמ
 שוריפו הרתנ ןאמ א"ס SDN בר וא בר חרטנו

 .( 'ת ךועב

pe cob vba jm דיבכה ונינע se) ma 
 אשמ . belüstigen, Last auflegenאשמ : חרט

 ולאב Mühe, Last, Belüstigung) שפנ תעיגיו דבכ
 אוההל חירט חרט (א'נ pm ססמה 'מגב תופרט
 ןינע ארבג אוההל ue ארט א"פ אוננ
 "יפב ןכו:היירט 292 [nns .אוה אחוט
 (א"ע י"ש ףו 'גנא י"כ papa ןילוחל י"כ ה"מנר
 יתועיפפ תחרטה רמולכ ארכג אוההל הוירט יורט
 'למ p^ י"שריפב םג ןכ סרג א"לבו כ"ע םנחב
 שוריפבו | ,(יה רט ע"ייע :היימ ןילוח) הישירל היירט

 "יפו mob חרט Gen םיסופדכ י"שר סרג ןושאר
 ע"פרב יכ עדו .ךרעה הז ע"בשפהב ןייעו ,ךורעבכ
 ב'ה י"כבו .ד"לו 'בו 'א ו"ו י"כב םא יכ א'ם ^5

mesב"עס 'ז תוכרבב ה"נכו .ארבג .אוההל הירט  
 א"עס ה"מ תועונשב ל"צכו אתלימ יל אחירט
 תועובשל י"כ m3 "es ה"כו אתלמ היל אחירט
 .'וכו אחריט ג"ונבו (.ו'ס  ףד 'גנא US ץבוקבו
 א"ער nj תוכרב .אחירט אלד אתלימ .ה"כ םירדנ
 חוט אל mew המ לכו ב'העב חרט תוחוט המכ
 ןנידבעו pem .ב"כ muyn ,'וכו ילינשב אלא
 ה'כ) אניתיימו אנחרט א"עס 7/5 ow ,אמלש והל

(D v3ימק חרטימד אכיא ימ :םש ,'וכו ארמח  
 םדא ןיא ." תובותכ .ז"ק תומבי ,יאה ילוכ אימש
 חרוט 'היש sh max .הדיספמו הדועסב חרוט
 יכ .א"י ק"ב ,היל חירטד ע"ס 'ג םשו ,'וכו הדועפב

moאמוי הלוכ ןניחרטו .ג"פ מ"ב 16 הישפנדב . 
 ,אנחוט אק :'ז ןילוח .אנחרט אל א'ער 'ז ב'ב

rvימ א'עס 'ג  mw?ימ תבשב לכאי ש"עב  
swוכו ש"עב חוט ', Cowחרטיל א"עס ב'מ  

 .אירוביצ חרטמל יעב אל :ב"כ הליגמ ,הישפנב
are pomםש ,'וכו אנתח יב חרטמל אערא חרוא  
mb ivyיאמק חוט .ז'ט ןיכרע .ןניחרט . . , 

 :«3n חרט mp3 איתאד אתליט נ"שו ^in םיחספ
 רחטיל ל'צ mb אל ב'פ תבש — aep חיל

 mans א'ס 'יא ב"הו ריל יבו 'א ו"ו 33 םלוא msn עיייע א'חב סרוג וניברו חרחנ גיונב ('



 סיד לצא אצת 'פ "2 pou 'פ י"כבו תוינשמב
 רמיטרת אתיא ילכב ס"שכ לבא .'ק 7x 'דהנסל
 לעבו ,'רהנסל ט"יות ןייעו רמיטרת הנשמב יוריבו

 — [קחדנ הז 'ע ע"בשפה

 לש דגב וא םיעבוכ וניבר תעדל pee =) ןטרט
 Hüte oder Ausgehtuch der םישנל שאר

Frauenימונ 0 םילכב ט'כפ (ש"מ ןייעו  
 ןימכ. b^ .ןטרטה C ןיודופהו ןידפה
 לע םישנה תוכילשמש דגבה אוה א"יו "ןיעבוכ
 ןימ י"לב 'יפ ב'א) — nnb ןתאיצי תעב ןהישאר
 י"למ אוה רעלזייא 'חה תערל ה"יחא]* — .(דגב
 יפלו םייסרפה לצא שאר לש דגב 016, לט
 (יוועלל ל"תמעל תופסוהב) רעשיילפ םכחה תעד
 ןושאר b^ םע הלוע הזו hohe Mütze 255,2 ע"למ
 םשכנו ומשב אכוהו םילכל i'm "פמ קתעוהש
 ןוילפ אוה ןיטרט b" ם"במרו .םילכל ש"רב ךורעה

[Mütze, pileum]ןומישי רשא תחפטמה שאר לש  
 'יפב כ"ג אוה ןיטרט m" כ'ע ןשאר לע םישנה

ymז"פ ב"ב "ילכ אתפסותב ה'כו ןוטרט ג"ונבו  
 יכ רקיעה vna ילוא שאר לש ןוילפהו ןוטרטה
 לע ןימישמש ןיטוח םה ;Oy וא OU פ"לב
 b^ הזו Kopfgewebe התקתעה זא mnm שארה
 D"D 3700 ק"העבו ךורעב ינש b" םע םיכסמ
 -Ausgeh .ונייהו Renntueh ותנוכו ש"אלב ךוטנר

  tuch[רחבי רחובהו —

 םינזאמ וק m י"לב יִנָטּורְמ ומכ 3030 —( ןטרט
CWagschale, Wage, 79727, trutinaפב ' 

 *5 b) תכש) )* ןבא רורצ 'מגב ןיי איצומה
 (איער שיק) ק"בר ג'סב .סינכי C [ינטרוט] (ינטרט)
 ןיבשוי ןהש ןמזב ןהמ ןיחקול תוריפ ירמוש ר'ת
 ינטרוטהו (םהינפל ןילפהו ןייכומו
 טיפ ב" הניפפה תא רכומה 'פד ג'סבו .םהינפל
 C םיחפט 'גריואב הייולח ינטרוט לשו א'עס
 jm ןירטחה Gy ר"י הרע דיה לכ 'פד ג'רב

presןימפישמש ןתוא ףכימר אה ןיקירצ ןהטו  
 וניאו השק ףכואהש ןיקירצ ויכג לע ןיכשויו ףכוא

conoןאוכמ רחא ךר' רכז 3533 בכורש ןטרטמר  
Tnאכש עשר ןאכמ רחא  "vbםוטיח , b3Kםא  

 אכ וניא רחא 735 ויקוש ינש השא ךרדכ כשוי
 ינטרוט [יכו] (לינח תכשו 155 (' ןטרטמ C ovn יריל
 1/43 .ןאכמ רחא לקשמו ןאכמ רחא לקשמש ,סינכי
 (הקלחמ) המב ג'הכ יתיבח crennim תורמ יתש 'פר

 טעמ ול שיש ימ ₪5 yos ןוכנ wo טטרס *
 מ"ב ^55 'פסות Gwenig haarig תורעש

 ג"ונבו טרופריא 723 ה"כ טטרטישמ אילבטקו ו"פר
 ע"ייעו ל"נה ע"למו ןוכנ י"כ "ג ילואו טטרישמ

 ,ףטרט

 אטרט ןב יסוי ז"פ ר'קיו (יטרפה םש) ( אטרש *
 תואחפונ תצקד טטרט ןב ןכו אוה ס"טו

jmזמר םילהת 'קליה 'יגכ 'יגה רקיעו ס"מ סטרפ  
 ע"ייע 'וריב םימעפ הזיא ה'נכו סרטפ ןב :ו"סשת

 .יסוי 'עו סרטיפ

 ע"ייע תואירטאיט תחת *C ס"ט) תואישרסט *

 וא תואיטרטס תחת C5 .ןוומאט

 תואיטרטו םיכרד ןהב הפיחו .ב"מ ז"עב (תואיטרס
 םיכרד ע"לב אוהו תואיטרסו ןוכנל ס"ש י"כב לבא
 ףדבו ^G פש) טרסא עו C'Yp יא'ח) טרטסא ע"ייע
 ז"על ח"רל י"כ p3" לכא תוארטסו "גה ז"עב .'ג
 תויטרסו ןוכנל x5 guns Ui) ץבוקב) םש
 ,ה"נ רצ ז"על ס"ד לצא תואיטרסו ס"ש י'כב ה"כו

oro" .(טז₪₪8 ר"למ ד"עפל)  = tortumלבח , 

 1222! drehen, torqueo לעפהמ רתימ

(Seil, Strick, tortus (funis)ךכ .. ו"לפ ר'מש  
 ןתוא ןיפיקמו ןירלוקב םתוא ןיתפוכ . . לארשי
 ואוצ לש לזוכב םתוא ןישבוח רמולכ ןיטויטרט

(alseisen) collariaםילבחב סתוא םיככוסו  
v»תמאב  n»nםתוא ןיפיקמו ר"טשב הזל םדוק  
 .םיונישב D^ 'מוחנתב ןייעו ,םילכחב

 ein Drittheil דקו מש.00א 'ינוי ישלמו רמיטרמ

([eines Gewichtes]ררוס ןב 'פב ,רשב  

"vo mp533 שרסמ (ב"מ ,ח"פ ' Cy CU)יצח  

 mo לש ישילש קלח "53 (p 3'w^ — .הנמ
"02mינש ילוא יכ הנמ יצח אוהש ורטא ארמגה  

 'חהו ה"יחא]* = .(י"א לש השלש ויה cov םינמ
 איבה 'ח x" תועבטמה לע ווטאמב ןאמרעקוצ
 ןירגיד 'ק הושש הטושפ הנממ היאר כ'ר ירבדל
 mb כ'או ןירניד ג'ק הוש תירדנסכלא mo לכא
 תיודנסכלא no לומ יגל 'ב ךועב איה הטושפ
 m יצח אוה רמיטוט יכ ס'שה רמא 361 ןכלו
 יפל DM ףא וונינוכשח יפל Lon יצחו 'י אוהוו
 תישילשמ תחא איה תינויה הלמה ןושל טפשמ
 רטיטרט אתיא 123 ח'פר mo" 'וריכו .הנמ לש
 ,בהכוהמ וגלכאיש דע בייח וניא e e 3 טי ל יצח
 ןוכנל כ'ג "א רמישרמ "גו )233 =) בכ ע'ייע

ms )'5 ייכב mסירב םינייוצמה םינושארה לצאו 'שוריבו 'זיפו יפאנ תוינשמב היכו ('  hibוא רורצ 37333 :ו"פ רצ  

 ג'ונבו רסח y'b*3 ,ר'גו ריל ייכב ח'כ (* .ריבו ר"ל vss ה"כ (' um ךיעב ךוססב היכו ב'הו ו"ו ייכב היכו P .ןבא

 .ןיטרטמ 3733 (* .תרנל י"שריפ ןכו רמאמה pus ושוריפ סינכה וניכר (' .תוקבצא יג



79 opm cm — 

ol jb22 00, )ל ם"לבו  mpםשהמו .םינזאמ . 
 יפל ןיִטְרַט וא וניבר 'ינ יפל poo ל עפה הנבנ
 איבהו סט 0500 י"למ p^ (ד" (nU ם"שה יינ

 — wn] 'עבו ירוורבא 'עב הלמה וניבר

 פאמנו יוזב שיא (kb ע"למ דיעפל) ןיטרט +
(gemeiner, verüchtlicher Menschירפס  

 םישוע םיניידה ינב ויה ךכ םא ו"פ 'פ ךתלעהב
 ינב םישוע ויה ךכ ow "b ןיטרטה ראשל ו'ק
 ןתוא םינעמו קושה ןמ םישנ םיזחואש םיבושח

y)ב .'ו תישארב ') vpייוזנו ךרעה יתוחפ םישנא  
 .םדא ינב ראשל 'יגה 'קליבו םעה

 איזא Y Drittheil" שילש 508 י"לב אָטיִרְט *
 'ע רוע ןייעו ,םיפולחה נ"שו ט"מ א"חב

 Sms אבה

y» puo cשילש +0(ז0צ י"לב םדוקה ) 

 yb) pay ולאו 'פב "יחספד 'ורי
 ל"צ] ןוטרט jme אינוחטל ירוה paw] ^[ (ל'ד |

 .שילש י"לב p^ הידומ paa יומד [ןוטירט

 jb יתאו המכח הבוט 'פ ר"להקב «e םיטרט *
 D*33 כ"מבו ww סופדב ה"כ םיטרט

 .סיסרט 'עו יסרמ ע"ייעו םיסרט ל"צו םיסרט

 שעגתו 'פ ^n רומזמ ט"ושב (?) תואסיטרט *

 ךוע ןייע תואירטאיט ןמ שנושמ

 .ןורטאט

 איטרוקסיא ו"פר מ'ב ^55 'תפסותב 0? ףטרט י
 טטרטישמ אילבטיקו ףטר ט שי ש מ

 'קיעש 'b (584 רצ מ"קוצ 'צוהב) 'פריא "22 ה"כ
 "ג !T ףטושי שט :וועיקלאז 'פד 'ינכ 'יגה
 טרומישמ ל'צו תשבושמ 52 קפס ילב טטרטישמ
 q ןייעו aye תרדעה wa 'סו 'עלו מ"למ אוהו

 Ub nep py דועו ,טטרט 'ע

"UNלקמרט  obe)השעמ ילכ ןינע אלקטרט  
Flechtwerk, Netz- תובעו nw 

  workףוסב ןייעו  Cynילשמ) םילחגל םחפ 'גרת
  0e» n2הקיתעמ ןכו הייחא]* — .ירמוגל לקטר

 'טישפה  "p onהקיתעה וז הלמ  memoיקיוכ
 ,ז יז יב  (eס06₪18 ר"למ םילעאכימ תעדלו

00190006, m י"למ שבתשנ "yb npo 

E o av MAL Ma.ל  

v CANטנמרומ — ןמרמ ^  

 יאד דיבד אטישפ ילכב וא v3 תולחל C [ןקלחמ]
 הללקבד ןויכ סינכיו «pi ינטרוט C) [יכו] ילכב
 לקשמב םכמחל [ו בי ש n1 ל"צ] (םתלכאו) ביתכ

s pyואל )002  mmisןירמאנ ולא 'פב .אערא  
 דיל יטוס 6* ש דו קה ן וש לב ןירמאנ ולאו 'מגב
 b^ ,ינטרוטד ינטרוטו ינטרוט קחצי 'ר רמא (א"עס

me»והואשנ דציכו םינזאמ לש הנק י"לב  
 םילכחב םוגריסו C po צ y לש םידומע םינש ואיבה
 תצקב mew ונתנו םילכחה ג"ע לוכשאה ונתנו
 jp ms טומ ('[ןתנ] םילבחב םיגרוסמה םידומעה
 רחאה הצקה שארב וב אצויכו שארה הזמ הצקה

Gus»[ואצמנ]  Cםידומעה ישארב תוטומ ינש  

 םילבחה ג"ע pm לוכשאהו םילבחב םיגרופמה
 םהמ םיתוחפ תוטומ 'ב תוטומה ולאמ טומ לכ לעו
 תוטומ עברא ואצמנ הז שארב טומו הז שאורב טומ
 [ישארב] (שארב) םינותנה תוטומ ינש שארב

 ויה תוטומ 'ד .ולאמ [טומו] טומ לכו םידומעה
psותוא  Cח ואצמנ םישנא 'ב ' mb» 

 ימולכ ינטרוטד ינטרוטו ינטרוט b^ הזו .לוכשאה
 י"לב 'יפ ב'א) — C "תוטומה לע תוטומו תוטומ

^wטומה ןמ לקשמה קחרתהב יכ עודיו .םלפ  
 השעמ שיו ולקשמ «mo םימעפ המכ עירכי
 םישנא אשמ דחא םדא עינהלו לובסל תונמרע
 ינטרטד ינטרטו 3235 םרמא הזו סלפ ךרדב םיבר
 דוע ןייעו ה"יחא]* .(לוכשאה דנוכ תורוהל
 ד"ע א"כד Ue 'טוס 'שוריבו ל"נה 'טוסל י"שריפ
 תצקו ןירטורט ירוטרוטו ןירוטרוט (i^ השבתשנ
 'יא מ"כבו .'וריה נ"שו ל"נה 'טוס יפסותב א'עב

 : נ"'ד ו"פס םילקש 'לשוריב my ינטרוט ונינפל
 ,ינטרוטל הנק ב"פר 82 םילכ יסותבו ינטרוט ןימכ
 "פב ה"כו לוביק תיב הב שיש יניטרוט :םשו
 ראובמ oen Den ל'נה י'כ 'וחנמלו ב"בל ה"מגר

pהלמה תביתכ רקיע לבא לקשמ  wwכ"תב  
 (היל .e" e לקשמב 'ט 'שרפ 'ח קרפב 'ישודק
 ,(ינטרוט am^ ז"ירה זמר םישודק 'קליב) י נ ט יר ₪ וז

 קפס ילכו ןוטצרק לאעמשי 'לבו :םייס ר"ב י"כבו
"vג'בל ט"משבו י"כ ראשב 'ילו רפופה ךרבמל  

 "יא ןטרט 'ע כ'כבו ץ"אנרלא ע"לב יתאצמ :ט"פ
 סוטסיק ל"צו שובשב םלוכ ר'עפלו 'תייסרכ ע"לב

wm904« 2-5 'פו ע"לב  ^bםינזאמ  
 y'b ןמ השבתשנ ילוא מ'טשב הטושרה הלמו

m» (!יוחנמל י"כ ה"מגר ייפבו יחסונב  (3 ץבוקב" cxxג"ל ףר .). *) rmn»תוחנמל יישרב היכו ליגה הימגר ייפב  
 ריפדכו (זיט ,'ד 'קזחי) לקשמב םחל ולכאו 5« ילואו .יישריפבו naa ןוכנל אוקמה אבוה ןכו (* .ל"גה הרנו
 .שרוקת ילב יבר DK" ימא 'פרבו ר"א תועטב oam" יפדבו ,ריפדבו ?Y ח"כב ןוכנל «m )4 ,לקשמב םחל יתחנו תועשב
 ייפב היכו (' .חיר ייפב הייכ )^ .םירומע *נ ש קר םשו תולמ יתש ורסח ינטרוט «nm יטופל יפסוחב אבוה חי"ר ייפב )^

oes ncאבוה התזה יימה לכ יא קלחל אובמב הז לע יתזמר רככו ליז חיר  peaיפב )^ .חיר ' m^ןתוא םינועט . ^( 

 .םש הטוסל המלש nona ןייע ל'נח ייפל n < 111 רצ



 .ךורעב ^5 ןרצ 'עבו תוטורט והמ תורוהל םינפל
 pP" ,;-ש ע'למ ןצמרמ תלמ ןיבה וניבר לבא
 אלו תוחותפ ןניאו תורוגס ראב ןכל הסכמו רגס
 : תומורט p^ ל"נה "5 תורוכבל ה"מגרו .ד"עפלנ
 'רהנסלו תורוכבל ןושל דחב י"שריפ ןכו תולוגע
 שוריפה הזו .םירדנל ן"רה שריפ ןכו ל"נה 'טוסלו
 תודמבו 'תליכמב הינשה התארוהב קר הפי הלוע
 תוכורא תודמל 'יפ ב"ערו 'ב תוא תחת התרזגמו
 'ופסותהו .תולוגעל ןיטונ תוכורא ןוכנהו .תויוז ילעבו
 : דוע י"שריפל ופיסוה ויניע m ove תורוכבל
 .ב"מ ןיררהנסב bn Up 'רהנסב הטורת יכ ומכ
 DR , . איפנ יכ DN" ב'עס ז"צ ק"בב ומכ וסרגו
 ךייש mw יכ ןוכנ הז ps לבא 'וכו איטרת יכ
 כ"כ לעב הז לע רמע רבכו ש"ע 'ב ton ךרעל

 — (ש'ע
 reden, an- P3551 רבר יפ ,,25 ע"למ) רטרט *

Gurufenפ ג"צ רומזמ ט"וש ' FNןוכת : 

 םילהח) 'אנש םהינפל רטרטמ היה ה"בקה לש ולוק
 זירכמו ארוק היה b^ 'וכו םימה לע 'ה לוק 655

 הלמה תא רמאמה לעב ליצאה ילואו ,םהינפל
 לש ולוק השענ N^ ה"פ ר"בב יכ ןורטטימ םשהמ
 ירובד ביחרא רטטמ 'עבו-םימה לע ןורטטמ ה"בקה

 ,י"העב
 ,'ב ןטרט ע"ייע ס'ט ןירוטרוט +
 .תירט ע"ייע אתירט jb רצקתנ ירט *

 n/ רטו 'ב רט py ארט = ירט *

 יתיער הפי qon 'פ ר"שהש (יטרפה םש) "30 *
 .יירמ יבר :הפי vn 'פו

wbייפ ,,> פ'למ ילוא ירפ ןימ וניבר תעדל)  
 םירמת ימ שוריפ .4/-< ע"לבו םירמת ירפ

 D'3D3) ןייע דועו Dn םימודאו םילשוכמ םניאש
 'מגב .ןיטיגר ב"סבו | ,(ר'ק תגש) הנוכה 'פר ג"סב
 D" .(" א צ ם או אירט ימכ 65" ןיבתוכ לכב

b5 ה"יחא|* .ךכ ומשש mי"שר  nas : 
 בתכ :«p'3b ^p" כ"ע םימשג ימ א'יו ירס ןמ א"י
 אירמ ימ ירומ wb" םימשג ימ איוט ימב ל'זו
 ילואו ,כ'ע םיצפע ןיעכ אוהש ירפ וב הרושש םימ
 חל p ,' maw" הלמ לע ןויכ הז 'יפ "פל

^b cratallus xáovzAoc |יפ ע"ייע לקסרט אוהו לס " - 
v 

 Netzartigés, reticulum ר"למ אוה יכ ןוכנהו .לס =
 — ['ג סעלרעפל ש"טע ןייע €

 ףולפלו לבז /b ע"למ ('* mess =) תוטרט
 Eiter, Augen- ab 5 = ןיעבש האוצו

schmutz = triefáugigע"למ )3  Jbוא ךורא 3  

 -lànglich ךוראל תצק הטונ לוגע teres, etis ר"למ
(rundוא'ער איל תבש) הבכמ 'מגב ןיקילדמ המב 'פב  

 ל"א C תוטורט C םיידומרת לש םהיניע המ ינפמ
 pw ינפמ 6ת לא ש הלו דג הלא ש ינב
 CYD םירדנב רזעילא 'ר 'פד 'מגב .תולוחה ןיב
 יזחג 'מגב קלחב .ןה mene )* תופי היניע אמש

cmo)6ו'ק  Cהתוא ינקז 'טגב הפורע הלגע 'פבו  
 ולא pon 'פבו .(" תוטורט היניע (r5 bw ריעה
 ןצמרמד תוטורט (א'ע cn תורוכב) םודגז 'מגב
 תוחותפ ןניאו (" תורוגס ויפעפעש o^ .!' היניע
 יפ ינפל ונחיו ובשיו אתליכמב -- טעמ אלא
 ויה א ל וללה תוריח המ )3 0n תומש) תוריחה
 ("תוטווט אל C תוידודג אלא תועפושמ
 אלא תולוגעויה אלו תופקומ אלא
 אל 5( (" תודמב '3 '5פב .תועבורומ
 א'פ .הלוגע ןרוג יצחכ תופקומ אלא תוטורט ויה
 טרפבו םילוגע ר"לב p^ ב'א) — .'ת 'עב תוטורת
 יכ ym הייחא]* .(ךרואל תצק םיטונ םא
 ףוריצב יכ הלמה וז ןבומב וללכנ תוארוה יתש

pyףולפל הנינע  mnדועו ל"גה ע"למ ןיעבש  
 ןיא תופי היניעש ןמז לכ .ד'כ תינעתב "יא םעפה
 qun לכ תוטורט היגיע 'הקירב qox ףוגה לכ
 ןיא "גה (Up .י"שרבו 'בו 'מ «Ui הקירב ךירצ

myyדצ 9^0 תופי  n»n») GO"?ת"יטב וא הלמה  
 י"כבו תוטורט ויגיע ה"פ תורוכב יפסוחב הי'כו) ו"יתב וא

 תחת 'מושרה ע"למ התרזג יפל ןכתת (תוטורח יפריא
 םיידומרת םש תבשב שרד ןכלו .'א תאווה גוס
 mo וניעב ףולפל שיש ימ רמולכ 2( יברע לעסמ
 ינפמ "3b לאש כ'או ןיעה ףולפל 349 ₪5
 ןינעה הזמו .תוטורמ םיידומרת לש סהיניע המ
 רמולכ 24 ל ע שמ כ'ג היניע ןצ סופר
 manm תוטורמ תארוה שממ אוהו תופלפלמ היניע
 ואכ ןוילגמש הארנו וניגפל ^mm היניע ןצמרמר

noma (tאוהו ןיירמורט ל"צו ןיירטודט  "Uoךוועה ףוסב ןייִע רמרחל יונשה םסעטו ירוס רכרמב אוקמ לש ומְרִת ר'ע . 

 טטשנ לכא ע'ק דצ ירהנסל ס'רב אבוה ןינעה לכ (* .תואנ ג"ונב )^ .ר'ב בית ר"ל ויו vss mes (* .תוטורח ג'ונב )*
 .'וכו חוטורט הינ'ע יבר )"33 mos ,ושי) ל"א וז אינסכא הפי המכ יא םשו cun 'רכו איליסאב יפרג רוזגעצה ןמ

 ןצמרמר תולמה wen menm» גיונב (* .ס"שה תונורסח תואלמל סרטנוקב ww ann 'פרב ןינעה :sot 'טוסב ם) )"

myןרצ 'עב 'יל ןכו תורפח  v3 mois cb»תורוכבל  (ץבוקב n3ב'עפ ויק ףר אקילייגנא ). ") תועפב גארפו ימא יפרב 
w3 לכב ה'נ('! .ךורע v3 ראשב היכו mein ג'ונבו יקליב ה'כו ו"ו iss mes (I0 mms ו'ו *'כב )* amma 

m ייכב m3 )'* חועטב םמשנ. yet» ךורע 
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 רמולכ mewvfxovca אטנוקיטנפ רטשב בותכ
 םינומש 6/80%%0%14 אטנוקיודנואל ופייזו םישמח
 קספ ןכל אטנוק קר ראשנו הביתה תלחת קחמו
 תולתל לוכי תאש המ לכ ללכה יפל הנוח 'ר
 רטש לש ויושו ךרע יכ Ce ביב יור) nbn קחמב

mmןטק רתויה רפסמ רמולכ םיעלס םישולש קר  
 אטנוקאיירט ונייהו אטנוק op תוביתה תבכרהב
 gor יכ) םישולש חיורהל הצורש ףייזמה כ"או
 ףא יכ םירשע דיספה (אטנוקיודגואל אטנוקיטנפ
 תחת «n תובנל לכוי אל הנושארב בוצקה ךס
 'ה איבהש המ ןייעו .אטנוקאיירט קר אטנוקיטנפ
 לש הכוד ט'עב םשב אטנוקייודגוא 'עב יוועל

[mma — 

ONפ"למ ד'עפלו ? תלכת כ"ו תעדל) ןוירט  
 -leuch םיקירבמו "o םינינפ לי

(tende Edelsteineבקעי אביו 'פ ר"ב שרדמ  pow 
ey»ישארב) הטישק האמב  (noף"וק ןומיס ר"א  

 ja י"לב p^ .ןוירט ת"יט םיעלס ך"מס ,אילמק
 m י"ל לע ב"ר תנוכ ילוא ה"יחא]* ,תלכת
 תלכת ןווג ונייהו םימש ןווג ^8 ,aetherium סע

 הזיא ראבתיש ילבמ תלכתןינע המ יכ ל"נ ןיא לבא
 י"ע ושרפמו ןוגרט היגה ןכל ריבשמה ןייע ץפח
 ושוריפש ל"נה פ"למ wn ד"עפלו .3066\ 6%
 התארוה םצעש ע"'למ קתענו הקירבמו הבוט ןבא
 םינינפו תורקי םינבאל פ'לב לאשוהו המיכ בכוכ
 'יגה ג"לק זמר  בשיו טוקליבו .םיריהזמו םיכוט
 בתכ ךירעמבו עבטמ ןימ 1506 אוה ילוא ורט ט

 — [םילאו םירכ p! pv^ "גה ונאזנול מ"ר

 jn ש\,> עילל קתענ 6 םילמ אָנייִרָט
 ein geflochtener) גראנ "5D wj ס"לל

Korbהשאה 'פב  pnpp3ח'פ)  Gy?עלקיא אלוע  
 איה p^ .ירמתר אנייריט היל ובירק אתידבמופל
 'יגה : 'ט "ינעתבו ה"'חא|* = .הלכלכ איה הנצ
 וניבר איבה לקסרט 'עבו .יומתד אנצ :תמאב
 אטכנ DM "Y הסכמ ול שיו אנייריט ר'אל אוהש

 אצפא לבא ,הירט מ"לבופ"לב P ןינע ןכו תיחולחלו
 וימימב רשא םירמת ילואו אוה ירפ ןמ אירט יכ דיעמ
 yj פ"לב 2 pm" .הביתכל םדקמ ושמתשה
 .םיבתוכ ויה ולש  ץימב םגו Narziss סיקרנ לש
 םירמש ונייה ןייה תלוספו רוחש LJ תארוה דועו

vm Weinhefeתודע יפל םדק ימיכ וב םיבתוכ  
 — .[בטיה ש"ע ה"כ ,ה"ל םואינילפ

 דחא ילוא םוקמ םש) אָיְרּוט ,הייְרַמ .אָייְרַמ *
 םערפשלו וכע ןיב Tireh yn םש םע אוה

 רעיוביינ ןייע .למרכה רה לש ומורדב Turis וא
 אכא ג'ע ז"ד י'פס p' ^v (ז"ר איפארנאיג
 ש"הש 'קליבו ח"נפ ר'בבו איירט שיא איעשוה
 זמר עשוהי 'קלי .חרזו 'פ npn» ד"צקתת זמר

YSאיריט שיא ל"פר ר"קיובו אירט שיא אתיא  
 היירט שיא איעשוא 'ר םיבר םימ 'פ ר"שהשנו

 שיר 'קלי ,אייריט שיא + ח"כ ם'ר כ"רד 'תקיפפבו
"mפ"ס לאומש 'דמבו ,איירט שיא ב"ק זמר הרש  

 שיא y m ב"פ מ"ב ימלשוריבו ,היירמ שיא 'ח
 שיא היעשי א"י BUD 'תפסות ה"נכו -- ,איירוט

 .האיריט 'פריא י"כבו האריט

 ו'בב drei) שלש +0 י"לב (p^ היְרְט טנא
 , . )0039 ןוילע םיהלאל ארקא 'פ

 D^ ןכ ןימוי אתלת רב )"5 as םיטפוש) הירט והמ
 ,('השלש nm י"לב

 םישולש cpxovex י"לב) אָטְנּוקַאייִרְט ₪
(dreissigל'צ] (ןירדהנס) —  

N23טושפ טג 'פ 'וריד [ארתב  "Dז"יר  G'?רמו  Dp 
 ךכ ה"יחא]* = .םישולש י'לב p^ .אטנוקאיירט
 רטש : םיצוחנה םינוקתה cp רמאמה תעצה איה
 קיחמ |יודגוא ל"צו] יורגוא ימש 'רל הנוח 'ר קפנ
 רע ימח pue ימש 'רל הנוח ר"א קיחמ אל אטנוק
 אטנוק איירט םע רמו קפנ שמשמ אטנוק ןהא ןהה
 ארגתימ יעבימ ארה רמא קפנ ימ [אטנוקאיירט ל'צ]
 .[ןירשע ל'צ| רשע תדספא pnbn] ל"צ] תלת
 ושא יטש 'ול וטש איצוה הנוח 'ר nnb הזו

 אָנירַט הביתכה רקיע m ימרא לקשמב הלמה תא
 ינשב הביתכה לבא ר"ל י'כב לקְסוט 'עב ה'כו
 תכיראל רחא ד"ויו יסרפו יברע לקשמל הרומ ן"ידוי
 תודלותכ ר"יש an לע המית תצקו דמוע הרכהה

q^דצב בתכש ךוועה לעכ  mW i35ךוע יכ 'ה  
 — row) םושב 555 אצמנ אל אנייריט

 680%  יודגוא תבית הדרגנ רמולכ תקחמנ התיה וב
 .םינומש 680 NUM) ףוריצב ונינעש

 אטנוק הביתה ףוס קו ואשנש ןעיו
 ןישמתשמ רפסמ הזיאמ ןייעל ימש 'רל הוצ ןכל
 cy ןינשחמש נישהו אטנוק תבכוהב ןוי 'לנ
 ,םישולש רפסמ םע וביכרהל ןיליחתמש אטנוקאיירט
 םישולש חיורהל qms ףייזמה הנוח 'ר רמא ותאיציב
 היה הליחתבש רכדה בווק יכ .םיושע ריספהו

XxOVTX * 

 אניירדה ]3271[ .trajaniseh) סוניירט לש) אָנייִרט
 ('אניירדה 'עב p^ 322022"( אפיש ('אניירט

 ירוי era ךורע י'כ לכב ma (' .(בימ am) qus ya שימ ןייעו ל"נה יילמ תירבעה הלמה שרר כייאו ('

 .דחא ריויב ןאכב ע"פרבו ,אנייררה

 יעב ח'כו [

 .זיחא אבח ע"ייע )"^

1 
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ms n ןּומיִסְכְרִמ - ןויריט .םוניירמ * 

 «qu^ eb >5\)2 ע'לב יכרט ןמ בכרוהש
Kalkלוח יטגב ןיי איצומה 'פב (דיס ןמו  p3תנש)  

 אוהש ינפמ 5'6 ג'ג) םיתבה תקזחד ג"סבו 5'6
 ונממ הלועמו TD ןיממ n po" שוריפ .ריסכרט

gueןמ הלעמל ותוא  o3יבוע ןושלכו  
 ר'ב י"כב ןוכנל $5 (mns ;גאדיפסא
 יסרפו ע"ל sem סאריפסא סיטב תבש ח'ר שוריפבו)

js ceלע רוע ןייעו ספיגה יניממ הלועמ ריס  
 קיתעהל לכונ 5/8 (ו'ק .א'ח) אכירפסא 'עב הלמה וז
 w 3'm^ .יבו 'א «Y י"כבו Gypsart "p. ריסכרט
 ןורתפ ול pe .גארפלא ןדיפס ע"פרבו ןריפס
 בריע ו"טפ 'טוס 'פסותב ה'נכו — ר"ב י"כבכ ןוכנהו
 י"כבו דיפ יכרמ 1^ י"כבו ריסכרט הז ירה לוח וב
 ע"למ mw תתמא הארמ הזו דיס ויכרמ 'פריא
 אוה דחא יכרט כ'או ךרעה תלחתב המושרה 'פו

 — [ןינעה קזחל ירכ לפכוהו ריס םע
ry bw vD3*D *י"למ ןיסכרמ  cáoaEvהמוהמ  

 "וחמש Unruhe, Verwirrung) לובלבו

n'esאלא תוחטוב ןושל וב ויה אל  vp5sbל"צו  
 תא בנועש סומלופ תעשב היה אל b" ןיסכרט
 אוהו לובלכו המוהמ םא יכ ןנאשו חטב םלועה
 תחת mon יוועל m (20b' ע'ייע אתונכרט ומכ

 ' amb» ול ןיאו ריסכרמ : ויסכרט
 טרפכו יח לכאנש המ cpEuov י"למ) ןּומיִסְכְרְט

 דועו Endivie.  ןישלוע קרי ןכ ארקנ
 'צמאה ינוי ישלמ ןומסקרמ = ןומסכרמ ר"עפל

Laufbahn, (Meurs. 574) 9fAwow, pfe. 

(Fahrwegתוכרב) ןיכרבמ רציכ קרפד 2753   €m5 

 mw (ee m peu ותשאל טנג קרוזה ג'סבו
 ןומסכוט ךרד םהיתוריפ ןיסינכמ ויה םינושארה
 p" .ןיכובתמ ןהיתוריפ vm רשעמב ןבייחל ירכ
 ךכנש םינוה ךודו םיסררפו (mu יועש ךוד
 -- ןהילע ןימירעמ ויה אלו תורשעמב ןיבייחתמ
 טישוה inm ףכ אלמ כוט 'ם OUO ר'קיו שירבו
 ) אמיסקוט אמלאד ,אמיסקומ לש הדונא ול
 € pw] ל"צ] (תוריפ) ךרד ןומיסכרטו aen קרי
 3 «BM3 33 'אנש ינש רשעמ אוה רשעמ הזו
 ( ינע רשעמ «D ,תיבה D] שרקה יתרעב 0^
 שירב 'ורי 47:33 בייח ןושאר רשעמ לבא ןכ ומכ
 תומולחב .(' ןומיסקורט ןישלוע con wo םיאלכ
 ) הי'שירבו הגק דח Cn 0 הכיא תליגמר
 םש "53 ב'א) — .(' ןומיסכורטר Coo רח

 ימורה ךלמה אוה (CTrajanus) ןויריט .סּוניירמ *
 .ךרפב לארשי ינב לע mmn רזכאה /

 (רדא לש) היב רשע ןירתב .ו"סד Ye תינעת יורי
Dvןויריט  covהליגמ .סופפו םוניילול גרהנש  

 סוניירט םוי :ח"י תינעת .סוניירוט םוי 5^3 תינעת
 םוי Xp y^p א"פ הליגמ 'וריבו .סוניירוט םג םשו
 סּוניִנְרַמ שובשה אצמנ דועו .ןוריט :םנ םשו ןוירימ

 .וכרע ןייע
 הקחרה ןינע קשל ע'למ וא spo =) ןכרט

 המוהמ ,czoxyf 90% י"למ וא הכלשהו
(Yerwirrung, Unordnung 513521הפו  ponהשעי  

 ריבעי (' גילפד אמופו 'גרת 0S2 ,ויכ ילשמ) החדמ
 .(לובלבו המוהמ י"לב שוריפ ב"א) — .אתונכרמ
 וא) אתונכומ p" החד מ תקתעהל ה"יחא]*
 ע"למ bn" הלוע בטיה (א תנוכרט ןמגרותמב א"סכ
 mmy כ"ג ל"נה תיברעה הלמה mne יכ המושרה
 pi קתעוה ל"נה י"למ לבא aen הכלשהו הקחרה
 אמופו אתיא רמאמה הזל אטישפב םג יכ ס"לל
 ילשמ) ףדרמ םוגרת ןכו .אישוגש רבע אנ כ רט
 .ךירמד ג'ונבו .ןמגרותמה 'יג bb ןכרטר +'ז 2^

tmויסכרט ע"ייע ) - 

 לצאנו ןונבלב nnb Toxyovicno אָנְוכְרִמ א

 "rauh n) ע"לב ןכו c pac eov ןמ -

 תיב לכ ור" 3^ .'ד ,'ג םירב) בגרא לבח לכ 'גרת
 ןכו ה"יחא]* — .י"לב mb םש b" .אנוכרמ ךלפ

"n3ר"ל 'דמבל 'ב , voוריבו ןכו .ארמז ןוכרט ' 
 ,הרצונל םחתמר אנוכומ ג'ע ו"לד ו'פ תיעיבש
 ארציב םוחתכד ארמיגד אנוכרטו א'ג 'פ בקע ירפס
 תאצוהב) T'D תיעיבש טרוופויא י'כ אתפסותכו
 טוקליכו .הרצב םוחתבד אנוכרמ )66 'נאמרעקוצ

 -  [אנונרט ?want בקע

 ךלמה ןומואו רצח (wj» pop אָנוַּכְרְט *
(Hof, konigl. Palastינש רתסאב  /M 

 :סויכ b' םשו ,היתוכלמ תיבב הינוכרש וגב יג
 אנוכרט b" .יליד אתוכלמד אנוכרט וגב תבתומ
 סעלועפ) 'ד םוקמב 'טו ךלמה m3 ןומרא פ"לב
 ה"כ .ו"מ ב"טל י"שריפש המ כ'ג ןייעו (ג'מ ש"מע

 .'ר ,'ג םירברל דועו
 יניגרט ,סוניגרט b] שבתשנ יניכרט .סוניכרמ *

My 

 עלסכ pm cpxyó י"ל ןמ בכרוה הארנכו דיִסְכְרְמ
stark, hart feleigדיס ןמו  bs "yt 

 .הטמל שיימ ןייע )* ,אמיקסרמ : םימעפ יחש ריפרב )! .םילפר האלהו nb יפרמ לכא 'נרתב ונינפל mos ר'פדנ היכ ('

nos )*ריפרג ןוכנל  sosעב ' qnmהיכו 38 ייכב תיכ (* .ש"ע  vàי"כבו  vàיעב ץ"פרב חיכו ןומיסקרמ  moyלנא  
 ייכבו ,ארסינ ריל "33 )? .רי'בו ביה ר'ל ויו ייכב m3 (' .ןוטיסכורפ T5 י'כבו .ןומיקסורמ ס"פב ^ou) pas 'ץב

 ןיפהר איפימ «m'a איגק rye ג'ונב (* am ו"ו '



8 Na" — ןּומיסְכרְט 
 .ןיסקרט ע"ייע ןוסכירט * | pv לע ןכ רמאנ טרפבו הליכאל ןכומ רבדל יללכ

 = שּובְרמ ל"צו ס"ט .ר"עפל) שָכְרט ,שּוכרמ *
 חטשמ ןכו ןחלש +0%ה6% bo" סורת

 אתפסותב Tafel, Tisch, Flüche, Platte Py) לש

 עותרש ןימכ yy ול השעש שוכרט א"פס ב'ב םילכ
 'וכו בחר ץע ול השע רוהט וילע לכוא תויהל
 ג"פר ב"ב ^53 'פסותב לבא שוקרט 'פריא י"כבו
 ולפנש הקולח nose קלח vb 'פריא "53 0
 הארת nib ^« ןיקשמ ולפנש ןחלש . . ןיקשמ

 ןכו ןחלש ןימכ ילכ אלא לבופ וניא ךשמהה יכ |
 .ןילספסה םע הלמה הרכזנ א"פס 3/3 םילכ 'פסותב
 םילכב אבוהש סוברת Dy הלמה איה nns יתעדלו
 = ינימ ש"רה b^ ש"ע 'וכו ןה ןיסוברת 'ג ה"מ ד'כ

ovasלש ןהו  yyקתענ 'יפה הזו רוע לש א"יו  
 תועטב סרוג אוה ךא סוכרת 'ע ךורעמ הלמב הלמ
 jm שוריפב אוה ןכו תיכב 'ינה רקיעו ף"כב
 ןושלכ גרוד ידי לע ושריפו cv םילכל
 ךובנ היה ןכו .זגרא שוריפ (co אוהו לאעמשי
 ורוביחבו ת"יבב סרג בטיה מ"יפב יכ 'יגב ם"במרה
 רקיעו 'וכו ןיטוכרת 'ג סרג ה"לה ז"כפ 'ילכ תוכלה

"nאוהו שוכרט ל"צ שכרט ,שוכרט ןכו תיבב  = 
ounלש חטשמו ןחלש שוריפ ל'נה י"למ  y» 

 יוועל 'הו .זיפרט 'עב אצמת הנוכנ רתויה הביתכו
 רעשיילפ 'ה וילע גישה רככו הלמה 'יפו 'יגב העט

 .השוריפב ודי אצמ אל אוה םנ לנא

 ג'עס ח"פד ie תינעת «v (po ce" הסולרט +
 תא סומוטסופא) הפוש ןכיא ד"עוו

 אתרבעמב ירמא ןנברו דולד אתרבעמב . . (הרותה
 bb הבורק התיהש הארנו ,הסולוטד

m rWarmbüder 7x Uegu.x י"למ םֶריִט =םיִרָט * 

pem pe לש ymo ^b אָמְריַט ס"לב 
 .ש'ע 'ד רט 'עב המוקמב אלש הלמה איבה וניברו

NO"16 ג-ד י"למ)  eine aus geriebenen 

(ten bereitete Speise. Coder. Trank)53 ' 

 $'n) תוכי תפה לעש ךומסד 'מגב ןיכרכמ דציכ

 ןילשכמ יטטרוקד אמירט שוריפ איה המ אמירט
 ןימשמושה ןילשבמ ימישושר (' Dus םוכרכה
 לש ןיגזה :ןירוש ינצוופד ,ותוא ןילכואו םימב
 ב"פב mw" ןיתושו ןיי סעט וב שיו םיטב םיבנע
 השועו ןקחוש לבא «G'e ינש רשעמד 'תפסותב
 לש ןפונ ןיחקול ' םירמ ת ל ש אמירט ןתוא
 ןיאיצומו ןתוא ן יפרו שו ןהש תומכ םירמת
 jm qma אצויכו ןיטשמוש ןהב ןישלו ןהיניערג

 םינכ 3 ירנד ה"יחא]* ,(יבדנהו ןישלוע
 וא אמיסקרט םהב רשא םינורחאה םינויצ ןינעב
 םירפופ לצא רכזנ ןכו אוה ל"נה קרי ןימ ןומיסכורט
 ונייה 650% oy "m [vote] (50660₪) םיינוי

 םינויצב לבא (דיפק im ריטב זמיר ןייע) יבדנה
 רשפא יא ןומיסקרט וא ןומסכרט ךרד םינושארה
 ןג -ק66פ% יכ ז"מיר תעד Dn ךורעבכ שופל
 | וניבר יכ תמאה לבא .איה החכוה ילב אוה םיקר*

wmתוכובב יכ דחא ךרעל םינוש םינינע דחי  
 תומוקמ ינשב 'מ י"כבו) ןומיסקוט שוריפ ןיטיגבו
 וא ןומיסקרמ ל"צו ןומסבירט 'ב י"כבו ןומקסרט
 pw וכלי תולגעש םוקמ השוככ ךוד (ןומסכירט
 ךודב םהיתוריפ ואיבה םינושארה תורוד ונינעו
 «pou י"שריפ py רואים.  nen יולגב ךלמה
 6אינ אמוי ןיסקרט ןמ ותרזג לבא השו בכה ךרד

yyואיבה ןומסקרט ה'ד םש 'ופסותבו .הנוכנ אל  
^bא"שרהמה 'יח דוע ןייעו תרחא 'חסונב ךורעה  

 לבא ?was אבילא 'פסותה ירבד שריפש ןיטינל
 ש"ארה 'פסותבו כ'ע םגמוגמ םש ושוריפו םייס
 יי ךורעבו ;ל'זו .m5» אביב תשלשמ הכוב רפסב)

 סוקמב ךורעב ל"צכו) pv qr רמולכ ןומסקוט
 וסינכהל ןידיפקמ ןיא ןכש (יתוגסהש תורי פ
 :םייסו כ'ע רשעמב m"2 וניאש יפל תיבה ךרד
 דועו כ'ע ןנברד רשעמב בייח ימנ pyu אריהנ אלו
 (ביכ םש) דיסחה י"ר תופסות ןייע wei" רתיב
 ב'חל תופסוהב ע'בשפהבו ,ש"מו ןנד y3 דועו
 ל"זו בתכ א"שרהמו 'פסותה תא איבהש ירחא
 יפל ןומסקוט תלמ יתאצמ אל ינפלש ךוענו
 יחכונה 'עב W^ תמאב ^5 שודיח הזו ל"כע העש

y»ןייעו שלע  voeןיאו ןיכרעבש  oweקוליח  
paתארוה ןינעב ןכו -- ף"כב וא ף"וקב הביתכ  
poקוליח ילב 'וריב םימעפ הזיא כ"נ 'יא ל"נה קרי  

 (ןומיסקירט) רגְרְג .י"ד ז"פ תבש "1 :מ"ד הביתכה
 ןישלועב ג'ער ט"כר ב"פ 'יחספ v^ ^« [ןומיסקורט]
 'וריב לבא ,(ךורעב ל"נה םיאלכ יוריב ה"כו) ןומיסקורט

 ןכו ןומיסכורט an^ ג"ערו ב"עס א"לד ד"'פס םיחספ
 ןוטיסכוט סע רכמנה קרי Yo ןירישכמ 'תפסותב
 ןיאושקה ד'פר תומורת 'תפסות ץוכקהו .ינונח ינפל
 ל"צו ןמסקרטה 'פריא י"כבו ןימסכרטה ןיעולידהו
 תא קולחל וגכרצוהש ןתונ jm -- .ןימיסקורטה
 קוליח ןיא יכ וניכר תער ילול םיכוע ינשל ךרעה
 .ללכנ hM" 'עב ךווע י'כ לכב תמאכו ,םחיניב
 — p^ m ep] ןיב דירפהל רשיה וק יתיותה ינאו

 .יפריא ייכב אלו יפרב ונינפל ייל (* ,ימ v33 ןוכנל ייארכ Somn וא סרג אלש מיש ims םג וניבר ייפ אלש הממ )!

m» (?בית י*כב  moחרועפ ילה זיואב  ^bןיפרוט ] *א ש ע'פרבו ךורעה םשב ויפק . 
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 םהלש תוימוט דגנכ ג"ונב ה"יחא]* ,(םישרפ
 דגנכ :'תליכמה םשב ב'לר זמר חלשב 'קליב לבא
 ונינפל 'ב web חלשב 'תליכמבו ןהלש תוימרט

np "nןכו .םהלש תוימרות דגנכ קויד אלב  
 יכאלמ לש תוימרות תוימרות (םימעפ 'ב) םש
 ס'ק זמר ב'ש טוקליב p» m 'וכו תרשה
 qnbw תוימרוט דגנכ םשו vb לש תואימרוט

pomושעש דמלמ :ץוכקה ל"ר זמר ףוס חלשב  
 הדמל ןאכמ דחא שיאכ תוימרוט תוימרוט ןלוכ
 תורובח 32«: .תוימרומ תגהנתמ תויהל תוכלמ

 —  [תורובח

 ילוא וא .dormentum ר"למ דיחי) 102370 4
 המחלמ ילכ tormenta ונממ ץוכק

 ,W urfgeschoss) 000868 תוארטסלב ינבאו

"v6ב"כד חיפ) (*המח למ חושמ 'פב 'טוסד  
 b" .םהלש ןטנמרט דגנכ 0% ^n םילהת) ילחגו

v3םינכא תוריל המחלמ ילכ  cwmשאו . 
 ובציתה ה"ד ב'פס חלשב אתליכמנו הייחא]*
 רומזמ ט"ושבו הנטנמרט ל"צו הנסנמרט שבושמ

n^ףוס ב"ש טוקליבו ארטנמס סרג שעגתו ה'ד  
 *b'3 זמר ףוס חלשב טוקליכו הצמרת b'p זמר
 ןינעמו ל"נה ימלשוריה 715 5". םלוכבו הנמרט

 — [ל"גה

 עבטמ ןימ tromissis ר"לט ד"עפל) ('סיִמְרט 1
 וניאש ימל לאשוהו אבה ע"ייע ימור

p"השולשמ דחא סא יכ  ^D T oin Drittelwisser 
 3( ןיפימרטמ אלו ןיסימחמ אל (םינפב ןייע רחא
 ונייה ה"'חא]* | ,םמח 'עב 'יפ רבכ 6r תובותכ ^
 הז b^ יפלו "גו שוריפ כטיה «^v 'ב ben ךרעב
 D semis^ ר"למו %ץטוא י"למ  ןיסימח הפי הלוע

^bרכד יצח קר עדויש  Halbwisserןכו  np"חה ' 

 'רה ףולחכ ןיסימרמ יכ y" איכהש המו יוועל
 ףצח b^  דפ\ץמד6 י"לב vn ןיסימלט ומכ 'להו

Verwegenerהיאר איכהו כ'כ לעב ומידקה רבכ  
 רודל ה"בקה רמא :רמאי jb 'פ 2^ רומזמ ט"ושמ
 'קליבו וללה םירבר רמוא התא איסומרט הז יאב

 איהו אדימ לת הזיאב n^" זמר םילהת |
 רמאל ךינפ תפצחה המכ רמולכ ל'נה "נוי הלמ
 תוזעמ אל רמולכ ךרסחכ חטוב ינאש ל"או הככ
 איסומרמ כ'או יתרמא ךרסחכ ןוחטכ ךותמ סא יכ
 b'y וא 'קלי לש ארימלת — 3006 n5 אוה

— mt תופיצח כ'ג so^wnp ww ארימלת | 

 .םיִמָרַמ 1 - wb דפ

o ברועמ sm י'לב UB (ב'א — (o אתשילח 
 m םשב ארקנו תותשל ןה לוכאל ןה דחי ףורטו
 היה לבא .תמאל ןויכ ה"יחא]* .(קיקר ןימ
 ןילבתמ תושעיהל «see quoc ריעהל ב'רל
 3vn^ הלמה תארוהכ היתשל וא הליכאל תדמועו
 לבא n'5 ל"נה ש"מ אתפסותמ mb היארו ל"נה
 רתומ ןילבתב אמיוט ןתוא השועו ןקחוש
 לכ אמירט b^ י"שרו .וכו ןתכאלמ ש ינפמ
 /02( מ"טשבו כ"ע קסורמ וניאו תצק שותכה רבד

n»הכמ ןושלמ :דוע ףיסוה 6^ תשלושמ  

 — [!הירט

 ,weich 50000 ןמ 0 י"למו אָטיִמרָט

zart gekochtהכר תלשובמו תלגלוגמ ) 
 רתומו Uo 5 םירד) לשובמה ןמ רדונה 'פב
 הציב י"לב 'יפ ב"א) — .'מגב 'יפ .אטימורט הציבב
 תנוכ ה"יחא]* — .(הכר sm היולצו תלוגלוגמ
 תוינשמה i^ הפי הלוע הזלו ל"נה י"ל לע ב'ר
 "גה םשו :'( םירדנ D23' מ"טשב ה"כו אטימרט
 םיכסמ וניבר "235 םלוא אטומריט ל"צו אטימרוט
 אטימורט שרופמ con ג"ע ט"לד ו"פר םירדנ "וריה
 כ"כ הכר הייולצ רמולכ (טֶלִמדא י"ל אוהו ןוטיפור
 הלוע הפי S/MY leicht schlürfbar העמוגל לכויש

npיוועל 'חהו ל"מרו ,ךרעה תלחתב ל"נה תרזנ  
"bי"ע  "b. cpoynzóvהדוער  zitterndes5« ןיאו  

 ואיבה אל ןכל םש תוכיראב ןייע 67 'מגב 'יפו
 .תטמשנ וז הביתו 'שוריד 703 לע ןויכ ילואו וניבר
 מ"יות 'יפב ןייע 'וריכ ומכ ם"במרה b^ ןינעה ףוגבו
 "b ושריפ .םיודנל תופסותהו cw םירדנל
 שי ש"מ יפל לבא כ'ע תועמשמ וב ןיא אטימווט

 " ve[תועמשמ וב -

 תעונתו my py +ץשז% (os הָטּומיִרִס *
 .zitterender Ton. der העוות לוק

(Drommeteאיה וז יא ג"עס ש'גר ר"פס ה"ר 'ורי  

 .ןקיקד תלת רמא הנרוחו הטומירט ןהא . . הערה
vs 5333חנג יחונג . . ותרומתב "יא : ג"ל  . . 

 ילולי ה"ד י"שריפ ןייעו ma ע"ייע לילי ילולי
 — *p'p] תלת 'וריר ר'מ ומכ ןכ te" אצמתו

 ר'למ המרוט jb pups אוהוו תויָמְרּוט 8
  turma'צמא י"לב ןכו 10000

  8Soldatentrupp, Schwadronחושמ 'פ 'טוסר 'ורי

| a". (m^ םילהת) [ורבע vap] 6223 m$» המחלמ 

 לש תכ יטוו 'שלב שוריפ .ןהלש תוימרוט רגנכ

n v3s ws )'לשח 'ע רוע ןייעו אחלישח 053( ,ךורעה סשב לינה זיואה אינה ןכו אתשלה 'עב היכו  s;אוב (?  

 Y י"כב ה"כ (* .תככ אות םג סיפרה 'אלס יפר תוקמ 'מא 'פדב ותוארכ יכ ל'מר לש ותוריהמ העינת ןכיה דע הארו

yamאלב  cn 
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 -Tio "יעצמאה י'למ ד'עפל אְָנּוריִט = ןרט
vuv = 6המחלמ ישנא יכרצל סמ  

 Verpflegungssteuer für אבצל הנושאר םיסנכנה
Rekrutenלאשוה ל"זר לצאו 567 םואיסריימ ןייע  

 ישאיב) םיונ ךלמ לעדתו ב"מפ ר"בב (ללכב סמל
 םירדעה לכ המש ופסאנו ש'פ Cs ובפר'  w'p ד"

ce)טיכ , C2פבו ' ppימ סש ןוילעה לסבו (חיפפ|  
 אינויט תבתוכש (ּהעשרה תוכלמהו 0"
 אוה ןכ) אשת יכ שיר ונדמליב C) תומואה לכמ
 ןונואה הבונ ושע תוכ למ (םש אמוחנתב
 תלגלוניוה הבגת אלש דע לאושימ
 קסעל psi 6תיבגנ איהש דעו האב
 הבר תומש שרדמ בנ'א) — .אוה Db ןינע ןינוריט
 הלגנש העשב (ג'פי) ךיבא יהלא יכנא רמאיו 'פ
 ר"לב יפ .האובגל nes היה ןוריט השמל ה"בקה

opהמ תכאלמב וסנ אל ושא םישנאל יללכ  
 ויה רשא המחלמב וכנוח אל רשא םירוחב טרפב
 המחלמ םדמלל הנשב הנש ידמ םתוא םיחקול
 .(ןינריט תביתכ םיימורה לצא הז ןינע רמאנו

DU nw]םג היכ) האובנל השמ היה ןוריט ןינעב  
 ןינוריט ל"צו ןינריט תביתכ ןינעב xp !ה'מפ ר"משב

Rekruten, tirones y 5םלוא ב"ר ירבד םינוכנ  

 וחקולש ליח ישנא ךרוצל סמ 03 יכ םילשהל ךירצ
 000% 'צמא b31tyronia" ארקנ המחלמ ךוניחל
 םישרדמב רבודי סמה me .'עה תלחתב רומאכ
 ו"ו י"כבו ןינוריט קסעל psi ןינעה mun ל"נה
 'וכו קוסעל psi כ"ה י"כבו ןיניוט קסעל האב
 ינינע ובגנ אלש דע "יפו .'וכו קשעל דיל י'כבו
 תיבג סע קסעתהל ןיאב רבכ תלנלוגו ןונראה סמ
 לכונ כ"או םידמולמ יתלב המחלמ ישנא לש סמ

pavo papaו י"כ ^35 אנוריט דיחיהו " j^» 
 ןויכ 85" Hekrutensteuer י"ע 4 הרעהב הטמל

 אתקיספל תורז תולמ 'יפב ןאמעדינ ם'רהמ 'חה
^nיתבר אתקיספה יוכד ואכל (ם'ות אניוו)  
veoלכמ אינוריט תבתכמ איה תוכלמהי  now 

"mwצמא ר"ל י"ע ' TW tyronia.ורקער ומונרת - 
 -ןעטורקער לצו קויד ילב תצק גנובעהסיוא - ןעט
 ןכ Typi ל"נה opes סואיסריימ ןייעו רעייטש
 םיאכ םוקטב אשת יכ 'פ יתבר 'קיספב םנ ל'צ
 ןושאר 'פדב אתיארכ סונריט ל"צו סובריט םהילע
 סע :וקיתעהל לכונו yronos) אוהו גארס סופד
 סיאב רמולכ !ןעטורקער איד עיז רעביא ןעממאק

yימור תוכלמ . 
 טוקלינ 'יא הזל

 םייונש

| 
| 
| 
| 

| 

E 

 יאיָנּוריִט ₪ ןרט — םיִמָרָמ 1

 בורקו אינוריט וניבר ייגכ ליצו האיסומירט cam ונינפל ח''פ

mb3'3 ינריט תבתכמ איתש זימק זמר בשיו  m» (^ Dbי'כ לכב  Tyןכו רסח יפדכו  ^Wתצקבו 'תנתב  

de^ MeL UNE SM NCHR. Ue TE RE IO RS 
 ו

"b 

 ךרע ןייע אינוריט bou ח"פפ ר"בב איסומירט לנבא

pe3 [ — 

ein Drit- עבטמ tremissis (ר"למ D'Y no 2 ^en 

(tel == drei Viertel eines As 

 ךל בס אנמואל ל"א םיוגב יתבר 'קספ 'כיא 'רדמ
 השלש הוש n" עבטמ po ^b .ןידה אסימירט
 ה"ד םש שרדמב ה"יחא]* .רסיא לש םיקלח

nסניתאמ  CDכ"או סניתאל ימלשורי ל"הזב רמא  
 ס"לבו קש אוהו י"לל py ר'למ קתענ

posי"לב יכ עדו .ךרעה תלחתב רומאכ ויושו  
 הז םלוא copvígiov םג ארקנ דחא עבטמ תיעצמא
 ןייע דחא ףסכ jo שוריפ אוה tournois צ"למ

 — ]569 סואיפריימ

JN DD y'"p איפומירט .איסומרט + 

cupaww(ac = zu- "bb אָיְנּוריִט = wn =( ןרט 
66 Herrschaft, Herrschermacht, Tyran- 

i83 (eiג ץ"עד ' Qeyoאב ה"בקה ןיאש יפל  
 אתקיספ wmm אתקיספב .ויתוירב Dy אינורטב

Bתלאנ היכרב ר"א )755 יחבר אתקיספבו :ב'ינ רצ  

 חכב v^ vb .אינורטב )8 ny són ךמע עורזב
 (* ימורו י"לב C ןינריט cb ב'א) — ,הלילעבו
 לועב רשא ןעי יכו הלשממ :אינריט .םילשומו םירש

 תלשממל wp םיכלמה  םיכלומ ויה קשוענו
 ארתבו אמק ?qu .אינריט הישנא תא תקשעמה
 ג"כפר ר"קיוב «nó ה"יחא]* n5 ns)» ןינע
 קזוחב הלילעב p^ ןכו הלילעב כ"מ 'יפו אינורטב
 ןגחתאו 'קליב ב'נ ןכו הנשושכ D ר'שהשל רי
 'וריב ה"נכו אתקיספד .רמאמ נ"שו ח"כתת זמר
 ךמעו םהלש אינוריט רקיע y'3 ט'ד ח'פ 'ומבי
 הביתכה רקיע איה וזו 0007 עשו ןהכ יבירמכ
 ד"ע ה'סד UD ןישודיק 'וויב ה'כו 'ט רחא ד"ויב
 אלנ w^ ד'ע ו"נד ה'פס ינש רשעמ 'וריב לנא

vvולא  qmeןיאב  senesןכו .ה'כקח ינפל  
 היה (רחסא nous םשב) ה"מקתת זמר וניזאה 'קליב
 ל"נה מ"כב .הלילעב ב'נו אינורטב ויבא לצא הלוע
 י"למ ,תומוצעתו זעב תוצירעב ראבל נוט רתוי

5nס"לב ןכו  «nomeתבתכנ הנוכב יתעדלו  
 וז יכ (me 'ט רחא Tv ילב הארוהה וזב הלמה
 תארוה ןינעמ וניחכהל ידכ (הלועמה on^ איה

 |ש"ע &r'n אבה 'עב הלמה

, 

 |«p םורא תוכלמ בימפ ר"בבו .תיעיברה תוכלמ גיונבו 0" v33 m» (^ dyrannus (* .סטק6צשסו ('

v5. (*אנוייט ליצו אנוירט ו"ו  b 

 ,אשה יכ b' יתבו 'תקיספב

2 



 . 'טסושל ^n םוגרתכ םג םימעפ הברה wm ץובקב
vn armז"י ," היעשיל ;ח"י .ז"ט ,'ו א'של ;'ל ; 
 — [ח"י טיל ;3^ ^« ג'כ 'קזחיל ;'ז 5

provo +0500 י"למ ילוא)  Schauspiel,טרפבו  
 םהיגח ov3 הטבהלו הייארל (po םוקמ

 ז"נק 'פ תוטמ ירפסב (םילילאל תוגברק ןיבירקמש
 [םתוריט] א"ד ןויריטב ויהש םוקמ םתוריט לכ תאו
 טוקליבו םהלש mr] הדוכע] םירטונ ויהש םוקמ
 לכ תאו :ןושלהו רדסה ה"כ ה"פשת זמר תוטמ
 םילילא m3 ןירטונ ויהש Cr ,א'ל רבדמב) םתוריט
 ןויריטב ויהש ops םתוריט לכ תאו א'ד ןהלש
 רומאכ התארוהו ל"נה תינויה הלמה איה ד"עפלו
 ש"צוא ןייע oman גוחלו קוחצ תוארל דחוימ םוקמ

vויהש א"ד יכ ילואו 1, 1062 יוססאפ לש  
 .ןויריטב אוה המ תורוהל ןוילגמ אב ^« םירטונ
 א רמ ע"יע רמש b" רטנ = רט 'למ שרדו

my qmmגרתה ' ^eי"שר  mbקוספה . 

wo iO *ב רט 'עמ ' j'y102 וא ןתמו אשמ  
 ר"כיאב Gabe) הנתמ 860% י'לב — ןורד

 (םימעפ 'ב) ןוכיפאב ןורט ןוכל אה :ביעי הכיא 'פ
 אה ושוריפו OP Cb ר"כיאב םימעפ הזיא ה"כו
 אלקשבו ןתמ אשמב רמועש 521 וא םכתנתמ סכל
 ^ אתחיתפב ןווחאה ןינעה הזמו םכלצא יוטו
 אלו אמוי לכ imb םיאק cms אלו ה"ד ר'כיאד
 אמוי לכ ןורט םיאק ,יעל תא יומוק ow" ,יעל
 רמא אוהו ילצו יתא הירכח היל רמאו ,יעל אלו

 ,כ'מ 'יפב ןייע «b אנא חיל

 ןכלו רזכאה ימור דיקפ אוהו) םּופּור סּונרוט +
 tyrannus D'àYO י"ע Rufus ומש וראת

 סופור סונרוט לש ותשא בער 'ג 'ירדנ .(ד0ל%
vo»ג"ונבו א'עס 'כ ו"על ת'האב  ry3הלמב  

 לאש :ה"ס ןיודהנסב ןכו סופווסונווט תחא
 םונרוט p' 'מ "33 לבא ע'ר תא סופורסונרוט

cenעשרה  mmn. n»mסונווט יכ תרתוימ  
 ןושארה yo" ת"האב תולמ יתשב ןכו עשר ונינע

posס'ר לצא םישורק י'כ  'moר"להקכו ג"צ רצ  
tע"ו תא |" עשרה סופוופוגרוט :ינא יתרמא  
 י"כבו עשרה סופורסוגרוט .ט"כ תינעתב ןכו ^2

 Um yp סופורסונרומ לצו סופורונסונרוט 'מ
 םש דועו סופוסונוומ X56 יתבו אתקיספנו
 ט'פ תוכרכ 'וריב סופורמ סונוט ןכו סופורסונרוט
 ע"ייע סופור סונוט ס"שרהמה יינכ ל'צו :ר"יר
 יכ וערי כטיה ל'זר ולואו .'טוס 'ורי נ'שו סונוט

 האלהו ws" יפרב תנחשנו ל'צו v3 היכו qune ומב

misידמ התוא םידמולה המחלמ ישנא לש סמ  
 רקיעה הזו ש"ע א"עב b^ סובריט 'עבו ,הנשב הנש
 .תשבושמה אמוחנתה 'ינ יתאבה ל"נה ךועב דועו
 תבתכמ תאזה תוכלמה ידוד לוק קוספ ר"שהשנו
 יכ ררבוה המואו המוא לכמ םלועה 525 אינוריט
 תימור תוכלמ לש המוא לכמ הזה סמה ובג םיימורה
 לעו המחלמ דומלב התיה םתרובגו םחכ לכ יכ
 PTOL אינוריט שרפל העט כ"מבו 0m סברח
 ןיבה אל ןכו 'א qub 'ע רחא ררגנו "הלילע לש
 pe 'עב בותכל קיידל ביטה וניברו ר'משב ןוריט
 םדוקה ךועמ ולידבהל dci רחא ר"ויב 'ב

[m — 

 רקיעב "5 קלי י"למ ס"לב ןכו אָנְרּוט — ןרט
 ןודאו לשומו רש תימצעה התארוהב התחנה

(Herr, Gebieter, Fürstםיטפוש) םיתשלפ ינרס  

 p'53 ןיבוריע 'ורי .('יאתשילפ ינרוט 'גרת 0 2
 (C ovo והילא אלהו 6ב"כד היפר) ןירבעמ דציכ
 הכיא תלינמ שירב .היה םיאיבנ לש [סונּוריט]
 ,א"כ (pm םירעש לע םירכ םושל .oon ה"ר אתחיתפ)

parvo :002םירש ןינע  n335 הי"יחא]*  

 ךייש ךרעה הז יכ 'א peo ךרעב ב"ר ךל םידקה
 unb טשפומ םש ףעתסנ הזמ יכ 'א ןרט יעל
 "כ ץבוקב י'כ ןילמ יכוע רפסב יתיאו גוש
 ךוועה :סונוויט .אינורט :ל'זו םאטשרעבלאה
 יכ עודיה ןמו םישרש 'ג תאזה הלמה ןמ השע
 ןינע mien תורזגנה תולמה לכו י"ל הרקע הלמה
 םהל התיהו י"למ םוחקל םיניטאלהו םהל דחא
 nmm הלשממהו חכה ןינע סנינעו סנושלב גהנמל
 רשא תיטלחהה הרשיה הלשממה הנושארב םנינע
 אוהש (me הזה ןינעה ןמו ומעב לשומ «se ךלמל
 םינוריט והילא ןירבעמ רציכ 'פב 'וריב 'מאש המ
 הלשממה וילא רשא אוה יכ סנוריט ל"נו םיאיבנ לש
 תנורמכ םילועה לע לצאנ היה וחורמו םיאיבנכ
 הדובעב םעב םיכלמה ודר םיתעה ךשמהב .האובגה
 לע תוינונאה לועו םיסמה רי הרבכ השק
 דושו סמח ושעי אל רשא םישעמו הכולמה ינב
 ךלמהו השקה הלשממה mob הלמה הכש ריעב
 תארוה ןינעה mm ope רבד לע כישקמ לשומ

smקר .ךזה ל"כע ךוועב סש איכה רשא תולמה  
 ןיא הזבו הזה םשה ןמ ןיא 'ב ןרט 'ע תארוה ןיגע

 ץוח .ליעל ש'מכ ןוכנהו םיקרוצ ל'גה מ'עב 31
 "ny ןכו יתהגהש ומכו סונריט ןינעב ל"נה דיחיה
 דבלמ וז הלמ דוע אצמנ אל ^u) י'כ ם'עב

pp oes op qmaלכא — סופור סונרוט  

Tam זיפ' sens ה'כ )' ore m v y 33. (7 

 090335 יוריב (* ,יתחגהש
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8T סרט — Die םּונרּומ 

 םה םיידרגו פ'לב jh תארוהכ םיבהז םיטוחב | םונרוט והינה הנוכבו Tinius םונוט היה ומש רקיע
 'כוסב wen םקלחמ ןכל םיטוח ראשב םינרוא | ד"פ תינעת 'וריב W^ הז יונכ ילבו תוצירע ןושל

 םתכאלמב תוכייש םהל שי יכ דחי םריכזה ז"כב לכא
 'יא גרוא ןינעמו .הפי תבשוימ וניבר תישוק ז"פלו
 ח"מד ?rb ןיטיג mmm :מ"ד א"פ 'ומורת 'וריב םג
 'וכו ייסרט דחב ?b^ ^ ימוק ידבוע אתא ג'ע
 pos Tp ב"לד טיפס םיאלכ ימלשורי  ץובקהו

 — [הייפרט

^D"םוסרט ריעמ 'יפ)  (Tarsusק"פד הדגהב  

 יב 6 שרתו ןתנב x€ « הליגמד
 תוינא יסרוט ןושלב ןירפסמ vm ויה םייסרט
 "Di אתפליא 'גרת Cn mm םילהת) שיישרת
 ףדב ה"כו :ג"י ףדב ג"הכ ןושארה ןויצכ ה"יחא|*
 bus םינושארה 'פדבו פאו 'לו 'מ י'כ 'יג יפל .'ז
 י"כבו םיישרט .'ז ףדב ג"ונבו :3^ דצ 'ליגמל ס"ד

m nפ"א י"כבו ,יסרת 'לכ 'וכו םייסרת :ג"י ףדל  
 יסרוס . ,"יפירס שובשב 'יגה דועו םיפרט 'לב 'פו 'דלו

jyא"ל רצ םש ס"ד : somםשהמ ןכ ושרדש הארנו  
 ו"יתב םירחא י"כבדועו'ב י"כב בותכש המ הזו שר תו
 ריע התיה "1066 ?vy ת"יטב 'ינה רקיעו םייסרת

 069% ארקנ n3 דלונהו Cilieien זוחמב םאו
 .א"כ ,'ב רתסא םוגותכ יאסרט וא םייסרט והזו
 ר"בו ד"לו 1^ י"כב יכ עד 'וכו שישרת תוינא ןינעבו
 אלל ול ושע ע'פדב ןכו ב'ה 53 ךרעה הזב ללכנ
 סוסרטר ןוכנל 'יגה ב'ה י"כבו ,ומצע ינפב TY ןוכנ
 'גרתב ה"כו bbw ע"פדב לבא 'גרת י'כב ה'כו
 ע"ייע wn rb .ו"ל ^p ,י"הדלו ^ ary םילהת

 — [ש"מו סיפרט

 שפח 'יפ trassare 'צמאה ר"למ ד'עפלו סרט
 ונממו durehforschen, durchwühlen קדבו

 ר'קיו ףוסב (המדאב שופחו .הריפח 49, םשה
 יסתימ תא יארוהיד ןינורתא ןמ ליכא תא םא (''לפ)

possאקושב ןושפשפ א'ס .וחכשא אלו אקושב . 
 םייונש רתי םש pn ונינפל יא א'פסכ הייחא|*

^nצמאה ר"למו ןיסרט אוה קפס ילב הנשיה ' 
 'צמא ר'לב םשהו tracer צ"לב םג ונממו ל"נה

traeon, trassaהקידבו שופח  o»המדאב הריפח  

 p^ םייָסְוַט לש תסנכה תיב ד"עפל לצאנ ונממו
 וזו .תכתמ web wu המדאה ישפחמו ירפוח

 'חה וליח הסנ הב רשא הרזגהמ תלפונ אל הרזגה

 יונכו ,לכיהה תא תומצע קיחש סופור שרח :ט"פד

 .סונרוט תרומתב אב qno) ע"ייע) תומצע קיחש

 לש way םיטוח (2l פ'למ (*א ד"עפל) יִסרט
 יטוח גרוא "יפ יסוט כ'או הגיראל רמצ

 001080680, = 'רפו ע"למ וא Weber םיבעה רמצ
bob (2 Goldweberסרט לעפהמ  won ^b y'"y 

 bmi תולעהל המדאה עקובו שפוחה יפרט כ"או
 תבש) הריכ 'פד ג"סב Gergwerkarbeiter) תשוחנו

Groפד ג"רב .תבשב םייסוט לש הטמ רזחמה ' 
 'פד ג"רב .ןמצע ינפב םייסרטו Cama 'כוס לילחה
 (' םייסרמ לש תסנכה maa G3 הליגמ) ריעה ינב
 'מגב תופרט ולא 'פב .6םלשוריב התיהש
 .םייפרט לש תילטמ Cro pm הילגר ורבתשנ

^pלש תילטמ ןהל שי ורקיעמ תשוחנה יאיצומי  
 םהידגב ורחשי אלש תשוחנה ליבשב םהינפב רוע

omלכב  on nyהמייחו תלוננרתה לע השרופו  
 ימגב ריזנו ג"הכ 'פב ,('"םיפנכ הלדגו תילטמה ןמ
 האלמ nep ואיבהש השעמ (בינ oU הרדשה
 .םייפרט לש תסנכה תיבל ('אי ב ט ר פ כ מ תומצע
 תשחנ יפוצמש ינפמ ונבתכש שוויפה רבתסמו
 ,םדבל תסנכה תיב םהל היה ןכ לעו (*יפרובכ ןימהוזמ
 לש ןבר C rp 6ןי נוב ןי א 'מג ב ז'עב ק"פב
 אתישר יה ירוביק ןירת היל ותייא ינא C םייסרט
 C [יסרטה] (יסרוטה) עמשמ וישכע anion יה

 הכוס לילחה קופד ותוא ןל אישקו ידוג אוה
Onה"יחא]*  jvןילוחב 'ופסותב ושקה  

 ב"שפהכ ןייע ךורעה תטשב לבא םמצע םשכ םש
wmוניבר השקה אל המל אישוקה בשייל למע  

 .ש"ע 'פסותה תישוקכ 'וכו שרתו ןתנב הלגממ כ"ג
 'וריב ןכו) ל"נה הלינמבו ןילוח .תבשב יכ עדו
 ילב (םייסרט לש תסנכה תיב .ז'מד ב"פס םילקש
 ט"כב י"שריפכ תשחנ יפרוצ p^ םייסרט תלמ קפס
 (ל'נה ה"מגר 'יפכ אוהו) ךורעה 'יפכ בוט רתוי וא
 p y'"y" פרט לעפמ ורקיעמ תשוחנה יאיצומ
 ז"עב לבא תוכתמ הנממ איצומו המדאה עקובו שפח
 ז'על ^p3 m^ סרג ןכו םיגרוא :םייפרט תארוה
 )3" ףד 'גנא י"כ ץבוקב) םי גרו א לש ןבו 3
 ינפב םייסרטו ל'נה הכוסב םג ןינעה me ד"עפלו
 םיגרוא םה םייסרט יכ ןמצע ינפב םיידרגו ןמצע

ma )!ימ ייכב  mà m masaקחעוה (' .רילו ויו י"כב תיכו (* ,םייסרוט ג*ונבו ה"פש ייפ בייח  n5oשוריפמ הלמב  

 יקסרובכ : ךורעה םשב תילטמ היר ליינח ןילוח יפסותב (* .ונינפל ייל (* .(דייש ףד יגנא ייכ ץבוקב) ןילוחל vis היימגר
auדיילו ויו 52 (" .שיימו יסרב ע"ייע רקיע  mé» (^ smימגב יזיפ 'פרב  "wemןילוח 'פסותב חיכו יסותו  

 םשב לינה ןילוח תופסוהה תקחעהמ חכומ |« )^ .םייפרת ג'יונבו םייסרוט זיעל תיחאבו יסייסוט לש ם כ n :םשו לינה

 hy ייכב ח"כ (" .ךוועה

T. 
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 5/3 רניד כ"או הלכלכמ לודג אוהש תיבח יאדובו
 ה'כו 'פריא י'כב W^ תיסירט «n^ .תיסירטמ רתי
 תיסירט םימעפ הזיא ד"פ ינש רשעמ אתפסותב
 תיסירט אתפסותב םש ןכו ."יסירוט N^ םיסופדבו
 ה'צר D^ אצת יכ ףוס ירפס .תירופיצ . . תיריבמ

 — [תיסירטו רניד . . אצת יכ ףוס 'קליבו

^i po? *ב שרמ ע'ייע ןישרט םוקמב 'קליה '. 

Tarsos) D'D*D *הבומ 'פ ר"להקב +יסרט ע"ייע  
 יתא הוה ןיסאי רב יסוי 'ר :המכח

 py" םישדח 'פדב ה"כ םיפרט jb ^nm אפלאב
 סוסומ אוהו סיסרמ ל"צו םיטרמ ע'ייע כ"מ "ג
 Y" ib תוכרב 'וריבו ש"ע יסרט 'עב וב ונרברש

 יתא יוה השעמ ותוא רופיסב הלמה וז oon ג"עס
 403 לע nx היה "19056  תמאבו ש"ע אפליאב

vy nmm 6טפשמל תואסכ הבו תמסרופמ  
 םגו 3" .ב"י .'ד ,ד"י ובארמשמ חכומדכ תומכחלו
 שוו םש יכ ןיבנ התעמו הב וכשי הברה םידוהי
 היכרב 'ר :שדוחה פ'ס 'יתבר 'תקיספ ןייע םוחנ 'ר
 םיסירטב יאמיס 'רב םוחנ שרד והבא 'ו םשב
 רעוביינ 'חהל איפארגאיגב אבוה) פ"א י"כב לבא

m 5א"צק זמר אב 'קליבו סו סר טב ןוכנל  
 ונינפל 'יא םיסרט ^« — ^3« ש"ע רסחו שכושמ
 '* היתתמ ןב תודע יפלו .'ח ,ח"מ םילהת 'גרתב
 920000 Be (990005% .ןיוש םהיתש 'א ^

 .ש"ע התובישחמ רפסל הברהו

 < y'bs תואיטרס ל'צ ךפוהמ) תוא'סרט +
^bםיטפוש ירפס (ךור  'bא'סק  

 תואיטרס סרג ןוכנל 'קליבו תואיסרט ול ביחרהל
 Typ א'חב טרסא ע"ייע יברע לקשמב אוהו

 ר'עפל,יקסיירית = poo ל'צ) pomo" "טנא
 ,p O9^ ארקנה םייסרפ לש ריא

nלש  weהלמה הככווהו  erm ^ qbןמו  
oos ossכסמ (הנקתו קוח ' ryןהריא ינפל 'פ  

ry)יקסירוטו ידוטומ יאמ יאסרפדו 6"  
 לש ריא ימי תומש b" )« ןידהומו )0 יקנרהומ
 ירוסמ 'עבו .ןירהומ ג"ונב ה"יחא]* = ,םייסרפ
 M3 ןורימו ינקוהומ יקסיירוטו ידרסמ וניבר "יג
 |Y "53« ןוירימו T5 י"כבו ,ר'פרכו ר'ב י'כב
 יוויפטומ Wow ry5 ow י"כבו ,ןורימו
 ח'ר b "53! jme^ יקנפוהומ יקס יי רי שו
 יקסירית ינקרהמו bib 'יגה ו'גנא י"כ ץבוקבו "על
 n רקיע יכ רורכ ל"ג הכר העיגי רחאו ,זורהו מ

 =-  M M — Mה ₪

  nep) poen pהאולה היל הוה ןיפילח |
| 

 יימור עבטמ תיסירט b^ ב'או — .[איה הנ מק

bobיקסירוט ₪5 —  
 עדנוקפמוהמרעטלא ןעשידיי vy ר"טב ורפסב ףעל

Yo Mnש"ע ) — 

DD *שומ 'עב אבוהש א"ס אוה  JN 

 ןיסירמ ח"פס ןיבוריע אתפסותב (?) םירט *

 יינבנ(ןינירפ ל"צו אוה ס"ט תויונחבש

 ע"ייע Flechtwerk הככש השעמ |b" טרופריא י"כ

 י'א גרס

 ;Münze = 3 As) ימור עבטמ) תיסירט

 (א"ער ימ תועובש) ןיניידה תעובש קרפב

 (רנידאלאידיבְךלְןיאךדיבילהזרניד

 [לכהש] (לכש) הטורפו ןוידנופו תיסירטו ףסכ
 (r2 D'3) בהזה 'פד ג'רב .'וכו דחא עבטמ ןימ

 ל"ז ח"ר b" תיסירטו sw הפי ]15 הלעא ינאו]
 יתלוז m רניד mo רניד הפי ךל הלעא ינאו
 לכוא (חיפר ט"ב) אתפסותב ןנינתד אוה תיסירט
 תיסירטב bM" תבתוכ ,רנידב 'יפא תושיק לעופ
 )^ aen הנטק העמ תיסירטו b" 57 םשרג וניברו)

ON! 
 הושש הפי רנידב תיסירט ונממ לוטיל] רוסאו

oumול ןתנש רנידה ןמ ] Cתיעיבשו הנשמ ) 
 רגידמ תוחפ "mo עמשמ (G5 "t [תועובש]

 העמ תיסיוטו 'יפ ל'ז םשרגוגניבוו)

tressis 

 יסופדב ה"יחא]* .(ןירפיא השלש ויוושו
 חכומ מ"טשמ יכ אוה םיניעל ne תועט ךורע
 תובית ןכל ח"ו bb" קתעוה "פה לכ יכ רווכב
 ןכ ןינעהו ךורעה mob ןיכייש 'וכו םשרנ וניברו
 רסח רקיעה לכא ח'ר 'יפוניבר איבה הלחתמ :אוה
 הוש תיסירט יכ מ"טשב ח'ר b" ךותמ יתמלשהו
 ומצע תרנסמ וניבו כתכ m לעו רנידה ןמ ר תי
 ןושארה my אוהו (ל'צכ) ת ו ע ו ב ש ר 'נשממ יכ
 ףוסכו 335 nine תיסירט יכ poro הז ךרעב
 הזנו הנטק העמ קר תיסירט יכ n3 "b איבה
 ןיא ךועה לכ ל"גה םינוקת nw .הפי הלוע לכה
 ,ל'נה תועובש י"שרב 'יא ה'סנר «b^ .ןבומ ול
 ל'צ הז Tu תיעיכשר הנשמ ילוא יכ ל'ג דועו
 הנשמ םורגנ CM ףא וא תיעיבשר א תפס ות
 םג אתפסותה הנכמש וניבו תטש יפל בשייל שי

"yאתינתמ  jyעבו וסר .א'חכ) קתפא 'עב ש"מ ' 
 ל"נה ןויצב וניכר תנוכ ילוא כ'או ('ג .כיח! אב
 ינא וז man םש 'יאר vb תיעיכשר אתפסות לע
 כ'ע תיסירטב הרכמ ינא וז הלכלכ רנידב הרכמ

 וניבר קיחעה םשמו DP מיבל D'pes ואבוה חייר 33 ey" יחמלשה (* .ךרעה no ןייע )* oon יפרכו ,ךורע 33 ('

 תא יתאצמ ןכנו ושוריפ '':ב :' Aim ס"שב מ'בב ce ת''ר
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 ר"דמבמ לבא םילגר ש ל ש לעב לקסרטש ירה 'וכו
 םנמא י"שר ןמזב רבחתנ אל ןיידע יכ השק אל
 D" ^D אשנ 'פ 'מוחנתב ומוקמ רקיע רמאמה הז
 אוהש םש 'וחנתמ ^« י"שר 'יפל השק אל מ"כבו
 'ג לעב לקסרט יכ הינמ עמשמל אכיל עוטק
 סונורת "נה 'ט "יס 'מורת 'מוחנתבו ש"ע םילגר
 תולמ mm -- ח'ספ v33 ה'כו םילגר יתש לש

 ףרט -- יקפירוט דפ

 תוכוכ pss" שלש לש אסכ+ ומכ אוהש לקסרט |
 'ילכמ ןויצה קר איבה יכ ךורעב שרפתמ אל +ב'ל
 : ל"הזב .וראבמ Op am bow 'עב לבא ל"נה
 יפ לעו "ןטק ןחלש «m הטושפ הרעק איה, לקסרט
 Teller א"לב רעללט רצקה ךורע םייס שוריפה הז
 y' שירב .ח'לק תבשד qvx ןכ שרפל השק לבא

DONוכו לקפרט ושארב חינהו .'ה תבשמ היארהו ' 
 לש תינש הארוהמ םא יכ איה הארוהה וזמ אל

yיחכונה 'ע יכ רורב ל'נ ןכלו .לס שוריפ יחכונה  
 ייפב "יאו 'יפה ןושארה ןויצ רחא טמשנו אוה עוטק

rmןחלש תוליאשב ייפ : ל"זו ז"י דצ ט'דסל  
 ;Weisshol) = ע"לב (sw ןארווכ יצע לש
 ןהיתחת ןיחינמש םדא ינב ןיליגרש תכתמ לש וא
 םהילע םחל ןילכואו 0« ןכת לע התוא ןיטונו ןכ
 םילגרו םילכל י"שר ןייעו ןכא לע הינהל «or כ'ע
 ש"רה b^ לכו הז ךועב בותכ היה ןכש רברל

quהארוה ןינעבו -- סופדמ טמשנו וניברל  
novלסו אנט  my ^Wלקסרט .ג"נ תבש הלמה  

 פ'ר ר'קיו .ע"ייע לטסרק ןוכנל סרג וניברו המהבל
v^לקסרטל לשמ  mpiכ"ע לס כ'מ "יפו ^«  

 ?i תכש ץובקהו .ש"ע לקסמ סרוג «wa לבא
 qui אוה ןכו םהיפבש ןילקסרטב ןיחייסה א'עס
 א"עו 'צ D'3 .יומאד תיא תסרינל 'א רטסלק
 לטסרק סרוג wav היפבש ןילקסרטב הל ןילותו

 — (ש'ע
 ,trüben לכלכמו ברעמ שוריפ me ס'למ) ףרט

verwirren Dy" ףורצב לאשוהו mischen 

 קפד ס"לב ושוריפ םגו  nmןיא 'פכ (אבה ע"ייע
 תוכרב) ןירמוע  aרחא ןמא הנעי אל (הנשמב

C bip ל קו לובלב ןושל ^p amen יגפמ םינהכה 
 םיאלכב ט"פב  (C00)םילחר רמצו םילמג רמצ "(

 לעו (.פ' ולאה תוינעת רדס 'פב .הזכ הז ןפוטש
 ("bs) €x הדנב ב"סב .םיב (' תפרטגה הניפסה |

 איצומה 'פב .ותעד (|הפוטנשו ל"צ| (הפוטנש ימ

 הלק הציב )7( םילכב (' ה'םבו (Co noe ןיי
 תוידעד ב'פב .ספליאב «mnn הפווט םיצבנש

 זורהומינקרהימ יקסייוימוירריטומ
 םינשו ס"ש י'כ'ינכ םינושארה תומש ינש ונייהו
 ירריטומ ('א ושוריפ הזו י"כ ח'ר 'יפ ^35 םינורחאה
 שיראוצוה ןושלבו Maidhyáirya :ד"עפל אוה

métyáriaלש םילודגה םיגחה דחא אוהו  jy nae 
 תוינומדקו 'ד .ב"ח אטסיפא תקתעה לענעיפש
 an אוה יקסייריט 02,219 יטסויו ב"י ,ב'ח ןאריא
 רמולכ טו וא o, fl אוקנש םימה ךוסינ לש
 יעיבר שדח ou" ovn בוט רתוי וא) רימ לש גח
 יקסייריט (D ןינעה mss (וב רשע השלש םויב
 'שוריב ה"כו יקסיירית ו"יתב 5/732 בוט 3n וא)
 vn לש ןוקתו pn רמולכ (ג"ע ט'לד א'פ ז'ע
 הלועמה OU ^ אוה ינקרהימ 02 .ךרעה שירב רומאכ
 רהימ שדחל רשע השש םויב םייסרפה יגחבש
 peo לכ ילב אוה זורהומ ('ד ,1939 סרילואוו ןייע

numo 25.יתבחרה ..םייסרפל הנשה שאר ^5  
 םהילגרו םהידי ואצמ אל םימלש ןכו םיבר יכ ירובד
 הממ תצק יתרזח ינא םגו הלאה תושק תובית רואיבב
 ןינעה הזמ דחוימ רמאמב םינש רשע הז יתבתכש
 n קאבאק 'הל "qme ע'מב ירבד תוכיראב ןייע
 לכ רדסא דועו נ'ש 'וריה 'יג ןינעבו .האלהו ט"מ

 — [ומוקמב דחא

 'צמאה ר"לב ונממו +קופאפ3%6 י"למ (א ) לקסרט
dreifüssiger Sessel, 171800108 8 

^b Tischםילגר שלש לעב לש ןחלש וא אסכ  
 xapvadoc, "bb םכרע ןייע לטסרק ,לטרק ומכ )2
 (לקטרט yy לס b cartallus^ 'ימורו 60006
 לש ויופיחש לקסרט 0« םילכב ב"כפ ןחלשהב
 אמטו סרדמ האמט ל'צ] ('יפ תמ אמט אמט) רוע
 ווהט לקסוטהו סרדמ אמט רועה [השרפ ,תמ
 p" .ודיבש לקפרטב C0 תבשד ג"רכו -- םולכמ
 וילע posue הפולק הברעמ ותוא ןישועש ילכ
 . תומא 'ב בחוש שיו nns המא ובחרו םחל
 (* אנייריט ימרא «b ('אקסט (' שדק ןושלבו
 לש ןחלש "53 p^ ב'א) -- ,רוע הסכמ ול שיו
 תכסמב הלמה 'יפל שח אל י"שרו .םילנו שלש
 אסכו הטמ לבא +א'ער (np ןילותד א'ר 'פב תבש
 | הטונ םדאהשכו אסכ ןמ אוהש b^ אלסאו לקסרט
 ונכ הייחא|* .(םילגר ע ב ר א לע בשווי
 רכדמבב 'יאד הממ הז י"שריפ לע ל"מר אלפתנ
 העש התואב המוד own היה המל ב'יפ הנו
 דומעל bur וניאש םילגר יתש לש לקסומל

nmm emססבתנ ישי ל ש לגר ול השעש ןויכ  

 ןייע (* m ךועב תטמל ש"מ האר לבא ןכ oin) ומצע םשב שירה ילואו y הפסוהב לבא ךורעה םשב שיירב אבוה ('

 .passi ריילו ו"ו 33 )^ ,ביחו דייל 19 *יכב היכ )^ .אניירט עייייעו אנירט דיל 35 (* .יא אקסט עיייע (* .1% רצ אובמ

 .ךורע י''כב n2 (" .יז ףרט yy תניפס הפרטינ (ר"י) anb תבש 'תפסות .תפרוטמה San תפרטומה י"שרבו תפרטימה ג"ונב )*
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 ינא עדוי :ד"לד ה"מ ה'פ תוכרבב ןכו .ףרָוטְמ ובלו
 ג"ונבו .ומוקמ wm ןאכו 'מ la" ה'כ ףרוטמש
 ש"ע ףרוטמ אוהש ינא ערוי 'ג ףרט yi ה'כו
 'וריבו םיפרוטמו םיפוחס א"עס ז"מ תומבי ,י"שריפ
 אכהל «pa ןופרטיא המל .ב'עס ד"סד א"פ תינעת
 ה"כו ןמצע ןיחירטמו ורעיצ המל רמולכ ןיד אמוי

 vb תוכרב םשהו ,ךרעה ףוסב cen mn ס"לב |
 .ףוריטה ינפמ ז'פר vi ןכו ךורעב ליעל ןייע

qo p»זמר עשוהי  inbזמר 'מ היעשי 'קלי  ww 
 זמר mb חלשב 'קלי .קחודה ךותמו ףוריטה ךותמ

T5רו"'שהש ,תעד ףוריט ךותמו דובעיש ךותמ  
 וכפהו) תעדה ףוריטב ש"ק ןירוק תבשויה קרפ |

 ץקמ 'מוחנת .(פש) ,תעדה ןוויכב (פש) ,םתעד ןינווכמ
 :יונכבו ,ןיפוריט ינש ףרטנ . , דחא ףוריט ףרטנ ב"יסר

 םכיפורט תעשב : ךרדב ו"צר 'פ אצת יכ ףוס ירפס |

mm לעפהמו .םכפוויט אצת יכ ףוס po» 
Xy כ"רד אתקיספב ס"לב ןכו אתפירט םשה רוע 
"pi ךל 3b אל ךל ?ןהד) ןהל אתפירט ארה לכ 

 ךתעיגיו ךועצ לכ ר'עפל  ps[ךל ליעומ —
 anstossen קפדו ץצרו הכה mo פ'למ) ףרט

^h) תופרט ולא 'פב (klopfen, zerschlagen 

  uv,לתוכב הפרט וא הסרר (הנשמב  ^b.התוא הכה
 ןילוחד ג'סב  o5 wopוהבגתילד ןקא ףורט ליז

 תליפתב jb אמייק "b (" n^ 2"! ופאב ושפנ
 הניכשל םרגש ינפמי א"ד C ןיקיזמה ינפמו תיברע
 אציש mb ותליפת ול ןיפרוט ךכיפל קלתסהל
 רמאנש םינשב 'יפא הייורש הניכשהש ורכחל חיגהו

ao»)ג  og CBוהער לא שיא 'ה יארי ורבדנ  
 [רמא] הז לעו קלתפהל הניכשל םרג אצישכו
 בזעת ךנעמלה ce) 20 רמאנש ותלפת ול ןיפרוט
 קלתסהל תמרג התא רמולכ ומוקממ vy קתעיו ץרא
 W'p .("ןמקל שרפמרכ ותוכז «3n אלש 'הניכש
 ה"בקה ונבזעי אל רמולכ mona ץרא כזעת ךנעמלה
 ^«( תוכרבר ג'רב הז (" ומע הרוש ותניכש אלא

 יפב .קרי ג"ע הנותנ איהש הפורט הציב לע )5(
 וא YT הקרפנש ימ (הנשמב איעס זימק תבש) תויבח

 C (.טיל ימוי) יפלקב ףרט nb ר ^n אל ולגר
 (ינשמב :זיל יכופ) לוזגה בלול 'פבו Cn) ב בר ע ^5
 ונענ אל pm (ןהיבלולב ןיפרטמ םעה לכ
 ינמיסד 'מגב תופרט ולא קופכ C. אנאב אלא
 הפירמ הציב ןירכומ ןיא (א'ער ריס pom (" ףועה
 רמוא א'ר 'פכו .הרעקב C הפורט כ"א אלא C יוגל
 DW (הנשמב yo גילק תש ("איבה א ל םא

 וחור םעפתו 'גרת ב'א) -- .ןמשו ןיי ףרמ אל
 י"רתב ה"יחא]* — .(היחור אפרממו Cn ae תישארב)

 'גרתבו bye ןינבמ לועפ ינוניב אוהו אפרטמ N^ 'א
 vm לעפתא po אוהו אפרטימ 'קנוא
 "A היעשיל 3^ ,5 ב"של 'גרתב ה"כו תעלבנ
 א"י ," הירכזל rb; 3" ;ב'כ ,'ה "ימריל ;ז'ט
 אפרטימד אפליא כ"יפר ר"קיוב ה'כו ותלוז דועו
 now 'p ר'להקב mo (Op .א'ח אפלא ע"ייע
 -hin und her הנאו mW ךלשנ וזה הלמה םעטו

nb! werfen, schleudernא בועמ ונינעש " Tp 

 m3 m ןפוטש ppm ןתשפה א"מ ט'פ םיאלכ
 .ופרטש רוכבה רמצ .א"לד ו'פס תובותכ ימלשורי
 ןיא . . הפרט אל . . הפרט G7 ב"יפ תבש 'פסות
 | .תיכח םדא ףווט C" rb b'5 םש ,ןיפרוט

 כורלו קוצמו רעצב הדימעו תעדה לובלבל לאשוהו ףרוט רמאנש וינפב ותלפת ול ןיפרוט .והנינקו |
 "wy ףרטת אלש : ט'פ 'רהנס :ל ע פ נ ב םימעפ
 "Any ףוטית אמש .ג"כר ה"פס 'רהנס va וילע
 תבש 'וריכ ,הפרטנ ומא תעדו ותער א"ער n'b 'הנס

ovvאבא לש ותער הפוטנש יל יוא כ'עס ה'ד  
 ,הפרטנ אל איה יתער הפוטנש איה ךתעד ל'א
 'מ "53 ה"כ yw ול הפרטנ אמש :ט'כ תוכרב
 א'סר זמר חלשב 'קליו .א'י 'רהנס .אפרטימ ג"ונבו
 קיפסה אל ד"ע ר"כד ה'פ יאמר v yen^ הפרטנ
 353 ה'פ wy" 'וריכ ה"כו העשה הפרטנש דע אבל

 וכל הפרטנ b" ר"דמב .א"ס 'ומבי 'פסות ןייעו ג'ער
 ותעדמ םיקלח 'ג wor תוסוכ 'ג התש :םש לעופכו

anm on vss ms )'יפאנ תוינשמבו סיש יייכב 373 ייא ולגר ו א ^ הנפרטי עיפרכו  Tb)גיונבו שיאורבו ףיירבו יוריבו  
 יא יורי יגרחב לעפאבו y" קוחר ךררב ייפ י'שרו Com ס'שב) mrs 'יפב ה'כ )^ .יפלק 'עב םוקמ meson son ןכו (* .וילגרו
 3'0 רצ 'כוס סירב תומוקמ רחיו te 493 ה'יכו (ןהיבלול תא יזיפבו) bio" 39031 'וריב ה'כו )^ .יפלקב ףירטיו יח ve יקיול

oi»ןיענעכמ ויה  nyןהיבלול . ^( לכב ה'כ v3טמשנ ע"פרבו ךורע . *) ע"פרנו םקר ,רכ /3 רח ,ןמלה 'עב ןוכנל היכו 
 .ירכנל 1331 ,יילוחל v3 הימגר ^63 ה'כו ביהו và ייכב m3 (' .ימגב תלמ קר e" םמשנ ןאככ ךורע Uis ררסה ךפהנ

mo )*הפרוט ע'פרנו ה''מנר ייפב . *( םג םשו ויו 33 היכ myesןי י איבה . "') ךותמ yn "bחכומ ף'ירל ביבס  

 ויה םתימינש «n גתכ :תיבוע הלפתב mopwe ןנכו הושריפ את ף'ירה שימל וירכר הלאו ה'רל ךייש em הו יכ

 ללפתמה ?^n .'\ יוכרב יפסותבו .שי'ע ^« םיקיזמהמ ןכתסמ אמש יריחי וחינמ DW ךכ un םריעל ץוח תויפנכ יתבה
aemתוכרכ) שיארה  necesרצ  comהלא םירבר ואבוה  mp.ייפמ קחעוה )!! .ח *ר ל'צו תי ר םשב רחא ןונגיסב  

cowen dens v nnsםשו ג'יק 'יס קיל יפר  coronהולו  by oenןיאו כע ה'בועו תי'והש תלפתב  

 ח''ר now 125 תיברע תליפתב קו הימקואו חירל ךייש ןושארת ייפה םג יכ ש"מ יפל טרפב ךורעכ םג ל'צכש Deb ילצא

 תמלש ןויגה ןייע וניבר nbi איה יוכו «xw אלש תוביתו 'עו יש תלפתב e^ םג ינשה chó רמולכ יפה הול ןאכ
s 85ישריפ ןכו ('* .ךויעה רומל '. 



  atףרט 91

  vmר"אלבו .ןתויטרפ ש"ע  spesד"צ ןילוח :
  ppmאָתְפירט  pv'גרתבו :ה"צ  rv'רקיול 'א

 'ג .ט'י 'דמבלו 'א ,א"י  — ieשיאל לאשוהו
 ףוס 'קליו .ח"ע 'הנס ןייע הפירט :םייח םניא וייחש
 'וכו גרהש הפירטו רוטפ הפירטה תא גרוהה רהב

 ןייעו  massam myז"ע .ז"טק "חבז .'ז תוכמ .םש
 ^ :נ'מ ,ב"ער ^ ןילוח לקב ונממ לעפהו .א'ער

  anmףירטיא לאפתא .האלהו .ט'מ  powא"עפ ח"מ
mean ליעפה .ח"נ הפרטנ לעפנ .האלהו :ז'נ 

 אלו ופירטה אלו ב"יפס ר"דמבו הפי 'פ ר"שהשב
 ב"ער ה'נ :ח"מ ןילוח יאפורט ץובק ראותהו .ורבשנ

  ^b[תופרטה לע תוארוה ירומ —

 הז לע רטשו תוחוקלמ הדשה טרפב ףטח «v^ ףרט
 p27p'223(Entreissungsurkunde אָפְריִט ארקנ

 מ"בד ק"פבו y) יט ק'כ) קזנ ימולשת םלשל 'מגב
 ךפריט יל ns" 67« ד"י £2. בוח ירטש אצמ 'מנב
 קיזחהש ןויכ ימנ תוירחאב 'יפאו 'יפ .ךל םלשאו
 בוח לעב ןיידע היל ses וב רוזחל לוכי וניא הב
 תמחמש ד"יב ךל ושעש ךפרט יל ns ךממ הפרט אל
 קתעוה ה"יחא]* — 35 םלשאו ךממ הפרט ובוח
 nb בורקו .םש מ"בל נלי סישכ ח" ר 'יפמ
 ל'זו ןואג םשב .'ט ק"בל מ'טשב אבוה שוריפה
 תוירחאכ הילהינ הנבזד אכיהו :קיזחהשמ ה"רב
 וא ירוערעל והניעמשר רתב הב קיזחא יא ימנ

epeךפריט יל יוחא היל רמא רכומ יצמ יכה  
 י"שריפ א'ער iy תובותכבו .ש"ע 'וכו ךל םלשאו
 ךל וכתכש ר"במ אפריט רטש ל"הזב ךפריט יוחא
 ,כ"ע ףורטל ילע mnm ןידב ךדימ הדשה האציש
 יל בותכינו א"ער ה"צו ב'עס ר"צ 'בותכב ה"נכו

 וכתכו ב"ער n'a םשו  .ךליאו רייאמ אפריט רמ
 ביתכ wb אפויט לכ .ט'סק ב'ב ,אפריט היל

maלכו אוה אפריט ואל הולמד ארטשל הינערק  
 ואל אפויטל הינעוק הינ ביתכ אלד אתכודא
 op» .א'לק ב"ב לעפה ונממו ann אתכררא
 t^ ^ b .ר"י מ'ב ,ב"ער ז"טק .'ט ק"ב .ט"סק
 טשפומה םשה ונממו :םשו .ה"צ mans ,האלהו

 - [הכותמ יפוריט ו"טפ 323

 ebnen, glütten םינפ הָוש וניכר תעדל 'יפ) ףרט
mפ"סב +יתופסוהב םירחא םישוריפ ןייע  

 אל םא 'מגב םירדנ 'ד 'פבו C62 תועובשב ("'נ
vnm msתווקכ  n*3רבה  *( (םירר n'5א'עס ) 

 ףורט b^ ןואג ארירש כר p^ ףורטב לאומש רמא
 m3 תווקכ 2*5 שחנ יתיאו רומא ךכו הוושמ
 תרוקכ ףורט wm יתיאר לבא יאכה 923 ןגיא רכה

 [ nnnsביתכד ןימינב ףווט י"שריפו |

Mb ORP MUSו 1.  

 ףֶרָמ
 האכהו הקיפד ןינעמ דועו ה"יחא|* ,(ב"עס
 והל ףירט ב'עפ ri DU ,אבבא ףרט .ח"כ תוכרב
 ןירדהנס .והייבנא :'נ רשא 'עבו ,והייבג לע אדי
 .אשדא אפרט .ז'צ םשו SW אלבט ע"ייע :ז'ס
 qon ינא הפרוט is" השרגמ א"יפ 'בר אתקיספבו
 ושטרי (OU /n x7 שטרת 'גרתו ,היבא תיבל
 תופפותמ oum ןופוטי ,ףרטת ^Cw o עשוה)
 ןינעה mm ותלוז םיבר דועו penes Cn ,'ב םוחנ)
 ט"נ תוכרב םשהו ,אבה 'עב וניבר איבהש ףורט רשב
 תואכהב הכומ רמולכ ףירטד אָפְרַטְכ איזחתמ א'ער
 — [ש"ע 'ה ףרט 'עב ואיבה וניברו י"שר B^ ןייע

 -zer התירכב האכה joy םדוקה 'עמו מ"למ) ףרט
  (stüekeln, zerreissenןידמוע ןיא 'פב (0272

 ר'ל  om Cשוריפ .(' ףרוטמ אוהש ינא עדוי ואל
 ןושלמ ^ nתופרט  pmהריכ 'פד ג'רב 0 (ב"מ

 ןילופ (.ח"ל תבש)  wonןיכתחמש "יפ .רוסא ('ףורט
  wwwדע ותוא "ןיקפרמו תונטק תוכיתח

 ינסיטב וא הפקמב ףוטנש  bowקמטצמש ןמז
 ברעתמו ונמש אצוי  Dyןמוקמ והזיא 'פב .לושיבה

v^ הל היה אל תיחרזמ תימורד ןרקו Ca ono 
bw bna nmn sow יפל וזעלא ww ט"מ 

 .ףווט
 ףרטי בא 0 ,ט'מ תישארב) היב  »'yואיבה וניבר

 הזמו .קוסירו התיתכו התירכ ןינעמ שרשה הז תארוהל
 ףורט ןינע יכ עדו -- .תירט ע"ייע הפורט תירס ןינעה
 אבה ע"ייע 9(. ע"לב ןכו הסיטחב החיקלה אוה

 וארקו  jm byהב אצויכו האירה תביקנל +ב'ט
 הסיוט  UDUMי"פעאו היה דיב תפוטנ הניאש

 הב רכינ ןיאש « nnןייע  p^nשרש  mbבתכו
 הרומאה הפוט א'לה ה"פ 'טיחש 'כלה ם"במרה

 איה הרותב  neunאלא הפירט רמאנ אלו תומל
 .ב"מ ןילוח .ןינעה לכ ש"ע 'וכו הווהב בותכה רבידש

 הסרט היח הומכ ןיאש לכ ללכה הז  vyלכ ביטיה
 ינימש ףוסבו ןינעה  par em 27103תלכאנה היחה

 לכאת אל רשא היחה ןינו  epיא"  pa 0rהפירט
 ד"בארה 'יפו הלוספ הפירטל הרשכ  ^bהרשכ הפרט

nia ןונכ הושכ איהש אלא הפוגב איה n» 
 תופרטכ ןירמוא ןיא :ח"מ ןילוח ,ש"ע 'וכו תרגרנה

 ,וזל המוד וז  oen.תחכשמו תדלוי הפרט הכלה :ז'נ
 הושע הנומש ולא . , י"ר יד אנת א"עס ב"מ םש

 'וכו יניסמ השמל ורמאנש תופרט  Denא'ער נ'מ
 יניסמ השמל ול ורמאנ תופרט ינימ 'ח אלוע רמא

vp3) i'm ב'ה mb הטיחש 'כלה ם"במרה ןייע 
 ט'לה  moהמהבב ואצמיש רשפאש תופרט םיעכש

ya eo |y (!הארככ )* .יא ףרט  ebןושאר ןושלב ןכ , (Pב תבש יפסותבו ' )2 ימורת יוריבו לופ 03pףורט רשבו ןינופא 279 א*מר , 

 quy 23 (* .ב'פ ר"טב ע'פרבו ,ייכב ןוכנל ח*כ )^ .ןיקרסמו 3763. עייפרבו ,ןיקיסרמו ר"פרבו ריב 3750 33. ןוכנל חייכ )4

|2 * 
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 הזב qon ג"שרו eckig, kantig, glattseitig ףורט
^enג'פר םירדנ 'וריד תובקעב  r53לאומש ד'ע  

 vy ר'לד xe תועובש יורי ןייע דוע) עבו דמ ב 358

mo mmnה"פ תורשעמ  "wy C35"םוקמב  qnaיא " 

 ש"ארה 'יפ ןכו ל"נה ע"למ םא יכ הז ןיא עבורמב 'וריב
 2/3 ואיבה 'וריה הזו .לוגע וניאו בחר :ףורט 'ירדנל
 (ירדנל םיטשי) 'יעובשל 55v יקומנו םירדנל א"בטירה
 p^ הזבו אוה דחא .עבורמו ףורמ יכ ודי לע ראבל
 (ת'פר ייעגנ אהפסותב) ףורט השארו םירדגל א"בטירה

^bא"ער ח'יד ב"פ 'טוס 'וריבו .עבורמ  Jb ^3n 
 רמונמ שחנ :ףורט b^ םש םירדנל י"שרל סחוימו
 ןכו gestreift רמונמ b e b y'bn" אוה ר'עפלו
 ףורטב m י"שריפ תועובשבו sU peo ארקנ
 וב שיש 5n m3" תרוקכ רמאקד אה ל'הזב |

 pn" הזל px כ"ע רמונמ שחנ יתיאר ךכ םיצירח
 ןינע b C» = = 2 bbb^ ר'עפל mno ול שי
 תרורעקש סוואט "2 קיתעה ןכו תוקמעו הרורעקש

ep75 ה" ( mיילמ וא  םיצירח והזו ש\3  
 םיצירח שוריפ 0000, 12000, Opigog 'צמאה

 ינשכ י"שריפ תועובשב כ"או 673 סואיסריימ)
 (תועובשל (po וניברב ושוריפ ןייעו) הלמה ימעט |

 יושע :ףורטב םירדנל j^ ^b ןורחאה ןושלכו
 יתפסותב ה'כו) 333 תא ףרוטה ןינעבו — כ'ע םיעקב

wesןירושכטר ) ^pוניכר ומכ םירדנל א'בטירה  
vio nen,יפל ןירישכמל ב'ערב ה'כו "ותוושהל  

 שוריפ ףרוטה סרגד ג"עא ש"רה לבא ,יסרגד תיא
 קיבדה jay "b כ"כו .ש"ע רהטמה א'ג יג יפל ז"כב

eyל"ג ןיאו ,אפרטכ 11: 3*0 תוכרבל י"שריפ ] — 
 ןיללחמ 'מגכ ןינפמ 'פב Oilatt) הלע 'פ 5/55( ףרט

nim)אתלת רב ארמחא רדהמ אבר (.ט'כק  
 ,ןילע 'ג «m השעש םינש 'ג ןב רמולכ יפרט
 יאה (CYop BE הבוקנ התיה םאו 'מגב תיכח 'פכו
 סרה לש הלע C) םושל b^ ,ויסא אסאד אפרט
 נזומ םושמ DM" תרפופשה םוקמב ןיי לש בקנב
 (א" /ח תישארב) תיז הלע הנהו .בזרמכ הלעה יושעש

wm nףרט  Mn"גותב ה"נכו ה"יחא|* ' 
 b^t331 .ותלוז y ג'י ,'ח ov5" ;'ר ,ר'ל 'יעשיל
 M TIR/ ע'ייע : מ"ס ןיטיג .אפרטב D^ :m) ב'ב

 ב"פ 'טוס 'ורי .ףקז p'"y א"עס p" 'יחספ :ה'נ 'וכרב |
 :נ'מק רצ כ"רר 'תקיספ : ץוכקהו o השארבו ח"יר |
 ייג יל) 19b 'כוס 4635 יתלת .'כ הדג ,ןיפט |

C» "3רצ יכוס ס'ר 1" יסרט יר תגר  m ems 

 תווקכ ףווט אצמנ ןיאש יאבה ירבד דבה תיב
 בותכה תמגוד ןיוושמ וינפש הז ףורטו .דבה תיב
 ןיוושמ יכ ,הינפ me םא אלה GU 55  היעשי)
 היתחתש המ לע סכרתש ידכ דבה תיב תווק ינפ

psןיחינמ  mosושקוה ןכו תועפושמו תולונע  
 | תוושמ ןלוכ ןסירכ יכ יפירט ףרטימ םישחנה לכ
 130 תיב תרוקכ ןטב יוושב ואצמנ וכלי ןנוחג לעו
 רמאק ףורט ובג וקרפו ,יאבה ירבד הז אהי ךיאו
 עבורמו הוושמו ףורט ובגש שחנ אצמנ אל יאדובו
 יתיאר רמואה ךכיפל םיעפושמו םיניבג mai אלא
 ירבד ולא ירה דבה mà תווקכ ףורט ובגש שחנ
 רכומהש ונדמל ונכרד יפלו .הז אצמנ ןיאש יאבה
 הפורט הפוג ול ןתונ הז ירה ורבחל דבה תיב תרוק
 היחרוא בגא רמאש והזו nus ןיעבורמו ןיושמש
 430 תיב תרוק רכומה רמול רכממו חקמל ל"מק
 ;ירישכמב ב"פבו .אל אל יאו ןיא ףורט ובנ o ורבחל
 וא טיט וגנ תא חטה b" 33 תא ףרוטה (ר"מ)

 | ויתופרפ +.ה'ט תורוכב) ולא ןימומ 'פב .והוושהו דיס
 | אמית אל 33 רמא mx ('לש ומכ תובחו
 ג"עא ('אפיוטד ןויכ אלא הקידס אלו אפירטד
 'מנב האורה 'פב .(' הוושמו הבחר b" .אקידסד
 איזחתמ (א'ער ט'גו ב'עס ^n תוכרב) ןיקיזה לע

 € לע שיטפב הכמש ומכ b" .ףרטימ אפירטרכ
 ג"וננ ה"יחא]* .ותוושהלו וביחוהל לזרב
 הזו ףוטמ אפרטדכ י"שרב א"לבו ףירטד אפרטכ
 ףרטיט אפרטימד b' י"כבו נ'בבו וניבר "יגל בורק

"yatףרטימכ ןושארה  pbי"שריפ ,(ומוקסל 0^5  
 א'לכו ש"ע 'ב ףרט 'ע ףוסב 2n» ןושאר 'לב

"bסנרוקב הכמכ תוביתו .ש"ע א"עב  "b3ןושאר  
 לע שיטפב הכמש ומכ ןאכד 1725 ייפל ןיבורק
 וללה man ףוסמו .ותוושהלו וביחרהל לזוב
 ליעלר ג'שר p "bp" הלמה רזג וניבר יכ חכומ
 ביחרהש דע הכה ךכ לכ .האכה pap 'ב ףוט ןושלמ

memןכש הארו  ^bץבוקב) תורוכבל י"כ ה'טגר  
 ל'הזנ הפוטד שוויפש (ג'עס ח'ק ףר 'גנא י'כ
 | איהש דע רדורמו הכומ רמולכ כ'ע הברה הקר ש
 P» ע'למ ושריפש הארנ רתויו .השולקו הקר

 | תורוכבל י"שרבו schwach, dünn, zart שולקו קר
 א'בנט השולק כ'כ 'יגכ ל'צו wem זעלה
 נ"שר 'יפכ םנמא (' שולקו קר רמולכ חו צ"לכ "€
 סעממ ומשב ה'כו עבורמו הוושמ :ףורט ש"טב
 רזגש 573 ('רדנל מיטשב 52 (y 35 א'כשירב ךורעה
 אינה ךווש 'עכו והייפרט ירתנד א'ער 2^ 'כופב | קיתעהל לכונו ןוילעה חטשורצ 6 ל ע'למ רמא

 mam ךוועת סשב איכה גיילה ח'פ שדקמה mes תוכלהל מ'כב (* .הפרמר ג'ונב ) .אפפ כר כ'ונב (' .לשכ יוגב \'

 אפרט ראב גיילה rp שרקמה תאיב תוכלהב םיכמרו )* .ל ש עיפרבו ג'ת ייכב m3 )* mem ל'צש הארנו כ"ע הנושמו

 היר ''פמ קתעוה ומצע bm" ןושל סיפכ עיפרשכ לכא ר'פדכו ר'בו v5 ייכב ןוכנל היכ(' .ש"ע messe vy תורוכבר

 .(אנליוו ס''שב)



  - qw eaeקיעפרמ 6
 .אריפרט ע"ייעו אתפרח עו דפרע ע"ייע אָדיִּפְרט +

ne?ןחלש 100760 י"לב 'יפ)  Tisch53 ' 

 pps ןטק ןחלש 40+ הלילק
 Geldwechslerisch) תועמ יטרופ לש  תונחלוש
 םעפ אבא רב אייח ר"א םיהלא qun we ר"בב

nnsינפל איבהו איקדולב םדא יננמז  C pre 
 ובישוה OU פ"פ) (? ה"ס 'פבו .תוטומ ו"יב ןועט

 . איכוטנא דעו וכעמ ןיזיפוט סופפו סונאילול
 ןחלשל ןירוק 1278 .(לגר ילועל ןיקפסמ ויהו

 .(* י"לב ןיזיפרט
 ד"מלהו ש"ירה ףוליחב תיחופלש «s תחפרט

 (תיחופלש ע"ייע Gebürmutter םחר 'יפ
 433 תיחופלש איה תחפרט איה DW איה אנת

"bםא 'עב  *). 

cי"למ) סיִטיִספְרִט  CU encס"לב ונממו כ  

 תועמ ףילחמו ינחלוש אטיזפרט
(Geldwochslerרכז רוכב לכ דוקפ 'פ ר"דמב שרדמ  

Oo»ינוי ישלב שוריפ .הנידמ לש םיטיספרטל  
 ייעשי 'קליב אפרוצ sm ה"יחא]* .ינחלש
 ר"דמב i" איבה :ו'מ 5/35 מ"טשבו mos זמר
 לזא ג'ע DU eS מ"ב 'וריבו טיזפרט 7/5

 — [פיטיזופרט ל"צ סיטינופוט יבג היכמס
(CTripolitaner) wo *(זיי ," תישארב) יוחה  

 .יאלופירט 'ב י"רת
 אתנולפ לעבו םסרופמהו עודיה son םש ןופרט *

iy y^האלהו א'ק דצ ף'זרהמל מ"דב . 
mo "mז ףרט 'ע ', 

 הנטק עבטמ ooa השדח י"לב) קיִעפְרט
 DJ (Victoriatus' םיימורה לצא הארקנו

 ( שבול היה וחשב 'מגב הנוטמה םהל ומא
mלככש ןקזה ללה לע וילע ורמא (:ה'ל  pw 
omטג חלושה 'פבו (' אקיעפרטב רכתשמ היה  

 ןהימרב (" ןילעתמ (Cmo peu ןיחקול ןיא 'מנב
 תשש 35 ומא ןיקיעפוט MD" ןיקיעפוט ידכ דע
 ןיקיעפרט יאמ TO תוכותכ) י"פעא 'פבו .אריתסא
 אזוזד ינלפ אריתסא המכו אריתסא תשש בר רמא
 ןהש ןיקיעפרט 'נ רמוא הדוהי 'ר (con Cb אינת
 ה"נכו ה"יחא|* .םוי לכל יצחו העמ ןיעמ 'ט
 אתססותנו .ןיקיעסרט הנשמב א'עס ג'ס תובותכב
 י"כבו םיעקפרט העבש רמוא הדוהי 'ר ה"פס 'בותכ
 ד'צר D' אצת יכ יופסב דיחיהו "D" טרופריא
 לע ןייע ויווש ןינעבו .אקיעסרטמ mno רניד אלו

 ביחרא והייכווש 'ינ ןינעבו והיי לע א"ס וניבר
yaירובד ל"נה  mm osב'פ 'יצקוע .םייחב יקלח  

 — ['ב שבכ ,תז ע"ייע א'מ
grossziehen, 0606 (י"למ ב"ר תעדל FO «M 

e eb ys ד"עפלו emühren 
 ךילשהו קחרו .קחד  Greg- hinwerfen'פ 'כיא שרדמ

 אלקיקב ןיפירט עלות ילע םינומאה  ^pםינומא י"לב
 תמאהו ה"יחא|* .תעלות ידגבב םילדגנו

 אפיסא בנש יכ " sopרמא וילעו תותפשא וקבח
 ןיפירמ  ^bןייע הפשאב םיכלשומ  .3'b3ה"נכו

 :הירצ ויה 'פ ר"כיאב  mb,תימו הימרג  pen'פ
 ףורט ןויצ ינב 'פ .ןוהימוק היל ףירט :ונראוצ לע

 הישפנ אוה ףרט :םשו ,יימוק ךתלוק  jbאשיר
"b ךל ןיפירט אה .ט"כד "p "rb v ארניאד, 

 'דהנס ,ךל ןיכלשומ הנה  Uxףירטיא הנוי יאתא
 'דהנס 'ורי ,הימק ? N'bאב 'ר אתא א'עס ח'יד

 ומצע ךילשהל הצר 'יפ ימא 'ר לע ףורטימ יעב
 ילואו .ימא 'ר לע  mbותלפת ול ןיפווט כ'ג

 עייייעו ביעס יה תוכרב) וינפב  qoןיכילשמ רמולכ ('ב
 ךייש ילוא ןכו .בעתנ רבדכ וינפב ותליפת ןיקרוזו

 ןאכל  nomoףרט 'עב אבוה א"יפ 'בר'תקיספ לש ינא
 האיצוהו הפרט א'פ ר'בד שירל כ"מב שוריס ןכו 'ב

 האכה 'של כ"מ 'יפו ותיכמ  menונאזנולל ךירעטבו
  ^bהכילשהו  mע"ייע הניפס הפרטינ : הזמ ןכו .ןוכנ

 ןדוי ר"א ג"ע ג"לד א"פס 'יעיבש 'וריב -- .'א ףרט
 ג"הכ תמאבו פ'אר 'יפכ ןפרט רב ל"צ ילוא ןפירט דכ

 תהגהבו ש"ע ח"מ תיעיבשל ש"רב  ^en'ורי ןייעו
 'ר ג"ע ד"סד א"פ 'ירוכיב  onםש אוהו ןופירט רב

— M. Lattes חהל' Saggio ןייע 10006 ימצעה 
 י"למ אוהו ןפירט דכ 'ינה קיזחמ יתייה יתארי ילולו

 [ןליאכ תויהל וינועל לדגנשכ "פו 'מושרה —

"o *ע"למ)  (neu, frisch n» wm ex b 

 ימ לכ nb ומש ארקנ המל ט"ט ס"ס ר'ב
 'טולכ זולכ םיבוט םישעמו תוצמ ףירטה הב סנכנש
 לבא ח'ל זמר םיטפוש 'קליב תמאב ה"כו חירפה

posכ'ק זמר אציו  cy cem qon ^wלעפה  
 "2! םש ףירטה הפירט המ ט"יק זמר 'ר םש 'קליב
 ו'שהשבו בוט רבדו האנה 'יפ 3%. ע"למ אוהו

"bביטרה ג'הכו ,ביטרה הכטרה המ "א תורוק  y'23 
 .א"פ פ"ס

 אתעקב 'עו ט"מ n3'5 אפוט יב ע"ייע אפרט *

 .ב"סק םש

vm» )'וימ 35 מיטשב : ^bלש ןחלש .טייק תבשבו סקסר ע"ייעו סוקסויר ג"נבו ןחלש : ךורעה סשב  smתקיספבו ' 

 mou ילועל ג"ונבו 2m יבו יא ו*ו ייכב ת'כ )^ ,ח'ס ס"טב ע'פרבו ,"3 לכב ןוכנל ה"כ (* ,ףסכ לש יוחמת ג'יכפ יתבר

m3עיפרבו ר"גו ד"ל 33  sonוקיחעה ןכו )^  yרועו .(ותלוזו ו"כ .יל ;גייכ תיכ תומש) ןחלש םינקז  Ty py 

 .ןילעמ ג"ונב (* .ימויל סירב םייוניש ןייע קיפערט גיונב (' .ויו ייכב הייכ )* .א"יק .א'חב יח סא )^ ,ונכמ לצאנש סיטיפפרש



ES. 

poe — pyesp 
 'מגב ליכאמו לזוגה 'פבו .ירדה ידהב והניקורטלו | תועטב םשו 'ל דצ ןאמרעקוצ m5 תולקשמה

 oe אלש אלא ונש אל (:ו'טק p תיבחב אב הז — .[ו"יתב קיעפרת
 C. [וברע [bx (ורבע) שוריפ .רוסא pub לבא | תאו ['א] 'ורי 'גרת CFledermaus ?) אריפרט "6

 ע'למ וא האכה pup ^— קרט ןינעמ wo קרט « | NOD m Cr ym ףלטעה
 1023 םיצרש 'ח 'פב beissen) ךשנ ?oz ארפרעו (Y^ a en) ףלטעהו ]* 7"[ 'נרת לבא
 היקרטד ןאמ יאה (ביעס ט"ק (n3 (+ האור בובא ,אדיפרט ג"ונבו ה"יחא]* .אתפרח א"חסונבו

 איויח .אמלד ,יתרויח .ארמחד ארבע יתיל איוה | 8^ תעדלו .אתפרח qun םכרע ןייעו אדפרע
 יפב ןיאפרתמד 'מגבו ,(א'ער (p tt" איקרט paw | — [תרפרפח תלממ םלכ ושבתשנ ןיקסנעלאמס

 איויח ימנ והיא ('אהו «Gr» v ןידימעמ ןיא | Hor רצח 5502 = 95)- פילמ ילואו שָפְרַט
 אלייעד «WD אוהה (:ו':ק) תבשד ג"סב .היקרמ | ןייע Hof, Lebernetz דבכה רצח אוהו

 התתפתנש הרענ 'פב .התמו איויח הל קירט ('אנגל | ליל ע"למ ר"עפל לבא yo ש"טע סעלרעמ
rothe 6תובותכ) בייח וניא באה 'מגב ולאב ארקנה אוהו  C35קוטד תיש רב  

 C אתירוביז הל קרטד אתיש רב . . אברקע היל | יטיח (ב'עס o£ ןילוח) הבקה הבקנ 'מגב תופרט
 לאומש (א'עס א'מ סירד) רדומה p ןיא 'פד ג'סב | לטינ 'מגבו .אבלד אשפרט הל ירמאו אשכרכד
 ארכעו ("אתקורקא לע sam אברקע אוההל הייזח | לדלדנ (א'עס s ct) xen רייתשנ אלו דבכה
 ודמע ךיטפשמל הילע ירקתמו ארבג אקרט ארהנ | אשפרט NM 'יפ 15 ןישפרטב הוועמו דבכה

 נ'א) — .הכישנ mob ^p Ger .ט'יק סילהת) םויה | .אבילד אשפרט [ןכ ומכ ל"צ ילוא] quin ארבכד
 unb דכ (א" ^ תלהק) שחנה ^q םא Sn" | ,הירשב שילקתיא 'גרת )2 ,ג'ל 390 ורשב שפמר

"bאקזנלו אקרטל ןלק ןוויח | — .קד רמולכ איה הכופה הלמו אשפרט ומכ ), mmsןייע ןכו  
"b 3€קודו םורק  eסורק  punכ ,'ז םירבדל 'א י"רתו 3^ ,ו"כ בויאל 'גרתב | דבכלו 355 ' — 

 — [אשק רב ע"ייע p" תבשב ה"נכו ,(דככה תרתוי ארקנה אוהו דבכה רצח כ'ג ארקנ
"n , n LL] *1 'יָק ^ ,  ' | 

 תאכהל לאשוהו הכה 'פ s קרט y ןינעמו pu 4 | טעלרעפ mn vL יתקתעה ב'ר "יפ ep ה"יחא|
 -die Thüre zu רגסו לענ רמולכ תלרה L 1 ; אוה אשפוט יכ ל"ג רשא תאו ?us s אוהש

(schlagen d. h. verschliessen mom 2 in wow Pet wi 56תלפת 'פד ג'רב , 
 לזוגה ג'רכו ,('ילג וקורמ 603 (mau רחשה ש הז לע ענוככ יושעה בלח :ט'מ ןילוחב ןמחנ
 [הומח 33[ (המח 3« (א"עס בייק (^p ליכאמו ןמוש pz י"שריפו אבילד אשפוט 5 או :רומא

 ,(" הימרי 'רד היפאב ילנ קוט הימרי 'רר זעול םוקמב ה'ד .ו'מ ףדבו 'וכו עבוככ יושע בלה
2 

"% Hu t .. ? ü 

 ^^ 5 - ^ סרז %/ . .

 PT .רמא CXp jum?) «ucro poen איצומה | צ'לבו טס 'לב אוהו כ'ע ש"ירניא

P. — - —תג ןיחקול 'מגב לאעמשי 'ר 'פב ז'עב .קורטנ ול | 96 ל 5 ל  
 ש ניא n*3' אלד ילנ קורמ Gy חינ (ry | רבכ רצח ע"יע רועו .שיאלב ש"אלסטור םייס

 Cr יג תלחק) אצא אלו ירעב רדנ .("ר ר 531 7
 ייפ :אקירט ןמ קופיא אלד ןינב יארתב רגס sn | CDD" לעפמ 060%, (Raubvoge אָחיִפְרְט ₪

àתאו הארה תאו  manגרתו ה"יחא|* ,הרינס ןינע יקי) ' ma»ילשמ) רבח  

jam Kpybp י"כבו אקרט אתיבו (ר'כ 02 ,'ט aes אתיפרטו אתידו, O^ a 
 ('ג היל םילחח) רגסו 'גרתו .קובידו קודיה ןינעמ san | 'ח b3 (ermischen. 22? o) y*m' קרט ו

 תולמ שלשב יוועל 'חה תערכ ל"צו אקתיקורטו | יתיל (.''ק תכש) (' האור 3028 7223 םיצרש
 4/5 עילמ ד'עפל woo cem .אקית תי קורטו | םתה  ביתילו C) אנחיר ארמחו ילחתר אנגא

was ("הביתב ץ"פרכו י'כב  .nmn *)ע"פדב (?—a0nmsי'שריפ ןכו  p25ע'ילב ה'כו  op MNא ףוט . 

 תא וניבר ?wo "ny" .ארוביז ג'ונב (* 402 יבל ya33 )5 .ונינפל ייל (* םרוקה עיייע n הביחנ ץע"פדבו ייכב היכ ('

 .יב לג ע"ייע )* .א' ממ ev ליצ ןויצב םשו con ven ויו v3 םשב א'סר ,א"חב אהקורקא ys ש"מ ןייעו (* .רמאמה

 ןוכנת אוהו 1^ י'כב ה'כ ('' .עוטק ןאכ ע"פדכו .אלג 3053( ילג יינת סש םגו יב לג יעב ת'כו ד"לו y י"כב ה'נ )7

pyןוררא  wma1 ג'מק םש אנוררגא יעבו 'מ ( i055היפנאב . *') י'כב ת'כ vא"עב תצקו ר"לו  vsויער ביחב 'ב לג  

 עיפרנו יג לג 'עב ןייע ונלש mn 150553 ןבר ירכע וחיל אלר אכיה יכ ow ןאכב ר'ב ייכבו .ש'ע ס"ש ייכב ומכ אותו

yep «353 
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 טקוד עיייע יטקווד "גה רקיע ילוא) יטקּורס *
mimי"למ וא ל"נה  cpu nváלעפמ  
trocknen, 00יטקורט כ"א  (ausgedürrtשורי ' 

 !DE ,יטקורט ןיי הב ןיאשו a א'פ תובותכ
 y3' המושרה פ"למ וא שבי b^ יטקורט 'חפשממ
 א"י m הדנל rm 'יפבו .שבי ץע שוריפ טקרד
 התב יטקווט ושוריפ ש'ע יטקורט ד'א יטקרוד
 ןיי וב ןיאשו רדתו 'פ ב'פ לאומש תדגאבו .'וכו
 wn" זמר אשנ 'קליבו .יטקורט ל'צו יטקרוט וז
 יטקורט ןיא שנועב ןייש cob אטוז ירפס םשב
 י'וכו ל"ת הרהזאב יטקורט רמוא התא ןינמו שנועב

(Thracien, Cod, (רוחש םיל הבורק ץרא "po 

 'י) אמויד ג'רב  GU(יב ,י' תישארב) םריתו
 ,ת"האבו פ"א י"כב ג'הכו ה"יחא|* ,יקרט וז

 !קליב ה"כו יקארט וז יב י'כבו יקורט וז 'א י'כבו
UOסיד לצא  ovיקיירת תיב וז ג"ונבו :'י "€ , 

 — ['ב קרת ע"ייע רקיעה ו"יתב ^«

Np 5.ינויו ר"למ 3^ "יפל) " Thracia 

 0618602 הבוט ןבא ןימ 0

 אוה ד"עפלו םרוקה qb ותרזנ האבש הארנו
 ;ט"י ,חיכ (mbt המלחאו ובש םשל 'גרת 8
 'ורו י"לב p^ .אלנע ןיעו איקרט ירכנק ^G :ט"ל
 יא On ה"יחא]* .יקרט ץראמ האבה

 ןיקרט ץובקה ^n  ,'ב 'דמבלו ^a ,ט'ל תומשל
 וניברו ןיקרט w^ ןיקוע ס"טב ט"י n5 תומשלו
 p^3 ר"במו איקרת ןוכנל סרוג א'ק ב'חב סלב 'עב
 'צמאה ר"למ ילואו 'ב קרת yp איקרת וא אייקרת
 -turcoisius, turchesius, turhina, tur (עננאקוד ןייעו

kesiusיפ ' j2Nצ"לב הארקנו איקרּותָמ האבה הבוט  
turquoiseש"אלבו  Türkisל'מר תרעה ןייע דועו  

 רבד 'זווזשוטא א'קרטמ האבה הבוט ןבא ןינעבו
 — (ש"'ע mb ,ז"ל סואינילפ

 ,triclinium ד 06% וצסש 'ורו י"למ :pop ( ןילקרט

 Speisezimmer הכיסמ טרפבו לודג רדח
(Gn drei Lagernרדה 'פב  Op(.ב'ע ןיבוריע) ירכנה  

 ןיפתושה 'פנו .(' ןילקוטב ותכשש תורובח 'ה
 תוכא) py ןכ 'פכו .(' ןילקרטה תא אלו 68 20
 סנכתש ידכ רורזוופל ךמצע ןקתה )"79 )7
 תוכשל עברא 070( תודמכ ןושאר 'רפו ,("ןילקירטל
 תוחותפ C תונוטיקה 6 דקומה תיכב ויה

P V T 1X2 1 ha] 

  roaו ו 7

mb ^bרמולכ דכלו  pipיהנסב ה"נכו — .הריגפ  
inpילשוריבו .נ"שו 'ב לג 'עב ש"מ ןייעו א'עס  

 — n] ע"ייע :ה"סד ב"פ "נעת

 תוינעת רדסד ג"סב ?Geblagen (P ע"למ) קרט 4
 .אלטוקסאב היל קר מ +.ה'כ תינעת) ולאה

"bורג א ול רמאו וחצמב ועבצאב ךאלמ וה כה  C 
C343א"פ .('ילש םיצחה ךוכיה רמולכ .יארינ  

 ב'מש ב'חב 'א רג ע"ייע הייחא]* m 'עב

 אתופא 'עו אלטוקסא ע"ייע דועו םייונישה נ"שו
 «e .,ו"מר רצו «STD רצ םינוקתבו ו"צק ,א"חב
 103 ל"נה תומוקמב ןייע 'ב ןעכנימ י"כ 'יגכ וניבר
 'ע לצאנ m ךרע תארוהמו .ושוריפ אוהו ןייחמ

 - [ש"ע 'ב qb םע ףדרנ m םגו .'ג קרט

^Nןיראקרט  "ebבכרוה ב'ר  sg jbןמו  
nas 9000ד"עפלו אוה תועטו  

 00188 mit תוציחמ שלשמ ילכ +ק((000ע י"למ
Abtheilungenםכל ריטממ יננה 'פ ר"מש 'רדמ (3  

 ול השוע nm רשב (ה'כ פ'י) םימשה ןמ םחל
 םיובד השלש לש האופו י"לב B" ןיריאקרט
 שרדמהש השק TN .תומה 0D דגנ םיזוגאמ תישענ
 pem וז האופרב ןיאו ןיקשמ ינימ לכ ןתונו רמוא
 י"למ ש"מכ ןוכנהו תמאל ןויכ אל ב"ו ה"יחא]*
 ןילקרוט םע אוה דחאו תוציחמ 'גמ ילכ אוהש

eameי"כ "35 ונדמלימ וניבר  v?םגו  "bs m 
 וא שלשל קלחנ ילכ b^ 300/ימ\סש, לסט

 -trieel 'מא ינויו ר"למ ןירלקרט םיפופדה ^3 יפל
dreifücherig, dreifache Ab-05 סוס  larium, 

theilungי"ע וקיתעה ל"מרו  theriacaותנוכו  by 
 תועו תויח תכישנ דננ האופר Oupuoxóv י"ל
 Gegengitt JU ji פ"ללו 3b ה ע"לל םג קתעוהו
 ןוכנה לבא כ'מ לעב שוריפה הזב והמדק רבכו

 — (ש"מכ

 .סוניגרט ע"ייע סוניווקרט 4

(Naehtisch 7X TpOXTX vos) אָטקּורט ^u: 

KD) םירכד השמח 'פ n n^n 
rmאטקורט ןינגפופה (ר'ע  o3 ^pםירבדל יללכ םש  

 ג"וגב ה"יחא|* — ,הדועס תוניקב טרפבו םילכאנה
 ל'צו שבד ךועב אוה ןכו (םימעפ 'ה) אטקירט
 רועו הטקרט à" .ל"ד b'« םיחספ 'וריבו אטקורט

pyןינקרט  [et 

ma )'ןוכנל  v33ר"ל י'כבו (* .(3 תוא תרעהב) ב'מש ,ב'חב יא רג ץ"ייעו יבו יא ויו  nas5 ךנורגא תחא nורגא  
 חעלבנ 'תו לעפתא אוהו ךב ורגיא ''ג יפל ייפ כ'או ילש םיצחב ךכוה ריל י'כב (* .ב"ה י"כב ה"כו ךב ןרגא עיפדבו ךב
 ןוכנל היכ (' .ר"פרב ןוכנל היכ (* .ןילקירטה nva (* ,ךורעב ר'פרב ךומסב היכו ןילקירטב ןוכנל v5 (* ,ךב ורגתיא ומכ
 תוינוטקכ ב*עס ויט 'מויבו ,תונוטיקב סישבו תונוטיקכ חורמב תוינשמכ (* .טמשנ ןאכב ץעיפרב לבא יח ןטק 'עבו ^ "33

 y יה ןטק 'עב תועטב menm דול תונוטיקה na*m ,דקומה תיבל הוחותפ םש ויח פ"א י"כבו
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 סנכנ b/5 'פ ןנחתאו ירפס /3 קלט p'"y :כ'ד יא
 ןילקרט :ד'י 'גינח ץובקהו ש'ע 'וכו ולש ןילקרטל
 םילכ 'פסות ,םילקרמ 'מ "53 ןינילקרט ל"צ םילודג
 [ןוחד ע"ייע תויניוחדה ד"עפל] (תיניוחרה) ה"פרמ'ב
 רמולכ םהילע םילכואה םיתב ילעב ןינילקרטבש
 יתיארו -- הביסמ לשו םילודג en לש תונחלוש
 v3 םאטשרעבלאה "5 רצואב י"כ pos ךרעב
 הלמה תאז הנהי :ל'זו ןילקרט 'ע רבחמ לעב בתכו
 גהנמב nau» v5 איהש יניעב המודמכ איה םג
 וב ןיבופמ ויהש םוקמה לע הרומו םיניטלה לצא

 ?p" םיִרמ ןמ תבכרומ הלמהו ,התשמל םראה יגב |
 תואתשמב Pam vm הטמ 'יפש wp" ןמו שלש
 בסהל וז לצא וז תוטמ 'ג ןירדסמ ויהש תולודגה
 תוטמה רודסו םהטמל תונחלש 'גו ןיבוסמה ןהב

 ארקנ וב ןיכוסמ ויהש םוקמה ןכו ןילקרט ארקנ |
 אוה ןילקרט ונאזנול יד ם"רהמ b" ךירעמבו .,'ןכ
 D^ ב'נש p'nym .כ'ע ז"עלב אלאס לודגה תיבה

 — Saal) — ש"אלב לאז כ'ג

 תחצמ Plate, Blech) סט ונינע יפלו לילקרט
nemוילגר לע  an Wm)גרת €( ' 

 (b^ תבשד אתפסות ףוסב — .שחנד ןילילקרטו
 א תפסותב ב"פב .תכש ברעב ןקישהש ןילילקרט
 בועמ ןקישהש ןילילקרמ Cro כ:'פ) םיוי
 'פסותב ג"ונבו ר"פדב קר ה"כ ה"יחא]* .ס'וי
 ה'כו מ"וי ברעמ הקיסהש ןילקרמ ל'גה 'ציבד
 'תפסותב םג ל"נה י"כ יפל דועו טרופריא י'כב
 פרוג p^r םגו 'וכו הקיפהש ןילקירט 5 תבש
 תשחנ לש pb 'p שחנד ןילקרטו לאומש 'גרתב

"nm .2'yה רתסא ', 'Dאבתכמר :פא תפסוהב  
 ep ללקרמ קר איבה ןמגרותמהו .הילילקרטסאב
 frontail, frontale צ"לכ אוהו כ'ע זעלב לטנורפ
 nib 'עבו םש לאומשל ?p' jr עדניכנריטש
 תיעצמא ר"למ אוה לילקרט הז יפל ילואו .םישרשב

troscellus, trosellusהכירכ "ים  [Winde, Bündel — 

 םיקלח השלשל קלחנ ילכ ר'עפל 'יפ) ןילקרט
 meon תא np ונדמליכ (ןיראקרמ ע"ייע |
 mm םא ןילקוט ןומיס 'ר רמא )"^ npn ימוחגתב)

 ןיקשמו ולאב ולא בועל לוכי וניא םרא דינ
^p ^»53 ג'הכ ה"יחא| .אוה ילכ " * 

 רלקומ 'יגה םש םגו עוטק ע'פדכו v נ'ה ר"ל
 !נותכ ךיועמכו .ןירלקרט עצמאבו ךועה שארנ

c * ; עכאמ' . frr 
 "  1שש  2 cו 3. ג 1 +
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 ימוי) ריטקמו ימגב ק"פב אמויב הזו C ןילקירמל
veפבו ,(ג'עס ' cwnת'צ ב'ב) וריבחל תוריפ : 

 יצחכו וכרא יצחכ ומור ^ לע ^ C ןילקירמ (הנשמכ
 תויהל ךירצ 'ה וכחר יצחו 'ה וכרא יצח ^£« .ובחר
 pa "b לכיהה ןינבכ רבדל היאר הרשע ומור
 רמאנש םירשע ובחרו ['ס ל"צ] ('מ) וכרא לכיהה
 'הל המלש ךלמה הנב רשא תיבהו C2 ,'ו אימ)
 לכיההו םישדקה שדק ןהמ 'כ ,וכוא המא םישש
 היה [המאב] (המא) םיעבראו )^ קוספפ םש) רמאנש
 'מ וכרא לכיהה אצמנ ,ינפל לכיהה אוה תיבה
 םש) ביתכד ומור ךכו 'ל םיצח p לכה 'כ ובחרו

"obרמוא דחא בותכ .('"ותמוק המא םישלשו ('ב  
one)פ ' C3רמוא רחא בותכו ותמוק המא םישלש  
oe)םירשעו] ךרא המא םירשע ריבדה ינפלו ('כ יפ  

 אק יכ והל רמא ותמוק המא םירשעו [בחר המא
 (ביעס *m £3 הלעמלו םיבורכ תפשמ בישח
 שעיו ("כ b' םש) רמאנש ^ ine םיבורכהש
 ותמוק תומא רשע ןמש יצע םיבורכ ינש ריבדב
 ןידמוע םיבורכהש תומא im^ ארק wa" ל"טק
 םירשעה המ €« (b' הלעמ לש בותכה ומכ ןהב
 ,(גיכ י) הרשעה םג ךכ רכד ןהב pain ללח ןלוכ
 דמוע היה סגב ןוראה ןכו ןידמוע ויה סנב ןיבורכהו
 $2( "53 .(* הדמה ןמ וניא ומוקמש ctr ב'ב)

cnaידרו יב [אתבוק] ןילקרמ יאמ . ^bוניכר  
 לוגעו םילהא ןיסרופש ןיעכ ידרו יב אתכוק םשרג
 ןיסרופו וינפד לכמ אוה epi הבוקכ הלעטלמ אווה
 םיבכושו ףדונ םחיר אהיש ידכ םשל םינשוש
 יאני 'ר CD היהת תאז ר'קיוב .(" םירש וכותב
 שוריפ 2"( — .(' אינולקרטב שירדו ביתי הוה
 ןכוטה טרפכו לודנ רדח em^ "נוי ןושלב
 אוה אינולקוט לקשמו ה"יחא|* ,(הבסמל

o5אנילקוט ל'צו  v»רתסאל 'גות י"כב ןוכנל  
 421535 'א י"רתבץובקהו יוועל 'ה לצא m ,'ז ינש
 תוינשמב K^ ש"יר רחא ד"וי אלכ יכ ym .'נ ,א"ל
 'פסות ib 'מורת 'פסותב ה"כו ילבב ס"שר 'נשמבו
 ה'כו ר"ויכ 'וריב לכא .ב'פ מ'וי 'פסות «C ^ 'וריע
 3D 'וריכ ה'כו םינושאר םיסופדב ךורעכ םימעפ הזיא

vàר'ע  popeוכו רשע לע רשע ', s'y "v 
 4D 'וכותכ 'ורי ,ןוטיקל ןילקירשמ :ש'נד ב'פר
 pope ג'ע 5̂ ס"ס mb mm vp" ח'כד
 man 'ווי .ןילקירטל הסנכנ ןוטיקו nem ןושיקו
 D) 'מוס 'ורי .םכל עצומ ןילקירטה .ז"ער ב'פו

 , nk" ויייו אלב יוינשמבו 5333 לבא ,'וריבו ץ"פרב היכ )* am אלב m יפדב לבא 'שמאו ליסאבו reve ה''כ ('

geה"מגו "8 כ'ע('  v3ורסאמ םויסב קר והרכז וניברו 37235  ii»רמאמה שירל םג . *) &u3רגרה  ^bםג ןכ  
pn יכוס יפסוח "y Ty! ש"ע םייבשרה םג ררגג ויוחאו ,ושע יעב וניבר ורוכו 3055 ןכו רואיג גהורנ קו moa 

 תינילקרותב םשפו ג'ונב )^ .3735 v3 היימגר ייפב תלסב הלמ תסאב היכו (* .םירשעו היר 30 ימוי beum" שילשב תיר

 תינילקרפב ל'צו
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 אלו ץראב אמוגב ושענ ולא תוביבלש ל"רו אמונו
 'ריב pino לכונ יכ הז לכמ mw .ק"ודו רונתב
 בטיה ןייע אעראד אתקירט אהו ף"ירה 'יפב ה"ארה
 אכוכ Dp דחא אוהו 'ח mW ג"ק דצ תוכרבל פ'ד
 קרט לש ימרא ,לקשמ אוה אתקירט יכ אעראד
 — [תוביבל JJ פ'ל כ'ג וזו אכוכ םע דחא אוהו ל"גה

 ןמשה דשל ט"פ 'פ ךתלעהב ירפסב )0 סּוקרוט *
 ןושל תויהל ךירצו פוקרוט ןושל והז

 pu ה"לשת זמר ךתלעהב 'קליה 'יגכ ןוקירטונ
 mn א"י רבדמבל י"שר

 draussen ץוח 90026+י"לב קרט ןמ ד"עפלו ןיסקרט
 ד"פב drinnen 500, 520069 = pb) ןמו

 לכיהב ךלהמ היה 'מגב ול ואיצוה 'פבו 072. תודמב
 .םישדקה שדק תיב המא 'כו ןיסקרט המא )22 ימוי)
 ינש שדקמב (א'עס יג 22( ןיפתושה קרפד ג"רנו

£eןיסקרט המא דיבע אל . ^bןושל ןיסקרמ  
 יא םינפלכ יא והל אקפסמ רמולכ ץוחו םינפ ינוי
 ותנוכ ה"יחא]* = .ימלשוריב web ךכו ץוחלכ
 המאו והמ ל'זו ג"עס א"לד ח"פ םיאלכ 'ורי לע
 םינפב המ ןוסכירט רמא היירצוב הנוי 'ר ןיטקירט
 המא והמ 'יגה pD'2 ב"מד n'b אמוי 'וריכו ץוחבמ
 םינפב המ ןוס ק רי D רמא הירצוב הנוי 'ר ןיסקרט
 ןויכ 'וריה הז לעו ץוחב המ bn s'y 'כו ץוחבמ
 ןושל bn ןיסקרט שוריפב a אמויל י"שריפ

cubךכ אוה ץוחו  meoוכו ימלשורי ס"שהב ' 
 eame ירחא ןיסקרט ה'ד .'ג ב"ב 'פסותהו .כ'ע

"bןיסו ילג וקורט ומכ יוה קרטד ת'ר  (yb "n 
cansרככו 'וכו ץוחו םינפ ןיסקרט מ"יו ל"הזב  

 ןיסקרט 'ע ע"בשפה לעב ^b :ןושלה הז לע דמע
 mm שרפמ ימלשורי :ןמ ת"ר אוה מ"י ד"עפלו
 תמגמוגמ ל"נה אמויב 'פסותה ןושל ןכו בשוימ לכה
 ל"צו םינפ י"שריפו ^b םשב ת'ר b^ ואיבה םשו
 .םש ןייע .ב'נ אמוי י"שר לע ונויכו [yin םינפ
 ; ל'הזב ןיסקוט 'יפש 3725 י'כ ה"טגר 62 יתיארו
 םישרקה שדקל לכיהה pi קיספמ היהש לתוכה
 י"ל לע ותנוכ ילואו כ'ע ןיסקוט המא היל ירק
 -Urterschei הקספה b" תויתואה ךפהב 5%

dungןכו  "b3ה'מגר 'יפכ ןכ בותכ תודמל ב'ער  
 ומכ רוגס ר'אלב קוט רוע ףיסומ אוה קו ש"ע
 ט"יותהו ל"נה ת"ר תערכ הזו יניס po ילג וקורט
 ישודיחב יתיאר ב'ער p^ ינשכו .הזב שינוה אל
 ל"הזב קיודמ רתוי תצק םש קו אמויל א'בטירה

 ו
7 

Pepe — ןילקרמ 
 כ'ע םיכפ השלש b^ ןילוקירט ןניסרג "5 רפסב
 bn" תא יתיסנ ןיראקרט 'עבו +?((500צ לע ותנוכ

 — [ש'ע תואסרינ יתש bp" שרפל

 64 י"למ וא Pap וא ןינקּורט = ןינקרט
 'ר mm הדועס חונקב לכאנש רבר לכ

 y דועו cpox-X by אוה דחאו תופלחתמ 'לו
 התואמ reps = ןטקּורט ל"צ ילוא וא ,םינפב
 תוכרב) ןייה ןמ ץוח 'מגב ןיכרבמ דציכ 'פב (הארוה
 יאמ הלחב תבייח ןינוקרט ןנחוי 'ר רמא 6זיל
 אעואד (אכוכ 6'ףסוי בר רמא ןינוקוט
 .רונתב אלו ץראה לע ןיפואש אלבונ אוה שוריפ
 ל"נה הלח 'כלה ז"ואב אבוה en^ הז ה"יחא]*
 im םשב תוכרבל א'בשרה «n^ ח"ר םשב
 אתא יכו 003 אל יכ חכומ וניבר ןויצמ .ש"ע ל'ז
 ןכו הלחה jb ןירוטפ ןינקורט «pn ר"א ןיבר
 ז"ואב לבא ד"יר יקספבו ש"ארבו ם"ש י"כב 55
 תואחסונ ne איבה ח"טק b" איצומה תכרב 'לה
 p^ (ה"כ רצ תשלושמה הכרבב) ךיסחה י"ר 'פסותבו

 'ורימ היאר איבהו הפסוהה וז ןניסרנ אלש יולגב
 ןייעו ש"ע הלחב ןי ביי ח ןינקורט רמא ןנחוי 'ר
 הלח 'לה ז"ואב היאר איבה ןכו ע"בשפהבו ש"ארב
 .('ןואילריש pre ר"ב mmm וניבר ובר םשב ל"נה
 ז"נד א'פ הלח 'וריב ל"ר הפ רכזנה 'וריב יכ עדו
 תבייח אט קיר ט רמא «pn 'ר an^ ונינפל ד'ע
 ןינקורט וא יכ הטונ יתעד ןכל אטקורט ע"ייע הלחב
 וא (ינ תויתואל שכתשנ 'ט ^« אטקורט ל'צ
 ילוא (שבד 'עב ה'כו) 'וריד [אטקורט] (אטקירט)
 תולמ יתשלו ןינקורט = אינקורט תלמל הינהל שי
 - cpu המושרה י"למ וא ןוותפ ןהל שי
 זא היהתו הרועס חוניקב לכאנש לכ p^ דק
 ילוא וא (תופלחתמ 'רו 5( אילקורט ומכ אינקורט
 2( ןמ ץובקה ,em OU פ'למו רקיעה ןינקורט

^pתוביבל ןימ אוחו הדועס חונקב לכאנש לכ  
 Vullers ןייע םינוערזו ר"קוסו הסיע ליבג ןמ השענ
 אירטו אלקשה הלוע הפי הז לעו 49ז א'ח

na"m owכ'אשמ אל וא הלחב  ONרומא רזנג  
 חוניקב תוריפ תליכא קו הוומש ל'נה י'למ
 תארוהל הלוע הפי דועו .המודכו תוביבל אלו הדועס
 אכוכ ידי לע nov בר השריפש ל"גה תיסרפ הלמ
 ס"למ ךעכ 'עו אככ ע"ייע תוביבל jy ^b אעראד
 םימווע ןושל gov בר רחב דועו .םש המושרה
 הריפח (c פ'לב ושוריפ .קרט Uma qup יכ

v3 n3 )'תכוב תכלה ז"ואכו ניבכו יפו ימ  wonר ' ^oת''כ (* .ייבא רמא ג'ונבו וישר ייפ הלח יכלתבו חיטק  
 תאלתו ליסאב 'פדמ ךורעב לבא אכוכ תחא cyb א"בשרה ייחכ םג ןייעו ןוכנ om אככ 'עב היכו uw יזיפ ריפרב
 רצ תוכובל ןויע רומל ןייע ריסחה mim ^ oy רחא אוהו (' .תומוקמ ינשב ז"ואב ה'כו תיבב אבוכ bb" יינכ ייא

 ,ו"סשת ,זיינשת o^ םיריפחח רפסו vor ייסס חלרע תוכלה jy דועו חיי



 שרט — ןיפקרט

 י"ל לע y«4 תנוכ ה"חא]* 0025 ברוח | ד"עפלו s'y םינפ sm por ץוח י"ל ב קרט יכ
 הבוט רתויו Dürre 200676 םשהו שביו ברח 5806 | כ"או תומושרה תוינוי תולמ יתשמ הבכרה איה
 תורורצו םיבגר "יפו ל"נה eem ע'למ was תרזג | המ Cx רקיע וז) ןוקסריט בוט רתוי Cx "וריב
 m ילייננא ייכ ץבוקב) ןיכרעל ה'מגרו ןישביו pup | ז"מירו .םינפו ץוח י"לב ךורעב ןכו םינפב המ ץוחב

aem sesב'ער ו'לק | — [תאזה הלמה 'יפב וקחדנ יוועלו ד'לק ) ^bהייואר הניאש םיעלס הדש :םישרמ  
 ל"נה ב"בל ה"מגר םגו וניבר 'יפש ומכו כ"ע ערזל
 םישרטו םיעלס קחצי ברד ארמימב דחי ריכזהש
 םיעלס ג"ע . . ערוז :ז"כד א"פס "יאלכ 'וריב ה"כו
 םישרטהו ג'ע ד"יד ר'פ ב'ב 'וריב ה"נכו ,םישרט ג"'ע
 .םישרט ושענ םירהה ג"כפ ר"בב .הנממ ןיצקומה
 םוקמב התוא ןיעטונ ןיא הזה ןפגה המ ו"לפ ר"קיוב
 bb'3 ק"ב 'פסותו ג'פר 'יעיבש 'פסותו ןילודג ןישרט

 mas וזו םישרטה םוקמל וא רהנל וא םיל איצוי ן
 ל"צ םיישרט .'ז 'לינמב -- 8 הרעה my י"כ "35 | ,Laufbahn דקל, -- י"למ) ןומיסקרס *

(ahrwegםייסרמ | .ש"מו ןומיסכרמ ע"ייע  bob y'"pקליכו ', b'5p *mypnaזמר  
 p^ 3'3 ,ןישרט ל"צו ןיסרט ל'נה ןיכרעמ ז'ערת | רבד הזיא תמישר החמ שש יבוע (won שרט

(verwischen die Spur |י"כ לש הפסוה ילב םלוא וניבר םיצע לזוגה 'פב  [bon — 

 הרעמ wm ללח 'יפ o5» י"למ 5/3( תואסקרט *
trassa צמא ר"למ וא' Loch, Hühle 

 הריפח  csתואסקרטבש 'ילכ ה"פ תולהא 'תפסות
 ןאכמו ןאכמ  pow'וכו חתפה ךותב דמוע היה

  Ya5תואסקרט ןוכנל 'יפו א"מ ר"פ תולהא ש"רב
 ינועבש םינטק םיללח  nobחתופ םהב ןיאש

 .תואקטסרבש טרופריא "53 ןכו ג"ונבו כ'ע חפט

 ונרמליב taub sein) שרח (Urb yon שרט ו bis ארמנב

iioiהחמ שוריפ .היסרמו א'ס  fnיבש ונממ בשיו השרפבו יתקחכ סא ףוסב 0  

 mapn  ל"א הלע שיקא אשרמ ךתלוהמ יול 'ר רמא | ' שי 5 חא]* : 3A תורייוצמה תויתוא לש
 ןירוק .יברע )53 B^  .ךרדנ .תחכש בקעי בקעיל כ"ע NT we הקלח ןבאכ האשע שוריפ

 רמולכ אשרט ךתלוהמ ,(' [שורטא] (שורט) weno | [עלאמ BERT? -- I Jp Lan n ןיבהו
Ymי"שריפ יפל  Ys vmפע ק'תעהל " UUןיאו השרחתנ הפנה |  Tvחכה הלע שיקא .חמקה  

[mnםייברעה גהנמ ךכש לזרב לש תועבטב חכב הילע -  
 ("תודרצ תועבצאב ןהל שי תלסה ןיתלסמשכ | harte Scholle השק רורצ 027 'פו ע'למו שרט

 דרו ןאכמו ןאכמ ןהב הפנה ןיכמו תועבט | ע"למ לעפה דועו רווצכ השקה לעפה ונממו
 'קליב ב"ג הזה won לכ ה"יחא|* ,חמקה | ארמגב תופרט ולא 'פב verhürten) השקה עי

 יכ עדו nmm תלמ 'ופח םשו mbp זמר חלשיו | b" ישוטמד אל coena Cro ivo ןילוח) האירה
 y'"y תויעצמאה תועבצאב :תודרצ תועבצאב D" | ןירמאנ ולא 'סכו (62D תובותכר ג'סב .(' ןיקיזחמ
 ל'צו תורכצכ תועכצאב an^ ר'ב י"כבו 'א הדרצ | DOO שרקה ןושלב ןירמאנ ולאו 'מגב ןושל לכב
 תיעצמא ענצא ^D voa y" אוהו תורצנכ .ןווכחמ רתוי י"א לכב t) ןישוט ךל ןיא (ב'עס 1^

 רפוסה ךרוכמ תהגה וז הארנכו הררצ םע תחא איהו | קחצי ר"א ('(.ג'ק כ"כ) ורכחל רמואה 'פד ג'רכו
 תורוצ ^37 ד'ל י"כבו םינפב הונתנ אל ןכל איה | o^ pop רמולכ ןיכק 'ד תיב ורטאש (' ןישרט
 תומוקמב 'וחנתב אתיל ל"נה iun יכ עדו .תועכט | ("םיחפמ )^ ל'צ] 03( םיהובג ('שמב : ג'צ סש) ןנתר
 K*13 ר'א ל"זו 'ח b^ חלשיו 3103 םא יכ bon | (גיער 9 ןיכרעב שי ps גרב I psp 'ר תיב
 ךועיגה אל ה'נקה ל"א הלע שיקא אשרמ ךתלוהמ | b" ןהיושב ןרופ ןישומ שירקה אפס כו רמא
 'וכו ךרדנ תא תוחאש לע אלא ולאה mmn | םישקו םידח םינכאל pop (' לאעמ שי 'לב
 'יארכ b" ^ םשכ לשמה הז אבוה א"פפ ר'כבו | י"לב p^ ב'או — .שורט םיה תובינסש

 יגנא v3 ץכוקב ןילוחל ייכ mox ^b ןכו ןילוחל םיסנ ^ ^3 היכו ]343 החוא ןישקמ bs ves כ'ג ןויכ הזלו ('
 גארפו 'שמא ליסאב 'פרב (' .םישרמ ג''ונב (' Q3 yry וגובר à" ןינעבו כ'ע השק ^pe ישרטמר n "t^ ףר

 ובו (* a'nbb. ^ 5« רפה 'ג תואו ם י ח ₪ ש ו ר"פרבו )^ .םישרט ג"ונבו ם''בשריפב mm (* 1005 ןישורקב תועטב
 ןינק 'ד ת'ב אקוו לגקמר אפיסב ]' אשירב p3 ורמאש ןישרט ש"מר :ג'ק ב'בל n'es אבוה jS Ye הששה

De soe ny moy syףדל מ"טשב  arpל"הזב םייסו ש'ע  oniםיעקנ לבא םיעלס אלא וגיא םישרט ןושל יכ עריל ןיכירצ  
 pr ר'א ליזו בינל v3 ה"מגר ייפ י'פע ייפ וניברו ny ןישרט הייר arp sos ם"כשריפכ אל הזו ,כ'ע םישרמ לכב וסנכנ אל
 T^ An יבו יא Y 33 תיכ (* .ר"פרב ^b* (' .'וכו ןיבק יר תב ןהשכ ןידרמנר ןכימ תוחפר soy םישרטו סיעלס

 jy רועו mo סיטב עיפרשב לבא aim" 'פרכו זיראפ י"כב ןוכנל תיכ ('" .ךרעה mo ןייע )^ .םיגפב ym eb ןייע
 .ךועת ףופל יתופסוחב
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 99 (אָתיִרַמ I = תרט — שרמ

 ^p^ רט ע"ייע מ"למ myp ןמ ךמסנ אוהו) תרט | בתכ כ"מבו ה vin ךתלוהמ an^ םש ?p ךורעב
5nרצח ןיעכ רונתה ביבס ףקומ ןינב 'קליב אבוה ןכו כ"ע אשרט סרג םירפסה לכב  Ofen- 

 wins תרימ (ג'פ) 'ילכב ה'פב (ג מט 8ט -- Ansatz | 'ב לה 'עב ה"כו .[א'פפ] (א"מפ) ר"ב םשב ל"נה
 רצח ןימכ p^ .האמטמ םיחפט 'ד הובנ אוהש ןמזב | לש ושוריפ אוה השרח 'חסונב ר"בבו ל"נה ר"במ
 םתוריטבו םהירצחב ןושלמ הריט המשו רונתה ינפל | הלמה וז לעו שרח 'יפ 255% ע'לב יכ השרט
 ('ד היל רבדמב) רדא רצה אציו )7 ,היכ (mew | ןכו שורט א :שורט םוקמב ל"צו wm ןויכ
 ונינפל 'א י"רתב ה"יחא]* .אירדא תריט י"רת | ןמחנ ר"א 'מג ה"דב .ה"ס מ"בל מ"טשמ שרופמ אצוי
 הריט תמאבו אירדא תריד 'ב י"רתבו אירדא תיריט | quu אשרט "יפ ודי לעו וניבר nes 'יגה וז איבהש

 ךייש יחכונה pum לכו .'ו רט yy mm by ףדרנ — rns] אבה
 'ורהט רדסל i'm 'יפב 'יא וניבר 'יפכו .'ו רט v5 | תכיר א ל הריכמ ונינע ד seo - שרט

 איבה ןורחאהו ,ש"רו ם"במרל מ"יפבו ש"ע 'ה דצ | ,das ₪10[- Hinziehen יפו פ"למ םימי

(Lünge der Zeitןרוגל םאו 'מגב ךשנ והזיא 'פב  | piל"זו ד"פר ק"ב 'ילכ 'תפסותל ןויכו אתפסות  
 הריטכ ןה ירה רונתל ןרביח אלו וזל וז ןרביח םש | 'יפ ירש יאדו ידיד אשרט אפפ ר"א (.היס מיב)

qm,הריט ןהל השעו ץראב רפח | םימדה וערופל הנתמו ןושהרמב תוריפה ול  mmeהריכ תריטו  . 
 — [כ"ע mno | 'עב b^ רבכו "רקויב אוהש רייא רעשכ רייאב

anתרט | לבא 'ניוו 'פדב ןוכנל ה"כ ה"יחא]*  (= mb Iר"למ  panis tortusקתעוהו  
 ,Torte = cógra) 700076 'צמא י"לל 'מא 'פדבו רבח פ"טב ר"בו ד"ל י"כבו 'ירחא 'פדב
 «Cr .תוכרב) ןייה ןמ ץוח 'מגב ןיכרבמ דציכ 'פב | ןייע ב"ירגה ינפל cimo וז תעטומ "גו רבה 'רסו

vn omoלבא .ע'בשפה לש  cpmהרוטפ אתירט ייכא רמא | 'פד "יגל ןויכ ') jbאתירט יאמ ,הלחה  
 ותוא ןינתונש nop אוהו ליבג חתרמ ירמאד אכיא | ינאנפופד ישרט וניבר 'יפ םשו ['ב] ר כח לע 'ציניוו
 nom בייח ןיאו איה noy ואל ןיחתוו םימ ךותל | em^ .ש"ע qr מ"ב (יאנופפ ונלש ^3 יפל וא)

Tw"ינוטולג מ"י * [אקידנהד] (אקודנהדו אמחל ר"א | מ'טשב אבוה ח"ר 'יפ מ קתעוה יחכונה *) 
 ואשע םא חתוכל יושעה םחל ד"א ,ןל אריבס אלו | אבוה םש ?cup ,ןמחנ בר .רמא ה'ד D מ"בל
 'לב ןירוק ןכש הלחב ןיבייח món ןימכ ('ןיכעכ | ונדטלימ אשרט ןושל p^ ינולגרב לא י"ר םשב
 ןירומע puse ןידומילכ «qv הלודנ הלחל יברע | וירבד איבהש ירחאו םדוקה 'עב ךורעה איבהש
 ול השע (ט'מ םילכד (nb רונתב ןניסרגדכ ןיכורא | ש ר ח תיבר אשרט שוריפ ימנ ןאכו ל"הזב םייס

 ואשער ןויכ היתעד b C ודימעהל םידומיל | ךכב ןרונל רמאו poo אלש ינפמ עמשנ וניאש
 ןיוכימ הליכאל ואלו היל יעב וקחושל םידומילכ | רקיי אל אמש רמאו רעשה ותואב ces אלא ךכו
 תולחכ תולוגע ןיכעכ מ'יו .(" הלחה ןמ רוטפ ךכלה | 'יפ םישרט ןינעמ o םש ר"בארו ש"ע 'וכו רעשה
 יא דיפק אלד ןידומילכ nb ראשכ qus pim | 'יפ ד'עפלו den םיניעל הארנש קחדהזו םיעלס
 הכאלמ וישכע דמלה םדאכ .ךווא וא לונע mo הנתמה לו תעה תכישמל הריכמ רמולכ ל"נה פ"למ
 הטישכ םג אנוה ^« ה"יחא|* .ווטפ | םדוקה 'עמ אוה ןיקסנעלאמס p תעדלו .י"שריפכו
 5"הזב (:ח*י דצ תשלושמ 'כרב יספב) תוכרבל תצבוקמ ריחמב רוכמל לנא הרופא תיבר 'מולב השקו קזח ןמ

 התשילג דיפק WP דמלתמכ האשע מ"ו | ןמחנ ר"א DP מ'כב ה'נכו — רתומ םייקו קזח
 לע דיפקה אלש- תובית ר'עפלו כ"ע הסוטיקבו | 'ורי ,ירש יאדוידיד אשרט אמח ר"א םשו ,ירש אשרש
 ןידומלכ ה"דב sys ח"ל תוכרב י"שריפב 'סתסירע | אבוהו אשרטה אלא אתיבר וז ןיא נ'עס mb מ"ב
 ןינעבו .םתכי רע by ל'צ קו ןינווכמ וזל כ'ג | .ח'ס מ'ב b^ ץוכקהו .ש"ע ןבטסוסק 'ע ע"ומב

 ןיכעכ ^s תעדל ןורתי תתל ל"נ הלמה תארוה | — ('ב רכח ע"ייע ' |

 p^ הלח ילה זיואב היכו (* .תבייח (w o v33^ א'בשרה ייחב ןייעו םינואגה a" איה וזו הרוטפ 5 רוטפ גיונב (1

venחכומ ןכו  ybא מה ג  גיונבו יקידנה  pmינטולג 10 ,ב"ה י"כבו (*  "nwטייאלמ איה  galettaצילב היכו  galette 

 בורבו : ^n םיחספב ה'יכו ליגה ז"ואבו ךעכ 'עב היכו 'פ 33 םג ןוכנל ה"כ (* .ןיקסנעלאמס inn ינריעח הז לע .קאבעיווצסצפוש
 :תוביתת ישוריפ עצמאב ףיסוה וניברו ey 5n ז"ואב אבוה nis 'יפמ קחעוה 279 (" .לינת ז"ואב ייל (* ,ןיבעכ גיונבו םינושארה

 ןיארגו, n*5 יואב סש ow רמאמ טימשת םלוא תפסוהה וז ייל ריפרב םנמא יוכו ע"לכ ןירוק ןכש : תוביתה רועו יוכו ינוטולג מיי

 ןישולינ pe ץימחה אלש קצכמ ןיחתור םימב neg galetta יכ ייקלטיא הלמב ןויכ תזל ילואו "הסיע ךררכ ןושולינ ןיאש סירבד
noy»רמאש המ לעו  m5חיר םשב םש ויואב רועו ,מיי םשב וחנכמו 033 ול קלוחו ןל אריבס אלו וניכר רמא םירבד ןיארנ  

 ןינעבו ש"ע חיר ייפ רחא וניבר 73( םשו ךעכ 'עב ייפו : ח"מ םיחספ y" *וזב וז תוכשונש, : תובית quy» nón רחא
 ונינפלו םינושאר ראשבו ש"ארבו ףייירבו "33 m/3 513 חתרמ 73( ,א'בשרה ייחב אבוה ג"חר ןכ ייפ 553 חתרמ ייפ

 : ג'ק רצ תוכרבל et ןייע mmo ליבג ךפיחב
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 ח"ו תטש יפל אוהו ש"ע ^« חיל מה אוהו
 .בטיה ש"ע w'Dp ^D 'רועס 'כלה ז"ואב אבוהש
 . . םעוט NP" םיגד גד רדונה 'יפ התעמ ןיבנ םגו
 וא גדה ןמ רדונה יכ ריצבו הפורט תירטב רתומ
 םירבש ירבשל ןירובש עמשמ ןימלש nno םיגד
 c3 ש"ע םירדנל מ"טשב שרופמ ןכו עמשמ אל
 הפי Dn .'ןטק 27 ןימ, mb םש שרופמ הפי
 'ירדנ) הפורט 155 51D הנחצה jb רדונה :הלוע

CUע"לב אוה אנחצ יכ  e?םינדמ לישבת  
 ןמ רדונה ןכלו הליכאה ררועל םירובש םינטק
 הנכהה התואמ הז םגש הפורט תירטב רופא הנחצה
 DEP" '3 ןחצ ע"יעו .םירובש םינטק םיגר לש
 םירדנ 'וריבו .ש"ע םישובכ םינטק םיגד p" וניבר

voםהינש ד"ער ט'לד  jyדחא  pnל"זו  mb 
 ל"צ] (ירטיל) ןובז הירבחל רמימ אשנ רכד אחרוא
 אתירטיל jp ןמת .אנחצ היל par אוהו [('ירט יל

bru]ןוכנל סרג םירדנל מ'טשבו .הנחצ [אתירטל  
 sony היל ןיכז אוהו תי רט י ל par mmn םשב
 ןימ : תירט b" ב"פ ז"'על ם"במרהל מ"יפבו — .'וכו
 אוהש דע ותוא ןישתוכש רוהט גד אוהו הגדה יניממ

 — (ש'ע 'וכו הסיע ומכ בש

 YXp 3n3. ש"מו טנרב ע'ייע ס"מ קותרוט *

 sich ריתסהו ןיפצה ww bs שוט =) שס ו
(verstecken, verbergenןיקילרמ המב 'פב  

 .אתרעמב ושמו ולזא C ג'ל תבש) תוריבע 'ג לע 'מגב
 ןושאר פוכ ול וגזמ ךומסד ימגב םיחספ יברע 'פב
 .(* אתיליעב ישמ אתילא ליכאר +א'ער vp םיחספ)
 אוהה Cv UP ירכנ חינמה 'מגב רכושה 'פב ז'עבו
 יב אשמ ('יונ עמש אתרצעמ יב םיהנד איוא
 יכיה יכ רמא רמימ ירש ארמח אבר רמא ) ינד

 n" אקו ירוחא לאושי (' ישמ יכה אנא אנישטר
 )^ ישטנ 'גרת (א'י ,יא ילשמ) םנח יקנל הנפצנ .יל
 CM ,יג םש) ךתא ןפצת יתוצמו .ןגמב יאכזל
 םיושיל ןפצי ,(דיי ז"י erm oes אלמת ךנופצו
 ןורחאה ןויצ ה"יחא]* = ,(ד ב ילשמ) [הי שו ת]
 .'זיפ 'פדכו םילהתר ןויצ ^5 םש לבא ר'פרכ קר
 ןויצב טרפכ Tun לכ עוטק הברה םינורחא 'פדכו
 ת'מא ירפסר ןפצ ןושל לכ יכ vm .ל'גה ז"ער

onsתואמגורו ןמגרותמכ ןייע שוט ןושלב  
 ירוס mobs אָתּוישַט co סשהו ^y לצא
 ,ר"י ^ םילהתל סוגרת ןייע רתס שוריפ אישוט
 b'rvi3 ה'נכו -- ו'כ ,יכ בויא ;ד" ,א'כ ילשמ

i35 
 .=) שָמ 1 — (אָחיִרַמ 1 =) תרט

 tortus ר"למ רזגנ אתירט יכ תולחכ תולוגע
 ע'ייע ע"ל אוהש ןיכעכ ןינעבו oup הררח 'יפש
 ן"יכוקבעל :ז"עול ב"גש pym .ןינקרט 'עו ךעכ
 TY! .Lebkuchen — Honigkuchen אוהו .ש"אלב
 אתירט תלמ רזגל חתוכל יושעה םחל ד'א יפל ל"ג
 םחל ע'לב Jo 9 ומכ "יפש 5 )9 "למ
 — Tunkbrod "y] הקיתעהל לכונו חתוכל יושעה

 bs i4" וניבר תעד יפל sns זז =) תירס
eine Art ןינוט יניממ iriton, 7pícov ^m 

  Thunnfischד"עפלו ( wwי"למ  «&oyxקתעוהו
 'צמאה ר"לל . tarichumכ 'פו יברע ןושללו =

  08012880, 6םירדנב ו"פב ( CKרתומ
(0*5 vy) ןידימעמ ןיא 'פבו .ריצבו הפורט תירטב 

 הפורט הניאש תירטו דע 'וכו הליכאב ןירתומ ולאו
 .הגד הב (' שיש ריצו  ^bאוה לודג גד יכיתח

 ףסוי בר ינת 60 הליגמד ג'רב .ןינוט ז"עלב ארקנו
 ,תירט וז (פש) ינוממ .ןוזלח וז (ט" :ג'ל םירבד) ינופס
 ןיכרבמ רציכ 'פד ג'סבו .הנבל תיכוכז וז (פש) לוח

 ( ma(.ד'מ  vyי"אב התיה תחא '(  vmןיאיצומ
  mesךיעב יתשריפ תיוט ילפס אובו םישש

 יניממ לודג גד ןימ ר"לב שוריפ ב"א) — .לפס
 כ'כ לעב םג םיכסה הזלו ה"יחא]* .(סנוטא
 סואינילפ איבהו ןותירט ר"לב ועמשמכ אוהש רמאו

Q3 a 5) סואינילפמ הז ןויצבו aD ב"לס 
 איגאלאאז) ןהאזיוועל 'חה ןדיד ןדינב ותריקח לחה

  5איה תירמ יכ הלעה אוה םגו  Tritonיניממ
 תירט 'יפב אנינוט י'שר זעול ןכו ןינוט 42335

 לע 'יפבו הליגמל  ow,ג"ל ^ oצ"לב אוהו
  donineןימ : תירט י"שריפ :ה'ל ז"על 'יפכ לבא

 הז ד"עפלו םיחולמ םינטק סיגר  wmלכבו רקיע
"bb הלמה הרזגנו ןכ שרפל לכונ 555 םינויצה 

 הנורתפש ל"גה 'פו 'רע  peםיחולמ םינטק םינד
 ארקנה גד התארוה םג פ"לכו  03 Sardelle'חה

Bardellenart אוהש אנקסמ יפל שוריפ ןהאזיוועל 
  "nk Nm dolosסע  oíןיכהל וניכז התעמו

 ר''דמבו רגש 'פ הכובה תאו 'רפס .'ו הליגמ) שוררה

 " ₪ 0וז ינו מ  mbיכ  Du qnםינטקה
yu: חלמב םשככלו םניטמהל הלאה םיחולמה 

 היהיש ץוחנהמ ןיא תירט ילפס אוכר 'ס רפסמ ןכלו
 תורופס *53 םידצ הלא םינטק םיגר יכ אמזוג ךררב

(Balzfisch, Hering) חילמה לש םיגר תדיצמ 7153 
  mumסג יכ ישוריפל  'p3 "b wasאה לפס

 תירט ילפס 5733 תוכרכר  "bתירט םיאלמ םילסס

n vss (tלכא ןי א ש  vהנשממ איה  vyתר ₪ :ןמ עוטק ירט (* .ךלמה רתב ג'ונב )* .שיע : היל . ^( jyושוריפ  

 אהרעעסנ U3'2 )^ .יא לקק Ty ג'וגב (' .ינר יניב "33 ג'ונב (" 5522 .ישטינ ג'ונב (" .ישטא י'כבו ימנ אשטיא
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 (שוט = vn 101 ושָמָשִמו (שומשט) —

 ןתוא ןישט ps .ד"ל הציב .וריבח ינפכ שטו | sen לזא ט'כ םשו ,הינימ ושמט .ר"כ תינעת

 pub ps cx מ"בו ב"ער 'ל םיחספבו ,תלטמב
 ןיחט י"שר 'יפו 'וכו שט םאו הילאב רונתה תא
 v5 פיס v3 Own 'ב טש 'עב ןייע וניבר "ינו

jr שמשט לפלפ ןינבב תולפכבו ינמדמדא yy 
 [הז רחא ךרעה --

 ל"נה ס"למ םדוקה qwe» [UU] (שּוטשס)
^bךלכלמ  (besudelnאיצומה 'פד ג"סב  

nz) i»ושטשטנו םימשג (*ןהילע ודרי (א'עס איפ *) 
 תולזרוקמ םינבא ול וארנ םאש "ןואגה b^ והמ
 רפעה שטשטנו םימשג תדיריב עקרקה םע תוקובד
 שוטשמ wn — ןלטלטל והמ קחמנו ןהילעמ
 !pA ושמשטנ Gys ביכ תינעת) םתה אינתד
 רתוסכ אהי אמש ןינשייח ימ ,תוריפ 6ן ישו ע

 רכינ םינבא לש ןמושיר היה םא ל'או ןחוטכ וא
«moושטשטנ א"פ .(* "ןהב חנקלו ןלטיל ול  

 תינעת רדס 'פב .(' רבכ וב חנקתנש רכינ וניאש
 ןיאש (* ןמז לכש C2 תינעת) הרצ לכ לע 'מגב
 תא ןישמשטמ C ןיבורמ ןנניאו ןידרוי םימשגה
 ןיפתושה יפד ג"סבו .תוריפ next הניאו ץראה

a)ב אלמלאש (א'עס זיט ' peסופדמ ןיאצוי  
 ^C תוריפ האיצומ הניאו ץראה תא תושטשטמ דחא
 .אשוטשט ("' ןסכמ 'גרת Cic םילהת) ןויה טיטמ
 ןישנתשמ 'גרת (C r5 cU וימימ ורמחי ומהי

 ערפמל הליגמה תא ארוקה 'פ [mb] ןישטשטמו
 תויתוא הב ויה ?Cn הליגמ) ןינוריס הארק 'מגב
 ,הושכ רכינ ןמושר DN תוערוקמ וא תושטשוטמ
 וא קחמנ yo n'bp") ביב) קחמנשמ '523 טושפ טג'פב

 ג"וגנ ה"יחא|* .רשכ רכינ ומושיר DN שטשטנ
 תעלכנ 'ת mm לעפ תנ jon אוהו שטשטינ
 ה'נכו ןושאר תיטכ שוגדב (verbo דקנל ךיוצו
 ,השמשטנש . . האומ ד'פס מ'ב םילכ 'פסותב
 py" וז הרוצ המ :המוח ON poo ר"שהש

 םיחפפ לעופבו .'וכו רכינ המוקמ תַשָטשַטְמש
 םישטשוטמ 'n: 'יחכז ?Itb וידגב ויה :ה"ס
 ןינכ אוהו םדוקה yes ל ע פה .םיערוקמ וא

"à mo )?ןייע םינואגה  enיריאמה  itm»ייישרבו ,ףיירב  

 [והיינימ

UD 2שט ,שּוט ם"למ שּוט =)  nb "bךלכולמ  
(bestreichen, bekleben, beschmutzen טיטב 

 אל [חשמו] ['א] י"רת ('ם ,ח'כ 227 ךוסת אל ןמשו
 (הימ ^ ארקיו) תיבה תא men ירחא .(' ןושוטת
 ןכו .אתיב תי C) שוטתיאד [רתב] ['א] י"ות
 םישודק'פ אבו אוקיוב ל"זח'ו'יפ
 [םיאקד ל"צ] wo" לכ 'פ ש אר ב ויהת
 עדו ה"יחא* .היפאב ןוהל שיאמ רבעו
 ר"קיוב קר 'יא 'רפו 'שמאו ליפאב DD" ר"פדב יכ
 יפדבו .שיט 'רפ 'פדבו 'וכו שיאט ויהת םישודק
 «y ירפ ויהת cup השרפ ר'קיוב "יא 'ציניוו
 ה"כו איה םייח ץ ע ירפ 'פ ל'צו אהי םייח
 רבעו םיאגו רבעד לכ :םשו ,ד"לו 'בו 'א ו"ו י"כב

wmאתיא ב"ה י"כב לבא היפאב היל שייט  b'n 
 שארב ויהת םישודק 'פ ר"קיוב ל"ז ח'ר b^ ןכו,
 ןוהל שיאט רבעו םיאגד לכ [השרפ ל"צ] (אקרפ)
 ןיאוןוכנ שריפ הזיתעריפ לו היפאב

SNB OBESIIלע "ליצו לאננח  
 יפלו םויפה יתטמשה קר mma וז 'חסונ רחאו
 ןונגסו איה בתוכ הזיא תפסוה 5/53 יכ 'וכו יתעד
 ןושלמ הז ןיא יכ חיכומ «n יתעד יפלו ןושלה

qm wanלעבו  maoאל ח"ר יכ ול השקש  "B 
 סא ףא יכ (ןוילגב cono ול man ןכל םישרדמה

^bכ"חאו ,ח"ר 'יפ ךרד הז ןיא ז'כב אוה ןוכנ  
 רוקמ יכ עדו .ב'ה Cy ייכב המינפ ןוילגמ אבוה
 םש ג"ונבו ה"כפ ר"קיוב קפס ילב אוה שרדמה
 קפנו לייעד ןאמ לכו : ליחזנ ונינפל
 'ב רט 'עב ותאבהו היפא לע ווש אהי
 םיאג םוקמב יכ הנמאנ יתעד ןכל ,םייונשה נ"שו
 לכ ומכ רנעו םיאקד לכ 'יפו םיאק ל'צ י"כ לש
 וחיטי היפאכ ןוהל שיאט 'יפו קפנו לייעד ןאמ
 — ויפא תא (וללה םינאתב רמולכ) םהב וכלכליו
 דגנכ וינפב שטו pon ט"פס p'3 'פסותב ה"נכו
 קוש )366 מ"קוצ 'צוה) טרופריא י'כ 'יגלו ורבח

am» )'שטתאר 1033 )* .ןוטושת 03( ,ןמגרותמב . 
ny ושטשטשנו תועטב. ^( י"כב חיכ ya) ושטשטינ DC אקַארקו aas ירבו חיר ייפבו pan ימ י"כב הייכו )+ moy "an 

Jn תאיצומ הניאו גיונבו א'ערת זמר יתוקחב poi י"עבו 'בו ימ vi33 חיכ ןישוע ^« עוטק ע"פרשבו איציניוו 'פרבו 

p*3 לעבו תרעהב הטמל j"y רועו :ויס רצ תינעת סייר ןייעו ל"גה תומוקמה לכב היכו ץראה תא ן יש ט ש ט מ 2023 

  5לע ריעה א  nrקתעוה (" : המואמ  ^pמ ש ךכ ייא םשו (יליוו סיישב ספרנ) ח * ר  ny,ושורי פ  ^bn nrשייע ףייירב כ'ג 'יא
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 יייכב חיכו  )" .»"mח"כ  v2 533יפרב עוטק ןכו רסח ריפרבו ןיבורמ םימשגה ןיאש ןיאש תועטב יציניוו יפרבו ךורע
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on ר'פרבו ןיסמ חועטב יפו 'מא 'פרב ןכו 



nהלוע הביתה ףוסב  'p cyתנשונ הלמו תירבעב  
Ob mmaרעשיילפ תעדכ  mbהפי הלוע  

 תוקומע תורעק ןוכנהו תורוי y" ייפ וניברו קטשט
 קתעוה ונממו 'פה הלמה טפשמ ןכ יכ תונגא וא
 לבא Tasso ש"אלב םגו tastia, tasta 'צמאה ר"ל
 . . ידבע תולמה ררס יכ עדו .ש"מו הרוי ע"ייע
 ע"בשפהבו ש"ע n רר 'עמ חכומ ןכו יקטשמ . .ידוד
 ה'ד :ו"ס 'פסותב ה"כו ש"ע י"שריפמ חכומ ןכו
 התיה י"שר 'יג יכ יתשריפ ךטכט 'עבו .ךומס םא
 ל'נה 'פסותה ואיבה ןכו pese" :יקטשט םוקמב
 voy בשיל אסכ אוהו אזיפד יקטשמ אוה יקטשט
 ךטכט 'עב (wem "ינ יפל לבא כ'ע ץחרמה תיבב
 יפסותה ואיבה דועו .אזיפ יכמכט :ז"ע 'בותכב 'ינה
 ףוחל "7 םיקוסמ יקטשט yb" וניבר o^ םש
 ושוריפ 52 פ"ל לע ג"סר ןויכש ל"נו y'« שארה

 — Kamm] קרסמ

.WowD yy אָשיִט NDYÜD + 

NDUUD * = epp) espאשימ  

 .םוקמב שָטֶשָט ךרעה תלחתהב vx ןכל לפלפ
 םדוקה 'ע ny רבחתנ Tun לכ ד"ל י"כבו שוטשמ

 — [ןוכנ והזו

 DÜND שיואוצוהב 848 "ירטקב 'למ) קטשט
 דועו לש b ms יסרפ ןושלב

 ,tiefe Schüssel ןנא ,הקומע הרעק 4 ——
(Geckenהקדבש הדנ "207 'מגב תקונית 'פב  )72 

 ידוד men יקטשמ) תרסה ידבע וטא +א'ער היפ
aeaידוד ל"צ]  monיקטשט  [nwnרמולכ  

 mom הברה תורידקו הברה םידבע ךיל שי אלהו
 םמחלו הלילב וישכע םימ איבהל ןילוכיש הברה
 יללכ ow ר"לב שוריפ ב'א) -- .ףוחתו םימח ךל
 םתנוכו כ'כב «mo ה"יחא]* .(שרח ילכל
 רואב ה"כו שרח .testa םשהמ testaceus ר"ל לע
 ש"טע סעלרעפ תעדכ ןוכנהו ,ידנאב םיחאהל רתסא
 פ"ל אוהש נ"שו לענעיפש 'פארפ תודע by" ז"מ

"3nל'נה  nm npיב 83 לקשממ םשה  

 יריבגי ירוסא ריתמו ,ימיקמ רפעמו .יעושו יכלמל mv תראפת na^ רדס רדסכ םלשנ
 .ירישע ךרע ךרעל

 ךותמו .. יעושי ס'טב oen ר"ל י"כב ה'כו 'א ו'ו י"כב םה הלאה םיזורחהו pna ת'רו הייחא]*

 יעשת ודס ךוע םלשנ 'יא םשו ןודנולכ םואיזומ שיטירב "23 ה'כו ירוסא ריתטו ל'צו ירוסא
 י"כבו ר'ו* ךרע ליחתא me רפס Tw םלשנ קר "א 12 י"כבו םיזורהה mon 'ב 'ו'ו י"כבו .'וכו תראפת
 כ'ע wy" תרזעב ירישע qw רפס לחאו יעור לאל הלהת ,יעישת ךרע רפס םלשנ :ל'הזב "יא ב'ה

 .ןתנ ת'ר כ'ג ונחורה זא לחנ :לחאו םוקמב סרגנ סאו

, =" 
pun dr yt vosb eo co » " 

? 



 bs ^p ס"שרהמו ,אריעז 'ר רמד "2 הב אהי "גה
x amבסימ יעב תא המכ :ו"ד ח'פר ק"ב 'ורי  > 

 אלו : םשו 2 NT ומכ 'יפ ארעצ ןהא ךכאייו
 ג"עו ח"כד ג'פר םיאלכ 'ורי .ארעצ ןהא ךבאיי
 'ו ל"צו הל קחמ אנ אי ו הל חכשמ אנאד qn לכ

NON?אָנ אָי =)  = (MJN NI]רפס אצמאשכ ייפ  
CUNםש רשא  ysא'ס היעשי) , (eביתכ אלמ  

 yb םיאלכל ש"רו son ל'צו "ו תא קחמא ינא
 קחמ א נ א 'ו הל ןחכשאד ןדה לכ m "i איבה ב"מ
 קחמ אנא חכשמ אנאד תועטב רימאטיז 'פדבו היל

 Dn" תא יניכ PR ב"ער ו"פד ר"פ ןישודיק 'וריבו .היל |
 הארת התא אוה ןכ םא היל םיקומ אנאי סייפמ
 אהי m ותוקלהל אלש יתוא םייפמ ולאכ ךמצע
 ותוקלהל אלש לספסה]ןמ ונמיקא רמולכ םיקומ אנא

 ,אנאו רימאטיזו 'טשמא 'פדנו
 רחא םיגושאר םיסופדב ספדנו ע"פדב ג'הכ) ואי * |

 שארב ןוכנ אלל 'רפו 'שמא 'פדבו יי 'ע
 ,(ע'ייע ואיי ךורע י' כ 7732 ןוכנהו T תוא
 שוריפ wo e 'גרת ילכו nw מ"למ) יִאְי ₪

 mms םוגרת würdig, schón, gut) האנ

 י"כב ה"יחא]* — .אתחבש יאי ?Cen םילהת) הלהת
ewe nיכ ןוכנה אוהו  wweןושלב  map)ןכו  

 תואמגודה ןייע אָתאִי [nw א'לבו אָתיִאָי ס"לב
 האי אוה ..א"יק ב"ב ל'זרדב ה'נכו .יוועלל ר"תמעב
 ,ג'ג תוחנמ Gm) הרעהבו חיער ביח) 'ן ל ע"ייע 'וכו
 ע'בשפהו (ג'פו (wm ןיירוא ע'ייע 'וכו יאי אוה

mon owe yהבקנלו ,רריטל יאי .ב'ל  mumט ' 
nw3 ימלשורי ,'ב זרב ע"ייע 'וכו אתוינע 'p nan 

 ראות תפי 'בו 'א י"רת ןכו ,אוירב אייאי ד"ע ז'עד
memes)יטיכ  rnךיתוברמ :לרגמכ 'פ ר"שהש  

 יפוי p^ ם"לב «n אתויאָי הכקנל םשהו .איאי
 רצ 271 'תקיספב ,(יט / ;יש ,יא ילשמ) תיול 'גרת ןכו
 ראותו noy תועטב א"כס יתבר'קיספכו ?TN .ט"ק

nie yenורי 111 ב"פס םשו ,ז"יד ב"פ האיפ ^ ' 
 'ורי xy ג'ד א'ס תבש 'ורי ,ג'ע 827 א'סר יאמר

 ('א אכתו אתיב אפלאב תירישעה ms איה יי *

 = רתי ,דלו = דלי ,עדו = yv מ"ד 'ו םוקמב
 םוקמב )2 ,'ו םוקמב win לעפאו ליעפהבו רתו
 = בייכ ,אָפְליִא = weh .ןיִמָאָה = ןימייַח מיד 'א
 לשמל v3 הברה תואמגודו .באש — בייש ,באכ

qme»ןייע .ןיאדו .ןוניא ,יאני םוקמב ןיידו  
 מ'ד 'ה םוקמב (': :'ח ף'זרהמל ימלשוריה אובמ
 האב ('ד ,ביִהְי ,בָהְי = ביי כי ,יָה = + ,אָהי = איי
 בושיי pon מ"ד קיריח לע תורוהל האלמ הביתכב

oxאריימ מ"ד רדענה שגדה םולשת לע תורוהל , 
 םוקמב בשל .דֶריִלמ"ד רוקמב רסחת אל Cn ,ארייתנ

nmאיה (" .תאָצְל רוקמה אצי ןמ לבא .תֶבָשְל  
 Apt .רוטי מ"'ד הלמה שארב תרתוימ םימעפל

ONT 1 *םוקמ תעדל הלאשה תלמ יה יִא = איי  
 תוכרב 'ל רושקב קר ?wo) שקובמה

 n' ^b "by וניבר b" ינגכ 'עבו איל ינגכ .ח'נ
 «v אייל ium ש'ע םוקמ יִאְל רמולכ איל
 תלמו הטונ ןכיהל רמולכ אייל יפלכ : 'ה םיחספב
 'ינב וניבר b" יפלכ 'עבו תעלבנ 'או ox" 5 יפלכ
 תעדלו vb» יפלכ לכ נ"שו ש"ע א'עב 'יפו תרחא
 ramp) תקתעהב vy דצ םידשכ 'ל קודקד) ל"דשר

owתחת תעלבנ 'הו אייל יפלכ .דקנל  w"n5 
^b!ןכיה דגנכ ,יט 7325 . 

 !e& sei היהי b^ ^ עיייע sy =) אי) ,אָי 8 *
 'ורי ןייע và קר (יוועלל ל"תמע ןייע

 p" 'וכו אדי לע המלש איי ג'ע n'y ד"פ תינעת
mmא'פ 'כוס 'ורי ,'וכו רי לע םולש  Ww"ר"ע  

 איי ד"ע א'פד Yo ק"מ v^ .לילע הרירק איי יד
 mot איי .ט'כד p" 'לשורי ymo ארבוג אוהה

ponoרושקבו ,אקנחתמ אסוס א ה י ד"פ ר"דטבו  
oyתוכרב 'ווי תוחא הבית  M'bוא א"ער ג'ד  

 םש TM ס'שרהמ 'יגב ה'כ אריעז 'רד ייכ הביי
pubיוועל 'חה תרוקנכ ל"צו תועטב  np3 " 

"bומכ  NDף'זוהטל צ"האכו ו'רבו "75 אָהב  



^b! י"פ ילעפמו מ"למ vy» (יפ יפל" DN EN 
 םג ורזגל ןכתיו geniessen האנה ןינע

 ואיבה ןכל המכפהו qunm ןינע ms jb vy יחנמ
 ,חיפ) םירבד ולא 'פ תוכרב תנשמ (תא 'עב וניבר
 תנשמבו .ורואל ותואיש דע רנה לע ןיכרבמ ןיא (ו"ט
 ןיתואנ ps 00 Yo הוקיסהש הריכ קרפ תבש
 px  שוריפ .ןכומה qb וניאש יפל ונממ
 הזו ד"ויב ןיתואינ ג"ונב הייחא]* האנה
 («mo הָתֶאָי ךל יכ מ"למו ב'ר 'יפל היאר הרואכל

Co^דיתעבו  igiיתעד ז"כב ויט 5 תישארב)  
 היהתו תּוא לעפמ הורזגש םיקדקדמה תעדל הטונ
 לקשמב ,תואינ ל"זרדב 'יאדכ ד"ויב וא ,תואנ זא

nis? i2)תא 'עב ראב וניברו .שובי ומכ  MT) 

vu 6ןינעמ דועו האנה ןושל  ^b ní&םשור  
 'וכרב 'ורי ףיסוהל יתאב התעו ,םינויצה נ"שו .ש"ע
 האר ג'עס ר'סד א'פ תינעת 'וריו ג'ע ו'ד ג"פ
 דימר mb ימוי יוריב ה'כו) םולחב תואינ ומצע תא

vyםולח ךות :םשו ), Cavתבש  YDןיא :ו'ד  
 א'פס 'ציב 'וריו ד'ער 7^1 ו"פר בשו ,ונממ ןיתואינ

aec]2" בוט םויב וב ןיתואינש לכ  oYvז"ע  
woאצמנו .תא ע"ייע ורואל ּותואיש ג"ע ט"לד  

 — Tw] ילב ט"לבו ר"ויבו לעפנב קר

DNO *ע"ייע  "woםשה 02 םשו  Druאָתּואָי , 

 p! D'b3" 155 תעלבנ 'הו 3y .בָהָי =) ביי ,בָי *
 'ב ברקל וכרדמש 'וריב ph (eben ןתנ

 אובמ ןייע א'הה עלכנ הז ?Ui תחא לא תוכית
v503 יכ וניאר הז שרשב לכא :'ח ף"זרהמל  

 'ורי .איי ae ע"ייע א"הה תעלבנ הלמה התואב
 ,('תתנ b^ תיבהי =) הל «mz :ר"סד א'פ תינעת

onm ^vהיל בי וד ג'ע ב'מד א"יפ  (= mo 3m 
qmובותכ 'ורי ,ד"ע ו'סד ג"פ תינעת יורי ,05 ' 

 ,ח'מד Yb ןיטיג 'וריו ,ה"לד ב"יפ םשו :ט"כר ו"פס
 1157 nb ןישיג 'ורי .ןובי :ר'גד ה'פס ריזנ 'ורי
 ריזנ 'ורי .ןונוביי ר'ע ?ry כ'פ הגינח 'ורי ,הבייו
 WD ר'יד ט'פ תוכרב v ,היל ןוביי :ד"גד ה"פס
 (Y) הבייד ןמ הביי אל הביי אלש רע שאר לשו
 הלפת אלא ול pues ס"שרהמה 'יפ הביי (אה]
 םרוק אלא «nm תעשב ךרכל ןיא ימנ שאר לש
 הנתנ אה הנתנשמו mini אל mini אלש רע אהר
 D" 'צ'האבו ,כ'ע החנה תעשב ךרבל םוקמ ןיאו
 הטקמ הל « ור ג'ע ב"מר א'יס םירדג 'ורי .א"עב
 יבי ל'צ] ey ב"כ פ'ר יתבר אתקיספבו אכט

 יש ="
"^r :1  

 ON o- רע

s. 

₪2 : 
^y 

 'ורי .ו"פד ד'פ 'שודיק 'ורי vp ו"לד ovp 'יעיבש
 ,ט'כ ," תומש pns םוגרת :ו"לד ve תועובש

 — [םתלוזו ד"י 3^ םירבדל
sow *יליי ע"ייע . 

 .'ב איי ,אָי ע"ייע אָנאָי

PEN *הָיְנְסאָי ,הָאיִניִסאָי .ןייסאי .ןֶאיִסָי  nU) 
 יקינולאש (Dee cx ןיבוריע (יטרפ

 ז"עבו ןיסאי רב יסוי 'ר neon הכומ 'פ ר"להקו
 פיד לצא אבוה) י"כ ;'ו תוחנמבו ןאיסי רב "ינה .ב"מ
 'מ י"כב ןייסאי רב ג'הכו ןייסאי ןב C דצ הציבל
 כ"ג W^ איניסאי 'וגו האיניסאי 2752( םש הציבל
 הינסאי םש תבשל 'מ "53 :ה"ע תבשל פא י"כב
 DU 'פ דצ תכשל ס'ד ןייע (אמסיק ןב ג"ונבו)
 אניסא US ף"רב מ"ד םייונש הברה 'ס הרעהב
 הכוס 'וריד ןאישא רב יסוי םע דחא אוהש ל'נו

 .הניסוי ע"ייע n ג"עס ר"נר ד"פ

 ג"רב Fluss, Kanal pom) רהנ e^ מ"למ) רואי

 " "bהיב דיבע אסירא 6: ג'ק 52( לבקמה '(
 לע םימה ןיכלוהש עקרקב ןיצירח me ^b יִרָזאָי

"Dרבדה ףוגבו ה"יחא]* .הדשה  "bןכ  

 יב ל"הזב מ"בל מ"טשב אבוה m ןכו ש"ע י"שר
 pep םשמו םימה וב ץבקל תכרכנ ומכ ירואי

 — [כ'ע תוגורעל

mnmב דורי ע"ייע '. 

 הוקתה תדיבא שוריפ לעפנב שאי ט"למו שאי
die Hoffnung aufgeben, verzweifelnםשהו  

 3'5( תעדמ אלש o9) .ע"למ Desperation שואי
 םא ה"יחא]* — nup) ל'עי ya "e Gn איכ
 האלהו .ו"ס ק"ב ןייע הליזגבו הבינגב הנוק שואי
 "יגוסה לכ ןייעו ט'ט ה'ד .ה'ג ןיטיג 'פסותב ןייעו
 שואיי :ח"ד כ"פו i$ 'וי ,האלהו .ח'ס ק'ג
 ו'פר ub" ^ ,םרא לכמו ונממ דובאש םילעב
 ילימ ו"כ ,'ו בויא 'גרתכו .תועט לש שואי : ג'כר
 ,שאימר ןויכ האלהו .ו'ס ק'ב לעפה ו .אשואי
 ישואיא 32 םשו TD שאימ ישואי :ב'כ 05

mieהיל שאימ .נ'כ םשו  mroק"ב ל עס תה ב  
Yoםש ,ושאיתנ  impoרימתו םילעבה ושאיתנ  

 (ןישאייתמ) .ד"כ ,'ז מ"כבו .ו"טק םש ןכו 111 ינשכ
 .ב"כ ט'בכ 'א ר"ויב ןוכנל לכא !ןישאיתמ ל'צ]
 umo ק"ב ל עפ ת א ,שאיתת לא ז'מ we תובא
 'תו .שּואָיִאר ןניעמשר ior ,שָאיִיִא אל אמליר
 ןוומרעירפ 'ה) ל"ומהו היל הבהיו התסנ ןלס תמקמ (יל | .ט"כ םירברל 'א 'ורי 'גרתב w^ אלמ לכא תעלבנ

 יל יבי םלוא יל יכה חרכה אלכ הינה (א"ק רצ |
| 

  wem m[היבילנ -

 .ירואי ןוילגבו אירוא יב ית י'כבו אפיראר Nue" יב W^ (ומוקמב ס"ר) ס"ש י'כבו יב 223 ('



 ו  bp x - 6-2"יי דיי שיש יי רב 6%
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 יכ יאור ירחא לבא ,וניבר "ינכו 'וכו אדבי אל
 איתא אל "גה םיתממ b' ז"י רומזמ ט'ושב
 ילומרכ "53 mo» mz אל ^3 קזחל יתרמא
 : ב'סק תוא םש 'קיספב רעבאב 'חה לצא 'תקיספב
 ןכו ךלהו אצי p v^ ע'לב יכ (חורבל לכוי אל

on ^»אל ייגו הדב ןורתפ הזו םואתפ  mum 
 כ"או ."ברע הלמ תקתעה bp" איה איתא אל
 ,5'2 ואיבה pen הרב ךרעב ןכתי 'עה םוקמ רקיע
 ^m :ז"ט ז"ע 'פסותו אידצמ אל 'תקיספב ג"ונבו
 םג ילואו .אדצתימ אל ל"נה 'וריב ןכ וסרג סומיד
 הלכ ונינע 3% ע"לב os הדבי תקתעה איה תאז
 e3 דכלנו לבחב זחאנ 2 פ"למ וא התרכנו
 . ילשמ םוגותמ היאו איבהל שי וניבר שוריפלו

 ומכ דבא כ"או אנדבויבו :דנבאבו

 9 [דבי

tmm >< ss (שוחב ומכ ר'עפל. eim 
dünne, rothe םודא p* שותי ^b ןיפלחתמ 

'b3 (b ückeתלפמה (הנשמב .איכ הד) תלפמה  
 6 רפע ןימכ הועש ןימכ 6'הפילק ןימכ
 ןנירמאדכ םיעלות p^ .םימודא (* ןישוחבי ןימכ
 םתלבנ תאו (א'עס ויס (por תופרט ולאו 'פד ג"סב
 "אדכו ,ןישוחבי תוברל C ae ae אוקי; וצקשת
 אלא )27( לרע ךומסד 'מגב םיחבזה לכ קרפב
 ימג | והייניעב וליפא ןימודא ןישוחכי יטועמל
 רמא (בימ ביפ o ,זימ ve תואוקמ) (" ןנת אהד

 ןיליבטמ oen ןמ ותייוב תליחתש לכ ג'בשו
C2וניבר חסונ תתימא ^2 עדו ה"יחא|*  

 י"שריפמ הררבוה א"י ,א"י ארקיו קוספה ןויצ ןינעב
 וצקשת םתלבנ תאו קוספה הז לע יכ הרותה לע
 ןישוחני ןנניסש ןישוחכי תוברל ל'הזב שוריפ
 )200 יישר) רענילרעב א"ר תעדכ איהו ,ש"נוריישומ

moucheronsןילוחכו כ"ע ןעקקימ .ןענעילפ עניי לק  
^bןישותי ןימכ  pp?לש תופתומכ תואצמנה  j^ 

 םישוריפ ינש pp" ש'ע םיחכזב א"עב תצקו כ'ע
 )314, 334 אינאלאאז) ןהאזיוועל 'חה קיתעה וללה
 Kellerfliegen, Wasserschlüngels, y. הלמה תא

chonתירטקב 'שלמ רזגנ 599 יכ ערו  makhahi 
 45133 *G'b םירי אתפסותב w min nm^ שוחבי ילואו

 ל"גה Spa" הלמ איהו ישוחמ = ישוחב תכיתכמ
 יטסוי ןייע תוינמרגדניא תונושל ראשב הזל בורקו

 222 .ןאקיסקעלרניצ
b»האכה ונינע מ'ל ךרדכ ליי ליעפהבו  

(führenדהנס ' wy muי 'יעשיל 'גות ', 

 'גרתש ^ ,א"י

 .לָבָי * = בו ;בָי * |

 ד"ע ס"ד א"פ 'ציב 'וריב ןכו יווצה אוהו בוט רתוי
 לש ןויצ אתמקמ עיייע דועו env אנאו יל ביי

 tb ר'קיו

es sei N72 NP (ןמ רצקתנ n3" N23" N2 * 

  (hier, es findet stattג"פ תבש "ורי

 'ורי .מ"יד א'פ ןיבריע יורי ,'וכו רמד "5 אבי :ו'ד
 יורי ה"כו 'וכו רמד ייכ אביי ג"ע מ"ד ז"פס םירדנ
 ,ג'עס ו"'טד ז"טפ םשו ד"עו y ד"ד א"פ תבש

nvג"כד ו"פ ןיבוריע 'ורי ,ד"ער ג"סד א"פ תינעת  
 avs ה"כו (רמד ייכ ל"צו רמד יכ םשו) ג'ער
 א הי ג"ונבו סם"שרהמה 'יגל א"ער 3^ א"פ תוכרב
 ז"כד א"פ םיחספ 'ורי .'ב אי ע"ייע רמד ייכ אב

iyiורשעמ 'ורי ' iieג'פ הליע 'וריו ד"ע  
 ח"פר ריזנ v :ג"עד ב"פ הליגמ v^ ,ד'עס ב"סד
 אביי :ר"ד ד"פ ק"ב 'ורי ,'וכו אדהכ אבוי .,ז"נד

 .'וכו אתגולפכ

 'וסו ע"למ הללי לוקב ארקו עירה p^ מ"למ) 33
 םשהו .üngstlieh Cwild) sehreien דיל = |
N32*ם"לב  (das Lürmblasen ND233*ט"וי 'פב  

 — mam (C שלש העורת רועיש 625 mau לש
xw»וביבי 0 00 עשוה) םתעירהו ועירה 'גרת  

 איבהל ב"רל היה בורקו ה"יחא|* .(ןובביתו
 ,'ט .'ז , רבדמבל 4^ ,ב"ל תומשל 'גרתמ היאר
 תומכי 'וריב ןכו anbw my א"כ ,נ"כ 'א י"רת
 pa ותבבימ תוננוקמה לוק pow ר'ע ו"טד ז"טפ
 ס"לב לבא 'מושרה 'יברע הלמ תארוהמ וזו .םיתמה
 םוגרתב ה'כו jubel הודח תצידו הנר ןינע םג
 ;ד"י .ט'ס ;ד"י vp םילהתל jp לעפ תא ב
 ,טיכ רברמב העורת n .אבבי םשהו -- ," ,ח'ק

CNםוי  gasאבוהו)  n5נרת י"כ 'יג יפלו ,6גיל ' 
 אכביבו אוערב :העורתב םגרותמ v5 ,ג'ל בויאל
 םשו יוועלל ר"תמע ןייע הלמה תוארוה יתש י"פע

 — ]^ .yp םילהתל 'גרתה b^ כ'ג

 zu Grunde gehen 728 122 72^ וניבר ייפל) הדבי

 חלשב mm אתקיספב (םינפב םג ןייע לבא
 אימש ידעלבמ רופצ רמא +(.ט'פ רצ 2/55 יקיספ הערפ
 v53 ה"יחא|* ,הדבאתמ אל p^ ,הדני אל
 ר'ב י"כבו ,אדבי :עצמאבו «n ךועה שארב ר"ל
 ר"תסאבו ץמונ רפוח 'פ ר"להקב יכ עדו הרבי ס"טב
 יתכשחמב הלע הלחתבו ms אל, 'יגה יתשו o3 'פ
 ישוריב (D יכ טרפנו הדבי jb D'D אוהש רמול
 wow ידעלבמ רופצ 'יא ד"ע ח'לד ט"פ תיעיבש

 ןימכ n" גיעו גיר ג'יפ m 'מ גב יוריב (' .שלשכ ג"ונבו איכטירבו ן"במרח ייחב ןייע "n לש והחסונ וז ('

 (אימ איי י'קיו) yon לע men ץרשח לכו ג"ונב )^ .ןיישוחב 'ב 1 v33 nb 'פרב ('  .ו"ו י"כב ה"כ )* .הכ''תחח

 ,רו ה ט nom" תואוקמב bs "nim ה'כו (' .אינת ana (* .ךרעה ףופב jy דועו
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qot» =( nb» - לַכָנ * 
wb» by bx פילמ wb by =( op 

 קרי ,אשד  Grasןכו  oWיברע ןושלב םג
 םילכנ ג'פב )553 ילּוב bu "לבו 4

mo» 0»(םיסופה) תא הב ןילפוטש  C 
 ומשש ב ש ע "יפ .('ןיסטפ א"ס (' [םיסדפ ל"צו]
 .[בוצח ל"צ] (הבוצח) שדוק 'שלבו [תימראב] אלבי
 אמיד יפליחו G'yb חיס (pox וזחאש ימד תואופרב
 אתפיר ךרכ 6ה'ק «Po רשכה לכ 'פד 131 .אלביו
 pps 5" תיעיבשב ב"פב pnm..Ó אלביא
 b^ דועו C) םיערה םיבשע ןיויסמ b^ ןילביימו
 'וריה תא אינה םשו ה"יחא|* .לבז יעב
 € תלביה תא ןיריבעמ cvy | גילד it = תיעיבש)
 יפל יכ יחכונה 'עב םג וניבר ןויכ mo הרואכלו
 ליעל 'יפש אלבי .תילבי ןינעמ אוה ןילביימ ותעד

ivyןיטיגבו ןילוחב י"שו תעד ןכו  branןכו  
 mb תילבי 'יפל היאר bn םילכל ג'הר איבה
 וניבר y" קתעוה תילבי ןינעב ושוריפו תיעיבשד
 תימרא תלמ יתמלשה ג'הר !b "ey^ ךרעה שארב
 by ומש 'יא ב'נש ק'העבו .'ג בצח 'עמ חכומ ןכו
 הלמה רואיבל my איבה ג'הוו לאעמ שי 'לב
 בשע b .(=- yos^ אוהו 'לייח תייטבו, ל"זו
 ע"לב ארקנ דועו Rauto ש"אלבו .ruta ר"לב ארקנה
 'ע wn .'ג xn y'"y בוצח ד"עפל והזו =
 טיט ןימ תילבי p םשב p wy^ ,(ו'נש .ב"חב) 'א דרג
 מ"יפב ןכו ומשב אוה איבהש וניבר b" הארנ רתויו
 הלמ תארוה וזו 'חל בשע, y" ראוכמ ם"במרהל
 םילכ 'תפסותב ה'נכו .16₪6146% 0186 !?).  תיברע
 ,המדאבו תולביב ןלפטש םילודגה ןינונקה ג"פר ק"ב
 אוח תולכי כ'או ילביב ^30 ש"רבו תילביב ל'צו
 ג'הכו ילביל והנירקע :ה'ק posi ומכ ץוכקה

 «C הטופד אוהה יכ אדרג ה'ר n5 ז'ע י"שרב יל אלבוי יאהד עמשמ ND" .ו'כ ה"ו

"WO 3 \עיייעו םינשיה 'פרב ה"כ ילביר יוירנ | *רלדד אנשי אלבו' יארד עמשמ  pbןינעבו  
oid 6%ל'גה ז'עמ ןויצה | 77 איברעל יתכלהשכ  ppןוכנל םשו 'א דרג  ^pועבר  

 — xw] ביחב שיט wy) sym ידי לע ג"ער ג"יר ט"פ תוכרב 'וריכו .אלבוי ארכדל ןירוק
 ךושמב mm אלכוי ארמיאל ןירוק איברעכ יול ר'א
 ע'למ !nb ירבע ראותמ םשה nbis = ( nos | וארקנ א ע'לב יכ עדו ?on ^ vmm לבויה ןרקב
 *eiterndes nb3 כ"ו flionson, citern )2 יול 'ו תעדל היאר הרואכל m ןאצה יריעצ ןכ

vs11900 | וזו ליא לָכי ארקנ איקינעפ 'לכ לכא 558  Geschwür,וניכר תעדלו  CWarzeףוסכ  
mע'ר תעדל  smsןיבורויע | 'פשרמערפ | ןייע ל"גה  C7»ןיכתוח  nb»אל לנא שרקמב  

 C5) mpp3 םירבד ולא קרפכו C. הגידמב | ג'מר עמו vb 5543 םכחהל ןעטואסגעדעו
 תכיתחו("םוח תלץוהמ ותאבכהו("'ונכוה .םש ןמסנה

r5הידיב יתיימו ליבומ . "bךילומ  ex)םשו  
iicןיבוריע  sוכו הירתב הינאמ אנליבומ ב"ער ' 
pvרס ךרע  quaiוליבוא :ז"ס ישיג .'ז ןמ , 

 ןייע םימוגרתב הבההו .לבומ ה"מ re תורהמ
 יזעבו .העוט היה תיימ 'עב לבא 'א לבי 'ע ןמגרותמב
 .ג'מד ג"פ ז"ע 'ורי לעפבו ^yn no ;ד"י ,'ה
 ד"ע ו'סד ג"פ תינעת 'ורי ,לָּביִיִנ ליבוא רמד ןאמ
 המופ v" ,(םיעוטה ןכאל) ןמתל הל לָּביִיִמ הוה
 יבג .אתיירוא ןילביימ ןמת m& .ב"כד ז"פס
 לביימ (' ות mn" ןוניא דכ :םשו amos שיר
 ב'ער ד'מר ז'פר אמוי 'וריבו aem יתיימו אדח
 אדח לביימ יתיותרת ןוניא דכ תחא הביתב תועטב
 לבימ יתייתרת ב'עס ה"עד ד"פ הליגמ 'וריבו 'וכו
 .בי ע"ייע ילובי — .'וכו לביימ ית ייתרת ל'צו

vemב לבמ ע"ייע יואשמ ןינע לבומ םשח '. 

| 

| 
| 

o3» +ע"לב ןכו םימ גלפ מ'למ)  ol,ר'אלבו  | 
  (Strom, Fluss Rbרהנ ןכ ארקנ טרפבו |
  "vbזמר בויא 'קליו א"כפ ר"דמב ב"כפ ר"קיו |

 | אוה םשמו ומש לבויו ןדעמ אצוי רהנ ו"כקתת
 יעיברה רהנו :ה"נ תורוכב -- .(תומהב) התוש
 רמאנש ומש לכוי רמוא מ'ר אינת . . תרפ אוה
 ןילבי qu evo 5i הכי pe ינלפ םוגרת ,יוכו

 .אימד

 לבויה ןרק ונממו ליא «cy qm מ"למ) 53 *
Ju- הטימשה תנש ןכ הארקנו Widderhorn 
  beljahr:ו"כ ח'ר (לבויה ןרקב ןיעקותש יפל 5

 'יכרע .'ל  aב'עס  mpהעיקתל הגשה שארל לבויה
pan *b3v ח ה'ר תולבוי ץוכקהו .'וכו תוכרכלו': 
 ,ארקנו :ב"י  moeןיעקותש יפל לבוי םישמחה 12

 ל"זודב ןכו .(ןמגרותמו ליא לש ןרק אוהש רפושב

Sy )'ית  obאתא ןמ ותא ומכ ות וא יהת  ny *( ריפרב ה'כ aem nbליסאב . *) ישמא יפרב היכו n^»יעב  

 םילכל גיהר ייפמ חכומרכ ג"הרל ןויכו ןואג םשב סרפ y3' היכו ויו 33 ןוכנל mo (* .םילכל ש"ר 'יפב אכוה ןכו סרפ

pnםילכל ש"רח  yi!םיסטפ ןאכב ץיפרכו .יא לפט . ^( v3 mon: "es v»ייכבו ילביא אתפיל 433 גיונבו ןילוחל  
 mm i033 (! .jüten -- güten שייאלב אוהו s^y ןיטעי ןירוקש ל"הוב cb iom קיהעו )^ amm לכא am" לינה

Tbךרעב ןי'עו תולגיה ל'צ  aenה'כ )*  v33וריר הנשמב ה"כו )*  .ךורע ' m»95333 634 .ג'ק ןיבוריעב  

emotותבפרה ליגה . ^( naa miרייל  vam sisמ רוע ייא כ'ה ויו  pinaה ג ח מ ל  nnoפמשנ ע'פרבו ,םוחתל  Js 
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 השדיק :3? «me טשפומ ovi quai .ב"פ
 *nis2) תכסמ ארקנ תּומְבִי ץוכקהמו) mes םשל
 «pex pupm o ארקנ םובי תוצמ םייקל דמועהו
 תוצמ .ב"מ םשו ,ןימבי ינש np ט"מ ג"פ תומבי
 «nb תארקנ איהו ep תשרפ :ט"יק ב'ב ,ןימבי
 'ורי :ב"צ האלהו «aw יבמות  ^3 (at מ"למ)

mb»ץובקהו :ח"יד ב"פ הטוס 'וריז :ב"ד א"פר  
niez:לעב ארקנ ןכו -- .האלהו 3 תומבי  mns 

 «ob ne  כ"פ  ר'קיו .ב'ק םיחבז םֶכָי ותשא
 ppm .ךיתמבי nan אה Ye 'א תור ann הכקנלו

pרמולכ ויה תומבי ט"וש םשב ה'עק זמר א"מ  
 -- [םיחא ינשל תואושנ

 « mס"לב 2: ע"לב)  pur"ןשעאש, י"לב .
  "1%(ז"ביר יטיב ןירדהנסה בשומו ריע

 תמוח ^ 5 'ב י'הדב רכזוה רבכ « njםיברו
 בורק א"י yb .עשוהי לש לאנבי איה יכ םירמוא |

 ,ו"ור רענעיוו ןייע הנבי ריעה תנוכת לעו .ןורקעל
 -ארגאעג רעיוביינ .ח'ק ,ב'ח ף'זרהמ ע"מב ץטערג

seoהאלהו ג"ע . nm msתומימ ןירדהנפה בשומ  
 התלג yv'3 א'עס א"ל ה"ר .ג'נשר דע ז"ביר |

pruאשואל הנבימו הנביל םילשורימ . +  
 :ו"נ («puri c אשואל הנבימו הנביל אשואמו

sesוכו הימכחו הנבי יל ןת (סוטיטל ז'ביר) היל ' 
 ימלשורי .הנבי ימכח :ט"מ ןישודיק .לשש ע"ייע

mosג'ד א'פ : "vהנביב :ג'ר א"פס תומבי  
 .מ'ד Yo evo m .לוק תב ע"ייע לוק תב התצי
 הנביב .ב"כד ז"פס nb" 'ורי .הנביב ןינהונ ונייה ןכ
 YD: תוכרב .'וכו ק"ב התצי העוצוה הרתוה
 ד"ע ז"ד ד"פ תוכרב v^ :א"לק ב"ב .ט"מ תובותכ
 א"פ יאמד אתפסות /3 םרכ ע"ייע הנביב םרכ
 (טרופריא י"כ "נ יפל) ןירישכמ mo אתפסותו

wwךנוש לש לצכ ג'יפ אתליכמ .הנבי לש  

 ,ש"מו 'א

 Yy ו"לד vp תיעיבשד 'ווי (ריע םש) אקבי *
 'תפסות י"כבו אקביו ןוכשח . .י"א ימוחת

 ד"עתת זמר כקע mo 'קליבו אפקוי ד"פ תיעיבש
 "ג רקיע הארנו ,אקשמ בקע ףוס ירפס ,אקסוי

"Unםש לע ארקנו  smלש קפָי  peנרתבו ' 
 ,519 א'ח ו"ור רענעיוו ןייע 'ל) ארקנ ovm אקבוי

vbb קתעוהו mat 053. ent ע'למו mns 
Mandragora, םיאדוד "b Aufigosyrns צמא' 

(Alraun |פ'צ ירהנפ הרות ןיא 'מגב קלחב  Cאצמיו  

 בו רמא םיאדוד יאמ ^O ,'ל תישאיכ) םיאדוד

me» - qmm 

 L | אבאכ הצילחב
 ימי ע"ייע אמי רפכ לאנבי ארקנ רועו -- .הנביב

= nb» 
^o anb»תלבי וא ץורח  ^pןירוק זעלבו (ביכיביכ  

 אוהו ה"יחא|* .ורופ א"יו (' אנורוו ותוא

 צ"לבו Warze ש"אלב verruca — porro ט"יאלב

overnueל"נה םיחספבו 'וריעב י"שר 'יפ זעלה הזבו  

 'יעננל ש"רבו ל"נה 'רקיול ייפב n ה"אורו ותלבי
nnb rb vbט"ורופ  = poreauב"מ ב"פ הרפלו  

 'צנוש 'פדבו ל"נה ז"על ינימ ינשכ sum ה"אוירוו

 ל"נה ימור וא ט"יאל sm אגוריו י"שריפ 'וריעל

 תלובי י"שר תסרינ on ,לבי שרש ק'דרב זעלה ןכו
 'יפב ה"כו (ג'ר רצ wy 5^) p^» v53" 'מגב ה"כו

ymז"מ ו"פ "יעגנל . ymאוה ארקמ לש תלבי יכ  
 י"שריפ ןייע רבדה םש אוה הנשמ לשו םשה ראות

 אוהו i^b "b ^vyb u"m םש ק'דרו 'וריעל

 םינקז y וקיתעה ןכו ץ"ראוו תיזנכשא nob איבה

 תקתעהכ jox "b uopumadvea Gn ארקיו) תלבי

 'יפבו ורשב לע תרתי ול שיש ימ רמולכ םונרתה

rmסרג ל"נה הרפל  nb» busתריתי םג . 

 ארפסבו 'ד לד ע"ייע תולביה םש םיעננל ץובקהו

^y»ר'עפל ןינעה הזמו תולביה ל"צו תולוביה ב'פ  
 םדוקה 'עב ונינוקת eb וא תלוביה תא ןיריבעמ
 תופדועה תורתיה תא ןיריסמ רמולכ תולביה ץובקב

 — .[םיחמצהמ

 הנולבג ל"צ ד"ע ו"לד ו"פ תיעיבש v אנולבי +

 .ו"כר ב"חב ןלבנ y/"y Gaulanitis אוהו
 תמה nw תשא יאושנ o" מ"למ עודי ונינע) 02

 '3 die Leviratsehe vollziehen) םינכ אלב

 p" טיל me39 םבייל לודגב הוצמ 7533 ץלוחה

 (ומעה (me ct אבוכ ןל תמייק אתשה ח'ו

 ?"T הזיא לע ירמאד ןנברל ןיתינתמל המקואד
 אכאכ הכלה ןיאש י'פעאו םובי תוצמ םייק הסנוכ
 קרפב ןניסוגדכ ותומכ תושעל ףידע לואש

wsןיחא 'ב ארמנב  mex»םלועל (ט'ק  piv 
 והיינימ דחו םירבד 'גב םדא

ueה"דס :ט"ל תומבי 'פסותב הייחא|\*  

 תמדוק םובי תוצמד ןאכ קספד ח'ר b^ אבוה בר רמא

 כ"ע תמרוק הצילח תוצמד 'פו הצילח תוצמ 'פב וב רזחו

 הצילח תוצמד 'פב ח'ר לש אנקסמ רחא וניבר כ'או
 Ty םשו ע"צב הז חינה ע"בשפהב נ"ירגהו 332

 'p3 לעָפחו -- .אברכ ל'צו ברכ ןל אמייק תועש

 א'עפ 'מו א'עסו א"ער 'ל תומביב רוע w^ ס"לב כו
 YD mb ,ו"מ Yo תומבי ל עי שב הברהו

vo amoב"מ א'פ תומבי ל ע 5 ת ה ,םתלוזו . yb 
 א"פ «mb» o םשהו ; האלהו wb xb ;האלהו
 'וריבו a תורוכב UD min ,ה"מ ב"פ ;א"מ

 תובותכ ץובקהו Du) א'ער ט'מד DD ןישיג

m3 (1אקורב ע*פרבו וקורב ריב י"כנו אקורוו ל'צו אקורמ דייל י"כבו כיח ייכב , 
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 ?p םאו b) 275 092« םכמ אוה קר רבד אליכ
 איה תמיא . . וב ןיעיגי םתא ןיאש המל םכמ אוה
 הגיגח v" .וב (םיעיני) ןיעיגי םתאש העשב םכייח

sbהיהש : ז'עד  oyפ ר"להק .'וכו וימי לכ הרותב ' 
 ןיא ב"הועב ז"הועב «mna y אוהש ימ לכ :הקותמ
 ןה ןיעיגיש העשב ט"לפ ר'ב .'וכו ןושיל ותוא ןיחינמ

yy pmל עי פ ^« עלס  wbהעגיל ידכ ד"י . 
 ,'וכו ועניימ תאש ךותמ ג"ע א"סד ב'פ הציב 'ורי
 ר"דמב ,םויה לכ ןעגימ היה ה"פ 'ז קרפ ארקיו כ"ות
 ורשב עניימ אוהש תושעל םדאל ול שי המ ר"יפ

nimוכו םיִעָּוִמה וניחא : 'ח תובותכ :לע ופ ב '. 
 רומזמ שיר ט"וש ,עגייתנו .'ע ןיטיג : לעפ תהו לעפתנ
 'ליב אבוהו ד"סק רצ הבוש 'תקיספ ,ןבה עגיתנ יב
 (עגיתת) עגייתת אלש ט"פקתת זמר תלהק ףוס
 כ" ר"דמב תעגייתנ b" 'בר 'תקיספ .ש"ע הריזחב
 ןיעגייתמ !Tb ה'פ והילא | יבד אינת .ענייתמו
 ב'פ תוכרב 'וריב : לי עפ ה .םלועה mm 'דב

v3וריו א'עס ' ^vyףוס ךועיגה ד'ע ב'כד ה'פ  
 ףוסל &4m ודירוה :ד'י ר"יהמב ף'זרהמ b" 'וכו
 יוויצב "א םימעפ בורלו .כ'ע ךילע וליקהו רבדה
 ny wb הגיגח 'ורי .זימר ב"פ םילקש יורי) ךמצע עגה

ay vyב"פר 'רהנס יוהי :יייר ייפר קיב יורי  (wy b"; 

 ךרדכ םשהו .תאז ןיבהל ךמצע תא חירטמ יוה 'מולכ
 אלו למעב אל bo" ר'ב yy yw v" מ"ל
 ט"ושב ה"'כו העיגיב אלו למעב אל ב"יפ cen ,עגיב
 אל העיגיל .ח"כד י'פ 'דהנס 'ורי .ב"ס voro שיר

anהרשב העיגי א'עס ז"ט תינעת . D^b yp" 
 תוכרב rv .ח"נ תוכרב my ץובקהו ,העיני רכש
 .עיגימ הנהנ : ו"ט א"עס 'ח תוכרב p ג'יר ט'פ

 auf הז רחא הז b" די 5y ; Hand מ"למ) דָי 1
von der ד'מ ;der Hand, nach einander 

m") שירבו ("5 b mp שירב (land, sofort 

  woלע תטעממ תעל תעמ איט  Tהדיק םמ
 תמעממ הריקפל הדיקפמו הריקפל

€^ m» מגב שרופמו (תע ל' npo רי לע 
 אה " wnהקרב רציכ יא הדנ תפסות שירב

 הל הבשיו הרוהט האצמו תכשב דחאכ המצע 3'
 ןיא האממ האצמו הקרב 'דנו הקרב אלו ('שלשו
 תעל תעמ אלא הריקפל הדיקפמ (" אמטת ןירמוא

v לע תטעממ הריקפל הדיקפמו (תטעממו 

 ןושל sym ('(נ'ע פיר) ר"בבו «ms (' יחורבי
 יישארכ) הדשב םיאדוד 'גרת ב"א) — .(*לאעמשי
 ויט קוספלו ה"יחא]* .(אלקחב ןיחורבי (ל"נה
 תבש 'וריב rmm .אטישפב ה"כו ירבד יִחּורְבִי ז"ט
 'וריבו רוסא «ms לע ירקד pom ב"ער ח"ד ו"פ
 ירובד יתבחרהו .אחורבי לע ג"ע ו"כד י"פס ןיבוריע
 י"ביר תקתעה לע ירפסב ל"נה תיברע non לע
 ק"העו -- סיבס ע"ייע דועו .ה"שע 323 דצ סוואט
 — [שיאלב ן'נורלא ל"הזב ךרעה הז םייס ב'נש
 שי «vb ס"לב «ty vo v מ"למו שבי *

"bחיל ילב ברוח  (trocken seinו"כ הציב : 

 יב :ט"ס po .שביש הצקומ "D א"פר הציב 'ורי
 .הידי תשבי ד"ע ו"סד ג"פ 'ינעת ̂ ,'וכו שיביר יכיה
 Uy מ'ב לַעַּפ .םלועה תא שביל ג"לפ ר"ב לעיפ

"wiiהשבי םשהו  "bהבוגנה ץרא רמולכ מ"למ  
trockenes Landס"לבו השביל הלענ + ו'ג ןיטיג  

speeyםוגרתבו ^ .'ב לאינדב אתשבי ה'כו  
 Ton ,'ט m םילהתל ;^ .'ט ,'א תישארבל
 אָשְכּוי ,שָבּי 'גרתבו אָשיִבִי 053 םשה mn .נ"ל

 v ראותהו .'מ 45 'ויטפושל ;'ה ,'ד י"הדל 'גרת
 Tb ימורת יפסוח) השבי 272 ab 'צקוע mpi הבקנלו

esםיִשָבִי רכז ץובקהו  p»)תושבי הבקנלו ג" ,איפ  
 — 62, 68 Lattes 'הל N. Saggio j"p 6"ס ג'פ ייט

panע"לב  o-bיאבט ע"ייע ^ תינעת . 
 T'P ב'כד ב'פ יאמד v Cc" םוקמ םשו יִּדְגְי *

 ידגי . . םוחתב תורתומ ןהש תורייע ולא
 3b ירגי in" ד'פ .תיעיבש 'פסותבו . . םטח
 יעב (jvp ox mo ל"נימ ל'גי ןינר om לג

 י"פע וניבר b^ םשו ה"יחא]* .שטבת
"Dגה כ"ג ^ ה'מגר י"כבו חיכואש וטכ ה"מגר " 

 — [ל"גי ג"ונבו 5«
 אכוה ח"מפ א'רד יקרפ ןייע (יטרפה םשו ]52 *

 (GU סעטטאל 'המ
p2^ *מ"למ עודי)  ^pחרט  (sich bemühenלקב : 

 ר"הדא py תועיגי המכ א"ער mu תוכרב
 דרי ידוד 'פ ר"שהש ,ג'ע ה"ד ב"פ תוכרב יורי ,'וכו
 וא םיתשב) יתשל הז עני הקותמ o ר'להקו
 םתעני אלש הממ רתוי תועש (יתשב ,שלשב
 אלו יתעגי i'ys 'ו הליגמ .ולוכ cnn לכ םתא
 yr nnno תעגי ב'עס ט'ג כ"ב .ש'ע 'וכו יתאצמ
 םגוהת לא 'גות ב'א) -- «^C תעל תעמ | :ר'גדד'סר 'כוס "וריו :ג"לר א'ס 'יעיבש 'ורי .סותסו

 'צותב) יתרטוז יקיספב היכו WM רב אייח 'ר ביע שיר ר'ככו ,יחורבי בר ל'צו יחורכ יכר רמא ג'ונב ןעיוו יפדב 4
 .יטוז יקיספב היכו ןיחורבי ייא ר'בבו ,תמרוקה הרעה iy (* v3 אייח 'ר ט'כק זמר שיר anm יקליבו )152 רעבאב יחה

ws csג"ונב (* .עוטק .עיפרבו ,י"כה לכב היכ (* .ר"פרב ןוכנ ןושל  emינשה םוי 'פסותבו ישילשו  c"ישילשה , 
im 45 9^ v33 na» ms (*איציניוו 'רכו ,מ"אפדכו  meo )* amenוניכר 'יפמ אותש  ya v33)ריל  mnןיא 'יגה  

 .היינש אבכמ b Kin^ ןורחאה הז יכ עוטק אוהש הארנו y'3 'וכו אטישפ הריקפל הריקפמ אלא תעל תעמ אזטה ןירטוא
 תמרוקה הרעהב רומאכ העוטקה הנושאר אבבב ללכנש ינפמ י'כב ייל (*
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 jm .לוכאלו םדיב םשפתל םרא ינב ךרדש ןהב
 אצויכו םוקמל םוקממ ןכפהל וא ןהב ןתולתל וא
 תיב ארקנש ךודכ תודי וארקנ וללה םיובדב
 D "s mayo) םילכה תודי םילכב די תשיפת
 יפלקו רשבב רועה ןונכ ןגהל יושע אוהש המו
 .(* רמוש ארקנ ןהב אצויכו םינומיר יפלקו םיזונא
 BN ישא בר «Q5 mm3 הבר ץמוקה 'פר ג'סב
 ביתכדמ לאמש D ההכ CD (e a" moe) הכדי
 תשלוח איהש די התואב רמולכ הבקנ ןושלב 'הב
 ףוס ימוחנתב ה"כו) ונדמליב G, לאמש ונייה הבקנכ

 שארב תופטט עברא השמח ירה הריתי 'ה הכדי (אב
 "Cx תבשב ק"פד ג'סב Ü. דיב תחא תפסטוטו
 D mb") ןיבז ףופבו 65"% םיחפפב א"פד ג"סבו

 .םידיהו eom» דע 'וכו המורתה תא ןילסופ ולא
 (GU 7" ביעס 2« 6 תבשד 'מגב שוריפו
 תכמסו השמל ה"בקה ול רמא (' 'ה דקפי ונדמליבו
 השמ השע המ nns TO .זיכ רבדמכ) voy ךדי תא
 וידי תא ךמסיו ג"כ BOO 'אנש וילע וידי יתש ךמס
 בוט )6 ביכ ישמ 'אנש המ םייקל וילע
 6ל5דל ומחלןתנ יכ הטל ךוכי אוה ןיע
 ער הקני אל דיל די והמ C ןועמשת בקע mm שירבו
 ודמלת אל לארשיל ה"בקה רמא (א'כ 7 ילשמ)
 השעת אל דימ הרכש לוטיל תנמ לע הרותה תא
 ןכ השע םאו דיל דימ הרכש שקבתו הוצמה תא
 ג'רבו .,'וכו םולכ וינינל חינה אלש ער ארקנ
 אבה לכ בר רמא [הקני אל דיל די יאמ] 677 'טוסד
 ('"[ה"בקהל] (ה"בקה) והנקה 'יפא שיא תשא לע

 יישאוכ הי ב בי תכ ד וניבא םהרבאכ ץראו םימש
G2 0nישא רב אייח 'ר רמא ("ידי יתמרה  

 vr היבגהל ךירצ םינושאוה םימ בו רמא
 ורזחיו קרפל ץוח םימ ואצי אמש . . הלעמל
 ליפשהל ךירצ םינורחא [םימ] םיריה תא ואמטיו
 "De םש 'טוסב הז םג ה"יחא|* ,הטמל ודי
 ירססבש הארנו םינושאר םימ לש טעמ ןכ שרופמ
 יריאמה "חמ 125( "וכו אמש "יפה Dn" היה וניבר
 ש"ע ימ 'עמ ןכ הארנ רתויו בטיה ש'ע : ד 'טוסל
 םימ לש םעט כ'ג ראובמ םשו רחא puros תצק

iה  
 די ןמ ומכ b Tb^ ןונילטקת אל G" s םילהת)
 ןמגרותמב ג'הכו ה"יחא]* .(רתלאלו ףכת

jb i703יל 'גרת י"כבו די '. jb nu»די  "nni 
 'גרת ;"י .ט'ל ;ח"כ ,א"י ;'ג ,'א תישארבל 'א 'ורי
 לחימ .ד"י pon Tb 'יא ל"זרדבו .ג"י ,'ב ש"השל
 "5 TD  ןיעירתמ ב"עס ב"כ תינעת ,דימ התושו
 .ג"לד ro םיחספ v" (ש'ארו "?s סיש vun יג
 בקע ונדמליו 'וכו הלט וחספ היהש ימ לכ רימ
 םשו ,דימ הב טחוש ג"מ ח"פ םילקש .אבה ע'ייע
 תורתומ ג"מ n'b תומבי ,דימ התוא ןיפינכמו ד"מ

TOםימעפ הזיא םשו . ^bתוצירמב רהמ דימ  
 n) ^ ילשמ) ךימ יבצכ לצנה מ"למ ילואו ףכית
 דחי ורכזוהו די לע wem .כ'כו יבשתה תעדכ
 רכומ אלא דימ רוכמל ותוא ןיבייחמ ןיא .'פ ק"בב
 ןיבייחמ ps 'יגה me ק"ב 'תפסותבו די לע די לע
 די לע 'די לע m^ ^« אלא דחא כ ן לוכ יוכו
 הרפל i'm ^b ןכו טעמ טעמ רמולכ הז רחא הז
 שריפ vb p טעמ טעמ די לע די לע ז'מ ז'פ
 די לע די לע 'יגה ןוכנל pen ןורחאה יעב ןכ וניבר
 א"ער ו"נק תבשב ה"כו (תחא םעפ קר תוינשמבו)
 לע 'עב וניבר !b" די לע די לע אדסח בר רמא
 תבשל ל"שרהמ איבה en^ הזו "טעמ טעמ, 'א
 ף"ירב לבא די לע די סרג אוהו ף"ירה םשב םש
 ,די לע די לע ןוכנל C א"צק דצ תבש ס"ר לצא) י"ב

T2םדוקה ךרעמו  UNוב ןיזחואש םדאה רבא  
Handץובקב מ"למ )5  ^e nivדועו קלח  

 מ"לב בצנ ,ילכ לש די תיבו די תשיפת ל"זרדב
'p3 (Griff, Stielאיט כיפ הדנב 'ב  G'"דיה לכ  

 .ץצקית םישנאב תחבושמ םישנב קודבל הברמה
^pץצקית םישנאבו תודינה ינפמ העש לכב קודבל  
 תנכש איבמ רבאב תע לכב שיאה קדב םאש

ywאימ ,א'₪ םיצקוע שירב .('רוסא רבדה הזו ) 
 אוהש לכ +תייק qo בטורהו רועה 'פד (' ג"רבו
 וניאו ל"צ] (ףרטצמו) אמטמו אמטימ רמוש אלו די
 ץקועו תלוש לש הנק ןונכ mm ^b .[ףרטצמ
 אצויכו םירגרגה jb אצויה אוהש לוכשאה תגיספ

 ןילוחל v3 הימגר b3^ הארת ותצק ספא (* .גיירב איציניוו 'פדבו ,ישמא 'פדבו ריפרב ןוכגל הייכ (* .יישריפב ןכו ('

 י"פעא רמוש 'וכו Ceb לש ןיצקועו םילבש לש mv ןוגכ רמוש אלו רי אוהש לכ 57m (.טימש qq יגנא v3 ץובקב)
 ימג by" ןכ ייפ וניבר (* .ש"ע יוכו ירפה לע pase רמוש יוכו םינומיר לש הפילקו םיזוגא לש הפילק nas רי ןיאש
 :ט"ל רצ) יתרטוז אהקיספב היכו (יט 35( אב יישר ןייעו ,לאמש אלא [הכדי] (ךרי) ןיאו הכרי אב ףוס יוחנתב |« םש

 היכ(" .'ה םלכ cn רי לש רחאה תיבה cy שאר לש םיהב ירה ייפ )^ .לאמש וז וז הזיאו ההכ רי הכרי (רעבאב m יצוהב
 i n^n meom ג'פבו ip? ^W 'רפו ישמא ליפאב 'פרבו ,תכשר יג קרפב "au" 'פרבו חבשר (l3 'זיפ 'פדבו ,ר"פרב ןוכנל

 תאז לכו תבשד  myeלבא "5 סהנפ אמוחנתב )^ .םיניעל תארנ  ^wזמר ילשמ טוקליב  D'znnונדמ לי ם ש ב

ma )*53 ייל 'וחנתב (" .איציניוו יפדבו רי'בו ב"ה ריל ויו ייכב  cwזמר בקע 'קליב םייונש תצקב  ronnםשב  

 י"כב ה'כ ('' .לינה זמר ילשמ יקליבו הטוסב הייכ ('" .שייע v5 יפב inm ריקיו םשב זימקתת ומר ילשמ יקליבו ונדמלי
 ,'וכו Vy עוטק ע'פרשב לבא איציניוו 'פרבו



 אָדיִאְו ס'לב &wT רוצקבו (י'ע רוצקב) ידי לע
 p ןושלב ה"כו dureh די לע רמולכ די 'יפ

Jeהרעה ןייע דועו ינולפ לש רזעב +  rp oi 
 y ^b" אריספסד RTN ינובזל ארש א'עס ו"ט
 די רחא — (D aer") 'א ידייא ע"ייע my רוסרס

 ךודכ אלש רמולכ hinter der Hand :ג"נק תבש
(von Hand zu Hand) eigen- v5 TO > XN 

hündigהנורטמ שדקש 1555 לשמ ב"מ פ"ס ר"מש  
 הל יתתנ תוילנרמ 'ב 'וכו דיל vb תוילגרמ 'בב
 הל יתתנש תוילגומ יתש ןתוא 'וכו הריל ידימ

voךועב ליעל ןייע בקע שיר ונרמלי .'וכו ריל ] — 

TP*םש)  p'o v (pbתוגוז 'ב .ב"פד ג'פ  
 ,רדימ דחאו ןתמעמ דחא ויה

ov) TITבוהאל ראות  Lieblingע"למ רזגנו מ"למ  
 :זילק תבש) ןמבמ דידי שדיק רשא (בהא 2«

 1728 בקעי הז .ארירש בר .p Cr" eb" חוכרב יורי

 אוהו '3py תא בהאו )2 ,'א יכאלמ) היב ביתכד
 תישארכ) 'אנש ומא יעמב ונרועו ןטבה .jb שדוקמה
 «ww תשודקש רמולכ ריעצ דבעי ברו 072 02
 וסינכהל רכזוה רככו אצמת וב וניבא םהרבא לש
 לע ךונל ונאנשכו וניבא םהרכא לש ותירבב
 שדוק תירב תואב ויאצאצ תמיתחו ראשה תשודק
 .בקעיב אלא קחציב אלו סהרכאב אל הז אצמנ אל

i4תואב תוחנמה לכ 'פד   CX»רידי אבי  jj 
 ורפכתיו דידי לש וקלחב ריריל רידי màn דידי
 יורק קחצי "b "we" ה"יחא|* .םידידי וב
 רלונש םרוקד ןטכמ ותכהא רשא םש לע רירי
 .הלימ ונייה 'וכו יתומיקהו 'וכו וז הוצמל שרקתנ
 הזל ףיסוה ט'לק רצ הלמה תכרב 'לה סהרדוכאבו
 שדיק ושא ןוקירטונ «o s mee) "םיקא,
 אבוה ה'סר D" הלימ 'לה «v "33 ,ןטבמ רידי
 כ'ג ןייעו YD םשב ןכ בתכש מ"יימגה םשב תאו

"vuesןכ ה'ד 33 תוחנמכו תבשב 'ופסותו —  
 םש וואשב קוח דידי אוקנ םהרבא יכ וכתכ רידי
 ז"ואכ יתיארו .בקעי הז יוכו onn ויאצאצו קחצי הז
 ל'נה י"שר תעד איכהש ירחא ז'ק np הלימ 'לה
 בקעי ונייה ןטבמ T'7 ש רפמ ש יו ל"הזב בתכו
 תניתנב TK 133 תערכ תאזו כ"ע לוהמ רלונש
 דחא אלו אוה אל איבה אלש יל mem רחא סעט
 — ג'שו "פ סע ךוועה תא םינושארהמ ותלוזמ
 pp" עוריכ רסוימ הלמה תכרב תלפת חסונו

nov3 7( נ'ער רורפב ה'כו ל"גה תבשר 'טג /( 
 ןיא 'מגב ןניסוג יכהד [ןויכו] םש ג'ער בתכו

qm -ןכו לינשב ומכ אותו  vyשיו  wr) 

 רכיהו תוארוה יתש וללכנ ךרעה הזב -- .םינורחא
 תיבו די תשיפת תארוה ןינעב יכ ץובקה :ןמיסה
 niv ץובקה Griff, Handfass) 29 ע"לב ןכו) די
 ד'מ ט"כפ םילכב הברה דיחיב ןינעה הזמו .מ"לכ
 ץובקה םשו wy האלהו .ח"יק ponam ח"מ דע
 .'ג םירדנ ,תודיה תא תוברל םכיכוצבש לכל
 וילד איפר םירדנ יורי ןברקל די ומכ אוה) םירדנ תודי

 ז"ל 'מוי ,ןילכואה תודי :ד"מד ב'פ pera יורי )077
 לכ א"יפר ר'קיו río" תודי םילכ תודי ב"ער
 ןהיתודיו תוברח לש ןהיתודי ןיקיסמ םינש 'ז ןתוא
 pon תארוהב סגו .ןיניכס לש ןהיתודיו םיחמר לש
 ,ז"י םילכ ,ב"מ ח"פ ןיבוריע C» m תישאוב) מ"למ

 3" ןירדהנס .רככ ע"ייע 3255 תודי יתש א"י
 — :םוי 'כ תודי יתש המכו שדוחב mv יתש
 X ע"למ אוהו םיכרד תודי ופי המ 'פ ר"שהש

"pולאשוה תוארוה רתי דועו — .(' 784 ליבש  
 שוריפ תירבעב הלמה טפשמכ די :החנה רקיעמ
 "ישודיק מ"ד Macht, Kraft ע"לב ה"כו ליחו חכ ('א
 לנקל די הל תיאד . . די הל "^m הנטק :'נ
 ןייעו ודיכ ןדיש ינפמ ו"מ UB ןיבוריע .ןישודיק

 ע"ייע תטלוש ריהש םוקמ .א"י 32.00 ט"ות
35bםילקש  Tbלע שרקה די ר"מ ה'פו ט"מ  

 .הנוילעל תורטשה רי .ז"יד ט"פ ב'ב nv ,הנוילעה
 b^ שיבירה ישת ןייע הנותחתל רטשה לעב די :סשו
 , .הבחר vm ינע ג'ע ו"סד א"פ nion 'ורי ,(היטש
 c"T3 ד"עפל הארוהה וזמו .'וכו הטועמ ודיו רישע

p)הנוכבו דיה תקזחב רמולכ (ת'צ תוכותכ .זיטק  
.vorsetzlichןינע ('כ  Zeichen  וסימן "Mמ"למ  

 ויב ,וי םש ןייע יד .1 תומש) םירצמב ידי תא יתתנו
 ןמיסו ןויצ p (v^ vc set)^ די ול ביצמ מ'למ וא
 ןיאש םידי נ'שו :ה"פ ןיטיג ר'עפל הזמו רכיהה
 'וכו הזיחא די תיב b" י"שרו םידי ןייוה תוחיכומ
 .תודי ץוכקה וז הארוה ןינעב יכ ונומא רבכ לכא
 פ"לב ומכ תומרוקה המהבה ילגול די לאשוהו

Vorderfuss "EYםש 'מגבו הנשמב .ה"מ תורוכב  : 

 יתשב טלושה הנשמב םשו .וילגרבו וידיב רתי
vvןילוח  moרתיו רפח כ'עו  T3רפח .לכא  

 «Cw m םידיל ןילטונ — .'וכו לגרב רתיו
nm ^ st) p" mwםידי  n": ^,^( 

 רושיקבו "D תכסמ הארקנ וגממו .'ב 50( ע"יע
 שיא חכב וא רזעב תירכעב ומכ 'יס לע וא 73 םע
 ןירהנ אתלת ךרדיכ תרכע ןיגעה הזמו המ רגר וא
 ךטצע רזעבו ךחכב תרבע 'יפ qp ,ב"חב רָב ע"ייעו

 ,רי לע ןכו .תורהנ השלש ךדוכככו ךטצעב רטולכ

 עגעוו "oy ףוא == ךירה רי לע "יש ירי לע די לע ommo ילואו )7

 A ליבשכש ירי לע
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 STD 'רהנס םע איה תחא כ'או ויפב ינועדי לש
 ףשכמ לש םצע b" ויפב עודי םצע חינמה הז
 אוה עודי תלמו םיפשכמה וב ןישמתשמש רמולכ
 יירטקב 'קפנאס 'לב ארקנ ןכו םדוקה ע"ייע ם"למ
 ,yütu, yádà 888 ףשכמ השדחהו הנשיה פ'לו

 — ]246 ס"קלצ יטסוי ןייע

 תובאה ישארמ דחאל םש (יטרפ םש) הָיִעְדִי *
 ותחפשמ םשו olo) א"יהר) םינהכל

 ימלשורי :םשו ,ז"כ תינעת ןייע ינש תיב ןמזב
 'פו המכח הבוט 'פ ר"להק ,ד"ע ח"סד ר"פ תינעת
 ישנא ע'ייע «pun לש םיקלח ד'כ ןינעבו .רשא לכ

 ,רמשמ

  vy new =( nDBTארקנה לילגב ,0-96
 ונואו (' דידחו דודגו הנשי (8

 ימגבו ,הנשמב .ביל) ןיכרעד ג"סב הדוהימ םלשווריו |

mma הרוצב vy (ב'א -- qn תורייע ^e cow 
  5555השובכבו  veroרחא םיעברא םוי ןופיסוי

 ןכ רפסל הנוהו ה'יחא]*
 רצבמ לע והיתתמ  locazácoתומחלמה לע ןייע

 הדמע כ'או זומתב דחאב השבכנו רוצמב האב | "77, € / A ead 7 כ עדוה לעפאכ זכו ,עדּוה לעפה ,ב"כ פ"ר ר"ב ג'מ ה"פ
 ץטערג תחכוה ןייעו ,ב"ר תעדכ םוי 'מ רוצמכ

 תומחלמב רופסה לכו ז"עש 'ב 3n םידוהיה תורוק
 ו"יוב הביתכה רקיעו — ו"ל p^ דע 'ג 'יפמ םש

 ל"נה ה"מגר 'יפבו ס"שב תפדוי ה"כו ד"וי רחא
 ונממ ראותהו .תפדוי ל"צו תעדוי ס"טב ?D קר
 תפדוי jb? "wb! nWbTP םחנמ ^ :י"ק םיחכזב
 b הפאדוי םחנמ םימעפ 'ב :ג"י 'ליעמבו ,כ'ע

 .(רוצמב הדמע |

 ןנשי ז"כבו ,ל"כע הילע ףיסוהל ןיאו התונשל
 י"בב ואבוהו np יונשב DN ףא תורחא תואחפונ
 ,ג"הב כ"ג ןייעו םש םהרדובאבו ש"ע ל"נה ד'וי
 היכו ונרו'צ ונקלח יח לא an^ פ"או 'מ י"כבו
 ל"נה תוכרב ימלשוריבו ,גוהנ ןכו םינושארה בורב
 שדוק עוז תודידי ליצהל sms םהרדובאבו
 ותירב ןעמל ס"שרהמה ^( יפל םויסבו ונראש
 .ילבבכ ןוכנל אוהו כו ונרשבב Dv רשא
 ןיבוריע פ"ע ראובמ 'וכו ליצהל my רמאמה תנוכו

 [םהרדונאבו ש'ע .ט"י

 mb םדוקה ע"ייע (1601ג0וג\04 מ"למ) תודידי *

 ,'ד ע"ייע min ליעפהב יִדָי *

p +לבו עדי א"לבו מ"למ) " Gissen yןורתפ  
 רושקב לועפ ינוניבב ליגרו עודי הלמה

Dyציב :'כ הייר ביער ב"ס תוכרב) עּודיב ושוריפו 'ב ' 

 רמולכ (ג'מ היפ םשו אזער איג pom :ט"מ הכוס :ב'ל

 .א"מס א'פ דימתב רומאה rcm רבדה עדונ
 ארזע ;איי .יו .ביכ ;7^  .'ד לאינ עידי לי עפב ו

 ןילוח bekannt machen ע'דוה לי עפה "o .ביי ,'ד

 ןוכל אנחנא ןיעדוהמ :א"י 'הנס (האלהו ^r .וייט ,יב לאינד)

 | a 'וכו היעדול ןאמ :ג'ל תבש עדוא ןכו ^3

 ףד 'גנא "5 ץבוקב) 'ליעמל ה"מגר em" האפדוי |
 -- האפדוי b'y 'פדוי םחנמ : רוצקב (א"עס ה"סר

 ג'ע "35 ר"פ הכוס 'וריבו ,ד"נר ב"ח חירא תבוג

 אוה דחא (wv) תפדי ילואו .הייפ תרי םחנמ |

  Dyאתפסותב תבטי תעקב  nm[ג'פס --

pow judex v5» "pT!תחא הלמב ל'צ לבא  
 90/08. י"למ archijudex ר"לכ יִקְדּוייִכְרא

 טולו 02. א"נ p 323 (Oberrichter ןוילעה טפוש
 ותוא ביתכ בשי C ,ט'י תישארב) םורס רעשב בשוי

 זעל םיניירה שאר 'יפ (' יקידוי יכרא והונימ םויה |
mתמאו םינייד יכוא בותכ ונלש 'חסונב ב'א) --  

 םיניירה שאר יקידוי coss ר'לב ךורעה לעב 335
 וזו הייחא]*

 רתויה קר +ת'פר aem ע"ומב יקידיכרא py רקיעה

pוקירוי יכרא יופרכו בינש  

 ,(יקיד יכרא םירמוא י"לבו |

 ארתאב הישפנ יעודואל שיניא היל ירש .ב"ס
 עַדיִיְתָמ יכ /3 'וירוה ל עפ ת א היל יעדי אלד

anbעדותנ ד"עפ תישאוב תדגאב לעפ תנו  
 ןיא ז"עפ own ,םלועה לכב ה'בקה לש ומש
 ןירוסי איבהש י'ע sos ומלועב עדותנ ה"בקה
 ,ותעידימ בשה םש יוירוה my" T םשהו תוירבה לע
 «ny"m ob& ,םייתניב העידי א"מ T'b 'ותירכ

 y'"y m" (nz אתפונ שיא םחנמ ןינעבו | 000720 ל ו | ר"תמע ןייע י'כ 'יג יפל טרפב ילשמ '
 ,(אימ ב"פ תועובשכ האמוטה תּועידִי pupm ,יוועלל

pym *לש םצע )6(  mmןיפשכמ ויה וב רשא  
 Zauberer) ףשכמ pv פ"לט אוה ילואו

 ילבבה עודי : נ"צ מ"ב יטרפ םש )2 qn ע"ייע
 עודי 'ר )67( םלשה poma 'כו מ"ר םושמ רמוא

 .מ"ר דימלת ילבבה

 ינועדיו בוא לעב +9, Magier ט"למ) יִנְועְדָ
 435 (האלהו איל טיי ארקיו ייפע :היס ידהנס)

"Dרועו 'ג .א"חב ע"ייע ה'יחא]+* .נוא יעב  
 ,(טיי ,ביח) ןיריב 'עו (ov DU) הדשה ינדא ע"ייע

 לש סצע םשה הז ינועדי Ub ןירדהנס 'תפסותב
 םצעש הז "גה 'פויא י'כ 'פסותבו ויפב ינועדי

 nya היכ (' .(₪ גק ףר 'גנא «v ץבוקב) ןינועל י"כ תיימגר ייפב ח"כו רידח oon +" כב )'

 .וקרוי יכרא 20" יעבו וקרוי יקוא מ*אפרבו בשי 'עב היכו יקרוי יקוא ר"פרבו בשי יעב חיכו



 אל ומצע
 ה'כו תרק T תככרה p ^b" ןישודיקד תרקדוי
 היד :א"ב חינעתל י''שריפ ןייעו) ןישודיקל י"שריפב

 תרקדיד ןואג ,b^ וניבר ש"מב ר'עפלו | ,0כע רפכ
 ןקתו דמע רככו) רחש ול ןיא רשא "אוה ם כ ח םש
 רבכ והומדק הזב לבא רי ע םש ע"בשפהב ב"ירגה
 (בטיה wy ד"ער ט'יק x תרקדוי 'ע nb לעב

nwoםירהמנה םיבתוכל ןמדזנ י"כב ס"טו סופד  
 תוליבח וקלתסנ זא תרקדיד תלמ (pmo םאו
 המ לע «p בוסת ןואג w^ ב'ירגה לש תוישוק
 וניבר רמא הז לעו אוה wn ינמ אהד םייסש

^bךרצוהו אוה םכח םש ןואנ  mbיאטות םש יכ  
 ןייע רועו יאמוט 145 םלשה ןיסחוי 'יג יפל וא)
 היארלו .(' הז תלוז אצמנ אל (יחכונה ךרעה ףוס
 רמאמה ףופ וניבר איבה אוה Don םש יאטותש
 הלוע לכה הזבו אוה יאטות ינמ אוה 'וכו ייבא ל"א
 אלקש ןינע וניבר דירפמ היה םא ןכ ןיאש המ הפי
 םש תוקדיר ןואגה b5^ איגוסה תעצהו אירטו
 ע"בשפהב ב"ירגה השקהש תוישוקהמ yn אוה םכח
 ףיסוה ןישודיקד הז וניבר 'יפו איבהש ירחאו .ש'ע
 הלמ האצמנ דוע יכ ותנוכו תינעתמ ןויצ איבהל
 וז יכ הנינעב הקלחנ םלוא תרקדוי תלמל הוש
 א"בטירה 'יחב יתיאר בוש ,ריע םש איה הנורחאה

 דוי ?rp בר רמא י"שר 'ינ ל'הזב בתכו ןישודיקל
mpדוי הבר רמא סרוג ל'ז ד"בארה לכא 'וכו  

 רואמ השק םדא םש אוהו NOn אניזח Mp תרק
 אתיאדכ ותיב ינבו וינב לע ow" סח היה אלש
 וז ףאש רמול ןאכל איכה אמנודלו תוינעתב
 בהז רז "יפו כ'ע ןוכנ רתוי הזו איה השק אישוק
 ל'נו 'וכו ןכ סרג י"שר םג אהד D'O ןאכ שי כ'עב
 ,ד'כ תינעת ןייעו אניזח אק תרקוי יסוי הבר רמא ג"הד
 "np כ"ע יסוי סרג ףסוי םוקמבו הבר סרג בר םוקמכו
 ר'כארה n ררגנ ר"עפלו ד"בארה תנוכב היגה
 ה"ארהל ןישודיק ישודיחב אכוה ל"ז ms 'יפ רחא
 ל'זו "א ." ףדכו (ה"נקת תנש אטשוקב וספדנשו

mpmורמאש המ ןיעכ ל 'ז ח'ר 'יפ  "nברד  
 איוה רמולכ 6ר'כ תינעח אכה אניזח wp לאומשו
 pon "vna כ'ע אכה אניזח אק תרקדוי ןמ יסוי 'רד
 איוה 'יגה בריב בקעי 'רר תובושת op א"בשרד
 ללירכ 'חהו כ"ע יכה ןניזח אק mp ןמר יסוי 'רר
 תזה m ^b איכהש (א"מק ב"ח רעכיברהאי ע"מו

monארטוק :תוקדוי םוקמב  "bp31" וומאמ  
movתומביב  MDל'נ ןיאו אכה אניזח אק ריטק  

 ךלהש ר'נארה b" י"פע הפי ראוכמ m^ ^b יכ

 = 55 תינעתד תרקדי ידי לע וראבמ היה

ms (7תוא שיר הירס יפלו )^ .ףסוי עץיפרשב לכא ריפרכ ןוכנל  

 ,ר"לב סקדוייכרא וא י"לב סוקידיכרא תויהל ןוכנ
 טפוש D giudice^ ט"יאל לע וניבר ןויכ ז'עלבו

Richterזמר אריו 'קליב ה"כו םיניידה יכרא ג"ונבו  
 ךיע ןייע דועו -- ד"מ דצ "nb 'קיספבו ד"פ

 — [יקיאדוהי

 ןמ בכרוה וניבר תעדל תרקדוי =(* ) תרקדי
 פילמ ד'עפלו mp =) תרק ןמו ד"וי |

^B A»שקיה  Vergleich, Analogieןושלמ וא  

 םוקמ םש n3 (2. Erinnerung ןורכז 55% יסרפ
 ימגב ןישודיקד ק"פב +םינפב ןייע Idikara ד"עפלו
 בר רמא yo rc) ןישוריק הירבעה המא וילע הרתי
 אוהש רבד שוריפ .אכה אניזח MD תרקדוי ףסוי
 השענ הנטק איהש ד"וי ומכ טעומ םוקמ קיזחמ
 הנטק אתירבמ ימנ אכה אתרק ןוגכ הלודג ריעל
 בתכימל ךירטצא אלד ךרוצל אלש םירבד הכיר

pyינמ אהד ךירטצא ייבאל ,ומצעל ירבע דבע  
 אוה םכח םש ('(תרקדיד) ןואג יפ m יאטות
 יאטות ינמ אה (' ת ש ש בר רמא יכה (' ייבא ל"א
 (ב'ער ר'כו ביעס «Y ולאה תוינעת רדסבו -- אוה
 יכ עדו ה"יחא]* ,תרקדי ןמד יסוי 'ר אכיא

wnינש רבחמ היה  o»לבא הז ךרעב םינוש  
 ןישודיקמ ןויצב יכ הלמה תביתכב «p קדקד
 "גה ול התיה תינעתב םנמא תרקדוי אלמ סרג
 ^31 תינעתב w^ ד"לו 'א ^Y י"כבו תרקדי רסח
 תדקוי Xx" 'מ י"כבו ונינפלש ס"שב «m תרקוי
 ילכו mpm וניבר 'ינכ 'ב י"כב לבא תרקוי ל'צו

peoהיה ןכ  bmיחכונה ךרעב איבה ןכל וניבר  
 יפל יכ תרקורד 'עב יתחכוה רבכו cnp 3 י"כבו)
 : Ty תבשל י'כ i» iw^ תינעתל 'מ י'כ "ג
 תרקויד an^ רקיע תרקורד םוקמב םש ש"ארו ף'ירו
 ארקויד (וכע רפכ ה"ר :א"כ תינעתל א'גב יישר 'יג יפל) וא

 םע דחא אוהו YD 'ג סומיזאצ לצא Diakira הזו
Tikaraטרעננאמ ןייע סואימילטפ לש  m33 ,ט"לר ,'ב ( 

nםשו ישימו ויס ,א'ח) אריקד יהיא ע"ייע  ninיכ  
 חכומ ןכו היה ער וריואו היה nen רמח םוקמ
 יסוי 'ר לש ותבו ונב יכ ןיבת הזמו :א'כ תינעתמ
 תינעתב רופסה ילואו םתע אלכ ותמ תרקדי ןמד

v5לש תודיסח לדוג לע תורוהל לשמ קר אוה  
 יסוי ^ ל"הזב 'יא 153 םלשה ןיסחויכ «o יסוי 'ר
 דיסח [תרקדי וניכר "33 בוט רתויו] תרקדוי ןמר

 התיה ותכו ונכ תתימ םעט רקיע ר"עפלו כ'ע לודג
 .ךיראהל rwy ונשומ ריע לש ערה ריוא תביסמ
 שי ןישודיקד (אלמ ל'צכו תרקרוי ןיגעב לנא

 ww re ריעל תוכייש סוש ול pw יכ תעדל

 רמא ייכא ג'ונב (' pots שימ ןייע קוחמל ליג ('
v'hרכ םסוקמב  wmינמטוח וא אטוה ל'צ "6 םתכ ושאר פ'פ ר"שהשב . 
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m5ןינעב שורד — ןיפלקמ ונא ךלו םידומ ונחנא  
omaי"למ ומש  maדועו ..ה"מ ,ב"חב היְּב ע"ייע  

 .ז"חא אבה ע"ייע
 ד'עפלו %6, bó י"למ i 'יפל) mr [m] דג

 באכל האירקה nbn 3% 3% ע"למ
onm5 'רפ ר"ב s(ב"צפ) םימחר םכל ןתי ידש  

 םילהת) «ww ביתכ ןיא 'ה ונרפית רשא רבגה ירשא]
o^ awהי ונרפית אלא  nmינפל ןודנ אוהש  

 רמא ךכ יד יד] הי הי רמואו רעטצמו קעוצ ןיידה
 ירופיל רמאי אוה יד םירופיל רמול דיתעש ימ בקעי
 י"לב p^ .[6* ידש לאו ^O ,גימ תישאיכ) 'אנש יד

 .(*החווצו הקעצ ןינע

30hהניעט 3*5 לצאו הניתנ ןינע ירוסו מ"למ) : 
(das Aufgelegte, die Lastד"יב והואר 'פב  

 הלגמה תא ארוקה 'פבו 6ו'כ 070 תורפושה לכ 'מגב
 פיס 'פ 'פ ר"בבו "Gn הליגמ) ןיגוריס הארק 'מגב
 ידשו ךיכהי לקש :הדשה תקלח תא [קיו טיע
 ques 'ולכ nons pro 'מולכ יאלמגא
 זמר םילהת 'קלי ves זמר היעשי 'קליב ב'נ ןכו
 יפלד הארנו .ו"לקתת זמר ףוס ילשמ 'קליו ג"עשת
 ל"נה p^w35 בותכ mn ל"נה ר"בב םג ל"נה ןויצ
 הינימ ןועמַש ילע אבהי ןידה ילת ר"בב ג"ונב לבא
 ע"לבו = p'o3 ומכ ונממ לע פהו wb" אבהי

sb pm —5לקש אל לקשמ ביהי בהימ , 
 3m .ז"כ ה"ר ,הבהימ הבהי א"ער CO ןישוריק
 ימ 'פ ר"שהש ay ז"לר ro תיעיבש v ,היתעד
 אשנ = ירטו לקש ומכ אוהו) ביהיו ביסנ : תאז
 ,םולכ הידיד ןמ 3m אל :א"יד ie תוכרב v ,(ןתנו
 ,אנלפ תא 3v יווצכו ^« בהיו חלש םשו
 ס"לב ומכ א"הה עלבנ בורלו .ןובה ,ובה :םג םשו
 םוגרת mns« ,בָהְיתֶא לעפ תאבו .בָי ע'ייע
 ,א"כ 'רמבל ;'כ 3 'קיול ;ז"ט n תומשל 'קנוא

nbא י"רת םירבדל ; ' CHOWדועו  anbה'כו  
 ט"יפ ר'קיו .הליחמל ביהיתיאד אגוממ .'ז ןישודיקב
 — .ישפנל תכהיד המכ Tn ךישפנ ךיל ביהיתת

mam cemתלהק 'גרת תָבְהִי  nםילהתל ;^  
w^20 דועו ^ iע"ייע אָתיִבְהּומ ) -- 

TY *הֶרּוהְי  we pon wm Gudioעודיכ . 
 תקלחנ nma םיאנתה ימיב דועו

 ןדויה רכעו לילגו הדוהי ונייה םיקלח השלשל י"א
 הארמה נ"שו 208 רצ מ"עב הז ןינעב הריקח ןייע
 דוהי w^ 'ח .'א ,'ה ארזע ;ה'כ ,'ב לאינרבו םוקמ
 pa" ראותה הנכג ןושארהמו ,הדוהי ומכ אוהו

nepos.תכוסב כיג ייא  mא'עס  

 הָדּוהְי .דּוהָי * - ףרקְדְ
 ןוכנ רתוי הזו ד"בארה םייסש המ לבא ויתובקעב
 ןישודיקד seno ראבל ומלהל השק השולקה ד"עפל
 יכ רורב ל"נ בר ןויע רחא לבא .תינעתד וז י"ע
 ראקדוי וא רקדא י"ע הפי שרפתנ ןישודיקב תרקדוי
 רמאש ףסוי ברו ,םירבד ןורכזו שקיה פ"לב 'יפש
 יא אלא המל ימרא ןושל לבבב :ט"מ הטוסב

pasoשמתשהו פ'ל עדי .בטיה יסרפ ןושל וא  
 קנע אלא ס"שה תישוק לע רמאו ןישודיקב םג הב
 תרקדי ףסוי ר"א ןאמל אלא אטישפ ומצעל ע"ע

wpשקיה אלא וניא רמולכ אכה אניזח  pon 
 אל wap" דבע pip םלועל ותנוכו אמלעב םירבד

Nin quemאוהש אטישפש תורוהל אתייובד  
 שקיהב קר ומצעל ע"ע קנע epi אלו ומצע דבעל
 תארוה יפל ^b וא המצעל הירבעח המאה קנע ,םע
 םירבד ןורכזל קר ומצעל ע"ע קנע טקנ אלו 2056
 הפי הלוע לכה הזבו ול ךרוצ היה אלו אמלעב
 םידשו םיכאלמ לע ירפסבו ,ד"עפל יקנו בק אוהו
 י"שריפ בשיל א"עב ןישודיקב mpm יתשריפ 'ק דצ
 ןאכ יתשריפש הז לבא vy "םנח ותנשמ -ךיראה,
 ךרעב תשבושמה im -- תמאל בורק רתוי 53
 ןיסחוי ןייע) ןיסחויה לעב ינפל התיה רבכ יחכונה

 — [6אמוט :םג םשו 150 םלשה

mu m^הלעמלמ (הוהי םש לש רוצק וא , 
 'טגב השא המב 'פב C הטמלמ ('ד" מ ל שדק

 שדקו בתכנ היה ךכ b^ 6ג'5 («n הרוהט תיריב
(nbל'צ]  [mm 5 epארקנו םשה אהיש ידכ  

DSב"ה "23 ה"יחא|*  ^Nבתכנ היה ךכ  
 ה"כו 'ה אוה ליחתמה רובד ךרעב םגו 'ה 'ל שדק
 ר"פרב יחכונה 'עבו 'ב שדק 'עב ר"פדו 'v י"כב
 "גכ .ןוכנהו "^j ינשב ע"פד ראשנו Ue "א
 ו" י"כב ה"כו m + ונייה 'ב שדק 'עב 'ציניוו סופד

vu» vbךורעב תויתואה רדס הרומ הזלו ןאכב  
 ת"ר 'יפכ אוה 'וכו בתכנ היה ךכ ש"מב וניבר תגוכו

nivםש  onm"הזלו יריאמה 'יחב ןייעו בותכו  
 5 שדק הנוש bn" וניבר, םשב י'שויפ םנ ןויכ
 יתשנבנב סופדבו םיגושאר םיסופדב ה"כ ,"הטמלמ
 n'o תבש פ'ד ןייע nb) שרק) ונינפלכ שבתשנ

DP wmשדק "5 ןיטיש 'ב :פ'א "כ "יג םג  
 ליעלד 'יג יפל va ה'כו ל"נה הכוסב ה'כו ,ד "מ ל

nונבתכש ומכ ןיטיש 'בב ךוועב בותכל ) — 

m *מ"למ)  (Gottהכוס  m^ uveהיל חכזמ ךלו  
 (TD 'פאנ תוינשמבו 'מ "53 ,חבזמ ךלו

 שרופמ :םש 'טגנו .ומוקמל ס'ד ןייע אתיל י"עבו

ms )'ס"שב) ח"ר ייפב היכו )* ,ר"פדגו כיה ייכב ןוכנל  (omהלעמלמ ^  , 

 יתמלשהו (* .םש mmy vem יתרטוז אחקיספבו yon אמוחגתב םייונשבו (" .בייפש זמר הוצח יקליו ,חבשל pw י"כבו

 .עוטקת ביר ןויצ
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  םוקמ judicium ר"למ יִקיִאְרּוי = ) יקיאדוהי *
 ןיטיג 'ורי Gerichtsort) ןידה בשומ

 DN יקיאדוהי םוקמב בותכיש דע ב"ער ?YO א"פר
 שריפ השמ ינפו ,תסנכה maa יקיאדוהי DU ןיא
 יכרא אמגודל איבהו םיניידה בשומ םוקמב ןוכנל
 ןוכנ ילב הרעה ןברקב לבא יקדוי 'עו ע"ייע יקדוי

^bתיבש םוקמ  pא'ההו .םידוהי  m D'b 

 םינהכל תובאה ישארמ דחאל יטרפ םש) ביִרֶיְוהי *
 יינעת 'וריב רמאנ וילעו ('ז ,ד"כ /8 י"הד

veח"סד  vyוכו ויגב םע בירה הי ביריוהי '. 

DUTY *וארקנ י"אב םילודג םיארומאו םיאנת  
 עשוהי 'ר ,היחרפ ןב עשוהי מ"ר הז םשב

 ,איתמ ןב עשוה) 'ר .אריתב ןב עשוהי 'ר ,היננח ןב
 ,(יאסופכ) יאסובק ןב עשוהי 'ר ,החרק j3 עשוהי 'ר
 עשוהי 'ר ,איינוא עשוהי 'ר ,יול ןב עשוהי 'ר
 םירחא TY" ןינכפד עשוהי ^ (םורד ע"ייע) אימורד
 n" אובמבו מ"דב םכרע ןייע הז םשב םיבוקנ
 והיש ןקיתש אלמג ןב עשוהי רועו .ף'זרהמל
 לכבו הנידמו הנידמ לכב תוקונית ידמלמ ןיבישומ

 .'ב ךלפ ע"ייעו .א'כ ב'ב ןייע ^« ריעו ריע

 ייעשי) בעתנ 3432 Fehlgeburt) ס"לב kom — טהי
e^ mג"ונב ה"יחא]* — ,רימט טהיכ 'גרת  

 ךורעבו bb 'עב ש"מ ?pun bem ל'צו טח יכ
 אלש הציכו :ל'הזב הפסוה ןאכ שי ב'נש רצקה

 — [אטהי ארקנ הרמגנ

 ב'חב (3m 'עב המושרה 'עו פ'למ .wy =) רהי
 Edelstein, Perle) םינינפו הבוט ןבא ייפ : 275^

 Tm וקמס 'גרת t n3€€ םינינפמ םצע ומדא
 ש"הש 'רתב ה"נכו הייחא]* .ןירוהי ןמ ריתי
 rb ,'ו תישארבל 'א י"רתו .'ד ,'א רתסאו 'ב /1
 הלמה תרזג טפשמ יפלו .ארהוי :רהצ םוגרת דיחיה
 יתרמוז אתקיספכו ,רהיג ךרעב ןייע התביתכ רקיע
 -- [ראאיג כ"ג (ה"צ רצ רעבאב 'חה תאצוהב) הוצת

stola, חור הכג ^b m (ראותב מ"למ רהי "wv 
Ueberhebung ,Vor- אָרְהּוי םשה ;hochfahrend 

61" mo» ארוק היה 'פד ג'סב (ehmthuerei 

  i36ןילות 'מוא א'ר 'פד ג'רב .ארהויל שייח
  cep naeחישמ ןינעב קלחבו ( Gh^Y m5רמא
 יא אפס כר  cba.ישוגמא ילטב יריהי  ^pיריהי

QY3 /M תיעשי) ךינס .ןיפשכמ ישוגמא men cc? 
 הרות ]3 אוה ןכ כוועמ ףסכ  OMתוסנ וכ שי

  qmהיעשי) ךילידב  Geלודכ אוהש ףשכמ
(ow m5) ימפריזנ ,םירשל ומצע רסומו האריה ןמ 

"m = דיק *- mmm mm 

der Jude, jüdischאצמנ אל יבשתה לעב בתכו  
 תולג ןמזמ קר םידוהי (לארשי תא) וארקש ארקמב
 וארקנ (' זאמ .mmm תיב תוכלמ ראשנו םיטבשה ^

emmםגו ,ןכל םדוק אלו תידוהי ןושל םנושלו  
 שיא יכדרמב 63 nb" יאנש םהמע ןימינב טבש
 שיא 'פ ר"תסאבו .כ"ע ינימי שיא היה אוהו ידוהי
 תודחאב הדוהש רמולכ ידיחי :ידוהי ראוכמ ידוהי
 הלינמב הדוה ,ידו ל ע פ 5 ידוהיה רזננ ןכו ,ארובה
 :םשו omm ארקנ םילילא תדובעב רפוכה לכ 3^
 mes ול ןיאש mm" לכ :ב"ס תומבי mm^ לכאמ
 תד הכקנלו ,בולצ וא ידוהי וא ב"מ פ"פ ר"מש ,'וכו

mmדועו .ח"פ ר"דמבו ב"ערו א"עס ב"ע תובותכ  
 'ורי .האלהו 3^ n/ רתסא cwn יאַדּוהְי ראותה
 יאדוהי [יאדוהי] (יידוהי) וא ב"ער ה"לד ד"פ תיעיבש
 ןוהלא ךירב ג"ע m Ye ט'ב יורי ץובקהו ,'וכו

emיישארבל 'בו 'א י"רתבו .ןיאדוהי ג'ספ ר'בבו  
eeהמע לכ 'פ ר"כיא הכקנלו ,'ח : punךיפא  

 Uy .אתיאדוהי אתמא 'א ,'ד רתסא ש'ת ,אָתיִאדוהיכ
 ץובקהו .אתיידוהי אדלומ תב אתיידוהי אדלומ .ו"כ
 .יאדוי ע"ייעו .ט" .ז"ט ,'א 'משל 'קנוא אָתְיַּוהְי

mmm * >מ"ד םיארומאו םיאנת ילודג המכ תומש  
 ^| .אריתב ןב הדוהי 'ר ,יאכמ ןב הדוהי

mmmר ,יאעלא ןב ' mmmןכ הדוהי 'ר .אבב ןב  
 אטית ןב הדוהי 'ו ,שידנ ןב mem 'ר ,הימחנ
 :הנשמה רדסמ לעב אוה הנוכי הז םשכ רשא לודגהו
 'וריכו .האישנ הדוהי 'ר ונב qm אישנה הדוהי 'ר
 לש 121 ,איישנ ,האישנ : הדוי 25 ןדוי יבר ארקנ
 םיבר דועו 'ב (איישנ) האישנ (ןדוי) הדוי 'ר :הז
 אוכמבו מ"דב ע"ייע ןדוי 'ר mm 'ר 'וריכ וארק
 ןאצמה תומוקמ ןייצלמ ונידי ונכשמו ,ף'זרהמל 'וריה

 ,ךיראהל יאשר וניא רצקל ורמאש םוקמב יכ
ce» nYT *ידוהי ןמ טשפמ  (das Judenthum. 

 םהיהלא vw אל : שדוחה 'פ ר"תסאב
 לע אוהו ןתודהיב ל'צו ןתדוהיב וקיזחהו םהיתותדו
 (T3309) יוג 'עו ד"ער ב'חב ע"ייע (nme לקשמ

ce) "2m *אישנה הרוהי 'רד ותוחאל יונכה ) 
 תכמו רכ א"עו ו'נד ז"סר ריזנ 'ורי

 ג'פ תוכרב 'וריבו איישג pm 'רד היתחא יינידוהי
 היתחא יארוהג תכמר רכ התרומת "א א'עס ו'ר
 ף"זרהמ בתכו המש רקיע הזו .האישנ הרוהי 'רד

 הדוהי 'ר היחא oe לע ייגידוהי הוניכו ל"זו צ"האב
mesר"לב ותטגורו .כ"ע 'ב תאישנ הדוי 'ר אוהו  

 -Augustales, Augusti וארקנ תוכלמה ms ידילי יכ

aeiאלטסונא ע"ייע רוככה םש אוהו  mותיכ , 

 תלא ןג עשוהו זחא חכלממ תעב החיה nun תוליאמ ם * רד ה * ה הא לשניו soie יו nb ב'מב יכ stem ss" ןכ של ('
 .ןיקסנעלאמס יחה לייכע תולגה ינפל הברה םירוהי םשב posi הדוהי שכש וארקנ כ'או והיקזחל תיששח notes החיה חולגהו
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 יאדו דחב הוה אדבוע א"ער ה"ד ב'פ תוכוב
wu)לע פ"ס ר"'כיאבו יאדוהי ג"ונבו םישרהמה ייג יפל  

 'וכו יאדוי רב יאדוי רב .ל"א 'וכו שנ רב ייא הלא
 הוה .א"מד ב"פ ז"ע ימלשורי .'ב ןקנק pps ש"ע
 ה"פ ז"ע יורי ץובקהו .הרפסימ ךרעב bm יאדוי
 ד"נד ד"פ הכוס 'ורי — ,יִאָדּוי ןמ רב ד"ע ר"מד
 ,גיח ידו yy היידוו ל"צו ס"ט mm ךל ג"ער

 ,נ"פ ר"משמ ןויצב הנר
mew T? *ע"ייע .'וריב םיארומאהו םיאנתה  

 ןדוי אבא — ף'זרהמה לע זמר נ"שו הדוהי
 ב"פ ז"ע 'ורי הנדוי רב .ש"מו ןדבא ע"ייע י"פ ר'ב

 yp ביח הנדוי רב ע"ייע .א"מד
pm» *אוה = וי ןמ)  jbהז אוה 'יפ ןד  dieser 

"nn (daרבו ןדוי המ 'ה ,'ז רתפא ינש  
 .ארבנ ןדוי ןמ

 לע רכזנ on ןועמש 'ר לש ויבא יחוי ,'אחוי *
 אתיירבב מרפבו mv רב «n^ ןב ומש

 הרעהב ח"נק ף"זרהמל מ'ד ןייע הדגה ירבדב בורלו
 א"ח ךרא 'עב ש"מ ןייעו א'עס p"3 םיחספ ןייעו

 ,ץמח 'עבו ves דצ

"Om NOT *יןוי 'ע רחא ע"ייע  

 .םי ע"ייע םוי *

 ג'סב Taube) אָנ" "לב ןכו מ"למ m — ןוי
 המב 'פד 'מגבו 6": תוכרבב םירבד ולא 'פד

 הילע תוניגמ היפנכ וז הנוי המ (GU nit ןינמוט
 הנוי אנש יאמ C ןהילע תוניגמ תוצמ לארשי ףא
 1/33 b^ תופוע ראשמ רתוי הילע תוניגמ היפנכש
 ימ רמואו Cb v2 םרכא לא 'ה רמאיו שירב

qmםילהה הנויכ רבא יל  e n»ר הנויכ המל ' 
 לכש יפל רמוא ןומיס רב ןדוי 'ו םשב הירזע
 לע וא עלס ג'ע ןיחנ ןה ןיעניש העשב תופועה
 איה העגיש העשב nn לבא ןישפתנו jw בג
 תלוצנ איהו תחאב תחרופו היפנאמ nns תצפוק
 (הנשמב :ח'לק prm ןקה חוליש 'פב .(* תספתנ הניאו
 פש) 'רמג ,(" חלשלמ רוטפ C תויסדור םינוי ןכו
 ('םודוריה םש לע nio nim ןאמ (:ט"לק

cmm ^bםינוי איכה ךלמה (" [סודוריה]  jp 
 ww לע וארקנו ('נושייב םתוא לדיגו רכדמה

 יטוס ןינחצורה וברשמ 'מגב 'טוס ףוסב C םיעשר
 (.חיצ ביב) ןיי רכומה 'מגב תוריפ רכומה 'פבו 6זימ
 אל mma ישניאא וליפא ('רהיימד ןאמ יאה
 אלו «m אלו ריהי .רבג 00 ,'ב קוקנח) 'אנש לבקימ

om»מ"ר רמא 033 לוזגה בלול קרפב .ולש הונב  
(n5 n»)םלשורי יריהיב השעמ . stbיריקי  

 'ציניוו 873 ןוכנל ה"כ ה"יחא]* ,םלשווי
 אתפסותבו 'חסונכ ה"כו .ב"ה ד"ל ^v י"כב ה"כו
 «p י"כב לבא ,ישנאב :ו"ל ףד הנשמבו ב"פ
 האבוה הנושאר "ינו .ומוקמל ס"ד ןייע יריקיב ןוכנל
 ב"ער p^& ןילוחב ראותה N^ דועו .ש"ע Tm 'עב םג
 ר"יפ הטוס 'פסות ץובקהו .ןנברמ יאה vw המכ
 pun ןֶריַהְי ישנ יתרת : ד'י 'ליגמ הבקנלו ,םיריהיה
 דועו ארהויכ יזחימ :ז"י תוכרב ארהוי םשהו .'וכו
 הבקנלו ,ארהוי םושמ :ו"כ הכוס (4v םיחספ ןייע
 ילינמ ל ע פ הו ,ישנל אתוריהי האי אל םש 'ליגמ
 ל ע פ תהבו .אוה םומ לעב ריהיד ןאמ יאה .ט"כ
 — [רהיתמה לכ :^ 3/3 ,רהייתמה לכ :ו'ס םיחספ

 ד"ע ה"סד ד"פ 'שוריק יורי : א"ע ןישוריק ינאוי *
 ,ינאו ע"ייע

 ס'לב ןכו אתיבאפלא לש ירישעה meo דו *
 א"פ תיעיבש ^" Qota, (Oca) י"לבו דוי

 .םימ ם"מ "'T ם"מ : ה"נד ד"פר הכוס 'ורי + ג'לד
 ,ד"ויב ארבנ אבה םלועה ג'ע ז"עד ב"פ nun 'ורי
 חווצו דמוע ירשמ יתלטנש ר"וי א"עס ז'ק 'דהנס
 'שוריב ןייע דועו 'וכו עשוהי אבש דע םינש המכ
 ר"קיו ,ו"פ רימש ,ז"מ פ"ר ר"בו ג"ע כ"ד ב"ש 'רהנס
 ib םתכ ושאר אקספ ר"שהש ,ח"יפ ר"דמב ,ט"יפ
 ךל «p .ב"י "יס חרק םשו 'ה o^ אראו אמוחנת
 jm ץובקהו .ה"עפ תישארב תדגא b" זמר ךל

 ,ו"ל 'פ ןנחתאו ירפס "^n :ג'ק תבש

 ב"עס ב"כ תינעת (תעלבנ m'& ארומא םש) דגי *
 רמא "גה ס'ש י"כבו דוי 33 רב ימר רמא =

 םלשה ןיסחויו .םשל ס"ד ןייע בר רמא mmm בר
 י"שריפו בר רמא דוי רב ימא בר רמא ל'זו "יא 0

 S'y ww "v ימר לש ויבא תוינעתד ג"פב

 der Judo ידוהי b^ אָיְרּוי ירוס לקשמו יאְדּוי *
ynיורי (ו"עק ב"חב יאדוי רב 'עו דוהי  

 לבא תבשב ה"כ (* .ריהיר 3/33 רהימד הטוסב ג"ונב (* .תאלהו :ס"ר םש יז n יעו móm :ז" ב תב לדב עייייעו )1
 תיפגאמ תחא תא תקבוהו תזחוא p) pam^ זחא b yop^ עילמ wm תצפוק ר'עפל (* .ש'ע רחא ןונגיסב תוכרבב
 אתפסוהבו ?pm תצקב כ'מ b^ ןייעו תחאב ג"ונבו תחא וניבר סרג בטיה ןכל תחרופ תחאבו חונל הילע תנעשנ רמולב
 ר"בר ייגו ונשוריפל בורק הזו nns ת חו ני ג ו תחאב תחרופ 5n) ריב (em) שררמ םשב סרג היפנכ *^n .ט"מ תבש
 לכא ,פדרו ךיעמ חכומ |« ,ר"פדב היכו ביח רייל v4 vi33 ןוכנל «m (* .שייע איעשה זמר םילהת ps mium קישב
 ,תואיסורריח דיל v33 תויסדריה ו*ו י'ככ ןכו ריפרב ןוכנל ה*כ (' .תולישמ ג"ונב (* .תואיפררה ג"ונבו תויסרד ע"פרשב

 aus עיפרשבו ריפרב ה"כ (" ovn ר'יפדבו (* .סודורוה vy תויסוררוח ע"פרבו סוררוה ש"ע תואיסררה ג''ונבו
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 A om ןושל אוה י"שריפו םש ילהאב אהי one לש
 < שורדה הזו .כ'ע תפי ינב לכ לשמ הפי ונושל
 = הלינמד הנשמב ג"בשר רמאש המ לע ךלוהו בבוס

cvתינווי אלא ובתכיש וריתה אל םירפסב ףא . 
 רזעילא 'ר ופליק xvn א"עד we הליגמ 'וריבו
 ,היימ םולהת) קוספב רגה סליקע 'גרת תא עשוהי 'רו

mene 02ישל לש ותויפי לע הזב ונוויכו םדא ינבמ  
 קוספה ףוס רובעב ל"נה קוספה ןושל vna תינווי
 «m ןושל ov ןושל ןינעב .ךיתותפשב ןח קצוה
 ק"ב ל"זר ירמאמ ןייע תינוי תמכחו תינווי קר וא
 יורי +ט'צ 'וחנמ :םשו .ט"מ 'טוס .א'ער ג"פ :ב"פ
 'ורי ,ג"ע ד"כד ט"פס 'טוס יורי ,ד"ע ז"ד ו"פ תבש
 רמז ע"ייע +:ו"ם nan ינוי רמז .ג'ע ז"יד י"פ ב'ב

swינוי דע . . ינו בתכ )^ הליגמ ינוי זעל  
 : םשו .ז"פ pu ילבב ןייעו vy נ"ד ט"פס ןיטיג
 ץג ע"ייע o ,ט"פ תואוקמ cm zm לדנג 3
 םיתפאמ אל .א"י הליגמ ץובקהו onem nm יב
 תוכלמ ןמז לע הנוכהו ,םינווי ימיב O8 ar ארקיו)
 ושרד העשרה ותוכלמ לעו .סונפיפא סוכויטנא
 תישארב) הלודג (םש תישארבל יא ירה «y"[ ר"מפ ר"בב

 y (ev תישארכ הכשה :םש mp ,ןוי ^w G ויט

 ןייעו היתורזגב לארשי לש םהיניע הכישחהש ןוי
v3ג"יפ ר'קיו ,ב"פ . T9»כרקעו םש ר'קיוב ושרד  

 עירזת 'וחנתבו ו"טפס םשו ,ןוי m O5 ,n םירבר)

"bוז תרהב א'י  jv6היכ 2 רהב 'עב ש"מ ןייע , 
 YD פ'ר ר"מש v תוכלמב +" (nen המחכ הרב
 ,(יב n/ שיהש) יתנוי ,ש"מו Cox aem סאילא ע"ייע

 שירב 'וכו םייק לכיהה ןוי ימי לכש ןוי תוכלמב
 ץוכקב ראותהו qv תוכלמ 'ד ,'ב א'ש 'גרת .ר"תסא

"wo = wav3" .םש 'גרת m35 םירבדל 'א  
 רול

 ןייע םיפשכמ ינשל םייטרפ תומש) ארממו ינחוי |
 'מגב - רובצה תונברק לכ 'פב (ש"טו םינפב

 וא'ער me תוחנמ) רחבומה ןמ אלא ןיאב ןיא ןלכו
 ) םירפעל סינכמ התא ןכת השמל ארממו ינחוי ל'א
 לוקש אקרי אקרי nob) ישניא ירמא והל רמא

"bאוה לשמו העומשה איה ךכ ארירש בר  nae 
 קוי לש ויעל ושוריפו םרא ינכ ותוא ןירמוא

 — MÀ — — — — ———— — הדר ה

 םש לע C תויסדור 5m ןאמו (' תויסדריה
 תויסדרוה, 'יגכ ה"יחא]* — ,םשמ םאיבהש םוקמה

 ב"ערבו ם"במרהל מ"יפב ראובמ "ךלמה סדרוה ש"ע
 "יגלו א"יפלו Herodes לע הנוכו ם"שה שוריפכו

nnsהו \ע-52 ע"לב 80808 'א לע הנוכהש ל"נ ' 
 תעטומה "ג זחא )200 איגאלאאז) ןהאזיוועל
 Drusen. לש ץרא p" שריפ ןכל ס'שב ונינפלש
 םש לע י"שריפו תואסידרה ינוי an^ .ד'כ 'ציבבו
 כ"ע םיתבב םילדגה jm orm ש"ע א"יו םמוקמ
 ,ומוקמל ס"ד ןייעו תואיסרדה יריאמה 'יחבו 'מ י'כבו
 יתעמש ינאו :ל"הזב הפסוה ךורעב יתאצמ ר"ב י"כבו
 "פו תואיסרוב שוריפו תויסרוב ל"צז חילצמ ^
 ילב ןירוק ךכ יכ םיתב לש «gne c תויפדוריל
 ךכ יכ pones ןהש תויסדור םיתבל (?) לארשי

impאוה םישונש אלמו .(?) איפיסרפ 'לב ליחל  
 ע"ייע) איה רפוסה ךרוכמ תפסוה יכ חיכומ ורוזיאו
 וניבר ריכזהש חילצמ 'ר הז ןיא חילצמ 'רו .(םונוא
 'לב ה'כו — XL, XV. דצ אובמ ןייע םימעפ הזיא
 ןויל ךנוי הימדקת oW .ה"כ ןירדהנס מ"לכ רכז
 ד"ע ד"מד ה"פ ז"ע qv ,דיסר av WW ע"ייע
 : "לב ^ ןילוחבו ,היל ןיכסנמו ןוהל תיא ןוי ןימכ

meaנ"שו :ג'נ תוכרב .'וכו םהל ואצמ הנוי  
 הנויכ .ו"ט הגינח .הנויל לארשי תסנכ יליתמד
 לע תפחרמש O הגויכ יב ייכבו ימ "כב ("Dn ת א ז ה

 ןייעו bw י"כב ה'כ תעגונ וניאו תעגוגו הינב
 ז"עד ב"פ הניגח 'ורי ב"פ הגינח אתפסות ב"פ ר'ב
 ;ח"ע ב'ב ןינוי ה"כ 'דהנס םינוי ץובקהו .ב'ער

 — iY3] תוכרב יִנּוי .ד"פ 53 אתפסות ,האלהו

Dv) nam *וריבכ ט"כב םירבדמה שאר +(יטופ ' 

yyאובמב  vnף"זרהמל  myמ'צ —  
 :ו"נק ב'חב הרצוב pi היירצוב הנוי 'ר םג םשו

Griechenland ה"צואב טשריפ ןייע ט"למו qY 
 תינוי ^" ראותהו  (riechisehהליגמר ק"פב

otoאלא וכתכיש וריתה אל םירפסב ףא  
 (ז"כ ,'ט חישארב) )? ארק ומא 6'ט (CC 'רמג .תיגוי

neרחבממ רמולכ תפי לש ותויפימ תפיל םיהלא  
 ילהאב vm תרחכומ איהש ןוי תביתכ איהו ויגב
 ותויפי ג"ונב ה"יחא|* ,לאושי ינב םהש םש

 ; יח)

vss n3 )'ויו  mp7 הרעה ליעל , *( v33 m33 ריל ויו n3/333! תויסדור םשו ר"פרמ ץוח ע"פרב ה'כו תויסרור ייכבו  
 va voy 'בו 'א ויו v3 ''ג 'פל ןבת ךרעב ה'כו (m 'א ו ''כב היכ (' .סיש «v3 י'עב ה'כו (* .תואיפררה
 "D^ a 'ב י'תרב ןָיְיְפָע y wm" רקיע ba הזו +: איל ףר 334 י"כ ץבוקב) תוחנמל vis ה"מגר ייפב תחא דויג היכו
 ו 0 גיכ גיי ביש םיִרְפֶא Cy אוה רחאש הארנו bn ןייעו םיירפע ה"ר 75 תוחנמ 'חפסותב ל'צכו ירקב
 יחפונבו עיפרבו םיורפע ןכת ךיעבו יתכונה 'עב ^a ייכבו .ךועה m טשריפ ןייע (ovp 63 aet omm םואיליגנואב

 חכומ ןכו איציניוו 'זיפ ריפרב ןוכנל ה'כ )^ ^ טיי עשוהיב םיִָפִח "wi םיירפח א'גה תוינשמבו םיירפק ןירוי יכשב

yo83 חיכו תמ " ea morתוכיטסה אוהו ל"גה תוחנמל  wp rp?»יתסונב היכו אקרי אתמל םינווחאה עיפרבו  

 nio םשב ב'פק ומר אראו יקליב תמאב «mo אקויר אהמל ל'צ m לבא c'e ר'משכו תוחנמג
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 תומש 'קליבו ,'וכו 07823 וחרפו םיפשכב םיפנכ
 קליבו סירבמיו ל"צו pubem סוני N^ ח"סק זמר
 2 ילוא ד"עפלו — .סונירבמיו פוני תומש ףוס
 ,Janaya םייסרפ לש ידש ינש תומש םע םתוושהל

,Vyámburaדשו  Janayaכ"ג ארקנ  Jahiבורק הזו  

 הזמו םישנ ךרד תמהוז לע הנוממ mm nmm םשל
 — [ש"ע ז"חא ךרע לש um ל"נ

ow» invםישנ תדילב תפשכמ השאל יטרפ  
 ףוס ןייע הזל םדוקה ךרע לש פ'למ ד"עפל =

 ביכ nb התחנמ תא לטונ היה 'פד ג'רב (ךרעה
 ינחוי b^ .יביטר תב ינחוי ןונכ ןנירמאק יכ (א'עס
 ..תורבועמה םישנה תרסוא התיה תונפשכ ךרדב
 איהו תורעטצמ ויה ןתדיל תעגהבו הנדלת אלש

HM quer nienהל ןירמואו הלצא תואב ויהו  
 איהו דלתש תינולפ לע mom ישקבת ילוא
 התיהש הלגתנש דע תדלוי דימו תונפשכה תרתמ
 תבחרהב תצקו ה"יחא]* = .הוגרהו תפשכמו הער

 רחא ןונגיסב תצק דועו ,י"שרב ןכ שרופמ ןינעה
 לע שוריפה הז אבוה םש קר הטופל יריאמה "חב
 רפס אוה רורב ל"נ הז לכל רוקמו תיבביש הנמלא
 "חב ומכ אבוה "De םיסנ 'רל סחוימה תוישעמ
 תיכנוש הנמלא רואיבל כ"ג רופיסה הז יריאמה
 (nw תיבבוש הנמלא התיהש ורמאש . , לי''זו
 םיפשכ התשעש תפשכמ התיה איהו םדא יגב יניעב
 הדלויה יריצ ןיברמשכו דלת אלש הרה השא לכל
 ךליא ci meu תאזה הנמלאה האב התיה
 תכלוה התיהו דימ ידלתו ךילע ארובל ללפתאו
 'וכו 'וכו דימ תדלוי התיהו םיפשכה הריסמו התיבל
 ינחוי ד"עפלו .ונושלב רצק וניברו ,ךיראה יכ ש"ע
 «T לש Jahi, Janaya by הנבנש יטרפ םש אוה

 E! jan, janh^ לעפמ תירטקב n^n mu םדוקה
 התלועפ cw לע המש nw) m יפלו רעצמו הכה
 ןטו לעפמ יניטר תב ינחו היגהל 55 ןכל
 ןטר ןיֶטרו א"י "n 227 רבח רכוחו 'גרתש ע"ייע

 'טוסבו .ךומנ לוקב רבדלו ףצפצל םיפשכמה ךררטו
 אשוגמ ןיטר :ףשכמ ךרדמ הז יכ שרופמ 'יא םש
 ינחוי כ'או וישחל תא ףשכמה שחול רמולכ ^«
 הפשכמ תב (תודלויל) תרעצמה new "b יניטר תכ
 ןיבנ חתעמו .םייולגה הישעמ ףוס לע ןכ הארקנו
 םהרכא "np ב'ער ב'ס םיחבזכ ןופרט 'רד רמאמ

npהיל ירטא ינחו'י המשו השא  mmepניתכ  
 םררועל רמא הצלה ךרדב im 21 0 :ה'כ תישארכ)

 תינולפ ריע רמאת אל רידת הכותל יוצמ קרי בורש
 ךלוה אלא קרי הילא ךילוא ךאיה הב שי קרי הברה
 םירחא (ps םמוקמבש המ רסחש םימעפש םשל
 ץראבש ריע ןכו רתויב רוכמת התאו ןהילא ןיאשונ

 דואמל האובת הברמ היה ) םירפע המשש לארשי |
 ןיאב ןיא ןלוכו  רוביצה תונברק ןינעל ונינש ןכו
 סמכמ ןהלש רחבומה והזיאו רחבומה jb אלא
 .העקבב םירפע הל היינש תלופל אפלא C החונזו
 ונינשש ומכ אירטמיג jb הנושאר אפלא "פו
 השמ אבשכ ןכו .אמג אטיב אפלא )2 50 םילקש)
 ינחוי ול ורמא ה"בקה ול ןתנש תותואב םירצמל
 וניתכאלמ איה וז הערפ לש םימוטרחה ישאר ארממו
 ימכ המוד התאו וניטהלב ןכ תושעל ןילוכי ונאו
 הנממו האובת Ty איהש םירפעל ןבת איבמש
 jan הילא םדא איבי ךיאו הברה תומוקמל רבש
 אוה לוקש :אקרי אקרי תמל ישניא ירמא ןהל רמא
 םימעפ הלאה תותואה םכילא יתאבה ירהו ונשריפש
 ינב ןירזוחו ןהב אצויכ תושעל ןילוכי םתא ןיאש
 ןמ ול ווובש דע ןהב היה לתהמ ילש לא םדא
 תא ןרהא הטמ yoon 6והועירכהו םימשה
 ןינעה gu» nns]. Gn. t תומש) םתוממ

"bםג ןכ  men5 תוחנמל י'כב unךרדב קו  
 ר'משב םג אבוה זלה לשמהו ,י"שריפב ה"כו הרצק
 ,ל"נה אראו 'קליבו 'וכו עלביו םויסה םג םשו ט"פ
 po» ve e'D ר"בב "א לשמ bw ןושארה יצחו
 D" אשת יכ אמוחנתב יכ עדו — wr זמר בשיו
 םייצט ימוטרח ינש שוויפכ רמאנ א"
 י"רתב ומכ ל"צו סורבמויו סונוי םתומשו םהמע
 אישרח ישיר םיובמיו םיני ו'ט /8 תומשל
 סיני יומילוע pum ב'כ ,ב"כ רבדמבל 'א י"רתבו
 םירמיו סיני bn ארממו ינחוי peo ילבו ,הימע סירטיו
 ושבתשנוסיִרַבְנִיוסיִני אטישפב וארקנ ןכו (סירבמיו)
 ה"צוא 'ליטסאק ןייע עי/"לכ oso םייברעה לצא
 וארקנ )3 .Tim 3 8(  םואיליננואבו םייריפה

Avv, 120% (Mouferic)םינוש םירואב ןייעו  

 70 אראו ommwo 'קליבו 944 'א רענעיוול ו"ורב
eneםיפשכמה יכ : ל"הזב 'יא םימוטרחה 'פ 02 רומע  

 ישאר [vae] (היהש) ארממו "om .ס"ונוי "פא
 תואסרינ יתש ונועתנש הארנ ש"ע 'וכו םיפשכמה
 סונוי ארמט m : םש ינכואר 'קליבו ,ינחויו סונוי
 םהכש םיחמומו םירצמ ימוטרחמ ויה םידשכ יוש
 :ריכבא 'מ םשב «mi זמר חלשב 'קליבו ,כ"ע
 םהל ושעו ארממו ינחוי םירצמב ויה םיפשכמ ינש

my (!4 הרעה . *) ms3 ר"ל י"כבו ץיפדב ןוכנל mפמכמ יעמ חכומ ןכו  menח''מגר ייפב ח'יכו  v3לינה תוחנמל  

 אחטזו סינכמ ס"שר תוינשמבו ההינוזמו סמכמ תוינשמבו יב v4 v5 ^33 mmon ליצו (mms םינכמ יא ו"ו v33 לבא

 Y ייכ ייגכ boy ועירכו ב'ח 33( וחועירכהו ויו 33( טמשנ האלהו 'זיפ סופרמ )^ .אחונזו לי'צו
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 אצמנו -- ,'עה הז ה"דסב pr הככ םיבוקנש םייטרפ

cvרצקתנו ארקמב יטופה  m jb 

os) 722 *הילע ל'זר ירמאמו (ה'ע וניבר השמ  
 ר"'ב :מ"י 'רהנס 3̂ : א"י הטוסב ןייע

 ; ב"פ R'b, ר'קיו ;ח"מפ D'b, .א"פ ר"מש ;ד'צפ
 'פו יתיער הפי pn 'b" ר"שהש ;נ"יפ ,ג"פ ר"דמב

 ,םינשה םיבוט b" ר"להק ,ךידש ינש

 .ו"עק ,ב'חב ינכוי רב ע"ייע ינכוי *

 ר'א ז"פר יתבר אתקיספ (יטרפ Dro אָנְמיִלּוי +
 = .קחצי 'ר םשב ידכע ןב אנמילוי

ov *אָרֶחַמּוי , N23םי ע"ייע , 

 רדסל שח אל וניברו ליעל :ע"ייע iv my .ןוי *
 3n לכב ה"כו ,ינחוי 'על םמידקה יכ םיכרעה
pov *לש וידימלתבש לודגל (* (יטרפ םש)  

 וגילפהו לאיזוע ןב ןתנוי ארקנה iem ללה
 'ורי .ד"לק ב"ב .ח"כ הכוס .'ג הליגמ ןייע וחבשב
 םיאיבנ לש םוגרת ול ןיסחימו :מ"לד ה"פס םירדנ
 םשכ הרותה לע םוגרתל ארוק cy ןומהש המ לבא
 לע דטע רככו איה myb לאיזוע ןב pn 'גרת
 .יתכראה יכ w'p (ניש wm 'ב ןשא 'עב ב'ר הז
 ^ לש ודימלתל )5 nnn הזל ח ת פ מ ןייע דועו
 הישאי 'ר ורכח לש אתגולפ לעב אוהו לאעמשי
 ירפסב םגו אתליכמב רפסמ ןיא תומוקמב ואבו
 ןתנוי 'ר רכזוה אלו ו'מק מ"דב ף'זרהמ ש"מ ןייעו
 ף"ורהמ ןייע 'ט ,'ר תובאב ותרכזה ןינעבו) הנשמב הז
 הז םשכ םיכוקנ םיארומא המכ 'וריב דועו (הרעהב םש
 .האלהו : ט"צ ף'זרהמל vn" אוכמ רועו ה"רס ןייע
 ינרמיל ,ו'פ ןיטיג ,אדיש «jm .ב'כק 'ומבי --

 51, 61 רצ 'וכו םיכאלמה לע eb ןייע ןתנוי
wp) Ov (AD? e:ןמ  (pvהמכ  m5!םיאנת  

 רכ הסו* 'ר מ'ד ^3 הככ ונוכי םיארומאו
 הסוי 'ר ,ל"בירד הירב הסוי ,אנימז 'ר יכ הסוי 'ר ,ייבא
 ומוקמב םימעפלו (םייונש המכ סע) יסוי 'ר ,כקעי רב
 י"המב תוכיראב T הזב ה"רס ןייע nov ילבבב טרפב
 םיכועה לע מ'רב םגו .םירחוימה םיכרע ף'זרהמל
 DY* 'ר ,יאלינ ןב יסוי pm ןכ יסויו רזעוי ןב יסוי
 ףסוי .אתפלח ןב יסוי 'ר ,ילילגה יסוי 'ר ,ןהכה
 .םלושמה ןב יסוי 'ר m ןכ יסוי 'ר 5533. 061(

np? * — snm "p 

 bp ימרא לעפמ הרוטק ט'ר pam אמלעב דודיחלו
 (יניטר) יביטר תב ינחוי התיהש ןעיו Cep 'יפ
 jb היפושכ y" תרסואו תרשוק יכ תמסרופמ

 — [ינחוי y" הרוטק ט'ר הנכ אתוחידב ךרדב

 שוריפ םדוקה 'עמ ילוא ד"עפל ume =) אנחוי
 eine Heuschrecken-72*8 ןימל יונכו ףשכמ

anארמגב תופרט ולא פ'סב (םינפב ןייע דועו  
 והנימל web והנימל (א'עס היס pr םיבנחו
 הלאה םימעפ 'ד )* er a inp [ונימל] (הנימל)
 6 תימלשורי אנחויו םימרכ תרופצ איבהל
 pan ןהש 65 תינובזרהו איבוצועהו
 רתוי וא אנחוי יונכ יכ ל"נ ה"יחא]* .ןירוהט
 קתעוה ,תויתואה רדס הרומ הז לעו .י נח וי בוט
 ותמגודו ףשכמ הז בגח ןימ ארקנו םדוקה ךרעמ
 ןכו .אינכ ע"ייע אשונמא אורפ ב'עס ב"ס ןילוחב

cms qu rpפ"לב  + quo»ףשכמ . 
 אוהו אנחמ אנחוי םוקמב mas יתייה יתארי ילולו

 — [בגח ןימ ^b. o^ ע"למ

 רמ :ו"ט ry .ג"לק ןילוח (יטופ םש) אָנְחְוי *
 דוע איבה נ'ק םלשה ןיסחויבו .אנחוי

 אטח וליש לשמב "א Depp הזיאו .ינחוי רמ
 'מ פ"ר ,ה"כ פ"ס ר"ב אמלתשמ wmm (אייטח)
 ,ח"כפ לאומש 'רדמ ,ימיב יהיו 'פ 'ר תור .ד"ס פ'ר
 בט 'עב ול המוד לשמ ןייעו ג'מ זמר תישארב 'קלי
 : ו"עק .ב"חב ע"ייע ינחוי רב -- םכש ,'א יאנבמ ,'א

ce» pant *מ"כ תוכרב ךלמה יאניל )* (יטרפ , 
m "wo xmש"ע דועו ןנחוי . pe 

 Yo mb .'ט אמוי :ח'י ה'ר ו"ט ,'ה ינש רשעמ
 םיארומאו םיאנת המכל ('ג דועו .לודג ןהכ pm ה"מ
 ןכ ןנחוי 'ר ,ייבא ע"יע יאכז ]3 ןנחוי 'ר מ'ד

pm aemר ,ירונ ןב ןנחוי 'ר 23 גב ןב ' pm 
 אחפנ רכ ןנחוי 'ו ,רלדנסה pm 'ר .הקורב ןב
 ;ןויצקר "pm 'ר אתיינתנע ןנחוי 'ר ,חפנ ןב "וריכו
 i^y אליש רב ןנחוי 'ר ,(הירמ) אירמ רב pm 'ר
 הנשמה אוכמבו ף'זרהמל 'וריה אוכמבו מ"דכ םכרע

mbנ'שו 'ג קח ע"ייע הקוקח ןנחוי ,ללירב בקעי . 
 j3 ןנחוי 'ר ,ד"יפ יתבר אתקיספ יזפ ןכ ןנחוי 'ר

nmnםש . pmימלשורי : א"י 'דהנס זלה רפוס  
 P" ינש ושעמ 'ורי ןייעו ר"ע ח"יר e£ 'דהנס

  cp vתבש ףוזגה ןנחוי  np ep'ק רצ י'הבמ ןייע 'וריב יסוי ^ המכו המכ דועו | תומש רתי --
 מ ----===---

pp"תרושק תמשו א"ספ $33 שוררה ןינעה הזמ  [Dהרעה ןייע| הרושק 'גרה הרוטק יתרטוז אתקיספ ןייע 'וכו רטק  

  mmדע םש רעכאב  nosג'ונכו ,קוספה ררסכ והנימל יגל ונימל םירקחל גוט רחויו (* .בוט תקל 'מ לש תאצוהב 395"
 myb הדוקנהו) יורי .אנה וי סופר תועטב nim יפרבו ,ישמאו ר'פרב ןוכנל ה"כ (* .'ה קרפ ינימש ארפסב «m םימעפ

omןוכנל לבא  "ysחיכו ו"ו י'כב ןוכנל ה"כ (* .איבצרע  ysארפסנו תינכזרחו גייונבו אוה ס'יטו תינוברזהו ע"פרכו תינובזר  
 "An" (בייעס ו'יש ףר יגנא ייכ ץבוקב) ןילוחל v3 הימגר 'יפבו םייונישה sry onm ys איחב ע"יע רקיעה הזו תינוכזראה

aes massהסשנת לש 'גרת אוח הז לכא אידצהו רוע 'יא ל"גה  m wr yy 
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 ע"ייע «nb דועו «b^ ףסוי םש sop ילבבב יכ
 יכ "יפה m3 החונ [ny ןיא ז"כב לבא ,םדוקה
 םירבד וב שיו יונכה הזב שי תימינפ הנוכ יאדוב
 םינוי לש ןוילעה לילא אוה הסוי יכ 5^5 ןכל וגב
 תב הלמה תויהב םימורע ןושל אנתה רחבו %
 לילא הנוכב קיתעהו ה"יוה םשה ומכ תויתוא עברא
 תלמב px ןוילע לאל ףדגמה תנוכ יכ תורוהל ל"נה
 'עב ךורעה 'יפכו םשה לש תויתוא 'ג וללכנ הסוי
 )7 &^ היעש) piper 'לב הנבומ הכי תלמו .כ
 הפוי ללקו ףדגמ היה רמולכ ve טבשב yos הכה
 אושנו אשונ אוה 'יפ 25% םע הסוי תא (25%)
 Qva ןירדחנפ אתיירבה רמאמכ ורועישו veru לש
 (DE בקעי רב אחא ברדכו םשב םש ךרביש רע
 אחא בר רמא ושוריפ יכה םש ירמאד אכיאלו ,(.'ס
 אוה םש ימנ תויתוא עברא ןב םש מ"ש בקעי רב
 ) ל"מק טקנד (mw אמלעב אמיתד והמ אטישפ
 כ'ג ותנוכ הסוי ןיתינתמד sin טקנד הז רמולכ
 אמלעב אתלימד אמית אלו תויתוא 'ד םש לע
 .ה"והי םש לש יונכל קר הסוי טקנ יכ טקנד אוה
 יתאצמ 26% תנבהב «no תלמ רועשל היארו
 םסוקב ללקמה הנשמב םש NT" : א"פ ןירדהנסב
 תא םסוק הכי ףסוי בר ינת םש 'מגב שרופמו
 pb n» np» zn :ב"פ ףדב היכו ומסוק
 הכי י"שריפו םשה תא T3255 יזחימד ומסוק תא
 םסוקה «n םסוקב הלעמ יפלכ ומסוק תא םסוק
 לבא .רואיב ןיכירצ וירבדו ש"ע 'וכו ומסוק תא הז
 תומוקמ ינשב 'פ .'ק 'מ 'p י"כ 'יג הארו אב
 תא םסוק הכי (האלהו בייק רצ ס'דב) םש אתיאד

 קיתעהש ינורמוש ןושל אוה םסוק nom וסוק
 דועו 'ה םש םסקמו )75 ?v2 mp 'ה םש בקנו
 ע"למ רזגנו םשה המוסקב C5 םש ובקנב
 אוהש ל"נ סוק תלמו רחא לא םשב (הימרב) עבשנ
 תביקנב ףדגמ וסוק תא םסוק הכי ושוריפ כ"או %
 םשה תללק הלתו ולש (?5%) סוק םשב םשה
 םסק ע"ייע דועו) יונכל ןוילע לילא םשב לוכיבכ
 :םש ןיודהנפל מ"יפב ם'במרה 'יפש המ הזו )3

Tovםשה תא  DUז"ע  (ypשמתשה ילואו  
 ;p) Ze; Kámw" לע תורוהל וסוק םסוק ןושלב
 Jupiter Casius םיימורה לצא ןכו = ;Zeó לש ןבא
 סאריוס תודעכ וב ןיעבתשמו )170,0 סואינילפ
 : ל"זו 6844 ךוכועטרעוולאער pon לצא אבוה)

Teouetat)ot906 דו 30060 200 00%  MPirniaiot 

 ןיצוק יתב ילואו % 0 000

 לילאל ושרקוה ז"ע יתב םה 3^ רומזמ ט"וש 'דמב
Zo; K &oio,תכתוכב כ"ג אצמנ הז לילא םשו  

CDY) np? * — "bm np» * טיק 

Upדעו  DUאריצוק אפי 'ר ג'ק , "s Yא"לה , 
 התרצק qm רב יסוי ^ םע דחא אוה ד"עפלו
 ,'ג קש ע"ייעו .ד"יפר ר'בו ^in ב'פ תבש 'וריד
 אבשיר "nb -- .אתנטק יסוי 'ר ,ט"מ הטוסבו

 .ש"מו סווט ע"ייע

 םינוי לש ןוילעה לילאה ד"עפל) (יפוי) .הָסוי *
 ה"מ rb 'דהסב (256 לכ יפב ארקנה

 עשוהי 'ר רמא םשה שרפיש דע בייח וניא ףדגמה
 הסוי הכי יוניכב םידעה תא ןינד םוי לכב החוק ןב
 ארפסבו יפו 'מ ?^D י"כבו 'וריב ג"הכ nb תא
 פ"דב םינייוצמה תומוקמה ראשו ^n קרפ רומא ףוס
 אככ 'ע םדוק כ 'עבו יסוי ג'ונבו 'פ דצ 'דהנפל

sob»ןכ 'עב גארפו ישמא 'דב ןוכנ  C9איבה  
 ה"'מר T3 ה"כו «bm nb' תואחסונ ?n^ וניבר
 תא הפיי 'יג כ"ג אבוה .'ם 'דהנפ ארמגה 'יפבו
 ויח םימלש ןכו םיבר "nam b י"כ 'יג יפל הסוי
 לא אוכל םדיב הלע אלו רבד רשפ אוצמל םיעגי
 ףרב ל"ז י"שר םישרפמה שאר .שקובמה תילכת

m^ an)לכב  ^b nvטיקנ יכהל  byתויתוא 'רד  
 לע אלא בייח וניאד תויתוא עבוא ןב םשכ אכיא
 םושמו תויתוא 'ד ןב םש ונייהד דחוימה םש
 טיקנ יכהל םיהלא לש ונובשחכ יסוי לש ונובשחד
 תא אתיא יליסבו איציניוו יצנוש bum הז תא הז הכי

cowםש ךרביש דע בייח וניאד ןמקל ןניפליד  
 םיהלא 'טמיגב הלוע יפוי יכ הז "פו כ'ע םשב
 ה'כו .ט"יותה voy גישהו יתעמש םשב ב"ער איבה
 דועו ןושאר שוריפ יפכ םינשיה םיפופדב כ 'עב
 ו"כ 'טמינב אוה יכ by "ג יפלו א'פ יפל ףיסוה
 mp5 'חה הפיה ותעד הויח רבכ לבא .םשה ןכו
 ל"נה םישוריפה לכ יכ 'ד רצ ד'ח ןורשי ע"מב
 אוהו אתלימ אילת אירטמיגו ןובשחב ואלו םיקוחד

^bםילילאה ןמ דחא לילא וילע לבקמ ףדגמהש  
 qs כ'חאו ה'בקח לש ומשב ול ארוקו הולאב
 תא ול ןתנ רשא תוהלאה םשב רמולכ הזה לילאב
 הריתי הלשממו זוע לילאהל ןתונ הזבו ה"בקה םש
 השועש 'הכי, טקנ ךכלו םימלועה ןוברל ןתונש הממ
 יסוי 'יפו ש"ע קזחל שלחו שלחל קזחה ותעד יפל
 שיאה ותוא ותער cob אוקנו ןב b" 9% י"לב
 ןכה) יסוי הכי "ww ףסוי ויבא אוה רחא יסויו
 (םירמ לעב ויבא nov אוהו) ov^ תא (ףסוי לש
 ,הלעמ יפלכ יאנג רבד איצוהל אלש ידכ הז לכו

y'enרעמהאר 'חהל טטאלברוטארעטיל  neח ' 
 p^ (^pt) ןאריז 'חהו ש"ע ןינעה הזב רוקחל וברה
 הלוע הזלו cn מיכ) ןועמש ןב ףסוי ינש ow לע

ms (!היפ רצ 'רתנסל סיר לצא ה"מרה תורגאבו ימ י"כב ןוכנל . 



 = p "nbD) אדיש ףפוי — ןייס 'עו יארלכ ע"ייע יבש
 ,61 דצ 'וכו םיכאלמה לע ירפס ןייע

 איניתסויימ אייח 'ר .ב"יק "חבז 0( איניתסוי *
Uxאינתסוו  Uy : 

"ob *די לע רהנםש)  ambםויה ארקנו .ד"ס 'וריע  
Jophata266 ^ עדנוקדרע רעטטיר ןייע , 

à vb םירבדל 'w "4n (ךאלמ םש) oye * 
 .ןייעו היפיפיו לאירואו לאיפויו ןורטטימ

 ץנוצ לצא ואבוהש 'יטויפכו :ב'מ דצ לאיזר רפס
 היפיפי םע אוה דחאש הארנו 477 איזעאפ 'גאניז

D»תומה יניד המה הש לש םייסופה לצא  
Todtenrichterרצ םידשהו םיכאלמה לע ירפס ןייע)  

 - וארקנש המ םגו ,תמה לע םיטפש םישועש 05.25

/ 

\ 

, 

 b'y אתמ כחר ינבר :ל"נה םיכאלמ םש י"רתב
 "qu טפשמ p^ ^« ע" למ אוהש רורב

m" Kochtopf הרידק שוריפ אריא c5») m? 
 ע'לב אוה אייברע ! $55 = bתקילד םוקמ

 )« = אוה זאו ץראה תריפחב וא רונתב שא
 אנוה בר רמא ןיליעגמ .רציכ (א'עס YY ז"ע ףוסב
 והל א'עביא הלודג הרוי ךותל הנטק הרוי
 ןנז אבקוע 251 ש"תיאמ הלודנ הרוי
 C mom אשילד (* אפנדג הל דבע ('י וג מ ארוד
 .'וכו אבר רמא )* [היחתראו ל"צ] (החתראו) אימ
 (ineo [י"פ 'רקיו ארפיסב ל"צו] )^5 'פיסבו
 רונת הפ א מ CYD תוחנמב היכו ^w קרפ ^ י'שרפ

 "לכב p) רונתב .( םייברעה תרורוי [אלו]
c»ץראב רפוח אוהש םיינוע לש תורוי  mb! 

 םש ןינוכו ץראכ ןירפוח םייברעה b^ ^« טיטב
 םש ןיקילדמו תורידקה תחת ללח ןיחינמו תורידק
 [by: PY DM | .ץראה תחת ןילשכמו שאה
 !D^ .ש'ע 'א M33 'עב וניבר ש"מ בסומ 'יפה הז
 יפל בטיה וניבר b^ יפל ןכתי ם י יב ר ע ה תורוי
 י"שר לכא הלמה תרזג ןינעב ךרעה תלחתב ש'מ
 nbb wan "m mb םילכל ש'רו yo  תוחנמל
 םילכב ג'הכו ןייברע םוקמ םש אוהש םייברע
 ע'לב יכ רתוי יל הארנ ךורעה שוריפ לכא .םש

^o 555אוה םאו רוגתב שאה תקילד םוקמ  n'en 
 המ אוהו הרוב ארקנ תורירקה תתיפשל ץראב
 התיפש תינ וכ שיש רוב ט"מ ח'פ םילכב ונינשש

kel , 

"TET Am 

my" — (יפוי np? * 

 )639 טייח גימד עימ ןייע וי v ק םש ארקנו תיאטבנ

 י"כ "3 יפל הלעמ לש wp תלמל בורק אוהו
 םכחהל רעכיברהאי ע"מ דוע ןייעו הזב ידו .ל"נה

 ,מ"ק א"ח ללירב

 ש"ר :ה"עד ד"פ הליגמ 'ורי (יטרפ cr הֶניִסּוי *

 Ay ג'ד ג'יפ תומכי 'וריבו .הניסוי ןב =
 ג"יפ ר"בדמבו .אניסוי ןב ש"ר יתאב 'פ ר"שהשו

 .ןיסאי 'ע 23 ןייעו היגיסוי ןב ש"ר

'DOY NOD *ר"למ (יטרפ םש)  Justusןייע  
 שיו 'ק דצ ף'זרהמל 'וריה אובמב ט'מ |

 א"פ הליגמ 'וריו ג"ע ב"יד ח"פ תוכרב 'ורי ףיסוהל
 פ"ס 'קיוב ה'כו םנוש (בר יב) רב אטסוי 'ר : ע"ד

aeoר"שהש נ"כפ ר"משבו  'bיתא  ju35sיא " 
 *T'y Yo ו"פ תיעיבש 'וריב לבא אטסוי בר 'א קר
 א"יפ 'ומורת'וריב .םנוש רב אטסוי ר"א ןינעה 0303
 ג'כד ו"פ 'וריע 'וריבו .םינוש רב יטסוי 'ר R^ ,ח"מד

"bob nm yyןומיס 'ר יב הטסוי 'ר ג"ע ו"מד ב"פ . 
 אטסוי יתעדי אל 'פ ר"שהשב -- ארכח יטסוי Y'e ר"ב
 ע"ייע ס"ט bor" נ"ע ח"לד ר"פר 'ירדנ 'ורי — .אטייח

 .ז"חא אבה 'ע דוע ןייעו -- אטסוז

 'ע לש יטרפה םשמ רזגנ (יטרפ םש) הָניִטֶסּוי *
 'ובותכ יורי Justinus ר"לכ אוהו םדוקה /

 q'03 'טארק 'פדבו) הניטסוי ^ ד'ע ב'לד מ"פ
 הניטסוי 'רד ןיגכר :םשו ,אדבוע היל הוה (התטסוי
 ארבוע היל הוה יניטסוי 'ר :ז"טד ח'פ ב'ב "ורי
 (Justinia) יניטסוי .ה"מ הדג :הבקנל דועו .'וכו

 .סוריוסא לש ותב

D'DY *סוטולפיא רב 'א ,'ג ינש רתסא (יטרפ םשו  
(Pilatus)ה םשו ,סוסויד רב ףסויד רב ', 

 היגהל שי m י"פעו סוסויד רב סוטילפא רב יא
 ו"תמעב יוועל 'חה תערלו .ש"ע von ג"יפ םירסוס
 דנוא -כארפש סעלרעפ כ'ג ןייעו שיאה ותוא הז

 ,ז"י .ז"ט ערנוקנענאז

p'"p now pn pt *עו 'א אקרע ' AD 

cv (2שיא רזעוי 3^ ,3 הלוע יטרס  
 JR הפוי ע'ייע רזעוי ןב יסוי .הריכה

nof *ןיסחויו ה"רס ןייע םיארומא המכל יטרפ סש  
 ףסוי -- ג"ק ף"זרהמל ra אוכמו 154 םלשה

CDIויקומ ףסוי .ט'יק תכש .סווט ע'ייע אכשיר  

m3 )'דר 'ע לע כ"ג זמרג םשו :ה'ע רצ סיר לצא סיש י'כב כ'ג  mmיחכונה יע לע םג זומרל ול . "unווכקוע בר  
 .תיבקע ^ יב גיונבו 'ת רר יעו סשה ןוילג ןייעו neos mre םג ןמסנ ^Dt" ("D כ'ת) 'ג ףוג 'עב םג ייא

 ג'ונבו .ייולע םוקמב ס"ש ייכב ל"צנו ףרג 'עב ה"כו (* nem תיל ררהא 37333 .ז'מר בייתב שימו 'ג ףרג ץיייעו )*

 .ישמאו ר'יפרב ה"כו אהתראו 10333 םיש י'כב mh ףרג 'עב תיכו (* .תותליאשב םג 7 mom א מ 8 א my יא

m5 (7י*כב  v5טמשנ ץיפרבו ,ר'כו . *) ס"טב ע"פרבו ,ייכב ןוכנל היכ 'e" 
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mo) qm *מ"למ  numbמרי ' mmיפלו  
 האלמ שוריפ nme nun .ז"ס ןיטיג (ירקה

 ןושל soror = (יב — ,תונח ע"ייע א"פו תונוזמ
 ירגנ 5335 iw א"עס vp 'דהנס לעפתאב תונז

po vyש"מו ינז יעו . 

 תבש geliehen nehmen) הול evo ס"למ) םזי *
 פיזי .ג"פ ןיבוריע וכו .ףיזיד ןאמ .ט"יק
pomמ"ב  SUDלעפאבו ,א"עס 'כ ןישוריק : ב"ע  

 ןותיפזוא הכב 'פ ר"כיא :'ח תורוכב eihem ףיזוא
yyםשהו ש"מו ףיז  sno"ע"ייע :ח"כ ק"מ  

 QUO /א"ח) ירווא

 ריעה םש טייש Un ע"ייע pui = ('א כ זי *

 ה"פד Tb ןישודיק 'ורי (ידמב הללוהמה
 דע רמא רח 'וכו קזי רהנ דע ןיסחויל לבב $5
 ןישודיק ילבבבו ינאוי רהנ דע רמא דחו קזי רהנ
 ןוכנל היכו proa 'עב ש"מ ןייעו prp רהנ 'יגה : א"ע
 תיב ע"ייע pn תיב ('ב .ש"ע ינאו 'עב קזנג רהנ

 .'א קזע ע"ייעו Cv 3« קזעי

 טרפב סחוימלו רחבומל לאשוהו מ'למ) דיחי
 nuszezeichneter, hervorragender דומלתב

(Gelehrter)ע"לב ןכו . Joןיאש דחוימו דחא 'יפ  
 מ"לב Tm ןינעה הזמו unvergleichlicher ול ךרע
 םינפב ןייע qum לאה וב ראותמ ל'זר ירכדנו
 nm" םשהו .ונממ םיפעתסמה םיגשומה sm םג םשו

die Einheit; 2 das Alleinsein. "nm"לעפהו .1  
 1 die Einheit Gottes beilegen; 2 die דחי 1355

.Eiheit Gottes verkündenשוריפ דועו  Tm152  

 "pe ג"ורב אמויב Gueignen, bestimmen) דַעָי

 שוריפ, .םיתש ןיאיצומ «Comm G0 הנושארב
qiםידיחיה וליחתה !הנשמב 59 תוינעתב ןנתדכ  

 הכישחשמ pne ןילכוא | ןינעתמ
 ןאמ )222 08( (' ןנירמאו ('ה כ א למב po תומו

pomאמוי) ורמאש המו .ןנבר אנוה ר"א  (bןאכ  
 םירדגב ןניסרגד ןנבר ונייה םילוח הלוחב ןאכ אירבב
 a'ym) איעס ט"מ סיררג) לשובמה ןמ רדונה 'פד 233
 רמאד הימעטל אבר pas םילוח ןאמ רמא אנו
 יאה יכ יעיומאו יריצקא אנדיאה ןנילצמ ןאמכ
 םינושש שיו .'ןגבר יעירמ vob יריצק יריצק (' אנת
 .("םילשורי יריהיב השעמ (1'ל יכוס! ןנירמאדכ םיריהי
 תושעל inb בוט וניא תואג ילעב םישנא שוריסו

Tm -- הוי אכק 
"b nb"ש"ע טיטב חטו עקרקב רפוחה ב'ערה  

 הפי הז יפלו םש ט'יות ןייעו ש"רה b "bp^ אוהו
m4/3 רכ 'עב ה"כו רוכ א'נכ אלו רוב  — imm 

 n'o nw םילכל קר המואמ b^ אל " ,'ה םילכל
^bתצק הז יפלו כ'ע הרוי ומש לודג דוד :הרוי  

 תורוי yp" ידוד bb" קטשמט 'עב וניבר 'ינל היאר
 ידוד + . ידבע רדסה ןינעב םש ינוקת יפל לבא
 הז wl 'יפ pow ךרעבו .היאר הז ןיא יקטשמ
 ץבוקב) י"כ תוחנמל ה"מגרו ,ש"ע ה"מ ה"פ םילכד
 ונייה :םייברע תורוי 'יפ (.ו"ט ףד אקילייגנא י"כ

monisא"עס ח'ק ןילוח — .ןבא לש  mwלש  
 תומכי .הלודנ הרוי . . תחתור הרוי : םשו ,בלח
 תחתורמ "v" ןמשו ןיי האלמ «mv ב'ער א"כק
 ד"ע ו"ד ט"פ ק"ב 'ורי .א"ער ט"צ ק"ב ,(רואה לע
 הרויה c א'פ תבש v mr^ (החידקה) וחידקה
 vb הגיגח .הליאשהבו -- העובק הרויה . , הרוקע
 DU זייע 'וכו הרויל תיחנד comp לכ ב'עס

 — tw] רמע

Siebengestirn am [40% vs) ND NES 

(Kopf des Stiersתוכרב  mיאמ ב"עפ  

 אתוי יאמ אתוי הדוהי בר רמא b) ,'ט בוי שע
 'מ "53 אלנעד אשיר הל ירמאו הלט בנז ל"א

"anע"ייע אתא  O8 i60הפידע םירפסה 'יגו  
snmחה תעדל היאר וזו אתיי ת"הא ^35 בוט ' 

 רבכו ל"נה י"ל .איהש Q2 ym ya yin ןרעטש
 בויא שע 'טישפה תקתעה ox .כ"כ לעב והמדק
 RIP Uy מובנת  .vb )255 ,ח"ל םש) שיָע (םש

 )"3 (e nt לסכ 'טישפה הקיתעה ןכו המושרה
oy bp»לזמ שארב םיבכוכ העבש םהו ,('ח ,'ה  

 זמר בויא טוקליבו ל"נה אלנעד אשיר והזו ,רוש
 תוביתה תטמשהב) אלגעד אשיר קר אבוה ד'קתת
 סקע 'עב לבא wen שאר b" ב"נו (אתוי יאמ
 ןושאר 'יפכ wn "הלט בנז אוה .vp וניבר 'יפ 'א

 ny שוש ק'רוב ה"כו ל"נה תוכרבכ

 .תפדי y'"p אייָּפְתּוי *

on *י"למ שנע 'יפ אמז ,ימז =)  bestra- Cnpaóo | 

(fonימיב יהיו 'פ הכר תור שירב  : papןוהל  
bpןייעו 'וכו 305352 יתייא ךנוגרא יתייא ןוהל  

 תור שרדמ םשב ט'נקתת זמר ילשמ 'קליבו .כ"מב
^anל"נח כ'מב ןייעו ןוחל ימומ , 

 םיריחיהו א"פ wow יסותבו :טיכ דצ אמויל prs ןייע ןידיחיהו ג"ונבו ילו פ"או יב י'כב ןידיחיו arms חיר oca היכו ('
 ןינעתמ סרג אל וניבר יכ רורב חארגו ןינעתמ nón תרסח ריפדנו עיטק ע'פרשב לבא ר"פדב ןוכנל היכ(* .םתנש

n 73ס"רכ ואבותש תוטוקמ ראשו םינושארח םיסופדכו י'כבו שייארבו ףיירבו יוריב ייל ןכו 'ואחסונב "ארכ תו 'נ ע  
 תיכו )* .ירמאו ons יפדבו ,ימאו ריפרב ה"כ (* .ךורעה לע םג זומרל os לעבל mm חי"ר ops יילו ו"כ דצ תינעתל

 .ריהי ע"ייע )^ ,זימ nr py תככ

16 

 הגותו "o* ירכ ןאומכ ה"ונבו תייר "55



3b 
 רטמ .'מ תינעת רובצו ןיבורמ ,םיבר וכפהו יטרפ | ארפיסב .('ןהל אוה יאנגש םירחא ןישועש השעמכ
 Yo ןיבוריע (ga ליבשב nbi cem ליבשב | 63 פיר 'ג קרפ אבוחד ארובר כ"ו חישמ ןהכ 'פב
 המלו ו"מו m'b א"פ תוידע .םיבר םוקמב vm | תידיחי תוצמל ונברקל mus לכל ונברק הושי אל
 הארי םאש 'וכו ןיבורמה pi דיחיה ירבד ןיריכזמ | חלש תשרפב המצע ינפב הבותכ איהש vy 'יפ
 ןיריכזמ המל 'וכו וילע ךומסי דיחיה ירבד תא ד"יב | ונשת יכו ל'צ] (ונשי לארשי תדע לכ «cs ךל
 מ'ד ןייעו ^51 ןלטבל םיבורמה ןיב דיחיה ירבד | ךוועב הייחא]* ,(דיכ ויט רבדמכ [ושעת אלו
 םיברכ הכלה םיברו דיחי .'ה ללכ 269 דצ ף'זרהמל | המ אוה ps אלה :םש ארפיסב ל'הזו עוטק אוה
 ןאכ דיחיב ןאכ ^m. ה"ר .קחצי דחפב מ"מ ןייע | ונברקל תוצמ לכל ונבוק mw אלש דיחיה םא
 mS» x תאטח דיחי תאטח .כ'פ םיחכז .רוכצב | תוצמל ונכרקל mus לכל ונברק mw םירופכה םויל

0 

 'ליגמ ,ריחי תרצ רוביצ תרצ 7^ 'שרפ אב 'תליכמ | ונברק הוש אלש דיחי המ ד"בארה "פו "וכו תידיחי
 ןושלב וללה . . תורומא pas ןושלב וללה :א'ל | ריעש אוהש כ"הוי לש תונברקל תוצמ ראש לש
 תרמאש המ : א'לד ז"פ mains v .תורומא Tm | תוצמה לכ לש תונברק me יכה 'יפאו חלתשמה
 ר"אלב ןכו ,ריחיב ךל יתומאש המ וא דיחיב יל | הרטאנש ינפמ תידיחי הוצמ לש  ונברקל
 nam אל : ה"ק םיחספ סילב היכי gr ,nemm | תאזו כ'ע ךל חלש תשרפב המצע ינ פ ב השרפ
 האריחי גב גב ןב א'ער ח"כ ק"ב /3 זח ע'ייע אנא | תועטב ןייוצמ קוספה קר .וניבר תנוכ כ'ג איה

5nמ י"כבו איה האדיחי א"עס 'כ ק"מ ,'וכו אוה | י"שרו א"יק 'פ חלש ירפס ןייעו יתהנהש ומכ ' 
 "חב Pp לכא b mnn זאו האריחי אתינתמ | מ"למ דיחי יכ עדו — םש רבדמבל הרותה לע
 ,האריחיד איתא ,ד"מד ו"פר תומורת 'ורי .א"בטירה | der Einzige א דחוימה דחאל ראות עודיכ אוה
 ,אכהר אמתסכ ןמתד האדיחיו ןמתד אמתסכ אכהד | רמולכ הלוגסה ידיחיל bus תינעתב לאשוהו
 'ורי ןכו אי'דיחיד אתיא :מ"ר (re םירדנ 'וריכו | ב"ער ^ תינעת כ'ג ןייעו םימכח ידימלתו םינברל
 אייריחיל ןיששח ןיכירצ ןנא תיל auoyb nie | דיחי תויהל יואר יניא ינא דימלת םדא רמאי לא
 ג" דצ 57'5 אתקיספ יִא n'1 ראותה ןכו | והזיאו דיחי והזיא םידיחי םימכח ידימלת לכ אלא
 רב ז"כר זמר ב'מ טוקלי 'ה D" אשת יכ 'מוחנת | רוכצה לע ox ותונמל יוארש לכ דיחי ,דימלת
 .64 סעטמאל םכחהל א. Saggio ןייע WT" | א'פ תינעת 'וויב «m ('ר לכ ע"ייע) 'וכו דימלת
 'שארבל 'כו 'א י'רת ym. 3'yp א"פ ק"ב ץובקהו | ןיסנרפ ןינמתמ jme וליא emma סה וליא :ה"סד
 qeym qum :ז'עד .ב"פ חנינח 'ורי ," ,ב"כ | Mun ד'ער ה'ד כ"פס תוכרב vm ausus" לע
 .א'נ םירדנפו ב"עס ב'כ 'דהנס nwpm הבקנלו | הצורה לכ רעצ לש אוהש רבד לכ רמוא ג'בשר
 הדיחה ' הנקנל דועו .תיניילול ע"ייעו אתריחי | הכרב ול אוכתו השוע nn ;השוע Tm ומצע תושעל
 נ'פ םיאלכ 'ורי *n'3*m ;הדיחי תכ ב"יפ ר"דמב | תושעל הצורה לכ אל חבש לש אוהש רבר לכו
 לכ הכעמ ,ר'מד Tb ז'ע 'ורי ,תיריחי ןפג .ח'כד | ותוא ונימ כ"א אלא השוע mn השוע Tm ומצע
 mb םיאלכ 'ורי niTm ץוכקהו תיריחי איהש | תצק יונשב אבוה רמוא ג'בשר הזו .רובצה לע סנרפ
 ראות דועו — ג'ע 353 מ"פ 'טוס 'וריו ד'ע ט'כר | T'b 'ה הנשמבו םש ס'דבו ש'ע ב'ער 'ל תינעתב
 pO ינש ןיאו דחאה wen אוהש ה"בקהל vm | דיחי סעט יכ ל'נו — ,ה'ג םש 'מגבו םיחספר
 /3 תישאר רחאכ ושרד ןכו (קופפה הזל ר'להק | י"שריפ ןכו בושחהו רחבומה b^ דחויטו דחא ומכ
 ןכו .מ'צפו ח'צפ ,א"כפ ר"ב םלוע לש וריחיכ 02 | ךלמה הז םעה רחוימ : םעה רחא ^ ,ו"כ תישארכל
 ר'דמב םלוע לש vem 7 ,ד" ox דחא שרדנ | מ'מ תישאר רחאכ D'y פ'ס ר'כב ושרר ןכו .כ'ע
 .םונרתה ש"עו .ו'קתת זמר בויא טוקליכו ט'יפר | 'ליגמב ושרד ןכו ,הדוהי והז םיטכשבש רחוימכ 08

lys v vows4 :'עו mתקיספ םשה רוחי :םשה ונממו | 01 תיכ רגומ) ' "bw3 תומש / 
 m) שיהש sh ןייע n" םיכצנ פ'ס רועו YD ' שיא b Cm" ראותה דועו -- .ורדעכש דחוימ

pup (Cעיבשפהב ביירגת  inseוגיבר חטישל הפי הלוע ונלש ייגוס יכ  nepmייישריפ לע  ^bןילוחב םיריחיו ה'רב  

 הלוח mb ורק הלחחתמר שיימ יוכו הלוחב אתיירב ךהב אנת רבכ אהר גיירגה השקהו יוכו 3 ראש cy puto ןיאש
symםיריחי והל ווק  iyןכו יונו תלוחב לכא א'רבב א"רב 'ישר פרג היה אל קפס לכ ילב יכ גשיל שי ר'עפלו  

 תלמ ראבל ייגוסה תובקעב י"שר ךלה כיאו יה m :מם'כ Tt won סיר ןייע םתערמ והוסיגכת םירפוסהו "3 $33 ייל
 עויס אוה יכה ימנ אינה סיש י"כ ייגכ וא אתוחינב אינתתו זלה אתיירכה יכ יוכו ןיכשוי ןיאש ןילוחב אוהש ץיריחיהו

 תינעת sy" ןנבר םה םיריחי יכ ייפש ירחא ומצע news וניכר ךלה ןכו .הלוחב ןאכ £55 ןאכ ארסה 5*3 ייפש המל
 קחעוה םינושש שיו רע וניגר 'יפ לכ יכ יתאצמ ny» -- en םירדנמ mam איבהו quis cy תלוח כ'ג 'יפ לינה

 wi) ס'שב) ימויב ms 'יפמ
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 ןיאש וליא ואצי הרידל דחוימ תיב המ ב"ער םשו ,םש
 תיבה ול רשא אבו דומעה ףוס םשו .הרידל ןידחוימ
 :מ'ב .ול ןידחוימ ןיאש ולא ואצי ול רחוימש ימ

yoאלו ט'מ  wmםוקמ םילעב הל  . . wmmהל  
 "Sp ארפס ,א"ער א"מ 'מגב ןייעו .םוקמ םילעבה
 ,האמוטה תובא ןהש ןידחוימ ולא המ ב"י קרפ
 םישדק ואצי םשל םידחוימה n ישדקמ כ"פר םשו
 .אתרווחמ ה"ד .ו"ט 'ליעמ תופסות ip 'וכו םילק
 ףדרנ דחי wav ש ל'נ הלאה תומוקמה לכב
 הנמזהו הנכה ןינע שוריפ הדיעי ע"ייע דַעַי םע

 "Tm :ח"נ (D ןירדהנסב ןכו bestimmen תועיבקו

 (ידוחייל יפותו י'שרכ) ידוחיל ,ח"י 'וכמב ,ודבעל החפש
 'פסותהו עוכקלו דעיל 'יפ sm דח לכל יואל והל
 דחוימש us א"ער ב"ס 'ומביב הזמו .ייולגל :ושריפ
 רחייו ב"יפ ר"קיונו («a העשו העש לכב רובדל
 םש :לעפ תהבו 'וכו ומצע ינפב רובידה וילא
 היה הלחתכ ז"פר ר"מש ,רובידה vos דחייתנו הכז
 ליבשבו ^51 ומצע ינפב וילע דחיתהל רוברה יואר
 ?1n לבא — ןרהא לעו voy רובידה דהייתנ הז
 ומש ת"ישה אוק ושוריפ תומוקמ תצקב םש

 דחוימה םשב לארשי ארק : תצקנו .וילע יטרפה
 דחי םהרכא ח'ספ ר"ב מ"ד Don "m jb רזגנו
 . . וילע ומש ה"בקה דחי קחצי voy ומש ה"בקה
 'תליכמ .'וכו ילע ומש mb" ה"כקהש ינא עדוי
 ירפסבו) רתויב ומש IP" לארשי לע כ'פ םיטפשמ
 יקליבו רתויב ומש לחוה לארשי לע an^ א"ל םייס ןנחתאו

 לכל ינא םיהלא םש 'תליכמ ,(רתויב ומש ono ונילע
 לע אלא ימש יתדחיי אל כ'יפעא םלועה יאב

n) bee" "eyט"כפ ר'משב םייונש תצקב . 
 םשכ ילע ומש םשה דחיימ ox א'צ רוטזמ ט"וש
 שרד כ'פ ר'ב -- ^« יתובא לע ww דחייש
 םישת ונאש העשב 'יפא OU 0 שיחש ותקושת
 ומש םידחימו ה'כקה לש ותעושיל םיוקמ ונא
 ומש תדחימ ינאו :יל ידוד 'פ ר"שהש ov לכב
 רי תסה ןבוטב mm ןמ לעפהו C) םימעפ ov לכב

nnsובותכ 'ורי .א'פ 'בותכ אתפסות .ב"י ' WD 
m53 ,'וכו הלכה תאו ןתחה תא ןידחיימ ויה b 

 ,'וכו ארבג ידהב ידוחייל ירש הדנ ותירמא ,ז'ל
 םע םדא דחייתי אל :'פ ןישודק לעפ תהבו

"nvלבא םישנ  newתרחייתמ תחא  Dpינש  
 אל pw cy ויקסעש לכ .ב'פ םשו ,םישנא

oy noב"פ ז"ע .םישנה  woאל  mnaהשא  
 םדא mm" אלו תוירעה לע ןידושחש ינפמ ןהמע
 ןיטינ 'וריו xps ו'טד NU 'טוס UY ,'וכו ןהמע

(myלע  

 mm המשנ הארקנ ןכל ילואו ח"כ ,'ג הכיאל ;'ט
 לעממ הולא קלח איהש 0^ ,היל ;א'כ ,ביכ םילהח)
 ראובמ 7^ ED ר"בב לבא םלוע לש ודיחימ הנותנ
 איהו םינש םינשמ םירביאה לכש הדיחי םעמה
 ךדיחי תא שרופמ ז"י פ"ר ר"דמבו .ףוגב הדיחי
 .הדיחי הייורק המשנהש ךשפנ m ('ב ,ביכ תישארב)
 דגנכ הדיחי איהש יפל :ראובמ דחי שרש ק"דרבו

sua ponהניממ םניאו םיבר םהש ויתוחכו  J'y 
 (einzeln ידיחי לועפה ראותב s^ תודדובתה ןינעבו

(einsamןישודיק )3, ע"לב ה"כו)  "rm s» 
 ,ידיחי ךרדב ךלהמה 'ד .'ג תובא ,אצי em" סנכנ
 אלא ידיחי ןד ןיאש יריחי ןד יהת לא 'ה ,'ד םש
 אלא ךרדב ךלהמ ww שחנהו ט"צ פ"ס ר"ב .דחא
 םדא סנכי לא :'ס ק"בב TP 155 אוהו ידיחי
 : ב"כ 'ציב 475 םיחספ םשה ונממו ,נ"כהיבב דיחי
 ni^ .וניבל יניב רמולכ דּוחְיּ ב יבר תא תילאש

"D rbדוע ארקנו .דוחיב יל תרמאש המ רומא  
 שיא Dy (היונפ וא) השאה רתסה דּוחי י ,דּוחי
 by ןיקלמ א"עפ ג"י «man םדבל ןתויהו sns תיבב

mnmןיאו  poisןישודיקבו ,דוחיה לע  stbןיקלמ  
 | אלא ןרמא אל ישאר"א mma לע ןירסוא ןיאו mm לע
 'דהנס ,'וכו אל שיא תשאר דוחיב לבא הייונפ דוחיב
 לעו mmn לע ורזג העש התואב ב"ערו א"עס א"כ
 ימלשורי ,ש"ע "וכו אוה אתיירואד דוחי הייונפה

manלש םירבד ,ד"לד א"י פ"ר  mmהליגמ  
 'וריו ג"ער ז"טד א"פ 'טוס 'ורי ,דוחי םושמ ,ד"י
 מ"ד ב'פ ז"ע 'ורי .דוחיי הז ןיא ד"ע ח"מד rb ןיטינ

 דועו -- .דוחיה ינפמ ח"מ פ"ס ר"ב "nm םושמ

 -zu רוריבב b^ (דוחייב) דו חי ב תארוה
vorlüssigדוחיב ועדי ,ד'נ אמוי .ב"מ ו'פ םילקש  

pu)זמר רברמב  Om"i vamםשש  mnזנגנ  

 שרפומ דדוכ אוהש המ יכ רבדה םעט ד'עפלו
 תארוה כ"ג וזו רוריבב רכינ אוה רחאמ לדנומו
 1050 םש pb הז ידי לע wn ,רורב
 תויתוא ענוא ןב Ow "p ('ס ^ 'הנס Y תועובש)

 P" םשה ייוניכמ וא שרופמו לדבומ אוהש
 (הרהזאב ןייוניכה לעו התימב nion םש לע a3 ירהנסב

 der שרופמה םש ןינעה הזמו םדא ינב יוטיבמ וא
abgesonderte Nameס 'הנסל י"שר ןייעו '. pe n^ 

 סחוימש ינפמ אוה דחוימה םש יכ ל"ג רועו .שרופמה
 ימש הז קוספה ךרדכ Eigennamo טרפכו ima ןל
 שרופמה םש ראבל לכונ זאו (' ויט .'ג mee םלועל
 NU אמויב הזמו .יטרפ םש רמולכ טרופמה םש ומכ

 רודל ךל עוכקו יטופ אוהש 'מולכ ךל nen ךתיב

genau, 

y pewn יפל היאר קוספה הז לע' vm יתרטוז אתקיספ ג"פ ר"מש .יג םיחספ sy ןישוריקב הז לע שורוו (t 
 ןיקסנעלאמס omm תרעה qoe (e* b cnn) תאריל יבנל רֶהי טיל ךור

10 * 



 | עודמ pnim 'קנוא 'גרת GO" »' c0 םתרהמו
 ,ןיתיחוא ןיד אמ 'קנוא 'גרת )^ /2 meo ץתרהמ
 יחואו 'א י'רתבו 'קנואב )85 ^ c0 הערפ רהמיו
 יקנוא םונרת גיל ^a פש םחלשל רהמל .הערפ
 ר'תמעב תואמגוד הברה «my ןוה תוחלשל האחואל
 קחרטמ ב'ר איכה המל יתעדי אלו 4 יוועלל

 — [ותייאר

 ןינע ושוריפ לחי ירבע לעפמ טשפומ םשו לוחיי
(das Hoffen, Harren nomm mpnג"סב  

 אצמנו (G'yb ro mov הרותב ארוק היה קרפד
 : שייבתנ אלו .וניבבל תואת 'יפ .וניבבל לו חיי
 : השק ןידמ .(' וניתובאמ רתוי e^ 5€ וניתוכאמ

"s Comןילוכיש  usישוקב אלש ןודל . pp 
 mw ונל אהיש רמולכ (? (איער 1^ םש) הרוא

 החנה ןינע שוריפ לוח = 5m qn לעיפו לחיי +
bm y'"yז ' (uhen, hafieenאתקיספ  E 

 | ולאב) םהב דמוע ON )"2 ירחא 'פ) ז"מ פ"ר יתבר
 voy "pw ינא לחיימ רגת ארוק אלו (םירוסייה
 חיקתת זמר בויא 'קליכ) maa לע יתלחייש םשכ
 4 אתקיספב ןנחתאו ירפסב ל ע פ ה ב ו (רחא ןונגיסב
 Uma לארשי לע . . .רתויב ומש לחוה ונילע א"ל

 Dx תרחא 0m m ע"ייעו רתויב ומש

"b cm noo) DIT *תומימח ןינע  warm sein, 
(werdenל תישארבל 'קנוא 'גרת ןייע ', 

 / ט'ל 'פ םש womnx לע פ ת א בו ןהתומחיל א'מ
 14 D" אשנ 'מוחנת ,ןמגרותמב תואמגודה רתי ןייעו
 ו'ט ,'ב קוקבח 'גרת om :םשה ,תומחיתמ ויה 'ז

 .ףרושה ^CD! C ועייה םומח שוריפ

 ע'לבו רומחי 5/53 ןכו ליא po 052( אָרּומחָי +
Curt Dammhirseh 2545ילקנוא 'גרת  

 ץובקה )65 'א י"רתבו eom 'ה ,ד" םירבדל
 (P y'53 Db13 המלש רבער איסרוכ 'רדמבו ןירומחי
 "i תורוכב -- םירומחי םירשעו (21, 134 ץטערג

 ,ילח yy אתרומחיר ילח

^w nom qum *פ'למ  Ueוחירש חמצ  
 :ר'נ תכש (הכרה םיפנע ול שיו ףדונ

 אנוה בר רמא n1212 תואצוי coma ןיאו לע
yyןיאיכמו ומש ןוגחיו םיה יכוכב שי דחא  

 שטעתתש ידכ המטוחב הל ןיחיגמו ו ג מ 5 םסיק
— 

v33 (^רתוי 'פ  

 n 0 2 \ E S 4 יי

 ו

 D'P v33 היכו jm ינשב W^ ךורע "3 533 (' .םש ייל לינה ייעשימ ןויצה לגא (' םש סיר ןייעו
 ךמנש תא me own neon ייל 4433 מ'הונמבו גיבבו ס"ש "33 .תהא ריויב עיפרכו ד"ע !'ר ד"פ תוכרב 0931
 "wn יפ "33 בוט רחווו ארי ז 'ר ר היתולצב qom )* ,ייא ס"שרהמה 'יפבו prwo bp 'וריג לבא ךורעב i" ומכ

 .םלכנ אלו שובנ אלו גיונבו O "33 3^3 "Ww' שייבחנ אלו n ,אוו רב אייח יר 8'*7 ה'כו אבא רב
 .יררנסכלא 'רר היתולצב )7 353 היתולצב אוה ו (" .א ב ה ם ל ו ע ל וניתוכאמ rms ייאר וטכ הנוכהו ןניתוכא * 3 8 ל גומ

- 

TD 

 הכירצ םינש ינפב ומע הדחייתנ vy mer ז"פ
 הדחייתנ םש ןיטיג ימלשורי x טג ונימיה
 הליעב ידכ ומע הדחייתנ אל . . הליעב ידכ ומע

 — [שיע

 ,ו"ט .'ה ק"מ .ה"ט 'וחנמ 3^ הגינח :ג'י תבש .ב'ער
 תוכמ :ב"צ :ד"מ ,ט"ל 'דהנס :ד"י ב"ב .ב"נ הכוס

a5ט"ספ .א"מפ ,ז"יפ .ד"יפ ,ה'פ ר'ב :ז"ל ןילוח ; 
 א"פ ר"דמב ;ח'כפ 2b "b" ,א"יפ ,ב"פ ר'קיו
 א'פ הבר תור ,ינאיבה b' ר"שהש ;ז"פ ר"בד ;ט"פ
 Mb ר'תסא ,יבל תא יתתנו 'פ ר"להק ,ב"פו
 לשו םתס mmm בר לש ויבא אוהו ארומאל (יב
 םלשה ןיסחויבו 25 ןישודיק ib 'רהנס ןייע ימר
 ל"צו ונממ דמל ונב mmm ברו תועטב בתכ 5%
 «jp הדוהי בר ונכמ דמל לאקזחי בר 55 אוהו
 ימקמ ^m י"שר ש"עו :ג"ל ןישודיקמ "יפב חכומ
 תינעת 'וריב יתאצמ לכא .לאקזחי 'ע ה"דסו .ךובא
 ויבא תא הדוהי בר von ב"עו ד'סד א'פ
 רמא לאקזחי רב הדוהי בר :ל"זו םימשג תכרבב

ponםימשגנ תדירי לע ךרבמ אבא לאקזחי הוה  
 .'וכו וניכלמ ךטש םמורתי ךרבתי שרקתי לדגתי
 w^3 313 nep לאקזחי בר ינת .א"י תוכרב

 יהשע ה"יב ירבדכ ('ה v p השע

7Gטחי  — komשוריפ  mobלעפאמ אטחל  
Sündenverleiter, An- Aufrei- ND 

Gerה ףיזי ב י'ג 'ייכט ןטשה ךב 'ה רעני 'גרת ' 
 תונקעב Ton םוגותה הייחא|* .אטהי ךב
 ןייעו ערה רצי אוה ןטש אוה s ב"ב הדנאה
 — .האלהו YD דצ םידשהו םיכאלמה לע ירפס

 — [טהי py ס'למ אטהי

 B" )2-5 ע'למ ר'עפלו pm ל'צ| (רחי) 93
Cbeschleunigen, eilen 332רהמי 'גר ת  

 אוהו ה"יחא]* = .ילגיויחוי וש" n ייעשי) השיחי
 תועטב א"פרבו ע"וממ ל"צכ יח י שרשמ לעפא ןינב
 םרוקש 'על ןוכנ אלל ךועה הז וטידקה םגו רחי
 51 לעפאב קו האצמנו איה may הלסהו .הזל
 אחואו 'קנוא 'גות ?C) ^ תישאר םהרבא רהמיו

 יא י"רתב 12! אָחּוא usn :ירהמ :סשו ,סהרבא
 pao הזו wm" י'כבו יחוא ;אכאססיל 'פרכו

m3 (*ימ "33  
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 הטמלו .ב"ס תומבי ילבב ןייע) ?pem in ןיא םיונ

 ןיריכמ .ויהש י"ע םינושארה ז"לפ ר"ב -- (לעפב

 לבא ערואמה םשל ןמש ןיאיצומ ויה םהיפוחיי תא
 ןיאיצומ ונא וניטוחיי תא s כמ ונא ?ps ונא
 ג"יפ ר"דמבו הפי ךלוכ 'פ ר"שהש ,וניתובא םשל
 (םהיסוחי) ןהיסוהי ורמש אל םיטבשה לכש יפל

 (mpi) ןהיסוחי ורמש יולו ןועמש ןבוארו םירצמב
 (םסוחי) םש הנומ אוה ךכל םש ר'דמבו "וכו

mo [cow]המ הבר תור  ons(םיסחוי) םכל שי  

 ץובקה דועו .םיסחי maj 0^5 [םיסוחי ל'צ]
pomושע הלעמ נ'שו א"עס 2^ תובותכ מ'ד  

 הרשע 15 תומכי ןייעו א"מ ד"פ ןישודיק .ןיסחויב
poneד"פ תינעת 'ורי :מ"מ תומכי .לבכמ ולע  

 ןיסחוי רפס ב"עס ב"ס םיחספ .ןיסחוי תליגמ ,ח"סד
 (יימ ,ביי ב"הד) םוחי רפס דיחיה םג 'יא 'ורי 'גרתבו

 .דיכ (?t יתחפשמ י"רתו +(יא יה תישארכ) pis רפס

(em sm v5יסוחי תיבל . ce) pupmיו , (b 

pomו"צ םילהתל ,האלהו ד"י ^ תומשל ןייעו , 
 תווכב ו"לק זמר ףופ חלשיו 'קליו .ב"פ 'פ ר"ב .ז"י
 ר"שהשב הי כו .ןיסחוי ה םשו םשו ,ןיסחוי
 D'3: םיחספבו ay ףלא זמר m 'קליבו יתמק 'פ

NODי"שריפ ןייע ןיסחוי רפס : םימיה ירבד רפס  
 בותכהו ב"'עס ה"נ nàw לעפהו — םש n "פו

ipmבותכה אב :ב"פ 'דהנס  ^omב"ס תומכי  
 אתכודב והניסחי 'וכו והיימשב והניסחי א"עס
 ןהב סחייל ידכ א'ער ז"י nbus  ,'וכו יתירחא
 סחיל אוהה 'וכו ןהכה סחנפ עמשיו :א"ק "יחבז ,'וכו
 סחוימ וערזש ימ ב"עס ג" תובותכבו וירחא וערז
 תוירוה .וירחא םחוימ וערז ןיאש הז אצי וירחא
 יאה :א'ע ןישודיק .סחוימ וניא הזו סחוימ הז נ"י
 'ינעת ,תוסחוימ תוחפשמ ב"עס 'ע םש ^55 סחוימ
 חלשיו 'קליו ב"פפ ר'ב .ןהבש תופחוימ א'עס א"ל

qeטוקליו ו"לק זמר  m5ןיא ו"ע ףלא זמר  

pomoאלא ףפויל  ebהמ הבו תוו ףוס .ןכ  
 ךלכ 'פ ר'שהש ,'וכו ץרפ סחייל ול היה ךרוצ
 לצא ןסחייש ינפמ 'וכו ןפחיל בותכה האר nm הפי

meoהתאש דע '3 פ'פל בורק ר'דמב .ןוהאו  
 המ א'כ פ'ר םשו ,'וכו ךנב רזעלא bm ונסחימ
 «Aa הז השעמ רחא סחנפ om^ mapa האו
 ןכוארל אלו ל"נה חלשיו pon ריב :;לעפ ת הב ו
 ל'נה י"הד 'קליו aw 'קליו ,םש כ"מ ןייע סחייתהל
 וכז :הפי ךלכ 'פ ר"שהש ,הרוכבל סחייתהל אלו
 4 ב'פ תומכי 'ורי .ןרהאו השמ 733 סחייתהל

nor weyפסותו .א"כד ח"פ האיפ 'ורי .סחיתהל ' 

 ינרד ולפיו
nnתרזנמ תונונחו :ל"'זו ם"במרהל מ"יפבו  

noxומשש  sum qumותוא ןימישמש בשע  
 ייל ונממ תלמו ןונחו ג"ונבו .'וכו תובקנה יריחנב
 ל"צו ןטחי תועטב םש קר ונממ N^ 'יאמה 'יחבו

UNג " qnmפ"או 'מ "22 אתיא  

 אוה רקיע : ג"ער ז"ד ה"פס תבש 'וריב ה"כו ןונחי
 וחיר תויהבו ל"נה חמוצ אוה ילואו .הנונחי הימשו

 ותוא ןמ ןימישמש םיעלותה םיתמ דואמ דע ףדונ
 םע תוכייש וז הלמל ןיאו .תולחרה יריחנב חמצ

yrןייע =  Se2313 ףעלל  

 וחלשיוב (הדגאה י"פע שרדנ ג"ל ,ה"ל 'דמב) 5307
 (' (איסק 'פ יעסמ ירפפ) יעסמ הלא 'שרפ ףוסב

 היה הישאי 'ר Gr 22 ץראה תא ףינחי אוה םדה יכ
 ןוחי אוה םדה יכ ןוקירטונ ןושל Ci3 רמוא
 ודיע ves x8 'שורי תוינעתבו QC ץראה לע ףא
 mum 'אנש םירצענ םימשג [Do תוכיפש ןועב

pmוריב ה"יחא]* .ץראה לע ףא ' jm ^an 
simןכ היגה ירפסה תא ל"ומהו ןח ע"ייע הנח 'למ  

 תא (an ew^ .'שוריה תא איבה אלו ומצע תעדמ
 תיחשה 'יפ ש<=- ע"למ ד'עפל pm זא רקיע ץראה

verderbenרמולכ  DNםימשגה םירצענ  rpץיראה  

anne)פ'ל לע רמאמה לעב תנוכ יכ ל"נ דועו  
Oyןוח = ףינחי ךפשנה םדה יכ ורועישו םד 'יפ  

 היכוא 'ב שכ 'עבו .ץראה לע ףא םד אוה D^ ףא
 ארקמ ןושל כ"ג שרד ט'צ ךתולעהב יופסב יכ

 — [פ"למ תישוכ

DI"םּוחיי ,םּוחַי =)  ^bהחפשמה תעידי ןינע  

massשיחי ט"למ  Genealogie, (edle) Ab- 

siammungתחפשממ (םינפב ןייע  לעפה ונממו  
 לע .ךלמילא סוחיי ןמד 'גרת +'א ,'ב .m ךלמילא
 qv 'גרת )0 ,חיכ תומש) םתודלותכ תינשה ןבאה

 שחיה רפס אצמאו הז מ'ל ב"א) -- .(* ןוהיסוחי
(QU vt onam)ןישב דימת מ'לב הייחא]*  

 סוחיי ,סּוחָי om םשה 7^5 .ךמסב 'גרתבו ל"זרדבו
RDNT)אתופהי ). Dmדכע א"ער ו"ט ט'ב  m 

 ,(םייח yvy) om ול שיד ירכנ , . םחי ול
pesב"עס ב*י הליגמ ,הנוהכ סוחי נ"ע ד"מד ח"פ  

 : א"ע ןישודיק ,'וכו היסחיל יתאק אסוחיל יא
 ואל יאמ םשו ,אסוחיי ונייה לבכד אתוקיתש
 ןיסחי ףא a'yo ח"מק ב"ב ץובקהו .'וכו אתופחיב
 חבשל העטה סא ג'ע ב"סד ב'פ ןישוריק m ,'וכו

oomתשדוקמ הניא . ^v3 תומכי 'bא"ער ר'ד  
 רומא ל'בשר םיסחי םהל שי םיוג רמא ןנחוי ^

 חיכו \(* .יעסמ mo יקליבו ירפסב ייל (* ,(טיסר (n3 שימו עברא 'עו יב bb y^"y" ירפסה תא הככ הנכמ וניברו ('

 יופס םשב יקליב .ןוחתורליכ ג"ונב (* ,ץראה הא גיונבו ירפס יייכב היכו

" 
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 ופיחי אל ךגפמו י"ע 'קנוא 'גרתש C0 n םירב) | תישארבל 'א י"רת .תסחייתמ התיהו ר"פ האיפ
 ותרזנו .ןיפחימ וכילה אל ןוכילגירו 'א י"רתבו | ח"י ,'א 'דמבל דוע ןייעו ךרתב סחיתמ אל ב"י .א"כ
 רעלדא ן"רהמ ןואגל רגל תניתנ ןייעו ל"נה ע"למ | מ"לבו האלהו ז"ט anb 'ב י"הדלו 'א 'ה יא י'הדלו

vemב"בב אבוה ןכו  ropףוסב ש"מ ןייע רועו ,תמאל ןויכו י"ג | :לעפתנבו ,א'ער  qun — 
 gm א'ער ד"ק תכש הנוש אר הארוהב ה'נכו | יברד אקרפ ,םהמע סחייתנ אל Ye יתבר 'תקיספ
 שיכ יאיכ Ww) p ךלהיו ,םיאלוטמה םילענמב | תדנא ,וסחייתנ s m£ ב"כ .'פ ,א'כ 'פ רזעילא
 רמאמ by sim ("t2" היכו ףיחי ךילהו 'גרת | סעמטאל םכחה ןייע ופהייתנש ב"כפ תישארב

 רמא ל"ביר טא והמ :ח'כד p" 'דהנס 'וריב 535 -- [ל"נה םוקמב
movהבוש 'פ כ"וד 'תקיספב ה"כו ףחי ךלהמ  

 א"מ 'קליבו ינא הרוחש 'פ ר"שהשב ה"כו Cop רצו
 D" 'בושתב ז"ואב אבוהו 'תקיספה םשב ב"כר זמר

 לצא 'יא ותרומתש ינפמ ל"ביר ןכ b" ר'עפלו ב"יק
 אוהו 'גרתב אוה ןכו ףחי ךלוה אוהו )5 ne בישו דוד
 הקיתעה ל"נה םיכלמל אטישפה םגו ףיחי ליזא
 תקתעה יכ המוצע mmo וזו ,ייפח qom :םא
 תובקעב ךלהש לארשי רב yp" התשענ הטישפה
 והיתתמ ןבל תוינומדקב יתאצמ וזמ הלודגו ,הדנאה
 תבושתמ בתכש OW תלמ הככ ןיבהש ^n o) 'ח)

 VW ץט נצ 96 vos mos 008 ל"הזב באחא | שור peo) vere Dess וילגר תא ץוחרל
pr:ראותה דועו .הלכקה רחא ררגנ אוה םג יכ הז | ןניבר רזנ הז יפל יכ ל'נ הייחא]*  

qmaןושלט ןירישכמד  "Ye fen (ynןינע  | neímס"לב)  (renר'כיא  'bהפוחי דכ הרכז  
 ןבה שוריפ ייוכאד היתיכד אתולש רכדמ ארב «mpm n v7) ךוכיח ירי לע הציחרו תויקנ
 הולשה רכוז אוה לכ רסוחכו םורעב ףחי ךלוהשכ העגיש כ  ףחיה תעשב ל'הזב ראובט ם"כמוהל

 À . ילוחה הזו העיגיו תו פי y הגישהו הכילהה ;מ המהבה ויה ib ר'במב ץובקהו .0'2 ןייע ויבא תיכב
 רתיו ' ורך 'י . t .תיתיתי 15

 הבקנלו ,ןיִסיחְו 1,09 "'עשי 'גרתב ;םיפיחי ןיכלהמ | תופחי ייפו אסה לא ברעב ארקנ תומהבה ילוחמ
ESב"עוה םשב איבה ןירישכמל ט"ותב לבא .כ'ע תכלהמ איה וישכעו :הנכלתו 'פ הבר תור הדיחי  

 6 1 Piet" בועב ארקנ ם"במרה שוריפד אבילא 05 05« b .ונת ה"ד ה"כ 'תחיתפב ר"כיא לעפהו ,הפיחי
 " ^m י

 2 BUM םחילגר ופחיתי אלש ירכ המל ךכ לכו | jn 555 ןורחאה הזו כ'ע mem "e אכח לא

 ופחיתג דוד ינב ירבק דע םכיתב חתפמ תויטפט = eges ףפח .ףח 'לט ם"במרה ורזנ vae .הכילהה
 ה'כאע ףשנ ירה לע םכילגר ופננתישכל סכילנר | em )* C תוארוה יתש הל שי es ע'לב ןכו ךכח

P ; is 2י "- 6% :  , " / 

 יפ ר'כיאבו .ה'פ ףלא זמר י'הד ףוס E n כ'ערו .יתקתעה m "ep הכילהה 355 ךכחתנ )2
 ₪ n יושמה סיצו | L2. 1729 70 pron een oam תעדל 333( (וא'צוהו) סותייב תב םירמב השעמ v7 הלא לע |. ונובר יש קי יפו םי .

 M n mesD ה à [ועיצהו 3[ | wen לעבמ םלענ הזו וריכזהש ילבמ ךורעה לעב
 ינשכו  .הילגר ופחיתנ ןכ יפ לע ףאו 7052 | eee ףאה וסרג ש'רו ש"ארו .תעשב ה'רב ש"ע

em mתמאכו המיחו  cobתרבסהב שימ  usיתש ילוא הלאה תומוקמה |  mewלעפל שי"  
 יתבתכש nb ןייעו ,ךכחתנ סגו em השענ ל'ר הז | is geb תארוהב לכא ףאה 'יג רתוי ןכתת ם"כמרה
 — !ליעל | .הכילהה sU המהבה ילגרב ךוכיח ונינע <
 םיפנע 0m םיקד םיצע 2 ע'למ ר'עפלו רוחי | mk "יג ם"כמרה זחא אל הטל השק וז השק סאו
 ןיעטונ ןיא om םיאלכב ק"פב Rein, Zweig) | ל"ג ןכל תיברעה הלמה וזל התיה ותנוכש ירחא

 B"  ,וריקמ אהתש sum ךותל הניאת לש רוחי | שממ wm men "יפו ל'צ 'תופחי "יפו, ש"מ יכ
 וישרשמ רצנו (א ^ ?ye" ביתכרכ רצנ (' רוחיי | הזבו הכילהה 306 ךוכיח רמולכ *- ae על
 תא ונינו b" 'ג נצה y ה"יחא|* ,הרסי ' הקצב תקתעה ןיבג התעמו ק"ורו ne הלוע לכה

mm(*א )  nobםילגר יופכ ילב םורע ושוריפ  
\= pum cle cx ע"לב ןכו barfuss 
Aven "en דוי ילכ b'53 ןכו Barfüssigkeit 
übermü- הכילהה בורמ ף עי "יפו ל"גה ע"למ (3 

  (detאמוי) לדנסה תליענבו 'מגב כ"הוי 'פב  vy(איעס
 םורע]  [nmתליענמ ואל יאממ ףחי )32/2 "עשי)

 ךלגר יענמ .לדנס  emoי'ב יימרי)  6v2ךמצע יענמ
-- ₪ ger. ידיל ךלגר ('אובת אלש ידכ sono 
C ףחיהו wem תעשב OUS ןירישכמב 'ג פ"סב 

 .אמט םלועל  "oאוה הצור ריצקה תעש היה סא

0a o3 \'ןיקסנעלאמס םכחה ינריעה הז לעו )* .שייארבו ש"רב ג'תכו ףאה £33 שירהו ףהיה ג'ונב (* —  tטעמכו  

 תוארוה 'תש ול התירגעב םג כיאו תלאכו לונ ןמ לובי ומכ ףפה n אוה ףהי ןמ שרשה ys" םגש קפס ןיא

qe me weדועו  neuen qupןייע )^ .ןעצט ארק  mo»? ce Tyינשב ימלשוריב  v33 mao» mmךויע . 

— pm וכק 



 197 | אכיי — רּוחְי

 :הרעהב ^ רט ע"ייע ם"ט םסטי *

yy ne» *ב ךדא ' snaנ'ל : 

pr^» »6 י"לב 151 באכה לע האירקה תלמ *  
o5ע"לבו אָי ס"לב ןכו הרהזאו הימתה לע  

(n! bירב המ  mmילשמ) [ירדנ רב המו] ינטב 53  
a»רב ייו יסרכ רב ייו ירב יי 'גרת (ב  "D — 

oír"באכה לע הרומ הלמ ^« ןושלב שוריפ  
(xה"יחא]*  myיע"ומב [הי]הי ע"ייע  

 .םש ילשמל הטישפה הקיתעה ןכו ס"לב ה"כו
 טמקי יי 'ד ,יר ילשמ םוגרתב no» on ג"ונבו
 רבדמבל 'א י"רתב הרהזאה לע רמאנ םגו .ךבל יילמ

sןוכל איי ט'כ  usbאיקידצ  -- mpע"ייע  
 ומכ "w ףוסב 'א תפסוהב ןכו -- ש"מו 'ב ללי

 יי

vosד'ס תבש . "wbךרעב וניבר ייפ  "Nbרחא)  
vילבו ןב 6 5 יי אל תבכרהמ (טאל  

 .יפלכ quom "wb ךרעב ש"מ !pun i האירק

 ^n ךרעבו (הי ןמ םגו דחוימה םש ןמ רוצק) יי *
 הברה ה'כו יי םיסופדב 'יא ךורע י"כה ^3 יפל

 ומכ אוהש םילהת רפסבמ ץוח םוגרתב םימעפ
 םאיבהו ללכה הזמ ואצי תומוקמ השלש קרו ירבעב
 הלכקה ילעבל עודי םעטהו םייסו הי 'עב ןמגרותמה

 ,יל אלו

^p P *כ ףורצב 'וריב קר 66 איה = יה ומכ ': 
 תואמגוד תצק ןייע איה ומכ = יה ומכ ייפ "3

 'ורי ןייע דועו .אָביָי ,אָבָי ךרעבו 'ב איָי ,אָי 'עב
 ג"פ םירדנ 'ורי ,בקעי 'ר רמד "3 .א"כד ג'פ 'וריע
 ייכ ר"עס ז"מד ב"פ האיפ "ורי 28 רמד ייכ ,ח'לד
 «5 איתא .ה"כד א"פ תובותכ 'ורי .ןמת ןנינתד

qimט"פס ןיטיג 'ורי 'ל ףורצב ןכו ייכ ע"ייעו  
 .תאזל T תא דועו b^ "5 תא ןיידאו ד'ע ג'ד

 ברו אריז 'ר 6: ןילוחד ג'רב (םוקמ «oe ּואיי
 םש שוריפ ,ואייד אקדנופל ועלקיא יסא

 ינשב אתיא ךווע י"כ 553 [nns .םוקמ
 ובזע ל"מרו ב'רו תויתואה רדס הרומ mb ן"ידוי
 ד"ויה תוא שארכ ךרעה הז וסיפדהו ןוכנה ררסה
 37523 .'א ר"ויב קו ךורעב (Db יכ םתואוב
 ץובקבו ןילוחל י"כ ה"מגר 'יפב ה"כו יאיד אקדנופל

"M "5א'עס ב'פר ףד )] 

NT *שארכ רמלב כורלו אדיה == אד יא ומכ 'יפ  
 aepo ע"ייע

 .ש'מו ז"צ ,ב"'ח ארווטלב ע"ייע prb דרוטיי +

 m3 ms) ש"מו עיייע אכייב pb ךיישו אכיי

 «3 תונולכס חלושה 'מטגב תמש b" 'פב

 D^ ז"ואב ה"כו ש"ע םינפוא ינשב תאזה הנשמה
 ש"ארבו ש"רב ה"כו אהתש "גה כ'נ םשו א"סר
 ע"ייע ח"מ ג"פ ןיצקועב ה"נכו -- .אהיש ג"ונבו
 ב"ער ט"כקו ב"ער ח"כק ןילוחב «m .'ג רעו חשפ

yyהניאת לש רוחייב הלתנ : ב"כק 'ומבי .'ג רע  
 הלתנ ד"ע ו"טד ו'טפ mor 'וריו ,חשפ ע"ייע

wmaרוחייכ ד"ע ט"מד ב"פ תורשעמ 'ורי .תיז לש  
 ר"'ב םינאתל םירוחי ץובקהו .רצחל הטונ אוהש
 ק"ב 'ורי ,6ויעש am peu ע"ייע ו"לפו א"לפ

n) Yeהלכאש ןמזב ג"ע  wm"בתכו .םינאת  
 שרוש הניאת לש רוחי ל"נה ןיצקועל ט"דסב ג"הר

 — [כ"ע רוחי ומש הניאתה ןמ pus הלועה

"b 32» yon vysb "ND *לגר ףכ גיצה  
 לעפאב יטייא כ"או אָב b^ דועו ץראה לע

 תיל ב'ער ד'ד Mb תוכרב Y (Oringen" א'בה
 אבי אלש .רשפא יא p^ הלימ יטי אלד רשפא

guyםירצמ תאיצימ המ  i'n»איציניוו 'פדב  
 רשפא יא השמ ינפ לעב 'יפו 'מאטיזו ןישאטארקו
 םידרח רפס לעב 'יפו 'וכו רבד הזיאל הטני אלש
 Po" .אובל םויב.רבדה הטמ היה wow א'א :ל"זו
 ף"ירהמ בתכ ןכו םירצמ תאיצי הב ריכזמש הכלה
 תאיצי ןינעל הלמ  וזיא הטונ וניאש "ON צ"האב
 ומכ ןוכנה לבא ^«: ףיטי אלש א"סבו םירצמ
 רשפא תיל 'יגה ץניאמ 'פדבו ל"נה ע"למ יתבתכש
 לעפאב םגו .ישוריפל היאר וזו bb י תיי אלד
 ר"ב DON" וא יתייא 'יגה ותרומת 'אצמנ יטייא

vobב'הו ו"ו י"כב ה"כ 'וכו תייטיאד עבש תרב  
 ש"מ ןייע עבש תרכ 'עב «m חוש תונב 'עב
 ש"מ יפלו 'ב הרעה ד"ר םשו 'ג הרעה ח"כק ב"חב
 תרדוב הלמה תויהבו תאיטייא 'ינ םייקל שי ןאכ
 'ג בלכ 'עמ היארו .תייטמא וא תאיתייא והיגה
 ח"לפ Y'3 םשב *^ כ ב ו ע"פדב וניבר סרג םש יכ

^B swיתייא ג'ונבו ,יפורגמ היל יטיימו בלוכ יל , 
 mnm המ יפ vbnp .יטמא ב"ס זמר m 'קליבו
 "יפו עבריד המ יל "p^ שניאו שניא לכ : השועה
 בוט רתויו כ'ע יתיי ומכ pun אבי יטיי כ'מב

 .יטייא סורגל

 םינינבה ינויצ ?x בט qw ןייע מ"למ 20( *
 ,םינושה

 .ש'מו תפדי yy תֶבְטָי *

 או דומע 205! ץובקהו LP ע"למ ר"עפלג רוטי
 -Wolken רתע .ןנע Dp רושקב קר 'גרתבו

(uchaltuleדומע חיל 55 םיטפוש) ןשעה תאשמ  
 תרטקה py רתעו qum רוטי 'גות ('מ פש) ןשע
 תורמתו .[אתרטק [jp רוטיו 'גרת איי ín יקזחי)

 qum ןירוטיו 'גרת 02/2 לאוי) ןשע



paneשמתשמ [יליי] (ילאי) יכ הלעהו י"שר דעב  
 תלמ יכ ל'נו זאפ, Egel ש"אלב ומכ יפא ירתב

mun gelי"למ  Evo.םהיתשו  Jas" ws 
 איהה הלמה העטקנ רתויו הטמשנ שארב D תואו
 הזו I, ₪, Ile הקנא ארקנ םשו איסקזלגנא 'לב
 םע אוה דחא ילואו אליי תידומלת הלמל בורק

s»יכ ל"נ רועו ,םיירוס לש  al»לש  nייכב)  
bm cnnאללי ןושלמ אוה  (ןאבאססיל  pipהקעצ  

 pis שוש ק'דרו הקנא תקתעה שממ אוה כ'או
 pon" קעוצש יפל ןכ ארקנש רשפאו, בתכ
 ארכב המלש וניכר שריפו םייסש המ לבא
 י"שרב mns "יג ק"ררל התיהש הארנ כ"ע ז"עלב
 vn) Viper = viverra ציל ילוא ל"גה הלמהו

 תבשל מ"יפב ם"במרהש הפי הלוע «mo ינועפצ
neןיבה ר"מ  cowםישחנהו .םי ש ח ג : תבשר  

 וא לעגיא ץרשב כ"אשמ בלחה תמאב םיבהוא
 ןהאזיוועל m ל"נה תבשב 'פסותה תישוקכ לענע
 תופסותה תישוק ףקותמ ומצע תא רמשל הצור
 לחה p^ לֶאָי ירבע לעפמ be" תבשב mon ןכל
 הארנ קחדה הזו ,םימי לוע bay ןכ וארקנ ותעדלו
 יסרפ 'שלמ אוה יכ רמול בוט רתויו אוה םיניעל

J^33'3 ה'מגרו — המודכו קנויה סוס לש לוע ^b 
 ל"צ] (אקיאה) ינימ לש רתכ יליד אלילכ :כ'ג י'כ
 — [הקולע ע"ייע דועו .כ"ע תוקולע ןהש [הקנאה

 ןילוחד ג'רב )0263 ןייע Maulthiero םידרפו םיִמיָי
 םימיי Dow ארקנ nob עשוהי ^ רמא 60

 קוספב ה"יחא]* = .תוירכה לע תלטומ ןתמיאש
O3 05 nei»אתיא םירפס תצקבו םֶמָיַה בותכ  

 b'3 פ'ס ר'בכו .1( םיחספכ אכוה ןכו םיִמָיַה
 תוכרכ 'וריב ה"כו y" המיונס  p'"p שרופמ םשו
 והמ 'כו םימיה תא אצמ "א "DU :ב'יד ח'פ
 וארקנ nob :'ז ןילוחכ ה'כו א'ה אלב ,'וכו םימי
 רקיע ל"נו .ןירוי ינשב סרוג וניבר 538 םימי ןמש
 ם"ימו יי ע"ייע יה תויתוא תחת ןישמתשמ ןידוי 'בו
 153 *b D'b" כ'או ט"גלתר ey ן'ונ םוקמכ ןורחאה
 רומח יצח ,4ש(0%% "53 bove = סּו--ניִמיָה
 Maulthior ש"אלכו הסוס ומאו רומח ויבאש רמולכ

Uem |םה אוקמ לש םימיה יכ הלכקה ןיבנ הז  
 י"שרו 'א י"ותו ל"נה ר'כו ס'שה תערכ םיררפ
 םימיה רמוא רזג םש ןילוחב לכא ן'במרו ק"דר
 ילקנא םוגרת ןכו רחפו המיא ןושלמ ow ומכ

 ויה דיי ישארכ) םימיא ו'כס 332 ושרר ןכו -- םיִמיא

 — [וילע תלפונ ןתמיא nmn ןתוא הארש ימ לכש

 | ךוועכ ילאי ws "b ov" תכשב לכ
 תי םש םגרותמו םיִמיִאָה M" 'מושה חסונבו 522 |

 הירושיקב 'יפ, אתכבסו אכייב אבר 'מגרת "מק
 הנתמבו אוה בושח רבד אלד השאר לעש הפכב

ymי"כ .ה"מגר 'יפמ קתעוה ה"יחא]* ."הל  
 ^33 ל"צש ל"נו ה פ מ בו הירושיקב םש קר ב'בל
 ןימישמ ןיא (ע"ייע) הפמ יכ ע"ייע הפכב ךורעה
 'עב ה"כו אכייב in^ ה"מגר 'יפב םגו .שארה לע
 םש 'שמא 'פדבו ,םינושאר םיסופד 'יג יפל הכבס
 לבא 'חפונב ה"כו יחכונה 'עב ?Y י"כב ה"כו אבייב
 פ"למ הלמה mu הפי הלוע m לעו ף"כב ל'צ
 תישומש ת"יבה ןיאש היארהו .הכייב 'עב המושרה
 ם"בשר סוגש הממ תישרש םא יכ וניבו תערכ
 י"כב ה"מגר סרנש הממו אתכביסו אבייב ןו ג כ
 תלמש ירה 'וכו אכייב יאמ אמ עט אכהו ל"נה
 וניבר לבא ,שומש ילב ררפנב םשה אוה אכייב
 תישומש 'ב הירחא תכשומ המגרת תלמ יכ ןיבה
 'יפבו ,'וכו א בר אמגרת וגינפל 'יגה-ה"כו ,אכייב לש
 ילוא וניבר (b^ "יג ליצהל ידכו -- הבר ה"מגר
 רושקל לכח ,lS 'יבוע הלמ לע ןויכ יכ רמול שי
 ש"מ לכא יוועל 'חה b" ןכו ,המודכו דאגה תא וב

 — [רתוי יל הארנ

xo^ *רודב ימלשוריד ארומאל (יטופה םשו  
 yp'3 ב'נר א"פ ש"מ mw ןייע ישילשה

 מ"מו םייוניש iun (6 aem אליא pn ג"ערו
 .ף"זרהמל י"הבמב

 תעדלו Blutegel הקולע ןימ וניבר תעד יפלו יליי
 ןימ א ל : ס"למ יתערלו אי ןהאזיוועל 'חה

 'פד ג"רב +(םינפב ןייע דועו Eidechsenart הקנא

 ,ילייד אלילכ היל רדהא (א'ער 'ר s ןיפתושה
 (' הוצמיל אלר יכיה יכ 6ר'' תכש) המהב הטב 'פבו
 אחוכו אלייו 05 am 'קי) חכהו הקנאהו 'גרת ,יליי
 - .הקלע לאעמשי ןושלבו (' אקוסיגנס ז"עלבו
 ילעבו םילגו םיבומ םיעלות po י"לב evo ב'או

Greזט)יא "5 לע ב'ר תנוכ ה"יחא]*  
 לכא ר'צ n'3 ר'טב ז'מירו כ"כ תעד ןכו 8
 גישה 928 דצ איגאלאאז וופסב ןהאזיוועל 'חה
 יליי יכ ומצעב רעש אוהו תורורכ תויארב וילע
 Igel ל"נה ארקיול 'לקנוא לש אלי ומכ אוה ב'כ לש

nouן"וצירה הקנא ל'גה 'קיול י"שרב זעלה ןכ  
 ררהא ה'ר .'ד 3 י"שרב ה'כו לעגיא וזו
 "יעשילו :ר"נ תבשב [רסוק 1^5[ +רסוקו זעול ןכו

ra a 
 אוהו ש'אושנש ןירוקש הקולע הוקני אלש 5
 וגישה םש bom לעגיא — שולב אש צ"לב
 )135 תכשב ל"מרל ןושל אסרמ ןייעו ש'ע וילע

 enanguienga )* .ילאי הויצמל גיונב )7



129 

 .ע"ומב סירבוני ע'ייע םירבוניי *
potus. (ports)קתעוהו אש. י"למ)  y'bb 

 -Weim נ"ק ,א"חב ןילמנא ע"ייע 'פו
 (א"ס אייפ תומורתב ןורחא קרפ ןינתונ ןיאב (ןוסמוא
 ןילות רמוא א'ר 'פכו .ןילמוניי ןייה תא ןישוע

nat)ןישושו (הנשמב :טילק  pom"ןיי "פ .תבשב  

 .ןילפלפו שבד ןיי שרפמ Cp c8 eim ,ילימ
 הקשמ mm שבד bp גוזמ ןיי י"לב b" ב"א) —
 ינימ וב םיברעמ םימעפלו םיאפורה לצא עודי
 כ'ג אתיא ילבבה 'יפכו ה"יחא]* .(םימשב
 iw ןילמנא 'עב יתאבהש תומוקמה ינשב 'וריב

aom)עה םינפבו שארב ג'גו ו"ו י"כב יכ עדו ' 
^wע"פדבו .ןילמנא 'עב א"ס הלוע הזבו ןילמוניי  

 לקשמב אוה ןילמונוא וא ןילמנא יינו ,ןילימניי
 םש תומורתב ג'הכו ג'ק א'חב המושרה 'פו ע"ל
 ו"יוהו 'נה ורבחתנו poses ס"טב םש קר 'מ 53
 תוינשמב לבא ל"נה תבשב ומכ ןילמונא ל'צו ת"יטל
 (^b ןילימוניי וניבר 'ינכ w wn am^ ילופאנ

 — qn] לע ריעה אלו +.'כ 03 תומורתל

D? הלא שוריפ. prn pes o» p» = m» 
  (diese, jeneכ"ד ז"פ האיפ 'ורי :

 ,[ןוניי] quem ןידייה .א'כד ח'פ םשו «qn ןיילצד | «a ןיי וכסנו ל"ת גוזמ
"v jme" [ןוניי] quo ג"ע ו"ד ח"פס ק"ב ^v 

 ןירמא ןוניו ד"עס ג'ד א"פ תוכרב  "mץניאמ

 ןירדהנפ "רי ןוניאו  Ub.ןירמא ןוניו :ח"כד
 א"פס םירדכ 'וריו :ו"פד ד"פ ןישודיק 'וריבו 155

  yp oe'וריו .ח"לד  vyאוהו ןוניד ד"ע ר"מד ה"פ
 ןמ עוטק  qun quod,א"חכ ש"מו והא ע"ייעו

urbp םש אניא 'עבו א"מ 

 י"למ «pu = bo א ל'צ v'yob [םּוניי] (םוניי)
 פ'לב ןכו !«o ע"לב 6%

("D ז"כ 'קזחי םיִנְבֶה, Ebenholz כ"כ ls urs! 

 היל וחלצ mmm בר (.טיכק תבש) ןינפמ 'פד ג"סב
 .םישורב יצע לש ןחלש 'יפ «cov [o] הרותפ |

 םיסופדנו ה"יחא]* .(בותכ הנויד ב"א) --

 'צנוש 'פרב י"שרכ ה'כו םנויד אקארק דע םינשיה
 טוקלי י"כ ^3 vw» yop רצ תבשל סיר ןייע
 י"כבו סוגביד = םינביד היגהל ל"גו סינכיד .סנכיר

 'עב יכ קויר אלב תצק יתבתכ ce be vn ילררג יעב שיימ ןייעו רוחש . .
qnוניבר ייפ אל  nog)לע ילררג תלמב ןויכ ילואו ונינע יפל ושריפ  v5יצמא  gratialisןח האלמו הפי שוריפ  nns 

[Di] (םוניי) * — v» * 

 | םשו

 | ןיבוריע ju תבש .נ'ס .א'נ ,'ג

7 
4 

 מ"ד םיילבב םיארומא הזיאל (יטרפ םש; רמיי *
 ,יושח רב רמיי בר ,ארטוז רמו רמיי בר

 רמיי 'ר 155 םלשה ןיסחוי ןייע הימלש רב רמיי בר
 רב רמיי בר .אבס "cB בר ,6ו'טק תבש) אתפדמ

oxןייע ללה ברד הירב רמיי בר  wbתורודה  
 .ז"טק (אשראוו יפד)

q»םיבנע םד 'יפ מ'למ)  Weiוחקל כ"כ תעדלו  
 'מגב השא המב 'פב oivoz) םשה תא הזמםינויה

 תדעס המב] ?Gy גיסו ב'עס ביפ תבש) תלבוכב אלו
 הלימע הניאש תפב וא הלועבב ['יפ] הלימע nes [םויח
 וא הפי השאב ילדרח ןייב וא ילדרנ ןייב ,הלותבב
 :רצק בסימב וא בחר בסימב ,(' הפי הניאש השאב
 רבחב וא בוט רבהב ,הנטק השאב וא הלודג השאב
 Um קרפד ג"רב C הער השאב וא הבוט השאב ער
 בר רמא ישא רב אייח 'ר רמא QUyD היס ןיבוריע)
 C תע ד מ וב שי ונייב C voy תבשוימ ותעדש לכ
 'עב mo TY תויתוא 'עב ןתינ ןיי םינקז p לש
 דוס ןינמו 'ע ןיי ןינמ 'יפ .TD אצי ןיי סנכנ תויתוא

pירפסבו -- י"שריפבו ח'ר 'יפב ה"כו ה'יחא]*  
 גוזמ הז ןיי רפקה רזעלא 'ר רמא ג"כ קרפ אשנ
 וא יח הז רכש גוזמ הז ןיי רמוא התא יח הז רכש
 מ הז רכשו יח הז ןיי וניא

wpיח ןיי התש .'ע 'דהנס  wwהשענ  jp 
 amb אלו . גיזמ יח ןיי אניבר רמא הרומו
 .ךסנ ןיי do ry con ע"ייע oon ןיי .'ל ז'עו

arp mmoלש ןניי :'ד ןילוחבו םירכנ לש ןיי  
 םתס ףא ינתד ךסנ ןייו .םניי םתס םשו ,םירכנ

 ררוס

 "( Dכ"אא עמשמב  VAR "D.ה"פ ן"רה ןייע ת"רכ |
 מ"ר ןייע "j ןינעב ל"זר ושרד תושרד הברהו C ז"עד
 m5 :ד"ל תוכרב
 א"ע ND .ט"ק :ו'ק :ו"פ .ב"ט םיחספ ,ה"ס :ד"ס
 :ז"ט 2^ nus ,ש"מו ללי yy ivy א'עס
 D'5 .'ז הטוס Jy ןיטיג :א"יק :ז"ס .א"ס תובותכ
 .א"ע i .י'ע ןירדהנס .ז'צ :'צ DD :ב" ," בב

yןילוח .ז"פ תוחנמ : 'מ ז'ע .ו'ק  bדועו  
 אבב niv ץובקהו .'ב ללי ךרע ןייע רועו .םתלוז

anaצ ' qoתובותכ ,א'ע 'ר א"צו 'ב רומע  
n'bר ' [w'p — 

amas (!ןבל יישריפו ילדרח . . ילדרוג  

muthavollר"ל לע 338. תלמבו  crudeliaרעפ ףוריצב קר יכ םויה תדע 0 המב 'רמגה ךוהמ יתמלשהו רזכאו ער  

 ילדרוג ןמ ץוח ךורעח ייפל בורק ןינעה לכ כ''ג ייפ vem (* (ovy aen) yvy לכא ןינע ןכו שימשתל ןיי לאשוה
 v35 היכו (* .(אנליוו יפדב תבש) ^m ר ייפ רחא וניבר ררגנ 03( הלימע nb ןינעבו תמדוקה הרעההו yy ילררחו

 .ךוועב םג m3 יכ ריעה אלו גילק רצ יוריעל ס"רב אבוה m v3 יקליבו יייעבו םיש יפדכו ייעבו ס'ש v53 חיכו )^

 ny וב שי  ונייב בשייתמה לכ אייח ר"א ג"ונכו .(אנליוו סישבל ןיבוריעב ח"ר e^ קיתעה ןכו םש on yr 'צנוש

 (ר"פרב) ריכק D" אימרה ישתבו ז"נ

0 
| "i 

yn (^רחיה ןינעב ןייע  c» onoייס קשע ראב 'שתב  



 'שורי ,הליבד ןולכיימ 37 ב'פ תורשעמ 'ורי ,רשב
 א"פ 'ליגמ m ,לכייא ביתי הוה y ה"מד ne 'ומורת
 תא ןתיול ןמו ינתלכייא אל אחסיפ רמיא ןמ :ב'עד
 eb ליכיימ . .ינתלכוא s^ .ד"עד Yo םשו'יל לכיימ

vןינאת הילכייא ג"ע ז"יד ב"פס ב'ב . 

 תויה :עורי ונינעו o» by א'לבו מ"למ) 5« *
 -kónnen, ver הלועפה תושעל דיב חכה

sum Gogenמ'ד ,רזוע לעפ  cwב'פ ןישודיק  
xy vvוכו רמימ איה הלוכי ', ^vא"פר הליגמ  
ovy vosהגינח 'ורי ,ליכי תיל  Yeתיל :ז'עד  

 MD ןיבוריע ,םייק ליכי ב"פר ק"מ 'ורי ,ליכי אנא
 /& רטפ ע"ייע 'וכו רוטפל ינא לוכי :ה"מ הכוס
 ותרומתו ,'וכו לועבל ינא לוכי א"ער ו"ט הגיגח
 םינואגה ישתב ה"כו ,'וכו לועבל 55i» io הדנב
 םש ס'ד ןייע 'גינחל ס"ש י"כב ה'כו ה'כ b^ קיל 'פד
 ןיבוריעל י"שרב ינלוכי ג'הכו .םש תומוקמה רתיו
 .םש הכוסל ס'ש י'כבו םש ס'ש י"כב ה'כו ל'נה
 ק"בו men ,רמול לוכיש ינפמ א'עס vx תובותכ
 ןישרויה ןיא arp 'ובותכ ,רמאתש איה «noy :ט'נ
 ןילוכיש ךותמ א"עס ו"פ ןירדהנס ,'וכו רמול ןילוכי
 ונינעו לוכ * קר עוטקב םימעפ הברהו .'וכו רמול
 לוכי א'ער ר"פ תבש מ'ד רמול אוה ,התא ,ינא לוכי
 ,'וכו ל"ת תוחישמה תאו םילבחה תא nb ינאש
 תומכי ,'וכו ל"ת 'וכו אוה ןידו ,'וכו ינאש לוכי םשו
 . . 'וכו םימד ןתמ prb אהי אל לוכי א'עס 'ז
 הכמב בייחו ליאוה לוכיש :ה"פ ןירדהנס ,'וכו ל"ת
 ל'ת תפסוה אלב םג וניצמ לבא ^« ל"ת 'וכו
 ןייעו ,'וכו םיעלס 'ה me רוש לוכי :ר"ל ק'ב מ'ד

"vsאיכה 3/5! א"כ השרפכו ה"ל ,א"כ םיטפשמ  
 ןרוקמו לוכיש «n ןושלב תורבד הברה י"שר
 י"שר ןייע רמוא יתייה ומכ b^ םלוכבו ,אתליכמב

movןינעה ןכ ר'עפלו .אתליכמב ורוקמו ב'י א"כ  
 ןילוכי וא לוכי ול א כ "פו לוכיבכ רובדב
 4373 w'W^3 וננושל לע ליגו ןכו .ןכ רמול
 הזכ רמול ונכרד זא לשמבו הליאשהכ קר רמאנש
 wenn man sosagen kann, s0o7zu 5ה-

genהצילמ 0*4 5135 תלמ הרמאנ ל"זרדכו  
 רמאנ רכרה יכ עירוהלו וגב םירבד שי יכ תורוהל
 ןישמתשמו רכד לש ומותו ומצעב אלו הליאשהב קר
 קו הלעמ יפלכ 135 ךוד םניאש םיוכדנ ונ
 MENS) DM ינכ ןושלבו םלועבש גהונב ןושלב
 ה"מ YD ןירדהנסב יכ הנ ש מ ב 'יל לוכיבכ תלמו

 "יאדכ ו כ ו ל ו כ יב כ תרמוא ןושלה המ הניכ

 עילב e^ 5" כ'ע סונבאי שריפ םירקי qm שי

b * — [pysv] (םוניי) 

nnייפב  n7s5 ס'שב) תכשב n qoomיצעמ יושעה  

mo» )'עב ' e" 

 ע'פדבו '3:3^ ב"ה ךורע י"כבו סנייד ארותפ 'מ
pa»םוניי וו י"כב לבא  b'»ל"צש  buאוהו  

 ץע אוהו (' ינוקת יפל 'קלי י"כ ^35 סונבי וא סונוי
spפ"לבו ל"נה יברעו י"למ םינבה מ"לב ארקנש  

 wj 'ע pm ןייעו ףלא רחא ו"יוב םג בתכנ
 ^53( .(םינבי) סונבא ןירוקש ץעה ותוא ןישרפמ
 יברעב תארקנה ץעה וב ושריפ םינבהו םש 'קזחיל
 ,א'חב ע"ייע אנילבא ראותה ונממו y סונבא
 ףיסוהל יתאב nmn .מ"מה נ"שו 'ה הרעהבו ב"י
 אנילבא 'עב וניבר איבהש ונדמליה רוקמ יתאצמ יכ
 קעניללעיל מ'היבב ספדנ ונדמליד ןורחא סרדנוקב
 .תואטקי ע"ייע Ty .אגילבא ס"טב םש קר ss ו"ח
 רמא יולה וניברו אוה זרא ןימ שריפ תבשל י"שרו
 דיעפלו ש"ע ז"עלב העמ ל"מב ל"מרו כ'ע ש"ייוב
 ב"נ ש"מו םיובסקוב = buis צ'ל לע ןויכש רורב
 ךורעהמ ד"עפל ןכ קיתעה םישורב יצע ח'בה 'מגב

 — ]53 ןיאו

o" ^אפרמ 5%, 6% י"למ יסיי =)  zur 

(Genesung!דציכ קרפ 'שוריד תוכרב  

 (אלכומ) וג שיטעד ןהא וע י"ד ייפ
 האופרל היהי י"לב «b p^ רמימל v סא C) [הילכימ]
 ה'כ הי"חא]* .ש"ע wr" סרג ךורעה לעבו
 Xi" ץניאמ 'פדבו .ש"מ ןייעו טז ע'פדבו ןוכנל
 איבהש ךורעה "פכ ס"שרהמ 'יפו יסיי ל'צו וסיי
 p'bb קתעוה ל"נה י"למו om רמולכ טז ותסריג םע

 — [אפרמ b" אתויסא

 ןיכרבמ

"On *יקרע  ce»םיאלכ 'ורי (יטרפ  mbא"לד  
 :ה"ל aen mem ינדא ע"ייע ג'ע

 jarrossia "עצמא ר"למ ילוא nou ro ןיעריי *

  (eine Art Wickeז"לד ז"סר תיעיבש 'ורי :
 ה'פר תיעיבש אתפסותבו להאהו תירוכהו ןינערייה

 הנעריהו  5^ p» ^m'צמאה ר"למ הרזגנ הלמהש
  pO jaro, jarronusתוקנל רמוע ורקיעו ןולא

 .להאהו תירובה וער וילע דיגיו אמהוזה

no ע"ייעו obo) n» * 

zu 6999 52" לעפאבו essen לכא 152) bo * 
"v3 לוכאל םוקמב 5215 רוקמה (oben 

 'ורי .ח"לד mo תיעיכש 'ורי .א"לה א"פ תוכרב
 תומבי 'ורי :ח'ער 36 הגיגח vv :ז"כר »6 םיחספ

ms r6ל ע ₪ א בו ב'ער  bzwםֶריִקִיַא ותמגודו)  
 !א"סר א"ס ןישוריק 'ורי (רסי לעפמ ב" ,'ז עשוה

 ןולכייא 2 ג"פ תוכרב 'ורי Oy em לכא ע"ייע

 יתאצמ ןכו 07

 .סונבא



181 

 א"יפ 1/7533 ה"כו םהב yon ןטשה ps לוכיבכ
np ovvשיר עשוה 'קליב אבוהו ח"לפ ר"בב  

 רעטצמ םוקמה ד"צ 'פ ךתלעהב ירפס C) כ"קת זמר
 לע יתפצק רמאנש לארשי לכ דגנכ דחא ןקז לע
 .(* לכה לע םיללוחמ לוכיבכ יתלחנ יתללח ימע
 הניא ותוכלמ gs לוכיבכ 'ח 'יסס תודלות 'מוחנת
 םיסב ע"ייע א"י D" ךתולעהב רדס ben תפסובתמ

Op imחלשב םשו ,נ"שו  "ppאל לוכיבכ ^  
amםיעשר לש ןדובא לע םורמב וינפל החמש . 

 וינפל ps ה"בקה ג"עס ז"כד י"פר ןירדהנס יורי
 ps לוכיבכ ב"עס ח"כד pen .,'וכו לוכיבכ החכש
 ביתכ 5^3 v3 ,לארשי לע ותניכש הרשמ ה"בקה
 ה"בקה לוכיבכ רצי רשא ל'ת המו 'וכו רצייו
 :,יוכו יתארבש הירב ואר רמואו ומלועב האנתמ
 תשפכומ איהש ןמז לכ םוקא התע m'y פ"ר םשו
 ןונבלמ יתא 'פ רישהשב ה"כו 'וכו לוכיבכ רפאב
 ,'וכו לוכיבכ ודובכב n'3pn דרי ג"כפ ר"מש ,ש"ע
 טוקליב אבוהו אנינח יבר ה'ד YO אתחיתפ ר'כיא

prmםיוגה לא אביו ד"עש זמר  rpm?וכו (יכ 5 ' 
 n'7 אתחיתפ mo םשו exp אוה לוכיבכ אלא
 הימרי טוקליב אתקיספה אבוהו םירהה לע
 yw OUR D הימר) םיקיזב רוסא sim ז"כש זמר

 אתקיספ .םיקיזב TON אוהו אוה לוכיבכ אחא

 תוכז םהל ןיאש העשב 6 ו'ט 70 םילקש 'פ 5
 אקספכ ,הנשב תחא םעפ םהל אשנה לוכיבכ
 אמוחנתו חלשב mb טוקליב אבוהו (טיכ רצ) רוכז
 םלועב םייק קלמע לש וערזש ןמז לכ אצת יכ ףוס
 אתקיספ ,םינפה תא הסכמ ףנכ ולאכ לוכיבכ
 mmm טבש ולגש ןויכו ?CA דצ) הכיא Cb כ'רד
 ,ירבש לע יל יוא ה"כקה ces לוכיבכ ןימינבו
 זמר םילחת 'קליבו עדג 'פ ר"כיאבו : א"לק רצ םשו
 כ'רד 'תקיספבו ונימי רוחא בישה לוכיככ ה"פתת
 — 'וכו םינפ םהל ריבסמ ה"בקה לוכיבכ :ה"צק דצ
 mmy cp ס"שב תואמגודל אנ mobs התעו
 השע לוכיבכ :ןנחוי 'ר רמאמל :ט"ע ק'בב ,י"שויפ

pyהטמ לש ןזואו האור וניא וליאכ הטמ לש  
 הטוסב ןכו ,םולכ י"שריפ אל תעמוש וניא ולאכ

nbלעב 'יפאש לוכיבכ : ג'נ תוחנמו .ו"ט "יכרע  
 ןתג וניכו לכא הלטה eve" אל «C תיבה
 יאש אלמליא, לוכיבכ שוריפ מ'ק 3m לעב 'עב
 בות כ היה אלמליא ותנוכו 'הז רבד ומול רשפא

 םשב

 לפו *

 םינשיה םיסופדה לכב 'ילו m 'מגב 05 תוינשמב
 «b^ ס"ש י"כב 'ילו ל'קתת 'ר sun 'קליב "ילו
 6:ב'ק .אקילייגנא "2 ץבוקב) ןירדהנסל י'כ ח"ר
 'א לק ךועב b^ ןכו הניכש תלמ םג "ל םשו
 תלמ pj ^b לוכיבכ pw תמאבו ם"במרהל מ"יפבו
 י"כבו BP ןירדהנסל ט"יות ןייע .תרתוימ הניכש
 םוקמב an^ (פש פידב (Nov ת"האבו : ו"ט הגינחל 'ב
 לוכיבכ לש שומש תלחתו .לוק תב :הניכשה
 'חה ש"מ ןייע) .ע'ר ימיב הארנכו אתליכמב אוה
 אתכסמ אב אתליכמ מ'ד (ז'חר ןווושיב ללירב
 לוכיבכ ןידבעושמ לארשיש jr לכ 1^ .eo אחספד
 ארקמ אלמלא רמוא ע"רו דע ,'וכו םהמע הניכש
 לארשי ורמא לוכיבכ ורמאל ושפא יא בותכ
 ךתלעהב ירפסב ה'כו amne ךמצע ה"בקה ינפל
 יהיו 'תליכמ ary ד"נד ד"פ הכוס 'שוריבו ד"פ 'פ
 . . הערפ :יבכרב יתססל סופפ שרד ve חלשב
 לוכיבכ pen ,רכז סוס לע ה"בקה הלגנ לוכיבכ

no»יבכרב יתסוסל 'אנש הבקנ סוס לע ה"בקה  
 םייונשב כ'ג ןייעו ,'וכו סופפ ךייד ע"ר ל"א הערפ
 ) ה"סקת ^ קוקבח טוקליו יתסוסל 'פ ר"שהשב
 ןישוע ןיאשכ . . ה'פס הרישד תכסמ 'תליכמ
 ש"מ 'ורי  ,וינפל הניש  לוכיבכ ונוצר (לארשי)
 ל"ת המ .ד"כר ט"פ הטופ 'וריו ד"ע ו"נד ה"פס
 לוכיבכ אלא evo ny םילה  ינודא ןשיכ ץקיו
 הרצב לאושיש העשב הניש וינפל שי וליאכ
 דע וירוחכ m my wem ט"ושבו ,החוורב ה"ואו
 C לוכיבכ ומצע השוע ןשיכ היכקה ץקה אבי אלש
 Q^ ,a יירכ) ביתכ וניע תבב Yes ow 'תליכמ
 ה"כו בותכה הניכש אלא הלעמ יפלכ לוכיבכ
 שיר חלשב טוקליב ה'כו ד"פ 'פ ךתלעהב ירפסב
 חלשב 'מוחנתבו .ט"צ זמר שיר א"ש pos ז"מר
 בותכה והנכש אלא רמול ול היה יניע 'יא ז"ט 'יסר

websןייעו כ'ע ןלעמ יפלכ לוכיבכ  pov yr 
 p" םש 'תליכמ .םש ךתלעהב ירפסל jy ריאמו
 הנבשכו טוקלינ) ק'טהיב תונבל אבשכו תלעפ ה'ד

(maםש ה'כו ,'וכו רמאנש וינפל הלועפ לוכיבכ  
mשדקמ  iיתשב לוכיבכ ק'טיחב תונבל אבשכו  
wmשדקמ 'אנש  nכפמ םש 'תליכמ .ךירי וננוכ ' 

pepסנב לאושיש ןמז לכו :ןביו ה"ד ב'פס  
 אשנ יופס .'וכו יפנ 'ה 'אנש וינפל סנה לוכיבכ

pב'מ  oסהיניב םולשו ז'ע ידבוע'יפאש םולשה  

(Iרומזמ טייושבו  n^זייכ פ"ר נ'רדאבו  monלוכיבכ תלמ . *) ג'כתת יו םילחת טוקליכו .חימ תטוסבו ceט"עתת '*  
 ומר ייעשי 'קליב לבא (* ,לוכיבכ תלמ ירסה איישת ^onn p חיל ליצו ביל ריב ores ביינ omi )* ,לוכיבכ ייל

"Dטיכ  

 ןייעו ןוחל 5וכי אל לוכיבכ

moe אמוחנתו אייפס Yo" mb רימשב אחיל ןכו n3 לית לכת לע ןיללוחמ $13* "an ז'כש זמרו as 
 ייס ינימשו  (^ uanןלעטל יפלכ סירבו ורביד "גה ד'ע תיסר דיפ תינעה יטלשוריבו . .

 ,אימק .ביחב ש"מ

 ו?



 To) =) דלי - לפי *

 (תוכרב ףוסכ) ימנה יללכ רוצק ל"גה ה"לש ןייע לוכי
 עשוהי 'רל םלוע תוכילה רפסב תוכיראב רתויו
 דצ b ןוושיב .אבוה א'פ 'ב רעש ףסוי 'ר ןב
 לוכיבכ 'ע קחצי דחפ לע ריעהל יתיאר mn (''ד
 הולאל אלו ןכ רמאי םדאב יכ 'n תא איבהש

vyירבד הלאו  mei)וא םה  "owיטופטפ קר  
 יכ טרפבו ת"ר לש תורתסנב קסע ונל pim .ןילימ
 P Di DM" יכ םוקמהמ po אל רמאנ לוכיבכ
 אתפסותב דועו ל"נה 'דהנס ןייע לארשימ םימעפ
 לוכיבכ א"ע jb הקדצ ילכקמ וברשמ ר"יפס 'טוס
 .אכפיא םמורתהל לארשיו טעמתהל asy וליחתהש
 טקנו ךופהב ל"צש ןוילגה תארוה איה אכפיא יכ ל"נו
 רמא וילעו אילעמ 'לב קר םמורתהל . . טעמתהל
 וברשמ, ל'הזב ^31 טרופריא י"כב תמאבו .לוכיככ
 תוכרתהל םיוגה וליחתה םיוגה ןמ הקרצ ילבקמ

 ,"טעמתהל לארשיו

(Macht, Vermügen מ'למ nb» (א'לב No5v * 
 ,יד תישארבל 'א י'רת ןייע 'גרתב קר

 ^a ,'ז םירבדלו .ev סלקנואו) ז"ט ,ד"י רבדמבל ;ג"י
nnםילהתל ;'ב ,'א קוקבח  myב י"הדל ;ט"' ' 

mנ'לב אתלוכי .'ו .'כ םשו .א'כ . 

 רמעמו בצמ לע םינוממ Jecori ר'עפל) ינלוכי *
 ,ש"מו : א"ר ב'ח ינאירוקרב ע'ייע (ריעה

 .אוה רתוימ ן'ונו

mo»וילע ל'זר תושרד ןייע (הדוהי ב ךלמ)  
 yo ב"פ תודמ .ב"עס ח"מ .ח"ל ןירדהנס

v3ח"פפ ג'ספ ; vp"כ"פ ר"דמב ;ט'יפו י"פ  

 .ובכסו 'פ ר"להק ;ג"כפו

 ל'צו ס'מ Ty רייד b"" תבש v" אָחּורְכִי *
 .ש"מו 'ב רכז ע"ייע אתורכז

 העיטנל לאשוהו הנטק המלע מ'למ «mi --ו דלי
(unge Pflanzo nenפב ' "TO"קריה ןמ  

 הכביפש «n» cr om (' תורי פ םנוק 'מגב
 ,רופא םיתאמ הפיסוהש י"פעא תוריס הבו הניקזב

mi^ ^cהלרע תוריפ הב ויהש הלרע לש העיטנ  
 לש jpr ןליא qna הביכרהש הניקזב הכביסש
 הניקזנ הבכרוהש בוש הפיסוהש י'פעא רתיה
 ראשר ג'עא הבכרה תעשב התיהש הממ םיתאמ

 חושמ 'פד ג'רכ .('רופא םיתאמב הלטב הלרע
 D" חלטב הניקזב הכביסש הדלי +: ג'ט (et  המחלמ
 אלו העיטנ יוה אל הלטבר ןויכו (' הלרע ןירמ הלטכ

pyוננמו ירקוה . *( m3י"כ לכב . ') ילודיג יכ םעטהו «nmרוסיאה ילטגמ אל  

 ס"שב לגרומ ןושלה הזו .הז רבד רמול רשפא יא
 טוקליב NND א'עס ^ ב"ב ,א"ער ב"כ ןיבוריע ןייע
 ורמואל א"א .בותכ ארקמ אלמליא (ט'נקתת ילשמ
 היה אל ילוא לוכיבכ b^ אל י"שרו 'וכו לוכיבכ
 הלינמב לבא ו"מתת םירבד יקליב 'יל ןכו וירפסב

usaארקמ א למלא (א'לתת זמר יס ןנחתאו יקליב אבוה)  

 הדימעב ה"בקה ףא לוכיבכ ורמואל רשפא יא בותכ
 םדאבכ ה"כקהב רמאנ לוכיבכ י"שריס (הסועמ יקלי)
 לוכיבב ב"עס ג"י nan .כ'ע ןכ וב רמאהל לוכיש

n'a»גיייקתת זמר בויא יקליבו היס ףלא זמר לאינד *קליב  

 הלעמ לש אילמפ הטעמתנש לוכי בכ תובית יתשב
 | ךכ רמול ונקקזוה הניכש אבצ יפלכ ףא י"שריפו
 'מוילו .כ"ע טועימ וב seio לוכיש םדו רשבב ומכ
 הצור ינא ךלשמ לוכיבכ ךל np ל'ת המו ב"ער 'ג
 ירפסבו ,זיסש זמר יר המורת 'קליב ה"כ םהלשמ רתוי

 יפל רמוא ינאו י"שריפ (לוכיבכ ייל sry 'פ ךתלעהב
 DK לארשיב yp ה"כקהש רמול אוה השק רבדש
 וליאכ ןכ רמאי ועחוכ לע רמולכ לוכיבכ
 | ,כ"'ע ס"שהבש לוכיבכ לכ ןכו ןכ רמול רשפא

mזמר וניזאה םוקליב אבוה) א"עס ז"צ ןיררהנסל  | 

 | לוכיבכ בוזעו רוצע ספאו (סוטע ףוס יקליבו ויטקתת
 | ןילוכי ו ל א כ י"שריפ לארשיל רזועו ךמוס ןיא
 ינשל pm" ;כ'ע הלעמ יפלכ הז רבר רמול
 | ה'לשה שריפ ןכו רורכ ל"נ םינורחאה תומוקמה

 ףיסוהו ל"נה אמויל י"שר י"פע orn ףד פ'עבש הרות)
 | קריחב לוכיבכ תורקל ךירצ י"שריפל אצמנ ל"הזב
 וליאכ ושוריפ זאו ת"יבה תחת אושו ף"כה תחת
 תדוקנמ רתוי ל'נ הזו .כ'ע ןכ רטול רשפאו לוכי
 ש"ע לוכיבכ ךרעב יבשתה לעב תערכ לכְיַבְכ
 ח'מ ו"פ mb" א"מ ד"פ הליגמל ט"יותה תעדכו
 |  כ'ג ספות 512732 תדוקנו .יבשתה תא ריכזה סשו
 vp וריכסמו CO דצ לינה םוקסב) ללירב 'חה ןוכנל

 לגרההכ ינוניבה ינפל תיבה אוביו גהו ג ב רובד
 טכסומו העודי איה ף'כה תארוהו ל'זח ןושלב
 שי ךועה תלחתב ש"מ יפל לכא כ'ע ןוימדו יוושל
 רמוא אוה ,התא ,ינא םילשהלו ןיבהל לוכי רובדב
 19015 «n ,התא ולאכ : ונינעו 512753 293 ןכו
 ןילוכי ולאכ ל'נה י'שו תערכ וא
 דועו .ל"נה כ'שאל לגרה םע םכסומו הז ובד
 היארו סשה תחת ןאכ שמשמ 513 ינוניבה יכ 5^
 אלא יתרמא אל :'ל תינעתמ ןוימרה ף'כ ילב
 יכול םימכח !pmo : םשו ,ול רשפאש (ves לוכיב

x לוכיב הדוהי 

 ומול

 ! BELLלוכיבכ ת"ר וא 5

  (tיתה שימ יה רע םג ןייעו ^559 3

 תליע ןיו הג ju הג'קונ הר ל' הלטב רמאמה היה אל וניכר ייפסנ ילואו (' .םש םיורנל םישרפמה ןייעו
c3ושוריפב וניבו שרחל אב המ ןכ אל . 
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 ןייע דלוהל Tape המ ;יב 022 דלונש המ ןיב
 «ma שדחתמש רבד ונינע דועו :'ל םירדנ בטיה

(zur Welt gebracht werden, entstehen)הציב  

 םירדנ :'כ mu .,האלהו :'ב 'מגב םשו א"מ ,א"פ
oדלונה תא האווה ט"מ .ב"פ תובאבו .ה"ס  

 .דלונה תא האווה םכה והזיא v5 דימתבו
 תויהל דיתעש המ טיבמו הפוצ וראב םישרפמה
 .ץ"בשרל mss qm דימתל שרפמו ב'ער ןייע
 טפשיו הארי םכחה יכ רבעל ותוא רתפא ינאו
 das וקיתעהל שיו דיתעה לע הווהתנו היהש הממ

Gewordene, Entstandene151 םשה ונממו — b 

^bתקנימ שוריפ דועו הנבלה שודיח  [rp — 

 ךורעה לעב (.טיל ones pby תרזח (ס"ט) pov ב
 ותנוכ ה"יחא|* — .ש"ע ןילרווח סרוג

 -- [יתכראה םשו ש"ע ןילורווח 'ע לע

p» *ומכ)  ^b powהָלָא  (diese, jene1233 'ורי  
 ץניאמ 'פדב ג'הכ ןינבר p יא :ה"ד ב"פ

imi»ןילויא  (Quoןינבר ןילי יה ס"שרהמה "יפו  
 551 ןיבתכד pon :ז"טד ח"פ ב"ב 'וריב ה"כו כ"ע

 ,führen ךלוה לעפאכ (ךלה ay ףדרנו מ"למ) ךלי .
tragenםשה ונממו ךלה ע"ייע  n3bin 

o» 1-2רקחו רות ןינע ^5(  aus- erforscehen 

 m3& יב ללא yp ללא םע ףדרנו
eros oxר'להקב ָּתְלַליִא םוקמב (-)! ע"ל וא ללע  

 זמר ףוס ילשמ טוקליב אתיא 'ב ללא 'עב אבוה
 רותל שרודו (ה)תללי הרות ירבד רחא ה"נקתת
 jp» mym רות ןושלמ bs ירתב 0" ,'א תלהק)
 העשב Cox ש"חש) םירּותב שרד וואנ b ר"להקב
 הללימ שוריפ כ"מו ולא םע ולא הכלהה ןיליימש
 'מולכ ןושארה pays אוה יכ רורב ל"נ לבא המוהו

oneינעת 'וריב יכ היארו ,הכלהה תא םירקחמו " 
v'ח'סד  vusבשיו לע איכה  pow] "ne 

 תיימ אתרק בט הוה הב ןילע ןווהד אייריק לכ
 .'וכו אתרק ןילליימ ma ma ןילפטימ mm דע

mא'כ רבדמנ| לגרל 'ב . c5ולגריו .אללימל  
 (יא ,א"כ ^2122( םירתאה "T ,וליליו (ד"כ ,'א םירבד)

i3 nהב ולע יד אחרוא  aeoהקיתעה ןכו  
 per אטאנלואווב ןכו אשושנד אחרואב 'טישפה

"b exploratorum. viamךרד  o")ינפמ סעטהו  

mהעידיה . 

 תקעז הכרה e boy^ ליעפהב מ'למ) 5 2 *
 ס"לב ןכו jammern, wehklagen רכש

 הלועפה קזוחל לפכוהו 2 ע"לבו oo לעפאב
 וגממו ululare  ר"לב 0 י"לב 2

 )3 (B mew" לליחו : לקב 'גרתב Geulon) ש"אלב

 אלנו ה"יחא]* .המהלמ יכרועמ voy בושי
 המ :א"ק תומביב הניקזו הדלי ורכזוה הליאשה
 :'ס ק"בב .ש"ע הנקז לצא ךל המ הדלי לצא ךל
 הניקז תחאו הדלי תחא םישנ יתש ול שיש םדאל
 תורוחש ול תטקלמ הניקזו תונבל ול תטקלמ הדלי
 N'yD ב"ל תבש ץובקהו .ןאכמו ןאכמ חרק אצמנ
 קדב 'עב "nib םוקמב ל"צכו nis תותמ םישנ
 ינת יינת תיא oin ב"פ תבש «vum Ge" 30 'א

nis»תּוּדְלי מ"לב ומכ טשופמה םשו  Gugend) 
oiuא"לק . nmn msא"פ 'טוס .'וכו יב  TO 

 תעב . . יתודליב :ד'כ ןילוח ay תודלי הברה
 ןיריחשמ ותודליב השעש םירבד 373p תבש .יתונקז
 : ב"ס תומבי .ג'נ 'כוס ,א"כ ןיבוריע .ותונקזב וינפ
 פ"לבו םירוענ ימי 'יפו ותלוז דועו :ב'פ ןישודיק
 ךיתודליב ונל mae 'ר א"עס ד"מ מ"ב אתּודיִלי
 היתודליב «s ךיתונקזב ונל mem רוזחתו ,'וכו
 :33 ז"עב ה'כו רבס יאמ היתונקזבו רבס יאמ
 םוגרתו .וריבח לשו ולש ry לטבמ ירכנ ןינעב
 'קנוא אָתּודְלִי Geburtsort I ע"למ ןכו) תֶדְלמ
 אערא nbn 'ז .ג"מ ;'ז ,'ד ,ד"כ ;'א ,ב"י תישארבל
 תדלומ קו בותכש ארקמב ומכ רתסנ ותא וא
 עראב 'גרתו v2) ^ תישארכ) תדלומ ץ ר א םוקמב
 ד"המל ב"עס 'ס הדנ ,מ"למ דלי רכזלו -- .היתודלי
 ושוריפ ןייע 'וכו qui ןיכלהמ ויהש ןקזו דליל
 -- הנקז wm דלי אוה :א'ק תומבי 'א ןקז 'עב
 םידלי .ץובקה »0 0m) םוקודבא ע"ייע דלי בוט
 דּולְי םשה םוקמב םגו ראותהו .ג"מ ב"יפ תובותכ
 דולי וניאשו ליכאמ דוליה :ח'ד ז'פ תומבי 'ורי
 :'ל םירדנ ץובקהו מ"לב mb ומכ p^ ליכאמ וניא
 א"פ תוווכבכ םשה םוקמב uw דועו .םידוליה
 ; א"לד ז"פ תובותכ יטלשורי םייונכבו דלויה ב"מ
 y'3 תובותכ 75335 ה"כו וידילומ ומכ 'יפ וידלוי

napiץוכקהו מ'לכ תֶדָלּויה  mewה'מ א'פ  
amiאתנטיבד יחרי :יתבר 'פ ר"כיאב א"לבו  
nro"ל ע פ הו  vpnהשא ד"יפס  novרעצב  

 םינב ונמיה תדלוי 'יפא im t^p mes "m ,'וכו
 הברה לקבו ,ותדלוי ירשא ח"מ נ"פ mas םיונכבו
 ירוסו ימרא ןושלבו ,ש"ע תורוכב 'כסמב םימעפ

Thלעי פ .א'צ 23 וז" 'וכמ ןייע  v n 
 םתא ח"מפ ר'ב .ו"כ ז"ע :25 ה"ר ,ג"מ ח"יפ תבש

bbןעגניירעפ ךיז .תורענל ורזחת 'יפ םכמצע , 
 א'עס ו"לק nae דיִליתא ל עפ ת א ,כ"מב ןייע
 ימלשורי :'ל om :םשו ." b pom :'ב הציב
 ;ו'כ ,^ תישארבל 'קנוא 'גרת .ה"ד 0'3 תוכרב

unא '; movesל ע פ א .ותלוז דועו 372 .'ז ,'א : 
 ,'ד תישארבל סלקנוא .ד'ק 'וריע יִרולּוא ,דיִלוא
 ותועמשמו דלג ל ע פ ג .ותלוזו 'כ ז"י ;'ג ,'ה ;ח"י



CUורשעמ יורי ' ODאיהה ןמ אפלי אדה .א'נד  
 ףלימ ילג nmm תא 3/57 ט"פ םיאלכ v ,'וכו

n imילג  ngboע"ייע רשא לכ 'פ ר"להקבו  
atm sosג'ק  £aיורי ףיסוהל שיו תואמנוד  

 הוה אל ח"לפ v5 npo soo .ח"עד ב'פ הגיגח
 םירבדל 'ב 'ורי 'גרתב דועו ,יאמק ןמ ףלימל ןוהל
 YD,4' ;ז"ט ,ב"י ;3," הימריל n" ;ט"כ ,ב"ל
 רפס ןירמאד לע CU 0 ye y 'גרתו .ותלוזו
 .בר ןושלמ וליצאה כ"או ל עפ .inm s אל

cwnהָפְלִיִמ ליעל ןייע .הגינח 'שויי ל עפ ב , 
 ןפְלוא ןכ אלו ,ו"לד eb תיעיבש m לעפאבו
 «n5:)b5 םשהו .ףלא ע"ייע ל'פ ר'קיו ,יבר

 ,('ב יד ילשמ חקל לש םוגרתו ס"לב

 י"כ םונרתב Schiff) הינא 'יפ אפליא =) אָּפְלי *
 jy דיי ,א'ל ;ט"י b/ ;ל"ר ,ג"כ ילשמל

 ,(דיק ,א'ח) אפלא ומכ אוהו 335 יוועלל ר"תמע

 53 'ב ןקל yy ןקלו ל'צ ןקלי *

NEימ 'פד .ג'רב (בקעי רב ןמחנ ברד ותשא)  
 (  היב העמש גיעס ro peo וזחאש

 ןמחנ ברד והתיבד ,אתוסמ יבל הלייעו אתלי
 תנש :א'נ תוכרבמ חכומ ןכו הייחא|* .תוה

 יכ יל הארנו :מ'ק pom ,ב'עס ה"כ הציב :ד"נ
 תלעי 'למ אָתְלַעְי ומכ איה ן'יעה תעלבהב אתלי
 אַלע :noy רכזל יטרפ םשו "C /ה ילשמ) ןח
 רועו V2) ,'ז .oro ;וינ /3 D" ארקמב רבכ אצמנ
 םלוכו ^v3 ,;n ;m) ,ז"" ,* םיטפוש) by הבקנל

 ר"אלב may ותמגודו Gemse הלעי :oy ןמ ולצאנ
 לעב תערלו ,עונעג ןושל אוהו יבש ע"ייע אתיבט
 תטמשהב איה יוועל 'חה +(וריכזהל ילב) וירחאו 2/5
 (WD תליא ,הליא ע"ייע Hindin אתליא ומכ ף'לא
 תוכרבמ חכומרכ בל תהבג השא התיה אתליו ,וח'ס
 יפו ארהויב המק :רופיסב םש אתיא ןכו ל'גה
 (אתלעי) אתלי םש הל האנו nb" י"כ יג

 -- [הלע ןושלמ

 ארקנ .'רופו ימרא ןושלב יִמָי wp ,ט"לב) םָי *
mp?םיבר םימ  (Meer, die See, der Bee 

v2ר"א ימיד בר אתא יכ ב"עס ר'ע  pnm"יאמ  
 mi תורהנ :by הרסי םימי לע אוה יכ ביתכר
 יפיקמש תורהנ עכראו םימי 'ז ולא ('ב 02 םילהח)
 ש הטיו הירכמ לש המי םימי 'ז ןה ולאו י"א תא
 לש "nb אתליח לש "no תליח לש "nb סורס
 עכרא ןה ולאו לורגה םיו איטפסא םיו יכביס
 קר וניכו b" ןוימיקו הגס ןדרי 'עבו 'וכו תורהנ

 ט"פ 'פ םשו «nop ט"יפ v3 לעי פב ,ןּולליו
 qum  ףוס ןייעו אלליימ sns pos ר"כיאו
 ילולי . . חננ יחוננ .ד"ל :כ'ל m4 לעפבו
 ךרע jy wn ee oc ma vu ןייע לילי
 הברה 559 דיתעו 55x לע פא .אטומירט

Ciniיוועלל ר"תמע ןייע , Denראותה אבוה  
s»יתיוה אחא ח'כ ,'ל בויאל י"כ םוגרתב  

 sí ומכ bi ^er porro דקנל ךירצו ןילוליל
 ללוכ םש ןינת מ"לב Schakal לעוש pb "b ס"לב
 םשהו -- [רורי] (דורי) ע"ייע der 6 הלליל

 : ו"ע אמוי goo פ"לב bo א'לבו הללי מ"לכ
i"םלועל הללי איבמש , y pomoןיאש ב'ער  
 שרד ילוא 4" אלא םלועל הללי איבמש רבד ךל
 .באכל האירק תלמ sme ע"ייע יָי לש ץובק ןמ ןיי
 אללא ומכ אוהו אלליו +" ox הינפצ) הלליו 'גרתו

crx aen yyםשב הרש ייח שיר טוקלי ץובקהו  
 שלש . . תללימו הכוב הליחתה O59 א'רדפ

nib» 

 nay nob ב"עס ב"לד ט"פ םיאלכ 'ורי 0 עלי *
 'וכו ילע ו עליי ילע אבי ומכ ל'א ןכ

 אבי ומכ שממ אוהו ילע לועיי oup רורב לנו
cyכ'או  minאבי,  "bpהמינפ ואבוה ןוילגמ  

 וימאטיז 'פדב תמאבו ילע לועיי mano לע תורוהל
 (wr אתא "y .ילע יתיי ow) neo ינפו 'יל

ce5 אב 'עְו y (2mושומש . 

 !e  יברעו .ירוסו מ"לב ףלא וטכו ףילי .ףלי +
 לאשוהו קוכדו רוכח ןינע ('א ותחנה רקיע

 sich anfügen, sich לגרהל

cue ioo )'5 wohnenשוריפ יפליידב :'ק מ'ב  
 ןכו יפיילדב ףל p ךורעה "יג לכא ןירבוחמ ןהשכ

ep 5nק'ב  mףלימל .'ד תינעת ,אפליד ןויכ  
 ףילי mn" ןיא ג'ע ט'סד TED תינעת v" ,הישפנ
 ח'פס האיפ n" ne ףילי הוה Tk ,'וכו ליכא
 יבר הוה .א"כד oe ,הימע לכא ףילי הוה :א'כר
 'טוס 'ורי ,ףילי הוהר המ ךיה cen ,הימע cor ףילי

woםלוכ 'וכו שרר ףילי הוה מ'ר ר'ע ז'טר  rap 
 תונא לגרה y" דמל הינשה הארוהה ונטמו ,לגרה

weףילי אלדו ג"ימ  np ix 5 von mאציע  
qbאישנ . mo»מ"ב 40  aeאל . . ןניסלי  
 יכאלמ דיכו pro m1 םש ern pm ןניפלי

"Dח"צר , UNאכוה) ב'ער א"פר כ'פ ק"מ  qu 
o. peאל .אתנקתמו אתלקלקמ ןיפלי  pob 

ee"ארנוע ןניפליד רוכס תא המ ד"עס ב'סר «'6  
 ריכג ]9 ריעו שג 53 b] ארכוע ןיפלי אל ךנימ

entschliessen,  ge- 

 "5 ונינפל ('
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 ןימכ 'מ "3^5 יפל .ה"ל nae ןייעו .םירמ לש
 ר'קיו e ר"בב ה"כו איר ב י ט ל ש םיב ארבכ
 ר"להק ,א"כ D npn" 'מוחנת ט"יפ ר"דמב 325
 ד"פ ר'ב ,6א רבכ ע'ייע) םייונש הזיאב "mm 'פ
 .היב ברעתמ אלו אירבמד אמיב רבע אנדרי ןידה
 ^aos n : ד"ע ב"בל 'ופסות ונוויכ ר"בה הז לעו
 ךלהמו םיימפ תרעממ אצוי ןדרי in" םש ב'בנו
 ררויו לגלגתמו הירבט לש המיבו יכבס לש המיב
 יכביפ לש המיב 'יגה .ה"נ 'ורוכבבו 'וכו לודגה םיל
 לפונו ךלוהו ev לש המיבו mons לש המיבו

Dותרומתנו יא ^33 וכמסד אמי 111  ,'וכו לודגה  
 (יב ייג לש ס"טב ובבוכד אמויו יה à" לש ךומד םי ס"טב

 אלו יאו יג יג לש) יכביפ לש אמי Dy "UN אוה
 Samochonitis םי pep ילב אוה ) "גכ יבכס

samochonit. See)103 ןעידוטשראפ לעקנארפ ןייע  
 תואב ל"נה תומוקמב vm ורכזנו (אקמס ד"טב םשו
 ,גיל םירבד) םי רמוא ע'ר .ו"טד ה"פ כ"ב 'וריב דועו זז

 'פסותבו ,הירבט לש םי הז םורדו וכמס לש p הז 072
 ל"צו) יבבוס לש המי הז 'יא וכמס םוקמב ה"פס ק"ב
 ירפסב ג"הכו mb לש טרופריא י"כבו (יכבוס
 ל"צו ןוכנ אלל man ל"ומהו ה"נש 'פ הכרבה תאז
 .אירכט לש המי הז םורדו ק"ב 'פסותו ב'ב 'וריכ
 הלאה םימה ילא רמאיו sys ג'ד ve םילקש 'ורי
 םי הז Unos יקזחי) הנומדקה הלילגה לא םיאצוי
 אירביט לש pom הבועה לא ודויו וכמס לש
 הז םיאצומה המיה לא חלמה םי הז המיה ואבו
 וכמס םוקמב ג"פש זמר 'קזהי 'קליבו ,לודגה םיה

anתופלחתמ ף"מוב תויתואו ,יכבס לש המי הז  
 קוספה הז שוד ר"משבו .יכמס ומכ יכנס ןכל

 ארקנ ךכל :םייסו םונייקוא ןינעב רופסב 'קזחימ
 'אנש ותואפרל םיהלא דיתעו תו מ ה 0* סונייקוא
 יפ רייכיאב ןייע רבדל רכז) יוכו םיאצומה המיה לא
 'ורימ שורדה pan רמאמה לעב nmm (ךדיעא המ
 לודנה םיה m םיאצומה המיה לא ל"נה םילקש
 ןינעב רופיפל וקיתעה ןכל שממ לודגה םיה ןינעב
 יכ םיה תאופרמ הדגא רפסל ףיסוה דועו םונייקוא
 .דעסל ול שי (םימה ואפרנו) 'קזחיב קוספה ףוס
 ^33 אחלימד אמי IV Dy "nM אוה תומה םי הזו
 הזו Cm a "גב םודס לש אמי םעו !'ד י'ב ,'א

 אמיב ארבג עבט אל םלועמ :ח"ק תבשב רכזנ םיה
 ראתל ךיראה 'טיכ) ץראה תואוכת לעבו ,םורסד
 יח רכד וב אצמנ אלו הזה םיה יאולחתו sse תא
 ךרד וכ ואוכי רשא 0272 'יפאו ץרש אלו גד אל

wb mmםינטק תופועו ,המש םאובב ףכית  
 ולפי הברה םידאה תילע תעב וינפ לע ופועי רשא

 Lp 3: קו ייל

 הלק

 םימיה אלו Gp ביחב ץב עיייע «ny תורהנ עברא
 D" ץראה תואובת 'סב ץראווש sov 'ר לבא
 ללירב 'חה רתויבו (האלהו 72( 'רגאיג רעיוביינ (האלהו
 הזו םתינעמל וכירעה (האלהו 986 n mmm" עיימב)

 ייוניש my bus vu? nove ץוח איבה ןורחאה
 תומש שוריפ םע הרצקב םרכזא ינאו תואסריגה
 Y^ א המה הלאו תויתואב םנמסאו ל"נה םימיה
 תא ןיבבופ םימי העבש ג"עס ב"לד ט"פ םיאלכ
 אחלימד אמי וכמסד אמי אירביטד אמי אבר אמי י"א
 ,'וכו אימפאד אמי תיילשד אמי אתלוחד אמי
 אמי אבר אמי "גה :ה"לד ב"יפ תובותכ יורי )2
 אתליחד אמי אחלימד אמי ובבוכד אמי אירבטד
 ,איימפיאד אמי (תחלישד וא) תהלישד אמי
 אוה יכ ד"כ רומזמ sus שרדמ ('ד .ל"נה ביב ('ג
 אמי םימי 'ז לע תבשויש י"א וז הדסי םימי לע
 אמיו יכביסד אמיו אחלמד אמי אירבטד אמי אבר
 שרדמ n) ,אימפסאד אמיו תיירשד "se אתליחד
 םי םודס םי an^ םשו (שש ידומעב אבוה) ןנוכ
 אירבט םיו הברעה םיו חלמה "b ךומד "e ןתילס
 (ב"ב םשכ) ז"צרת זמר םילהת 'קלי (" .לודגה םיו
 לש המיו הירבט לש m 'וכו ימיד בר יתא יכ
 לש המיו וכע לש המיו םודס לש המיו תליח
 תנוכ pps .לודגה םיו יבכס לש "nb פאימפ
 םימי 'ז לע תבשוי sp ^p" ןיבבוס ,ןיפיקמ
 הנבא ינא םגו ,םהל בורק רמולכ 'ד תואב 'ינב ומכ
 n" תעדכ ('א תוא) םיאלכ 'ורי לש an" דוסי לע
 : ל"נהםימיה mew ןורתפ הזו (ל"נה םוקמב) ללירב
 לש  לודנה p wp 'ד יג 'א 03 58( אבר אמי 1

àסעשידנָאל לעטטימו יעצמאה םי אוהו ('ו ,יה יג  
 (סונייקוא) םוניקוא ףוריצב םימעפל אבו (רעעמ

"nאברעמ םוחתו ^ ,ד"ל רבדמבל 'א  wmןוכל  
 אמי יסינו " ,ב'ע םילהתל .סונייקוא אבר אמי
 31331 סוניקואד ל"צו 'גרת י"כב ה"כ סוניקואו אבר
 סונייקוא תארוה םישרדמב לכא .סוניקואד אמי
 אפווייא לש ובועמל אוה ושא לודגה םיה םג
 ע"ייע my) G9 א'חכ סונייקוא ע"ייע אקירפאו
 prr אוה אירביט אמי 11 ,(' טיל (ce םאירדא
 4 946008 ;ví םיננהויב ארקנו תרנכ םי אוהו
 לש םי mm לכ ח"צפ ר"בב ה"כו 6%
 'וכו רסונג ארוק אוה המלו תרנכ ?mp הירבט
 .הירבט ע"ייעו Ge vm 4353( ךרעב ש"מ ןייעו
 ןיבוריע 'וריב אירכט quy) םי דוע אבוהו ,םח 'עו

 ,התוא ןיפיקמ םירההש הירביט םי ב'ער ה"כד ח'פ
^vרהל הלועש ימ לכ ג'עס ב"לד ט"פס םיאלכ  

 הרוב איה וז אירביט םיב הרבכ P535 אצמו ןומישי

 לינה vos ללירב תערכ l"ygliiaches Moer ייקיא םי ילוא םש רכזנש Dp .סוניקואו ('
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 בושחל wen Nahr 61 Molek ךלמ ימ לזונ וכעל
 תציכק וארק ןכל «een» חלמ ימ ארקנה אוה יכ

v[תילשר] (תיילשד) וא תילפד אמי זלה  
 חלמה םי אלו) חלמ לש םי רמולכ ל"נה ר"למ
 לש אמי יונכה תתימא ןידת הזמו .(אוה ליעלד
 תיירשד אמי תסריג ילואיכ ל"נ my .'ו "גב וכע
 יירש תיב םע תחא תייוש m היהתו םיקל לכונ
 ןאש תיבו הירבמל הבורק התיה ריעה םש תנוכתו
 ש"יר לש הפמבו (שימו זיפ  ,ביחב .יירש mi עיייע)

 סנו יירש תיב py איה nns ד'עפלו Serain ןמסנ
 לצא התיה וזלה ריעהו ,וכעמ ךכ לכ הקוחר הנניא
 תמגמ לכ יכ תיירשד א 5^ והוארק ןכל ןושיק רהנ
 ןוכשחה תואלמל םימיה יבשוחו mos ילעב ינפ
 "p ןינמב םג ריהצת הנוכה m ('םימי 'ז לש
 = 'א תסריג) אימפאר אמי VII בשוחש יעיבשה
 'ג "יגב אימפסא התחשנ ונממו 'ב "2 ,אימפיאד
 der See Apamüa קפס ילב sm (ע"יעו ידו

"eyאלו אוריסב היהש  "R2סאימפ 'יגו  )€ 
 ף"זרהמ ע"מ ןייע אריפלובאב רכזנש 000% אוה
 laeus Emessae ארקנה םי םג איבה םשו ל"נה
 םיאלכ ילשוריב רכזנה (אצמחר) ץמחד אמי אוהו
 סוניטילקיד יכ וילע רמאנו 1*5 mans 'לשוריו
 הז לע אצמת ןוכנה שוריפהו ,ואשעו תורהנ הוקה
 לש רש : ר'ע 320051 — : ח"כ ץראה תואובתב
 םשו אמיד הרש Tr ה"כד ז'פס ןירדהנס 'וריו םי
 םימ לש רש רכזנ אטסיפאדנעצב ןכו אמיד אירש
 ןיבוריע .(ה'כק i'm 'פארנעצ תקתעה לענעיפשו
 ןישוריק (r5 wb v5 «« Meerzunge םי ןושל 2"

 ,ב"ל on .'צ תבש .לכח v'"y אמי ליבח .ב'ע
 (bt am) .נלשא ע'ייע (Seefahrer) אמי יתוחנ

wmןותחנד ןמ ר'ע ה'כד ז"פס 'דהנס 'וריב ומכ  
 ג'כפ ר'ב כ"ער ג'עד b'3 הליגמ 'לשוריבו ,אמיל
 זמר םילהת טוקליב אבוהו ז"ט פ"ר יתבר 'תקיספ
 םילקש m cv^ תוחנמ — םימי ישרפמ ח'לשת

Tp mos vbתחא  nowא בז ע"ייע יִתְמַיַל '. 
woאנגימל אמי ןמ דעו .ה'ל 285^ ןיבוריע  

 ןושארה שוריפ יפל ןאכל ךייש pb ךרע ןייע
 םונרתכו .ינש D^ יפכ b^ ימי ךועב לכא 1555
 "ישארבל סלקנוא ovn ןייע אָיִמְמִי p^ ץוכקה
 ,ה'ס ,'ב | ,ר"כ םילהתל סוגות ; ג"י ,ט"מ ;" ,'א

 npo לצא רי 3n23 "ו

iר"למ ד"פל) םי  Www mann "b imumעקרק  
 Grund D'a3yn תא pos םשש m לש

 ,ש"ייע היבקת ארב םימי העבש הייפס א'ררפ 00s גשא 930 א'ער 15

X. | PLA MA ew VE EAS י" יו. M DL X7» ,הי" ו I ו UBL יאר ו L ( ADEL SENE RE. 1 : à א 
,F ₪ % 

p km Yop | 

 ה"ע 7X Meer ךרע כ"וור רענעיוו רוע ןייעו .םיתמ

 ובש חלמ (zb תומה םי ארקנ בטיה ןכל .האלהו
 : ךובש םיכ לודג יכ לשמה ןיבנ mim אחלימד אמי
 לש ורבש תואפרל דיתע אוהש ימ יאפלוח ר"א
 ךילוי לשמ cn Óon v»w 45 הפרי אוה םי
 Vin ייג יפל ^v ny ix תורוככ moss םיל האגה

vem copםש  pyםש  Caryיכ חלמה םימ לאשוה  
 שדקוה ולכ יכ רבד לכל חלצי אל ויביבס לכ
 לש יווש ןינעב תאז לכ ךיתערוח ירחאו .ןודבאל
 הברה הנושאר הפקשה יפל evo םי םע חלמה םי
 תונמל Cn ^2 ןנוכ שרדמ הככ לע האר המ ע'צ
 הזכ אצמת ןורתפהו .םידרפנכ הלאה םימי ינש
 n»n לש אמי = ידו 'ב ייג יפ אתליחד אמי ץ יכ

 בוט רתוי וא ('ג ייג יפל אתליח לש אמי = 5 ייג יפל

 "I וכמסד םֶיָמ קלח ww ('א יג יפ אתלוחד אמי
 nns: cwn my 349 € ע"לב ארקנו ליעל

 ארקנה םי לע התיה םימיה תומש תרוסמ ילעב
 <[ t€ 50 ;2 תומחלמה לע) והיתתמ ןב לצא

 (bx. uàv ouv cfi; C ורמאמכ לוגיעל ונוימד בורמ
dux xéxXxeto - - -לט  TEptgegpelag 

ww»ש"יר בתכש םעטמ אל אתלוח יוניכב  

 יכ (ג'כ /^ תישארב) לוח לע (ח'כ ץראה תואובתו

 5/53 הליוח ,הלוח — אתלוח א"ל לע ד"עפל םא
 רומאכ םיה ןוימדמ אוה ףקיהו לוגע ןינע םלוכ
 'ורי ןייע הרעקל קוחרמ םיה תיאר כ"ג ולישמהו

ryב'מר ג'פ  Yyoרודככ םלועה תא האוש דע  
 ןירוק תעכ יכ עדו .רודכ ע"ייע הרעקכ םיה תאו
 ל'ו י'חלאמ לא ד'לב. םג איהה ץראה לכח לכ
 הסוכמ ולאכ ץראה הארמ םשש תיחלמ ץרא לכח
 'חה ןוכנל ריבסה םעטה mus (Ce «m3 חלמב
 הנמש ןנוכ שרדמ nova (374 לינה ע'סב) ללירב
 ולצא חלמה םי כ'או חלמה םי םג םודס םי לצא
 ןמ ץיא יתעדלו nb ם' cp אוה דחא

ymםש םע אתלוחד אמי תוושהל  'Ou&- yn 

 אתלוח יכ וגיוח רבכ יכ (א ,'ג 1^ והיתתמ ןב)
 אתלוח ע"יע mp לוגע ראות לש יוגכ קר אוה
 אמי וא CK ": =) תיילשר אמי vr .לח ךרעב
 תיירשרד אמי 0 73. תליח לש 03 'יג לש\ תחלישר
 Ur "3 וכע לש אמי 0n 9 ותילס אמי 08 9

«pmתוטוקמב ללירבו ,רעיוביינ .ש"יר ונינמז  
 םריכ הלע אלו רכר רשפ אוצמל הכרה .pm ל"גה
 (ותילסו אמי אסריגה pp יכ רורב 55 ד"עסלו

[mbהתחשנ וגממוו תיילשר 'יגל בורק אוהו  
 ר"ל wm (תליח לש .תחליש 'יגה sn תיירשר

aulis6%. 43% "לבו  mבורק הגהו (תליח לש  | und Boden, der Kellerפנ (ךורעב א"פ ןייעו ' 

 ןיטיג qv ןושלה הרגשנ תיכו ('
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 155 ץע לש רֶז היתוביבסש יפל המל m תארקנ
 שוריפמ קתעוה [nons .השביה םי תוביבס

mט"רסל  Txןיבוס תלמ רחא "יא םש קר א"י  
 איבהש הממ לבא 'יל ארימנ דע יפל ןמו ןפרומו םג

wnםשב 5/2 ךורעה יינכ  wanהיה ןכש הארנ  
 .םש םילכל wn ןייע דועו ,ג'הר שוריפב בותכ

Tw "wiםי ג"הר 'יפב  ^p np)2 לכנומ /yאוהו  
 ע"ל טימשה וניברו Sieb הרבכ שוריפ ?^s ע"ל
 ייפ ם"במרהל מ"יפבו i'm 'יפמ ותקתעהב וכרדכ
 ץבקל השעי ןינב וא הריפח וא ילכ לכ ארקי םי
 רעשמ םיה הז השעי »5« 'וכו חל רבד לכ וב
 5« 'וכו תלדוג לש (םי) ןינעבו -- ל"כע גורא

 -- [לדג ע"ייע (םש

 'מגב ןיבוריעב א"פב (םוקמ םש וניבר תעדל) ימי
 C ימימ אבא 'ר קילס יכ O7 יובמ רשכה

 (א'עס o ןישודיק) ינניטל ימימכ ןיא ל"א .השריפ
 ע"ייע ה"יחא]* — .ןגט 'עב 'יפ רבכו תומוקמ ייפ

 y3' ןושאר 'יפ ל"נ ד"עפלו .יתכראה םשו 'א ןגט
 לארשי ץראב .'א םי 'עב וילע יתזמר ןכל 'א ןגט
 יתאצמ לבא ,ינגיט sob תומוקמ םש יתאצמ אל
 iy) en T לע Taokene זוחמו ריע םש סרפב
 ז"כב .ינגיטל ימימ והז ילואו (887 ה"ח שרעננאמ
 p'wn 'יגל ןיב אבא 'ר וניבר 735 ןיב יכ ףקונ יבל
 ימי יכ ל"נ ןכל ויה י"א ינבד יארומא אריז 'ר
 רפכ שיא לאעמשי :ז"נ םירדנד אמי םע דחא אוה
 לאנבי היה הזו .אמיד רפכ שיא הל ירמאו אמי
 א"פ הליגמ ימלשורי (וכרע ןייע Jamnia הנבי =)

a ces bmi» ouהיה ילואו  rbבורק  
— [5 

t ^wעבשה שוריפ פ"למ)  (Gehwürenגרת ' 
 האמוא "b) 3^ תומש) עיבשה עבשה

 ה"כו ימוא לעפאב אוהו ה"יחא|* .ימוא
 י"רת .ה"כ ,'נ תישארבל 'קנוא 'גרתב ה"כו ס"לב
 'א י"רת ^D; ,'ה רבדמבל 'קנוא ;'ג ,ר"כ םש 'א
 ו"כפ ר'בב ןכו .םתלוז n ו"'ט ^b ;'כ ^ םירבד
 רמכ 'עְו (b acm") הלא ע"ייע 'וכו היב ימומ ןאמ
 ןמיימ ןמיימ יכו :ג'יק םיחספב לעפא דועו .'ב
 ןעכנימ 23 ה"כ אערא ישידק ןגבוד ןוהייח יכה
 ןמיימ יכו טוהאק י"כב ]05[ (ימ) ךועב «m יב

[joo]ןיימי יכו :לע סב 'יא ע'"פדבו 'וכו ןוהייחב  
 םשה אוהו 'וכו יכה והייתמומו ג"ונבו ^21 ןוהייחב

 אי'ער m5 היירב «nt )5 ,ןיתליס ג*ונב (* .םש 'ורהטל וחנוכ (*

 ימי שא - םי1

 רכמ דבה תיב רכומה Cro 23 תיבה תא רכושה

 .אחפולט םי (CU) 'מגב p^ .לממה תאו םיה תא
 C השדע םירמוא שיו  ןמצע ןילוגיע םירמוא שי
 וא םיתז הילע טוחסל ןילוגיעכ היושע ןבא איהו
 וניבר הושה חפלט ךועב ה"יחא]* :םיבנע
 | ךועב ws א"י יפל הלוע הזו ןישרעל ןילוגיע
 pup ןילוגיע m ^b ןושארה א"י יפלו .יחכונה

"bןיב ה"ד ה"מ י"פ תורהטל ג"הר ש"מכ ד"עפל  
 ןימכ ןתוא ןישועו טיט לש ןילוגיע 'יפ ןילוגיעה
 Ó'3 ר"פ םיבזב 'יפה לפכ ?my ש"ע 'וכו םייחיר

5mןילוגעב ונשריפ רבכו אחפלט 'יפ םיה לע  C 
 "n jm sx" תגב םיבנעה תא ןיכרודש ןויכ
 ןתוא ןישועו ןתוא ןיצבקמ כ"חאו ןינזה וראשנו
 ןיחינמו e ןהש ןילוגיע ןיאיבמו תגה עצמאב ןירככ
 ןייעו כ"ע רמת wv ןהמ אצויה ןיי ותואו pam לע
 וניבר b^ /3 בלול ךרעבו .ח"מ י"פ 'ורהטל ש"רה
 ובש םיה ומצע תגה uen םישדעה ה"מגר םשב
 ןיפדה ^m .ה"פ הדנל 'פסותהו כ"ע םיבנעה ןיכרוד
 ודי לע םירצענ םיבנעהש םש לע םי ארקנו 'יפ
 םי יכ עדו .כ'ע םי לע «oo םימכ ןיי תאלמתמו
 בלול ע"ייע ותיעקרקב רבוחמ 330 ma ילכ אוה
 אוהש המ שוריפו ל"נה ר"למ הרזגל ל"נ ןכל 'ב
 ט"יפב wan ם"במרהו .תג לש ותיעקרקבו תיתחתב

ww) 33םייחיר ןבא ןינעמ (שיימ ש"ע חפלט יעב  

 ךלוה ותטשבו חפלט 'ע שירב ךורעה 'יפל בורקו
 ץבקתי ץע לש avo שיו ל'זו ל"נה םיבזל מ"יפב
 ותצק yup כ'ג אוהו ע"לב pin תומדכ חמק הב
 תעבט )3 ע"ל ww ד"עפל pim 'וכו עקרקב
 ב"בל מ'טשב "יפה הלוע ם'במרה 'יפלו .לוניעו

p 5"הסועלא ןיווקש) איהו אחפלמ  «b 
 לש ןבא ומכ איהו [הסרעלא הל ןירוקש ד"פל]
 תא ןינחוט הילעש אבטצא נ"ע הייונב םיחיר

mmmאוה הסרעלא תלמש 5^« כ"ע  i2) yb 
 יפל לבא 42 230 םיחיר וא תלד ריצש ץע ^6

"bישלט אלא יל שירפתיא אל םי תלמ ם"במרה  
 הלוע הפי הז יפל חפלט תלמ לבא אבה ךרעד םי

 — (חפלט ע'ייע

 -wieb הפנ לש רעשה תנירא ךורעה b" םי 2
YD קרסכ (rüges Floehtwerk, Geflocht 

np) ^b האמט (' תלוס לש np) םי 0 םילכב 
pato אלב חמקה איצומש רעישה גרא ותואו m 

 .םישרע ר'ל י'כבו תילרב ל"צו השרע 'זיפו ר"פרב )!

 ןיביריעב םלוא :ג"נ רצ היר ס'רב ןייע ימימ ימא יר י"שר ייכב םג לבא ימימ אבא יר ל*צ ילואו ימיבא בר יב ייכבו
D'W V3ר וניבר ייגכ אחיא שיירבו ' NONהי'כו ימימ  rowsג"וגבו :ז"" דצ ןיבוריע ס'ד ןייע טייק ייסר ןיבוריע יכלה  

 ,אריז 'ר יוריעב

| A 
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 = 6'לדנפ 'עב בוט םוי תחא םעפ קר ןייוצמ הציבד
 pv תוכלהמ תקסעתמש אתכסמה תארקנ ןכו
 אוהו GO ה"ר) הבר אמוי רמולכ א מרי :םירופכה
 ע"ייע אבר אמוצו) (נ'עס ^b אמו ירופכד אמוי
 ,םיבוט םימי ץובקהו .אמוי UD» :7^ אמוי (םוצ
 םימי ינש ד"ע ב"סד א'פ תינעת 'שורי :'ד הציב
 ,ה"ר לש םיבוט םימי ינש :םש ,תוילג לש םיבוט
 nib ץובקה רועו ^: bbb ירת ןנידבע מ"מ םש
 "me .ט"צ mb D" תבש (מ"לב -ומכ תוכימסב)
 םימשגה תומי . . המחה «me :'ג תינעת ,חישמה

m»ןיבוריעב  ys Y)ולאו ז"פ 'ורהט 'תפסות  
 ןה ולאו הכותמ האובת רקעתשמ המחה תומי ןה

omeט"וש שרדמ .הינש העיבר דרתשמ םימשגה  
 ףרוחה תומיב ןילכאנ pen תוריפ 75 רומזמ שיר
 א"פ הדנ 'ורי .המחה תומיב םילכאנ םירק תוריפ
 yb פ"ס s/3 המחה תומי . , הגבלה תומי : ט'מד

meםוי א"י הנבלה תומי לע םיריתי המחה . "^ 
 bao" .תורענה תומי ,תורגבה תומי : ג'ד א"פ תומבי

aelלבא 'וכו 'ר דעו השמ תומימ .ט'נ ןיטיג  
 :מ"י אמוי :א'פ ןישודיק מ'ד .םימי דימת דרפנב
 'וריבו .בר ןמז רבע אל b^ םיטעומ םימי ויה אל
 יפסותכו pop םימי ואב אל oan abs א'פ 'מוי
 nme אל :ותרומתב ג"פ הרפ 'תפסותו א"פ אמוי
 .ח"כ הלינמ :ח'יק תבש יִמָיַמ םיונכבו ,םימי השלש
 לש ןהימימ :'ז ןילוח :ב"פ ןישוריק .ח"כ הכוס
 ךימימ תיאר ט"פר לאומש 'דמ : ח'כ אמוי ,וניתובא
 תעמ שוריפו ן"יש רושקב דימתו ,םוימ ריחיבו ^«
 .מילק תבש :ח'נ :ב"ל :א"ל .'ח it תוכרב ןייע
 תוכותכ :ח"י ןיכוריע :ב'ס םיחספ ^n: ןיבוריע
 ירהנס :'ס :ה"כ : םשו 3^ 2'2 :א"מ הסוס .'ל
 ומכ «Mb לועפה ראותבו :'ג ry ovp :ז'ל
 תרומת כ'ג אנ לנא אָמְמיִא «Db סמוי ט"לב
 D/53 n'51,b^ ,'b הימחנ םמויב 5/53 ומכ םשה
 .'ב םיחספ .'ג םשו ,אממי יתאו :'ג תוכרכ ,אָמָמיִב
 ר"ע סשו ,'וכו אממי אכה :'כ אמוי ,אוה אממי
 ב'ער 'כ הליגמ .אממיב אלא א"עס 'ר 'וירוה ב"עס
 רהנמ (MY .ז"כד א'פר םיחספ T^ .איה אממיב
 'ימרי 'גרתבו .C9 א"חכ) אממיא ע"ייע y .אממיב
 שוריפ םָמָי :רועו 'כ ,'א םילהתל ;^ ,ר'ל i1 ,ד"י
 p'"y איצמו איממי ח"פר תכש אתפסות — .םסמוי
 "p תארוה רועו האלהו :י"'ש wma vom יכשוא
 שוש טשריפ ןייע glühen ^»« ע"למ המח :אמוי

Ye v3 6"ךלוה םירבד 'ג  mobדעו םלועה  
 ,'וכו שפנהו םימשגהו ovn ןה ולאו ,'וכו ופופ

v»תינעת 3^« ג'טשת זמר םילהת 'קליב  W'b 

 mm תעטש o יה תערמ איצוהל יו nan ree רח ש ה ב יתבחכש no כ"ג

uxןי = םי = ימי  

 בוט םוי

  mnהליגמ .ו'כ .ט"י |

 תפסוהב ע"לבו םמ ע"ייע ימומ רכזו .אתמומ הבקנ

 יאמי jb דיתע אוה ימיי -- עבשה b" = ן"ונ

 : ב"לד e/o םיאלכ ימלשורי רמא o^ אמא = ימי

 ףסומב אָמיִא ךרע ןייעו 'וכו יל ימייר 35 לכ
mpק א "] — 

 המחל לאשוה דועו Tag אָמָמָי ,אָמּוי) DP = םי
Sonneםירבד ולא קרפב (םינפב ןייע  

 לע ךובמ םירמוא ש"יב 6אינד אימ 'm תוכרבב
ovnןייה לע כ'חאו . "pלע .שוריק םויה לע  jn 

 "יפאש Cip תוחגמ) םחלה יתש 'פב .ןפגה ירפ ארוב
 DM 'יפ .םולכ ךכב ןיא םימי ןחלשה לע [איה]
 ןיבייח vm ps המימת הנש ןחלשה לע וראשנ
 'יפבו ,םיבר םימי ג"וגב ה"יחא]* .םולכ הילע
 ^3( (,ג"מ ףד 'גנא "5 ץבוקב) תוחנמל י'כ ה"מגר
 ןכו .'ןילפפנ אלו, םולכ ךכב ןיא "יפו םימי ג"
 םימי יאמ :ז'נ תובותכ ןייע הנש "b o" מ"לב

meד"כ תישארבל י"שר ןייעו , miק"דרו  wow 
 המ .ג'פ ןילוח הליל וכפהו עודי ונינע —  .םוי
 ךלוה םויה תישארכ השעמב הרומאה דחא םוי
 mb ןיבוריע :'ג תבש :'ב תוכרב .'וכו הלילה רחא
 . .:יאכז םוי א'עס ט'כ תינעת .םוי דועבמ ב'עס

bvא"ל םשו בייח . y'"pח"כ תוכרב ,'א רבת , 
pvpםויב וב  nbus cv 3mא'פ  bv w/o 

 יתב א"מ א"פ תובותכ .םנכ 'עב b" ןייעו הסינכה
 .ישימחה םויבו ינשה םויב תורייעב ןיבשוי ןיגיר

bv yo eo ryתוכרב ,הדילה  nא"ער  ovהתימה , 
 תומבי אביעד אמוי אוהו 42705 CY ב'מ ב"פ 'יעגנ
 'וריע RI 'מוי םש תומכי ,י"שריפ ןייע א"ער ב"ע
 .נ"שו OS .א'ח) ןתסא ע"ייע אגתסאר אמוי .ה"ס

 'ח imb החכותה ov "n cv ג"צ פ'ס ר'ב
 ה'ר y" אמוי תב ,אמוי רב ,םוי ןכ .אנידד אמוי
 ,אכמ אמוי ," הציב m לש בוט bv א"מ ד"פ

rre bnר'מ  omרוציקכו ,ויכהואל השוע היה בוט  
evןישודיק ,'וכו םישוע ויה ם"ויו ד'מ ה'פ תודמ  

 ov שוריפ ןנכרל אבט' אמוי אנריבע א"עס א"ל
 היב "eb אמוי :מ'כק תכש ,החמשו התשמ

pרגפ ע"ייע . — "p!םימעס המכ  
 אמוי :ח'ס .כ'נ םיחספ :א"כ תכש ןייע ש"וי וא
 .ז"מ UD הציב !ם'ס

(ms irm mesלוחה תומי וכסהו .ג"צ .ז"י  

 שיב םוי וכפה ^u" ט"י 'כ א'ש 'גרת wm אמוי

 גוט םוי !הציבד אתכסמ תאוקנו :ט'ל ןישוריק
 יונכ ליגו רתוי םינושארה םיסוסרג ךוועכ 538
 'א קרפמ םינויצה ואכוהש תומוקמ roo הציב

m \ 

 ו
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 תויכלמ דוכעשמ ונתוא «buoni לארשי ול ורמא
 ןימי שרד mm -- .'וכו ונילע pus תא עישותו
 ,(ז"נ ps 'y3) G5 (3m א"ה) סופרפיא 'עב ןייע

 החוד לאמש אהת םלועל :ז"ק mo a" הטוס
penלאמשו ןימי ד'נק 'פ םיטפוש ירפס .תברקמ  

 לאמש לע ךיניעב msn וליפא )003 םירבר)
 Dno» עמש לאמש אוהש ןימי לעו ןימי .אוהש
 jua ךיניעב "יל א"יקתת זמר םיטפוש טוקליבו
 .תינמיה די veo £5 םיעגנ rb ,ת"הע י"שר
 roy .א'פס cun ימלשורי אנימי  ר"אלבו

s'yלאיגד) ביתכד . . . העובש הז ירה אנימי  
 ע"לב = qe ץובקה ןכו .'וגו ונימי om 0 ג"

ole elהעובש שוריפ . manןמ ע"לב  o£ > 
 ןימי דצל ךלוה וא דמוע 'יפ (תירבעב ומכ) ל עפ ה
 ל'זרדב תוארוה 'בבו בושחו דבוכמו רשואמ לאשוהו
 qua שרד :א"כ 'ודיק .ב"י תוירוה .א'צ ןילוח מ'ד

mew»6 ג'ל  nyseegחישמה :םש 'וירוה ,ךריבש  
 קרפ ^p" ירפס .םיחישמבש ןמוימה 05 ,יו .ארקיו)
 ועבצא 6 יד ארקי) ןאכ רמאנ תינמיה 'ג 'שרפ 'ג
 תינמיה ןלהל הרומאה עבצא המ ועבצא ןלהל 'אנו
 תנטוימה ןאכ הרומאה INN ףא ןימיבש תנמוימה
 תינמיה ועבצאב לבוטו (a םיחבזב  ןכו ,ןימיבש
 ךועב .ש"ע wl שריפ י'שרו ןימיבש תנמוימה
 ןמיחא : ד"ל אטוס וניבר איבה (ז'נ aem ןמיחא
 י"כב ," אמויב ה"כו ויחאבש ןמוימ G'2 2^ רברמב

 ומכ םהבש רובג :'טוסב י"שריפו םיחאבש ג"ונבו
 ןמיחא שרדש 30 כ'ע לאמשמ הבושח ןימיה דיש
 ,ויחאבש רשואמ דבכנ יכה יולכ Ole ע"לב ומכ
 וסחיל העידיה א'ה אוה ולאכ 'ה םוקמב 'ח וא
 הבושח . . ךויה ןישודיקב י"שריפש ומכ חבשל
 תבש ןינימיימ ,םינימיימ לי ע פ ה בו .תוכריבש

apתבשל י"שריפ ןייעו יתסוסל 'פ ר"שהש : ח"פ  
arbןימי 'למ :ח'פ תבשל ןכ ומכו ןושאר 'יפל  

 יכ היארהו הכזו רשואמ b 5n^ ע"למ ר"עפלו
 טוקליב 'יגה 'וכו "m" אמס הב םינימיימל םוקמב
 ב'נו 'וכו ייחד אמס הכזד ןאמ ט'כתת זמר ןנחתאו
 ומכ ל"צו אייחד אמס הל ןמואד ג"ונבו :ב'ע אמוי
 ןימיא הל m" אמס היל [ןימיאד] (ןימארו 'מ י"כב
 י"כמ אבוה םשו :ז'ק דצ אמוי ס'ד ןייע 'וכו היל

esהיל יוהח י כז ד ןאמ 'קלי ^35 "נה  [neo — 

 iom סילב "mov je לעפאב qos וטכו ןמי *
^Y (Glaubenהגינח  Yoתיל ד'ע ז"עד  

amךנמיה יא : סשו ,יתנמייהמ  ^Dךנימאמ סא , 
 ח'פ תיעיכש 'וריב ל"צכו ןמייהתמ לעפ ת אבו
 ,ןמייהתמ ל"צו ןונמהייתמ .ןמהייתמ : םוקמב :ח"לד

 .ןינמייחתמ
I8 * 

bh = םי 

 הז רוקמ לבא ש"ע םדוקה רמאמה לע בסומ והזו
 men לגלג 'יא :'כ אמויב ל"נה ר"בב 'יא שורדה

cUתנש .אגרח ע"ייע אמויד אגריח :'ח םירדנו  
 הימקוא א"ער 'ס ןילוח .אמוי ידהל הוטקולו .ד"לק
 יסכו vp 'בותכ 'ב תבצ 'עו ש"ע «n אמוי ירהל

 — [אמויל היל

 ינחוי Tw ןייע «Du  .םירבמי ,סונירבמי +
 QU ש"מו

NOT ₪םוי ןמ נכרוה)  (wrשוריפ ארח  
 der andere Tag, morgen) רחמ

"anתישארב) תרחממ יהיו ]8[  mm O5 n^ 
 'א n5" ארחמוי ה"כו ה"יחא]* .ארחמוימ

 אמוי 'ד ,'ג רתפא 'נותב ןכו ^ ,ט"  תומשל
 ילבו .ןרחמויבו re ,'ז 'קיול 'א י"רתבו ,ארחמויו

"nארח אמוי ז"ט ,'כ 'ב י"הד םוגרתב אצמנ  
 Am םוילו רחמל :'מ ןיבוריע :ב"כ תוכמ ןכו

 — [אנירחא אמוילו רחמל :2^ תינעת

N38 *ןמו אמוי ןמ בכרוה)  sinא"הה תטמשהב  
 ,dieser Tag םויה הז שוריפ ס"לב ה"כו

"^n (heute, diese Zeit0775 םירבד םויה 'א  CN 

 םויל 0« קוספ םשו ^o ,'ז ילשמ 'גרת ןכו ,אנמוי
 px .אדיעוו אנמוילו (יוועל לצא) י"כ 'גרת אסכה
 /'כ םירברל יא vm אנמוי אמלעב ל וע פה ראותב

^p e mםלועב  mmןמ +2: ע"לב בכרוה ןכו  
est amכ\ (הז) ןמו , 

die rechte (ש< ע"לבו אנימי ס"לב ה'כו מ"למ pt» 
Handבישה הכיא תלינמב (םינפב ןייע דועו  

 Qn an .לאונר) ןימיה ץקל )3 ,יב הכיא) ונימי רוחא

^nm ypינב תדבעושמ ינימיש ןמז לכ ינימיל  
 BN דודש אוה ינב יתלאג ינימי יתלאנ ןידבעושמ

snm)ךנימי העישוה .ךדידי ןוצלחי ןעמל 000  
 ץקל b^ .[ןימיה ץיקל] ca mo pom ג'רבו ,יננעו
 ה"כו ה"יחא]* = .וינפלונימי ריזחהל ה"בקה דיתעש
 י"עב י"שרבו ךל התאו ה"ד םש ןירדהנפב י"שרב
 ןימיה ץקל תולמו .ןאכמ רחאל רובדה ףוס ןוכנל
 ירהש םייסו ךוועכ שממ י"שריפ הז oy a9 אוה
 י"שרו 'מגב בותכ היה ןכ ילואו ונימי רוחא בישה
 ןויצו ,^5 ןכ םג ס'ש י"כב לבא "נה קר ןייצמ
 וניבו 35 לבא א'עב תצק ג"ונב ל"גה ר"כיאמ

ammרומזמ ט"ושב  ropזמר םילהת טוקליבו  
 רמאתו כ'רד 'תקיספב אוהו np'ben' םשב ה"פתת

jyפ"א י"כ י"פע \:א'לק רצו  "piםש רעבאב 'ה לצא  
 ומכ אסריגה ב"ירתת זמר הכיא 'קליבו .ג'מ תוא
 ונושל ןונגפ הניש א'ל 'פ יתבר אתקיספבו ,ר'כיאב
 pas לש הציק רוועתשכ ןימיה ץקל והמ + הזכ



D^ 

OOGNY)-— 
 b m3^ לעפמ non דקנל דירצ ילוא וא ,'וכו לארשיל

inימכ ב"ערו א"עס 'ד תבש לעפה -- החונמ םהל  
 לעפתא ,חנומ sm .ז"ל מ"ב ,(אימד) ימד החנוהש

mo pomא"עס  y^p mbםשה ונממו .תח  
 .ע"ייע mg npa טשפומה

 quàlen הציחלו השיגנ ונינע מ"למ) D ,יִנָי *
(Qedrückenאלד ג'נפ ר"ב ליעפהב  

 תא pro ויהי אלש mo פ'ו םש ps ןוהי
 pb ע"והאש יפל :ינארת לא 'פ ר'שהש ,לארשי
 ;'א ,'ג ןייע לקב םג הארוהה וזב ט"לבו ,לארשיל
 יקיו) ןוממ תאנוא ונינע ליעפהבו .'ח .ד"ע םילהת

Dn» O^ m»ע"ייע (יכ ,ביכ תומש) םירבד תאנוא  

 חירטמ שוריפ «Qi ע"לב ןכו 6ה'לק aem האנוא
belüstigenןייעו  "wsתאז 'פל  npnיפל : הרותה  

 :ז"ס 'מויבו 'וכו לארשי תא ןינומ ע'הואו ןטשהש
 ןיבישמ םלועה תומואו ןהילע בישמ ןטשהש
 ןטשהש ז"פקת זמר ירחא 'קליבו 'מ י"כב ה"כ ןהילע
 ת"האבו ןהילע ןיבישמ ה"ואו ןהילע בישמ ערה רציו

 .גרטקמ "א

 p (p m" אבנא 'עב המושרה פ"למ) אָּכיִנ
 כ"רב Flachewurm) ןתשפב הלדגנש תעלות

 ואל יאמ (א'ער mo pm ףועב דחא טחושה 'פד
 יעב אקר mna אל אכיניל הימרל יעב אקד ףועב
 אייח (S Cmb o2 םדה יוסכ 'פבו .אכלל הימרל
 ןישועש ףועה oT ^b .הינתיכב ws היל 55
 ןישרפמ שיו ןתשפב לדגש תעלותה תימהל ותוא
 ןתשפה ןמ חרוכ ףועה םד חירישכ הזה תעלותה

mm ovא'כל עבצל ותוא םישוע  ww coא"כל  
 ךועב שרופמ Ty pen ותוא קזחמ היחה סדו
 אכנא 'עב M" ר'בו 11 33 ה"יחא]* .אבנא

 וזו ף'כב אכנא 'עב nmn" ןכל 'זיפו ר"פרב ה"כו
 אכיני ל'חתמה רוכדב 351 ו'ו י"כב ןכו "גה רקי
 ^3! .ו"פו :ה"פ ףדכ םשו m5 ןילוחב ה'כו ף'כב

 p3' ר'פרו ד'לו m י'כ "נכ אכינאי ל'צו
 י"כ ה"מגר b" יתאבה םשו ש'ע C 37« אתיבב
 'ה "33 105 ת"ינב סרג ה'מגר םג לבא ןילוחל
 יכ vn" רחא ף'לאכו ף"ככ on רקיעו ע"פרו
 שוריפ אכינאי ונטמו ןתשפ b mie" פ"למ ותרזנ
 ל'נה "5 ה'מגר "סבו ןתש 5 תעלות ס'לכ
 "33 (ו'צר ףד 'גנא "5 ץכוקבו ח'כ ףרב ce ןכו
 א תיא "DU jT ינשב 0^ י"כב תחא םעפ) ומכ

 ?T כ'או "אָביְנְַיְל, הימרל יעב אקר : הזכ דוקנ
 אכינאי ומכ הכורא הרבה םוקמב 'שמתשמ תחא
 התניתכ לכא .ש'ע v3 'יג יפל אבנא 'עב 'יאדכ

w^sהתביתכ, םע תמכסמו ןכתת ף'לא  p'3 

 ביגאי |

 ר"א א"פר יתבר 'תקיספ ,יטרפה (CD O אנימי +
omןכ אבא ^ םשב ןיבא ןב ןהכה  

 'ש זמר הימרי 'קליבו 'וכו ל"וחב תמה ^« אנימי
 ה"רא man א"זה לבא עוטקב 'תקיספה םשב אבוה
 א נימז רב אכא 'ר םשב "יבא ןב ויכא םשב ןהכה
 'וריב הברה ליגר (אגיבז) אנימז רב אבא 'ר הזו
 ןיסחויו האלהו :ו'ג דצ ף'זרהמל vo" אובמ ןייע
 (אנומיז) אנמיז רב אבא 'ר ילכבבו 'ק דצ םלשה

i»ן (אשראוו 'פדר) ה"דס '; 

"»P CN» *סולבוטסירא יחאל ('*א (יטרפ םש)  
 םגו ,יאנמשחה סונקרוה pm לש ונב

 ןנחוי ירבעב ומכ own "53 אוה ייני = יאני
 תוינומדק והיתתמ ןב ןייע) רדנסכלא "53 כ"ג ארקנו
 ךלמה יאני דובכה יונכב דימת אבו CR 3^ נ"י
 'הנס .ו'ס ןישודיק .ח"מ .ר"מ תוכרב ןייע (אכלמו
 תינעת nbus :ב"כ 'מוס :ג"לק ב'ב .א"עס ט"י
 הלינמ םיארומא הזיאל (': .עלב 'פ ר'כיא .ב"יפ
 הימשמ אבס יאני 77 הירב יאני ר"א א"עס 2/5
 יאני ד'ק י'הובמ ף'זרהמ תעדלו .הבר יאני 'רד
 "| אוה N2D יאני 'רו אריעז יאני 'ר אוה ןושארה
 ובר יאני 'ו אוה ןורחאהו לאעמשי 'ר יב יאני
 ןושארה יאני 'ר יכ חיכוהל הצורו ןנחוי à» לש
 53 לבא לאעמשי 'ר יב יאני 'ר לש וג ב אוה

btwהליגמ סידנ)  Cbowהירב רב יאני ר"א 'יגה  
 םשו 'פ י"כב !T2 אכס יאני 'רד הימשמ יאני 'רד

D ^5ןייע יניי 'ר כ'ג םימעפ המכ "יא יוריבו  
 ר'קיו ףיסוהל שיו .האלהו iv י"הובמ הז לכמ
 ןועמש 'רד הירב יאני '5 .ןילקרט py ז"טסו ,ט"פ
 יאני 'ו ד"יפ םשו ,א'כפ יתבר 'תקיספ יאני ןב
 כ"וד 'תקיספבו ןמחנ רב לאעמשי 'ר םשב כאשר
 אכוה) W^p י'כבו ג'כשר םשב um 'ר 'יגה 0«
 [באשר] (ONU ייכז 'ר (סש רעכאב 'חה תרעהב
 ארומאה םש רסח םכחהכ ימ קוספ הבו תלהקנו

cyanו םשב בכשי ^« ז'עקתת זמו םש ' 
 םיארומא דועו ל"נה הרעה ןייע oom רב לאומש
 (DT תורודה *30 ןייע ,הז םשב םיבוקנ םירחא

aremהאלהו ז"טק ףר . 

 *  nחי מ"למ)  (hin- niederlogenלעפאב &3"
  nieהנמר אכיה לכ א'עו  ,m5יא |

 Vlachewurm 2% תיסרפה הלמה איה איה אכיני יכ

moוהניחננ יחונא 06 'וכותכ ,היל יחנמ יכ ,היל , 
 סוגות T rub" דכו א'י ^ תומש on 'גות

 "לב ומכ ליעפהכו .ךמרק חינאו ^m ^ םיטסוש
 min ג'מ ז'ס האיס 63 םש ^cm) J ק'ב

mmמ'כ  vb reל הציב .ינפל חגה '. y'enחנה  
 ןהל חנה א'עס vo םיחספ ,'וכו לארשיל םהל
 ןהל «ww .נ'לר ve םיחספ mm m לארשיל
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ovףוס טוקליבו) םּונּוי  meeו"עק זמר  
(Duינחוי ע"ייע . 

py + (ס"לב ה"כו pyיפ ' jusבלחה  Tm) jb 
 saugenליעפהבו  pusקינּוא לעפאב  

Güugenתוכרב מ"ד ןייע  ל"זרדב הברה  "oz 
 .ב"יק םיחספ .ה"לק :ח"כק iin v5 תבש :א'ל
 STD .א"ם :םשו SD :ט"נ nuns Gp תומבי

oy3^ הטוס ,א"ער מ"פ .ו'ע :ה"ע 2 ןיטינ : 
i5מ'ב ,'פ קיב  Y'a rbויכ ז"ע .בימק :ח"כק , 

 .ב"כק :ז"טק ןילוח :'ז תורוכב .ב"ק 'דהנס ,ג'מ
 :" gp הדנ .נ"י תותירכ .א"ל :'ל n :םשו
 'ורי pos דועו ח"צ פ"ס ר"ב puis לעפאו .ז"ס
 םש אוהו ינוניבהו .'א זב py :ז"כד א"פ םיאלכ
 תובותכ Gu» npyb וא מ"לכ תקנימ ראות
 :3" «n : ט"מד א"פ הדנ v" :םשו א"עס 'ס
 Y5 PP זיפ :ט'ע מ"ב TO הטוס YO) :ו"ל

Tmה"ס תובותכ תּוקיִנָמ ץובקהו :'י .'ט :7 : 

 םשהו :^ nm תּוקיִנַמ טשפומה םשהו : ז"כ תינעת
 יונכבו ,ב"עס ב"ל ןישודיק p omm pir מ"לב
 הזו א קּונְי "יא ו"לפר ר'בבו ןוהיקיני ח"פר ר"קיו
 .דילק nae מ'ד ןייע sppus הבקנלו רתוי ליגר
 :ז'ס n'5: .ב"כ ןיבוריע op ,ה'לק (םימעפ 'ח)
 ,'ט תינעת :ה"כ ק"מ :ו"ט :םשו ap הגיגה
 הליגמ :ו'מ הכוס :םשו .ח'ע im אמוי :ג'כ
 ,ו'נ SD ןיטינ :'ח .'ח תובותכ : א'ע תומבי :ח'כ
 D^ .ד"פ .'פ ק"ב .ב'י הטיס n'D. .ו"ס א"עס .ז"נ
 /3 ב"עס 'ג ב'ב .(םימעפ 'ה) : ט'ל מ"ב (םימעפ
 ^Ub it יהנס :וזנ ז"ע :א'צ :ז"נ :א'נ :א'כ ,א"כ
 ;'ז יליעמ imu ןילוח ib» mmo : א"יק :י'ק
 «MD ןֶהְכ דיפס ר'דמב «Np ירוס לקשמב רועו

 ,וכרע Py np ית קונית ןינעה m2 דועו 'וכו

 כש .ס"לב T2! Jugend אָתּוקְנ טשפומה םשהו
 הרמאנ הקיני תלמו :'כ תינעת א"ער ב'נק :א"כ
 m3 :'מ תוכרב ןייע םתלוזו םיחמצה לע כ'ג
 ! א'כד ג'ס ןיבוריע ימלשורי :ב"ע : א"ע ב'ב :ז'ל
 המראה ןמ הלש ץימ תקנויש חמוצהו pov םירבא
 'תפסות ז"מ b mb^& תוקגוי ץוכקהו תקני הארקנ
 כו לש וננל יטופ םש אקוני דועו -- b" הרפ
 ys t ארתכ אכב 'Wpy רמ ארקנה ארסח

gyדועו םש תופסות  vesט'פ תוכותכל : 
 דועו )01 םלשה ןיסחויו ,אשישק רמ ט"הד

Npםוגרתב  movןושלמ הקאנ תחת 215,3  
miwךרע ןייע  np) 

"p" *ןינכה תיתחת ןנוכ ונינעו ט'למ)  gründen 
bostimmoen, feststol- לובג קוח תמיש my 

  lenרבד וילעש ןכ ושוריפ דוסי סשהו  epןוכנ

TD'* — NEW 

 יכ non bw "331 ^53 קפתסמ היה וניבר לבא
 אכנ ךועב םג הרדפל לוכי היה אל תאז יתלב

 — [ש'ע

 שדוה ושוריפו Januarius ר"לב) םיִרָבּונְי "9
 קרפ ז"עד 'שורי (םהלש ןושאר

 היל ןיחווצ ןכ paa Gv טילד א'פ ןהידיא ינפל
 הנשה שאר ר"לב pon] ל"צ] (םיירכוני) סדנלק

^nשדח שאר סדנלק  ^bםהלש ןושאר שרח סוירבני  
 קודקד ילב תצק ה"יחא]* .סדנלק qw ןייע
 םויל םש אוה Calendae, Kalendae אדנלק יכ
 -Au דע Januarius ןמ םישדח הנומש לש ןושאר

gustusארקנ ןושאר שדוחו ללכב  Januariusאוהו  
byיטרפה םשה  Janusולו םיימורל רשי ךלמ  

 ומש לע הנשה שאר ארקנו ןושארה שדוחה שדקוה
Calendae Januarii == Calendae Janiיח .לאיטראמ)  

 ןורתפ הז ל"נה ז"ע 'ורי לש רופסב םגו )^ יגיל
 02955 גיהכ םי ר בונ יי סדדנ ל p היל ןיחווצ לש

 -- (סדנלק 'עו ,אילנרטס ע"ייע דועו

— 

 יונכ הדנאה י"פעו 0" ovy cónm מ"למ) ןוני
 רזעילא 'רד אתיירבב (םינפב ןייע חישמל
abbןוניל דיתע .אוהש ומש ןוני שמש ינפל  

 b" .ב"א) — .ןוני ומש ארקנ ךכיפל רפע ינישי
 ירבע ןושלב ןינ רפע ינשי  תויחהלו .דילוהל

QUןינ שרשב ק'דו רזג ןכו הייחא]*  n» 
 ירוסו ע"למ אוה ר'עפל יכ ל'ג ןיאו .ןינ ןמ לעפנ
 ובריו b^ וגדיו לעפה ונממ הנבנו גד 'יפ ןונ ימראו
 ןכא .ןּונ ומכ הבריו ^5 ןונ ןמ ןונָי ןכו םיגדה ומכ
 ןכו שָּדַחַמ b veóo^ י"למ ד"עפל השרוד הדגאה
 frashó- mne תייחת םיגשיה םייסרפה םיארוק

^b kerediשודיח  meumחישמ ןינעב ירמאמ ןייע  
 ןאמשידניוו דועו פד א"כח ג"מד ע'מב ב"הועו מ"החת
 ל"זר ושמתשה ןכו ,986 ןעידוטש עשירטסאאראצ

vu "mbב'ער  moןושלה  psvשדחמ ה'בקה  
 תאצמנש הליגמ ןינעב רופיסה ש"ע 'וכו ומלוע תא
 איה שוררה הז םוקמ רקיע יכ עדו .סרפ יזנג ןיב
 ןוני יומא יאני 'ר יבד "א םשו !ח'צ 'הנסב
 ane ןוני שמש ינפל . , OU Dónn) 'אנש ומש

mmםלועה שודיח לע ארומאה תנוכ דבלמ ןוני  
 תמגודכ ארומאה ow לע לפונ דוע meo די לע
 הנינח 'בר יבדו vow הליש ירמא אליש 'ר יבד רמאמ
 םש רפח א'ויפב לבא .ש"ע 'וכו ומש הנינח
 ^35 םשו ג"צ רומזמ שיר ט"ושב COD ןכו ארומא
 דיתע אוהש א"רדסכו רסע ינישי ןוניל אוהש וניבר
 | הלמה תרזנל רתוי ןכתת v הביתכו ,'וכו ןניל

[bra י"למ 

yy m *ןוניי . 



 ויל, ירק[ רוז ין' ירי?

"L m 

. 
- 

 .הלמה וז mnn זאו שבי בשע ייפ dy י'לבו
"eשוריפה לכא שביו ברח ןושלמ הניכחרה לש  

 ,רקיע 5 ןושארה
 03D ןמ שרדנו )5^ תישאיכ יטרפ (DU הָּכְסִי

 הרומו ררוס ןב קרפד ג"רב (האר ושוריפ
 המש ארקנ המלו הרש וז הכסי Cono ןירדהנס)
 הכסי רתא 5237 (' שדוקה חורב ('התכסש הכסי

 .היפויב ןיכס לכהש
(blind sein WP השענ 'יפ יִמס ומכ =( DD'* 

 תודלות אמוחנת  a ^0 bםםייתנו ליאוה
 .אמוס השענו ליאוה 'יפ .תמ אוה ולאכ ויניעב

roא"ל יפו ע'לבו  = ous oett oe 
 jasminmum, 20 mew mov ןושלב |

(wohlriechende Pflanzeןימסיד אפסוכ  nae)6 'ג  

 ןושלב שוריפ cu — .('ףסכ ךרעב 'יפ 325
mor nvלאעמשיו  poברע היר ולו ןכל חרפ  

Gmןפסכ 'עבו ה"יחא]*  "bל'הזב וניבר  
 ןיכרבמ רציכב םימכח ורמאש pomo אוה ןימסיו
 פיש ייכבו) קלמס wn ב"ער ג"מ תוכרבב אוהו כ'ע
 היולע ןיכרבמ c" yp "o) הדועס יכלה ז"ואב ה"כו קלזניס

 ול ןירוק ןימסי קלמס י"שריפו םימשב יצע ארוב
neósלאעמשי  ^mלעב חיכוה רבכ לבא ,ש'ע  

 י"שרב ןוילגמ ואב תובית ולאש ןפסכ 'ע ע"בשפה
 4253 ךוועה 'יפמ רימלת הזיא וקיתעה ר"עפלו
 היהש תעב יכ meo ראשבו אובמב יתחכוה
 שמתשה אל רוע תוכרב תכסמ תא י"שר שרפמ
 הפסוהה וז "יא הארנה יפל יכ ע'צ לכא .ךורעב
 תוכובל ס'ר לעב ריעה אל יכ יישר י'כב םג
 תוכניתה ולא יכ עדתו .'יגה יונישמ המואמ ומוקמב
 וחיי /ל תישארב) םיאדוד לע p^ ירהש ems ןניא
 ןימסי לאעמשי 'לבו אוה בשע ילגיס םיאדוד בתכ
 ןואגה DU י"שרמ 'יפה הז אכוה ארמאצ 'רבו כ'ע
 ןימסי ww bro יישר תערל כ'או (' הירעס 'ר

ynגישהש ן'כמרה ייפב  oyריכסהל ל"נ ר'עפלו  
 b'sn תוכרבב י"שריפש ותוארב יכ הינמ לעבה םעט
 תוווש שלש ונ שיש sep ןמ אוהו 'וכו קלמס
 לכל ןילע השלשו וזמ הלעמל וז ןילע לש
 ה'ד 1( תנשב יכ ואור ירחא ?p" כ'ע הווש

 (-viola = Veil ל"ואיו ןירוקש בשע evo" ילגיס
ei chenדימלתה ףיסוה כ'ע ןילע תש לש וב  

 לע י"שריפבכ אצמש המ תוכובב י'שר יוברל
oemילגיס ןינעב  omש"מכ ל"נה םירבד המה , 

 Oy רחא ךוועה לעב תעדכ אוה קלמס תמאנו

pr 09mךילא רמאת ושא לכ ביתכר  mwעמש  

: . 

 : רוע גיונב (
 .ע"ייע ןיחורבי אוהו האפל w^ ג'סר הקחעהב םלוא (* .ןפסכ

(Grund, Grundlageתבש  SUDהכוס  UDאמוי  

 םודסיו ורזחו םוחכש s הרומת (s הליגמ .'פ
que»רמאי אל א"י פ'ר מ"ב 'תפסות ל עי פ  

 אלא הלעמל ירצח דגנכמ ךמע c8'5 ינירה ול
 ב"יד י"פר מ"ב vx" ,הלועו הטמלמ wy דסימ

xyירצח לתוכ ךמע דפיימ ינירה ול רמאי אל  
 נ"ע ב"כד ה"פ ןיבוריע 'וריב הליאשהבו ,'וכו הלועו
 םשו ,הכלהה תא ןידסיימ ויה םשש דוסיה רעש
 ר"שהש .םירעש ינש ןיב דסוימ היהש Ta רעש

"bז"עבו) 'וכו וילע 305 אב וריכח :םיבוט יכ  
 תישארב muon ל ע פ ת ג (דמלמ אתיא :ט"כ
 הרותה לע אלא (pn אל םלועהש 'א "יס
 -die Begründung, Fest דופי טשפומה םשהו

stellungהברע א"עס ד"מ הכוס  mbםיאיבנ  
 רשע הבוע :ג'לד א"פ תיעיבש ימלשורי ,'וכו
 םינושארה םיאיבנה דוסימ םימה ךוסינו תועיטנ

paןיבוריע 'ורי ,(פש הכוס ןייעו)  buaרעש  mon 
 :ט"צ תוהנמ «m^ דוד לש ודוסימ .ז'כ תינעת
 ,מ"למ רוסי :amb והז הרות לש הלוטיבש םימעפ
 AD vp OU ,גיס יקזח) המאה קיח .'ד ;יבוריע
 המא םסגכו new הלע א"מ ג'פ תודמ .ה"מ הכוס

 ןופצה לכ ינפ לע si ט היה דוסיהו :םשו ,דוסי והז
 ;ד"ס ,דוסיה 7233 .ד"ס םיחספ .ברעמה לכ ינפ לעו

SUOאמוי  ivדוסי הנועט הלוע 4.7( םיחכז , 

 :ח'נ ov .דוסיל ןיכפשנ :ד"ל םיחכז :ז'נ אמוי
 דוסי . . הנזמ is יברעמ דוסי 3( .ז"מ םיחבז

cbאמוי  D)תיברעמ דוסי . . תימורד דוסי  
 ,ט'מ הכוס ןייע mm" (יברעמ ,ימורד . , םשו)
 373 .א"ג 5 imo .ז"ל :ה"ל pen .ב'ס םיחכז
 .ז"צ mmo .ט"פ : ד"ס :ח'ג .ח'ג Y3: 02 ,ג'נ
 "וכו המאב בבוס דעו דיסימ :םשו ,דוסיהו 3303

pumהנב דוד הבו םירישה ריש שרדמ שירב  
 .תונולעה תא m3 המלשו . . תודוסיה תא

 'ג רוטע ביי ףד "^ קיפ שר אעיצמ אכב ימלשורי
powאייִרוסְי . 

 Minze, jacea 'צמא ר'למ ר'עפל sey pm יסי *
(Gartenpoleiג"'ער ט"כד ב"פ םיחספ "9  

 tivo bn יסי רמא ןוב 'ר יב הסוי 'ר הניכחרחב
 ארקנש (MY אטנימ יניממו יסי ארקנה בשע ותוא
 ל bitterstisslieh קותמו רמ אוהו יילאפנעטראנ

 53 א'ספ םיאלכ 'וריכו ,לח py קותמ אוה
 mun הננשכו ,יל רנוה ע'קה 'יסו יל :me ס"מב
 ילחיסי תחא הכיתב ל"צ ילואו .הזה טילשה ינפלמ

rus (!כ'ס זמר הנ ףוס 'קליב היכו הכוסש  
' (* 
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 ר"מש ףסותינ ינשה ז"ט 'שרפ אב 'תליכמ (םימעפ
 ,ףסומ םשהו -- םינש יתש דוע ול ףסותינ ז"פר

 ,םכרע ןייע תפסות

 וא הרסה nmp5 pip ^b Soo ומכ = ףסי *
 -weg- ab דובאו היילכ b mo" םע ףדרנ

Gehmen, zu Grunde gehenאלדו ג"ימ א"פ תובא  

 דמל רבכש המ ויפמ ףוסי ב'ער b^ ףיסי ףיסומ
i n3]וימע לא ףסאי רמולכ ףסאי  n»:ה'כו  

 אבוה מ'כ שוריפ ןייע לבא ץ"בשרל תובא ןנמב
joinsפ"שב 'יא תואסריגה יתשכו ,ל"נה תובאל  

 וניאש ףסוי ףיפומד ךליאוןאכמ יא :א"כק ב'בב יכ
 הירבקת sov ^2» con ףיסי יאמ ףיסי ףיסומ
 ם"בשריפ ןייע לבא ףסאי 'יגה b תינעתבו הימא
 ןניפרנ אלו היילכ ןושל so בתכד ow ב'בל

apeב ףס ךרעבו ףסאי סרג רבת 'עב וניברו ' 
 'ב 'ורי 'גרת me םשהו רבת 'עב .'יפ ןייעו ףיסי

 .ףּוסי : ןוילכו ה"ס ח"כ םירבדל

D? *א ( ') monרשק שוריפ רסא ומכ  binden 
 -Sich binden, sich ver תירסומ הנשהבו

bietenמ"למ שנועב וא םירבדב החכוה ןינע )2  
Gtrafen, züehtigenםוגרתב הנושארה הארוההב  

 רתסא םוגרת לעפאב ppp ןורסי 'ג ,ו"ט 'יעשי
 .רסייא אתלישושב םשו יצרח cDUN 'ג ,'א ינש
 3^ תינעתבו En") ^3 :יפל ב"יפ תינעת הליגמ
 'וריב ה"כו ולצב "sb אנד תמדק jb 'מ י"כ 'יגב
 ומצע רסיי ואל יאמ רסיי ג"ונבו .ו"סד Ye תינעת
 ןינעב תינעתל bi ןייעו ומצע רסאי אל ולצב

nounןיבוריע 'שורי  Yoאוה ד"ע 53  D" 
 םילודגה רסיימ א"עס טל mp תי נש ה הארוההב

 לאקזחי תא רסיימ ה"בקה ךכ ףא ןירוסייב ןהבש |
 לעפתא ,לעפתה .םכירצי nb Tp םש ^«
 ,םייעמ ילוחב ןיִרָסיִיְתִמ "נושארה םידיסח ג"פ 'וחמש
 ר"קיו לעפתנ ,רָפיִיְתֶא ןנחוי 'ר יל ידוד 'פ ר'שהש
 ידהנס ימלשורי .רוכבה וגב לע רסייתנש לע ו"לפ

"bמוחנת ,רוכבה ונבב רסייתנש "65 ר'ע ז"כד ' 
mבויא 'ח "יט םיטפשמ םשו ,ונכב רסיתנ ר"י "יס  

 רסיתנשכ ה"נפ תישארב תדגא ,ז'הועב רסייתנ

 ש"מ 'ייע\רסיתנש ןויכמ ד"ע 19 ב"פ 'טוס Y ,בויא
 הנושאר הארוהמ םשהו .(ל"נה םוקמב סעטטאל 'ה
 הישובל 'ג 'פ mb 'א ינש םונרת רתסאב ריחיב
 ,ב'מ ;ב'כ ,ח'כ "pun" 'גרת ןירוסיי ץוכקהו הירוסיי
 םוגות "wb תינש הארוהבו .'ו ,'ג הכיאל ;ב'כ
 ירוסייב 'ה 'כ 'קיול י"רת ץוכקהו am ,'ל הימרי
 ,ג'ג היעשי 'גרת yt" .ןיִרּוסְי תחא ר"ויב כורלו

DX פו ע"למ אוהו קבמס היגהל' by ךא pep 
Jasminum "IIS ןימסי ןימ הנכמ ענגיל עבטה רקוחו 

  ( Sambaeתבשב י"שריפ ןימסיד אפסוכ ןינעבו
 ןימשמוש לש תלוספ ל"נה  »'pךורעה 'יפכ הזו

 'ע ע"בשפהב ב"ירגה המת רבכו אפסוכ ןינעב
 אלש י"שר לע ןפסוכ  ^bלעבו המואמ ןימסי ןינעב

 י"שריפ בשייל הצורש ז"ל דצ תבשב ךורע דומל
 חיכואש ומכ כ"חמב האורב הנש ע"בשפה לע המתו

 ךרעב כוספן[  —

FD *תוכיאו תומכב יובר ןינע מ"למ)  hinzuthun, 

(vermehrenמ"ד ןייע ליעפהב בורל  

 .ז"פ :ז"ע .א'נ :ד"ל ,ד"ל :א"כ תבש ^is תוכרב
 !'פ ,ד"מ P 23259 :א'נק Tap :ה"כק CUP ,'צ

 cp amu .'נ ,א"ל .ה"כ :'ו םיחספ ep .ו'צ

 אמוי .ו'ט תינעת :ח'כ ,נ'כ :ח"י 1 ה"ר
 2 .ח"מ :ה"מ .ה"מ ib :א"מ .א"מ ,ו'ל :ד"ל

NDא'ע זיה (ערג עיייוע :דלמ תורוכב :ה"ק םיחבז : 

 (םימעפ n" :15 .ב"מ ,ט"ל wb i6 הכופ
 ^s תותירכ (o4 :ב"ל תומבי .א"כ הלינמ

DN Dpהטוס ,א"ק :ד"צ :'צ .'נ (א'ר ,א'ח  
 :'ח תובותכ Cw לקש ע"ייע 35 :'ב ידהנפ :ד"מ

«abד"נ 38 : aDט'צ :ח'צ .ד"פ :ה"ס :ד"ס : 
an P PEEח"מ .'ל :  UOו'ע +:ד"נ £25 . 

D t5 90357322852: 52085הימ :'י : 

 :ד"מ מ"ב :ר"ק :ז"צ :ט'ס iD 1802 12/0 ק'ב
qT3 83028ה  spה"ע יא" 5*3 ג'ק : 

 ,ריי Un ז"ע .נ'מק ..ט"כק €t .'צ .ט'פ
t'y YD NDז" :" :'ה 'דהנפ . 

urp ov) go sdז'ק :ב"ק . mb ^ 
 .ד"ל .ט'כ ^is םיחבז :דיכ 4^ :'ב תועובש
 .ב'פ :ט"ס .א"נ :'מ .ט"ל .'ח תוחנמ .ח"פ : א"ס
 pow .'ג .'ט :ו"כ :ב" .'ז תורוכב ז'ק היפ
 £3" 43^. ." ןיכרע .ז'טק imb :ג"פ ,ד"נ ,ח'כ
 דימת :'כ :'ט 'ליעמ s 'וומת וז"כ 19^
 תבש ןייע pD'o3 ףַסּוא ,ףיסוא לעפאב :ש"כ
 תובותכ .'ה הגיגח p^ םיחספ ep :ז"טק

ntsדיל ריזנ ,'כ 'שודיק .ד"פ : ibק"ב  
 a ae ןירדהנפ 15 i8 ז'ע :דינ מ'ב 5
 ןילוח .'נ תורוכב :'מ תוחנמ :ח"מ תועובש
 ףֶסּותיִא לָעַפְתְנ Pyong a הדנ ו ג'פ .'פ : ג'ס
 :ב'ל תומבי :םשו .א"נק תב ש .ח"כ תוכרב מ'ד

s(אפסותימ) .ז'נ  dpןישודיק  vyז"ע : 
 ^" :םשו (םימעפ ") ד" «mnm ,ז" םיולנ

* xS 
* 

* 
vA HN : ה'פ 

 .כ'כ לעב תער רגנ pabD 'עב ייהעב חיכואש ומכ הארוהה וזמ הז ןיא «a^ רומזמ etes קבמס לבא ('



iתו  

 תוצמ .ג"י תורוכבב ה"נכו ה"יחא]* C ירבע

 המאב י"שר שריפו היידפה תוצמל תמרוק הדיעי
 ,רּועי nen דועו .השאל ןודא הנדעייש הירבעה

myח"י ןישודיק : mp»ןיסורא וא השוע ןיאושינ  
 ^qu ןיא .לודנב אלא דועי ןיא .ט"י םשו ,השוע
 ע"ייע mm 155 אוהו דועיי דצ .'כ םשו ,תעדמ אלא
 ב"עס ט"נד א'פ ןישודיק 'ורי ץוכקהו ש"מו ,דיחי

"y"תומכי 'ורי  Ubלעפהו ,ןידועיי :א"יד  
 הדעיש ןוגכ ^n ןישוריק 295 ע"לב עי לעיפב
 "D םשו ,םש 'סות ןייע הל דעיימ "ny" :םשו
 Am יל mro .'ו ne ,הדעיל ךירצש דמלמ
 הדעיימ . . הדעיימ אוה המב םש ןישוריק 'ורי
 םינש ינפב הל רמוא העדיימ אוה דציכ . . םירבדב
 DU תומכי 'וריו wy 'וכו יל תדעויימ תא ירה
 הנבג דעי לעפה «qj — :ט"י ןישודיק ילבבו
 pfo" ע"ייע גח רמולכ דעוימ ןמז o" דעומ םשה
 הארתהו הרהזא «pip v לעפמ uns םשהמו
 ידועייל ב"ערו א"עס ד"כ ק"ב (Gerwarnen םידעב
 ,'וכו היל ירעיימ יכיה . . ארבג ירועייל . . ארות

mm» :ve ovלעפ תא ,יכה  owרַעְייִמ :ר'כ , 
 קרפ ארקיו ארפס םשהו .דעייא

 nM םוקמל ץכקהו הפיסא שוריפ דעי לעפהמו
Gusanmmentreffen)טשפומ םש הנכנ  n'y?ר"דמב  

 הדיעי nmn 35 G5 ,ה'כ תומשו ךל יתרעונו ד"יפ
 -- [לארשי לכל הדיעי התיה אלו

pm *ע"ייע  prנ"'שו , 

Op 7מ"לב ץעי 155  rathenםשהו  (RÜ'y 
ow(העבשו) [ארזעב ל"צ]  bs] 

 םוגות .ןיצעוי ^b O" 70« יהוטעי [תעבשו

 אמיע Gu ,יר «m ךוד תא Tw ישיו קוספכ
 ל"'זח ורמאש המ הזו .םרא תתא הוחל איוח בהיר

on x»לעפתא הייחא|* .שחנ לש ויטע  
 ןייעו 'א us ,'א י"הר m 'ח ,'ו לאינד טַעיְתַא
 י"רתו ^n, ז"ל ;ב"מ 75 תישארבל 'א n דוע
 םוגרת וניכר איכה מע ךרעבו sow תומשל 'א
 םשו םישוריפ ינש ש"עו ל'נה Ys nmm לש

 — [ךיראא

5p + |ליעסהב קרו  yinמ"למ  "oתילכתל לעָפ  
 B אמוי .ה"כ :ר'כ Ty (nützen הכוט | ינא .הברמ )^ קרפ «Wo vpn םינהכ תרות ףוסבו

 3"1 :375 .ח'י ir^ per ," mains .'ו הלינמ

 : ד"פ : ז"ל |
 .םידע ינש ...mv o דחא דע תדיעי 'ב |

 ,ג"ע םילהתל ;'ב ,'ה עשוהל n^ eb; הימריל ;'ח
snה"מ 'רהנס :'ח 'מוס דיחיה ל"זרדב הברה ןכו . 
psןירוסי ץובקהו .הזמ לודג רוסיי ךל . "b^ 

 (םימעפ 'ט) D תו כרב 25 ןייע ?me" 'וכימסבו
 .ה"נ תבש SD :ו'נ "^o ,(םימעפ 'ד) :םש
 3 אמוי .'ח תינעת :כ'ל הציב :ח'פ :םשו
 תובותכ :ח"מ .ז"מ תומבי :ז"פ (םימעפ 'ג) .ו"פ

 ,'מ םירדנ :ו'ל ןיטיג .ב'פ :'מ ןישודיק .ו'מ
 YD: ב'ב (םימעפ 'ו) .ה"פ :ד"פ מ"ב .א" 1210
 (םימעפ 'ב) .ב"צ 'הנם (םימעפ 'ב) :ח"י .'ד ז"ע

iluתוחנמ :'ח תועובש .ז'ק .ה'ק :א'ק .א"ק  
 'פ ןנחתאו 35D" .(םימעפ 'ב) :ז"מ "יכרע :נ'ג
 רומזמ שיר ט"ו ש "52^ קוספ א"פ ר"שהש .ב"ל

axז'כש זמר הימרי 'קלי . 

 -her מ"לב אצי ומכ ייפ wi ס"למ) ?NY א
(auskommen, hervorbrechenי"ר ת  )8( 

me 2m7 0:52 ןורהא הטמ  C73רטח אעי אהו  
 'ורי 'גרת ב"ר איבהש הממ ה"יחא]+* .ןורהא
 י"כב לבא mpi 'לקנוא 'גרת היה וירפסב יכ חכומ
 ספדוה ונממ רשא "23 ה'כו אעי 'לקנוא םוגיות
 ןואגהל רגל תניתנ םע ו"לרת אנליוו 'פד שמוחב
 yn ס"לב ה'כו יעוא לעפאבו .רעלרא ג'ר

 — [ש"ע יעוומ ךרעב וניבר ואיבהו

PP"ץעי ןמ והושרדו " .'ט 'ד א'הד יטרפ םשו  
 (cre תונברקב שי 'פב הרומתבכ (ץבר —

 יחא הדוהי ומש המו ץבעי אוה לאינתע אוה אנת
 ץעיש ץבעי לא והנעש לאינתע wwe .ןועמש
 רחא יתכשמנ ה"יחא|* ,לארשיב הרות ץכירו
 רחא רדסנ י'ככו ר'פדבו 'שמא b33' ןוכנה רדס
 'וגו ץכעי ארקיו ןינעב רחא שורד דועו ,הדיעי 'ע

"mאוה דועו — .ש"מו םנב ע"ייע םש  DPארומא  
mon "rv weץבעי ^ םשב יגח ^ כ"פר ] — 

 ר"ע 2/21 b'3 יאמר 'וריב םוקמ םש זו טודעי *
qmתיעיכש 'פסותבו טודעיו  T'b.פדב ' 

 .טירעי pP 'םריא י"כבו םירעי ןיעו

nTT"הנמזהו הנכה ונינע רעי ירכע לעפמו  be- 
«(timmenןכש ןכל המ  bpוינא תחת  

 ,(! ו" peto po amma veh הריעיל

 רכעלו הריעיל וינא תחת op ןכש ןבה תא

 ינא 30 ח"יק פ"ס האר ייפסבו :ח"ק 33'3 n'33 יוכו הדעיל ws תחת םק ןכש ןבה תא ינא הכרמ 'יגה םשו ('

 טיגר א'פ ןישודיק יוריבו הנדעיי 135 םאו ה"ר גיפ ןיקזנר אתכסמ סיטפשמ יתליכמ ןייע רועו ^« םק ןכש ןכת תא

 B'op: 3"yD nop ףר אקילייגנא ייכ ץבוקב ןיכרעל י"כ ה"סנר ייפב לכא הרעיל כשו ב'ער ה'כ ןיכרעב היכו (* .פיעפ
oum wyהרי עיל  
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 השית b p'b ךורעב ןאכ שי יכ 55 ןכל
 המ 5^3 ר"בב ה"נכו .הכקנ הבש כ םוקמב הבקנ
 לבא אוה השיית סרג ו"זרהמו איה היישת וז הלעי
 זמר םילהת טוקליב ה'כו nen אסרינה רה ךרעב
 ם"במרהל מ"יפבו .ז"עלב wb mn po ב'נו ב"סתת
 ל"צ "לועמלא יברעב ,«moy שריפ ל"נה םיאלכב
 .קקאבנייטש yb שית s Oe^ אוהו לועוולא
 ג"פר םירדנ ימלשוריב ה'כו אָלַעִי םונרת ןושלבו

y'vyהבוכרא  aemןושלבו הלעי הבקנלו ,וחיפי  
 תובותכ .ד"י ןירדהנס ןח תלעי םיעגענמו םיבגוע

a^א לחכ ע"ייע ' mmע"ייע  [snb — 

 n3 תלמ ףורצב von מ'לב (Gtrauss) הָנָעַי *
 דיחי אצמת לב ('ג ,יד יכיא לש ירק pray ןמו

 - ןילוח ןייע תב ילב «n םג אתיא ל"זרדב לבא
 וז הנעיכ m3 לע תלבאתמש וז הנעיכ :ר'ם
 הנעיה תב ביתכו הנעיה ביתכ mii םע תנכושש

 .ש"ע 'וכו

 אראו 'מוחנת rmüden) העיגי ןינע מ"למ) ףעי *
^bףעייל אלא אב וניאש ב'כ  ub 

(rathen ע"ייע By* ומכ ypy ר"אלב = yr 
 הניגח :נ"ל תבש .א"ם : ו'נ :'ח :'ג תוכרב

 .ז"פ ב"ער ו'ע :םשו iD ןירדהנס .א"י הטוס .ר'י
 ןישודיק .ץבעי ע"ייע .ז"ט 'רומת ae ןילוח ,ו"ק
 אמליד ב"עס ו"ט הליגמ ,תוער my היל yvy :'פ
 הילטקמל ארבג אוההד יוליע יצעי ימ wp הצע
 D'7 לצא תומוקמ ראשבו 'פו פ"או 'מ י"כב ה"כ
 לעפתנ .ילקש אק הצע ג"ונבו .א"מ רצ הליגמ
 ,'א רתכ TY ןייע ריתכמב ץעייתנ :ג'נ ןיבוריע
 ירפס .'ל ,ט"י םיטפוש 'גרת ץֶעיִתֶא לעפ תא
 ויפשת זמר טוקליב) םיצעיתמ ויהש ו'נק 'פ רבדמב

 .ע"ייע הצע םשהו לארשי לע (םיצעימ

"a2* ע"למ ד'עפלנ קעי , ytוחור רס ,ובל  
Gnaürrisch, missmuthig seinםוגות  

 וקעיתיו (G^ /& moe לארשי ינב ינפמ וצקיו |'ורי]
 ל עפ ת א wmm ה"יחא|* nma יארצמ

 'א י'ותב ה"כו וקעייתאו ן"ידוי ינשכ  ג'ונבו
 ןקעייתי .'ז ,ח'י בויאל י"כ 'גרתבו 'ג ,ב"כ רברמבל
 הז יפל שרדו קיצ = קיע ןמ אוהו ןקייעתי ג"ונבו
 הלמה תרזג יפל לבא יוועל 'ה תעדכ קוצ ןמ ץוק

 — mb] ונכוצוה אל ל"נה ע"למ

 he ל - לעו :

MOTUUM RETE T ETHER CHAP ETTS 
  ge QUI « 2ו ; \

 המק |

 rp הטופ יורי — :'ע yp pom .'ק ב"ב :ה"ס
 םשה ונממו .םולכ םכמצעל םתלעוה אל ג'ע א"כד

"y nbyin 

 שואי i (תוכלה ששמ ת'ר ^5 Coup ל'עי
sovתואיצמ ולא 'פד 3123 .תעדמ  

 אוה ערפמל רמא 2s" םמוז דע :ע ,(ב'ער איכ מיב)
 (mao ול ררוב הז השלשב תונוממ יניד 'פב לספנ
 יחל 1:5 ,(ביעס ב"ע «'p הבורמ 'פד ארמנבו 6172
 ןישודק :ק G8 ןיבוריעד ק"פד 'מגב וילאמ דמועה
 : ג GN וב שדקמ שיאה 'פב האיבל ןירוסמ ןיאש
 ג"רב והתיבדל אטיג רדש (' יאליעד (' רב לודיג
 בוטה ךורב ייבא רמא C15 peto טג חלושה 'פד
 ואל .אטיגב אתעד ייולגד טגה לטב אלו ביטמהו
 טגה אהי לטב שוריפב רמאיש דע איה אתלימ
 אסיג אוהה הל ביהיו חילש רדה יאו הזה
 ןובאתל תולבנ לכוא ) דמושמ :מ .היב אשרגימ
 prO 43 הז השלשב תונוממ יניד קרפב
 t'y ק"בב ם"גק bus רכזוהו ה"יחא|* = | 072

 — .ב'נ ןישוריק ,םש 'דהנס :ב'כ מ'ב

 Js יברע 'שלב ןכו רבה שיתל ce מ"למ) 5«
Steinbockקרפב (םינפב ןייע וניבר שוריפ  

 הנשה שאו לש רפוש (Cr» nO ןיד תיב והואר
 אוה םלועל הבקנ הבשכ לעי 'יפ טושפ לעי לש
 לש p^ םיפופכ םירכז לשב תוינעתבו . . טושפ
 (* םינבהו ןש תונרק .(* ןיפופכו םילודג ןהש םיליא
 ןיליפד ןש ,ןילעיד ןינרק םוגרת :ו'ט n2 לאקזחי)
 ^n םש ה"ר 'פסותה יכ עדו ה"יחא]* | ,ןיפווטו

 שוריפל היאר ואיבהו וניבר לע םיקלוח לעי לש
 תוארקממ (' ק"ובנטשא ןיווקש mn לעיש 'טנוקה

vyה"רל ט"יותו א'כטירה ךורעה לע וגישה ןכו  
 ע"בשפהכו ש"ע ימלשורימ היאר איבה ןורחאה הזו

"yo vש"רה ךוועה לע קלוח ןכו ךיואה יכ  
 איבהש הממ יכ בשייל ל"נו ש"ע vo א'פ םיאלכב

vanןילעיד ןינוק לאקזחי לש םונרת  miיכ  
 ירקא אל רפוש ירקא ןרק לעי לש יכ וניבר רבס
 שרפל חרכוה ןכל ה"ול 'יחב א"בטירה תישוקכו

byלש  n'4הבשכ  nap)אבוה א"בטירה 'יחבו)  
 ףקונ יבל ז"כב לבא .(" \הנטק הבשכ ךורעה םשב
 pp ווכזוהש םילעיה יכ wma ל"נה םיאלכמ יכ
 םש ש'ו ny» on mn ינימ קפס ילב םילחרה

 1033 (* .תירב am 'פדבו ,ימאו ריפדב ה"כ )* .ליחתמה רובדב 5y* nbn קר 'ספרנ עיפרבו arm ויו ייכב הייכ (
 ןיפופכ םירכז םתפר חיינר b" ה'ר ילה rw יילו «poro תלמ ייל ילו פיאו יב ןעכנימ 53 )^ .רמומ גיונב (* ,יאלוער
 םג ילוא וא ר"פרב ותיגהו ןיפופכ סרג אל אוה םג ילואו וגיבר ש'מכו םש (Th ש"ארב אבוהו היירל 'יחב ן"במרה ש"טכ
 רואיבב יה ר"י םירבדל י'שרב היכו יפסותה ייגכ לייצו קיובנייטש 'יא י"שרב (' .םינבוחו ייא בוהכב )^ be "acp לע 33

 ,םש י'שריפ 'גרחכו םש 'קוחיל קידר ןייע לינח יגרת ןינעבו (* .לינה זיואב חיכו עלס ילעי לע יא ,ט"ל בויאבו וקא לע
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 ריכזמ והילא ומלוע שיערמ [ה"בקה היהש] העשב
 | לע םימחר אלמתמ ה"בקה םחורי ינב MON תוכז

 : C ומלוע

 2« ע"לבו schón sein מ"למ עורי np — ףי
^c6טיפ השאה פ"רב םיחספב (םלשו אלמ  

 לכוא רמולכ תופי ןהמ דחא לש v ויהש (' ירה
 םיחספל ח'ר "פמ קתעוה ה"יהא|* — .הברה
 לוכאל רהממ אילעמ אנשיל iom י"שרב ה"כו
 י"כב אתיא ז"פ םיחספ 'פסותב לבא .כ"ע הברה
 תופר vv ויהש (16ז מ'קוצ 'צוהב) טרופריא
 ד"פ האיפל ש"רב אבוה) 'ג קרפ םישדק כ'ותב ךא
 ד"עפלו .תופי וידי 'יפא אירב 'יפא כ'ג W^ (ב"מ
 הברה רמולכ תואלמ v 'יפו המושרה ע"למ אוה
 תארוה 'כ עדו .(טקלל כ"ותב וא) לוכאל וריב שי
 : כ"ג "יפ םא יכ אוה jm רודיהל ראות דבל אל הפי
 ,ט"ל ,ר"ל :ר'כ ,'ד תוכרב מ'ד ןייע prm sem בוט
 ("ימעפ המכ) :ז"נ :ו"נ .א'ג Yn :ר"מ :ג"מ :םשו
 b mb rb .ד"ל :םשו .יל as .א"י תבש
 ,ב'נק :א"נק .ו"מק :מ"ק +:ג"יק :מ'ק :ו"ע .ר'ע
 D :ה'ס :םשו ,ח"נ :םשו .ט"כ .ט" ןיבוריע
 .ט'צ .ח'צ :ה"ע : 'נ .מ'מ :'ו .'ד :'ג םיחספ .א'ע
 :א'כ :'ג ק"מ .ם"כ n^ an cv b .'ז הציב :ח'ק

m5ז ה"ר ': rbב'כ :מ" :3" 4" תינעת : 
 «mb mox» m .ז'מ imb :א'כ אמוי :םשו .ד'כ
 :'צ D'D :UD: :ז"ס JUD :ג"ס :א"ס (SU .ח"מ

 DU) .ה"ס ,'מ ,(שריס :'ח הדג ^i תובותכ :ב'כק
 (.איס תורוככ p/ :ט'צ ,ח'צ 47x :ו"צ GUY ,ט'ע

vp(םימעפ הזיא)  npםירד) :ז"ק  prp Ca» 
iWםשו .א'כ (םימעפ הזיא) :'כ ןישודיק ! 
nnoו"ע :ב"נ א"ל (םימעפ הזיא) .ז"כ (םימעפ : 
po»(םימעפ הזיא) .,ח"נ .ב'ג ,ט"מ :ו'מ  Jp 
DTש ': oiv» Q5 C7 Dא"מ : YDוו"ס  

 הזיא) :'ם ::א"ל ריזנ :ז"ע sp (םימעפ הזיא)
 13 .מ"מ :ח"מ :ב'מ ,א'מ .ד"ל .ג"ל ק"ב (םימעפ
 MD Db wo מ'ב :ו"טק :ג'פ :םשו .ה'ג
 imp :ז"ק :ג'ק :א'צ .'צ :ו"ע :ה'נ :ב'ג :א'ג

 רושקנו M. qun : מ"ק pow .ז'ק .א"כ ןיררהנס
 mpi) pum ןינע (חכ :םע ומכ) eve תעד :סע
 ותערש ןהכ םינומ יכ 'פ ר"'שהש :ט'כ Uy מ'ד
 תוחנמ ,וכ סאומו yp וניאש :ז'על י"שריפ הפי
 ןניאו כ"ער !b^ הפי ןתערש ינפמ הנשמב :ט'צ

n3 5723 )' qnnןירובנ הרפ '6 יחבר 'תקיספכו ,יארובנ , bwרומזמ  t^הירכש סימב  

 ys חכומ ןכו ריב ביה ר"ל ויו ייכב ןוכנל m (^ sov [3 "b יתבר יקיספב ('

(C n'yיפדב לכא ,ישמאו ר"פרב ןוכנל ה'כ  meןייעו )^ .והילא יציניוו  abהיר ,רייק מ*ב  

asmח'ר ומר םיכלמ 'קליו ו"מפ ז"'אכר  pomןכו "5 ונינפל )* .םש ייהרל  

 ומק | הפ = ףי - בקש *

 הלאו ,וניבא pro CR (יטופ ceo בקע *
 ל"זר תושרד וילע ואבוה רשא תומוקמה
n1233נ'שו א"עס 'ר . a^תבש :ב'ס .ו'כ  
yb ;^ט"פ ב'עס : n"pםיחספ .ב"ער  Y3 

 :" ,ב'עס n" תינע ת D"p: :ז"יק ,א"ער ח"פ
 ,ח"" 4^ :" w'ub ^ הליגמ :ח'כ אמוי
 dt ןיטי ג .א"ק ל תובותכ :ז" תומבי

"DYD YD 3702נ"שו .ד"פ מ ' ב ,א"ער 1^ . B 
 ןיודהנס :א"כק 4^ 373  ,ב'ער ג'צ ,נ'שו
 ןילוח aem ד"כ תוכ ממ aep ב"ער ה'צ :מ"י
 ID ה"כ .ם"י ^R ו ,'א 'שרפ ר"ב z'3. .א'צ

YD GYD YD /D 3מ"ס ,ח"ס ,ז"'ס  Syא'ע , 
 YOU ;'ק -- ח'צ ,ו'צ -- ד"צ .ב'צ -- ה'ע ,ד"ע ,ג"ע

/Rה .'ב ', n^ Yoב"ל .'ל .ה"כ ,ג'כ ,א'כ — . mb 
ebר"מ , vp Dב ', r5 eא"ל .יל ,מ'ב , 

 YO -- 'ט ו יד -- 'ב ר"דמב ;ז'ל ,ו"ל ,ד"ל
mר'בד ;יכ  NR ," 7D KRינכשמ 'פ ר"שהש , 
bךלכ .תאז ימ ,ירוד המוד .ינאיבה 'פ ,לכשא  

 ,רעביו b' ר"כיא gem bx ,ינמש ,וייחל ,הפי
 בוט ,םדאל יכ .בורב יכ 'פ ר"להק .ץראל ובשי
 ,הארו יתבש .זועת המכחה ,תיוחא mo ,תכלל
 י"אד יארומא המכל 03 — .הער שי ,המכח הנוט
 'ר ,איילובג בקעי 'ר .איינמרא בקעי 'ר מ"ד לבבו
 ^ 6 ןנח רפכד בקעי 'ר (אנמורד) איימורד בקעי

 בקעי 'ר C, (הירוכנ) (wma רפכ שיא בקעי
 רב ארא רב )38( אבא רב בקעי 'ר ,איינוסמע
 . בקעי 'ר «qu ןובא רב ,ידיא רב בקעי 'ר ,אחא

c3)(ייסיס) ייסוס רב בקעי 'ר .(' ייסד ,יאסד , 
 דצ ף'זרהמל י"הבמב ls ןייע ירבז רב בקעי
 'תקיספ יאדות ןכ כקעי 'ו דועו .האלהו ר'ק
 .א"ער ז"י ז"ע אינכס 0 שיא בקעי .א"כפ יתבר

(93mםיבו םיצע תציכק מ'למ  ;Wald 
(àשבר תלח מ"למ  (Honigeeimןייע  

 ןישודיק :מם"ל אמו" .ה'צ תכש 7 תוכרב
 :םש .נ'ל ק'ב re :ו"ל meo me םיררג .יל
 "יכרע .'ח :'ז תוכמ ,ח"יק sU .ו'ס ב'ב + ג'פ מ'ב
 תרעי w^," pen םוגות -- :ד'ג םיחכז :יל

 .אשבור

y/33 הי שיערמ 155 שרדנו ,יטרפ) ce) ITOSP" 
 « ne:רגב (א'ע '5 ונינפל) (' ב'ע

(r3 יח יא, vn םחורי 55 ירכזו +" הילאו mem 

woes )'5 יחבר Bג"ל  "a^ 

wma nרפכ 'עב שיימ ןייעו  
 יפ ס"טב ץ'יפרבו והילא

£a amoאבו והילא יכר  n6היס רצ  

 pw י'כב ייל
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sopא"פ תובא) תופי םינפ ומכ שוריפ םינפ לא , 

 "n3 ^b ו'מ ,ו"פ האיפ «n רושקב דועו .(ו"טמ
 DU ש"רב ה"כו חכ הפיי sowas ס"ש י'כב לבא

[w"y — 

(er kónnte uns begegnen ג ,'ה' ni) yip 

 ונענפי ןפ (ייל טוקליו יוחנתב) ונדמלי תדגהב

 בותכל ךירצ pae (Ge met) ברחב וא רבדב
 .תוכלמל דובכ um אלא

 ,blasen חפנ ומכ בשנ ןינע מ"למ me =) חפי +
^b ךעולב חפי ב'עס n^ דהנס' Giehen 

"vךעולב חפ 'פ י"כבו בטיה ש"עו ךיפב בשנמ  
 ^D דצ 'רהנס ס"דב ןייע םייונש רתיו

 .יתפוי ע"ייע יטפוי *

 ה"פ םיאלכ umwenden) ךפא = ךפה =) ךפי *

1v abךפוי םינשע םא .ל"ד ה"פ םיאלכ  
 ט"יפבו .םישרשה םע םיבשעה ךפהיש ש"וה 'יפו
 )"5 (NT ךפא 'עב תואמגוד ןייע דועו Jem סרג

py qmךלה = אוהש ךלי  ep 

 שי קופנ (הנפ jb שרדנו יטופ םש) הָּנִפִי
 אוה np ןב בלכ e mem) תונברקב

 בלכו (ד"י ,3^ :ד"י עשוהי ;'ו ^ רבדמב) ביתכ אהו

 תצעמ הנפש mob ןב היל ירק יאמא הנסי ןב
 ןמ ןכ דמל :ד"ל הטוסבו ה"יחא]* ,םילנרמ
 היל יעבמ ואביו ם"כ 2^ רברמכ) ןורבח דע אביו
 םילגומ תצעמ בלכ שריפש דמלמ אבו רומא

 — mau] ירבק לע חטתשנו

 ריאה שוריפ ַעיִפּוה מ"לב ומכ ליעפהב py עַפָי *
glünzen, strahlen n"םינפב ןייע דועו ) 

mooשדוקה חוו עיפוה תומוקמ 'גב :ג"כ  m33 
 עיפוה דחאו דחא לכ כ"יפ v3 ,םש לש וניד
 D D^ תישאר חנעפ תנפצ צ"פ םשו ,ונמזב
 א'פי ר"משבו .תנפצ ךרע ןייע 'וכו עיפומ תונופצ
 תא העיפמ nmm (€ s mot) העופ שרד
 רואכ הריאמ ו'זרהמ "יפו nb םירטוא ויהשכ קוניתה
 חפנ == (yb לעפמ wm ד'עפל םלוא ^« םייחה
 דוע "Dt .קוניתב םייח ms החיפמ התיה רמולכ
 םיהלאל לארשי תא עיפוהש העופ :םישוויפ 'ג
 המטוח הפקזו הערפ דגנכ םינפ העיפוהש העופ א'ד
 ל"גו יוכו היבא דגנכ םיגפ העיפוהש העופ . . וב

vemע'למ העופ  eA.טולכ הלעמל אשנו םירה ' 
 תארוה םגו הסעכ בווט הינא דגנ הינפ המירה

oy? £eפ םילהתל 'גרתב עפוא ל עפ א ב — ', 
 אלו 0923 ילואו vb ,ז"ל ;'ג ,'י בויאל ;ר'צ ,'ב
 oin ל"צ 'ד 'ג בויא םוגותב [pen] ועַפְתו
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 זמק עפו * ה חש כף

 י"כ ץבוקב) תוחנמל י"כ ה"מגר שוריפבו 'וכו ןיצק
 ןייעו "תערה ינינא ןניאש, שוריפ (:כ'מ ףד 'גנא
 — .האלהו :ד"לק א"חב ש"מו 'ב gs 'עב ושוריפ
 (putzen הבטהו טושק ןינע מ"למ ומכ לעיפהו

Gerschónern, verbessernהופייו א"עפ ו'ס םירדנ , 

 ליבשב םא :'נ תבש .ותונמוא ול «ne :ג'מ תוכרב
 יב ק"מ (י"שרבו "D י"כב ה"כ) ומצע תא תופיל

 תא תופייל .י"ד re תבש 'ורי .ןתופייל . . םאו
 b" חכ op רושקבו .עקרקה תא הפיימ . , עקרקה
 ךיע ןייע וחכ רשיי ומכ אוהו וחכ קזחמו ביטמ
 לש וחכ תופייל ג'מ ז"פ ב'ב cw ךועו רשיא
 TD תובותכ «an תא תופייל ידכ .ו"ס ןיטיג ,רכומ
 :ד"לד ט"פ תובותכ v .בותכד אוה וחכ תופיל

w3ג"ער 707 ד"י פ"פ תומבי 'שורי ,החוכ הפיימ  
 ז"פ םיחספ v" ,לעבה חכמ םביה "n5 nb הזב
 ב'ב v^ .העודי האמוטב וחוכ ne» Ty ד"לד
 .. םאה יסכינב החוכ התיפיי «s'y ו"טד ז"פ
 וחוכ הפיינש ןיד וניא באה יסכינב וחוכ התיפיי
 וימ "5 האיפו (CO וחוכ ערוה וכפהו ,םאה יפכינב

pep6'כ , ne»2 ששג יעו 'ב בל ע"ייע ךחכ  
 אצמנ vem שירב :לועפ ינוניבבו ,(ש"מו איפש

neroורי ,ק"מהיב ןינבמ המלש תיב ןינב הבורמו ' 
 .הפוימ החכ ןיא . . הפוימ «nmm ,ד"מד ביפר ןיטינ
 'מ י"ב יג יפל v'yo i5 תינעת ל עפ תנ -
 יפייתת הנח ל"א cy רצ תינעת פיד 1 טוקליו
 166 דצ ינמ 'ע םלשה ןיסחוי my ןייעו ,הפייתנו

p ovaט"נ  simייח טוקליב  meג'ק זמר  
"pomםדא ינבמ תיפיפי ט'טשת זמר ףוס םילהת  

 תיפייתנ . . םינוילעב תיִפייָתָנ )6 svn םילהת)

 'אה תולפכב לעּופ אוה vere תלמו .םינותחתב
 ג"ע "wy א"פ הליגמ ימלשוריב ןכו לעפה ן"יעהו
 ראותה ונטטו .םדא 7225 תיפיפי רמאו ותוא ופליק

mopט"למ)  (rb npו םיחספ ': y'"pקסלג  
 yy ^ ,ד'ל םירבדל 'א n^" ,'ש ,ב'חב ש"מו
 ,א'ל תינעת .ו"ט הליגמ .nip ץונקהו .לאיפוי
 םשה דועו .'ב qv vy .'ט הלינמ ?vp םשהו
 ומכ) bh" ומכ אוהו הרש nm" שיר אמוחנת יופי
 m הכוס .ומוקמל יפוי wm .ז'פ מ"ב )53 יס
 שירו :ט'מ ןישודיק .חכזמ ךל יפוי nam ךל יפוי
 : ח"מ תוכרב .'וכו םלועל ודרי יפוי ןיכק ^; ר"תסא
 ,א'ל תינעת ww לש ויפויב לכתסהל ידכ
 :ד"נ אמוי .יפויל אלא השאה ןיא :ט"נ תובותכ

vpע"ייע :ט"ס ןירדהנס .ד"י הליגמ ,םלוע לש  
 : ב'צ ןירדהנס .היפוי שיחכיו : ד"ל תומבי .הכסי
 ,ח'נ ןיטיגב .ןיפויב המחח תא ןיננמ ויחש םירוחב
 תיפויכ ,ויפויכ םש ןיטגו .ןייפויב זפה ןינגמ ויהש
 יפוי ךל הארמ ינא ה"כפ ר'טש הליאשהבו .היפיב



^eהגינח ימלשורי ןיבנ הזבו ,תוברל וכפהו טעמל  
 טעממ יוה רמולכ ןהמ תבש sy ג'ער ו"עד א"פ

n»7 .גחה ימי הנומשמ תבשה תא ( pap 
 -auf glei תחא הליסמב הלוע ,דחא ללכב הכילה

^b che Weise, gleichwieןוימדה 523 קרו והומכ  
 p' ןילוח n 3'b  תוכמ ,א"ער D' תוכרב מ"ר
 אצויכ D prm» םש תוכרב 53 אצויכ ב"עס
 b ,ו"מ b םיחכז .'ב ק"בב ה"כו «qn םהב
 7373 אצויכ א"פס 'ב קרפ "Np ארפס :ז"ט ק"מ
 נ"ל 'פ אשנ ירפס ,ב'עס 2^ תוכרב ,רמוא התא

 הכילה pip Cn .רמוא התא וב אצויכ UD" ר"דמב =
 (seine Pflicht erfüllen) הוצמ הזיא וא הבוח םויקב

 sm msw 0e יז np םלכ תא אצי מ"למ
 A3 ןהב אצוי נ"שו .יד ןילוח .ט"ל םיחספ :ז"ל
 םיברה תא איצומ ג"שו :'כ תוכרב ,ותבוח ידי (הב
 UD" .איצומ ךרד וז ןיא :ח'יק תומבי qnam ידי

vay(הריבע ידימ ותאיצומ) .ז"ל 5/3 :ג"ק ק"ב  
n2םימש ירי תאצל אבכ םש , "vםילקש  Yb 

 ךודכ nmn ירי תאצל ךירצ םדא vy ז'מד
 :ףורצ ילב םגו .םוקמה ידי תאצל ךירצ אוהש
 אל . . אצי .ו'ט xw ובל ןויכ םא .ג"' תוכרב
 וניא . . הב אצוי :א"כד ז"פר הסוס 'ורי ,אצי
 לעפה Ciz =) הֶאַצ םשה ןמ — .הב אצוי
 ע"ייעו אצו ברעה Mi םכשה א"עס ב'ס תוכרב
 (das Ausziehen, der Ausgang) הָאיִצי םשהו ,ךשח

 m וכפה .3^ ב"עס 3^ תוכרב םירצמ תאיצי
un yyע'ייע האיב וכפה רועו  ywןינעל  

 םלועה ןמ ךתאיצי נ'שו ,הטמה שימשת תארוה
 W/D תוכרב Y" שמשה תחירז ייפ p .ז"ק מ'ב
 Ausgaben ףסכ תת ןינע b^ דועו .ותאיצי ג'ע ב'ר
 םשו הנשמב p': ק'ב ^G 3^ 20 והאיצויו מ"למ
 תא ול ןתונ האיציה לע רתי חבשה םא .ב'ק
 rb זמר תישארב טוקליו א"יפ ר'ב .'וכו האיציה
 ר"דמב ט"לפ םשו .האיציה ינפמ cen ,האיציב וכרב
 זמר םילהת טוקלי ג"כ wer שיר ט"ושו א'יפ
 יפ ר"תסא ץוכקהו "mex תא תטעממ ץ'רת
 Fb b ר'ב .ןהל הארה תואיצי ינימ ותוארהב
 10 תישארב טוקלי ,ב"יפ ר'רמב ,ה'ל פ'ר ר'מש
 תוא'צי המכ ונממ wt רחא כוהז טרופ םדא א"כ
 היה my ינכ 'פ ר'כיאכ vom ורכזוהו תואצוה ^6
 השוע היה . . תואיציה ןמ רתוי תונחלוש השוע
 מ"ב 'תפסות יונכבו .תונחלושה ןמ רתוי תואצוה
 וגיכק רצ) כ"רד 'תקיספ ,לתוכ לש ויתואיצי א"יפ
 ,ןילכ ויתואיצי vm may זמר היעשי 'קליב אכוהו

 נ'ס תוכרכ 53m ןמ ןייעמ ינב תקרה e" דועו
 ןייעו י"שריפ ןייע alb רחחשה opa האיצי כ'ער
 רנד תוסח אל ןינעה הזמ ילואו .אטמפא ךרע

NY * — יתפוי * rep 
(Suphta תפוז = רהנל יטרפ' cr» pev 

 ןיבוריע י  TDה"כ יתפוי רהנד ארבעמא

 י"כבו יתפוז :'ה דצ ג"הבבו 'צנוש 'פדב לבא י"כב

 ow אוה ד"עפלו יטפוז Cp דצ ןיבוריע סידב) 'קלי

 יה"ח טרעננאמ ןייע איתרפ ץראב Loógüa םוקמ

 Dp םש :mp רהנה (sop םוקמה םש לעו 1

De?האינמרק ץראב רהנ  Sabisכ"כ ארקנש  Sethis 
 'מ י"כ "יג ילוא זאו 49, 43 םש טרעננאמ ןייע
 תידומלת איפרגאיגב "i א"פו new ל"צ רטוז

 .308 רעיוביינל

 ץוחל םינפמ לעונת ונינעו מ"למ ymo אָצָי *
(hervor- herausgehenהעונת תארוה םצעמ  

 אצי מ'ד הכילה ןינע )& םינוש םינשומ םיפעתסמ
 ר"תסא ףוסכו ,'ב טינמ ע"ייע ז"לפ ר"ב ןיטינומ ול
 .תטשפתנ שוריפ ץראה לכב תכלוה ולש הטינומ
 יול 7 (ד"ל ,היכ mem ךליו "pp נ"ספ ר"ב

 דיתעל ומלוע דבא כ"מב b e" ומלועמ רמא
 תילארשי השא ןב אציו ב'לפ ר"קיוב שרופמ ןכו כ"ע
 . .ומלועמ אצי ךמא יול 'ר אצי ןכיהמ +" .דיכ ארקיו)
 ןיסחוי תשרפמ :םשו ,אצי ןלעמ לש השרפמ

aenןיבוריע לבגומ ןמז דע םייח תכילה ןינע ('ג  
 איצוה אלו ותנש הז איצוי םא ינא הימת .ג'ס
 םינשיה םיסופדב ה'כו ותבש 'יגה ף'ירבו ותנש
 אצוי ונא םשו Yp vos vo תיעיבש 'וריבו
 תאצב ט"למ אוהו תמש דע ותכש אצי אלו ותבש
 ללכהמ האיצי ןינע ('ג (em 27 mov הנשה

(ausschliessen, won der Regel ausnehmen)הנס ' 

i^ע"ייע וירחא סחוימ וערז ןיאש הז אצי ב'עס  
 אצי .תיבה לעב רצח אצי כ'מ כ'פ תוכמ .סחי
 ודינש הז אצי aep pom .ונב תא הכמה כאה
 סרוג וירק ןיאש הז אצי .ה'כ ק'ב TON ורשבו
 ,ול םרג ולוגיפ ןיאש הז אצי .ז"כ םיחכז ,'וכו ול
 כ"ות םיברלו ,דעומ להא רובד אצי א"פ שירב כ"ות
 .םירמושמה ואצי ,םירגה ואצי כ'פ ארקיו שיר

vo wo monהמלו היה 5553 רשעמה האלהו  
 קדב תונכוק ואצי vix תונכרק won 'וכו אצי
 העירז ללכב היה לכה .י'ר re תכש v" ,תיבה
 א"ס תומכי vv הבקנלו ^«: ריטחהל הרימז האציו
 ילבכבו .תדלוי הניאש וז התצי רלת רשא ג'ע 39

momהמצע שרגל די הל ןיאש וז התצי : ג'יק , 
 איצוהל ליעפהכו .תרזוחו תחלשמש וז התצי

 | א'ער ג'כ םיחפפ ןייע we" לגרומ +יקופאל =)
 | כ'תנו א'עס n pin ums הכוס .ר"ל ןישודיק

DPתא איצוא ,לארשי תא איצוא 'כ קרס שיר  | 
 | 'ב 'שרפכו ש"ע "וכו ןרהא יגב איצוא ,םינקזה

peשיר  Wapתואמנור המכו המכ כ"ות סשב  | 
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 ה"ר 'יפבו ןיויאמש ל'צ moy) םיתיז aum קוספ

v3ל"צ ילוא ןירמש 'ינה ם'ד לצא ת"האבו ל"נה  - 
 העומשהו הכלהב הזל הז םידמלמש רמולכ ,ןירומש
 ןליאכ אלו תיז ןמשכ רמולכ תיזכ רואל האצוי

mןיבוריעב 'פסותה תעדכ  inס"שה ןוילג ןייעו  
 אתיל יחכונה ךועה לכ יכ ערו — ,םש 'דהנסל
 ספדנו ומוקממ קתענ ר"פדב םגו ר'בו דיל ו"ו 23

 - (ףי 'ע םדוק

 ,Angestammter חרזא ר"אלב 'יפ אביצי — ביצי
(GEinheimiseherאסוי) דל ואיצו הד .כ"רב  Qr 

 אוה לשמ, 'יפ אימש ימשב ארוינו אעראב אביצי
 ןימיב םילחגה הלעמל רגהו הטמל C חרזאה רמולכ
 6'ש 'וריעד ק"פד ביצי 'יפ ןכו ."לאמשב תרטקהו
 תאטח בויח היב תילד תילמרכל mno אוה םא
 וריתהל יחל ול השעיש דע וכותב שמתשהל רוסא

omne owתאטח בויחל ןנישייחד םיברה תושרל  
 תילמרכ ןיד אהי ךיא רמולכ יחל אלב רתומ אהי
 רמאנ yn" ה"יחא|* .םיברה תושרמ רומח

 רמאת ךיא םת יבג .ב'מ ק"בב :nor אביצי לשמה
 חננשב תודלוו ימד לע בייחל דעוממ רומח אוהש
 א"ער ו"עד א"פר הנינח 'וריב אבוה ןכו ,הרה השא
 בייח אהיש והמ שרח ןטק םש אתיאד המ לע
 חרזאה לכ Dun ב"א) -- ,ש"ע (ןברק תייארב)
 ןייע .ארויג cem — (אביצי 55 0? ve רבדמב)
 ז'ט יקיול 'א י"רתבו ^a 3^ תומשל 'קנוא 'גות
 ,חיפ (onm יחרזאה 'גרת ןכו ותלוזו ר"ל ,ט"י ;ט'כ

Cwלעב וניאש רבד לע רמאנ םגו .אביצי ןמיה  
 ,ביצי ןליא m5 ,ז"ל םילהת s'53 mus ומכ יח
 רמולכ nop ביצי mew 'ט ,ד"י הירכז 'גרתבו
 in איוה ט"פ ר'קיו לקב לעפהו .ופקתב דומעי ומש
 eb תבצנ 'יפ היל אעמשו אביצי אתתיא אדח
 חילק העמשו |אביצי b'y] («$n אנא םשו
 אתכסמר b" חלשב אתליכמב םשהו .אשוררד
 ךיתאוכנ ןכיה יתב (םירמל) הל רמא אתרישד

nmm(ר /3 תומש) רמאנש התאוכננ תקז מ  
 .'וכו רמאנש האוכנ אלא הביצי .per בצתתו

 [אבה ךרעב ןייע לעפה ראותו

 'fesiste- 3y .בָצְי ןמ לעפה ראות) 273? "6
(Giend, wahr53 לאינדב  enןמ  

 121 ה"יחא|* "22x תמא שוריפ opm ביצי

 'ב םש ןייע mn o» on םש) RID כ"ג הארוהה

;n'bביציו תמא יונכב דוע הארקנו .ז'ט 'ז ;ג"י ,'ר  

 ןייע ייל יקו b v33 לבא wy הפסוה רוע גיונבו

 'ויפ 'םרבו

 טמק ביצי בע — אָצי +

 epo" x2 רומזמ ט"וש ,האיציה וז (' י'ב םירבד)
ovהָאְצּוה ומכ ונינע דוע — .ץ"רת  das Her- 

austragenתבש הס נ כה וכפה  N'D N'5תואיצי  

 תודמ neus דיחיהו .'ג S2 תועובש ןכו תבשה
 אצי לעפהמו CD np*35 וכפה ג'מ א'פ
 ק פי מ ד ידייא (ה ,יד הכוס אצומ יטרפה םשה הנבנ
 ךועב ש"מ Py רועו .ה'מ הכוס ,אכלמד אנרכמ
 D (die Ausgehende)^ תאָצוי ראותהו -- אצומ

 ייגל ה"פס ב"ב םילכ 'תפסות ,'ט ,ח"כ םילכ ,הנוז
 תאצוי לש קולח (ס"טב יפרו יפריא ייכב לבא) שר

 תארקנ jm הנוז לש דגב p^ (קולח יעב ה'כו) ץוחה
 :הנוז תקתעהל סוואט לש פ"לבו ארב תקפנ 9 לב

b \3ב'חב רג .ע"ייעו ךרד ילב העות רמולכ  
 ר"ב (Glerumlüuferin תיִנאָצּוי ראותה mp :כ"מש
 אצתו תוויְנאָצּי . . םישנב ורמאנ תודמ 'ד ה"מפ
 ישארבל י"שרב תינאצי דיחיהו CR היל ישארב) הניד

;m swאמוחנתנו 'א ,ד"לו  ^b now"המ "7  
 ח"יפ ר"בב ותרומתו ,תינאצוי וז ףא תינאצוי האל
 'קליבו תינפרופ ד"כ זמר תישארב 'קליבו תינסרפ
 אתינדרפ ו"פס . ר"בדבו תינסרפ ה"סר זמר היעשי

"nimאיבה 'ב סרפ 'עבו תינרדפ 'ו "יס בשיו  
 אצתו ונדמלימו ל"נה תומוקמה ינש vus וניבר

m"תינקפנ .תינדרפ ,תינסרפ תואסרינ שלש  
 nim .'ב T ךרעב םג איבה mme תסויגו

npe)השדחה תירבע ןושלב תינאצוי ומכ ר"אלב  
 N^" רבדא תורחאה תוינויה תולמה יתש ןינעבו

 -- [ןתומוקמב 'פ תואב

 ausgepresstes 7277 תיבמ אבה ןמש (vn רהְצִ

Oelג'רב (הז ןמשב חשמנש ימל שרדנו  
bתונוממ יניד  m6רהציה ינב [ינש] הלא (.ר'כ  

oo mpד"  Cלארשי ץראבש םימכח ידימלת ולא  
 ה"כו ה"יחא]* | .ןמש כ הכלהב הזל הז ןיחונש
 :ה'פ ףד xw י"כ ץבוקב) mo5" י"כ m 'יפב
 ל"נו תיז ןמשכ ג"ונבו .ס'ד לצא י'כ טוקליב ה'כו
 אוהו ןי חו נ oy הפי הלוע vw יכ איה תועטש
 ושוריפו הלכשהו הגיבו חמכח ,24' ע"למ ד"עפל
 'ינמ היארהו ןמשכ ^m הז םיריאמו םיליכשמש
 אוהו 'םינימ ש טש, ןיחונש םוקמב ow 'מוי

 pmo ןינמשמ י"שר 'יגמ הארנ ןכו ןמשכ םיריהצמ
 ןייע mp תואסריג יתש ונרעתנש «5t ןמשכ
 םוקטב יכ ל"נ דועו .םילכחמ ה"ד י"שר שוריפ
 לע םש ןירוהנפ «mr הכלהב mb הז ןירירמש

nom) (t!ייל יתסונב לבא ארקמבכ סייש י"כב םג ןוכנל ייא ינש  
 .ךורעה לע ריעה אלו :איל דצ ןיררהנס סיד ,גארפו ר"פרב ה"כו זיראפו ר"ב דיל ויו יייכב ןוכנל היכ ('

 י\אנליוו סישב) אמויל ^n שוריפמ קתעוה שוריפה לכו חרזאה ליצו ירואה מ''אפרבו חרואה ליסאבו איציניוו
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 423 לבא ןייטשצטעוו םשב 404 כ"ח ל"תמעב
 יקלח וארקנ םינומדקה ןמזב יכ יוועל 'חה ריעה

 -- [6 םירחא םיונכב השירחמה

cens cv) pn +ה"דסב ע"ייע םיארומא המכל  
"amף'זרהמל . "mmםוקמב) סעטטאל  

 קחצי :ז'ד Tb תוכרב ימלשורי ףיסוה (66 ל"נה
 pne 'רל לאש ארוחס

setzen, stellen e» ע"למ עצי n^» y 

 תחיטש ונינע עיצה ליעפהב מ"למ 437
 -zum Lager ausbreiten, unter בכשמל ףוגה תחת

(reitenהָעיִצֶה .ד'מ תוחנמ ,םותי ע"ייע ז"ס תובותכ  
 רבעו הרות רפס עיצהו :ו'נ ןיטינ men 'ז ול
 הרות רפס «bb ח"יפס ר'דמבו ,הריבע הילע
 הילע רבעו ל"צ הילע רבעו תונוז 'ב איבהו העיצהו
 ס'טב ?D 'א 'יסס npn 'מוחנתב ל"צכו הריבע
 עיצהו תונוז 'ב לטנו ב"כפר ר'קיובו ,םהילע רבעו

  mo.ןלעבו ןהיתחת « mזמר שיר תלהק 'קליב '
 תא py) p תבש .זוינה 'יגה ?cr ב'עקתת
 qm 'עו טיפט 'עב תואמגוד דוע ןייעו .תוטמה
 ךועב דועו ע"ייע החיטש ^5 npa cv ונממו
 מ"היכב ונדמליד ןורחא סרדנוק ןויצב תואטקי
 לקלקל amma ץר so םשו 88 Yn קעניללעיל
 אשגרד ןּועצַא ^ ,ד"ל םירבדל 'א 'ורי 'גרת ,תועצהה
 ומכ b" עָצַמ ט"לבו wy םשה רזננ לעפא ןמו

Lager, Bett yov?תומשל 'א 'ורי םוגרתב לָעַפ  
 pow :לעפה [guns 'ה ,נ'כ רבדמבלו 'י ,ר"כ
 תואנ תועצמ :ד" nyon ,תעצומ nop v5 ו"כ
 ןילקירטה ?yp? e הגינח 'ורי ,םכל תועצומ
 האצמו G'2p "n הכיא 'פ כ'רר 'תקיספ .םכל עצומ
 זמר שיר ye" 'קליב ותטמ xy תעצומ (תילטה)

m»עצומ חאצמו ל'צו עצומ ואצמו 'קיספה םשב ', 
 זמר עשוה 'קליו ,השורפ האצמו in" ב'פ ר'בדבו |

 ןינע יכ רקיע ןושארהו .הסורפ ר"בד םשב ז"יקת

 לע העיציהו הלעמלמ חוטשה לע nn השירפ
 םינומדק לש תועצמו תוטמו הטמלמ תוטשפתהה
 ארקט ןושלמ ַעּוצָי oem qm לע תועצומ ויה
 | הלונע xn" ינש p3 םש יתאכה ינא לבא ג'הו חישאר) הלע יעוצי Dti שררו n'ye ר"ככ ץוכקהו
 ןינעה mu .ןיִעּוציִה תא לקלקו הלע ('ר ,טימ

 א"ער ו"טר ה"פר םשו ,ןיעוציה רכמ אל . . רבה
 םעטהו yen רכמ אל 'וכו הניפסה תא רכומה |

 < .יוועל 'חה ש"מ ןייע ₪: ארקנ םוקע ץעו ,.22-5% | 15 תוכרב nene לש עמש תאירק רחא הלפתה
 תמאו (' תירחשב ביציו nos רמא wow לכ א'עס
 ,א"כ םשו גתבוח ידי sr אל תיבועב הנומאו
 'ורימו .אתיירואד ביציו תמא ןנכרד עמש תירק
 תיברע תלפתב םג יכ הארנ יז"עס ב"ד א"פ תוכרב
 אה לע רמאד הממ הזו ביציו תמא י"אב ורמא
 תמא רחא םירבד (ס'שרהמ (u^ םירמוא ןיאד,
 av .תי רח ש לש "yx תמאב הל רתפ 'ביציו
 qo רקובב עמש תא ארוקה ד"עס ג'ד םש
 ב"פר 'תפסותבו "yx תמאב םירצמ תאיצי ריכזהל

 -- [רקובב תלמ 'יל

 oy ימרא לעפמ מ" ep" ךורעה ny לוצי
neigen n0) ^b *byהשירחמה הטמ לוצי כ"או  

"yדי תיב  Handgrifברח 942 ע"למ ד"עפלו  
 -das Schneidewerk השירחמ לש ברח לּוצָי כ'או

(zeug an der Pflugscharךרוכבו  Cאמט לוציבו  

 תימראב אדי (* תיב םישרפמ שי , (ב"מ .א'כפ םילכ)
ypשרוחה שיאה ותוא שפותש השיוחמ לש  

 )* [הל] (היל) ילצמ(ו] השירחמה הש מו ודיב
 moe טפשמ nbn אל ןנימגרתמדכ אכהלו אכהל

e anקתעוה ה"יחא|* ."ןיד ילצת אל  "pb 
ymתצק רוצקב ואיכהו "ט דצ םש 05525  

 וזב םיכלוה ב'ער וירחאו מ"יפב ם"במרה םגו ש"רה
 לש הז לע pow ומצעב ג'הר יכ עד לבא ,הטשה
 m ומוא ינא לכא :ל'הזב ושוריפ םייסו ^
 men הזלו כ'ע ילכא ww השיוחמ לש נוחה

omnשממ לוצי יכ  y^^3 'יפו המושרה nןכו  
 ברחה אוהו דח ןיכס 35 ! ע"ל אוה ר"עפל ילכא
 םויס וניכר טימשה המל ק"עצו .השירחמ לש
 ותונתונע לדוגמ ןכ השע יתעדלו i'm לש ושוריפ
 וניברל ךייש en" הזש ארוקה תא תועטהל אלש
 וכו רמוא ינא לכא jb טימשה ןכל ומצע
 ויבר קיתעה םשש 6 (T בוכא 'עמ היארהו
 | םוקטב קר תואב תוא 'ג ,'ב סילכמ ג'הרר b" כ'ג
 ינא תלמ וניבר טימשה ג'הר לש רמו א י ג א ךכו
 רטא ותלוז רחא שיא יכ תורוהל רמא ךכו בתכו
 by ותנוכ יכ ומצעמ ןיביש ארוקה לע men ךכ

 | ל"צ ןוכנ רתויו pon" לע תויעהל יג תלמ
 לצא ארקנ םויה םנ יכ עדו -- ו"וכ רמו א ינא תיב רכומה ג'ע 7"7 T5 כ'ב 'וריב םג ד"עפל |

 רכחמ ושא השיוחמה קלח י'אב םיודה םייוופה
op» yrןוציקה השיוחמ לש  cpע'לב לועה  

ws )'פיר ןייע ייכב . ponyךרב  snייפבו בינש קיהעב ןוכנל הי'כ (* 53 ברח 'עבו האלהו :ב"צק  j^ע'פרכו  

 ךוג יעב שיימ ןייע m33 ריעחל שי ךרוכ וא ךרוב ןינעב םגו )^ rms ves mo )* Tas תהא הלמג ליסאב m הב

mom Soonל*נה םוקמב ירוכחב ןייע אלש יוועל יחה לע ינא . 
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 ('ויתורוק ישאר ןיבכוש הסינכ התוא לעו ןותחתה
 (" הנותחתה עיציה דע הלעמלו ונממו עיצי לש
 הרקת 3« המא 'ה לכיהה לתוכ לש vay היה
 התוא לעש לכיהה לתוכב המא סנכ הנוכית לש
 התיה יכהלו תובכוש הנוכיתה תורוק ישאר הסינכ
 המאב שש onu] am תומא שש) הנוכיתה
 דעו הנוכיתה עיציה ןמו C5 000 אימ) [הבחר

 תומא 'ד לכיהה לתוכ יבוע היה C תישילשה
 יכהלו תובכוש ויתורוקש םוקמ nos "my סנכו
 אצמנ הכחר המאב עבש תישילשהו (ce os בתכ

qbג לתוכ לש ויבוע הלעמלו תישילשה הרקתה ' 
nesזוחא יתלבל (" [ונייה] תוערגמ יכ ונייהו  

 בוקנל ןיכירצ והי sow ידכ (פש אמ תיבה תוריקב
 לתוכה sm אלש תורוקה תחנה ליבשב לתוכה

nip uni amsעלצ לא עלצ ("  pim»אימ , ^( 

 [תיבה ריקב ל"צ] (תיבה תוריקב) םיזוחא ויהי אלו
pinםש ) C5א תהו .(" תוערגמב ןרמאדכ אלא  

 t€ ,ימ לאקזחי) תומא שמח םיאתה ןיבו עיצי ונייה
 אמיא תיעביאו mes 'ה אתל את ןיב רמולכ

("cm v» m mus scmונייה אתד  yu 
 ) ^ nmnwb3 בישח spy תיבה רחא לש
 ונייהו שש snm (" וי בו ע שש לכיהה לתוכ
 ה"מגר 'יפמ קתעוה ןאכ דע ה"יחא|* .'עיצי

 אתפא 'עב וניבר ^35 הלילח א ק רב "גה כ"ג םשו
 133 ךלה תוביתה ולא שוריפ ןינעב לבא אקרבו
 DJ אתפא ךרעב יכ יל ררבוה התעו ח'ר תטישכ
 'בו 'א ו"ו י"כ "ג יפל "ונל הארנ רשאו, תוביתה
 םניא ךרעה ףוס דע os" ונשריפש ,so וא ד"לו
 eme" רחאמ ח"רל םיכייש on םג יכ וניבר ירבדמ
 איבהש .א"ס ב"בל מ"טשב יתיאר יכ ונממ קתענ
 ל'ז ח"ר ''פב ונאצמו . . ל"זו ף"אירה םשב
 אתפא p^ ויבתכב ל'ז ןואנ ארירש כר רמ בתכ
 תחת m3 ןירקמש wm (o vos לעאמשי 'לב
 (ותוא) ןישמתשמו ותוא ןיחטו הלעמ לש ויוריק

 רציק ף'אירה יכ wen 'וכה m ל'כע 'וכ וב
ns "bךוועה ירבדמ לכא ןואג ארירש 'ר םשב  

 תאלהו יזיפ 'פדמו .םינותחתהו דע ירוח ןמ רסח ריפדבו

 עיצו - עצי 1 *

 יכרצל ךכ לכ -ןיכייש ןניא תועצמהו תוטמה יכ
 יפסותבו .םילעבה יכרצל םא יכ הניפסהו דבה תיב
 ןיעוציה ןוכנ רתויו ,ןיעיציה i^ ד"פרו ג"פר 33

 ,ש"ע ןיוישי 'עמ היארהו תוטמ 'יפו

 pip ןושארה aeneo לאשוה yug ליעפה) עַצַי ל *
 -eine Hala םיברל הכלהה חוטשו השירפ

(eha unterbreiten, lehrenוניבר איבה עצ ךרעב  

 אלש דכלבו תוילגרב אוה הנוש א"עס ב"כ תוכרבמ
qyunשוריפו  wowק"עב אוהשכ םירחאל דמלי . 

 ןתנוי 'ר «G3 070 'מ י"כ 'יג יפל םש תוכרבבו
 דכלבו [הנשמה [nw עיצמ ףא רמוא ףסוי ר'ב
 רמוא עומש ןב רזעלא 'ר שרדמה תא עיצי אלש
 תא ריכזי אלש דבלבו שרדמה תא עיצמ ףא
 יתפסותבו ג"ע ו"ד ג"פ תוכרב 'וריבו .ובש תורכזאה

npע"ייע העצה םשהו .ש"ע רוצקב ב"פ . 

punמ"למ)  "oריקמ תיבה עצמאב הילע ומכ  
 ע"ייע «T 'ר 3n 'ג wp ע"ייע ריקל

 'פב Stoekwerk, Anbau, (substruetum)) א תפא

 6 ביק psv» vy ןיריזחמ 'מגב poen איצומה
 ק"פ בו .ריזחי אל עיצי לשו תוד לשו רוב לש
 ןיסינכמןיאש םוקמלכב'מגב םיחפפד
 םינותחתהוםינוילעה תיבה ירוח +'הםיחספ)

 UB ביג תיבה תא [wen Ce ,(עיציהו

Qeרכמ אל  nsצי ה  (C p^רמנ ' cU)יאמ (א'ס  
won (oyeנ ףסוי בר ינת) .אתפא ומוגות ' 

 (אתפא 'עב ונשריפ רבכ את you עיצי ול שי תומש
 רבכ Ge 323 הלילח .אקרב רמוא sov בר ל"צ]
 שי תומש 'ג ףסוי בר ינת Ü. אתפא 'עב ונשריפ
 הנותחתה ('עיציה ('שוריפ sno yox] ,עיצי ול
 תוכשל ולא, + e "ה בחר המאב שמח
 םייתחת vm שדקמה תיב לתוכל ץוח nia ויהש
 תויונב ויה אנווג יאה יכו וז לעוז םישילשו םיינשו
 לש הטמלמ תומא שש ויבוע לכיהה לתוכ ל"ייקד
 הכחו המאב שמח התיה עיציהו הנותחתה עיצי

 | עיצי לש הרקת 3225 לכיהה לתוכ ןמ המא סנכו

 תאיציניוו 'פרו ריבו ב'ה ר'ל ויו ייכב ןוכנל היכ ('
 nM Dt ייכבו עיציה כ*ג תוינשמבו ,יוריר הנשמב היכו (* .אתפא עיייעו אקרב יעב ןוכנל ה"כו (* ,תועטב pn לכ טמשנ

ymעיצי ילבבד הנשמב לבא . *) ysתועטב ספרנ (: 'ר בייח) 'ג אקרכ יעבו ,(וימר א'חב) אתפא  nyתככו )^ .העיצי  

 תיגתל שי ןכל ליגה םיכרעב המואמ רבר אל (n3 תומש 'ג ?no בר ינתר הזמ לבא ,'ג אקרב יעבו אתפא 'עב וניבר חסינ

 איציניוו יפרבו ב*הו "à "33 ןוכנל mi (^ wem ירקבו עוציה בותכ ארקמב (* .ררסב וניבר םשרפי התעמו (" .םינפבכ
myיד ,'ד תודמב  on5 עיפרשבו  ") v5 ma "bxויתורוק תווצק : ייגח יחכונה ייפח לכ קתעוה ונממ רשא ביבל , 

 הימגר ייפב ('' תנוכיתה עיצי 3332 הלעמלו ונממו חלועמ רהוי an םש הימגר bx ('" ,ךומסב הטמל ןכו

 עיציה רגנכו אתיא היימגר 'יפב )  .יוכו 'וכו סנכ ןוכית לש הרקת רגנכו הבחר המאב שש הנוכית הוה cani רדפה
 שוריפל ה"מגר ייפ vpy וניבר בש ('' .\ 1 הרעהב יתבתכש ומכ ררסה כ"ג םשו ,ה''מגר ייפב ןוכנל היכו )€ ,יישילש

 רתוי ןאכ om ('* .טילכ יתהגתש ומכ n^5 תיבה תוריקב תוזוחא im אלו n'as ^pa )!^ .םש ב"בב mov ברד רמאמ

 "5 תורמבו mas ייפמ הז ('* .אכתמ אמיא mya יאו : םשו ('' .תוערגמ יכ )0 0 אימ) 2055 ןוכנ



 ,'וכו ןינמ .ללובו קצויל הרהזא ae םש ,תתופהו
 'מ י"כב ה"כ ושאר לע ןמש ול ןיקיצמ .ב"י 'וירוה
 לעפַה ןינבו (C ןיקצומ ג"ונבו ול pus ג'הבבו
 טשפומה םשהו .בטיה ש'ע 'א px 'עב ןייע קצוי

npeריזנ 'ורי א"עס ה"ע :ד"ע תוחנמ םש 'וירוה  

 דועו ^im תוחנמ תוקיצי ץובקהו ד"ע ג'נד ה"פר
 — .סרפטק 'עו ע"יע (לעפ נהמ) קוצנ םשה
 יארכ ג'עס בכ"ד א"פ תוכרב v mov" הארוהב
 םיקצומ ןיארנ העשו העש לכב ̂ ז"ל כוי קצומ
 תעשכ ןיארנ העשו העש לכב :םשה ד"ער םשו

qnpuוועש םינומדקה םייסרפה םג יכ עדו  
 ןכלו תקצומ תכתממ םיקצומ ויה םימשה יכ םשפנב
 לענעיפש ןייע ןבא b. acman Dos^ הנוכי םימש
 ירובד n3mm* האלהו 109 n/3 ןריא לש תוינומדק
 .רכדכ ע"ייע דועו 586 א"כח ג"מד ע"מב ןינעה הזב
 םידמוע םהש םיקידצה תא וב ראתל לאשוהו
 ט"פ םיאלכ 'ורי ,םיקצומ ומכ םיקזחו cow דוסיכ
 ,םילאראו mp .ה"לד ב'יפ mains 'ורי :ב"לד
 א') םילארא ע"ייע םיקוצמ .ר'ק ילבב תובותכבו

 .ן"שו (היסר

Yןתנ מ"למו  mwשושכ ונינע רועו רמוחל  
mry* טשפומה םשה bilden, erschaffen N72 

  (Sinn, Trieb *X* .das Bilden, Erschaffenג"רב

 קלחד : Cav nערה רצי יברל סונינוטנא ל"א
 תעשמ וא האיצי תעשמ (* םדאב טלוש יתמיא

 הריצי  Cתעשמ ול רמא  muהיה כ"א ול רמא
 הגרוהו ('ומ אב טעוב  C('רמוא יוה אלא אצויו

 האיצי תעשמ  bםונינוטנא ינדמיל הז 337 יבר
Ur . יד תישאיכ) ץבור תאטח חתפל ועייסמ ארקמו 

 דיל וגיגפ) ה"ל תשרפ ר"בכו  mmחיו תא 'ה
 טטוח [ןכ] היה םא ול רמא חחיגה  Cהיעמ ינב

  Rumאצישמ אלא  nmmתערל הושהש יבר ול
 ,יח תישארכ) וירוענמ ער םדאה 25 רצי יכ ארקמה

  062'ר  (jmeרועינש העשמ ביתכ וירענמ רמא
 ןווכ רומאש ינו ר"עפל הייחא]* .םלועל

 רופיסה הז רחא ףכית וניבר וא  OD 323'ר אוה
  mmלש ונב אוהו ןדוי כ'ג ארקנש האישנ

vno ןייע שורקה wi) לש ונב לאילמג o^ 
 האלהו ב'צ ף"זרהמל  mmקסע ול  Oyסונינוטנא

 בנק
 'לב, טמשנ םש קר שוריפה לכ חכומ אתפא 'עב
 ירבד תקתעהב םימעפ בורכ nus" לעאמשי
 גורבא ד"עפל ל*צ גורנא תלמו .וניבר י"ע םינומדקה
 ןיעכ ץוחל טלוב ןינב <>! ןמ ץובק !cb ע"למ
 Sehutzwehr, Vormauer  רצבמכ תיבה בבוס לדגמ
 "פ האר אתפא 'עב וניבר יכ הארנ םינפ לכ לע
 תובית םג םא ילואו n^ "b ךותמ ןואנ ארירש בר
 והנתיל os" ונשריפש א"פ, וא "ונל הארנ רשאו

n^ "e3לע הלא תוביתב וניבר ןויכ תאז לכב  
 תורוהל ןושלה הזב שמתשמו ןואנ ארירש בר "יפ
 DD^ ןואג ארירש בר bb" תאש רתי ויניעב יכ

màי"כ 'ינ יפלו הזל םדוק איבהש  by yהפי  
 ח"ר b" "ל"ז m^ "b כ"ע, :תולמב וניבר לידבה
 שוריפל הזב ותנוכ רשא "ונל הארנ רשאו, 'יפמ

 -- [רומאכ ג"שר

 ,betrübt כאדו ףעז שוריפ :5x פ"למ) ?Y א
(bekümmert seinתגאד ימ תא 'גרת  

 ל'צ ה'יחא|* .אתפצי ןמ m (^ r3 היעשי)
 ^33 'יא ןמגרותמבו .'טסקובו כ'כ לעב 'יגכ תסצי
 לעַפבו .תפיִצָי 2702( .תואמגוד רתי ג"שו ב'ר

soy5ףצייתא ל עפ ת א בו כ"י ,א"ל 'ימרי 'גרת  
 חיגשמ ס"לב ew "b mm b^ m5 םילהת 'גרת

sein Augenmerk richtenו"נפ ר'בב ןינעה הזבו  

 mu ל"א (ז ,ב'כ תישארב) םיצעהו שאה הנה רמאיו
 ןייעו aw חיגשי b m3^ רעגיד (wi אוההל
 "^ ףצ 'ע ךורעמו ,י"שרל סחוימה b" םשב כ"מ

 — [ז"חא אבה 'עמ רטוא רזגש הארג

 'מולכ :nRY "b qx לעפב «nex cp qm ףַצָי *
(Gohen lassen, aufdecken n9,3"^ 'ורי pn 

3'bףַצָי הנופצ חפנ ב"ער ה"סד  "b T2125שרפמה  
 ינפמ םיסוכמ ויהש ךינבל הלג pex חור חפנשמ
 ןוילגב ש"ע םתיחשתש רטמהמ ארית לאו םימשגה

"OTםדוקה ךרעו ^ ףצ ךרע ןייע דועו .'טארק  
 .הזל

py? *רגנה 333 ךפש (יא מ"למ) . :') pupהכתה  
 | ,giessen etwas Flüssiges ךתנה רברב

:2^p D'n2t (2 Metall giessen, schmelzenקצויה  

 ללוכהו קצויה pb'3 6'3 'דהנסבו ללובהו תתוסהו

 ןיוומממ ןיא אריגמהו סובאהו עיציה vb ייעגנ יתפסוחב 'יאר הממ ומצע ינפב ןינעב ץיצי יכ bs ןכו ןינבת ףוגס וניאו ('

 אלו ,חייכק רצ mo ס"ר לצא י"כ 'קליבו י"עבו סייש "33 היכו (* .והוא ןיצחונ. ןיא תיכה תא «pm אוהשכו 'וכו םיעגנב

 .שיע ךפיתב n ג'יונב (* .םראב pnmo "an רילפ ר'בכו םראב שלוש ר"הצי יחמיאמ ג'ונב ךורעה לע סיר ys* ריעה
 וג pnm היה וליאש !ואל ליא ג"ונב'(* .סייש v33 ה'כו )* .ייל 395 (* .ומא יעמב sm יפו יק סיש v33 היכו (*

 ר"פרבו ךורעב לי'צכו «3 emn היה ן כ ולאש ואל ליא oam aec זמר הנ 'קלינו a» cen היה ומא yos אוהש דע
 גוט חקלבו pour ,דיער v4 גיפ תוכרב יוריג היכו ןדוי יר גיונכ (* ,םלועל spur העשמ ow יכ איבה אל יכ ,ץוטקב

 .רמואת םש רסח
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me םש ^« וקפוה אלש רצוי 555 ד"יפ v3 
 מ"ב .'וכו ןשבכה תא קדוב אוהשכ הזה רצויה

 'ב ץב ע"ייע : ב"ע  Grp armןמסנ םשו  mb,היפ
  vo,םירצויה תציב ץובקה  vpnלשמ 12 פ'ס

 םירצוי תציב בנגש רצוי לש ודימלתל « nןכו
 [ ni maד"כק רצ ד"כפ יתבר 'תקיספ לש ל"ומ

 :'ח הכוס .םירצי בנגש םוקמב  mo» meלש
 ,הרצוי תיב .'וכו םירצוי  miהריציה  y'"yב"חב

 .האלהו :'ע

D *לע דיבכמש רבד 275 ע"למ ר"עפלנ)  yr 
 ג'פ ב"ב "תפסות Beschwerer) רחא 327

 ם"בשריפב ה"כ םירציה תא רכמ רבה m3 רכומה
iubבקי ע"ייע םירסנה םש 323 ג"ונבו :ז"פ  

 D'b3 טרופריא י"כבו ןיריציה ג"ונב םש 'פסותבו
 תא ןירבכמש תורוקה ןה םירציה יכ ל"נו ,ןיריציה |

 .בקי ע"ייע רועו ,רבה תיבב דמתה

ny! *הדיקיו הקילר ןינע מ"למ)  (an- verbrennen 
novה"כו .ובורב רואה תציתשמ .ו"ט  

 רואה תא תציתשמ 'r: אמויל 'ב י'כב ןוכנל
 ס"טב ג"ונבו .תציש דע אסליגה nx yx ןבורב
 (.ויצ אמוי ס"ד) ך"ל י"כבו ,תצישמ ל"צו תיצישמ
 ר'פ v5n ליעפהבו .תציישמ ל"צ תצוישמ
 (.חיק am אתילא ע"ייע ^5( ןיתיצמ vow ד"מ

amז"ע  n5א'ח) םגא ע"ייע .י"ד ז'פ תבש 1« , 
(Gaוכו רואה תא תיצמב א'ער ג'ד ב"פ ק"ב יורי ' 

 .וריבח לש ושידג תיצמה vy ד"מד ז"פ 'מורת 'ורי
 .אתילא 'עו ע"ייע התצה םשהו

 אנינח 'ר :י'ד ז'פ תכש יורי (יטרפה םש) אקי *
 . אקיא רב הנינח op דחא אוה ילואו אקי ןכ

 םג ונאצמ לבא ג'ע א"לד rb תובותכ ימלשוריב
 שרדנו הקי ןב ימצעה ow (א £5 ילשמ) ארקמב
 'קלי .י"פ ר"דמבו ר"להק שירבו התלחתב ר"שהשב
 'וכו הרות ירכד איקהש אקי פ"קתת זמר ש'"הש

vyםשו  "anה"כו ףוסב ף"לאב  "p3לבא ג'כלר  
 ףוסב א'הב ל"פ ילשמ "23 ט'ל פ'ט ג'ררבאב
 א'קנ היהש הקי ןב שרד ילשמ 'דטבו הרוסמב ומכ
 ילשמ טוקליב שודמה םשב ה'כו ןועו אטח לכמ

 .ף"לאב 'ינה םש קר ב'סקתת זמר

 ןינע b^ +5 ע"למ כ'או לס וניכר תעדל) בקי
 ,Gehühltes 674060698 הקימעו בוקינ הללח

vmבק' קיתעהל . 'D2 Olohlmass, oufa.תא רכומה  
 ו'ת Cro 23 דבה תיב רכומה '003 תיבה

 תאו םירסגה תא רכמ רכה תינ תא וכומה |

 לע

2p) - רצו גנק 

 ר"ומ תעדכ "Cn'op A סונינוטנא ע"ייע סוריופא
 ןכ יכ היארהו (ג'צ םש ammo שימ ןייע לבא) ץטערג

 ירקעמו םירצונה די mua pm 'ר ימיב יכ ןעי אוה
nnn nmאמחה תשוריב הנומאה  Erbsünde 

 ורמאב ןדוי 'ר לש רמאמה הז םחול וז העד דגנו
 וא םלועל רועינש העשמ ער םדאה בל רצי יכ
 אצויו רעננ אוהש העשמ םש תוכרב "v^ ןושלכ
 יכררב תכלל םלועל האיצי תעשמ רמולכ םלועל
 הצורש ןעיו .םאה יעמב הריצי תעשמ אלו לבת
 הלת דובכ (פוריוסא ןב) סוינוטנאל קולחל ןדוי ^
 ,ומע וחכותהב ונממ ןכ רמלש רמאו וב העדה וז
 (ר"הצי ,ט'צי תירכ) yy sy ,בוט v^ ay — ,ל"קו

 ,ר"נ ..'כ :ו"ט .'ה תוכרב מ"ד ל"זרדב דואמ ליגר
PDה"ק .ט"פ :ג'פ :ב"ס תבש :םשו .א'ס : 

rapןיבוריע  ,b^םשו .ב"נ הכוס :ט"ס אמוי  : 
nousב"ל םירדנ :ד"ס תובותכ .ז"ט הגינח :ו"ט  : 

SDהטוס  smא"מד ט"פר םיררנ ימלשורי .ז"מ  : 
 נ'ב :ב"ל מ"ב :םשו .א'פ :'פ :'ל :א'כ ןישודיק
 .ה"ק .ג"ק .ר"ס : ג"מ 'הנס :ח'ע mane :'מ + יג
 zb "p v3 .ו"ט הרומת «nor :א"יק ,ז"ק

 א'ס תוכרב ץובקה .לכה תא 'פ ר"להקו דיל 'פ
 טוקליו .ד"י 'פ ר"בב wu ןכו םיִרָצי ינש א"ער
 'תפסות nw טשפומ םשו .'כ זמר תישארב
 פ"ר ר"ב emn 5"3 תוחפ ןיא הריצי n'b מ"ב

 םדאל הריצי תוריצי [יתש] "ex» ox ד"
 .. העשתל הריציו העבשל הריצי הוחל הריציו
 "yp .םינוילעה ןמ הריציו םינותחתה ןמ הריצי
 םדא לש ותויציש םשכ יאלמש ר'א ד"י פ'ר
 אל םש ר"בו םשו 'וכו ףועו היח המהב לכ רחא

pesב"הועל ותריצי ךכ ז"הועב דלוה תריצי  . . 
 ותריצי ךכ ז"הועב םדא לש ותריציש םשכ א"היב
 'רהנפ ,א"עס 'ב הטוס :ח'י ק"מ ,'וכו אבה םלועב
 Yy y* Yo mm 'ווי ,דלוה תריצי א"עס ב'כ
 mb mb». 7v .המהבב הריצי . . םדאב הריצי

its 8"ץוכקה ,םימש יריב ותויצי  v3םש  
 .תוריצי יתש ג"עס ה"ד ר"'פ mes 'ורי .'ח תובותכ
 | יל ww רצייו (ח'' ןיגייע «ao m לעפהו
 "ישארב בוט npo שרדמ ןייעו ירצימ יל יוא ירצוימ
 'פסות ןייע ח"מ b'3 תובא ,תרצונ ל עפ ^ ,'א
 ליעפ .תארבנ ךכל אנתה sew אל המל םישדח
 יט ("b ירחא p' יתבר 'תקיספ ראותה םוקטב
 .(ייפכ| (םיפכ) ריצי םדאה jb לודג התא אמש
 ymo] היתעיצממ nb" 555 .ה'פ 'מוי ל עַפ תא

*yl *מ"למ)  ^bשרח רצוי ןמוא  Tüpforךועמ  
 ןיניכשמש ןישרקה ןה, םירסנה b" .םיבקיה | (רמוחל הרוצ ןתנ : yen תארוהמ םדוקה

om ע"פרשבו aevum פדב ןוכנל' m )' 
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 - :לעפאב םורממ / ר"כיאבו תדקי אדיקי ארד טעמכ
 ייעשי יקלי ivy ןירדהנסבו) אתדיקוא אתריקי אתרק

 ,(תילק אילק אלכיה ew איכר זמר ב"מ טוקליו זכר זמר

 .'ב דק ע"יע "וכו רוקי ךרקומדא : ג'ל ןירדהנס
 ודיקוא 'D זמר הימרי טוקליו ןדקוא .ג'צ םשו

 .הודקוא וניבר "יג 'א סק 'עבו )^5 (n דנא ע"ייע |

 ,ד"יק םשו ילכיה ריקואו 07 :בייק) כ"רד אתקיספ
 — ומכ היערד ל"צ אערז דיקואו אדיקי ארפע קיפנו
 — B3 ר'כיאב ('n םש רעבאב םכחה היגהש
 Y^ .ו"טק ןילוח :ו'נ ןישודיק ל ע פ ה .אתחיתפ
 דקות ('ט ,ביכ םירגד שרקת ג"ע ח"כד ב"פר םיחספ
 "p ךכרד ארבק ג"ע ז"עד 'גיגח 'ורי לעפתא .שא
 שאב לכאת 'גרת לַעְפַתא .דקייא היחכשאו 'וכו

"pmoאיח) תוירחא ע"ייע ארונב דקו תת (ה'כ ,ג'כ , 
6mיב ,'ו ארקיו 'לקנוא םוגרת .ןודקותי ג"ונבו  

 cwm ."pinR wm ז'ט ^ םש pinos אתלע
i35 m3תבש ;דּוקיד אנשיל  Yeהריקי א"עס , 

 תואמגוד ןייע אתודיקי אתריקי TD םוגרתבו
 שיר ןייע (Tp רכז ראותהו .יוועלל ר"תמעב

 'תקיספו :ט"סד ר"פ תינעת ימלשוריו הזה ךרעה |
 לאינדנו ליעל ןייע prp הבקנלו ,ל"נה כ"רד

a Yeuא'כו א"י קוספבו אתדקי ו'כ .ג'כ  
 ,אתריקי

ct» jp?ותיכ ^ תישארב רבע לש 135 יטרפה  
 פ"סב ר"בב sich verkleinern) ןטק ןמ שרדגו

 ןטקי ומש ארקנ המל ('ו יפב היכו זיל ונינפל) ף"ל

 3" רימעהל הכז הכז nb (' ויקסע ןיטקמ היהש
 ויקפע ןיטקהש לע ןטקה ow המו תוחפשמ
 ('תכדכ) ו*כאע ויקפע ןיטקמה לורג ,ךכ
 *b*13112 תא לארשי חל שיו [התווכדו)

CO no news)אתיא ךרעה ףוס ה"יחא]*  

 103! תומוקמה ינשב v23 ה'כו ב'הו ו"ו "53 קר
 לע ותנוכו ךורע "3 לש 'תכדכ םוקמב יתהנהש
 שאר לע "me 'וגו חלשיו קוספמ םש שורדה
 תא ריעצמ mme אלא 'וכו רי ע צ ה wm םירפא
 "NY אסריגה 'ג D'D יתכר 'תקיספבו 'וכו ויקסע
 ןכש הארנו .'וכו ומצע תא טעממ ?mov ריעצה
 וחיל ולצא אוחש pb תשרפ ר"בב קר וניבר סרג
 השרפה איבהל ול היה כ'לאש 'ו 'שרפב אל לכא

 - [ תמרוקה

 - 0860006, 00606, 'צמא ר"למ ר'עפל) תואטקי +
^b cottum, cottusתוסכל בע הסכמ  

 < שרדממ wn] סורנוקנ Kotze) ש"'אלב וכ
------- - - 

 = תואטקי * - בק
 jn ןיאיבמש םילסה ןה םיבקיה .ןרצעל םיתזה
 קתעוה ה"יחא]* .'דבה תיבל הדשה ןמ םיתזה
 לע תובית םוקמב םש קר 3735 י"כ ה"מגר 'יפמ
 יכ איה תחאו דמתה ג"ע תלמ 'יא ןרצעל םיתזה
 ,ןצרפ ע"ייעו דמת ארקנ הריצעו הטיחסה ןמ אצויה
 ה"ד .ה"ס mpm םי ה'ד :ז'ם ב"בב 'ופסות ילעבו
 םילפה םה םיבקי יכ וניבר b^ םע ומיכסה ןיפדה
 ש"מ לבא ש"ע ם'בשרה שוריפ לע םיקלוחו ^«
 םירסנ ןיעכ ןה :םיוסנה תא רכמ ה"ד ם"בשרה
 ורזפתי אלש ידכ דבה תיבב םיתזה ביבס םינותנ
 הלוע m zy םהילע הרוקה ריבכהב הנאו הנא
 א"יו :ל'זו םש י"כ mox 'יפב "8 א"י b^ םע
 ורזפתי אלש ןירשוקו דמתל ביכס ןתוא ןיפיקמש
 תיב לקע לש pip הזו .כ"ע ךליאו ךליא םיבנעה
 םירסנה תא רכמ ה"ד ףוסב ם"בשריפ ןייע דבה
 אלו .ש"ע ה'מגו םשב בלול 'עב שרופמ ןכו
 רחאמש ה"מנר שריפ by" וגיבר b^ ןיבהל יתיכז
 רכזנה םיבקי םש ורתפ ךיא םישרק ונינע םירסנש
 אבוה) ם"וה שריפ במיה ןכל םילס ןינעמ ולצא
 םיוופה תיבה תא רכמ ל'זו ov) ב"בל ט"משב
 וובה אוהש (םיריסה 'יגה שאגמ ן' n" ותסריג וזו
 ןישבכנ ןהש העשב םיתיזה [וילא) o5 דרוויש
 ןייה וכותל דרויש רובה םיבקיה תיבו הרוקה תחת
 דחא ןינעמ לכהו הפי ל'נ הזו ,ל"כע ךרדנש העשב
 ץוכקה ריס 'שלמ תוריסה ma היגהל ל'ג קר אוה
 כקיו קוקח רכד לכו דוד ,b Topf, Kessel" תוריס
 םי אוהו הנותחתה תג אוהו קוקח רבד מ"למ כ'ג
 .םש 35'3 ם'גשריפכ 3p ןיעכ היושעה הקוקחה

meהירכ) ךלמה יבקי 05  C^.יחיש ומוגרתש  
 תורעמו ןיחיש ומכ De הירכזל י"שר "יפו אכלמ
 ינפלש רוב םה ןיחיש ןושל spese םיבקי לכ ןכו

omnםיכקי ^23 הדנא שררמו .וכותל בז ןייהש  
 ינרד אתקיספ לע ותנוכו vy b ךלמ םכצחש
 יקליב ןויצ ילכ אכוה 6 ג'סק רצ sm יקיספ הרקע

 לרגמכ ךראוצ 'ספ ר"שהש ןייעו ר'לש זמר "עשי
 Yu יכ 3* תגנש men סשו pes D ע"ומבו
 ,ופיד יחיש GE יקיספ) רעבאב 'חה ש"מכ "גה

ma» ovn jtםנקיש םיבקי סש 'תקיספ לעפה  
 ,המלש ךלמה םנקיש םיכקי סשו .ה'כקה מ'הממ

emהמלש ךלמה םכקיש םי ב קי ל"צ םש , 
omו'שהשבו ופיר הָיִחיִש רע 'יגה ןוכנל 'יא  

 — ('יפ *53 עפר 'עכ ונינר סרג ןכו !עפיר תועשב

 ףורש דק: ס"לבו גל ע'לב ןכו orbe דקו *
 brennen, anzünden) 'ם ר"שהש קילרהו

wm j3(* ביס ומר. m mpi היכו ויקסע תאו ומצע תא ןיטקמ אהיא ז'יל 'שרפכ לכא ^ ישרפ vas am ןכ p. 

v*£*53 קר 
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 יפל ם"בשריפ םיכסמ en" הזבו ב"בל v5 ה"מגר
 םימקי : ל"הזב ם"ארה םשב שרופמ מ"טשבו ^
 ץחרמה תיבב ןהב ןישמתשמש ץע לש םילפס סה
 ןירוקש איהו דחאו דחא לכ ינפל םימ םהב םינתנו
 ve». —9 y'bs אוה ילואו ל"כע ב'אבקא הל
 ב"ב 'תפסותה ^35 ילצא ןוכנהו .קוקחו לולח ילכ

mai ieןימקיה תיב ע"ייע 'וריב ה'כו (* ןימקה  
 ג"הכו םיבקיה תיב un" ש"ארבו nem .ש"מו
 היבכרא והזו ךורעה 'יפכ b^ ז"כב ףסוי יקומינב

 -- «w] ירתא

 תבשונ ץרא 7 ססטע6צמ י"למ) ינימוקי טאג

die bewohnte Erde, Erdeinwoh- 

erיקליו בילפ ךתיב לכו התא אב 'פ ר"ב שרדמ  
 )7, תושארב) םוקיה תא יתיחמו (וינ זמר שיר הנ

 .תבשונ ץרא לכ י"לב ייפ ינימוקי רמא pos בר

Nip *צמא ר"לב ₪6 י"למ) ' ieona, iconia 

 :Bild, wx תומד 'יפ sipv פ"לב ןכו
(Abbildungאלילק 'לב אוהש ןינוקיא 3:5 "6 . 

 ןיא ^n 5^8 תבש 'תפסותב ץובקה < ז"נר איח) ע"ייע

 ייסופד תצקבו "jy י"כב ה"כ תואנקייב ןילכתסמ
 םייקל שי תואנקייב ^« תואנקויד טרופריא י'כנו
 ב"עס ב"מד Yen ז"ע 'וריבו ,תואנקויב ל'צ קר

 -- [תינוקיא ,תוינוקיא 'יגה

 ןימ .hyacinthiuum 000ע0שסצ 'ורו י"לב) ןיטניקי

Hyaeinth 1315528ונדמליב (ע"ומב ןייעו  
mm4 לספ תשרפ ןועמשת בקע bייאו ייל וחנת)  

 תא איבמ התא (שרדמ םשב רד"נתת זמר בקע טוקליב

 'ורו י"לב p^ ב"א) — .('ןיטניקיה תאו תוילגרמה
 תורפע ומכ םימעפל הכותבו הקורי הבוט ןכא |
 לש ןווג ול רשא חרפ אוקנ הז םשב דועו בהז
 יתכר רתסאב תלכתו ספרכ רוח שוריפ הזו תלכת
 איה וז יכ ןוניטניקיו ןוניספרק .ןויריא סליקע 'נרת
 nya" םיימורו םינוי םיקיתעמ םויה דעו הנוכנה 'יגה
 םלש בקעי אביו פ"סב ר"ב 'דמבו .ןנירייא ע"ייע ןכ

cUאסריג איה וז יכ אתניקהיו תוילח ולא  
 יאמ ^n הלאשה לע הפי בישמ הז יפל ,הנוכנ
 ןייעו אתינקייד ג"ונבו ה"יחא]* .(אכה תידכע

voתידכע יאמ,ת"י הלאש ןינעבו .ןיתניקייד 'עב  
 המוקמ רקיע יכ םש ר'בב ו'זוהמ תעדכ ל'נ אכה
 דוע שוודש יול 'ו םשב 'סר י'ר ירכד רחא אוה

 (םוניי)

n*3 ) 

qstיט וו  
, , 

 ןיטניקי — תואטקי *

 ספדנ טוקליה לעב ןשרדה ןועמש 'ול ונדמלי
wasקעניללעי 'הל  ss Ynתואטקיב תוטמה עיצה  

 ל"נח escocia אוהו תואטקפי ל"צש 5« ןיטיפטבו
 'ואמגודמ חכומדכ 'פה טמשנ ר"לב םג לבא בע הסכמ
 תואטקי םוקמב תואטיק חסנל ל"נ רתוי לבא ל"נה
 ונדמלי םשב וניבר סרנ םשש nep "עמ היארהו

vaaןייעו 'וכו ץוב לש תואט ק :ךתלעהב  
 "יאש ר"קיו לש תויטיק םוקמב תולצחמ w'o דוע
 אוהו תואטיק bx תואטקי תלמש ירה ל"נה 'עב
 (' תואלצחמ 'יפוירבע ץוכקב 600008, .cotium שממ
 רעבאב ידידי nmn ברה בתכמב np]5 omen בוש
 ןיפוכמ אתיא רומא 'פ ולש י"כ אמוחנתב יכ ילא
 ש"מו OU O9 כ"רד 'תקיספ «ny jy תואטיקב

 appa ons ל"צ ד"ויה יאדוב כ"או ל"נה 'חה

maps *םש) (םיקי)  eeseתיבב לודנה ןהכל )»  
 " \כש6 םייבכמה ירפסב span אוהו ינש

 לכשא ע"ייע תודירצ שיא "Dp ה"ס פ"ם ר"ב
aemסורגל בוט רתויו ,ש"מו (311  is»ט"שבו ,םיקי  
Rubרומזמ  N^(תורורצ) שיא םי קיו י אסריגה  

 .הדירצ שיא רזעוי לש ותוחא ןב אוה nox] ל"צ]
 ;(אתיימק יפ תורברה 'י) א"כפ יתבר אתקיספ : אנתל (יב
 דומחת אל רבועה רמוא םוקי 'ר הדוהי 'רו םוקי יבר

Yדחא אוה ילואו  byה"מ ז"פ :תוידעב םיקי 'ר  
 שיא Dp 'רו עשוהי 'ר דיעה ונינפל «i^ םשו
 םוקי s ייגה ד'ער ז"מק 3€ דוי 'ע ה"רסבו ררה
 «m די דח שיא היגהל ל"נה לבא רידת שיא
 ףוסב ה"כו דידח שיא םיקי 'ר ז1 פלשה ןיסחויב
 ותחיתפב יריאמב אוה ןכו ם'במרל םיערזל המדקה

 .תונאל

NDW? *מ"לב םּוקי ומכ שוריפ)  das Seiende, 
 ,'ד ,'ז תישארבל 'לקנוא ןייע 1.00

 ע'ייע דועו הימויק ב"לפ s'3 ^ .א"י םירבדל ;ג"כ
 .ינימוקי

 תיכב םהב ןיפטעמה םידגב וניבו תעדל) ןימקי
 ד"עפלו Badekopftüehor שארה תא ץחרמה

Badeheizofenרונת  maןימקי תיב ע"ייע ץחרמה  
 תא רכומה 'מגב תיבה תא רכומה 'פב (א"ע ,נ"ח

 תיב תאו םירסנה תא רכמ G'"yo UP 25 ץחרמה
 ןיפטעמש םידגב ולא ןימקי, שוויפ ,ןימקיה
 סהל pr אלש םוחה ינפמ pma ןהישאו
 "סמ הלטב הלמ קתעוה ה"יחא]* .'שארב

 עיייעו ונרמליח םשב אנילכא ךרעב וניכר eine) אנילכא סוקמב אגילבא תועטב לינה מיתיבב ספדג ןכו ('

 ,שימו  |סוגיי] שרושה ןמ וניאש תורוהל ילוא אושב ןמסנ mv" ןימקיה תיב כ''ג טרופריא ייכב םלוא \'
 | Í ןינסו| i i i גיטנקיירו ליצו ןינסוקיירו סיטב ce spun ןוניטנקירו רילו ויו 33( ,ןיטניקידו 'זיפו ריפדבו ,איציניוו 'פרב

 .ןיתניקייר

20 * 
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 < ןורחאה הזו אוקומר אסכב ג"ונבו Apt אסכב

- PXEU Qe M E EEMN 
ogg (Ub neo" (רקי םהשב ומכו 0^ א ילשמ 
ow ןושל רֶקָי יכ ררבוה האלהו 'ו ,'ו רתסאמ 
Xp ןושל קפס ילב רֶקָי ר או ת ה טרפבו אוה 
 מ"ד ר'אלב ןכו ךרעה לודגו בושח 'יפו אוה 533

 א'ער ח'כ  sovה"כ רקי ןמב דח  "pb"יט ייכ <
 .פ"א י"כבו א"ע דצ תוכרב ס"ד bus ה"ונמבו נ'בבו

  'עב וניכר "גו 032« בושח b 5» yos^ ל"ג
 = ר'ע ב"יר ב"יפ תומבי 'שוריבו .בטיה ש"ע 'ר םכ
 .ראותה אוהו ריקי .RO" ו"פ תבש vc" רקי
 :ח"כ nbn sop "bom םשה דועו .ךומסב ןייע
 םייונכבו :'ק ב'ב :ו"מ mp" .'מ הטוס .'ע ןישוריק

miuר"קיו ,וכיירקי :ב"ק ק"ב .הירקיב א"ער ט"י  
 < קתעוה םוגרתכו רקיא ע"ייע .דועו ךרקיל ד'לפ
 = חיתניכש רקי ,ייד ארקי :י"ע ארובל סחוימה דובכ

IT 

e 

 <  דמולמו דחוימ רמאמב הז ןינעב ךיראה 2307
 UD") ר'כיא תּורקי םשה T ,םיובייאמ 'חה בוה

 ךרדכו ו"יתה תטמשהבו ןתורקי nmn המ :ןויצ ינב
 - וריקיכ םיכח תא :חלש 'פ הכר 'להק cmo ר"אל
 < ןירדהנס (Theuerung) רקוי םשה דועו .אתיירבד

 ושעמ הנאתה 'פ ר'שהש «y ט"ט הטוס .ז'צ
 מ"ב 'ורי Yy. מ'ב .ב'עס ב"ל תבש wb ד"פ ינש
 ימלשורי ,ד"ע ד"לד ב"יפר תובותכ 'ורי :י"ד ה"פ
 p' ר"להק 'ב b'5 vpn ,ג'ע mes ג'פ תוירוה
 ז" ,ח'כ בויא 'גרתב ה'כו ארקוי ס"לבו ,יתרמאו
 = אָריִקי ,ר'קי ops מ"למ ראותהו .אתוליז ovr וכפהו
 א"פ ןישודיק 'ורי *^N) ,'ב לאיגר הריקי SA 9 ארזע)

 vbt וכפהו) ריקי אשחנ ,ריקי אפסכ רד'ע ח"נד
 = ,בשחנו 7323 b^ ךתמואמ "vp חלש o' ר"להק
 הכוס ,ב'ער v3 ןילוח .ל"נה אמוי yp ץוכקהו
 ' םיִרקי רכזל רקי ןמ ץוכקהו mm vp דועו .ז"ל
 תכש ןירקי ,'כ פ'ר ר'קיו .ד'מ תוחנמ :5 הליגמ
 .א"עס ו"ק תובותכ .ג"מ pmo תורקי הכקנלו .ב"נ
 ;ךובא m רקי 3^ כ תומשל ons ל עפ הו
 LB ג .ילשמל ,ךנירקיא ארקי ז"י ,ב'כ רבדמבל

= wn 
 דועו ךירקיתד היקכחו 'ח ,'ד ,'וכו ךיהלאל רקי
 רקייא pb'3 'ה תוכרב ל'זרדב ןכו ,ותלוז
 << ירקיימד נ"עס ו"מ ןיררהנס .אנתיכ רקייא .ג'ק ק"ב

1 

b 

0. 

  v3ג"כפ ר'רמב ,ישניא  "pro ppןיפס ר'כר =
 e | i — לארשי v3 ורקייל םש ןירדהנס ל ע פ ת א .רקיימ

 ירוקייתא .ח'כ הליגמ ,ךתהבאב ירקייתמר יכיה .
 ילקנוא 'גרת .ב"ער ה'מ ןילוחב ה'כו יב ורקייתמר
 1 [ פישל ,רקיתא ^ ,ר'י ב'מל 'גרתו ז"י 3^ תומשל

D 

 ,א"ח) ןונירייא ע"ייע םיינוי םיקיתעמ תקתעה ןינעב
 תלכת םיעבשה םונרת יכ ש"מו ןונייט «gn .יע
 דוד המצ לעב דיב אוה תועט ןכלו טי %
 םדוא אוה הז יכ ן"יבור ןכא ןיעכ אוה יכ רמול
 ש"ע תאז ןכא חנַשכ גילפהו תלכת ןווגמ אלו
 ןכא כ'ג ותארוה 2$ % פ"לבו oo ע"לב םלוא

mpותלוז עבצ וא תלכת ןווגמ (םינינפ וא) , 
 סורגל בוט רתוי ןיתינקייד יול ח"ל ep ר"משבו
 ראתל הפי הלוע אל תלכת ןווגה םלוא ןוטניקי
 רימש) יול קוקח היה הילע רשא תקרב ןבא תא וב
 (רעבאב תאצוהב T'x: הוצת יתרטוז 'תקיספו םש
 יכ ןרפעז תקרב בוט חקל לעב קיתעה בטיה ןכלו
 safran-D12353 קורי ש*ל 'פו ע"לב אוה ןרפעז

gelbד"י 'ה ש"הש 'גרתבו תקרבל עבצה הז ןכתיו  
 (ןרפעו) ןקרב לע ףילנ יול ובברעתנ תואסרינ יתש
 לע תורוהל ןוילגמ אב ןרפעז יכ ל'נו pert] ל'צ)
 jp»3 תלמו, בתכ םש רעבאב mmy" תקרב = ןקרב
 ר"עפל לכא 'ופסה jb קוחמל שיו רתוימ אוה
 לע סש ר"משב ה"כו רקיע תקרכ יכ אוה ךסיה
 עבצ יכ שרפל ןוילגה אבו יול בותכ היה תקרב
 ןרפעז ןקרב יכ 5^ וא ןרפעז אוה ןקרב = תקרב
 ומכ היהת ןקרב תלמכ '3 זאו עכצה לע ovo םהינש
 ןרפעז ןקרב רועשו קורי שוריפ «O2 ע"ל iem ו"יו
 — [ושוריפכ העט pop 'עב ע"ומו .םוכרככ קורי

 103 p" ו"ט ד"ל רכדמכל 'כ 'ורי 'גרת סּונָיְקוי *
 .ה"נר ,א"ח ע"ייע סונייקוא

 5 ע"לב ןכו :תובישח pup .שוריפ מ'לט) רקי
 רקיעו geehrt, geachtet sein ישימח ןינבב

 belastet, schwer sein) תודבכ «p לע ותחגה

 )! יריקימ (תנשמב ג'עס vO אטוי) יריעש ינש 'סב

 p רמגנ 'פד ג'רב .ותוא ןיולמ ויה םילשווי
 תובדנתמ vn םילשוריב תורקי םישנ .0r ןירדהנס)
 גוהיל אצויל ןיקש טש הנו לה תואיכמו
 תורקי םישנ "פ .(ותעד ףושט תש ירכ

cp ominaןוששו אוה מ'ל 9*3 --  yp" 
*hbw)איכה אלש המו ה"חחא]י ,'ח  

 ןהילעבל רקי ונתי 03/76 רתסאב םדוקה קוספ 25
 ןושל אוה 3p sb הליגמב החכוה םעטמ הארנ

nח רתסאר רוקי ילוא וניכר תעדלו ' rbכ'ג  
 םש ריעהו .וקי 'ע ע"בשפה ןייע אוה 'גרת ןושלמ
 יכ ותלורג תראפת רקי תא 'ו x רתסא לע כ'ג

vwלכ ןושל םא יכ דוככ ןושלמ  y m 

(co 

 , sy wn יפרכו ^Y ייכב m3 )* .יריקיו יטלשוריבו .ר"צ won סיר ןייע tee 'פאנ תויגשמבו eon ס'ש v33 וי

 וניכר שוריפכו הנונל לש טרוק רמולכ xy ןחוא תואיכמו תוברגתס ויה םילשוריגש noy sr) rw yep עיפרשב
 0 /8 טרק 'עב ןאבוה רטאמה תלחחו
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 םוקמ yum בר יב ירק oma" ונעימשהל אב
 רמול ונושל תוחצב י"שר ןויכ ד"עפל לבא קוספה
 תריציב ויתובשחמ וקמע דואמו 'ה ישעמ ולדג יכ
 'וכו ורקי המ ילו ךלמה רוד רמא וילעו םדא

 — [רומאכ

 פ"למ ריק ומכ אוהו שארב תפסונ ד"ויה) ריקי *
Asphalt, Erdpech "BU 2ע"ייע  "PN 

 הוה ps ד"ע ד"מד ה"פ Uy 'ורו UO a0) אריק
 םידמועש םילכהו .החתפתא אל ריקי היוליע
 ק"ב םילכ .אתפסות ןיריקיה וארקנ ריק תרימשל
 .ןהב תפוז תויהל ןלפמש (ןיריקיה ל"צ) ןריקיה ג"פר

NY *הֶאְרִי ;דחפ ןינע מ'למ)  orארומל טשפומ * 
 לעפה Frómmigkeit, Ehrfureht) םימש

onoתוכרב ןייע לעפתנו לעפתהב םימעפ  :&'D 
 mew .ו"ט .'ו תומבי .ט'כ הכוס :ח"פ .א"ל תבש
 ראותה :ו"טק nap" :זי ז'ע SÜD :םשו .א'כ

onem svףוריצב הָאְרִי םשהו .םימש ףוריצב  
 ^ ire :'ח תוכרב 'מגודל ןייע אטח וא םימש
 ט"פ תוכרב ימלשורי :ג"ס :א"ל תבש :ג'ל .ט"י
 ק"מ :ט"מ הכוס :ב'ע אמוי .ו'ס ןיבוריע :ד"יד
 .ט"מ wb .ב'כ .א'כ הטוס :ו"צ תובותכ :ח"י
 :'כ ז"ע :'ע OD :א"ס ןיררהנפ ,ח"פ ב'ב :ט'מ

mmתובא :ג'ל  mb 3eח'פ ר'אד ,ט'מ ג'פ  
Ub UNTר'ב  nobסוקמל ראות ו"נפ  »&v 

io mous Gerיואריהו זוזעה  
 לבא תוכרבל 'פ "23 תמאב .ה"כו ארו ג ה רמולכ
 mym יואריה Da ה"כ הליגמב י'כ ייג יפל
 הארי רמאנ דועו Cen סש ס'ר |"( ץימאהו 222!

 ותארי איצוה א"ער ד"פ 'דהנפ ע"הוא לש לילא לע
 יתוקחב 'קליב ^« ץראל ותארי הלפנו . . וקיחמ
 ובל לע «mn ותארי תא לטונ an^ ה"ערת זמר
 האיצוה .ו'ק 'דהנס .ץראל ותאריו אוה לסנו .'וכו
 א'עשת זמר קלב 'קליב n'» npn ךותמ התארי
 vp 'רהנס 'וריב לבא ו'כקת זמר עשוה טוקליבו

m»לש טופד קלב ירפסבו רועפ לש סופט ר'ע  
 W'D ןישודיק ^" Yp ו'טד א"פ האיפ 'ורי ,רועפ
 רצ) כ'רד 'תקיספ ,ולש הארי התוא השע :א'סר
 תא ונילע האיכה ונתארי ורמאי wow ידכ 6ה'ס
 השק המצע לע הדמעש ונתארי השק תונערופה
 ןייעו הקל ךכיפל הכ תונערופה הטלש wow ונתארי
 ץוכקהו ,ח"ר זמר אב טוקליו ג'יפ אב אתליכמ
 לעב ל'ר זמר םש pon 'א 'שופ חלשב 'תליכט

 ,(םהלש) nie לכמ רייתשנ ןוסצ

xefürehtete) 

 ר'למ Majoran ארקנה חמצ ןימ ראורירמ =) ראורי
 nmaracus, mnjorana, UA (toov 'צמא ינויו

 ךוענ ונשויפ רככ (ה'ו ,ח'ח 378m ללירב ןייע

"p?ראורי —  "p 

 ריקומ ל ע פ א ב anbwi 'ט 3^ םילהתל ,'כ ,יו
 יל תירקומ sp תא ס'ש v2 ייג יפל ,ח"מ תוכרב

i»ג"כ תבש ,(תרקימ  : jn opusר"תסא  
manaע"ייע  uisוכיישנל וריקוא .ט"נ מ"ב  
v 51ע"ייע : ט"לד א"פ ז"ע  ^v puמ"ב  

 ג"ע ג"יד ב"פס ב'ב יורי .הירקוא ב"עס ג'סר ה"פס
 .ןוהנירקיאד ג"ע ו"טד א"פ האיפ"ורי ,תרקוא אתתא
 י"פר Den ,חקמה ריקוה : ד"לד א"יפ תובותכ 'ורי

Ty» 53.וריקוהו , v3דועו ןמשה וריקוהש ד"ל 'פ  
 םגו ,ריקומ ג"כ ,'נ ;'ד ,ו"'ט םילהתל םוגרת ןייע
 לקשמה הזו ,'ל .'ב ,א"של םוגרת ps לקשמה
 יכ הארנ הרואכל לבא quos אתילד ז"יפ ר"בב
 תובותכ 'שוריב יכ היארהו quie ל'צו םש אוה
 n'own זמר רהב 'קליבו ךֶרְקיִאד an^ :ד"לד א"יפ
 ר"קיובו pps איה תיל isse זמר היעשי 'קליבו
 pin" ןירדהנסבו — ךרקיל (ליעל ןייע) ד"לפ
 ןינע ימרא be 0^ 5p" םילחת ארקד yp ל"זר
 אל ח"יפר v'33 לאשוהו .ז"חא אבה 'עמ וא דובכ
 השאר תרקימ אהת Now שארה ןמ התוא ארבא
 "יגמ היארהו רקי ולכ ןושלמ תטשקמ ושוריפ 5
 טוקליבו השאר תלק ד"כ זמר תישארב טוקליה
 x3 י"למ ד"על השאר תליקמ ה"סר זמר היעשי

p niטשקמ אט ל ע ] — 

NOD schwer תודבכ pup יברעו 0753 ^p) "p? 
  B3 (Sehwereןיא .ארמנב ןילות .רמוא א"ר

 תיתלחה תא ןירוש ןיא איגתד (Dp n3) ןירוש
 היל ידנע יאמל דע 'וכו ןנוצב אלו ןימחב אל
 'גרת ה"יחא]* = = .ריקי 'גרת דבכ ,אבילד ארקויל
 תקתעהב היכו) ללממ ריקי 0^; (mot הפ דבכ 'קנוא
 ןמגרותמב תואמגוד my yr" ce םיתפש לרע
 pU" א"עס ט"נ תבש ל"זרדב ןכו .יוועל לצאו
 רמולכ אמלע ןוהילע ריקי r5 םירדנ לאשוהו
 ותנשמ וילע הפקת ומכ אדומלת םהילע דבכוה

Cm oo» maw)ב'עס 3' הכוס ץובקהו . cnיריקי  
 ארקוי םשהו ,'וכו יריקיד mx : א'כ מ'ב ,יפט
 ,ארקוי בגא : ד"צ תוחנמ ,ארקויד םושמ םש הכופ
 אבילד ארקוי לאשוהו ,הירקוי בגא : ה'ק תומבי

p nav Herzbesehwerdoר"עפלו :ט"ס ןיטיג  

 םירביאה ףפוכו דיבכמש ילח ילקנוא םע דחא אוה
yyילקנוא  (vip aemל ע פ הר —  ryו'מ : 
spaןיררהנפ .(ליעל ןייע) אדומלת היל  imb 

 )^ ,ט"לק סילהת רמאנש רפיס ימרא 'לב ר"הדא
 םידככ המ ותנוכ ילואו לא ךיער ורקי המ ילו
 yon ma +ןויעו = Try ךיתובשחמ םיפיקתו
 ותוא cwn ךיניע ואר ימלג רתב :י"שר שרפל
 המ השק חרואכל כ"ע רברמ םרא תריציכו רומזמ
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 םהיסכנמ ודריש . . ויסכנמ דריש ימ ירשב הלב
m»םירדנבו ,ז"כק זמר אציו 'קליב  TDז"עו  m 

 < נע an^ ב'משת זמר ךתולעהב 'קליו n'es ר'מש
 ינב ?y'3 'צ .ו"פ ק"ב .ןויבא 2^ D ox^ 'וחנתבו
 ולא .7^5 ה"פ האיפ 'ורי .סהיסכנמ ודריש ןירוח
 דויש םילודג ןב ve ר'קיו ,ןהיסכנמ ודריש
 הנממ רריל יל רמואה לכ ב'עס b'p 'וחנמ .ויסכנמ
 .'מ 'וירוה ,י"שריפ ןייע הלודגה ןמ רמולכ ^3
 Ti הלוע ןברק א"עס א"כ תועובש mm הלוע
 הדשל דרוי ,תושרב דרוי .העובק תאטח וכפהו

  veinרכז ראותהו ינוניבהו .י"פב ךרעה הז ןייע 7
  5/2 v mvדוריה לכ ג"ע ט"ד ד"פר  vanoהעק 7 <
 תא  vanוריבחמ דורי דחא לכ ח"ס פ"ס ר"ב :

 ןייע)  ovמ"פס ר"מש +דרוי . . הלוע םימעפ המכ
  psיתבר 'תקיספ ץוכקהו ,'וכו ןד טבשמ דורי ךל

jo אל ה"כקה רמא ₪" ;v3 רבדמב) דריו 3^5 
 םידוריה םינבה ןמ אלא בקעי לש םילודגה םינבה
 סלוכמ ןטקו םיטבשה לכמ דורי היה ימ בקעי לש

 הז  eovל"פ ר"מש הבקנלו .ןימינבו  nmתומואבש
 הדורי . . ונממ הלודג ןויצ ינב 'פ ר'כיא ,'וכו

 תונמוא תוידע אתפמות ,ונממ  TTאתפסות
  mobח"פר  Usינפמ הרוסא ןומלצה תדרוי רמוא

 ליעפה .ןומלצ ע"ייע 'וכו סומלופ תעשב הבזכש :
 ז"ד ד"פ תוכרב 'ורי  vyותלודגמ ותוא ודירוה אל

 הטוס .ןהיסכנמ ןדירוה :ד'ד דיפ ק"ב 'שורי ,'וכו
 ותוא ןידירומ c'Dp זמר בשיו טוקליו ב'ער ג'י
 הערפ ינינגטציא TOO :םש הטוס  ,ותלודנמ
 תוכרב .ותלודגמ והורירוה א"ער ב'כ ה"ר .ןתלודגמ
 rb הכוס .ןירירומ אלו שרוקב ןילעמ נ"שו .ח'כ
 הלעמ ww :ה"מ ןילוח mmo הלעמ yv ב"עס
 q'rwo אלו ןילעמ אל mob ר'ב vo וניאו
 ותוא דירומ ינא mop זמר בשיו 'קלי ו'פפ םש

quisותרירי .ג'נ 'יחכז םשהו  jbשורי ,שככה ' 
 נ"ע ג"סד א'פר תינעת ימלשורי .ר"יד vb תוכרב
 y ג"פר תוירוה Y^ .םימשג תרירי :ר"'סדו

 , . הדוהיל היילע ה'פפ ר'ב 05 הדירי ותיילע
qmוחנת 'א פ"ר ר'מש .ןושמשל ' "D mew 

 הגותחתה הדיריכ לארשיש ז'כ ץראה ןמ הלעו ^
oםילוע , vowםה םידרוי םהשכו 315 פ'ו  

 התא OK ט'כ פ'ר v'pn ,'וכו הדיריב םהיחולשו
 ותלעמ ו'טפ ר'רמב .תימלוע הדירי ךל ןיא הלוע
 yipm וכו איה mv הלוכש הלעמ wey לש
 ןמו -- .המלש דרי  תּוריִרי שלש vene שירב

 ,ש"ע T הנבנ לעפה

TW I.-—TE 

wo wwליי תק ישי רב הקר וי "יי יש  

 תכוסבו תיעינשב תיכו(' .ןיטישהו הכוסב ג"ונגו

* m 

- 
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 חנק ראורי

 י"שרב יכ עדו ה"יחא]* ,6.טיל םיחספ) ארוט
 הלמבו יאוריר מו am" האיליסבו איציניוו 'פד
 המושרה הלמה תרזג י"פע הביתכה ןכתת תחא
 "3 םינשיה "יסופדבו יאלאו רמו on 'מ י"כבו
 ךרעב an^ ןייע דועו 5v רמו ארוטו סוופ ףא
 ראורי (ילא ובתכמב) ףעל 'ה תעדלו -- סווסע

 — ferula] ר"לב חמצ ןימ אָרּורי ס"למ אוה

Küchengewüchs, P פ"לב ap y (ע"לב nam 

  86בלול קרפבו א" תיעיבשב ט"'פ
 ןיזובריהו םגיפה 6'ל הכוס  חקולה 'מגב לוזגה

(C sewnתוגולגלחהו  Cי'גירפסא ןיזוברי 'יפ  
 א"ו תודש לש יגיופסא «pow m לש
 אסריגה ב'נש ק"העבו ה"יחא]* .י"לקוניפ
 וניבר תנוכו .כ"ע בורכ ןימ ינירפסא b" ילוקוניפ
 ארקנ תודש לש הזו Spargel, sparagio ט"יאל לע

wilder Spargel, sparagio salvaticoתרחאה הלמהו  

 Fenchel, finocchio ט"יאלבו foeniculum ר"ל איה

 ןה קרי ןמ םיטושהו b^ ל"נה הכוסל "5 י"שרו
 o) רצ הכוסל ס'ד) כ'ע ז"עלב ילקטיפ : ןוילגבו

 י"כבו .ךורעהמ קתעוהו יל קו ניפ ל"צ ד"עפלו
 א"פ םיאלכ 'וריב ה'כו ןוכרי ךועה שארב 'יא ר"ל

w5) q'4יג " wenג"ע דירת .ביכרה 00 ,'א םיאלכל  

 ג"ונבו ןוקרד "יגה ףזש 'עב לבא זוברי ל'צו ןוברי
 ,המורתד ןיזוברי .ב"גד ה"פס תורשעמ 'ורי .ןוכרד
 ,המורתד ןינוברז «oi האבוה תורשעמ ףוס ש"רכו
 ס'לב יכ ןיזונרז ל'צ ד'עפלו .ןינוברז ערז םשו
 דיחיהו .'פו ע"ל לש nas סע אוה דחא אזוברז
 זוברי יכג לע [דירת] cm םיאלכ אתפסות
 'וריו ,ל"ד mp םיאלכ 'ורי הזוברי :ימרא לקשמבו

 — [: א"סד א'פ הלרע

Op3v *מ ןושארה ךלמ אוהו $2( ןנ (* " 
 וילע ושרד ל'זוו לאושינ םיטכשה

 תינעת .ז"י ה'ר ,א'עס ה"ל תוכרב הלא תומוקמב
 :א'ק .'צ 'רהנס :א'כק ב'ב .ח'פ ןישיג :'ל .ח'כ

iiyשורי ,האלהו ' wes yר"לפ ר"ב .ט"לר , 
 ר"דמ ;ב'ל 'פ ר"קיו ;ז'צ .ז"פ .כ"ס .ה"ע ,ג"ע .ה"ס
 'פ הכר תור ;ינוארת לא 'פ ר'שהש ;נ'כ ,ב'"ס
 .השע nc 'פ ר"להק ,א"פ ר'כיא ; שפתיו

fW 13 opv (0?םיחספ  iteתומכי  Ix 

Ty *אוקמ ןושלמו  vupהובגמ העונת  bpeb5 
herabetei genרוככמ ,םיסכנמ הריריל לאשוהו  

 o' ר"כיאו א"עש "7/3 herunterkommen) ותלוזו

m» ('היקינשג  v3»הכוסל 3  n'* evenרייר יקספבו סש  

 .אימר ביח תוינרגרג ץיייעו חונולגלחו
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 היכו ינפודרה yy הז רמוא תחרק ןב עשוהי 'ר א'פ
 רמוא jm) ^" T 'יסר חלשב 'מוחנתבו 'גרתב

 — [ףדוה ע"ייעו היה רמ ינפודרה

wvאבה 'עמ ד"עפל)  ^bםינת  Dracheלאשוהו  
 «^j וניבר תעד לבא שחנ ארקנה ןיעה ילוחל

 תבש ןיקשמ לכ ראשו 'מגב ןיי איצומה 'פב (םינפב
 .רוריל ןילחוכ ךכש nns py וב לוחכל ידכ םד (ח'ע
 yn ה"יחא]* | .וניע בג לע תימרק התלעש 'יפ
 ףוסב ש"ירב W v3^ י"כבו ורזיפו ר"פדב קר יכ
 DU תבשב ה'כו דורי W^ י"כבו ע"פד ראשבו

mieל'נו  mie manoאניתשרכ 'עב תמאב ה"כו  
 הואדי ב"ה י"כבו ,ר"בו ד"לו 'ב דו י'כ יינ יפל

onרואי 'א ו"ו י"כבו רוארי  s b^nלכ לע  
 םשו ר"פדב ה'כו ש"ירב an" רקיע יכ חכומ םינפ
 עדו תבשב ונינפל ומכ דוראי איציניוו 'פדבו רורי
 דרווח ^Y י"כבו דורח w^ ט"פ תבש אתפסותב יכ
 איבה ל"נה תבשל י"שרו ראורווח טרופריא י"כבו
 :ח"ל תורוכב לע זמורו רורוח 'יגב 'תפסותה וז
 ונייהד b" לע וגישה םה קו םש תופסותב ה'כו
 חיכוהש ע"בשפהב ב"ירגה ןייעו) י"שר 'יפכ לולבת
 רוורווח ג"הכו qw5 יפסותה תעדל י"שר םג יכ
 אתיא תורוכבבו ,(אנליוו (ven תבשל m 'יפב
 י"כ ה"מגר שוריפב יכ יתיאר לבא רוורוח ונינפל
 פרג (:ב'ק ףד אקילייגנא י"כ ץובקבו תורוככל

mmnרוחשב שי םא ל"הזב םש 'יפו רורוח לצו  
 p^ ירמאד תיא !bp" כ"ע םורק ירמאד "יאו ןבל
 ייפ אניתשרכ 'עבו wy ג"ע תימרק ןאכ וניבר םג

comטלוב וניאש ןיעבש  s'yלוגנרת ע"ייעו  
moss ^evי"שריפ ןייעו טלובו ןיעב שיש ילוח  

 יכ הארנ הזמ הרואכלו «pom ןכש ה'ד תבשב
 וניאו העיקש 'יפ הדירי ןושלמ דורי 'ינ לע ותנוכ
 !YID רומאכ ש"ירב 'יגה רקיע ד'עפל לבא .טלוב
 ומכ אלו וילע דיעמ qu 'ע רחא ונייה) םיכרעה
 'ע םדוקו זוברי ''ע רחא דורי 'שמא 'פדב ספדנש

qvי'ע ןיע ילוח יונכל אמגורו  wv(רוראי =)  
^bןוזלח ע"ייע שחנ יונכב אצמת שחנו םינת . 

 וניכר b^ םיעטהל ידכו — רווח .y^p mmn ןינעבו
 ל"ג ל'גה mes לש םורק im תיטרק התלעש
 ומכ) mm" = דורי ת'לדכ i" רקיע הז יפלש
 קר רוע = יסופ ןושל aem (ל'נה 'תפסותב

— [enp 

Behakal wow למ" ^p (ד"עפל [m9] Cm? 
p'5p heulender Bchakal הלאנ דורי ;לעוש 

  = rm(דורי) [50]
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be» TYעודיה רהנה  Gordan6"מ) הרפב ח"פכ  
 ימ je ינפמ םילוספ ךומרי ימו ןדרי ימ

 UY 3 הניפסה תא רכומה 'פד ג"רבו .תובורעת
 .(' הגיפו ןוימרק ךומריו prr תורהנ 'ד ןה ולא וביעס
 ןנחוי ר"א «6m (* תורוכ בד mns 'פד ג'רבו
 ברל אבר ל"א ןדמ דרויש ןדרי ומש ארקנ המל
 ןנינתמ אכהמ ןנא הל ותינתמ אכהמ ןותא (* ישא
 עשוהי) םהיכא ןד (*םשב ןד םשלל וארקיו הל
 ןדרי אינתו סיימפ וז םשל pm 33 רמא 075 טיי

wvה"יחא]* .םיימפ תרעממ  m»ב"נב  

 ja דיעמ ןכו .'וכו ןדרי אצוי W^ תורוכבבו ,םש
 תומחלמה לע ;'ג ," ,ו"ט תוינומדקה לע והיתתמ
 םורדל אוה םיימפ .ו"ט ,'ה סואינילפו 'ג ,א"כ ,'א

TYםאינאב  Daniasןדריה ל"נה הרעממ ותאצבו  
 אצויש ןד לחנ ומע ברעתי כ"חאו דואמ ןטק אוה
 סאינאב ריעל תיחרזמ תינופצ תחא העש ךרעב
 ןכו א"ל x" .ץראווש 'חהל ץראה תואובת ןייע
 «ro 'א ^ ,'א תוינומדקה לע והיתתמ ןב דיעה
 ןדריה אצוי ונממ רשא ינש רוקמ אוה 6%
 6 -yxpóg lóg וארוק ?C ,'ח ?n Be/ רחא םוקמבו
 ןדריל שי םישדח םירקוח יפלו .ןטק ןדרי 9%
 wel איפסח לחנ ארקנה ישילש רוקמ רוע
 ילואו .600 ,ב"וור רענעיוו דועו םש ץראווש ןייע
 יכ (ל"נה (me תובורעת b qn^ ימ וארקנ ןכל
 ןדויה רקיעו םינוש תונייעממ םימ םהב וברעתנ
 אתורכז םש תורוכבב 'יאדכ םיימפ תרעממ אוה
 ןדוי ןיא :םשו .י"שר ןייע םיימפ תרעממ אנדויד
 ?re תורוכב 'תפסותכו הטמלו wmv תיבמ אלא
 לחנ אוה ןדריהו .הטמלו וחירי mas ןררי והזיא
 א'ל איפארגאיג רעיוביינו .ץראווש ןייע ףטוש
 יכ תולודג תוניפסב וב רובעל ולכוי אל יכ דע
 תבש v" ןדריה תבירע הארקנה הנטק הניפסב םא
 תניפס :ג'פ תבשבו ,תוועמ 'פ ר"להקו .ז"ד ד"פ

owe 5» qumארקנ ותצורמ תוריהמו תולק  
 תפכ ןינעב — schnell 252« ע"למ ןדרי ד"עפל

 — l'N] תפכ ע"ייע .'ה תותירכ ןדויה

  C633ןונידְרי )מל"ע   Rose 329י"למו 000

 םשיה םוקמב ראות ,061208

 (11 ,446 יוועלל תופסוהב רעשיי לש .,1:0
 |« 'ה והרויו "כפ השמ רישי זא p' ר"מש 'רדמ

moe)רמוא ןתנ 'ר היה הז יא (היכ ,ויט  pamm 

 שוריפב 'יא 'נ 'שרפנו ה"'יחא]* .ינפדוה יפ

 po" 'p חלשב 'תליכמב ה"כו היה ינפודרה א"י

 33 ןוכנל ה'כ )* .(:בינק ,ביח) y3 יעו הגפ ע'ייעו ,טמשנ ץיפרשו ריפרב לכא איציניוו יפדבו ר"ל ויו ייכב הייכ (י

  mןחגוי ר'א אגא רג אייח ריא ג"ונב (* ,תוכרבר ס"טב עיפדבו ,ריל . םשכ M" ארקמב (* .ישא ברל אבא יבר ליא .
 .תורוכבב ח*כו םשב םירפס הצקב לבא םושכ 'גרתב ןכו
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 Yyp א"לד ח"פס םיאלכ 'שוריב דחי ורכזוה ןכו
omm  והנעמית mmaםיאלכ אתפסותב ןוכנ  

mטרופריא י"כב ומכ ל'צו) תימענהו ןירוריה  
 | -- [(תוימענהו

 תוריהמב הקירז ny **( fup מ"למ) יִרָי ,הֶרָי *
lehren, דומל pay (5 scehleudern 

Cunterweisenתקירזל לאשוה לקב 'נושאר 'ארוהמ  
 י"שר .א"צ םירדנ ,א"עס ה"ס תומבי yu תבכשה
 ליעפהב ןכו gn» mw ה"כ .ר"כ ,ט"מ תישארבל

nioב" ,ד תוסש) ךיתירוהו שרד ג'פס ר'מש  
 (J^ BP א"רמכ ץח ומכ ךיפ ךותל ירבד ינא הרומ
 זמר חלשיו 'קלי הליאשה אלבו m הרי וא ג"
 םשו ,וידי יתשב mvb :ועסיו 'ררמ םשב ג'לק

ommבקעי  cunליעפהב םשו ^«  mmהרומ  
 תעילק ינפמ imt טשפומה םשהו cun םהילע
 קר תינש הארוהמ — .'וכו cun mom םינבא
 ןינוריע ,'וכו הרומה :א"ל תוכרב לעפאו ליעפהב
 תכש ,ןיירומד א"עס ג'כ mans mw לא .ה"ס
 .ט'מד W'b תורשעמ 'ורי NW" : ב"ס ןיבוריע :ט"י
 ירייא ךרעב ןייע םינינבה רתיו ,ותלוז םיברו ירוה

aemא'ע  Cםשה ונממו ("סר םש) רא 'עבו  mn 

miaםכרע ןייע ןיירוא ,אתיירוא ,איירוא , 

son) my *תורואמה ינשמ ןטקה רואמהל םש  
 Monat) שדחהל םש mv ;Mond םילודגה

 הכקנ הונאצמ ל"זר לצא לבא רכז אוה ,my מ'לב
 jy ,'וכו ה"בקה ינפל mv mew ב'ער 'ס ןילוח
 יתטעימש לע .'ט 'עובשבו cU ,הרמא n 'פסות
 ויעש ה'ו םש תועונש 'פסות ןייעו חריה תא
 תועובש ח'ר 'יפכו XXXVIII א"חל אוכמב ש"מו

pap» 2שוריפהו 'יגה (: 'מ ףד אקילייגנא י'כ  
 ינפל הרפכ Wm יתירחאו רפכמ הז ריעש ל"הזב
 סחנפ י"כ 'קליב וז ^35 בורקו חריה תא יתטעימש
 י'כבו ינסל רפכמ הז ריעש +.'ז רצ תועובש ס'ר לצא)

 ם'ר ןייעו 'וכו יתמעימש לע ילע הרפכ איבה 'מ
 'מ י"ב תסריג יפל :ו"נ תוכרב .םייונשה רתי לע
 'וכו לעב שיא תשא ל"א חריה תא קשנש יתיאר
 םינתיאה nm .א"י ה"ר ,ש"ע א"עב וגתואחסוגבו
 ?Wn אעיכק ב"עס ו"פ תבש :'ר 'ציב .ןתא ע"ייע
 א"ער ז'פו םש תכשכו אחריד אעבק א'עס א'כ ה'ר

pipיעבשה שרחכ שרד ט'כפ ר'קיו .אחרי , 
at poה"בקה עבשנ ובש אתעובש אחרי )3  

— —A 

2-5 ₪ opo 
  JUןינע 'יפ  nbb'פב )253 ןייע וניבר תעדו

 והל רמא (:טימ תובותכ) באה 'מגב התתפתנש הרענ
 ינבאו הדלי (' רורי  C emo snbתותימ 'ד 'פבו

C רורי ל"א Gro טיג pmo) ףדגמד הכלה ףוסב 
jb דרוי אמט רכד ןיא היל ירמא C אה C אלאנ 

 .םימשה  ^eרורי  un Cםינתו .הטוש אלאנ
 ןירוריו 'גרת 072 .ג"י היעשי) גנוע ילכיהב  Cתיבב

 ןוהתשמ *(.  nnm'גרת] 6" 05 היעשי) םינת הונ
 הכיא תליגמב .ןידורי [רודמ יהתו  Ch /3םינת םג

 ןהירוג וקינה רש וצלח  pwןוהל תיא אתדורי
 « moדכ ןוהיפא לע  prsןייוהי אלד ןוהינכ ןקנימ

  ponג"ונב ה"יחא]|*  .ןוהל ןלכאו ןיקומיס ןוהתי
 "וכו  ןיסירפ ןיווסמ ןימכ אתאדורי ןיליא 33^
T wy pn שרש ק"דרל םישרשב אבוה וניבר 

 םשמו הליגמל י"שרו .'ג "יס יתוקחב 'מוחנת ןייע
 תודלות) ןהאזיוועל 'חה איבה  (G71 nvmהיאר

 איהש  mmהארקנה  Beutelthierד"עפלו  bwשי
 ,נ6>- ע"למ הלמה איצמהל  ^bקש  Beutelשיש

 םג ר'עפל לבא הלש םידש וב רשא היחה וזל
 ןינעמ אוהו ש'ירב (אתארורי) אתרורי ל'צ ןאכ

 ןושארה  ^b'ארקנש היח  Goldhund, Schakalאוהו
 לעוש ןימ  D'b3זוז ןאקיאזאראיה טראכאב ןייע

  8יעשיל 'יפב סואיניז  3n,ןח 'ע סוריוזיתו ,ב"כ
 ב'ח יוועלל ל"תמעל 'פסוהב רעשיילפ ןט 'ע טשריסו

  6ע"לב היחה וז הארקנו  ^p 22% orןכו ללימה
  bem cwn panםינת מ"ל  qumןייע

 הנוי 'רל לוסאלא באתכ ןייע דועו םש סואיניזיג
 מ'כבו. 065 רעיוביינ 'צוהבו ןת 'ע ' bש"ירב

 'יגכ רורי * v'eשרדממ ןויצב ל"צכו ל"גה תומוקמב
 הלליה םש לע ל"גה תירזכאה היח ןכ הארקנו 'כיא

 הל ןכלו  meהלאנ ראותה ( py'יפש +(ליעל
 אלאנ ךרעכו ןאכ ונינו תערכ אלו ללימ פ"לב

verb "ןכו ג e" היעשי) ולאונ ארקמ ןושלמ 
 םשו .הטוש הלאנ 'דהנסב  ^pומשש ףוע דוראי

 אבוה) אמק ארודהמב שוריפ תובותככו 'וכו ןינת
 םשב ('בותכל מ'טשב ^ we 5n bףוע אוהש מ"י

mn אוה מ'כב יכ ומלוהל השק ר'עפלו כ'ע רזכא 
qan 02 םש ט"טשב 5 י"רה ירימלת 'יפש ומכ. 

 ע"למ רזגנ םיגת  ^p obםגו ,הללי לוק תמרה
 ומכ אוה ארורי  sosר"אלב  '3 5b ppןכלו

 םינת ורכזוה  cp "m;יכ ,גימ היעשי) הנעי תונב
nb» לוק לע תורוהל m3 5 גויא ;'ח ,יא יכימ 

cn»ור  

vss pss ms )'הירש סייטב ץ'פרבו ,הילו ויו י"כב היכ (* .רוראי ליצו דוראי ג'ונכו רורי ע"פדכו . *) m3ןוכנל  
 תטמל ןייע ןוכנה אוהו הלאנ יישרב לכא אלאנ ךרעכ ה'כו (* .דוראי ג"ונכו רורי ע"פרשבו ,אלאנ ys ר"ל ייכבו ריפרב
 ,ר'פרב (* .רורי ימא) איציניוו .nb 833 ,ריפרב )^ .אוה איציגיוו 'פרבו 'סאו cnp ריפרו י'כב ןוכנל 3 (* .ךומסב

 .ןוחיקונפת ירשימ חיבב ונינפל 'גרחבו עוטק m» ישמ ר'יפרב (* .'גרתב «n ןירוריו ,ץ"פרשכו
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 T א'פ הרז הדובע אתפסות ,סילקרא ךוע
 הברה םש ןייעו ךרכה ךותבש דיריו ךרכ ותואבש

 — T] םימעפ
Tq?תוכימס)  qyעודי  (Hüfte, Lende b'55ב'פב  

 תוכות קחד אה 6« ןיבתוכ לכב 003 ןיטיגד
 םשו ה"יחא]* .ךת 'עב 'יפ .תוכירי קחד אה
 תחא :ה"לק תבשב «mo .שרופמ 'ב qn ךרעב
 א'פ הליגמ wv ריחיהו 'ב רכ ע'ייע היתוכירימ
 הליגמ .ןטק qv םשו s" לש הכירי ג'ע א"עד
 ךוינ אלא האנקתמ השא ps א'עס ג'י ילבב
 אלא תדדחתמ pop ps ט'ס פ"ר vi ,התרבח
 ב"ל 'ב לאינדב ןכו דצ e^ ,התריבח לש ךריב

navולהא 'פסות :יגוזבו ' .D2y Yeתפפותבו  - 
 375 .א"כ 'ה 'דמבל 'א י'רתב אָנּוכְרַי ן"ונ

 ל ייכיהימגר ייגכ br ביער 'ד ב'בב יכירו +
 Uy Rb ya ה'כו יכיר

 םינבא OA» bon ןירכוי ומכ (vb ןיִכְרוי *
 Tb םירבדל 'א vun (םינינפו תובוט

m pץובקה  pןמ ייסרפ ןושלמ  
beץובקהו ,,* =  paרקיע ןכ םאו  

 , ע"ייע RpaP bp דחא אוה ילוא וא ןירכוי הביתכה |
pג '. 

 .איטמיר yy היטמרי *

movדועו ןוקירטונ ןושלב שרדנו עודיה איבנה)  
 pw לע הממשו ןברח ןינע 6 י"למ

 רצ כירד 'קיספ והימרי ירבדד אתקיספב (ערואמה

copהניכש העסנ תועסמ הרשע הי ,םר ,"י הימרי  
 (* ןומיריא ק"מהיב השענ וימיבש הימרי א'ד .(' 'וכו

C ^pביתכו ןומיריא ןירוק (* ימור 'לב הרש  mo?) 
0n v2יבר רמא ('היקלח ןב .שרחת הרש ןויצ  

 (יכ "n 53352( וב בותכש טבשה ותואמ ("הדוי
 רכדמ pm" י"לב p^ ב"א) — .ךתלחנו ךקלח ינא
 ןומירא ע"ייעו [nns .(ןומישי ץרא םמש

 הימרי א"ד רוע אבוה םש כ"רד 'תקיספב — ש"מו
 תושרר וילע jy mp ,ןידה תדמ הממורתנ וימיבש
 :ר"י הליגמ b'D: אמוי .ב"ער 12 תוכרבב ל"זר
 mu "yp ט"פ Too vb :ד"י ב'ב :ז"ט ק"ב

 ^ רסח האלהו 'זיפ 'פדכו גארפו 'מא 'פרב ןוכנל ה'כ ('

mv - חרָו * 
 :ז"ט מ'ב :ג"כ mio A'"yD 'כ ^m ץובקהו ^«
 p" ןירדהנס ימלשורי יחרי :'ח ז'ע im כ"ב
 ד"ע ז"נד ב'פ ה'ו ימלשוריו qum :ח'כד
 אָיַחְרִי ואש לע ןונילבקי אל ןסינ לע התעמ
 Aemy שיר 'ב 3^ תומשל סלקנוא ,ןונילבקי
 T) wmm םוי — .אתש יִחְרִי :םש תוכימסבו
 ומכ אוהו Neumondtag אחרי אמוי 'גרת ('א ,ו"מ

 'בדמבל 'לקנואבו : ה"פ מ'בב ןכו אחרי שיר ס"לב
 ע"באר חריה ורקע ^« mv שדחה ארקנו ד"י ,ח"כ
 חרי ומוגרתו םימי mv קופפ לע ^i .א"כ םירבדל

 DN אבה 'עב ןייע ראותהו .ןימי

 חריה ךלהמב יקב b mv^ ןמ ראות) ('הָאְניִחְרִ
 Mondberechner, Astronom) םיבכוכהו

 לאומש 6 ה'פ (DU םילעופה תא רכושה 'פד הדגהב
 ןכו ה"יחא]* = .רוביעה דוסביקבהיהש ne ,האניחרי
 oia רמא ב"ער 'כ ה"רמ mss Num י"שריפ
 (אתולג מ"בל י"שרב) הלוג הלובל ינוק קתל אנליכי

 י"שריפ ה"רבו .האניחרי היל ירק ies י"שרב םייסו
 תולזמה רדסו הכוליהו הנבלה תדלותב ינא יקב יכ

"yגולורטסא היה לאומשו  wnןייע הרותב  
 יל  ןיריהנ cma mao לאומש רמאו ח"פ ר'בד
 תודלות ןייעו .אעדוהנד יליבשכ אימשד ןיליבש
 ה'נ sn ץולחהב לאמכארק 'המ יאניחרי לאומש

 -- [האלהו

Gahrmarkt) "I?מגב ז"עד ק"פב ' wyהב שיש  
ar ryיורו  tb tyןיכלוה מפ ר'בו :טילד  

 ןירחוסה ןיכלוהש עודי pus ^p .םיוג לש דיריל
 שרד ןכו ,דרי לעפמ רזגנו ה"יחא|* ,םירגתהו
 םיקווש םידירי ךל שי DW 05 ו'כ תישארב) ךירת
 האב םיקווש תלמו r'oo ר"ב םיקווש ול שי אוהו
 poa an spun כ"מ ןייע םידירי רואיבל ןוילגמ
 שי אוהו pr ךל שי םא ו'טק זמר ףוס תודלות
 TY םה םידירי mebw re פ'פ vr .םידירי ול
 םלוכמ רווחמ ךל ןיאו pea דירי וכע דירי הזע
 | wp .ט"לר bus rp 'וריב ה'כו ןנטב דירי אלא
 רווחמהו הנטוב לש הדירי ,'וכו ןה ןידירי השלש םשו
 ןייע רוצד הדיוי :םשו qu Tv  ןלוכבש

 m ליחתמה wan עיפדבו ,בינש ק'העב ןוכנל ה"כ ('

 זמר שיר mov טוקליבו ,פ'א י'כב 'תקיספב אתיא האלהו Pb) 'פרמ y'b3 ייגכו היה ?D תועטב w^ רסח 373 רייפדבו

 תושע ^ הימרי b "5 ^a' אבוה Dt" ^ mw םש 'תקיספב רעבאב 'חה תרעה ןייע הי םר ^ ל"צו הי ov הימרו זינר

 כ'רר יקיספב ('

 .והיקלח W ^W^ ,יא הימריכ (" .ימרא תיעטב imam יפרב )^

mתועסמ רשע הי  n5)שיע קורקר אלב תצק אוה ךורעה ייג ןינעב ש"מ םלוא ןוקירטונ שררש ירה . 
 ייגכ by ןימיריא ot טוקליבו .ןומירא .ו"טק Y ביצר ,א'חב וכרע ןייע ןומירא ל'צו ןמירוא Ya ייכבו ןומיריא ךוועה

 .ןומיריא תלמ ראבל ןויצה עצמאב קיספה (* .םייונשה s ניישו
 'תקיספב 1722( ןומיס יברב ןדו' ^« רמא םש טוקליב mo» pov ר"ב ןרוי יר רמא IO ₪ "א *^2 'יג יפל יקוםפב )^

Sריב ל"צ ךורעב ןכו ןומיס ר''ב ןדוי ר"א לי'צו ןמיפ רב  pooתמרקח ןייע יתבר 'תקיספב םימעפ הברח היכו  /mn 
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mpm *מ"למ (יא)  payןוליוו  Vorhangלאשוה )2  
 -Pergament וב בותכל הלעלו הליגמל

Blatt, Bogenהעירי א"מ ח"פ תולהא 690110,  
 'וכו העיריבו קשב רתומ 'n: םירדנ א ,איטרוקסו

yy0/53 ןכו מ"למ .איטרוקס  Sy"ע"למ רזננו  
^b ₪:דנדנו ףחרש המ  TORלאשוה ונממו הנאו  

 הנאו הא ףחרש ליוג לש הליגמל וא ףרלו הלעל
hin- und herflatterndes Blatt u. s. w.וחנמ " Jb 

 ול הנמרזנ 'וכו ןיפד 'ג תבמ העירי םדא השוע
ow ^» mvהלוכ העיריה תא קלסמ :'ל  nn 

 ןיאו .הנטק nns העירי ה"לה ב'פ םירפוס 'כסמ
 ,זילה ו"לה mp ןייעו העיריב הרותה תא ןיחתופ
 וילע .בותכל ירכ העירי )0 me תבש 'פסות
 .ד"מ ו'טפו ז"מ ר"יפ תולהא ץובקהו ,הנטק השרפ
 , ויד םימיה לכ vm םא ^w תבש תועירי
 ילשמ טוקליו 'מ י"כב ה"כ תּועירי y ר א ו םימשו

v2חירל 'פ ר'שהשב התרומתו א"סקתת זמר  
 םידי אתפסות ,תוליגמ ץראו םימשו ךינמש

 .'וכו nns ny הל רכח נ'פ
nay" .ע"ייע  pes 

p» *מ'למ)  pvקקְר.םע ףדרנ  (spuckenתומכי  
 יבל איזחתמד אקור יהופנאב תקריו :ט"ל

 ת'כ םירגד) וינפב "npo (הנשמב) .ו"ק םשו ,אניד
(tםימוגרתה ןינעבו םיניידל .הארנה קור  mb 

 י"בירל «mb הקתעה לע ירפסב יתכראה קוספה
 ךוע ןייע דועו — ..םש ןייע ז"לק דצ סוואמ

emp 

piv — p222 ע"לו מ"למ  grün, gelbהבקנלו  
py cwm pivר'אלכ  Grünes, MpY 

gpy 5/53 = mipw b/53 ןכו fp Gemüse 
C תוידעב mbe3 (05563 ןייע | דועו Gelbsucht 

  omםדו  ptrהינקע קוריה םד 68« הדגב ב"פבו
 םיתבה (ח"מ) םיעננד ג"פבו .אמטמ לאללהמ ןב
 סרמראבו קרקריב ןינמיס 'גבו תועובש 'גב םיאמטימ
 תוכרכ) דמוע היה 'מגב ותמש ימ 'פכ — .ןוישפכו

  02'מגב האורה 'סבו  wbלקי ( btףוסבו ,6ביפ
 דימת תכסמ « crםדאה תא איכמ רזוחה ןוליס

 .ןוקרי יריל  ^bןיתשהל ליחתהש םדא רזוחה ןוליס
 ילוח ןוקרי ידיל ותוא איכמ ןתשה רמג אלו ררטנו

 קריכ והארמש  C'פד ג'סב  cnםיצרשב  n3"ק

—— 

Cשריפ 1«  nosרזוחה ןוליס ליזו ז'לק ייס א'ח זיואב אבוה  jnen mpת'ו שריפ כ'ע  
I» ןקוררהו ןוקרי ןינעבו ש"ע ןוקררה ךרעב cu 

 תשלשמ 3333( תוכוב ףוסב ריסחה י'ר "bow" יריל ^n כ'עס ר"מ תורוכב bina ןמיפ "^

 ,א'מ 'פ ר"ב .ג"ל ןיכרע ,א"עס ר"כ mob .א"ער
YD Yר"מש  rb vbחיל ,ט'כ ,ד"כ ; vp" 

D^ i^ jJר"דמב  ;D" bג .ב'פ ר"בד '; 
 ויה m םשב mov )5 — .אתחיתפ qo ר'כיא

 הימרי ^ םלוכב עודיהו םיארומא הזיא םינוכמ

 (RU לשא yy י"אל הלעש אריז 'ר לש ודימלת
 ורכזוה םשו האלהו :ד"ק רצ 'וריה אובמו 6ו'טש
 — (ש'ע הנינח רב הימרי 'ר .אוו רב הימרי 'ר םג

TY *םייברעה לצא ארקנה י"אב רהנ)  Ds 

 ,נ"שו ןדרי ע'ייע Gyax!| 3 S םויהו :
 1008 חתפמב i'n ןהאזניבאר ןייע רהנה ןינעבו

 .81 רעיוביינ ,63 אניטשילאפ רעמיור

 iotvov (u.ópov) 'נוי eros" ב"ר «ny ןונירי ₪4

 'כסמ (ש"מו םינפב ןייעו 6
 דרו ןמשב C27 b NO יאמרכש ןילקה 'פ יאמד

ammרשא עטנה שרשמ השענ ברע ןמש י"לב 'יפ  
 ילב סוריא ארקנו ןנעב הארגה תשק ןיעכ וחרפ
 ןכו ה"יחא]* — .םיאפורה לצא עודי וחקרמו הנשמ

npןונירייו = ג"ונב לבא ותסריג ןכו כ"כ לעב  
wpיתעדו ןונידריוו  ne»ראות אוהו א"סל  jp 
Tm -225 ע"לב  Rose00 ינוי לקשמ לע  von 

Rosen gemachtםילשהל שיו  ^B £xov nob 
 — Yep] ,ג'כ סאילא ןייע ןמש

 .אנקרי yp אקנרי *

ND'Y *ח"נ םילהת י"כ 'גרת 40: אפריא =) , 
 ג"ונבו איוחד אסרי ןונכ ןוהל אסרי 'ה

 הלמה תרזג יפ לע ןכתת ד"ויב "יג לבא אסריא
 ,ו'צר ,א'ח DYM DN ע"ייע ר"אלמ

 עוה תישע jr ט'למ pi op ףררנ) עַרָי *
 schlecht werden) ער השענ bypm לעפאכו

 :חל ףווצכ בוול .ידהס יעוווא .ד"מ תובותכ
 םחכ הפי וכפהו ןיקזנכ םחכ עריה א"ער ר"מ ק'ב
 ר'לד ז'פ םיחספ ימלשורי )0 v0 00 ןיקזנב

Tyתערוה  amsתיעיבש ימלשורי  "pbט'לר  
TPהעְרה : םשהו וחוכ ערומ אוה  npרועו —  

 ! וצרעת 'ג ,'כ םירבדל 'א v" 'גרת yy ןינעמ
 !flattorn $m ע"למ ורזגל ל"ג רתויו .ןועְרְיתת
 | furchtsam האריו רחפ כורמ 7572 ןינעל לאשוהו

einהעירי וגממו  M2 y'"p | 

ves )'ס"םג תודעג  

"xyןכו  wnש'ע 'א רמע ךרענ . m "s sn"אלה  ph 
mo» wenיס  

 .(: רימ רצ
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 Cry i ג'יפ הכוס יור הועשכ קורי דועו .סוכרככ
 ,מ"למ קרקרי :תולפכב ןינעה קזוחל ארקנ הז לבא
 רזעל 'ר םיקוריבש קרקרי יהז יא ל"נה 'וריה ל'זו
 יפנככ רמוא סוכמוס למרכ תנשושכו הועשכ רמוא
 קריה אוה הזיאו an^ א'פר 'יעגנ 'תפסותבו ,סווט
 D351b ןמרוקכו הועשכ רמוא רזעילא יבר ןיקוריבש
 'יעננל ש"רו לקד לש ץוחכו פאוט ףנככ רמוא

SNOקרקרי והזיא ל"הזב אתפסותה איבה ד"מ  
 - םוכמוס ןימרוקכו הועשכ רמוא רזעילא 'ר ןיקוריבש
 לקד לש ץוהכו סווט [ףנככ [z'5 (ףנכב) רמוא
 :הועשכ 'ינה 01s) מ'קוצ 'צוהב) טרופריא י'כבו
 כ"ג nen ,לקד לש ץוחכו סאוט ףנככ 'וכו למרוקכו
 עירזת ארפסכו .ל"נה 'יעגנב 005 ןיקוריבש קרקוי
 קורי ?Gem "p קרקרי שרופמ ד"י קרפ שיר

 תוקרקרי 'ו השרפ שיר ערוצמ 'פ םש ןכו םיקוריבש
a^ 0e)עיייעו  .םיקוריבש קורי 0  peי"שרו  

 הבקנלו קרקרי עבצש jr" vb | ,נ"י ארקיו לע
 ושרד ןכל bn ומכ קוריה תילכתב אוה תקרקרי

5mתקורקרי רתסא .ו"ט .ג"י הליגמב  nmmיפו " 
 שוריפב 'יא b' י"כבו כ'ע וז הסדהכ .ג'י ףדל י"שר
 .הס דה כ התיה [תקורקרי] (תוקרקרי) רתסא 'מגב
 ,יהופא הקרי א"עס ט"כק תבש לקב לעפה ונממו
 .'ב קר ע"ייע וקירוה amu םירדנ ליעפהב בורלו
 יורי .'כ 'טוס :'פ «mb תוקירומ mae הליאשהבו
 'פ הבר תור ,ט"פ ר"דמב *^Ty n ג"פ 'טוס
 ,ןקירומ אהפא ^m ,א"ל רדמבל 'א Sn" .הנכלתוי
 וכפהנ 'יפ םיבצנ שיר טוקליו 'וחנת םהינפ וקירוה
 yb פ"ר ר"ב .םהינפ 1523270 וא ןוקריל םהינפ
 םינפוא המכב ןיגעה ^m3 O 05 תישארכ) קריו שרד
 וניברו .ב"ל םירדנמ ןויצ אכוה םשו n קר ע"ייע
 קרי תגורע n^b ר'קיוב — ןקירהש םירדנב סרונ
 ם"רהמ !b" הקירוהש האצמו רקובב םיכשה האלמ
 אוה לוקלקו בהזכ קורי b^ :קרי 'עב ונאזנול יד

pvoזמו היעשי טוקליב לבא כ"ע  vp»סרג  
 ז"פ ר"דמבמ היארהו רקיע ל"נ הזו ה קי ר האצמו

 — [כ'מ ןייע הגירפהש התוא אצמו

 תוליהאב ח"פב (Eselsgurke) רומח תקירי קרי

 םירמ (Dm םיאושיק b^ .רומחה תקיריו ואמו
o0 —ןושלב םיארקנ ןכו  

 ימ תוביתו .ייל ע"פדשבו ריפרבו ,איציניוו

p» גסק. (prr — p? 

 תורוכבד א"פב .רקעימו ארכישב ןירת אנוקריל (א'עס
 יכ «o 6אמטה ןמ אצויהש 'מנב
 Coon לש םילגר ימ anb איעבימק
 ה"רד א"פכ -- 6 אנוקריל ולעמו ישניא ותשד
 ןיעדי אלוע ומ א €« וילפכ לעו 533
 C ידבע אתובימ יאט יאלבב ןירבח
 6 אלוע 308 אתוביט יאמ והיידהב
 ומא אנינח רב אחא בר אָיקְי םושמ
 הקוריב אלו — :תמ 'עב b^ אי תימ םוש מ
 ךועב שריפ (א'מ le תכש  םימה ינפ לעש
 אתומכא an^ ו"ו י"כב ה"יחא]* .א תוומכא

 אתוומכא ךרעב ש"מ ןייע רתוי mmo ן"יוו 'בב 538
nmn 6my wemןויצה  copyןויצ רחא ומוקמ  

 לש הכקנ איה הקורי יכ 'וכו קוריה םד ןושארה
np mne mm pmןוקרָי ומכ . P snp 

navה'כו ןוקרי י"שריפו הקוריל ןהש ינפמ :ט'ק  
 rip מ"לו .ליעל ןייע אנוקרי א"עס p" םש 'מגב
 qp םנח תאנשל ןמיס א'עס ג"ל תבשב דוע 'יא

o»א"עפ ד"פ  "nןוקרי וזחאש . pw s'bs mn 
 יברע ןושלב האובתה תכמ שוריפ Q3 va םירבד)

Vergilbtheit, rubigo O5תינעת  b^ב"כ א"ער . 
 jp ב'עס 'ח תובותכ .ןוקריה 5; ןופדשה לע
 N)pv דועו Wap 'גרתבו ןוקריה qm ןופדשה
 סומע ;'ו ,'ל הימריל ovn ןייע יברעו ס'לב ומכ

 -Grün קורי בשע ומכ ס"לב אָנּוקרְי דועו .'ט ,'ד

kraut, Gemüseע"ייע .'ל ז"עב אנוקרי ד"עפל הזמו  

 ה"סד נ"פס «w^ 'ורי ץובקהו — ימוקוי 'ע רחא
 םע +תופוכ b patere^ ר"לב) ןיריטפ רזחמ ד"ע

papטיל 5 37 תרא  םוגרתו  papi35« ^ 
 eruea ל"למ אוה כ"כ לעב תעדלו +ןינקרי 'פקוב

^Bריגרנ  Raukeריגרג ע"ע . Oe mמ"למו  
 ppm .'ג הדנ :ד"מ תוכרב «?p ןייע בשע קֶרָיְּ

nipה"ל תוכרב . mbה"ו .ט'ל םיחספ ב"עס  
 ו"אלבו UD GO QOO .א'פ ןיצקוע ;א'מ א'פ

spy "biב'ער מ'ק תבש , mb mnmע'ייע  
 ,'כ ה"רמ qu ליעל ןייע אָיְקְרִי ץוכקהו .'א ינחוי
 ה"ד :א'ל הכוס 'פסות y prn" עבצה ןינעבו
 יתרככ קורי שי יכ אלא ה'ד :ז"מ ןילוחלו קוריה
 גורתאכ קוריו 'א תרכ ע"ייע ריצחה ןיעכ אוהש

mu)(ע"ייע) אקירומכ קורי דועו 05^  wmקורי  | jmהדש תועוקפ , 
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 by Ys תנוכ ןיבהל קחדנ ו'נ ,'א
 = שדוקב | שמ שוריפ ₪00%60% י"ל לע ןויכ ב'ר

 = ג"ונב יכ עדו ,ל'נ ןיא דרבה רשל ותוכייש לבא
 = .לצא 'ומוקמה רתיו ל"נה טוקליבו 'מ י"כבו ומקרוי
 = ףוסב ו"וב an רקיע יכ  לינו ימקרו 'יגה סיד
 = ('א קרי ע"ייע) ךפושו קקור b pP" ןמ בכווהו

jm4< ע"ל ,, ^bכ"או דרב  [Hagelspeier fap — = 

[0g רמולכ 'ב pv ry o5 ^o אָנּוקְרִי * 
YT (Krüuterwein nipv וב ןיברועמש 

 | קותמ אנוקרי רמ 'וכו ןה nw שלש א'עס יל
 «yap ז"על «m י"'כבו ג"הבבו 'מ י"כב ה"כ 'וכו

sףד אקילייננא  cn^אנקרי  ' 'b73ס"ש  
 =  אקנרי םינושארה 'יסופדה לכב לבא ל'רת ןעיוו

 TUR .י"שרב ה"כו

 sehr קרקרי מ"למ וא ד'עפל) אקירקרי "68
grün :קרקרש ומכ בוט רתויה וא  

 ,Bienenspecht  אקרקרש 553 m» Ab ע'למ
(Grünspechtיא"י יקי) םחרה תאו תאקה תאו 'גרת  

om oאקירקוי תיו אתק . q» nons 
 'א י"רת לבא 0^ 0^ 2929 המחרה 'לקנוא 'גרת
 חכומ ןכו אטישפב ה"כו אקרקוש תומוקמה ינשל

pomoנ"ס . omיה קוש עיייעו 'וכו קוקוש וז  
Con cenג"ונכו קרקר קירשו :יביב ברד הזב  

 169 :ןהאזיוועל םכחהל עיגאלאאז ןייעו קרקרש
 רעלרא ן'והמ ןואגהל סלקנוא לע רגל תניתנו

cpuיוועלל ר"תמעל רעשיילפ תופסוהו ,ל"נה  
 — ]441 ב'ח ל'תמעלו 580 כ'ח

gb — םֶלשויי 'רזעבו רסח כורל מ"לבו oot 
= Db) TY Jerusalem םילשורי אלמ דועו 

 םלש הארי  "ep.השא המכ 'פב (םינפכ ןייע ל'זר
 יאמ (ט'ג תבשו  vyתבש) בהז לש  vbרמ א וא'מ |

 .םלשורי ((ןנחוי ר'א הנחרב וכ הבו
 .נ"רבו .והתינדרל ע"ר הל רבע ר כ אב הרד

 ווה 00 500« ל ש ו ב מ ה 15 ררוגהר 133
 יוה "אנביתיב והתיכדוע'ו קמנקים 

 'א הל ומא הייוממ הנבית "היל .
 ךיל אנימר ('י ל הו ה  Cשוריפ .אבהרד םלשורי -
Durs תשרס vui  .ירושלם  וילעו רחכ צורת 

D 

CO 33 |ותוא ארק םהרבא  SMSארק םש  MYM 
Haw 

  y.עטקנ *(  m3ריטב ע'פרבו ר'ב 625 ןוכנל  "bורנחתנש <

 /  ne.תויתוא

 = תישארג הארי 'ה אוהה םוקמה םש 0? 7e וניגפל) |

 קיתעה 3n ה"יחא]*

 == <\5 תיבוע הלמ לש יונכ ימרא ןושלל =
 ס"במרו ןואנ יאה וניבר תעד וזו רומח יאושיק 'יפ
 ה"שע (.טילק : חילק (T) ןוריכנא "עב הזב יתבחרהו
 תוקריו ג"ונבו רומח תקוריו i'm ^3 יתרכזה םשו
 עצמאבו תקרי qum שארב י"כבו ע"פדבו רומח
 יתכשמנ וירחאו קרי 'עה שארב מ"אפדבו תקיריו
 קורי אוה חמוצה הז עבצ יכ piv ןושלמ רזגנ יכ

n»5 grünהז לע כ"ג תועוקפ ןהו ש"מב וניבר  
 תוירבדמ יעוליד 5^ יפל תועוקפ ע"ייע חמוצה

 דועו mbi" םירפא םשב ןוריגנא 'עב ש"מ ןייעו.

 רומח יאושיק םיארקנ פ"לב יכ עדו .רגנכ ע"ייע

 יסרפה רייק אוה +וניבר 'יג יפל) הקירי ילואו \=-
 Ibn al-Dschezzar יברע רפוסו .תוכופה תויתואב ל"נה
 -נייטש 'חהל Donnolo ןייע) ירכלא אתק והארוק
 שריפ יוכלא אתק ל"צ ד'עפלו )0 רעדיינש
 לבא רומח יסרפ 'שלב ,=- = רכ יכ רומח יאושיק
 cucumis »$5! *\5 שריפ )767 .א'ח) סריללואוו

«ilvesterשממ הזו  osלש תויוכרט  
 - «b'3] וניבר

 ןכא ןימ "5 npiv& .אָתקרי pv — קרי א
 -grün- gelber Edel הקורי הניעש הבוט

(teinהדטס םדוא 'גרת  gv3 mOU)75 ;ז"  *( 

 m3 'קזחי 33n3' ה"כו ה"יחא]* jp ןקמס

aרתסא םוגרת ץובקהו רכזל ראות אוהו  /M ? 

 m5 תומשל 'א י"רתב mem הבקנלו .ןיקרי ןיקמס
 י"רתכ ץוכקהו אָּתְקּורְי i ^ bb cen wey" ז"י
 אוה הדטפ םיבו תערל :npo» )^ ח"כ סשו יא
 w 3/5 ז"ל סואינילפ תעדל הניעו Topas ןכא
 («jp ראדאידו אבארטש תעדל לכא grün הקורי
 ^m םודא עכצמ אוה )282 א'ח ב"וור רענעיוו
 רעכאב 'ה 'צוהב) הוצת יתרטוז 'תקיספב יכ סיכסמ
 ןכא אוהו ע"יע קיקע הדטפ ואונמ ('ד הועה :ד'צ

 [Carneo] םדוא

 "יחספד 03'2 (םיגפכ ןייע דוב לש «se ימוקרי
nepינפל דרכה רש יטוקרי (' רמא (א'עס  

 .ןשבכה ןנצאו דוא םלוע לש x2 ה'בקה
 שמש י'לכ "יס כ'א) — ." רו כ רש ימוקרוי
 םיתוחפהמ אוה דרכה רש ילואו השורק 335 תרשמ

r3ה"יחא|* .(הלעמ ירש  nnי"טכ רעלזייא  

 = ו v33 v5 (* .ריפרב קר היכ (* .רמע ונינפלו nbb^ פ'ר yw" שיאו «o n ג'עתת זמר םילהח epa תיכו ('
piר קייס ריפ ייס תכש ילה ז'ואבו שיארכו ף"ירבו סיש י"כב כ'ג ' mousהלמ ייל   L 

 3" vss 0" "33 ןוכנל n3 (* .אנבית'ב תחא הביהב ו"! ייכבו אנכת יכ 0s v5 vss סישב tvm ל"צכ (* .רמא
 סרדגו ךורע v5 933 mw (' היל פ'שב ריל 33 )* .הל רילו

penיא "5^ "323 ,םסשנ  

» 
da » 
- 
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 ילשמל םוגרת ןייע ליעפהב 5m שרש ןכ קתעוה
 םוקמב קר ואצמ ןמגרותמה לעבו ב"כ 3^ ;א'כ ,'ח
 אדחכ אתרבו יארב :ז"טק תבש ל"זרדב ןכו .ןושאר
 אמוי ,ןותרי ןוניא C3 v5  :ב'נ תובותכ ,ןותריי
 א"פ האיפ 'שורי .םנהיג יתרת ןותרית אל :ב"ע
 ןמ 'me המ ר"שהש ,ןדע ןג תרינד ג'ע ו"טד
 353 םשו «ow bw םוגרתב לעפאב .תורייד
 אטישפב לכא 'גרותמב ה"כו mms ןושאר םוקמב

 יתאצמ ןכו יוועל לצא 'גרת י"כב ה"כו תיִרואד
 הבהיו ּהָתְרּוא הנבז א"ער ז"ט מ"כב qun יונכב
 SY ס"לבו ni ראותהו .י"שריס ןייע הנתמב
 "^J ץובקהו ,'ז ^H ב"ש nnn ןייע שרוי ^5

mnםיטפושל  n^הימריל ,'ז  nדהנס 'וריבו ." ' 
 'וכו םירפס invb" רעל 'ר בתכ ד"ע א"כד ג"פס

wmפ"ל לקשמב  &nvםשהו .שרוי 'יפ  inv 
 ומכ אוהו 'ז ,ז"כ 'דמבל 'א י"רתו םש 'דהנס 'ורי

^e smYהָשּורָי וא) מ"לב הָשְרִי  Nobל"זודב  
 .(ב"ימ ,ב"פ תובא .א"פ םירדנ ,האלהו ab ןישודיק
 תומשה לכ יתאצמ ןכ תרי 'ע ןמגרותמה בתכו

fum vesויתה  "sso mmתויהל  &nvרסח  
 תואמנודה ןייע כ'ע nmw תוכיטסבו . . ו"ו
 םירבדל ילקנואב דרפנב Di יתאצמ ינא לבא םש
 ר'קיוב ןכו ןוכתַפּורי vo 'א עשוהי 'גרת ;'כ ,יג
 אוהו 'וכו ךתתורי המו םשו 'וכו ךבג יתתורי ח"פ
 םוקמב אָתּוְי םנ ילואו אָתּותְרִי cw לקשמב
 Y3 -- .ו"יתב vim 13 דימת אב ןכל אָתְתּורְי

 — [תויזגרפ ע"ייע ו"נפ

 ?AD ,הָביִשי םשהו ,דמע
das Sitzen, 

 וכפהו מ"למ (yw בשי
 Besetzem, der Siiz, dio בושיי

gesetzte Ansicht, Verstündigkeitיתופסוהב ןייע ) 

 בשוימ רמוחו לקב איתא 09 'יחבזה לכ 'פד ג'רב
 רז לליח דבע « ( םישרק לכואש בשוי המו
 בשויל המ לליח דנע םאש ןיד וניא לכוא וניאש

 םשל המ םימכח ידימלת בשוימ תודעל b ןכ
 y'33 .ךירפ אל בשוי םש תודעל oo ןכש בשוי

nuא"נ  C»תישאר םודס רעשב נשוי טולו  
 יכרא והונימ םויה . . ותוא ביתכ בשי M) ,ט"י

opm»ונינפל 5^5 תשרסבו .(' [יקידוי ל"צ]  
 רמא קחצי בר C :גיכ תישארכ) בשוי ןורפעו (ת'נפ

 «lid טוטס יכוא והונימ םויה ותוא ביתכ נשי

a cc VELLE 

eburבשי —  

. Jr VO M . 

] nop 

 רמא C^ a" o םלש 455 px יכלמו םלש
 קידצ םרא םש הארי ותוא ארוק ינא םא ה"בקה
 םדא םהובא םלש ותוא ארוק ינא םאו םעותמ
 ותוא וארקש ומכ וארוק ינירה אלא םערתמ קידצ
 ns הכיא תלינמב .(' םלש הארי םלשורי םהינש
 יל תמלשומו הארי ^onis O י'ב הכי םלשורי

"BNיבר  pniתא האירי תאשכ ה"בקה רמא  
 ר"כיא לע וניבר תנוכ ה"יחא]* ob תמלשומ
 na םלשורי תבה [nova םשו ךדיעא המ 'פ
 'וכו קחצי ר"א םויסהו כ"ע יל תמלשמו האריש
 ר'כמ ריכזהש ןעי שרדמה הז איבה וניברו .רסח
 שי םישרדמ cow י"פעו .םלש הארי ומכ םלשורי
 = ּואְרִי ןמ רוצק Cs ונינע םלשורי לש ּורָי יכ רמול
 Y) לעפמ) Ni ומכ 02 Ansehauung  תּוארָי

Verehrungה"ואב אצמת םישוריפה ינש הלאו  
 אל ys שרדמ תא לבא םלשורי vus טשריפל
 "yn .וכוצ לכ בשוימ וניא הז ילב לבא ריכזה
 תבש .ח"נ תוכרכב ןייע םלשורי pays ל'זר ירמאמ
 הכוס .א'כ 'מוי .'נ :'ח םיחספ .ט"לק .נ'ס :ב"ס
 .ה"ק תובותכ :ב"י הגינח .'ה תינעת .נ"כ ה"ר :א"נ
 .ה"צ ןירדהנס :ה"ע i2 :ב"פ ק"ב : ט"מ ןישוריק
 ה"לפ נ"רדבא .ב"צ ןילוח :ט"יק םיחבז :םשו

Y»תחיתפ ' "boאיודנפכלא ע"ייע דועו ג'ב  

 .האלהו 184 רעיוביינל 'נאיג דועו n .א'חב ש"מו
 ד"כ 'יסר אתחיתפ ר'כיא ימלשורי רכז ראותהו
 שרפתנ ww איבנ לכ ט'פר זמר היעשי טוקלי

cwהיה ימלשורי וריע  Py)א'ער ויט הליגמ ) pu 
 אתפסות ,'וכו סניתאל ימלשורי לזא cnm 'פ

mansי"א ינבד דומלתו .ימלשורי ףסכ 3^ פ"ס  
 .ף'זרהמל י"הובמל .asspn ןייע ימלשורי ארקנ
 ר"כיא sm yy .ה"ס pw תימלשורי הבקנלו
 Arp ןיבוריע .תימלשורי אשנש ינוריע ןויצ 33 'ם
 יורי : ד"מ 'מוי תויָמְלַשּורי ץובקהו תימלשורי האמ
 |ב"פ ינש רשעמ 'תפסות :ה"כד א'פ תובותכ

(das Erbo) mem xז"חא אבה ע"ייע . 

n'y "Gnע'לב)  ny 055. C5,שרי מ'לב ומכ  
(Corben, in. Bositz nehmenשרוי 'נרת  

 ןכו ה"יחא]* SD .תירי :('ג :ו'ט (mew יתוא
 םימעפ יתש דועו שרוי שוש םוקמ לכב קתעוה

 לע וארוק ייתש ןוכנ תז ןיאו םילשורי אלמ ביהכ cen nen ר"יתת זמר םילתח טוקלינו ש"ע תרחא ילב הצק ר"בב ('
 'יא ןכו ns אוה ילואו מיי םשב

 b? wmv" תארנו (* .הארי איפרבו ,ימאו ריפרב חיכ )"

 wl. V i 'שררמ שי 1

ILL וייר = 
 ו ^ -.

T"תורו . - ור -  TWםוקמב  mo »3n 

wenoשיע ר"ט 'יא א"כ תרוש .ו'פר , 

 יוריה הז אבוח םשי רה ח'ר

 .ש'ע am mones Oe^ לכא vy רומזמ mo Dot 'רמב רסח
 US" )^ .שיימו יקדי 'ע Ty ןייעו 'קדוי יקרא םשו רייפרב ל'צכו (* .ןיא היר .היכ ימו' 'פסות ןייעו וניבר

mךיעב היכו  Tפ ריטב ןאכב ע'פרבו ויפר א"חב ' y 0 D"ה יעב ומכ תחא הלמב  

20 v5 wm סוגיטרטסיכרא ל'צו 

 Me תינעת תופסוח wy םלש םש

 סוגטרכוא D'63 םש קר ויו



 בשי

 . ו" ומ ל

 המכ ש"ע ןתוא ןיבישומ ןיא .'י תוכמ ,ןיבישומו | דציכ 'פב .ריעז שנ רבמ ןיבז בר שנ רב אהי אלד
 אמוי ,'וכו ובישוהש םויב ג"מ א"פ םיחבז ,םימעפ

moובישוה ב"עס ז"ט ק"ב ,ךובישוי ךמוקמבו א"עס  
 םידיגנ ןיב :א'יד ז"פ 'וכרב 'ורי ,ורבק לע הבישי
 ןיחורפא תבשומה ז'פס תכש אתפסות .ךבישות
 .א'ל תוכרב לעפתנ .םימעפ המכ םש ןייע 'וכו
 הינש הארוהמ .הבשיתנ אל . . תבשיתנ

pר"קיו :לעפתנב .לעפתהב ,לעופב .לעיפב  
viosהתא  n2e^דיתע תאש ךייח םתולכס ינבל  

 ה'פס םיחפפ v" .םהירדנ ינבל שרפלו בשייל
vy 253ומצע בשיי )0" ^ ביש  בשיו שרר  

 .ב"כר ז"פס 'טוס 'וריב ni הליפתב ל"צו הליפתל
"bvמ 'טוס תופסות ןייעו :מ'ד ג"פר ': Dרמאהו . 
"vשפנה תא בשיימ ץמוחה ר'ע 7^7 ד"יפ תבש , 

 ילשמ טוקלי ,בלה תא םיכשימש םירבד פ"פ ר'ב
s'opnnתא ןיִבְשיִמ  qa2 תוכרב — bןיא  

wy?תבשוימ ותער ,ח"ס ןירדהנס ,וילע תבשוימ  
 ןתעד ז'טש זמר היעשי wpb "p 'מוחנת ,וילע
 םשב myp זמר ףוס אראו טוקלי ,ןהילע תבשוימ
 [ur ר'פ תוכרב ימלשורי ,בשוימו יקב ירפס
 תוכרב .ןידב ןיִכָשּוימו ל"נה טוקליו .בשוימ ובל
 ,היתער אבשייתמ אלר )0 "2 neu יפל ;ח'נ
 אמוי .ותעד הכשייתנש רחאל ב'עס 'ג הגינה

eלכ קוספ ר"כיא .התעד הבשיתנ םא  nep 
 ומר היעשי מוקלי ,'וכו שפנ תבשייתמ המכ דע

vovםשהו -- וילע יתעד הבשיתנ וישכע  
 א"עס א"יק תובותכ הרימע וכפה ^n2'v טשפומה

 תוינותחתל השק הבישיש הבישיב הכרת לא
 Ow» ,בלל השק הדיטעש הרימעב nin לאו
 הלעמל ןיא .ו'ט הגינח ,הכימס הב ןיאש הבישי
 ןייע פיש י"כב m5 'וכו הבישי אלו הדימע אל
 vp ןירדהנפל ם"במרהל מ'יפכ ןכו ומוקמל ס'ר
 ח"מ mp םילכ ,הדימע אלו הבישי אל םשו א"מ
 םוקמ עבצה תבישי םוקמ ןלבה תבישי םוקמ אצמנ
 .ם"במרהל p̂ ןייע nb םיתיז יקלוש לש תבישי
 רמאמה תלחת קר ראוכמ ומוקמל ט'רסב 11 'יפבו
 םלשמש yn לעב o" [ןלבה ל'צ] «q53 ל'זו
 «me שמשמש ל'צ קפס ילבו s'y םרא ינבל
 ש"ע nup הפסוה םש ?y" ט'צ ג'ח 153 ךרעב
 לכא ג"הרל םיכייש םש ךורעה ירכד kms ןכלו
 ח'מ wo םילכמ וחקלנו והנתיל 'ב ,'ד ןיכזל 'יפכ
 ולחו ow 5553 אוה עוטק ספרנ ונממ רשא י'כנו

 םש שי DN רמוא הדוהי יבר 'מגב ןיפתתשמ
 אביקע יברו 699 pop ( די תסופ ת
 רב 6הבר שרדדכ 6 םירישעה תא דבכמ
 ep (n ,א'ס םילהת םיהלא ינפל םלוע בשי ירמ
 תמאו דפחש ןמזב םיהלא ינפל obw בשי יתמיא
 ןינתונש םירישע שיש ןמזב רמולכ «co qm ןמ
 שי ןכו ליאוהו בשיתמ םלועה bn ןילמוגו הקדצ
 א"פ .ןתוא ןידככמ ונא םג ה"בקה ינפל דובכ ןהל
 רוצנ םרשוע היה אל ןישוע ןהש now son ילול
 ןושאר o5" ה"יחא]* .ןדבכל ww" ךכיפל
 י"שרב אוה ןכו "?GO סישב) ^m שוריפב אתיא

Wwםלשה ןיסחויב ןייע  banשר םשב " 
onmןייעו ונינפל :.אתיל ךורעה םשב איבהש  

 ןושל והורצני ןמו, תוביתו XIX אובמב ש"מ
 שרשל שי יכ עדו ,י"שריפל mp ןיכייש "תונוזמ
 איהש הבישי pop C .תוירקע תוארוה one בשי
 םוקמב הרידו הבכע ןינע וזמו הדימעה ךפה

sich aufhalten, wohnenתחונמ ןינעל .לאשוה ('ב  
 der das ןויערהו בלה תעדה

.Herz beruhigen. erquickenהנושאר הארוהמ  

 כשיל רוסא : א"ל תוכרב תואמגוד ןייע מ"ל אוהש
 315 ןינמ .א"כ הליגמ ,הכלה לש תומא 'ד ךותב
 םירכ ג'ע בשוי היה אל ivo ק'מ ,'וכו בשי אלש
 ובש םירקי ובש ּורומע םירקי ודמע :'ק ב'ב ,'וכו
 UBD ןירדהנס 'תפסות :2^ תוירוה .'א ךרב ע"ייע
 דע םינשיי ןיאו םידמוע םעה לכ סנכנ אישנהשכ
 ג"ע ה"סד ג"פ םירוכיב 'וריבו sie םהל רטואש
 םהל רמאיש דע seno םהמ דחאל mes ןיאו

Ueהככע ןינעמו — שארב נשי :נ'ק תובותכ  
 יבשוי וכפה 'וכו תונרק יבשוי :ח'כ תוכרב הרידו

miשרדמה  COםיכשה .'ל םש .,'ג ןרק ע'ייע  
 ,ר"ע ב"לד ה"פס םיחספ 'שורי 'וכו ןורקב בשיל
 .. תיבה רהב הל הבשי .ב"כר ז"סס הסוס 'ורי
 .תינעתב בשי נ"שו ^im ןיבוריע .המוקמב הל הכשי
 לעיפנ — תשעת לאו נש נ'שו ws 'כ תוכרב

iuo vovורי ,ובשייל ןיערוי ויה אלו ' nao 
 נשייש יאנכה ג'ע ג'יר כ"יפר cen T'y י'ר ז'פס
 אוהש ינפמ + ג"לד mp םיחספ 'ורי .'וכו ןכאה תא
 תא ןר ה'כקהשכ eb'3 ר'ב לעופכו ,ודיכ כשיימכ
 םרא T'p ח'טר ז'פ pen 'ורי .'וכו כָשּוימ ע'הוא
 Y5 Wb "woo :ליעפה .כשוימ ותודע ריעמ

Bimn, Gedanken, 

 רייל y 1» v33 (:ח''פק ןיבוריע 03( יטשוקו ח"פרו ביפר אי'ציניוו me 'פרכו sms היכו nim יפרב היכ )7

 ילו wn עוטק ע"פר ראשב bsp איציניוו יפדגו ר'ב ריל ו"ו 53 ה"כ (* .יחסונכו Y^p "יס ויואב תיכו רי תסיפת ריב

 אכיקע 'ר םירישע 1330 à*' וניתואתסונב ומכ וינפל היהש ץמשנ v3 אכיקע יברו x35 סרגש הממ יוכו שי DW ןמ

cry 1330ם'סק סש סיר ןייע ךפיהג 'צנוש יפרו שיא *'כבו  : ^( m»ימ ייכב  vyאבר ג"ונבו 119 םלשה ןיסחויגו . 
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 א"ר תא שרח j3 היתמ 'ר לאש ז'סק 'יסס הכרבה
 ה"מד ח'פ «b' 'וריב ותרומתו ^2133 הירזע ןב

x'ypוכו לאש נ"ע ז"כד י"פר ןירדהנס ימלשוריו ' 
 הצור 186 הנשמה אובמב ללירב mm הבישיב
 תפריג האבוה םשו ש"ע תואסריגה ףולח ריבסהל
 איתמ «jon Cp אל יכ c יז ישרפ) ורתי 'תליכמה
 'וכו אידולל רפקה רזעלא יו bus שרח ןב
 יפולח לעו איקדולל אסריגה ט"כפ נ'רד תובאבו
 ןיע ריאמב ןאמדעירפ 'חה ררועתה רבכ תואסריגה
 איקדולל ,אידולל ףולחה ר"עפלו .םש אתליכמל
 ומכ ל"נה תומוקמכ ימור ב תלמ תנבהמ דלונ
 יתחכוהש ומכ דולל בורק י"אד בגנב אוהש ימורד
 יד תבישי םוקמ היה pen בטיה ש"ע םורד ךרעב
 תפסוה "א םש הימרי טוקליב תמאבו לאעמשי

sensיילש המ י מ ור ב שרוד לאעמשי 'ר היהש  
 ילואו ,אמורדב an רקיע ילואו ל"נה תומוקמב
 sre ימורל ךלהש emp אמורדב seno s היה

won 191 572ילבו .י"אל איתמ 'ר ךלה אלש  
peoהיה  yop130 םש ןייע ימורב ותבישי ח"במר  

memןועמש 'ר תא ח"במר לאש .ז"י הליעממ  j2 
 ,ימור ריעב ל"צו (spe ריעה םשו רי עב יאחוי
 TY ונייה urbs ר"לב ומכ ריע 'יפ וז תלוז םג וא
 ימורב היתיאר ינא .ז"נ 'מוימ היארהו ימור לש
 תלמ הלאשוהו — .ריעב ותרומתב ir הליעמבו
 בשויו רכוז :3 םיחספ עיקרד אתביתמל הבישי
 וליאכ ותרומת : א"יק תובותכבו הלעמ לש הבישיב
 םעטב הבישי תלמ שרפל ל'נו .הניכשב קבדמ
 הרותב ןיקסועו ןיבשוי םש רשא בר תיבו רפס תיב
 ןינשויש תופופא ילעב :'ג mun ל"זר ושרד ןכו
 ב"יד p" תבש 'ורי ץוכקהו ,הרותב ןיקסועו תופוסא
 ןתשמיש אלש המ תודמוע אבא תא יתשמיש ג'ע
 m"bY אכא תא יתשמיש ל'א ךכ ^« תּוביִשי
 ,ש רפמה 'ש ןייע תובישי 723 תא תשמש אלש המ
 וללה תובישיש רשפא םירברה לכ קוספ ר"להק
 תוארוה יתשמ -- וללה םילטב םירבדב ןה תועוט
 םוקמ לכ ('* sw ,בושיי םשה (m2 בשי לעפה
 bewohnte, cultivirte Gegend םלוענש בשוימה

 die Beruhigung, das תעדו שפג תבשהו תחונמ 65

 הגושאר הארוהפמ ,והוסט6(6מ , \ ו 1

 כושיל vm mop qne yos לכ .א'ל תוכרב
 בושיל ר'הדא moy vo אלש ץראה לכו הבשיתנ
 ,היכח ob" y'om :ו'מ «ww m הכשיתנ אל
 .נשומה הז עבונ םייסרפה ןויטרמ יכ יתחכוה ג'ע
 'ורי .ןגברוחב יפש) וכפהו ןבושיב ב"ער ('m תוכרב

penה'פ  re"וכפה בושיי םושמ ב"ערו א'עס  
 YD "p p'3 ר"ע ו'ר  מ'פר p'3 'וריו (פש) הברוח
 בושיכ א'עס ג'פ םש ,רכדמב )09( וכפהו כושי

L4 - ̂  dias JF CENE P SAEC PPM 
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 איהש הבישי והזיא .ב"עס א"י תוכמ .םידי וב
 הבישי ןיא נ'שו .ה'כ 'מוי .הרובק הז ותזוחא ץראב
 'מוי 'וריב "כו חבלב דוד תיב יכלמל אלא הרזעב
 ישוריו Ty ב"לד ה"פס םיחספ 'וריבו :מ"ד נ"פר

 הרזעב הבישי nmn אל ir^ 'יא .ב"כד ז"פס 'טוס
 'גב v3" (ימיא o" ימא 'ר תעד יפלו 'וכו אלא
 nmn אל דוד תיב יכלמל ss :ל"נה תומוקמ
 ןיא נ"ע ה"סד ג"פ םירוכיב 'שורי .הרזעב הבישי
 בשומ מ'לבומכ nae» pop mm --יניס ינפל הבישי
 ר"כיא ףוסב .םימכח תפיסאב וא תוכלמ אסכב וא
 הבישי שי יכו 'ונו בשת םלועל 'ה התא קוספ לע
 'פ ר"תסא שירו .םישופמב wy 'וכו אסכ אלב
 םהל ps ה"וא ךלמה תבשכ שרד :םהה םימיב
 תבשכ אלא ןאכ ביתכ ןיא ךלמה תבשב . . הבישי
 לארשי לש ןתבישי לבא הבישי הניאש men ךלמה
 m" קר הרומ ןוימדה ף'כ יכ םעטה ל"נו הבישי
 :'נ תוכוב ל"זר ושרד ןכו ןינעה תטלחה אלו
 Dp" אקיפס אכיא ימ יד :א"י תוטש) הלילה תוצחכ

 ,םש 'תליכמו הזה קוספה לע י"שרבו «ey à אימש
 " AUD nan םוקמ לא שרד CU ר"תסאב דועו

 ימ ינפל עד ול רמוא בשיל אב ותבישיב ₪"
 ןינעמו .קוספה הזל ק"דר 53 ןייעו וכו בשוי התא
 םוקמב םימכח תפסאו ינומכחת תבשב הבישי
 הברמ ז"מ ב'פ תובא ןייע הכלה וב םידמולש
 s" ךלה הבישיב p'5. ב"ב .המכח הברמ הבישי
 השרפ אל וניתובא לש ןהימימ im ov ,המכח
 ךל 'אנש םהמע הבישי םירצמב ויה םהמ הבישי
 םהמע הנישי רבדמב ויה לארשי ינקז תא תפפאו
 וניבא םהרבא 'וכו שיא םיעבש יל הפסא 'אנש
 ו'כ ןיבוריע .םימעפ המכ ש"ע הבישיב בשויו ןקז
 א"ער ט"יק םיחספ anb לע הבישי בישוה א"עס
 וריבח 5b לבקמה ,הבישיב vein םוקמ ריכמה
 SUA הגינח ,הבישיב הברי m תינעת .הבישיב
 (תבישיל גיונבו 'מ י"כב (n/3 הבישיב בשיל יוארש ןקז

 ה"כו הבישיב ע"באר ובישוהש םויב ג"מ א"פ םיחבז

 ז"ד ד"פ תוכרב 'וריבו ד"ע ז"סד Ub תינעת 'וריב
 ב"פ יאמד 'ורי .הבישיב ע"באר תא ונימו 'יא ד"ע
 ג"יד b"3  תבש 'ורי ,הבישיב בשיש םכח ,ג'כד
 .Mn ץראה םע ג'הכל םדוק ח'ת רזממ ג'עס
 תויהל רטולכ .הכישיל ףא pss ר"א אל הנישיל
 (Gkademiehaupt א תכיתמ שיר אוהו הבישי שאר

mooותבישי ןילגמ הלגש ברה ^  aspןירדהנס  
qon iabדולל א"ו רחא הכישיל םימכח רחא  

 | ןוכנל ה'כ 'וכו ימורל שר ח ן ב איתמ 'ר רחא 'וכו
 י"כבו (,ג"צ ףר 'גנא י"כ ץבוקב) 'דהנפל ms 'יפכ
 'ג הימרי טוקלי  .ו'פ 'מויב וניצמש המ הזו ,ס"ש
 תאזוב תותליאש ^ 'יפ ילשמ שרדמ ,ט"סר זמר
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 הדובע תכסמל ת'האב אוה ןכו ירצונה קר 'ציניוו
 "עבו פ"ש י"כבו ירצונה ינדמל ךכ ז"י ףד הרז
 םיסופדכו י"כב םש ןכו ,ירצונה ושי 'ינה ןושארה
 ירצונה ושי ידימלתמ דחא םדא יתאצמו םינושארה
 'תפסותבו .םש ז"על ס"דב תומוקמה m ןייעו
 p'p noe  "וריו ד"ע מ"ד ב'פ ז"ע 'וריו ב"פ ןילוחד

 ארדנפ ןב ע"ייעו ארדנפ ושי 'יגה ר"עס ד'יד ר"י
 (תאלהו n^p: םש) ארטס jp ע"ייע דועו 6 א'כק ביח)

 :ז"ק ןירדהנסמ ןויצ אבוה ל"נה ףרעה ףוסב םשו
 IB 'טוסב ה"כו םידי יתשב ירצונה ושיל וחדש
 דועו ס"שה ןורפח רמאמכ אבוהו םינשיה 'יסופדב
 יפסותבו .תוטרט 'עו םש 'דהנסל bw י'כ ייג ןייע
 ארטנפ ןכ עושי "יא ב'פ ןילוחל טרופריא י"כ
 .אריטנפ ןב ושי . י'כ 'יג יפל :ז"כ ז"עבו ,(יריטנפו
 תצקו .ג'מ ןירדהנסמ ןויצ t ביח) ינוב y^"p דועו

 ןינעה לכו ש"מו ש"ע ברק 'עב אבוה ןויצה הזמ
 ןייע  רוזניצה ןמ אקארקו איליסאב 'פדב טמשנ
 ,האלהו .ג"ס רצ ןיררהנסל פ"דו ס"שה תונורסח
 םש רופיסב םימעפ הברה אתיא י'עו פ"ש י'כבו

 yn ושי

 «yet מ"ל ומכ וא ?nne מ"ל ןמ «pn (' עּושי
 םויל לאשוהו qw החלצהו הרזע 'יפ

 -Auslisungs- Geburts ןכה תדלוה םויל וא ןוידפ
(tag des Neugeborenenפ קיב  הבורמ 'פד ג"סב ' 

 an pb ^b .ןכה עושי יבל ועלקיא (א'עס
 םוגרת ןכו ןקרופ םוגות [העושי (bx עושי
 קופ שרש ןמגרותמ ןייע ה"יחא|* .ןוידפ
 ילב םגרותמ ןוירפו הלצהו העושי אנשל לכ יא
 עושי םוקמב ל'צ ןכלו ,תואמגורה vp קירפ
 סוגרת ןכו ^e ל'צ וא 'וכו 'גרת העושי :'גרת
 "יםכו ,(י'כ ^3 יפכ) אננקרו Ck n םילהח) ונעשי

 ןכו ש'ע עוש ןהל mo .'ד ז'ע י"שרב ^8 ךורעה
 .ה'ד םש mecum ש"ע ל"נה p'35 "bb חכומ
 שממ אוהו א"פ ת"ר םשב ולעהו סהילע וגישה יבל
 'פסותב םג ילואו ח " ר םשב עבש ya וניבר 'יפכ
 .יתקתעה ל"נה םישוריפ ינשכו .ת"ר םוקמב ms ל'צ
 ב'עס D' ב'במ ןבה עושי כ'ג ןיוצמ עבש 'עבו

 שוריפכ שרופמ יתאצמ אל ןכו b" אל ם"בשרו
 mi33 C  דיל יטוס עישוי ליעסהמו .ב'בל י'כ ה"מגר
 — םש עושי שוריפ דועו qp אנעשוה םשה
 4/8 /3 ארזע ןייע עשוה ,עשוהי םוקמב יטרפה
 תונאה ישארכ יעישתה עושי היהו .ז"י ,'ח 'ימחנ

 .;א" ,ר"כ ,'א m" ןייע ירישעה והינכשו םינהכל
 הועהב ועכאנ 'חה ש'מ ןייעו Yb ae ,'ב י'הר

Qe : שארג ע"פרגו n 

 «TY א"כד א"פ יאמד v" יןיכבוש בושיב ,םימרכ

 בושייב ג"ע א"כד ז"פ 'טוס v .בושיל רבדמה ןמ =
 'פ הבר תור ,תועמ 'פ ר"להק ,רבדמב אלו וכלי
 בושיל המוד ונממ תאבש םלוע יתומת ושאב

 לכאי המ בושיב ןקתמ םדא ןיא םא (בושייל)

 בושייה ןמ חקול וניא םא ג"מפ א'רדפבו ,רבדמב

 ןייעו תותשלו לוכאל אצומ וניא רבדמב םימו םחל
 םשב ז"צר זמר ףוס b pon" ^ "יס ילשמ שרדמ
 לש n .ב"כק ןילוח רב וכפה דועו .שרדמ
 לש ריזח : ד'יד ד"יפר תבש יורי ,רבה ריזח בושיי
 ,ה"ד ה'פס ק"ב 'ורי םי וכפהו ,וב לש ריזח . .בושיי
 לכ .ד"צ םיחספ .'וכו בושיי ms Dy םי זווא

 המכ ש"ע בשוי דחא בכוכ תחת ולוכ בושייה

 תדוכעו תונמוא םלועה בושיל לאשוהו -- םימעפ

 ,םלועה בושיי ג"ע i77 ב"פס ב"ב 'שורי .המדאה

 ה"כ ןירדהנס .הנידמה כושי ה"כר זמר אב טוקלי
yoא"ימס א"פ יק  .בושייב יחיכש .אלד  

 .ב"כ 'טוס םלוע יבשיימ : לעפהו בושייה ןמ וניא
 אשרת שרדמב ןינעה הזמו .םלוע ילבמ Ci וכסה
 לע םידמוע om וז"סק ,ג'ח קעניללעיל מ"היבבו
 b" בושי 15 ןיאש 'ל mas 0^ 73 ה'ר) םהילגר
 Pb nep זמר 'ז א'מ טוקליבו הנעשמו ovp ילב
 ד"ע ו"לד ws cun wv הינש הארווהמ
 mb ר"ב .(םש ,הנכס לש וכפהו בושיי לש רבד
 ny"n בושיב כ"פ ט"יפ םשו בושיי לש םדא יגב

^bהלולצ התער התיהש ] — 

 ןישו

cv» 320^ *ןייע ע"ר לש ורכחל )* (יטרפה  
pomמ'כ תובותכ .ב'ל :'ל : uwןייע  

aלליוב םכחהל הנשמה אוכמו ג"לק ף'זרהמל  
 ןייעו .ז"מ 'מוי ינש תיב ימיב לורנה ןהכל ('ב א"מק

emnוהושהש ןילוחל  opבבשי  "m3" ,ד"כ 'א  
 ה"כו באכשי ייגה םשו זו םלשה roma ןייעו
 ויחא בנשי op ותומדל xw רתוי םלוא ארקמב
 אלמ בתכג ןכו תיחמק ןב (ןועמשו לאעמשי לש
 yer 'חל yo ןייע n" 'טויל י"כב באבושי
 בתכהל יואו 573 con ce ר'עפלו .ד'ג ,ל'ח
 שי דועו ,םשה ותוא לש ג'הכמ ולירבהל רסח

 160 םלשה ןיסחוי ןייע סשה הזמ ארומא

 הזיא אכו (םתר רסימ m pen ןמ רוצקו ושי *
 א'עס ג'ק 'רהנס יוצוגה ראותב םימעס

 ה'כ ירצונה ושי ןוגכ םיבוכ ולישבת חידקמש
 יפ 'מ ס"ש י'כב ה'כו 'ב חרק יעב ו"ו "23 ןוכנל
 jp שמשנו םינושארה 'יסופדכו ןושארה «Up 'קו
 '0721 75:0 וא קחמנ «qw י'כ 252« רוזניצה

p» ms (tב'נש קיחעב , 
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 םיארומא הזיאל )2 .האלהו 103 ללירב 'הל מ"המבו

 רב לאעמשי 'ר ןדוי 'רד הובא לאעמשי 'ר מ'ד
 .האלהו mp ר"יהבמ קחצי בר

erschlaffenיתנשישכ :יבכשמ לע ר"שהש  
 תולילל תוליל יל וכמסנ תווצמה ןמו הרותה ןמ יל
 לופכו רתוימ אוהו 'וכו יל יתנשיש וישכע םשו

 ,ע"ייע הניש םשהו .ו"זרהמ 'יפ ןייע

 alt» םיבכו םימי רבד תדימע יפו מ"למ) ןשי *

 'יחספ 'ורי ,ז"מ ד"פ יאמד ןייע vn וכפה

nau" - yw 

qv + |מ"למ עודי)  Gsehlafenןויפרל לאשוהו  

. Cu CARES On PA. ZIL bU PA 
L E , 

 רמאמה by 6פ"ס רצו רמועה 'פ כ"רד אתקיספל
 ל"צו םהיניב 'ינבשו עושי ןמזב תומימת ןה יתמיא
 ארטנפ ןב עושי -- םהיניב הינכשו עושי ןיאש ןמזב
 un ןב pmo ,'ה ,'ג םידי .הזל םדוקה ע"ייע
 | -- ירוד יוחא עושי ג"ע ב"פד ג"פ ק"מ 'שורי

DU» *ליעפהב קר מ"למ)  ppl"ית  ^p (3m 
 לכ darreichen, ausstrecken) די תחילש

 | y הטשוה 'שלב םגרותמ די תוחילשד אנשיל
 | ב'ער ^ ז"ע :ב'כ םיחספ ל"זרדב ןכו ןמגרותמה

vb |ו"כ 'מוי ץובקהו :ה"מד ג"פס ןישינ 'ורי .ג'לד  
der frühere םדוקה דמעמ שוריפ je? םשהו s'y 

  Zustand'שודיק  Yo,הנשויל הרותה תא ריזחה א"עס
D^ ןירדהנפ ,ונשויל רבדה וריזחה :'ח תובותכ 

 'שורי ,ירופיצב ונשויל רבדה תא יסוי 'ר ריזחה
rp םש .ןנשויל םירבדה ורזח :ו"ד ג"פ תוכרב 

 ר"עד ג"פס הליגמ 'וריו ג'ע א"יד  rpוארקנ המל
 הנשויל הלודגה וריזחהש הלודגה תסנכ ישנא

 'מוי ילבבבו  ^w ib.הנשויל הרטעה וריזחהש
 םתלכאו ב"עס א"צ ב"ב לעופבו לעיפב וגממ לעפהו

 ןשונ ןשי ? jpוריבחמ ןשּוימה לכש דמלמ +(" יויכ
 ןנשייל ןכררש םירבד אלא יל ןיאו וריבחמ הפי יוה

 יוכו ןיינמ ןנשייל ןכרד ןיאש םירבד  pwח'צ
 'ג לשמ ןשוימו רקתשא לשמ ןשי הנשמב א'ער
 ןיטיג 'ורי ,גחה דע ךלוהו ןשיימ ב'ער םשו םינש
 ןשוימה .ו"ס םירדנ ,םינש 'ג ןמ ןשוימ :ה"מד ג'פס

 ט"פר ר"בד. .םייעמל הפי  "n jbןשיימ ינא הזה "
 לכ ןנשיימ :ה"מר ה"פס ז"ע 'ורי ,ינב לש ותחמשל

  ouvאדה םש ןיטיג 'שורי לעפתה .שדוח רשע
 ןשייתמד הרמא  Cארה םינש יתש ותוירחאב בייח

 ר"להק 'וכו גחה דע ותוירחאב בייח ןשייתמ הרמא
 ,נ"י  "nוב לגרוהשכ "יפ וב ןשיתמה םילבה לבה

 ג"יפ אשְרִת 'רמ לעפתנב .השמ יריו כ'מ 'יפ ןייע
 םוקמב סעטטאל 'חהמ אבוה קעגיללעיל מ"היבב)

 (ל"נה  wp) nbומרגש תנשונ תערצה םש
 .הבורמ ןמז תערצה הנשיתנש ויתונוע

DOC *נווק םיימור לש רצכמל ראות שוריפו  
 הנשי יכרא ה"מ vb ןישוריק (ירופיצל

 ר"דמב ה'כו "פי (aem ךרא 'עב נ"הכ ירופיצ לש
 ע'ייע mox" לש הנשיה אוצק .ב'ל ןיכוע .ט"פ
 ארצק ינב 'עו פיפ ii רתיב 'עו נ"שו 'ג רטסנ
 ןעיצאנאמ ע"מ כ'נ (y Gp G8] ןירופיצ לש

comרענילועב  Pep nm m» "x Tn 
 .האלהו

p»ה'כו ריזנל ןיי לש סוכ םדא טישוי אלש  
 ,מ"ק ןילוח .'ד טש 'עב אבוהו ב"פס יאמד 'תפסותב
 | .רצ 20m יתקיספ) תוחילסד 'תקיפפ :.ןקל vv טישוה

C epםינשל לשמ ד"משת זמר חלש טוקליב אבוהו  
 תאציו ומשל הטישוה דחא ךלמל םיסדה וטישוהש
 ומשל תאציו ונקז םשל הטישוה דחאו ונקז םשל
 םשל הטישוה :השמ «n ומשל הטישוה היקזח
 א"נב Dun הנקב ול וטישוהו ע"פ ר'ב .'וכו ונקז
 יורי הזמ ילואו ,כ"מב ש"ע הנקב mb וטישומ תא
 אמוגרת טשומ רפס דח אמח vy ד'עד ד"פר הליגמ
 םוגות תחקל טשופו.די חלש רמולכ seb וג ןמ
 .טשמ ע"ייע תישרש ם"ימה ילוא וא וכ אורקל
 אטישי רב יטרפה םש לעו ,ע"ייע הטשוה םשהו

 :ז"עק .ב"'חב ע"ייע

pe» *ץובק)  jbשרע "יפ.אָיוְויִש  Lagerstatt, 
 ר"פר ב'ב אתפסות (תפסונ דויהו

 ןיעיציה תא אל רכמ אל ^51 הניפסה תא רכומה
 )402 מ"קוצ) טרופריא י"כב ה'כ ןיוישיה תא אלו
 'נרתו א"י יג םירבד) שרע י'נרתו .ןיושיה ג'ונכו
 מ"לב עוצי ומכ אוהו איוויש (ה"כ כ איש בשומ
 'א וש ע"ייע ייוויש (ר .טימ תישארב) יעוצי 'גרתש
 תפסונ שארב ר"ויהו .ס"לב ןכו e לעפהמ הנבנו
 ל'צ ילוא וא ע"ייע היוושא ומכ 'א םוקמב אוה וא
 דיניו 'ח /3 סומע סוגרת ןייע ןיווישה תא אלו
 ןייעו ,שרעו הטמ ונינעש ןיעיציה תא אלו וער וילע

 .עצי ךוע

 םייכרעה תמואל )€ «obw pe לאָעְמשַי *
sommeםהרבא ןכ לאעמשי םש לע  

 (' אפיקת לאעמשי ('כ ,ויט גוי ץירע 'גרת וניבא
nacע"ייע יוג תחת אלו לאעמשי תחת .א"י  san 

 םילאעמשי ץוכקהו לאעמשי שוכ :ח'יק םיחספ ,'ב
 כויא טוקליו ג'עס ו"סד ג"פ תינעת 'ורי : ב'נ 516
 ע"ייע ..ר"כ ק"מ םילאעמשי תפיטע ,ו'קתת זמר
 ותוקלחמ לעבו màn אוהו עדונה אנתל 05 /3 ףטע
 האלהו 105 מ"הדב ף'זוהמ תוריקח ןייע yy לש

(tלצא ייכ ייג יפל  mnיוועל . *) ןשייתמיאר סייטב ןישטארק יפרגו ימאטיז 'פרב ןוכנל היכ. 
OU 
-- 
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 אוה ויתוחרוא רשימה לכ me הבר רבדמב ,ומצע
 ןירשוימ im" nbus en qua שודקהל דבכמ

 | — vwb] יבר לצא ןה
Owen +בקעי לש יונכל (א 1861 יטרפה םש)  

 ר"בב ארקנו ט'כ ,«5 .תישארכ) וניבא
 שרדמ ,ל"קו ט"יק זמר sun טוקליו ד'עפ ,ח'ספ
 לארשי פ'תת זמר םילהת 'קליו ר"כק רומזמ ט"וש
 ל'זרו ,לארשי ם ע לש יונכ )3 ןמ ולידבהל אבם
 Y3: .ב"ל :'ז .'ו תוכרב ןייע לארשימ רפסל וברה
 ,ו'מק :ה'מק .ח'פ ,נ'שו ub .ז"ס .א"ל :ב'כ תבש
 :ח'יק :ז"פ Yb: .ו"ם םיחספ :ג"מ : ב'כ ןיבוריע

msח ': vז"נד א"פ ה"ר . oyד"נ .ב'נ .ט"ל . . 
 4b :ה'כ 'ציב :ב'ג ito :ה"מ .ר"ל 'כופ :ה"ע
 .מ'כ :3:^3̂ | .א"י הליגמ :ז'כ .'מ :'ג תינעת
 'ותכ YD. .ז"מ .ו'מ :ב" cp :'ה 'גינח :ז"ט ק"מ
 ןישודיק .ח"מ a tb a :ו'נ :'ז ןיטינ .א"יק :'ח

m3, :ג'ל מ"ב ,א'כ ^p p'3 .p'3הנס' 1'* ב'ב ' 
 :נ'כ mb :א'ק ,נ'צ .'צ iva UD yb :'כ

nyה'כ :םש .'ח :םש ,'ה :םש ,'ר :םש .'ב . 
 wp :'ז ןילוח .ה'ס :םש .ג'נ iro mme .ט'כ
 D" ג'פ תובא .ו"ט ןיכרע :א'ק .ב'צ :א'צ .ט'פ
 תומבי ,לארשי opo םיריחיל ץובקהו .כ'פ נ'רדבא
 (.ט'ס) א"מ ר'פ ןישודיקו 1b pen osse ,ה"פ

eie 
 רוככ ןושל ןינעב םגו alt) ןקז "יפו מ"למו שישי +

 mpeopó- "bo י"לב ןקז שומשב ומכ
presbyterתופסות ןייע 500,  ryלכ ה"'ד :"  

 !ה"כ ק'מ םכח תארוהב ןקז ומכ רועו ,היאישנ
ynםישישי . 

 םוגרת m" תא 'גות (מ'לב תא ומכ) תי ₪
 Mm פ"לב «o ה"יחא]* | | .יתוא

 אוהו n חתפכ דימת םימוגרתב לבא m תוכימסבו
omיִתָי םייונכבו לועסה , qv,יוועלל ר"תמע ןייעו  

 היתי ד'ע ה'סד ג'פ םירוכיב 'וריב ןכו ז"מש ,'א
 pnm : לכה תא b' ר'להקו ג'סר ר'ב .ןנכר ןמד
 !ו'ס םירדנ :'ג תותירכ רוע ןייעו יל ןיינה אל

pnm napiש"מ רועו ט"לש זמר היעשי טוקלי  
 ry םוקמב סעטטאל 'חה

(Ucommen. &DR 182) NI? *םירכדל 'ב י"רת  Ab 
yy jm rvאתא , 

 ע"לכו 3t פ'לכו בשי ומכ ביִתָי = ו 30. 8
(itzen, sich aufhalten —,גרת ' wm 

(Cvm =( בתי ₪4 — : 
+ 2 

»pשי  
 ה"כו anfachen) בשג ,ףשנ םע 5005( ףשי *

 א"ער ט"יק תבש ףשוא לעפ א ב ס"לב
 .ארונ ףישומ

am י"לב -*= e ylbs (ה'כו מ'למ mpg * 
  (Jaspis, 7, 207%, jaspis 4יתרטוז 'תקיספ

 ,ןימינב הפשי לע cx רעבאב 'חה 'צוהב) הוצת
 ץראברמ ל"נו רצבאמ הפשי שרופמ ה"צ דצ םשו

 "3" קיתעה ןכו םירקי םינינפ p^ 52)3%< ם"למ
 םש 'קיספב הרעהבו ('כ .ח"כ (mot שישרת סוואט
 א"פ האיפ 'ורי .ןאכ ש"מכ ל"צו ץראזמ ד"טב ^8
 יתבר 'תקיספ :א"סד א'פ ןישודיק 'וריו xy ו"טד
 ןייעו 'וכו ןימינב לש הפשי הדבא תחא םעפ ג"כפ
 יקלי א'פ ova ז"ע .א'ל ןישודיק םייונשב

nmז"צר זמר . 

(fest, gerade mp jb דפה xn (מ'למ wg» 
 ןהילגרו  (COיפלמ 1 ,'א לאקזח) הרשי לגר

3^33.Ü הרשי ןיינמ mv ו"טקת ךלהמ תויחה 
 ריזנב ,(ג"ושפ מל שוריכ האורה 'פד
 עמשו ויזנ יניוה ומאש ימ קופב
 6גיכ רכ הודנש השאה 'מגב וויבח
 יכרד םיושי יכ 69 נ'םר תוירווהבו

 עשוה) יונו יה " C 0יתשו טולל לשמ אנקסמ
 םב וכלי םיקידצ הוצמ םשל ונווכתנ ןה ויתונב
 ולשכי םיעשופו הריבע םשל ןווכתנש אוה (סש)

  3הכקנלו ה"יחא]*  pipiשוריפ תווָשָי
 "חכז ןייע תוכוח וכפהו תוכדנו םירדנ תונכרק

 :ז"יק ,ד"יק  mpסירבד) ויניעב רשיה ןמ והושרדו

  on ianםעטב והושרד ג"ע כ"עד א'פ הליגמ 'וריבו
nie? ידיל אב אוהש רכד םש ושעת המ : mt^ 

 .םימלשו הלוע וז וז יאו  nemטשפומ םש אוה
 ם"לב  Oo 5€ qeזמר א'כ ילשמ םוקלי

 תדמ (תור שרדמ שיר אוהו) שרדמה םשב ט"נקתת
 רומזמ ט"וש שרדמ .תורשי  Dyםירשימ שרוד :

 םילהת טוקלינו םלוע לש תוושי תננוכ התא
 תוכלהמ ר'ג פ'ס ר'ב .ךמלועב תורשי בכ'נתת זמר

m'eb ר'בד ,לזא היתורשי רתב : 'ט 'טוס ,תורשיב 
 התורשיו הקדיצ « aשרד םיושימ 'פ ו'שהשנו

 " לעפה אוהו ךיטחר ןיירשי המ :הלמה  "bהמ
 רשיי ןינעה הזמו ןירשואמ וא ןיסיק  qonושיי

 ףר ןושאי קלחב ישיא ךועכ םינויצה ןייע ךחכ
 יא השרפ הכו תומש .3^ הטוס לעיפכו .ו"כש

 ירכר) ושי  cum"א «,^ - mתא ושייש בלכ

 תרשי לגר םתילגרו see וטו mt ק'ת ךלהמ menm יפלט ףא סישרהמה ci» mi sp (* .םתילגרו ארקמנ ('
m sרפסמה אתיאו קוספת אתיל םיסופרכו ילגרו  'nןייעו הרשי ןינמכ .קושעו שמחו הנש תואמ  "btתנונה  + 

^p ew ^5 (* 
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 ימלשורי * .בתותיא אה .'מ תנש bCyens .נ"שו
 תבתתיאד ןיגב םשו .תבתותיא ג"ע ז"ד ד"פ תוכרב

 .הבושת שוריפ ע"ייע אתביתמ םשהו ,'וכו

Tryמ"למ)  X» y'לזרב ילכל םש 28008  
 einstecken עקת 29 ע"למ עוקתל יושעה

 'פב (םינפב ןייע Wegpfützen םיכרד תודתי לבא
 JB pP פ'ר תבש יוריב היכו : גיכק תבש) םילכה לכ

qm (53335 רסמה ןמ yin א'לפ) voe 
 םילהא «mum GU "553 4" 'פב .השירחמ לש |

 ןידדומה תודתי שוריפ .ןיאממ תוחושמה תודתיו
 (אימב דועו 'ח .יב ,ו'כ יומש) הדמ 'גרת ,ץראה ןידדומש

 .('גתומכ (פש יילכ) תוחושמ [ov] תלשלש .אתחשמ
 (בימ B תואווקמ) םיכרד תודתי ולא (' ינוי ץג

 ,ב"ח 'כ ץג [yy nons .ץג 'עב 'יפ רבכ
 שפר ע"לב אוהש pa ןינעב ש"מ שיעו ,א"מש
 ןינעה הזמ כ"ג םיכרד תודתי ד"עפלו Pfütze טיטו
 (Sumpf D'x3p םימ שפר י"לב cuc c 4056 יכ

zusammengelaufener Gewüsserתואלמ תומוג אוהו  

 ילבו ס"שרהמה b" ןכו ץג 'עב וניבר 'יפש םימ
 לע ד'ער ה"ד ב"פ תוכרב 'וריל (ךורעה b^ ןורכז
 תודתי ינפמ ןידדצל ןיקלתסמ םש אתיאד המ
 םילהא תודתי םע וזל תוכייש ןיא ד"עפלו ,םיכרר
 השירחה תודתיל וא השיוחמ לש תודתיל וא
 לעפמ רומאכ nb אוהש א"פ ב"ב םילכ 'פסות
 .'ט ןיבוריעב רמאנ ןכו ץענו עקת 'יפ דתו יברע

yyתומוקע תודיתי יתש . pyביכ היעשי) מ"לב , 
v2לע רמאנ דועו .עקת לעפה רושקב אב (היכ  
bםיקוספה  bםש)  Cv» v» aהליאשהב  
 'גרתה קיתעהש ומכו םילעפ בר לודנ שיא לע דתי
 'וריו ד"ער ז"ד ד'פ תוכרב ^ .לכרמא im (םש)
 דתי ול שיש םדא יושא ד'ע ז'סד ד'פ תינעת
 א"ו לש ותדיתי nmn המ יכו הב תולתיהל ימב
 זיכ תוכרב ילכב ןייע) ארזעל ירישע רוד היהש ע"ב

 ןתיו נ"מס ר"ב ,(ב'ערו א"עס גיר w"b תומבי 'וריו ב'עס

 ,דיי תישאיכ) הכרוב התוא חכמ . . לכמ רשעמ ול
c^קחצי סהרכא םלועכ תולודג תודיתי 'ג ולכא  

 ירחא יהיו 0'3 פ'ס v3 הערל רמאנ םגו .בקעיו
moעשוהי  Tbכ'מבו ץראה תודיתי ןהב ורגתנ  

 תואחסוג יתשו תוריתי א"סבו םיכישל vm ומכ 'יס
 אתיא תוריתי "ינו י"שול סחוימה o^ םג אינה

 ד"עפל לבא um ךוע ןייע mu pues ןכ סנ
musדתי ויהש שריפו רקיעה ת'לדב ץראה  

 ,'ו הלינמל י"שריפ ןכו ,הערל לארשיל העוקת

 ע"פרב (י

T» — Quy — 2n? cm 

py ט*רסל ג'הר ^b "by וניבר "b לשלש y» )' 

MT MEA NO IPIE IET NM ES 
hc ry DON 

 א ו '
Ada T: » 

, r 0 ] 

 אעק
 ע"ייעו ה"יחא]* .ביתי אוהו ('א ^n תישארב) בשוי

 ןכ םנרותמ אתיירואכ רּונָל לכו בשי לכ ,'א בת
 .'ז לאינד ארקמב ןכו ,תואמגודה ןמנרותמב ןייע
 ב"כ ב"ב 59« 4^ 5 wy" ;ו'כ ,'י יט
 ןירדהנס 'ורי .ז"מ .ןילוח .א"כ ה"ר 3m א"עס
 'ג nbus ,אבתי p" תומבי m m א"פר

3'ypיועובש :ד"ע 'מוי .ןכתי : ב"נ תובותכ .הכתי  
 אל א"עס (T םש ,ביתינו :ד"ל ןיבוריע vn :'ל
 : ד"כ ריזנ 'פסותב ה"כו ביתית אל ל"צ ביתת
 .'ז ןישוריק .ה"ע תובותכ ב"עס ח"יק תומבי ,רמא

mmג'עו ב'לד ט"פ םיאלכ 'ורי בתימל : ותלוז  
moתבש לעפתא  iabהליעבל לאשוהו ,ובתיא  

 בתיתמד אמכ n) ,ביס ייעשי) רוחב לעבי יכ 'גרת יכ
 .'ב ק"מ ןייעו "וכו ןובתיתי ןכ התלותב םע םילוע

qw?לָעְפָּתֶא .םש ק"מ אתובתיימ םשהו .'ג בת  
nn»3. (א'פ .תינעת תליגמ) א"עס ה"ס ninwדועו  

 (ve תחנהו תעד "zw ןינע ^5 בשי תארוהב

sich beruhigenהיתעד בתותיא א"'עו ב'נ תבש  

moss byes i».אמוי .היתעד יבותיל .ח'כ  sb 
avoןילוח  simo pמ"ב .היתעה  Yeב'עס  

 axmo sp אל iD ןילוח ,היתעד אכתיימ אל
 'ג ב"ב .ןוהיתעד אבתימ אל ,ב"ל דימת ,התעד
 ,וביתוא :ט"ס 'מוי לעפא — .הירציל היבותיל ב"עס
 ,היבתוא .ח"מ תוכרבו םש ,היבתינ .ay ןילוח
 ןישוריק *ורי  .ןוכתייא .א'לד ו"פס mins 'ורי
 סלקנוא םוגרת ןייע  .ינוביתייא Ty ח"נד א"פ
 א"מל 'גרת yo ars 'קיול ;א"י .'ו anb תישארבל
 דועו 'ג aep ;'ח ,נ"יק םילהתל ;ב"י ." .'ט .א'כ
 בשוי שוריפ אָבְתִי ס"לב sj ראותהו .ותלוז
 cvm .אתמ יִבותִי א'עס 'ח כ"ב [ומיט]ותסצ

[Gelehrtensitz, Akademie N23*2 — 

(geben 3m =( 3n *3 לעפה mא'הה ךפהמ  
 א'עס ^b תבש Y^nb דיתעבו רוקמב

 :ח"ע ןישודיק ,ביתינ +: ב"נ יתובותכ א"עס ב"י םיחספ
 ,ד"כק ב"ב :ה"צ ק"ב ב"עס vp תובותכ ,היל אבתימ
 yp ב'לד ט"פס םיאלכ 'שורי -- היל אבתימל
 ב"יפ ?mmu 'וריב ה'כו ןינינסנימ 5 ןיניבתימ

imos 

erwidern, Frage בישה מ"למ. ^p בות = anm . 

jJ" 3n ךועב ומוקמ רקיע + 

 אלד .ז'פ מ"ב ביתומ םג לעפאו .יביתימ ,יניתיא
 | .ד"ל םיחכז :ה"כ תועובש : ד"מ תונותכ ,ביתומ

 !'נ ןישודיק :ה"כק תבש ןיתעמשא ןניבתומ

n5 )'ייל ע"פרשו ר"פרבו ,איציניוו ירבו י"כ לכב . 

 .שימו ya ע"ייעו םיוו ינשב ינווי ס'טבו

22 * 
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 que התרזגש 5"; ד"עפל לבא Zange םייחקלמ
 יִנָיִתִת ומכ הרגה ןינע ליעפהב ּךַתָנ מ"למו םדוקה

zoףיטהש דאנמ רמאנו ;> ע'לל בורקו 0 ^  
 ושא םילכ םה םיכיתי כ"או תיחולחלה ונממ
 המ הזו Durchseiber תיחולחלה םיננסמ םהב
 — [הרדקה תא ןהב ר ע ג ממ ל"נה אתפסותה הרמאש

Waise, (םאו כא אלב ןכל ראותו ,מ"למ Div 
verwaisterהבקנלו  «uimשיאה קרפב  

 תא שדקמ שיאה 'מגב וחולשנו וב שדקמ
 השעמ הב ושענש (' ןוגכ (א'ער vo ןישודיק ("ו תב
 לבא CoD םיודנד ג"ס בו .באה ייחב המותי
 6 תוגוב ןימייק ןהירדנ תווענ'ג א'כח
 תונותכב .נאה ייחב המותיוהמותיו
 השאה תא שרדקמה 'מגב וידרמה 'פב
 וזעילא 'ול םימכח םידומ 675 גיע
 איהו השרגתנו היבא האישהש הנטקכ
 לבקתש תרגוב הניא wm ב אה ייחב המופתי
 ש"יב 'פכ תומבכיבו C (םיוומנ םישודק

(cpהיבא האישהש הנטק שרופמ  
 באה ייחב המותיכ wn] ירה השרונתנו
 ינפמ םבי ל ^C [הרוסאש] emos הריזחהו
 התרזח ןיאוןייומגןישוריגהישווינש
 הינא האישהש ןויכ רמולכ ("הוומנ הרזח

psתושר הב ול  je»נאהש י'פעא השרגתנש  
 m3 הניא איהו באה n3" המותי איה םייק
 ונשריפ רככ המותי ןמא .(" ןירומג ןישודיק לבקתש
 Yt כ'ק .א'חב ע"ייע הייחא|* ,ןמא ךועב
 המותי «pays .ב"ער א"פ הליגמ 'ורי ףיסוהל שיו

 איהו ש"מו np 'יסר ע'הא ע"ש ןייע באה ייחב =

.. Bem m בעק 
 2 1 לת 'יפ z» yos הל . לוחה זי ,

 5 .ונממו ausreissen שלת 'יפ ע"למ הלמה | איהו תולוחה ןיב תבשוי איהש םודא תב ירסק

 י"שריפו םינוי ימיב nma לארשיל העוקת דתי
 — [הער ל העוקת דתי

nob» np» nop s55 qm = ו qm* 
"1T (schmelzenד"מד ד"פו : ג"מד ג"פ ז"ע  

 םשו ,(םימעפ (no» c הרז הדובעל pi ךיתמה
 יטארק 'פדבו) ןיכתוימה רימאטיז 'פדב ןושאר םוקמב

pis dos men vesילבכבו ןיכתיימה ל"צו ז"על  
D'»m הזמו qm ע"ייע ילכ ךתיר 'יא .ב'נ ry 

 .ז"חא אכה ע"ייע

mum (הקיצי ןינע םדוקה ךרעמ ד'עפל oum 
  das Giessen, Schiittenרשא ילכה אוהו

 הוידקה תא ןירענמ וב  Giesser, Ausgiesserדועו

 םינפב ןייע ? «qw ny(גיט) םילכב 3^ קרפב
 ,םיאמט (' םיכיתייה  "bטיב .םילכ ,אתפסות| אינת
  cןה ולא  Cvmתא ןהב רענמ ינוונחהש

 תבש היכפו ג'יפ 255( ןורטסל אמוז ומכ ןהו הרדקה
 .ג"ל סיב :גיבק  6o" mmmתיב דתי ןינע א'יו

 ישלמ די « qna G 3 pmםייחקלמ ןינע ףסכ
C ןיקירמו ףסכה (' ךתהמש ילכה וב ןילטונש 

 ה"יחא]* .וחא םוקמל  "en mש"ר איבה
 אתפסותב אינתד אהו ל'הזב ףיסוהו ךורעה םשב
 הדכ רעתו ןושלמ רענמ אוהה 'וכו ןיכותיה ןה ולא

 לבא תקושה לא  pxש"ע 'וכו חוניק 'של שרפל
 ךורעה 'יפש המ לע קולחל אב ש'ר יכ רורב ל"נ

 , qm:רענמ ןינע ותעד יפלש "ןורטסל אמוז ומכ
 רועינו חוניק  "b j22 (das Rühren)רענמ יכ ש"'ר

  "bהדכ רעתו ןמ  on wp pmהזל הטוג וניכר
| "mk םוקמל ןי קירמו ש"מב א"י תער ואיבהב 

 רוזגל ךירצ הז יפלו םייחקלמ אוה א"י יפל קר

 ponen ל''צו qaum vais ןכיתייה ג"הר 'יפכו ,םיכיתיה מ''ארבו ,םיכתייה ליסאב 'רבו ,איציניוו 'זיפו ר'יפדב ה"כ ('

 ens: ps ל"ומו ןכיתייח אינתרכ םשכ rnv ,טרופריא י"כבו שירב היכו ןיכותיח גיונב (* .ןיכיתיה ייגה ןיכרפ ךרעבו

 םשב ש"רבו y'bu Y "353 ןוכנל ה'כ (* .ע"פרשב יילו ר"פרב ה"כ (" .ל"גה אתפסותב xm לבא יהאצמ אלו .ר'ל

 1/33 תיכ )* .ב'נש p'hy3 היכו ייקירומו ש'רב )^ .בינש קיהעב n'3 ךי תמ ש ליצו ךיתומש מ"אפרב .ךתוסש ךוועה

amו"ופרב (* .ליאוה ג'ונב (* .ב"ה ריב דיל  owךורע "3 "35 גיונב לבא 'וכו תרגוב ן ה ו ל א ו . *) jyחטסל שייט , 

 היכו v3) v5 15 י"כ רחא יתררגנ כ'ע (' .תרעהב הטסל py ע"פרמ חכומ ןכו ריגו רייל ו"ו

 neun תא שרקמה ימגב רידמה יפב תובוחכב an" ייכב יכ bam י"כב אתילש המ לינה תומבימ ןויצ דוע w^ סש קר איציניוו יפרב

 לבא יוכו 'וכו חישוריגש ינפמ איציניוו יפרב ^6 qu ,ויתאבה ןכל תוסבימ pum הו 'יא yes לכב לכא יוכו pomo שרופמ

msnםוקממ וקתעג יב הלוגע יאצח ינש ןיב יתמש םירומג דע  nenתמאבו  v33רקיעו והנתיל ל"נה  

 'פרמ תועמב טמשנ יתרגסהש ל'נה mann ^5 רע שוריפה לכו תומביו תובותכר רמאמה m "635 ךועת ףיפג ןסוקמ

 $93 w13' לינח העצהה יפ לעו ('* .םינפב יחבתכש יפו ישמאו ליסאב 'זיפ ר'פרכו 35 י"כב
 הונותנר הז איבה כייחאו כאת ma" המוחי ןינעב «cn ןישודיק וניבר ןייע הלחתמ יכ םייקו pas לכה ביית ייפמ ץוח

 ומוקט רקיע OP תמאבו שרופמ םש רשא תומביר הו איכת ףוסבלו באה na mcus" איהש הגטקב א"ול םימכח סידומו

 ןווחאה ןויצ לעו .(ס'שה ןוילג ןייע תומביב ה כג ש מ ב 'וכו א'רל םימכה םירומ ךת אתיא יטלשוריה יפלש טרשנ)
i$» mosיכנאו תוינקסע םירי יחכונה ךיעב ולחו רואס םישובישו תונורסח שי םיסופרה לכנ לכא יפ ךלוהו  

 קרפב ל"זו ישמאו ליפאב 'זיפ ר'פר תואחסונ ןווכ קיחעא ma*sonm םישוכשה תא ipn ps ןעסלו ty יח r'hons ויתנקת

 גאה na" המוחי תשעמ (ר"פדב 'יל) תב ושענש ןוגכ (ןישוריקב :ימאו יסאב יפרגו ייפרג) שרקמ שיאח

 תאישהש (ןיכ ר'פג ר'פרב) ןויכ רמולכ חרומג הרזח החרזה ןיאו ןירומג ןישוריג merat opo םכיל mb הריזחהו

 י'כב ןוכנל ה'כו )"

Wwרכו ' 

 ומכו יא לכא איציניוו

DIL 

 וחולשכי וב
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 ינודרד ךמא qo אדבע אל אמתי :ז"י תובותכ ,יכה
 'ורוכב המהבה לע רמאנ bx .גררד ע"ייע אחשימו

bbוהזיא ד"מ  ouvהטחשנש וא ומא תמש לכ  
 יקי ומא תחת mb: ןילוח ir) bim aep 'וכו
 רשעמ ז"פס תורוכב אתפסות ,םותיל טרפ 03 32
 יזוז :ח"י תוכרב ץובקב דועו .ןימותי לש המהב

bn"ק"ב  Dינב ואל יטתי  ww me»מ'ב  
 ,ימתיא .'ח ב"ב דוע ןייעו ימתימ 'יפאו א'ער ח'ק

spesaנ"פ 'טוס 'שורי ,נ"שו .ב"כ ןיכרע  D^ 
enm pnsוהיישפנל ורק .ו"ק 'ובותכ הליאשהבו  

comרכש :'נ םיחספ יינע לקשמבו .ימתיד  
 דוע ןייעו .םימותי תועמ א"ער 'ע מ"בו םשו םימותי

masןיטינ .ג'ל תבש .ז"מ  am s)הבקנלו  
 םותי ןמ לעפהו ,האלהו .א'יק p" תומבי תומותי
 וילזוג תא םתיימו ותשא תא ןמלאמ .ט"מ םיחספ
 ה'מקת זמר סומע טוקליב ה"כו וינב ס"ש י"כבו
 אנת םשב mx זמר אריו טוקליבו moo םשב
 — (nemn] :ד"ט תובותכ לעפתנבו ,והילא יבד

 (ןורמושב 1604 ילוא םוקמ oe». Dnm .אָמְהִי *
 המתי רפכ שיא יאתסוד ה"מ ב"פ הלרע

 אמתי ומוקמל ס"ד לצא הדוגאה רפסכו 'מ י"כבו
oyםש  epeל"נה  jp268 עיפארנאינ רעיוביינ , 

iv = ino o?ומכ לבח ס"לב  smמ"לב  
 Fett am הביקה רתי םוקמבש בלח אוהו

(seilartigen Darmהבקינ 'מגב תופרט ולא 'פב]  

 בו רמא היא ארתייאד (א'ער ינ ןילוח )* [הביקה
 ןיטכ הלוגע המהב לש הביק b" .ןיצמקמ C [ימא]

neבלח הב רבוחטו  nx ow»בלח  bw 
 jm רופא תשקה בג לע אוהש הכורמ אוהש הלעמ
 דצ לעש בלחו םוקמ לכב רופיא וב ונהנו הרותה
 םינהכו ןירסוא ונחנא רתיה לע אוהש הביק לש הז
 אוהש ארתיא ומש wp) nb רתיה וב וגהנ
 רואמ pb ה"כ ה"יחא|* ,הביקה רתי לע
 ןירוי ינשב ארתייאד an^ ךרעה תלחתב ו"ו "33

aD -- הול 

mio" du X. כי" טיי יי 

 רואיבל ותנוכ ןירומג ןישודיק לבקש תרגוב הניא
 היבאל ןיאש ינפמ הרומג הרזח התרזח ןיאו רמאמה
 vw תעד ה"כו הנושאר םעפ תאשנשכ תושר הב
 מ"טשב אבוהש אמ ק ארודהממ יפל תובותכב
 ס"ט אוהו ךפיהב אתיא ונינפלש י"שובו 'בותכל
 ה"נכו — .םש מ"טשו תובותכל א"בשרה n" ןייע
 םותי א"ער ח"יק םיחספ .'ב רבח ע"ייע .א"י תבשב

 y'"y רמאמה שירו ,התלוננרתב הנמלאו ותציבב
 .נ"כק 3/3 .המותיו טותיב .ד'כ תינעת .'א בט
 ותיב ךותב owe Pe ב"העבל ד"המל לשמ
 א"ער «i" mus a םותי ותוא רישעה םימיל
 בותכה וילע הלעמ ותיב ךותב המותיו םותי לדנמה
 'קו .'פ י"כ יפל ^ip ןירדהנסב ה"כו ,ודלי ולאכ
 תוכותכ ,'וכו ותיב ךותב mam "um 6'כ רצ סיר)
 לכב הקרצ השוע טפשמ יומוש ירשא NUD 'נ
 9/920 ותיב ךותב המותיו םותי לדנמה הז . . תע
 /N'ys N םש ,(ש"ע ר'סתת זמר vp םילהת טוקליב

 אבו ל"א אבוד הימקל ותאר המותיו םותי אוהה
 ב"ערו א"עס ז"ס םש 'וכו המותי ליבשב םותי ולעה \

 המותיה תא ןיסנרפמ סנרפתהל ואבש המותיו םותי
 המותיו cuv ,'וכו םותיה תא ןיסנופמ כ'חאו
 qoom המותיה תא ןיאישמ אשנָיל ואבש
 ןירכוש אשיל אבש cuv ,םותיה תא ןיאישמ
 א"עס ^ הטוס ,'וכו הטמ ול ןיעיצמו תיב ול
 יתשו םנ 'פ ר'תסא 55( oW המותי m5 הרמא
 snm = om ס"לבו .ול הרייתשנש nns המותי

^Oכ'פ ז"ע 'שוריו ד"ע נ"ד א'פ תבש 'ורי .םותי  
 ארחל ז"לפ ר"קיוב הכקנלו py ןיד TY א"מד

snmרמאג הליאשהבו .בלק ע"ייע וניבר 'ינו  
mםלועה ב"ער ז'צ ןירדהנס אמתי  i» ouv 

 :'ג non .578 א"כח ?ib ע"טב ושוריפב ש"מ
 ,ט"יד b 'טוס 'ורי y ה"עד N'DY nuum 'ורי
 ע"בארש םותי רודה ןיא ז"ט 'שרפ אב אתליכמ
 טעמו mam רצקל לאשוה דועו .וכותב (יורש)
 ךכר רבע אמתי :ג"י ז"ע ,ב"עס y^p ןילוח הגשהה

pu musהב ול  meאיה םייק באהש י"פעא השרגתנש ןויכו  nbiבאה ייחב  aemןישוריק לכקתש תרגוב התניא  
 ר"פרבו) : םביל הרוסא )1( now איהו באה n3" המותוכ השרגתנו mss האישהש הנטק שרופמ שייב יפ תומביבו .ןירומג
 Jp תורוש הזיא וטמשנ איציניוו 'פרמ ץוח ךורע יסופדב יכ הזמ חכומ .(אל ותו "שרופמ ימש תיב תומביבו, קר אתיא
 בורל םיכסמו ןגוהכ אוה ןושארה ךרע wn" םש רשא ו'פרבו .ןורחאה "באה ייחב המותי, דע ןושארה "באה ma" המוחי,
 .ע"בשפהב הז לכמ המואמ ריעה אלש ב"ירגה לע ינהימתו .םירכדח בוברעב םינפב (vant ןורחאה ויצחב (yep י"כב

m» )'עו אצמה ךרעב ' oenר רמא איוא בר ג'ונבו ר"פר ^3 יפל אצמה ךרע יפ לע יתחסנ )* .ןאכ לי'צכו אימו ' 
 איוא בר איג םיצרש הנומש 'פב א'א בר ל"צו 110 םלשה ןיסהו' בתכ רבכ לבא .א"נ םיחספל ה'ר 'יפב ה"כו ימא

yןיסחויה לעב ינפל היה רשא וניצנוש יפרב יכ :ט"ק תבש לע ותנוכו  ^wי'ככו ונלש איוא םוקמב איא חמאב  D'K 

 ינשב םש קר ר"פר יפל אצמה ךרעב ומכ ףילאב איא ל'צ יחכונה ךרעב D3 כ"או .א'כק רצ תבש סיר ןייע איוא 'ר
 !«Cw n'* ^b ף'ירב mv איוא :ר'ט לש אריוא םוקמב פ"א "3 סרג .א"נ םיחספב יכ ךמס שי הזל םגו אייא ןידוי

v33ב ' Dרורב 553 אייח בר סרג  c3ךורעב ר'פר 6035( אייא בר ל"צ . weתוכרבל '6 ''כב יכ ןכתת א'תב םג  

 תיהו wm תועט רתי 'ע ןיכרעכש רירש לש ןוקת םינפ לכ לע .וניגפלש איוא בר תחת א"הב היוא בר ייגה ב'ער חיכ
 ,בישפתב ה*כו ימא בר רמא איוא 23 ונלש «no לע זומרל קר ךירצ



ayeתימלשורי האס  nvmתותש תירבדמ לע , 
 א"ער &/5 םש הבקנלו אריתי אחריט .'ד ק"מ ר"אלבו
 אדי .ב'ער ר'סןיטיג — אתריתי אתלימ :ר"ק מ'ב
 vm" .נ"כ ק"מ רכז ץובקהו .אנמחה הל יכז אריתי
 — .ריתי ימדב .א'נ מ'ב pin ע"ייע עדמ יריתי . .חכ
 ,א'עס 'ל ןישודיק ת"סב תורסחו nívzy הכקנלו
 וא Y»3 תואלמ תולמה jn .'כ הטוס .ג"י ןיבוריע

nenתוריתי וחינה םיטבשה לכ ח"צפ 33 .הנממ  
 ע"ייע לבא תוריתי וחינה אל רכששי לש וטבשו
 מ"לב ומכ "ם.ָהְריִחַי הבקנלו vm פ"לבו — דתי

omב לאינדב ונורכז רבכ אבו 09. ', ebה '. 
 םאו ריזחי אוהש לכ ריתיה ip ב'ב דיי .ב"י
 ןה רפח ןה Tp םש ,'וכו ריתי ןה רסח jn רמא
 nb3b ףילח וא ריתי וא רפח .ז"מ pow .רתי
 ym ןיליא inb רמאיו קוספ הבר תור ץובקהו
 הברה שוריפ nf" .רֶתַי לעפה ראותו quw המ
 רותי WD Yo ןיטיג «oq לע רתי :ג'פ ןיבוריע

"nv .Yp x3 427תובותכ :ז"כ ק"מ .ןאכמ  
 מ"ב ,רועישכמ .רתוי םש ק"מ ,יאדמ רתוי .א"י
 הממ רתוי א'מ jb 'מוי ,ןנורסח ידכמ רתוי .ח"ל
 רתוי .נ"'ק mor .ןאכ .בותכ םכינפל יתארקש
 םיחספ ,אשנהל הצור השא אשיל הצור שיאהשמ
 הצוו הרפ קניל mm לגעהש הממ רתוי .בייק
 ,התומח הל רמאתו 'פ הכר תור ,ד"לפ ר'קיו .קינהל
 nv ד'רת זמר תור טוקליו ה"סרת זמר רהב טוקלי
 םע השוע ינעה ינעה םע השוע תיבה לעבש הממ
 ,ינממ רתוי וב םינמחר םתא יא :ז"כ ק"מ .ב'העב

vתוכרב  Ybאלש הממ רתוי ג"ע ה'ד  ony» 
 ימלשוריו ר'ע ז"ד ר'פ םש «Ju y ע'ייע 'וכו
 רתוי הרות ;3 אוהש אל vy roy vb תינעת
 ,ינממ רתוי םילודנ ןכ אוהש ינפמ אלא ינטמ

nos wmז ;א" .ו'ט ,יב תלהק) ', ;vb3^ 3^ ( 

 חקול ^w ג'פ םירדנ הלועפה קזחל ת"יכה רושקכו
 יופס DU) תוחפכ 1260« רתוינ רכומ ,רתויב
 רתוינו ד"יפ "vp" bm ע'ייע א'ל b ןנחתאו

CKק'מב לעפה ראות םוקמב 07 ןכו ,רכז היה  
 ןייע 'myy םשהו .אָתְריִתִיְּב איכב Mp mmn :ז'כ
 ,'חכונה ךרעב וניבר 'יג יפל  תורוככו ןישודיק

pmתרתויב אבוד היתווכ אתכלה תיל .ז"מ , 
 wb )1 טיט תישארב) רתות לא שרר ח'צ 'פ ר"ב

mnלכא) םולכ ךל  niאדריפ סופד 'יג רתוי  
 ,(תרתוו םישרח םיסופרכו םולכ ךל "mo אל

cenםיחבז : ג'ק ןיבוריע טשפומה  b^א'ער  TY 
 35h לעפהו .יארק yu" א"עס ו"ל pow .םירגב

 דעק

 ןמ רוצק אוה ארתייאד יכ דהא דויב ךרעה ףוסבו
 לש wmv לעש 5^5 רתיה לעש שוריפ אָרְתִידַא-ְד
 תוכימסב ןכל ,אצמה 'עב ןוכנל וניבר ש"מכ הביק
 אברת ומכ 'ד רושקב אב יכ ןידוי ינשב כ'נ אצמנ
 תויהל יוארה ןמ דופנב לכא ברת ע"ייע ארתייאד
 המלו ןאכ ומכ הלמה שארב 'ד אלבו דחא דויב
 ומכ Yn תפסונ NW ףלאו אָרְתִיִא ומש ארקנ

iyא"לב  ^noןוכנ ר"פדב "יא חפס ךרעב ןכו  
 םימעפ יתשב ןאכב ר"פדב לבא ms" דויב ארתיא
 ליסאב 'זיפ סופדבו ,איציניוו 'פדב ה"כו ארתיאד
 .א"נ םיחספב ה"כו ארתייד ומש ארקנ המל 'שמאו
 ןילבולו איליסב איציניוו ידבו 'מ ם"ש י'כ "יג יפל

vovארתיא דרפנב יתבתכש ומכ ןוכנה לבא  
 ף"ירב ה"כו ארתייאד :'ד םע רושקב ל"ר תוכימסבו
 לכא !b" ארתיאד :ב'לק דצ בלח 'לה ג'הב לבא
 wv לעש בלח לכא רמולכ .א'נ םיחספ ארתייאד
 ארתייאד םש ןילוחכ ןכו .הביקה לש רתי לעש ל"ר
 בלחה הז עגונש המ 'יפ 'וכו ירשד יגילפ אל ע'כ
 ץבוקבו ןילוחל י"כ ה"טגר ל"זו הביקה רתי לעש
 בלח (הביקה by) voy שי (.ט"ש אקילייגנא י'כ
 ןילוחכו םיחספב י"שויפ ןכו .כ'ע רתיכ יושעש
 'לה ז"ואב ה"כו uva םוקמכש בלח ארתייאר
 קתענ אוהו לכח ארתייאד םשו ג'ית D" תופרט
 ז'ט seb) pm 'גרת ןכו .םש ןילוחל י"שרמ

 — w'rv uy] (האלהו יז

 לכהמ pon swga up וינפוא לכב מ"למו רָחָי
 ,übrig, überflüssig ףדועו ?nfi" וניגע דועו

P023 (Gesonderesא'כהו'טגב ןישודיקר  
 ןימומ 'פבו (א'עו היכו ב'עס ריכ) 4023

(35g (תורוכב sey moהנשמב ) תרתוי וב התיה ,Ü 

 ןגיקיסע יאמב אכה «CU תוגותכ) רידמה 'פד ג"סב
nmn C ntaהיאר המ רמולכ יתייט היאר המ  

 הב ודלונ השרקתנש רחאש איכהל כאה לוכי
 יארו cb םידי תועבצא ןונכ cUm םירניא
 ןימומה לעבה הארד היאר באה nne הדלונ ןכ

onןכו ה"יחא|* .סייפתנו השדיקש  "p 
esעכצא .תייתינ  Temרחא רמימל אכילר  

 (מ'טש ןייעו! m3^ א"בשרה לכא כ'ע דלונ ןיסוויא
 ןימומ ןהש הילגרב mass המקואו ל'הזב קיסמ
 היאוה לענה לע ןלכב יולגנש לבא ותסנש
 ,וילגרבו וידיכ רתי cv D .ה"ט תורוכבב 1: -- כ'ע
 ותיו רסח .דיב ותיו רסת im) pnm .'מ םש

 ןיכוויע ,הרתי עכצא aec .ש'ג ןילוח ,'וכו לגרב

 ג'ונב ('* .א תיל האלהו 'רזיפ (cw ךורע י'כ לכו איציניוו ןושאר סופרג אוה ןכ (' .האלהו one סופרמ אתחיל ('
 .תריחינ m3 (* ,תרחי



  - omשותי | 115

 .בטיה ש"ע 771 oim טראכאבל ןאקיאזאראיהב
 ןכו ,ומטוחב סנכנו שותי אב םש ןיטינב ןכו
 שותים נכנ ח"יפס ר'דמבו 'א DD npn^ 'מוחנתב
 אסכ (web) ול וגזמ ב"כ פ'ר ר'קיובו ,ומטוחב

semךותל סנכנו דחא שותי ה"בקה ול ןמיזו  
 ה"בקה 15 ןמיז :ץרא ןורתיו 'פ ר"להקב ןכו ומטוח
 םינויצ ינשמו ומטוח ךותל סנכנו סוכה ךותל שותי
 אוה שותיד וניבר שוריפל היאר תצק םינורחאה
 רחא j" D!5 התש Duy יכ םימב לדגש שחר
 ר"בב ה'כו .םשו םש רפוסיש ומכ ץחרממ ותאיצי
 . תומוקמבו ב"עקתת זמר שיר תלהק 'קליבו םשו י"פ
 ךרדב רמאנ ןכו שותיד השעמב רבדל גילפה ל"נה
 שותי א"פרת זמר mo יתוקחב טוקליב הגלפה
 ססמה .תיבב םיפלק יובר םישש וב שי ונימוקמבש
 'יא םש לבא :ז'נ ל'צו ט"נ תורוכב ב'נו ,ולש
 ונימוקמבש םיריזח 'קליב אבוהש רמאמה שאר ק
 mio אתילו ו"כקתת זמר בויא טוקליב ה'כו .'וכו
 וילע wy" min םא .ח"ל ןירדהנס .ל"נה רמאמה
 ק"שב mo תישאוב השעמב ךמדק שותי ול רמוא
 לכא א'עפ ^M 'וירוה ^T פ"ר ר'קיו ח"פ $33
 ץוכקהו .רמומ הז ירה דחא שותי וא דחא שוערפ
 ןהש ןתוא men תאש םירבד ces cb ר'ב
 ףא ןישותיו ןישוערפו ןיבובז ןוגכ םלועב הריתי

jnר'משב ה'כו ןה םלוע לש ותיירב ללכב  "p 
 ץרא jun 'פ ר"להק ^n פ"ס ר'דמב 326 ר'קיו
 Yo זמר תישארב טוקלי 'א D npn^ 'מוחנת

anneןישותי ןוגכ םירורא םירבד ךל הלעמ  
 ןוגכ ותיב יקיזמ כ'פו ה"פ ר"ב ןיבובזו ןישוערפו
 פ'ר ר"קיו ,ד"נ פ'ר םש ,םיבובזו םישוערפו םישותי

D^(גי) ב"יפר תבש 'תפסות ,ןישותי הדבע האוצו  

 'ורי eom ^w ז"פ 'ומורת 'פסותכו .ןישותיוןיבובז
 'ורי .ןישותיה ינפמו ברשה ינפמ +: ג"נד ב"פס 'כוס
 5/0( זנ ע"ייע ןישותי ל'צ ןישותו : ד"יד ד'י פ'ר תכש
 rb ןילוח .ינמדמדא ע'ייע v5 ס"ס ר'ב ,6א'סי
 שותי הלמה תרזג ןינעבו .ש"מו סלכ ע'ייע ב'ער
 2 ארקנ חכ ש תו ןטק אוהש לעש כ'כב יתיאר
 ע'למ היאר איבהו יוועל 'חה םתסב ךשמנ וירחאו

Losגישה רבכ לבא  mn voyלכא רעשיילפ  
 שממ אוה Typ) "ms הררקתנ אל ושוריפכ םג

Mücke, eulex "b 2329€ y^תפסונ ד"וי כ'או  
 ידכ שארכ ר"וי ל'זר ופיפוה הנוכבש בורק ילצאו

 — (סוסעת לש אטבמ לע לקהל

NAUES ₪ 

 העק
 .נ"י .ןיבוריע לעיפב דּועו םש תרומת w3 ומכ
 ר"מש (ליעפהה ןייע) תחא תוא רתיימ . . אמש
 ?p" םש .,הרותב nns השרפ רתייש wv ז"כפ
 ronve on וליאכ : ןורתיו 'פ ר"להקו .ב"כפ.ר"קיו
 תוכרב .תחא mw van .'כ הטוס ליעפה ,םלועב

v5אל ב"עפ  omnינפמ ז"מס ג'פ מ'ב  
 ,ןורתייאו .כ'ד ז"פ האיפ 'שורי לעפא ,תוריתומש

byeט"י הליגמ 'ורי  w'ypאלד אלא ןומא אל  
 ארתיימו ארסחמ לבא אתרופ אָרּתיִיִמו ארסחמ
 n"s ו"יתה תעלבהב לעפתא .הב ןל תיל אתרופ
 TD תבש .ה"ל misi (פ'לב ומכ רָתְיְתַא םוקמב)
 'מוי bypng .היל ורתייא :ג"צ mms ,היל רתייא

 — [ּורְתּּתְנָש הלוע ירביא א'ער ו"מ

ND?ינומע 'מגב לרעה 'פב (שרדנו יטרפ םש)  
 שיא ןב אשמעו («GUys Uy mo (' יבאומו

 (m Sn») Gv3 s" c" ילארשיה ארתי ומשו
 וברח רגחש C אכר רמא ילאעמשיה רתי "C י'א
 רקדי וז הכלה עמוש וניאש לכ רמא לאעמשיכ

mnלבוקמ ךכ  cowלאומש לש וניד תיבמ  
 .תיבאומ אלו יבאומ. תינומע אלו ינומע יתמרה
 ט"ד mb תומבי ימלשוריב ny הנשנ ה"יחא]*

"pינא 'פ הבר תור ,ביואה 'פ 'ט רומזמ ט"וש  
 המכב דועו ןירמא ןינכר םשב םלוכבו .ד"פר האלמ
 ילאעמשיה ותילא אבוה ימלשוריבו םייונש
 'רמ 'יגמ חכומ ןכו ארתי 'בר תורבו «mo ילבבו
 ק"דר דוע jy m ךורעב ומכ קופפב לבא ט"וש

vwימשיה רתי םשו ב"של יש תחנמנו !] — 

 Vízpov Wn ומכ ירופ ןושלב שוריפ) אָרְתָי *
(Laugensalzילשמ) רתנ י"כ םונרת  m3 

 יוועל ןייע .אליח ג"ונבו ,אטישפב ה'כו ארתי 02
 ,849 ר"תמע

 (:ז'ע תבש) ןיי איצומה 'פד ג"רב (OW üeke) שתי
wmm nowליפה לע , ^pלדגש אוה שחר  

 לנא ה'יחא|* ,ודיחפמו ורוביטב ול סנכנ םימב
 יל שי הלק הירב סוטיטד אדבועב :ו"נ ןיטינמ
 ץרש אוה שותיד poro המש שותיו ימלועב

neanאתיאר  peסנכנו שותי אב השביל הלע  
 enn לעב הז לע רווועתה ובכו 'וכו ומטוחב

N51ורוביטב 15 סנכנ וניבר ש"מב םגו .ע"בשפהב  
nv]שוריפב אוה ןכו ומטוחב סנכנ רמול יואר  

 וירבד ואכוהו טירודואית ינוי רפוס דיעמ ןכו י"שר

n» )'לכב  v5גיונב (* .ייל ע"פרשבו באומו ןומע איציניוו יפדב לבא ריפדו  Tyרמלמ . 

dicem Aaa pix idaו  Dux 



3 . 

he 

 רישע ךרע םילשהל עייס .,ירישע ימינ לבנב |
 < .רשע דחא ךרעב ינליכשי

TEN 

 | םיאצמנ הלא םיזורח ה"יחא|*  cmsי"כב ד"וי תמיתח ^ yןויכ וניברו םואיזומ שיטירבו ד"לו 'כו 'א 0000
 | 0 ללוהי םדוקה קופפ לש הלמה ףוסו ,םהינתמב רוזא רסאיו חתפ םיכלמ רסומ ^n^ a בויא קוספה לע =

nne ma j0% +רושע לכנב 'ב 5 םילהת םוגרת לע ירישע ימינ לבנב ש"מב ותנוכו .ללוהי חבשל  — 
Eןימינ יתרסער אלבינב  py?י'כבו ירישע אוהש ד"וי-תוא םויסב רחב םימורע ןושלו 6:ג"' ןיכרע  rà y 

pomoעייס ,[ירישע] (ירושע) לבנב ללוהי  ^sי"כב לבא םואיזומ 'טירבו ד"לו 73 15 י"כב ןוכנל  .Y13  
 )000 0:3 "כ לש Py" םוקמב ,רבכ םייסמ m? "wm ןוכנ רתויה רבע םוקמב דיתע jvc [v] 'א | =
 | 0 -  לפומ םיזורחה תודוא תוביתה T הנשו קוספה ןושלכ רוזא bx .'זומ 'טירב Ul "ינכ רויע וא Ww" ו
 s£ תיכרמ ןמ וניבר ןיבה זוריזו קוספה הז לע ws" ןייע חכ ץומאו זוריז לע אוה רוזא רסאיו לשמו .רשע =

 ן "יארכ ף"כב ןוכנה לבא ינכירדי b" ליבש jb ינליבשי 'ב ו"ו י'כבו 'וכו ינלי כש vo הזו הלכשהה
 = eYwp qw םלשנ יכ ול 5bm nmm ,ירואו יעשי 'ה אריא יממו ל'הזב w^ ב'ה י"כבו .י"כ השלשב
 .  לחא רוי ךוע םלשנ :קו אתיא ר'ב י"כבו .כ"ע רשע רחא qw רפס לחא ,רשב לכ יהלא תרזע בו

 ! — [ [ף'כ] (ףאכ) ךרע
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